EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
Numer
kolejny
w
ewiden
cji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
2)
do ewidencji1) 1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3)

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia zwykłego5)

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4)
1
1

2
Stowarzyszenie
Poszkodowanych
przez Nadzór
Budowlany

3
10.07.2006 r. 1.

4
a/

b/

c/

d/
e/
f/

przeciwdziałanie korupcji i łamaniu praw obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej przez urzędników administracji
publicznej,
popularyzacja Prawa Budowalnego, Kodeksu
Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Cywilnego,
Prawa Ochrony Środowiska i zasad obowiązujących w
administracji publicznej wśród obywateli Rzeczpospolitej
Polskiej,
upowszechnienie wiedzy o prawie budowlanym, a w
szczególności o:
- prawach i obowiązkach uczestników procesu
budowalnego,
- postępowaniu poprzedzającym rozpoczęcie robót
budowlanych,
- budowie i oddawaniu do użytku obiektów budowlanych,
- utrzymaniu obiektów budowalnych,
- katastrofach budowlanych,
- organach administracji architektoniczno-budowalnej i
nadzoru budowlanego,
- odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
pielęgnowanie wartości patriotycznych, etycznych i
moralnych wśród urzędników administracji publicznej
wyzwalanie inicjatyw zmierzających do przestrzegania
prawa przez urzędników administracji publicznej
upowszechnienie wiedzy o Prawie Ochrony Środowiska, a
w szczególności o:
- ochronie interesów obywateli na etapie postępowania
poprzedzającego uzgadnianie warunków środowiskowych,
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla
planowanych inwestycji,
- ochronie interesów obywateli narażonych na negatywne
oddziaływanie na środowisko przez różne obiekty lun
inwestycje pogarszające stan środowiska lub mogących
pogorszyć środowisko naturalne oraz inne sprawy
związane z ochroną środowiska przed czynnikami
szkodliwymi takimi jak hałas, drgania, wibracje, fale
elektromagnetyczne, emisja substancji szkodliwych,
- popularyzacja wiedzy o zagrożeniach środowiska i
zdrowia ludzi,
- popieranie proekologicznych inicjatyw,
- wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich na rzecz
ochrony środowiska i zdrowia ludzi na terenie całej Polski,
- dbałość o stan środowiska, ze szczególnym
uwzględnieniem terenów w pobliżu zakładów
przemysłowych i innych prowadzących działalność
gospodarczą.

2. Rzeczpospolita Polska
3.
a/

b/

c/
d/
e/
f/
g/
h/
i/
j/

popularyzację Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego,
Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Prawa
Ochrony Środowiska i zasad obowiązujących w
administracji publicznej,
wzbudzanie aktywności obywateli wobec
nieprzestrzegania przez nadzór budowlany i administrację
publiczną obowiązujących je procedur,
współdziałanie z wszystkimi władzami oraz organizacjami
społecznymi w zakresie przestrzegania prawa,
współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i
zagranicznymi,
występowanie z wnioskami pod adresem administracji
publicznej,
prowadzenie działalności w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia,
współudział w inicjowaniu i koordynacji działań
zmierzających do zahamowania degradacji środowiska,
upowszechnienie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska,
współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi, w tym z
rzeczoznawcami i organizacjami w kraju i zagranicą,
występowanie z uwagami, wnioskami, opiniami i skargami
do władz administracyjnych i sądowych,

5
6
ul. Lipowa 46 a
Zarząd Stowarzyszenia:
46-070 Polska Nowa Wieś 1. Barbara Kołodrub
2. Krzysztof Migdał
3. Jan Kołodrub
Korespondencję Stowarzyszenia podpisuje co
najmniej dwóch członków Zarządu w dowolnym
zestawieniu

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)
7
Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

Status
Regulamin
organizacji
działalności
pożytku
Stowarzyszenia
publicznego
zwykłego7)
8)
8
06.10.2008 r.
16.12.2008 r.

9
NIE

Przekształcenie lub
rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego9)

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego10)

10

11

Zastosowanie
wobec
Stowarzyszenia
Uwagi12)
zwykłego środków
nadzoru11)
12

13
1/06

Numer
kolejny
w
ewiden
cji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
2)
do ewidencji1) 1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3)

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)

Reprezentacja
stowarzyszenia zwykłego5)

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4)
1

2

3
k/
l/
m/

2

Stowarzyszenie
Przyjaciół Kotów
i Psów Rasowych

4
zbieranie i studiowanie materiałów z zakresu współczesnej
wiedzy o zagrożeniach środowiska i zdrowia ludzi,
edukację, protesty, petycje, skargi odwołania, procesy
sądowe, itp.
Popularyzację zasad ochrony środowiska i ekorozwoju.

28.02.2012 r. 1.
1.
2.
3.
4.
5.

Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką,
Przeciwdziałania wszelkim formom stosowania
okrucieństwa wobec zwierząt,
Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt,
Krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska
przyrodniczego, a zwłaszcza u zwierząt,
Hodowla psów i kotów.

5

6

7

ul. Przedszkolna 3
49-130 Tułowice

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela:
Zbigniew Mazurkiewicz

46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 40

ul. Niemodlińska 47
46-073 Chróścice

Status
Regulamin
organizacji
działalności
pożytku
Stowarzyszenia
publicznego
7)
zwykłego
8)

Przekształcenie lub
rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego9)

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego10)

10

11

Zastosowanie
wobec
Stowarzyszenia
Uwagi12)
zwykłego środków
nadzoru11)

8

9

12

13

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

28.04.2018r.

NIE

2/2012

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela:
Rafał Kampa

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

01.02.2017r.

NIE

1/2017

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela:
Waldemar Kownacki

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

18.05.2017 r.

NIE

2. Rzeczpospolita Polska
3.
Czynną postawę przy zwalczaniu wszelkich przejawów
znęcania się nad zwierzętami, bezpośrednie działanie w
ich obronie i niesienie im pomocy,
2. Aktywne działania w zakresie przestrzeganie praw
zwierząt,
3. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie
ujawniania i ścigania przestępstw,
4. Prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji
bezdomnych zwierząt, między innymi poprzez
propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i identyfikacji
zwierząt oraz przeciwdziałaniu w niekoncesjonowanym
rozmnażaniu zwierząt niegospodarczych,
5. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie
ochrony zwierząt,
6. Prowadzenie działalności propagandowej,
7. Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony
zwierząt,
8. Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w
zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu
humanitarnego stosunku do zwierząt,
9. Popieranie prac naukowo-badawczych, których celem jest
ochrona zwierząt,
10. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami
zajmującymi się ochroną zwierząt,
1.

