Starostwo Powiatowe w Lublińcu

Aktualizacja na dzień 5 lipca 2022 roku

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
(obowiązuje od 20 maja 2016 roku)
1.Cel/cele działania stowarzyszenia
zwykłego2)
Nr
w
ewide
ncji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

1

2
Stowarzyszenie
o charakterze
strzeleckim
i kolekcjonerskim
Magnum
SPECOPS

1

Daty wpisów
do
ewidencji1)

3
30.09.2016r.

2.Teren działania stowarzyszenia
zwykłego3)
3.Środki działania stowarzyszenia
zwykłego4)
4
1.1.działanie na rzecz strzelectwa, sportu
strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,
1.2.popularyzowanie wiedzy z dziedziny
strzelectwa, sportu strzeleckiego i
kolekcjonerstwa broni,
1.3.promocja i popieranie strzelectwa i
kolekcjonerstwa broni
2.Obszar Rzeczpospolitej Polskiej
3.1.organizowanie spotkań, prelekcji,
pokazów,
3.2.współpracę ze wszystkimi osobami
i instytucjami o podobnych celach
działania, w szczególności z grupami
rekonstrukcji historycznej,
3.3.występowanie
z wnioskami i
opiniami do właściwych organów
administracji,
3.4.inne działania realizujące cele
statutowe.

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego5)

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)

Regulamin
działalności
stowarzyszenia
zwykłego7)

Status
organizacji
pożytku
publicznego8

5
Lubliniec,
ul. Lipowa 12
42-700 Lubliniec

6
Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
przedstawiciela:
Marek Świtała

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

8
Uchwała zebrania
założycielskiego
nr 3/2016 z dnia
14.09.2016 roku

9
NIE

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego9)

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego10)

10

11

)

Zastosowanie
wobec
stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru11)
12

Uwagi12)

13
WSO.512.1

2

Stowarzyszenie
Zwykłe
„GIRLANDA”

13.12.2016r.
16.12.2019r.

1.1.Działanie na rzecz folkloru.
1.2.Popularyzowanie wiedzy z dziedziny
kultury wśród społeczeństwa.
1.3.Promocja i popieranie tradycji i
kultury regionu.
1.4.Tworzenie płaszczyzny wymiany
informacji i doświadczeń pomiędzy
osobami i instytucjami zainteresowanymi
folklorem.
2.Obszar Rzeczpospolitej Polskiej
3.1.Organizowanie spotkań, prelekcji,
wystaw, koncertów oraz innych imprez.
3.2.Współpracę z wszelkimi osobami
i instytucjami o podobnych celach
działania.
3.3.Występowanie z wnioskami i
opiniami do właściwych organów
administracji w razie potrzeby.
3.4.Wspieranie działań zmierzających do
popularyzacji tradycji poprzez występy
folklorystyczne.
3.5.Inne działania realizujące cele
statutowe.

ul. Plac
Powstańców 7
Piasek
42-287 Lubsza

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
przedstawiciela:
Leon Gorol

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr
2/2016 zebrania
założycielskiego
w dniu 6.12.2016
w sprawie
przyjęcia
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego
Uchwała nr
2/2019 o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego
(z dnia 02.12.2019)

NIE

WSO.512.2

3

STOWARZYSZE
NIE AMOR
PATRIAE
NOSTRA LEX –
MIŁOŚĆ
OJCZYZNY
NASZYM
PRAWEM

26.09.2017r.
20.06.2022 r.

