MAPA AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE

Stowarzyszenia rejestrowe
Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dubickiej „Bachmaty”
Adres siedziby:
Grabowiec 58
Data rejestracji:
06.05.2010

Dane teleadresowe:
-

Numer KRS lub innego rejestru:
0000355858

Zakres działalności:
-kształtowanie właściwego stosunku do środowiska naturalnego
- inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony środowiska
- zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę środowiska zmierzających do poprawy
jego stanu
- współdziałanie z samorządem oraz odpowiednimi jednostkami organizacjami w
opracowywaniu i realizacji programów i planów działania zmierzających do poprawy stanu
środowiska
- organizowanie spotkań mających na celu rozszerzenie zainteresowania ludności
problematyką zrównoważonego rozwoju
- inicjowanie podejmowanie i wprowadzanie w życie projektów wynikających z zakresu
zadań Stowarzyszenia
- gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość regionu
- przygotowywanie i wydawanie folderów bądź innych wydawnictw upowszechniających
wiedzę o regionie i jego atrakcjach turystycznych
- organizowanie zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych, wycieczek oraz wyjazdów
studyjnych upowszechniających wiedzę o regionie zgodnych z celami Stowarzyszenia
- organizowanie szkoleń zgodnych z zakresem działalności statutowej
- współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi oraz innymi organizacjami
działającymi w naszym regionie
- wydawanie wydawnictw artystycznych i promocyjnych o Gminie Dubicze Cerkiewne i
regionie Puszczy Białowieskiej
- działanie na rzecz wzmacnianie więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych oraz rozwoju
i zachowania kultury mniejszości narodowych zamieszkujących naszą Gminę
- tworzenie zbiorów utworów folklorystycznych celem zachowania ich dla następnych
pokoleń.

Data aktualizacji danych:
14.02.2012r

Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie rejestrowe

Osoba kierująca organizacją:
Ludmiła Pietruczuk

Nazwa organizacji:

Dane teleadresowe:

Gminna Spółka Wodna „Niwa”

-

Adres siedziby:
ul. Gówna 64 , 17-204 Dubicze Cerkiewne
Data rejestracji:
14.07.2003r.

Numer KRS lub innego rejestru: wpis do
katastru wodnego pod nr 200 – Księga
Wodna woj. Podlaskiego cz.II poz. 22

Zakres działalności:
m.in.
Wykonywanie urządzeń służących do melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej
gospodarki na terenach zmeliorowanych.
Utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń służących do melioracji wodnych oraz
prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych.
Data
aktualizacji Status prawny organizacji:
danych:
Spółka
16.02.2012r.

Osoba kierująca organizacją:
Kuptel Bazyli

Stowarzyszenia zarejestrowane decyzją Starosty

Nazwa organizacji
KLUB SPORTOWY BŁYSKAWICA DUBICZE

Adres siedziby:
17-204 Dubicze Cerkiewne
Data rejestracji:
27.04.2011 r.

Dane teleadresowe:
Tel. kom: 662-664-105, 791-766-030

ul. Główna 67
Numer KRS lub innego rejestru:
SO.4222.3.1.2011 (ewidencja stowarzyszeń kultury
fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej)

Zakres działalności:
- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania stowarzyszenia
- upowszechnienie umiejętności sportowych, szczególnie gry w piłkę nożną
- wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport
- zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla uczestnictwa zawodników
Stowarzyszenia w
rywalizacji sportowej
- rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportu, w szczególności
piłki nożnej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych,
które podejmują takie działania
- współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych
- oddziaływanie na opinię publiczną na rzecz włączania sie społeczności lokalnych w działania mające
na celu poprawę kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Data aktualizacji danych: Status prawny organizacji:
Osoba kierująca organizacją:
31.12.2011 r.
Stowarzyszenie
Mariusz Kiprianiuk

Ochotnicze Straże Pożarne

Nazwa organizacji:
OSP w Dubiczach Cerkiewnych

Dane teleadresowe:
85 6852074

Adres siedziby:
17-204 Dubicze Cerkiewne ul. Główna 67
Data rejestracji:
26.09.2001.

Numer KRS lub innego rejestru:
0000047793

Zakres działalności:
Zapobieganie pożarom oraz współpraca w tym zakresie z instytucjami i innymi
stowarzyszeniami. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zapobieganie
zagrożeniom ekologicznym oraz udział w innych zdarzeniach. Rozwijanie wśród
członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej,
oświatowej i rozrywkowej.
Data aktualizacji
danych:
31.12.2011

Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie rejestrowe

Nazwa organizacji:
OSP w Werstoku

Osoba kierująca organizacją:
Eugeniusz Kiryluk

Dane teleadresowe:
85 6852220

Adres siedziby:
Werstok 12, 17-204 Dubicze Cerkiewne
Data rejestracji:
10.10.2001.

Numer KRS lub innego rejestru:
0000052236

Zakres działalności:
Zapobieganie pożarom oraz współpraca w tym zakresie z instytucjami i innymi
stowarzyszeniami. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zapobieganie
zagrożeniom ekologicznym oraz udział w innych zdarzeniach. Rozwijanie wśród
członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej,
oświatowej i rozrywkowej.
Data aktualizacji
danych:
31.12.2011

Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie rejestrowe

Osoba kierująca organizacją:
Anatol Czykwin

Nazwa organizacji:
OSP w Tofiłowcach

Dane teleadresowe:
85 6852089

Adres siedziby:
Tofiłowce 49, 17-204 Dubicze Cerkiewne
Data rejestracji:
28.09.2001.

Numer KRS lub innego rejestru:
0000048773

Zakres działalności:
Zapobieganie pożarom oraz współpraca w tym zakresie z instytucjami i innymi
stowarzyszeniami. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zapobieganie
zagrożeniom ekologicznym oraz udział w innych zdarzeniach. Rozwijanie wśród
członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej,
oświatowej i rozrywkowej.
Data aktualizacji
danych:
31.12.2011

Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie rejestrowe

Nazwa organizacji:
OSP w Koryciskach

Osoba kierująca organizacją:
Mirosław Stepaniuk

Dane teleadresowe:
85 6853070

Adres siedziby:
Koryciski 36, gm17-204 Dubicze Cerkiewne
Data rejestracji:
27.09.2001.

Numer KRS lub innego rejestru:
0000047893

Zakres działalności:
Zapobieganie pożarom oraz współpraca w tym zakresie z instytucjami i innymi
stowarzyszeniami. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zapobieganie
zagrożeniom ekologicznym oraz udział w innych zdarzeniach. Rozwijanie wśród
członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej,
oświatowej i rozrywkowej.
Data aktualizacji
danych:
31.12.2011

Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie rejestrowe

Osoba kierująca organizacją:
Michał Troc

Nazwa organizacji:
OSP w Starym Korninie

Dane teleadresowe:
85 8734402

Adres siedziby:
17-204 Dubicze Cerkiewne ul. Główna 67
Data rejestracji:
24.10.2001r

Numer KRS lub innego rejestru:
0000044886

Zakres działalności:
Zapobieganie pożarom oraz współpraca w tym zakresie z instytucjami i innymi
stowarzyszeniami. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zapobieganie
zagrożeniom ekologicznym oraz udział w innych zdarzeniach. Rozwijanie wśród
członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej,
oświatowej i rozrywkowej.
Data aktualizacji
danych:
31.12.2011

Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie rejestrowe

Osoba kierująca organizacją:
Aleksy Charytoniuk