3

4

Stowarzyszenie
„TAK Dla
Samorządności”

Stowarzyszenie
Miłośników Disco
Polo „SM DISCOPOLO”

22.02.2017 r. 1.
działanie na rzecz działalności informacyjnej,
promocyjnej, integracyjnej i kulturalnej zwłaszcza w
zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w
przedsięwzięciach mających na celu zachowanie,
promowanie i rozwijanie integralności i rozwoju sołectw
Gminy Dobrzeń Wielki,
2) popularyzacja wiedzy z zakresu samorządności wśród
społeczeństwa,
3) promocja i popieranie sołectw Gminy Dobrzeń Wielki,
4) pielęgnowanie i promowanie lokalnej kultury i tradycji,
5) zachowanie i rozwijanie integralności Gminy Dobrzeń
Wielki
2. Polska oraz poza granicami kraju jeżeli prawo danego państwa
dopuszcza taką możliwość
3.
1) organizowanie spotkań, koncertów, wystaw,
2) współpraca z innymi stowarzyszeniami, organizacjami,
instytucjami i samorządami,
3) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych
organów administracji,
4) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej,
integracyjnej i kulturalnej,
5) inne działania realizujące cele statutowe.
09.06.2017 r. 1.
a. działanie na rzecz kultury poprzez promocję muzyki disco
polo i rozrywkowej wśród szerokiego grona odbiorców;
b. popularyzowanie wiedzy z dziedziny disco polo w
społeczeństwie;
c. promocja i popieranie wykonawców, zespołów,
organizatorów imprez, autorów tekstów zgodnie z
przyjętymi celami;
d. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń
1)

Uchwała z 4.06.2020 r.
nr1/2020 w sprawie
rozwiązania
stowarzyszenia,
29.07.2020 r. rozwiązanie

Waldemar Kownacki

2/2017

Numer
kolejny
w
ewiden
cji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
2)
do ewidencji1) 1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3)

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)

Reprezentacja
stowarzyszenia zwykłego5)

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4)
1

2

3

4
pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi
celami działaniami stowarzyszenia;

5

6

7

Status
Regulamin
organizacji
działalności
pożytku
Stowarzyszenia
publicznego
7)
zwykłego
8)
8

9

Przekształcenie lub
rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego9)

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego10)

10

11

Zastosowanie
wobec
Stowarzyszenia
Uwagi12)
zwykłego środków
nadzoru11)
12

13

2.Polska
3.
a.
b.
c.
d.
e.
5

Stypendium im.
Henryka Szendera

4.12.2017 r.

organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz
innych imprez;
prowadzenie działalności wydawniczej w formie
niedochodowej;
współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami mogącymi
wspierać cele działania;
występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych
organów administracji;
promowanie celów stowarzyszenia za pośrednictwem
dostępnych mediów.

1.
1.
2.
3.
2. Polska

Wspieranie zdolnej młodzieży uczącej się w Gminie
Tarnów Opolski.
Propagowanie wartości moralnych
Edukacja i aktywizacja społeczeństwa lokalnego

ul. Św. Marcina 2
46-050Tarnów Opolski

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela:
Robert Rudolf Szendera

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

18.11.2017 r.

NIE

3/2017

Zarząd stowarzyszenia:
Magdalena Gąsior – Prezes Zarządu
Dawid Połowniak – Członek Zarządu
Michał Kuciński – Członek Zarządu

Komisja
Rewizyjna:
Barbara Litwinowicz
Marta Tomasik
Mateusz Gruntowski

03.12.2017 r.

NIE

4/2017

3.
1.
2.
3.
6

Stowarzyszenie
„Morsy z Borów
Niemodlińskich”

Zbieranie środków, przeprowadzanie procedury
wyłonienia stypendystów
Prelekcje, wykłady, warsztaty, szkolenia
Inne działania

12.12.2017 r. 1.
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

propagowanie całorocznych kąpieli w akwenach otwartych
i aktywnego trybu życia,
propagowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia i
profilaktyki ochrony zdrowia,
upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu,
propagowanie wiedzy na temat ochrony i promocji
zdrowia,
propagowanie wiedzy na temat morsowania oraz
zwiększanie tolerancji przystosowania organizmu
człowieka do niskich temperatur powietrza i wody,
nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami o
podobnym zakresie działalności,
promocja walorów (w szczególności przyrodniczych i
turystycznych) Borów Niemodlińskich na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Rzeczpospolita Polska
3.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

organizacja wspólnych kąpieli (poprzedzonych
rozgrzewką), w szczególności w okresie zimowym, na
terenie akwenów leżących na terenie Borów
Niemodlińskich oraz poza nimi;
organizację imprez sportowych i rekreacyjnych
propagujących aktywny tryb życia m. in. poprzez
morsowanie i hartowanie ciała, bieganie, spacery po
okolicy, nordic walking, wycieczki rowerowe, rajdy piesze
i rowerowe na orientację, łyżwiarstwo, rolkowanie itp.
organizację spotkań dla osób zainteresowanych
morsowaniem i hartowaniem ciała poprzez kąpiel w
niskich temperaturach;
udział w zlotach, imprezach okolicznościowych i
zawodach morsów organizowanych przez inne podmioty i
stowarzyszenia;
współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego,
instytucjami sportu, kultury i rekreacji oraz organizacjami
pozarządowymi działającymi na obszarze Borów
Niemodlińskich;
organizowanie akcji chroniących dziedzictwo
przyrodnicze (w tym dziedzictwo Borów Niemodlińskich)
w szczególności poprzez akcje sprzątania otoczenia
akwenów wodnych, dbania o czystość wód, ochronę
zwierząt itp.;
dbałość o stan i rozwój infrastruktury służącej realizacji
celów regulaminowych;
pozyskiwanie środków finansowych na działalność

ul. Zamkowa 3
49-130 Tułowice

Do działania w imieniu Zarządu uprawniony jest
każdy członek Zarządu, z tym że do
reprezentowania Zarządu w sprawach majątkowych
wymagane jest łączne działanie przynajmniej
dwóch członków Zarządu

Numer
kolejny
w
ewiden
cji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
2)
do ewidencji1) 1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3)

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)

Reprezentacja
stowarzyszenia zwykłego5)

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4)
1

2

3

4
regulaminową;
inną działalność niezbędną dla realizacji celów
Stowarzyszenia.