1.1) Podstawowym celem
Stowarzyszenia jest działanie na rzecz
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
i jej umacniania;
1.2) Zrzeszanie osób kolekcjonujących
militaria, w tym umundurowanie i
wyposażenie
wojskowe współczesne i historyczne
oraz broń, której posiadanie jest
dozwolone na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności
ustawy z dnia 21 maja
1999r. o Broni i Amunicji (Dz.U. z 1999
Nr 53, poz. 549 z późn. zm.) oraz
pozostałą, nieobjętą ustawą broń białą
oraz cięciwową;
1.3) Promowanie i organizowanie
działań o charakterze kolekcjonerskim
wśród członków
Stowarzyszenia;
1.4) Promowanie odpowiedzialnego
społeczeństwa obywatelskiego;
1.5) Działanie na rzecz doskonalenia
wiedzy oraz umiejętności strzeleckich i
obronnych obywateli;
1.6) Przeciwdziałanie fałszywym
stereotypom dotyczącym posiadania
broni przez praworządnych obywateli;
1.7) Podnoszenie poziomu sprawności
fizycznej;
1.8) Uczenie zdyscyplinowanego życia w
zespole;
1.9) Propagowanie wspólnego
uprawiania sportu i aktywnej rekreacji;
1.10) Niedochodowa ochrona i promocja
zdrowia;
1.11) Niedochodowa działalność
kulturalna;
1.12) Wspieranie
i animowanie
aktywności społecznej w środowiskach
lokalnych;
1.13) Integrowanie społeczeństwa
obywatelskiego;
1.14) Propagowanie postaw
wolontariackich;
1.15) Niedochodowe propagowanie
aktywnych form rozrywki i rozwoju
osobowego;
1.16) Upowszechnianie i rozwijanie
wiedzy o pierwszej pomocy, medycynie
ratunkowej
i ochronie zdrowia;
1.17) Wspomaganie zabezpieczenia
logistycznego akcji i szkoleń
ratowniczych;
1.18) Współpraca przy organizowaniu
pomocy poszkodowanym
w
katastrofach
i kataklizmach;
1.19) Organizowanie edukacji i
doskonalenia umiejętności w zakresie
pierwszej pomocy
i ochrony zdrowia;
1.20) Udoskonalanie działań w zakresie
ratownictwa i ochrony ludności;
2.Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ornontowice,
ul.
Marzankowice
19
43 – 178
Ornontowice

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
przedstawiciela:
Adam
Chochowski

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr
2/2017 O
PRZYJĘCIU
REGULAMINU
STOWARZYSZE
NIA
Uchwała nr
4/2022 Walnego
Zebrania
Członków APLN:
Amor Patriae
Nostra Lex –
Miłość Ojczyzny
Naszym Prawem
„o zmianie
regulaminu”.

NIE

WSO.512.3
PODMIOT
WYKREŚLONY Z
EWIDENCJI
STOWARZYSZEŃ
ZWYKŁYCH ze
względu na zmianę
siedziby
stowarzyszenia

3.1) Wzajemną pomoc członków i
wspieranie się w rozwijaniu swoich
kolekcji;
3.2) Występowanie
z wnioskami oraz
opiniami do właściwych organów
administracji jako formą pomocy
członkom w realizacji swoich pasji
kolekcjonerskich
i strzeleckich;
3.3) Upowszechnianie wiedzy o broni;
3.4) Propagowanie idei legalnego
dostępu do broni dla praworządnych
obywateli;
3.5) Promowanie pozytywnego
wizerunku legalnych posiadaczy i
miłośników broni;
3.6) Prowadzenie działalności
integrującej członków stowarzyszenia,
wspieranie ich aktywności, sportowej,
rekreacyjnej, towarzyskiej
i
kulturalnej;
3.7) Podejmowanie wszelkich innych
dozwolonych prawnie działań służących
realizacji celów
regulaminowych Stowarzyszenia;
3.8) Tworzenie warunków do
zaspokajania zainteresowań członków
przede wszystkim w zakresie kształcenia
ogólnego i specjalistycznego;
3.9) Udział w obchodach i
uroczystościach narodowych na zasadach
określonych dla obywateli RP;
3.10) Niedochodowe organizowanie
przedsięwzięć związanych z
działalnością w zakresie kultury,
wychowania fizycznego i sportu oraz
higieny i oświaty zdrowotnej;
3.11) Niedochodowe prowadzenie
wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów;
3.12) Prowadzenie ww. działalności
także wśród niezrzeszonych w
Stowarzyszeniu;
3.13) Współdziałanie z władzami
państwowymi i samorządowymi oraz
instytucjami powołanymi przez władze
państwowe do współpracy w zakresie
obrony kraju, współpracę z organami
władz państwowych, administracji
rządowej i samorządu terytorialnego,
placówkami oświaty i wychowania, w
zakresie realizacji programu wychowania
ogólnego
i obywatelskiego;
3.14) Kształtowaniu i umacnianiu w
społeczeństwie, zwłaszcza wśród
młodzieży, obywatelskiej postawy wobec
spraw obronności Rzeczypospolitej
Polskiej;
3.15) Wyrabianiu i utrwalaniu w
społeczeństwie pożądanych
zainteresowań, nawyków i umiejętności
ważnych z punktu widzenia zdolności
obronnej Państwa oraz przydatnych w
przygotowaniu społeczeństwa do
zapobiegania i ewentualnego zwalczania
zagrożeń okresu pokoju;
3.16) Niedochodowe wydawanie
książek, czasopism, broszur związanych

z celami Stowarzyszenia;
3.17) Upowszechnianiu kultury fizycznej
i turystyki, rozwoju dyscyplin sportu, w
tym sportu wyczynowego, wchodzących
w zakres zainteresowania
Stowarzyszenia;
3.18) Upowszechnianie wiedzy na temat
współczesnych problemów obronności
Rzeczypospolitej Polskiej;
3.19) Niedochodowe organizowanie oraz
współorganizowanie okolicznościowych
imprez masowych;
3.20) Kształtowanie przez członków
stowarzyszenia poczucia obywatelskiej
odpowiedzialności
za kraj;
3.21) Niedochodowa popularyzowanie,
organizowanie oraz stwarzanie
warunków do masowego
uprawiania różnych dyscyplin
sportowych, w tym: sportów obronnych,
sportów walki, płetwonurkowania oraz
sportów politechnicznych, takich
jak:modelarstwo kołowe, pływające i
lotnicze, a także różnych odmian sportów
łączności;
3.22) Wspieranie instytucji publicznych
w propagowaniu obrony cywilnej;
3.23) Wykonywanie zadań zleconych
przez organa władzy i administracji
państwowej oraz
samorządowej w ramach powszechnego
obowiązku obrony;
3.24) Współpraca z Siłami Zbrojnymi
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
obowiązujących
aktów prawnych;
3.25) Współpraca z organami władzy i
administracji rządowej oraz
samorządowej,
z kierownictwami podmiotów
gospodarczych, szkół i innych placówek
oświatowo-wychowawczych oraz
organizacji społecznych, w celu
zapewnienia jak najlepszych
warunków do działania Stowarzyszenia;
3.26) Współpraca z resortami: obrony
narodowej, edukacji, spraw
wewnętrznych
i administracji, kultury fizycznej,
jednostkami wojskowym oraz organami
administracji
rządowej i samorządowej,
stowarzyszeniami, kierownictwami
podmiotów gospodarczych, szkół i
placówek oświatowych;
3.27) Uprawianie i propagowanie
sportów strzeleckich;
3.28) Tworzenie współzawodnictwa
sportowego
w strzelectwie
sportowym, praktycznym oraz
historycznym;
3.29) Współudział
w inicjowaniu i
koordynacji programów edukacyjnych z
zakresu bezpieczeństwa publicznego,
pierwszej pomocy i ratownictwa
medycznego;

3.30) Udzielanie wsparcia i pomocy
interwencyjnej
w sytuacjach
kryzysowych;
3.31) Zabezpieczanie przedmedyczne
i medyczne wydarzeń, zgromadzeń i
imprez, również o charakterze
masowym;
3.32) Podejmowanie współpracy z
jednostkami systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne
oraz jednostkami ochrony
przeciwpożarowej
w tym
działającymi w ramach Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, której
zakres zostaje określony na podstawie
osobnych umów i porozumień.

1

4

2
Stowarzyszenie
zwykłe
KULTURALNI

3
26.03.2018r.
18.04.2018r.
17.01.2019r.

4
1.1) podtrzymywania
tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości
oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej, kulturowej
i ekologicznej,
1.2) kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i
tradycji,
1.3) edukacji i
wychowania,
1.4) promocji zdrowego
stylu życia,
1.5) krajoznawstwa oraz
wypoczynku
1.6) integracji i
aktywizacji środowiska
lokalnego.
2.Obszar Rzeczpospolitej
Polskiej.

3. 1) promowanie
szacunku i godności w
relacjach
międzyludzkich,
3.2) promowanie twórców i ich
dokonań artystycznych,
3.3) organizowanie spotkań z
ludźmi kultury i sztuki,
3.4) organizowanie wystaw,
koncertów, recitali, happeningów,
3.5) organizowanie kursów,
warsztatów, szkoleń, prelekcji,
3.6) organizowanie wyjazdów
turystyczno-krajoznawczych oraz
na imprezy kulturalne i
rozrywkowe,
3.7) organizowanie pokazów i
festiwali filmowych,
3.8) wydawanie bezpłatnych
publikacji i książek,
3.9) produkcję bezpłatnych
filmów i nagrań dźwiękowych
promujących działalność
Stowarzyszenia i walory gminy
Woźniki,
3.10) organizowanie zajęć
rekreacyjno-sportowych,
3.11) organizowanie wypoczynku
dzieci i młodzieży.

5
Woźniki,
ul. Koziegłowska 2

42-289 Woźniki

6
Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
przedstawiciela:
Michał Grotecki

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

8

9

UCHWAŁA NR
2/2018 z dnia
21.03.2018 rok
zebrania
założycielskiego
Stowarzyszenia
zwykłego w
sprawie przyjęcia
Regulaminu
Stowarzyszenia
zwykłego

NIE

UCHWAŁA NR
5/2018 z dnia
18.04.2018 rok
Walnego Zebrania
Członków
Stowarzyszenia
zwykłego
KULTURALNI
w sprawie zmiany
Regulaminu

10

11

12

13
WSO.512.4

1

5

2
„Stowarzyszenie
Miłośników
Kowalstwa im.
Walentego
Roździeńskiego”

3
5.04.2018r.