5

1.
Cel główny:
1. przeciwdziałanie marginalizacji i aktywizacja osób w
średnim i starszym wieku.
Cele szczegółowe:
1) realizacja projektów i podejmowanie przedsięwzięć z
obszaru aktywności społecznej;
2) integracja ze środowiskiem lokalnym, zapobieganie
izolacji społecznej, wzmacnianie poczucia przydatności
społecznej oraz tworzenie warunków do
współuczestnictwa w życiu społecznym;
3) rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym,
międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form
współpracy i wspierania;
4) działanie na rzecz społeczności lokalnej Gminy Dobrzeń
Wielki;
5) działanie na rzecz integracji europejskiej w zakresie
edukacji, wymiany i zaangażowania obywatelskiego w
życie społeczne;
6) działalność edukacyjna, prozdrowotna, propagowanie
postaw, działań i inicjatyw sprzyjających poszanowaniu
osób starszych w celu zapobiegania społecznemu
wykluczeniu i marginalizacji tych osób;
7) aktywizacja fizyczna i psychiczna;
8) promowanie i wspieranie działalności kulturalnej,
wydawniczej, sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej i
rehabilitacyjnej;
9) zwiększanie potencjału zdrowotnego i świadomości
zdrowotnej ludności poprzez propagowanie zdrowego
stylu życia, zdrowej diety i profilaktyki zdrowotnej.

ul. Namysłowska 20 46081 Dobrzeń Wielki

9)

7

Stowarzyszenie
Seniorów
„Aktywni”

19.12.2018 r.

.

2. Rzeczpospolita Polska
3.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)

14)
15)

16)

ukazywanie możliwości rozwoju osobistego;
tworzenie nowych uczących się społeczności opartych na
wkładzie osobowym swoich członków;
propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia
ludzi w średnim i starszym wieku;
wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia;
podejmowanie i wspieranie działań w zakresie
upowszechniania profilaktyki zdrowotnej;
aktywizację sportowo rekreacyjną i rehabilitacyjną;
umożliwianie i ułatwianie dostępu do nowoczesnej nauki i
techniki;
inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w
różnorodnych dziedzinach życia społecznego;
propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia
ludzi w średnim i starszym wieku;
prowadzenie działalności wydawniczej na różnych
nośnikach;
wprowadzanie i propagowanie wykorzystania
nowoczesnych technologii w nauce i w życiu codziennym
oraz ogólnie pojętych kontaktach i komunikacji
organizację warsztatów, szkoleń, wykładów, seminariów,
prelekcji, sympozjów, konferencji oraz innych form
wsparcia;
prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz
doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup,
których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być
przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
a w szczególności członków Stowarzyszenia oraz
wolontariuszy;
organizację punktów edukacyjno-informacyjnych;
organizację imprez kulturalnych, wycieczek, sportowych,
wymian międzynarodowych oraz wymian
międzykulturowych;
pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych od
instytucji krajowych i zagranicznych, firm oraz osób
fizycznych i prawnych na realizację celów statutowych

6

7

Zarząd stowarzyszenia:
Róża Kokot – Prezes
Apolonia Wilczek – Wiceprezes
Irena Gallus – Członek
Renata Stypczyńska – Członek
Stefania Meryk – Członek
Do reprezentowania Stowarzyszenia, w
szczególności do zaciągania zobowiązań
majątkowych wymagane są podpisy dwóch
członków Zarządu

Komisja rewizyjna:
Regina Weber –
Przewodnicząca
Marta Wosz – Członek
Teresa Świtała Członek

Status
Regulamin
organizacji
działalności
pożytku
Stowarzyszenia
publicznego
7)
zwykłego
8)
8

9

02.02.2018 r.

NIE

Przekształcenie lub
rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego9)

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego10)

10

11

Zastosowanie
wobec
Stowarzyszenia
Uwagi12)
zwykłego środków
nadzoru11)
12

13

1/2018

Numer
kolejny
w
ewiden
cji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
2)
do ewidencji1) 1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3)

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)

Reprezentacja
stowarzyszenia zwykłego5)

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4)
1

2

3
17)

18)
19)
20)
8

Stowarzyszenie
Nasza Zawada

4
Stowarzyszenia;
pozyskiwanie wolontariuszy do pracy z osobami
starszymi, niepełnosprawnymi, długotrwale i przewlekle
chorymi oraz propagowanie idei wolontariatu w zakresie
celów Stowarzyszenia;
współpracę z mediami;
prowadzenie działań informacyjnych, reklamowych i
promujących Stowarzyszenie
inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów
Stowarzyszenia.

23.04.2019 r. 1.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

Upowszechnienie idei odnowy i rozwoju wsi z
zachowaniem niepowtarzalnej tożsamości wsi i wartość
życia wiejskiego przy poszanowaniu dziedzictwa
kulturowego i materialnego wsi
Działalność wspomagająca rozwój społeczności
Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury, dziedzictwa
narodowego, kultywowanie dziedzictwa regionalnego i
lokalnego oraz wspieranie kultywowania dziedzictwa
mniejszości etnicznych i narodowych
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Edukacja, oświata i wychowanie
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, w szczególności w
zakresie turystyki wiejskiej, wytwarzania i dystrybucji
produktów lokalnych, tworzenia alternatywnych form
dochodu dla mieszkańców wsi
Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z
pracy
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczenie społecznym
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Ochrona i promocja zdrowia
Działalność charytatywna
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Działania na rzecz młodzieży
Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Promocja i organizacja wolontariatu
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego
Turystyka i krajoznawstwo
Promocja wsi Zawada, gminy Turawa, powiatu opolskiego
i województwa opolskiego
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
Działanie przeciw przemocy w rodzinie i środowisku
mieszkańców
Wspieranie i promowanie lokalnych producentów,
rzemieślników, twórców, artystów
Wspieranie inicjatyw społecznych, sportowych,
edukacyjnych, rozrywkowych
Tworzenie terenów rekreacyjnych

2. Rzeczpospolita Polska
3.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Współpracę z organami samorządu gminnego,
powiatowego i wojewódzkiego oraz z instytucjami
państwowymi i innymi organizacjami o podobnym
charakterze w kraju i za granicą w zakresie realizacji
celów statutowych
Reprezentowanie interesów mieszkańców wobec władz
publicznych
Wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne
uczestnictwo w życiu społecznym
Udzielanie wsparcia oraz organizowanie pomocy
materialnej dla osób fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych, w szczególności dzieci i młodzieży
Organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych,
sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych oraz wszelkich
innych służących integracji mieszkańców
Organizowanie spotkań, prelekcji, sympozjów,
konferencji, seminariów, wykładów, szkleń, warsztatów i