4
1.a) kultywowanie ginącego
zawodu jakim jest szeroko
rozumiane kowalstwo
1.b) rozpowszechnianie
wśród społeczeństwa wiedzy
o tym rzemiośle i jego
historii
1.c) zaszczepienie wśród
młodych ludzi pasji do
sztuki kowalskiej
1.d) promowanie idei
produktu wykonanego
jednostkowo przy użyciu
tradycyjnych metod
kowalskich.

2. Obszar Rzeczpospolitej
Polskiej
3.a) stworzenie ekspozycji
stałej w postaci skansenu
kowalskiego
3.b) umożliwienie
zapoznania się z
narzędziami, przedmiotami i
technikami związanych z
kowalstwem (wycieczki
szkolne, warsztaty
kowalskie itp.)
3.c) organizowanie pokazów
kowalskich w plenerze
(przy okazji takich imprez
jak dożynki, Dni Ziemi itp.)
3.d) współpraca z
instytucjami kulturowymi
(domy kultury, muzea,
teatry)
3.e) organizacja wystaw
3.f) pozyskiwanie i
renowacja starego
(historycznego) sprzętu i
wytworów kowalskich
g) rozwój wiedzy na tematy
związane z kowalstwem.

5
Woźniki,
ul. Głazówka 10
42-289 Woźniki

6
Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest
przez przedstawiciela:
Piotr Farbowski

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

8

9

Uchwała nr
2/2018 z dnia
3.04.2018
zebrania
założycielskiego
stowarzyszenia
zwykłego w
sprawie przyjęcia
Regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

NIE

10

11

12

13
WSO.512.5

1

6

2
„Zdrowy Las”

3

4

16.05.2018r.

1.1.Ochrona
środowiska naturalnego
oraz warunków życia
mieszkańców.
1.2.Ochrona ładu
przestrzennego.
1.3.Pobudzanie
świadomości
ekologicznej w
społeczeństwie oraz
kształtowanie
korzystnych dla
środowiska naturalnego
postaw i zachowań
obywateli.
1.4. Ochrona zdrowia i
życia ludzi przed
szkodliwym
oddziaływaniem
zanieczyszczeń.
1.5. Podejmowanie
działań na rzecz
rozwoju demokracji
lokalnej, pobudzanie
aktywności społecznej,
przeciwdziałanie
korupcji,
upowszechnianie oraz
ochrona wolności i
praw człowieka.
1.6 Ułatwianie dostępu
do informacji o
środowisku.
1.7. Przeciwdziałanie
zanieczyszczeniom
oraz promowanie
proekologicznego
zagospodarowywania
odpadów.
2.Obszar Powiatu
Lublinieckiego.
3.a.Zabieranie głosu i
wyrażanie swojego
stanowiska na forum
publicznym.
3.b.Organizowanie
spotkań, prelekcji oraz
innych imprez.
3.c.Udział w
postępowaniach
administracyjnych
dotyczących spraw
związanych z
ingerencją w
środowisko naturalne.
3.d.Występowanie do
właściwych władz
lokalnych,
wojewódzkich,
krajowych, Unii
Europejskiej oraz
sądów z wnioskami o
zastosowanie środków

5
Panoszów
ul. Ceramiczna 1
42-793 Ciasna

6
Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
przedstawiciela:
Beata Czok

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

8

9

Uchwała Nr
1/2018 Walnego
Zebrania
Członków
stowarzyszenia
„Zdrowy Lass” z
dnia 27.04.2018r.
w sprawie zmiany
Regulaminu
Stowarzyszenia

NIE

10

11

12

13
WSO.512.6

prowadzących do
usunięcia zaistniałego
zagrożenia środowiska,
zaniechania naruszania
środowiska,
przywrócenia stanu
poprzedniego lub
naprawy zaistniałych
szkód, zaniechania
naruszania prawa.
3.e.Składanie organom
administracji wniosków
i zastrzeżeń do
projektów planów
zagospodarowania
przestrzennego i do
decyzji
administracyjnych
mających wpływ na
środowisko oraz
opiniowanie
przedsięwzięć z punktu
widzenia ich zgodności
z interesami ochrony
środowiska i zdrowia
ludności.
3.f.Współpraca z
wszelkimi osobami,
organizacjami i
instytucjami o
podobnych celach
działania.
3.g.Inne działania
realizujące cele
Stowarzyszenia.

1

7

2
„Stowarzyszenie
Właścicieli
Domków
Letniskowych w
Brzegach"

3
18.05.2018 r.
05.07.2022 r.

4
1.a.Krzewienie kultury
fizycznej przez
propagowanie zajęć
rekreacyjnowypoczynkowych i
sportowych,
1.b.Działanie na rzecz
ochrony środowiska
naturalnego
przeciwdziałając
zanieczyszczeniu i
degradacji środowiska
lokalnego tj. Parku
Krajobrazowego Lasy nad
Górną Liswartą.
2.Teren gminy Ciasna
3.a.Reprezentowanie
Stowarzyszenia przed
organami administracji
publicznej oraz instytucjami
i podmiotami,
3.b.Polepszenie warunków
zagospodarowania terenu
należącego do
Stowarzyszenia przez m. in.
budowę urządzeń
infrastruktury technicznej,
3.c.Organizowanie
aktywnego spędzania czasu
poprzez organizowanie
imprez rekreacyjnych,
turystycznych.

5
Brzegi
ul. Wczasowa
42-793 Ciasna

6
Zarząd:
1.Dariusz Katryniok –
Prezes
2.Marcin Pośpiech –
Zastępca Prezesa
3.Beata Loch –
Skarbnik
Do składania
oświadczeń woli w
imieniu
Stowarzyszenia, w tym
we wszystkich
sprawach w tym
majątkowych oraz do
udzielania
pełnomocnictw
uprawnionych jest
dwóch członków
Zarządu działających
łącznie, w tym Prezes i
Zastępca Prezesa lub
Prezes i Skarbnik.

7

8

9

Komisja Rewizyjna:
1.Ilona Nowak –
Przewodniczący
2.Franciszek
Wasilewski –
Zastępca
Przewodniczącego

UCHWAŁA NR 3
Walnego Zebrania
Członków
„Stowarzyszenie
Właścicieli
Domków
Letniskowych w
Brzegach" z dnia
12.05.2018 roku
w sprawie zmiany
regulaminu

NIE
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1

2

3

4

5

6

8

Stowarzyszenie
Mieszkańców
Ziemi Woźnickiej
PRZYJAZNA
GMINA

12.07.2018r.
29.04.2019r.

1.1. Podejmowanie
inicjatyw na rzecz rozwoju
społeczeństwa
obywatelskiego oraz
demokracji lokalnej,
zwłaszcza w obszarze
kultury, edukacji i
bezpieczeństwa.
1.2. Działalność na rzecz
edukacji, zwłaszcza ludzi
młodych, poszanowania
dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego.
1.3. Rozwijanie
zainteresowań dziejami
najnowszymi, historią i
tradycjami w Gminie
Woźniki.
1.4. Podejmowanie działań
na rzecz polityki
prorodzinnej i promocji
ludzi młodych na rynku
pracy.
1.5. Wspomaganie
lokalnych wartościowych
inicjatyw społecznych.
1.6. Upowszechnianie
wiedzy dotyczącej
funkcjonowania UE na
poziomie społeczności
lokalnych.
1.7. Propagowanie działań
proekologicznych.
1.8. Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych.
1.9.Podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej, kulturowej i
chrześcijańskiej.
1.10. Działalność
charytatywna.
1.11. Ochrona i promocja
zdrowia.
1.12. Promocja i organizacja
wolontariatu.
1.13. Ratownictwo i ochrona
ludności.
1.14. Upowszechnienie i
ochrona praw konsumentów.
1.15. Upowszechnianie
ochrony wolności i praw
człowieka oraz swobód
obywatelskich, jak również
działań wspomagających
rozwój demokracji.
1.16. Promocja zatrudnienia
i aktywizacji zawodowej
osób pozostających bez
pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy.
1.17. Upowszechnianie
kultury fizycznej sportu i
turystyki.

Kamienica,
ul.Lubliniecka 13a
42-287 Lubsza

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest
przez przedstawiciela:
Anna Brzozowska

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

8
Uchwała o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego
oraz Uchwała
Nr 1/2018 z dnia
10 lipca 2018r.
w sprawie zmiany
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

9

10

NIE
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Uchwała nr
1/2019 Walnego
Zebrania
Członków
Stowarzyszenia
Mieszkańców
Ziemi Woźnickiej
Przyjazna Gmina
z dnia
25 luty 2019 roku
w sprawie
przekształcenia
Stowarzyszenia
zwykłego w
Stowarzyszenie
rejestrowe
Wpisano do KRS
pod numerem
0000783771