5

ul. Luboszycka 43
46-022 Zawada

6

7

Zarząd stowarzyszenia:
Artur Pikos – prezes zarządu
Sebastian Moczko – wiceprezes zarządu
Monika Moczko – skarbnik zarządu
Sabina Okos – sekretarz zarządu
Krystian Pikos – członek zarządu
Natalia Pikos – członek zarządu
Sebastian Klotka – członek zarządu
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do
zaciągania zobowiązań majątkowych: a) do
wysokości 300 zł upoważniony jest jednoosobowo
Prezes lub Wiceprezes.
Oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych w
imieniu stowarzyszenia składa Prezes lun
Wiceprezes.

Komisja rewizyjna:
Justyna Knopp –
przewodniczący
komisji rewizyjnej
Krzysztof Langner –
członek komisji
rewizyjnej
Adrian Brandt –
członek komisji
rewizyjnej

Status
Regulamin
organizacji
działalności
pożytku
Stowarzyszenia
publicznego
7)
zwykłego
8)
8

9

29.03.2019 r.

NIE

Przekształcenie lub
rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego9)

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego10)

10

11

Zastosowanie
wobec
Stowarzyszenia
Uwagi12)
zwykłego środków
nadzoru11)
12

13

1/2019

Numer
kolejny
w
ewiden
cji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
2)
do ewidencji1) 1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3)

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)

Reprezentacja
stowarzyszenia zwykłego5)

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4)
1

2

3

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

9

Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju
Chróścic

03.07.2019 r

1.
1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
.

4
innych działań związanych z realizacją celów statutowych
Stowarzyszenia
Prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i
kolportażowej
Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży
oraz organizowanie wypoczynku jak również innych form
spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży
Doradztwo i pomoc w podejmowaniu i prowadzeniu
działalności gospodarczej przez osoby fizyczne oraz
organizacje działające w sferze gospodarki, rolnictwa,
ochrony środowiska, edukacji, kultury, zdrowia i opieki
społecznej
Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla mieszkańców
Prowadzenie zajęć informatycznych dla dzieci, młodzieży
i osób starszych
Organizowanie pracowni produktu lokalnego,
regionalnego i tradycyjnego oraz wytwarzanie produktów
lokalnych, regionalnych i tradycyjnych
Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom z
rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej oraz
dzieciom szczególnie uzdolnionym
inicjowanie i kierowanie działań społecznych,
edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty,
kultury, nauki, sportu i rekreacji
wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki, ochrony i
promocji zdrowia, w tym szerzenie wiedzy o zdrowiu
inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości
ekologicznej
współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i
podmiotami, których pomoc organizacyjna i finansowa
może przyczynić się do rozwoju wsi , regionu
popieranie i wspomaganie inicjatyw młodzieżowych
wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka
społeczna
działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej
młodzieży
aktywizacja ludzi starszych, integracja
międzypokoleniowa, wsparcie osób niepełnosprawnych
inspirowanie do działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw,
alternatywnych źródeł dochodu gospodarstw oraz
tworzenia nowych miejsc pracy
poprawa standardu życia społeczności wiejskiej
pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturalnej
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku
wiejskim
promowanie idei wolontariatu

2. Polska
3.
współdziałanie z samorządem lokalnym. administracją
państwową, placówkami oświatowymi, instytucjami
kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi
2) uczestnictwo w projektach finansujących cele zbieżne z
celami Stowarzyszenia
3) wymianę młodzieży
4) współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i
instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie
realizacji celów Stowarzyszenia
5) inicjowanie, koordynowanie, przygotowanie i realizację
wspólnych przedsięwzięć służących prowadzonej przez
członków działalności, jej rozwoju i współpracy z innymi
podmiotami
6) reprezentowanie członków wobec innych realizację
wspólnych przedsięwzięć służących prowadzonej przez
członków działalności, jej rozwoju i współpracy z innymi
podmiotami
7) promowanie i wdrażanie działań w zakresie ekologii
8) organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych
9) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania
środków finansowych na projekty sprzyjające rozwojowi
wsi Chróścice
10) promocję prowadzonej przez członków działalności,
pozyskiwanie inwestorów dla realizowanych przez
Członków i Stowarzyszenie wspólnych przedsięwzięć
1)

5

ul. Damrota 21
46-080 Chróścice

6

7

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela:
Beata Wolny

Komisja rewizyjna:
Norbert Kałuża –
przewodniczący
Komisji
Dominik Młynek –
zastępca
przewodniczącego
Komisji
Jolanta Kuczera –
sekretarz Komisji

Status
Regulamin
organizacji
działalności
pożytku
Stowarzyszenia
publicznego
7)
zwykłego
8)
8

9

10.06.2019 r.

NIE

Przekształcenie lub
rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego9)

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego10)

10

11

Zastosowanie
wobec
Stowarzyszenia
Uwagi12)
zwykłego środków
nadzoru11)
12

13

2/2019

Numer
kolejny
w
ewiden
cji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
2)
do ewidencji1) 1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3)

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)

Reprezentacja
stowarzyszenia zwykłego5)

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4)
1

2

3

10

Stowarzyszenie
Prawda Serca

12.08.2019 r

4
11) wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań
własnych i zleconych, informowanie społeczności
lokalnych o celach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia
12) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych
Unii Europejskiej oraz innych krajowych i
międzynarodowych instytucji finansowych
13) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw
służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi
społeczności objętych działaniem członków
Stowarzyszenia
14) wspieranie i popieranie przedsięwzięć, organizacji lub
osób działających zgodnie z celami statutowymi
Stowarzyszeniami
15) organizację szkoleń, seminariów, udział w wystawach,
targach oraz prezentacjach
16) propagowanie i inicjowanie prowadzenia działalności
gospodarczej i aktywizacji zawodowej na terenie objętym
działaniem
17) nawiązywanie współpracy partnerskiej z organizacjami i
stowarzyszeniami państw Unii Europejskiej
18) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów
Stowarzyszenia.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

.