PODMIOT
WYKREŚLONY Z
EWIDENCJI
STOWARZYSZEŃ
ZWYKŁYCH

1.18. Podejmowanie działań
na rzecz ochrony
środowiska i promocji
naturalnych walorów
przyrodniczo krajobrazowych Gminy.
1.19. Działalność
wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności
lokalnych.
1.20. Działalność
wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości.
1.21. Podejmowanie
inicjatyw optymalizujących
rozwój społeczno gospodarczy Gminy.
1.22.Organizowanie badań
statystycznych oraz
kampanii społecznych
związanych
z
rozwojem Gminy.
1.23. Inne działania
dotyczące funkcjonowania
Gminy Woźniki.
2.Teren gminy Woźniki
3. 1.Organizowanie,
współorganizowanie lub
wspieranie imprez
kulturalnych i
edukacyjnych.
3.2.Organizowanie,
współorganizowanie lub
wspieranie imprez
turystycznych, sportowych,
proekologicznych,
obywatelskich i
społecznych.
3.3.Wspieranie i
organizowanie akcji
promujących region.
3.4.Występowanie
z
wnioskami i opiniami do
właściwych urzędów w
sprawach dotyczących
terenów Powiatu
Lublinieckiego, ze
szczególnym
uwzględnieniem kierunków
rozwoju Gminy Woźniki.
3.5.Organizowanie spotkań,
prelekcji, wystaw,
koncertów, festynów oraz
innych imprez.
3.6.Prowadzenie
działalności wydawniczej w
formie niedochodowej,
3.7.Współpracę
z
organizacjami i osobami,
mającymi podobne cele
działania.

1

9

2
„Razem raźniej”

3
12.02.2019
r.

4
1.a. Podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.
1.b. Działalność wspomagająca
naukę, szkolnictwo, edukację,
oświatę i wychowanie.
1.c. Działalność na rzecz
kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego.
1.d. Wyrównywanie szans
dzieci i młodzieży w dostępie
do edukacji, nauki, kultury i
wychowania.
1.e. Działania na rzecz rozwoju
różnorodnych zainteresowań.
1.f. Działania na rzecz
profilaktyki, ochrony i
promocji zdrowia.
1.g. Upowszechnianie kultury
fizycznej, sportu, turystyki i
rekreacji
1.h. Aktywizacja społeczna w
zakresie ochrony środowiska i
edukacji ekologicznej.
1.i. Promowanie działań na
rzecz bezpieczeństwa, zdrowia
i życia.
1.j. Przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu.
1.k. Wspieranie działań w
zakresie pomocy społecznej.
1.l. Promowanie, wspieranie i
organizowanie wolontariatu.
1.m. Działania na rzecz
tolerancji.
2. Obszar Rzeczpospolitej
Polskiej
3.a. Prowadzenie działalności
edukacyjnej, wychowawczej,
opiekuńczej i wolontariatu,
wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych,
3.b. współprace z organami
administracji publicznej oraz
innymi instytucjami i
podmiotami w celu realizacji
zadań niniejszego regulaminu,
3.c. nawiązanie i
utrzymywanie kontaktów z
instytucjami, placówkami i
organizacjami naukowymi,
kulturalnymi i sportowymi,
3.d. organizowanie i
współorganizowanie imprez
integracyjnych, kulturalnych,
turystycznych, sportowych,

5
ul. Oleska 15c
42-700 Lubliniec

6
Zarząd:
1. Wojciech
Jędrzejczyk - Prezes
2. Jadwiga Podobińska
- Vice Prezes
3. Sebastian Kleinert
- Sekretarz
Do reprezentowania
Stowarzyszenia, w
szczególności
zaciągania zobowiązań
majątkowych
wymagane są podpisy
dwóch członków
Zarządu działających
łącznie.

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

8

9

Uchwała zebrania
założycielskiego
nr 2/2019 z dnia
22.01.2019 roku.

NIE

Zmieniony
Uchwałą nr
6/2022 z dnia
31/01/2022 w
sprawie zmian w
Regulaminie.

10

11

12

13
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rekreacyjnych i
rozrywkowych, zlotów szkół
oraz innych w zakresie swojej
działalności,
3.e. podejmowanie inicjatyw i
działań na rzecz ochrony
środowiska i ekologii,
3.f. organizowanie i
prowadzenie konferencji,
warsztatów, szkoleń i innych
form edukacyjnych,
3.g. działalność wydawniczą,
wystawienniczą i prasową,
3.h. podejmowanie inicjatyw w
celu pozyskiwania środków
finansowych na swoją
działalność,
3.i. współpracę z osobami i
instytucjami w zakresie
zbierania informacji i wymiany
doświadczeń,
3.j. prowadzenie innych
działań sprzyjających realizacji
celów Stowarzyszenia.

1

10

2
Stowarzyszenie
Oldbojów Orła
Pawonków

3
25.02.2019
r.

4
1. a. Wspieranie i
upowszechnianie kultury
fizycznej wśród ogółu
społeczności lokalnej.
2. b. Promocja aktywnego i
zdrowego trybu życia.
3. c. Upowszechnianie wiedzy
i kształtowanie postaw
społecznych sprzyjających
aktywnemu spędzaniu czasu.
4. d. Krzewienie zamiłowania
do systematycznego
uprawiania sportu, w
szczególności piłki nożnej.
5. e. Organizacja turniejów
sportowych w wielu
dyscyplinach dla różnych grup
wiekowych i społecznych.
6. f. Organizacja wszelkiego
rodzaju imprez, w tym również
charytatywnych.
7. g. Pomoc byłym
zawodnikom klubów
sportowych.
8. h. Pomoc w szkoleniu
młodzieży w klubach
sportowych.
9. i. Działalność na rzecz
poprawy warunków
uprawiania sportu w Gminie
Pawonków.
10. j. Promowanie
społeczności lokalnej poprzez
sport, zwłaszcza piłkę nożną.
11. k. Działalność
wspomagająca rozwój
społeczności oraz wspólnot
lokalnych.
12. l. Inicjowanie i wspieranie
wszelkich przedsięwzięć
społecznych, kulturalnych oraz
gospodarczych zmierzających
do poprawy warunków życia
społeczności lokalnej.
13. ł. Podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.
14. m. Działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych.
15. n. Działalność na rzecz
osób w wieku emerytalnym.
16. o. Działalność na rzecz
integracji europejskich oraz
rozwijania kontaktów i
współpracy między
społeczeństwami.
17. p. Promocji i organizacji
wolontariatu.
18. r. Promocji turystyki.
_________________________
2. Obszar Rzeczpospolitej
Polskiej
3. a. Podejmowanie działań

5
ul. Zawadzkiego 41,

42-772 Pawonków

6
Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest
przez przedstawiciela:
Franciszek Kowolik

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

8
Uchwała o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego
(uchwała zebrania
założycielskiego z
dnia 15.02.2019r.)

9
NIE

10

11
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zmierzających do
pozyskiwania środków
finansowych na projekty
sprzyjające realizacji celów
statutowych.
3. b. Współdziałanie z
samorządem lokalnym,
administracja państwową,
placówkami naukowo –
badawczymi, instytucjami
kulturalnymi oraz
organizacjami pozarządowymi.
3. c. Współpracę z innymi
organizacjami,
stowarzyszeniami i
instytucjami krajowymi i
zagranicznymi w zakresie
realizacji celów
Stowarzyszenia.
3. d. Pozyskiwanie i
wykorzystywanie środków
pomocowych Unii
Europejskiej oraz innych
krajowych i
międzynarodowych instytucji
finansowych.
3. e. Promocję prowadzonej
przez członków działalności,
pozyskiwanie inwestorów dla
realizowanych przez Członków
i Stowarzyszenie wspólnych
przedsięwzięć.
3. f. Organizację szkoleń,
seminariów, udział w
wystawach, targach oraz
prezentacjach.
3. g. Organizowanie i
finansowanie wycieczek oraz
różnych form wypoczynku,
zwłaszcza tych o charakterze
sportowym.
3. h. Budowa, remonty i
doposażenie obiektów
użyteczności publicznej.
3. i. Promowanie, wdrażanie i
podejmowanie działań w
dziedzinie sportu, rekreacji,
turystyki i ekologii.
3. j. Współpraca z lokalna
jednostką Ochotniczej Straży
Pożarnej celem poprawy
bezpieczeństwa.
3. k. Inne działania sprzyjające
realizacji statutowych celów
Stowarzyszenia.

1

11

2
Lublinieckie
Centrum Mediacji

3

4

5

06.05.2019.

1.
Celem stowarzyszenia jest
budowanie zaufania
społecznego opartego na:
promowaniu i wspieraniu
rozwoju struktur i działań
służących pokojowemu i
konstruktywnemu rozwiązaniu
konfliktów, ze szczególnym
uwzględnieniem mediacji,
negocjacji, arbitrażu, facylitacji,
moderacji, dialogu i
komunikacji społecznej,
umacniania praw człowieka oraz
edukacji prawnej.