Organizowanie spotkań z Autorami książek o pozytywnej
przemianie osobowości
Propagowanie zdrowego stylu życia
Pomaganie innym w rozwoju osobistym
Organizacja warsztatów, konferencji o tematyce pracy nad
sobą
Pomaganie w kontaktowaniu się osób o podobnych
zainteresowaniach zdrowym trybem życia
Organizowanie wystaw obrazów i spotkań inspiracji
twórczej z malarzami i adeptami sztuki
Propagowanie autentycznej pracy nad sobą
ukierunkowaniem na budzenie sercem
Praktyczne zapoznawanie uczestników z naturą przyrody
Wydawanie książek ukierunkowanych na zdrowy tryb
życia, ochronę przyrody i rozwój osobisty.

5

6

7

Status
Regulamin
organizacji
działalności
pożytku
Stowarzyszenia
publicznego
7)
zwykłego
8)
8

9

Przekształcenie lub
rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego9)

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego10)

10

11

Zastosowanie
wobec
Stowarzyszenia
Uwagi12)
zwykłego środków
nadzoru11)
12

13

ul. Zielona 2
46-053 Chrząstowice

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela: Grzegorz Kaźmierczak

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

3.08.2019 r.

NIE

3/2019

ul. Powstańców Śląskich
66
46-024 Brynica

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela: Tomasz Czech

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

24.09.2019 r.

NIE

4/2019

2. Polska
3.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
11

Stowarzyszenie
Tenisa Stołowego
Brynica

dzielenie się informacjami na stronie www.prawdaserca.pl
Propagowanie książek o sercu i pozytywnym
przeobrażaniu siebie
Organizację kursów, spotkań, konferencji, odczytów
związanych z rozwojem duchowym, zdrowym trybem
życia
Organizację zbiórek środków finansowych na obrane cele
Organizowanie rodzaju wzajemnej pomocy osobom
poszukującym i pomagającym innym
Propagowanie i praktyczne dzielenie się zdrowym trybem
życia zgodnie z rytmem natury
Pomoc osobom uzależnionym od narkotyków i alkoholu
Pomoc osobom w wyjściu z sekty
Wspieranie osób w odzyskiwaniu wewnętrznej harmonii i
pozytywnego samopoczucia

17.10.2019 r. 1.
a)

b)

c)
d)
e)
f)

Propagowanie i organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem dyscypliny sportowej –
tenis stołowy
Popularyzowanie zdrowego stylu życia, aktywności
sportowej i kulturalnej wśród dzieci, młodzieży, jak i osób
dorosłych
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport, edukację i
kulturę
Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności
sportowej i edukacyjnej
Promocja wsi Brynica i gminy Łubniany

2. Polska
3.
a)

organizowanie zajęć sportowych i edukacyjnych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz stwarzanie warunków
dla zapewnienia wszechstronnego rozwoju, sprawności

Numer
kolejny
w
ewiden
cji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
2)
do ewidencji1) 1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3)

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)

Reprezentacja
stowarzyszenia zwykłego5)

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4)
1

2

3
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)

12

Stowarzyszenie
Zdrowy Senior

4
fizycznej i umysłowej
szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych
Wspieranie sekcji/klubów sportowych
Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa
sportowego – wyścig, turniej, liga itp.
Organizacja obozów treningowych, wypoczynku dzieci i
młodzieży oraz dorosłych
Szkolenie kadry trenerskiej oraz sędziów tenisa stołowego
Kształtowanie pozytywnych wzorców osobowości o
wysokich wartościach moralnych
Organizację inicjatyw mających na celu propagowanie
zdrowego stylu życia, aktywności sportowej i kulturalnej
Organizację inicjatyw mających na celu walkę z
uzależnieniami w tym zapobieganie alkoholizmowi i
narkomanii
Realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
w ramach wspierania zadań publicznych przez władze
państwowe i samorządowe różnego szczebla
Realizacja zadań sportowych, jako programu
wychowawczego dla dzieci i młodzieży we współpracy z
organami samorządowymi oraz Szkolnymi Klubami
Sportowymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury na terenie
Gminy Łubniany

28. 01.2020 r 1.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
.

Aktywizacja życia seniorów oraz przeciwdziałanie ich
marginalizacji i wykluczenia ze społeczeństwa.
Zwiększanie zaangażowania osób starszych w życie
społeczności lokalnych
Wyrównanie szans i dostępu seniorów do dóbr i usług w
obszarze kultury, edukacji, sportu, zdrowia, ICT
Rozwój otoczenia przyjaznego seniorom
Dobrowolne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z
różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych
życiowych problemów
Wspieranie i promowanie integracji międzypokoleniowej
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie
świadomości prawnej seniorów
Działalność charytatywna
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia seniorów
Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży
Działalność w obszarze edukacji, kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Upowszechnianie wiedzy z zakresu porządku i
bezpieczeństwa publicznego
Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy
społeczeństwami
Promocja i organizacja wolontariatu
Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
Działalność na rzecz rodziny
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Działanie na rzecz integracji i promocji członków
Stowarzyszenia.

2. Polska
3.
1.
2.

3.
4.

Aktywizowanie seniorów w życiu lokalnej społeczności
Współpracę z organami administracji rządowej i
samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami
kulturalno-oświatowymi oraz środkami masowego
przekazu
Prowadzenie poradnictwa i szkoleń, tworzenie grup
wsparcia, klubów seniora, klubów wolontariusza
Organizowanie wystaw, odczytów, imprez masowych,

5

ul. Polna 8
46-045 Kotórz Mały

6

7

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela: Maria Kula

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Status
Regulamin
organizacji
działalności
pożytku
Stowarzyszenia
publicznego
7)
zwykłego
8)
8

9

16.01.2020 r.

NIE

Przekształcenie lub
rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego9)

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego10)

10

11

Zastosowanie
wobec
Stowarzyszenia
Uwagi12)
zwykłego środków
nadzoru11)
12

13

1/2020

Numer
kolejny
w
ewiden
cji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
2)
do ewidencji1) 1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3)

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)

Reprezentacja
stowarzyszenia zwykłego5)

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4)
1

2

3
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

13

Stowarzyszenie
HistorycznoEksploracyjne
SCZEDRIG

4
festiwali artystycznych i działalności wydawniczej
Organizowanie i udział w spotkaniach, szkoleniach,
konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i
międzynarodowym
Organizowanie turnusów wypoczynkowych i
rekreacyjnych dla seniorów
Organizowanie plebiscytów i konkursów aktywizujących
seniorów
Organizowanie pomocy materialnej, dotacji,
przekazywanie darowizn dla seniorów znajdujących się w
trudnej sytuacji finansowej
Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od osób
fizycznych i prawnych, organizacji krajowych i
zagranicznych oraz własnej działalności, a w
szczególności wydawania broszur i publikacji,
organizowanie imprez, szkoleń i kursów
Organizowanie happeningów i spotkań o tematyce
prozdrowotnej
Organizowanie zbiórek i loterii
Prowadzenie działalności medialnej i wydawniczej.
Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i
badawczej poprzez propagowanie idei „uczenia się przez
całe życie” i idei edukacji pozaformalnej
Inicjowanie wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy
Turawa.
Konsolidowanie mieszkańców oraz grup seniorów, dzieci i
młodzieży we wspólnych przedsięwzięciach
Składanie wniosków o dofinansowanie projektów do
grantodawców, a w szczególności do: Urzędu Gminy
Turawa, fundacji, ambasad, agencji krajowych, instytucji
samorządowych, rządowych i pozarządowych, funduszy
unijnych i innych
Prowadzenie działalności integrującej członków poprzez
aktywność kulturalną, turystyczną naukową, rekreacyjną i
towarzyską
Propagowanie idei zgodnych z celami Stowarzyszenia
poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań, wystaw,
koncertów, wykładów, odczytów, sesji, seminariów,
konferencji, konkursów, szkoleń, pikiet, demonstracji,
manifestacji, akcji reklamowych, konferencji prasowych
oraz akcji medialnych.

11.02.2020 r. 1.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

promocja i badanie historii Szczedrzyka i okolic oraz
podnoszenie w lokalnej społeczności wiedzy o historii
miejscowości i regionu,
podejmowanie zgodnej z prawem, zorganizowanej
działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę
różnorakich śladów i świadectw historii, połączonej z
informacją i upublicznieniem efektów tej działalności,
działania podejmowane wraz z działalnością eksploracyjną
mające na celu ochronę dóbr kultury i przyrody, w tym
ochronę szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego i
środowiska naturalnego,
oferowanie pomocy w pracach eksploracyjnych innym
podmiotom, w tym pomocy w pracach archeologicznych,
dokumentacyjnych, archiwizacyjnych i innych związanych
z poznawaniem i dokumentowaniem historii regionu i
Polski,
budowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia oraz
pozyskiwania partnerów do wspólnych działań
eksploracyjnych,
wspieranie członków Stowarzyszenia w ich dążeniach do
podwyższania wiedzy i umiejętności przydatnych w
realizacji celów statutowych

2. Polska
3.
a.

b.
c.
d.
e.

organizowanie legalnych, jawnych akcji eksploracyjnych i
prowadzenie poszukiwań opartych o niezbędne, określone
prawem pozwolenia
gromadzenie artefaktów historycznych zgodnie z
obowiązującymi przepisami
promowanie historii wśród młodzieży
uczestnictwo w imprezach o tematyce historycznej
współpraca z instytucjami naukowymi, muzeami,

5

ul. Opolska 9
46-042 Szczedrzyk

6

7

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela: Oskar Kondziela

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Status
Regulamin
organizacji
działalności
pożytku
Stowarzyszenia
publicznego
7)
zwykłego
8)
8

9

4.02.2020 r.

NIE

Przekształcenie lub
rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego9)

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego10)

10

11

Zastosowanie
wobec
Stowarzyszenia
Uwagi12)
zwykłego środków
nadzoru11)
12

13

2/2020

Numer
kolejny
w
ewiden
cji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
2)
do ewidencji1) 1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3)

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)

Reprezentacja
stowarzyszenia zwykłego5)

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4)
1

2

3

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.
n.
14

Razem dla
Neurochirurgii

4
organizacjami działającymi na rzecz nauki, kultury i
ochrony zabytków oraz organizacjami administracji
państwowej i samorządami
współpraca ze środkami masowego przekazu w sprawach
propagowania wiedzy o historii, m. in. Miejscowości i
regionu i publikacji własnych opracowań
propagowanie w społeczeństwie wiedzy o historii regionu
w celach edukacyjnych i rozwijania zainteresowań
przeszłością
organizowanie i współorganizowanie szkoleń, wykładów,
festynów, zlotów, wycieczek oraz innych imprez, których
cele zgodne są z celami stowarzyszenia
organizowanie różnych form kształcenia Członków
Stowarzyszenia odpowiadających celom statutowym
Stowarzyszenia i podwyższających jakość
podejmowanych działań
prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie
realizacji celów statutowych, w tym wydanie katalogów,
kart pamiątkowych, fotografii, rycin i pocztówek,
kalendarzy, map, planów i tym podobnych publikacji
prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie
realizacji celów statutowych, w tym wydanie książek,
broszur, atlasów, map, ulotek i tym podobnych publikacji
w formie drukowanej i elektronicznej
działanie na zasadzie wolontariatu przy projektach
zgodnych z celami stowarzyszenia realizowanych przez
inne podmioty
konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i
historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych
prowadzenie prac naukowych i badań rozwojowych w
dziedzinie archeologii i historii

17.04.2020 r. 1.
a.
b.

c.
d.

e.

f.
g.

h.

i.

j.

Edukacja i promocja zdrowia, wspieranie rozwoju
neurochirurgii.
Śledzenie światowych trendów w diagnostyce, leczeniu i
ocenie efektów leczenia neurochirurgicznego oraz
implantacja wiedzy na rynek polski.
Promowanie nowoczesnych metod leczenia zgodnie z
najnowszymi trendami światowymi.
Upowszechnianie wiedzy o chorobach i metodach leczenia
neurochirurgicznego i narządu ruchu zgodnie z trendami
ogólnoświatowymi.
Propagowanie właściwego trybu życia dla zachowania jak
najlepszej jakości życia w zakresie chorób
neurologicznych i narządu ruchu.
Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób układu
nerwowego i narządu ruchu.
Działanie na rzecz poprawy stanu i jakości leczenia w
podmiotach wykonujących działalność leczniczą w
zakresie neurochirurgii i chorób narządu ruchu na terenie
całego kraju.
Działanie n rzecz poprawy dostępności do leczenia
neurochirurgicznego i chorób narządu ruchu zgodnie z
narządu ruchu zgodnie z najnowszymi osiągnięciami
medycyny, na terenie całego kraju.
Monitorowanie dostępności do diagnostyki i leczenia
chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego i
układu kostno-mięśniowego w zakresie obowiązującego
prawa.
Monitorowanie jakości wykonywania świadczeń z zakresu
neurochirurgii i chorób narządu ruchu w podmiotach
wykonujących działalność leczniczą na terenie całego
kraju w ramach obowiązującego prawa.

2. Polska
3.
a.

b.

c.

Portal drkręgosłup.pl – największe w polskim intrenecie
kompendium wiedzy dotyczące schorzeń kręgosłupa,
profilaktyki, a także promocji zdrowego stylu życia.
Organizowanie kursów / szkoleń dla chirurgów kręgosłupa
o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w ramach
istniejących organizacji edukacyjnych.
Prowadzenie kontroli jakości i bezpieczeństwa
wykonywanych procedur na podstawie danych z rejestru
operacji na kręgosłupie.

5

ul. Wiejska 9
Niwki
46-053 Chrząstowice

6

7

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela: Katarzyna Podgórska

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Status
Regulamin
organizacji
działalności
pożytku
Stowarzyszenia
publicznego
7)
zwykłego
8)
8

9

10.03.2020 r.
18.08.2020 r.

NIE

Przekształcenie lub
rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego9)

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego10)

10

11

Zastosowanie
wobec
Stowarzyszenia
Uwagi12)
zwykłego środków
nadzoru11)
12

13

3/2020

Numer
kolejny
w
ewiden
cji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
2)
do ewidencji1) 1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3)

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)

Reprezentacja
stowarzyszenia zwykłego5)

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4)
1

2

3
d.

e.

f.

g.

h.

i.
15

Wilk Syty i Owca
Cała

4
Współpracę z organami władzy samorządowej i
wojewódzkiej województwa opolskiego poprzez
doradztwo, wnoszenie uwag, wniosków, zastrzeżeń,
opinii, skarg, zażaleń, informacji, zawiadomień.
Współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami
działającymi na rzecz poprawy stanu zdrowotnego
ludności w Polsce i zagranicą.
Monitoring realizacji ustawowych zadań i obowiązków w
zakresie polityki zdrowotnej prowadzonej na terenie
województwa opolskiego przez organy władzy publicznej,
wojewódzkie i samorządowe, organy samorządów
gospodarczych i zawodowych, podmioty reprezentujące
osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują
zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym,
instytucje, stowarzyszenia i fundacje, których celem są
miedzy innymi działania na rzecz poprawy stanu zdrowia
ludności.
Uczestniczenie jako strona w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego w postępowaniach
administracyjnych prowadzonych przez organy
państwowe i samorządowe, w szczególności w
postępowaniach dotyczących:

Dokonywania wpisów, odmowy dokonywania
wpisów, zmian wpisów w rejestrach
podmiotów wykonujących działalność
leczniczą

Nakładanie kar pieniężnych na podmioty
wykonujące działalność leczniczą
Uczestniczenie w procesach cywilnych jako pełnomocnik,
poprzez wytoczenie powództwa, przystąpienie do
toczącego się postępowania, przedstawianie sądowi
istotnego dla sprawy poglądu
Uczestniczenie w karnych postępowaniach sądowych jako
rzecznik interesu społecznego.

20.05.2020 r. 1.
1.1. Propagowanie idei:
a) ochrony środowiska,
b) ekologii,
c) roślinnego odżywiania
d) praw zwierząt
1.2. Promocja zdrowego stylu życia poprzez zwiększanie
świadomości społecznej dotyczącej wpływu żywienia, w
szczególności weganizmu na zdrowie.
1.3 Zapobieganie okrucieństwu człowieka wobec zwierząt.
1.4 Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w
ich obronie, objęcie ochroną i otoczenie ich opieką.
1.5. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz
uświadamianie ludzi w tej kwestii.
1.6. Aktywne wsparcie adopcji zwierząt pokrzywdzonych lub
porzuconych, poprzez pośredniczenie w adopcjach oraz promowanie
takich działań
1.7. Pomoc w prowadzeniu schronisk dla zwierząt w formie domów
tymczasowych.
1.8. Popularyzacja jeździectwa sportowego i rekreacyjnego.
1.9. Nauczanie jazdy konnej
1.10. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
1.11. Upowszechnianie wiedzy o używaniu, chowie, hodowli i
obchodzeniu się z końmi oraz szeroko pojęta działalność
szkoleniową.
1.12. Promocja i organizacja wolontariatu.
1.13. Tworzenie wspólnoty i społeczności lokalnej, skupiającej się
wokół działań proekologicznych i pro zwierzęcych w oparciu o dietę
wegańską.
1.14. Działania na rzecz zdrowia i wypoczynku w duchu idei ekologii
oraz weganizmu.
1.15. Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży.
1.16. Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz
integracji cudzoziemców.
2. Polska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego

5

ul. Grobla 11
49-120 Karczów

6

7

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela: Kamil Gitlar

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Status
Regulamin
organizacji
działalności
pożytku
Stowarzyszenia
publicznego
7)
zwykłego
8)
8

9

11.05.2020 r.

NIE

Przekształcenie lub
rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego9)

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego10)

10

11

Zastosowanie
wobec
Stowarzyszenia
Uwagi12)
zwykłego środków
nadzoru11)
12

13

4/2020

Numer
kolejny
w
ewiden
cji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
2)
do ewidencji1) 1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3)

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)

Reprezentacja
stowarzyszenia zwykłego5)

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4)
1

2

16

Stowarzyszenie
NAROK

3

4
3.
1.1. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie etyki, ekologii,
roślinnego odżywiania, ochrony środowiska i praw zwierząt.
1.2. Organizowania imprez kulturalno-rozrywkowych celem promocji
idei pomocy dla zwierząt oraz ich praw, zdrowego trybu życia oraz
ochrony środowiska.
1.3. Edukacja społeczeństwa w zakresie zdrowego stylu życia i
odżywiania się w oparciu o dietę wegańską.
1.4. Przyjmowanie zgłoszeń, podejmowanie interwencji i kontroli
dotyczących dobrostanu zwierząt.
1.5. Współdziałanie z instytucjami państwowymi (Policja, Straż
miejska, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna) w zakresie kontroli
dobrostanu zwierząt na prywatnych posesjach, schroniskach,
ubojniach, hodowlach, handlu i transporcie oraz ściganie sprawców
przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom.
1.6. Dokumentowanie przypadków znęcania się nad zwierzętami oraz
przekazywania ich odpowiednim organom ścigania oraz
reprezentowanie praw pokrzywdzonych zwierząt przed sądami.
1.8. Prowadzenie akcji adopcji zwierząt i domów tymczasowych dla
bezdomnych zwierząt.
1.10. Organizowanie i prowadzenie nauki jazdy konnej w szkółkach
jeździeckich oraz doszkalanie jeźdźców.
1.11. Organizowanie warsztatów i szkoleń.
1.12. Udostępnianie koni dla celów rekreacyjnych osobom
posiadającym umiejętności jazdy konnej potwierdzonych stosownymi
dokumentami.
1.13. Chów koni prowadzenie pensjonatu dla koni będących
własnością osób trzecich.
1.14. Podejmowanie innej działalności zmierzających do realizacji
celów stowarzyszenia, w tym działalności gospodarczej zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
01.12.2020 r. 1.
pkt. 1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w aspekcie
przestrzenno -gospodarczo - społecznym głównie na poziomie
lokalnym z możliwością jego poszerzenia na obszar regionu i kraju;
pkt. 2. upowszechnianie w społeczeństwie rzetelnej i obiektywnej
wiedzy o procesach zachodzących w systemie "człowiek -środowisko
- gospodarka;
pkt. 3. integracja społeczności lokalnej oraz zróżnicowanych grup
społecznych pod względem przedmiotu zainteresowań, struktur
wiekowych, różnego poziomu i jakości życia oraz mniejszości
narodowościowych i etnicznych;
pkt. 4. podnoszenie i umacnianie społecznego prestiżu działań
społeczności lokalnej w procesie współpracy z władzami
samorządowymi i rządowymi w obszarze gospodarczo-społecznym i
środowiskowym;
pkt. 5. podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz
promocji zatrudnienia, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz
prowadzenia zdrowego stylu życia;
pkt. 6. krzewienie wykorzystania własnych kompetencji w życiu
społeczno-gospodarczym, ochronie i kształtowaniu środowiska, w
tym szerzenia zasad prawidłowego gospodarowania w środowisku
przyrodniczym oraz w procesie rozwoju na poziomie lokalnym,
regionalnym czy też krajowym;
pkt. 7. pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji lokalnej,
regionalnej i narodowej, świadomości społecznej, obywatelskiej i
kulturowej oraz w wychowaniu patriotycznym;
pkt. 8.wspieranie samopomocy i osiągnięć praktycznych członków
Stowarzyszenia
w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości oraz działalności
wspomagającej zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych,
bezpieczeństwa i rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionu
oraz na rzecz wspólnot i społeczności lokalnej.
2.
obszar Rzeczpospolitej Polskiej
3.
pkt. 1. prowadzenie działalności organizacyjnej, naukowotechnicznej i edukacyjnej, polegającej w szczególności na inicjowaniu
badań, debat i projektów sprzyjających realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia;
pkt. 2. prowadzenie zróżnicowanych form współpracy z organami
władzy państwowej i samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi,
osobami prywatnymi i podmiotami ekonomii społecznej;
pkt. 3. przeprowadzanie, opracowywanie i prezentacja w imieniu i na

5

ul. Wiejska 6
49-120 Narok

6

7

Zarząd:
Florian Jarząb – prezes
Maria Śmigielska – vice-prezes
Maciej Rojewski – sekretarz
Bogumił Kornek – skarbnik

Komisja Rewizyjna:
Sebastian Księżyk –
przewodniczący
Ewa Siedlecka – członek
Bogumiła Kornek członek

pkt. 1 Uprawniony do reprezentowania
Stowarzyszenia jest Prezes i/lub Wiceprezes Zarządu,
z zastrzeżeniem §32 pkt. 2.
pkt. 2 Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych,
których wartość przekracza 10.000,00 (dziesięć
tysięcy) złotych do składania oświadczeń woli
wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu.
pkt. 3 Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do udzielenia
pełnomocnictw przez Stowarzyszenie.

Status
Regulamin
organizacji
działalności
pożytku
Stowarzyszenia
publicznego
7)
zwykłego
8)
8

9

24.11.2020 r.

NIE

Przekształcenie lub
rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego9)

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego10)

10

11

Zastosowanie
wobec
Stowarzyszenia
Uwagi12)
zwykłego środków
nadzoru11)
12

13

Numer
kolejny
w
ewiden
cji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
2)
do ewidencji1) 1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3)

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)

Reprezentacja
stowarzyszenia zwykłego5)

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4)
1

2

17

Perros sanos
Stowarzyszenie
Hodowców Psów i
Kotów Rasowych

3

4
rzecz społeczności lokalnych: w tym opinii, ekspertyz, sondaży w
wykorzystaniem różnych technik w zakresie zbieżnym z celami
Stowarzyszenia;
pkt.4. udział oraz organizowanie w rożnej formie działań o
charakterze integracyjno-promocyjnym w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, turystyki i
krajoznawstwa, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
wypoczynku dzieci i młodzieży, ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, rolnictwa (zróżnicowanego)
ekologicznego i odnowy wsi (tematycznych), porządku i
bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej;
pkt. 5. promocję, organizację i koordynację wolontariatu na rzecz
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
pkt. 6. wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz
inicjowanie wydawnictw zgodnych z celami Stowarzyszenia;
pkt.7. pozyskiwanie funduszy krajowych, europejskich i
międzynarodowych oraz od sponsorów i darczyńców.
11.05.2021 r. 1.
1) organizacja hodowli psów rasowych,
2) zrzeszenie hodowców i miłośników zwierząt,
3) przestrzeganie ogólnych zasad etycznych przez członków,
4) dokumentowanie pochodzenia psów i kotów.
2.
Polska
3.
1) prowadzenie hodowli psów i kotów rasowych.
2) w miarę możliwości udzielanie pomocy przy tworzeniu nowych
hodowli,
3) prowadzenie dokumentacji hodowli i rozrodu i pochodzenia psa i
kota,
4) inne działania sprzyjające rozwojowi stowarzyszenia.

5

ul. Mickiewicza 64
46-037 Kurznie

6

7

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela: Krzysztof Baran

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

Status
Regulamin
organizacji
działalności
pożytku
Stowarzyszenia
publicznego
7)
zwykłego
8)
8

18.04.2021

9

NIE

Przekształcenie lub
rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego9)

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego10)

10

11

Zastosowanie
wobec
Stowarzyszenia
Uwagi12)
zwykłego środków
nadzoru11)
12

13