Lubliniec
ul. Mickiewicza 7/2
42-700 Lubliniec

01.03.2021r

2.
Obszar Rzeczpospolitej Polskiej
3.
Środki działania.
Stowarzyszenie prowadzi listy
mediatorów i zgłasza je
stosownie do przepisów art.183
§3. kpc do właściwych sądów
okręgowych, jak również
zgłasza swoja działalność jako
ośrodka/centrum mediacji do
sądu, zgodnie z przepisami
regulującymi mediacje w
sprawach karnych, nieletnich i
cywilnych, gospodarczych,
rodzinnych, z zakresu prawa
pracy, sporów zbiorowych.
Stowarzyszenie współpracuje na
rzecz budowania zaufania
społecznego i rozwoju mediacji
w Polsce, w tym z Fundacją
"Unia Regionalnych Centrów
Mediacji".

6
Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest
przez przedstawiciela:
Aleksandra Malitowska

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

8
Uchwała nr 2
Założycieli
Stowarzyszenia
Lublinieckie
Centrum Mediacji z
dnia 25 kwietnia
2019 roku w
sprawie przyjęcia
Regulaminu
Stowarzyszenia
Uchwała nr 1
Założycieli
Stowarzyszenia
Lublinieckie
Centrum Mediacji z
dnia 22 lutego 2021
roku w sprawie
zmiany Regulaminu
Stowarzyszenia

9

10

11

12
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NIE

1

2

3

4

12

NASZE MIASTONASZE
MARZENIA!

01.08.2019r

1.1.inspirowanie , animowanie i
wspieranie aktywności
społecznej lokalnej w zakresie
upowszechniania sportu,
edukacji, ochrony zdrowia,
turystyki rekreacja oraz kultur i
sztuki;
1.2. popularyzowanie wiedzy z
dziedziny sportu, edukacji,
ochrony zdrowia, turystyki
rekreacji oraz kultury i sztuki;
1.3.kreowanie oraz realizacja
różnych form aktywnego oraz
twórczego wypoczynku;
1.4. wspieranie nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania, a także
wspieranie działalności
edukacyjnej, badawczorozwojowej i szkoleniowej;
1.5. promocja Rzeczypospolitej
Polskiej za granicą;
1.6. wspieranie rozwoju
wspólnot i społeczności
lokalnych;
1.7. wspieranie mniejszości
narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego;
1.8. ochrona i promocja
zdrowia,
1.9. wspieranie i
upowszechnianie kultury
fizycznej;
1.10. turystyka i krajoznawstwo;
1.11. pomoc społeczna , w tym
pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych
rodzin i osób;
1.12. pomoc psychologiczna ,
pedagogiczna i materialna
osobom będącym w trudnej
sytuacji życiowej;
1.13. wspieranie rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa
oraz upowszechnianie i ochrona
praw dziecka;
1.14. promocja zatrudnienia i
aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z
pracy oraz pracowników
młodocianych;
1.15. przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom
społecznym ;
1.16 działalność na rzecz
seniorów i osób w wieku
emerytalnym;
1.17. wspieranie osób
niepełnosprawnych;
1.18. pogłębianie integracji
europejskiej oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, promocja i

5
Lubliniec,
ul. Sokoła 3
42-700 Lubliniec

6
Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest
przez przedstawiciela:
Mikołaj Naczyński

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

8
Uchwała o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego ,,Nasze
Miasto Nasze
Marzenia!”

9
NIE

10

11
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organizacja wolontariatu;
1.19. wspomaganie rozwoju
gospodarczego, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
2.Obszar Rzeczpospolitej
Polskiej i poza granicami
3.1.organizowanie i
prowadzenie różnorodnych form
działalności kulturalnej i
oświatowej;
3.2.współpraca oraz kooperacja
z organizacjami, podmiotami i
jednostkami organizacyjnymi
prowadzącymi działalność
nawiązującą do celów i
obszarów działania
stowarzyszenia;
3.3.organizoanie oraz
wspieranie i finasowanie
działalności polegającej na
promocji i zarzadzaniu
wydarzeniami takimi jak:
Koncerty, wystawy, kongresy,
konferencje, warsztaty
spotkania, dyskusje, seminaria,
sympozja, szkolenia prelekcje,
widowiska, festiwale, konkursy,
przeglądy, koncerty,
przedstawienia artystyczne;
3.4.organizowanie ,
finansowanie i przeprowadzanie
imprez publicznych, festynów,
jarmarków i widowisk,
festiwali, koncertów, wystaw,
koncertów i przedstawień
artystycznych, konferencji,
warsztatów, spotkań, dyskusji,
szkoleń, konkursów
,przeglądów;
3.5. organizowanie oraz
prowadzenie artystycznej i
literackiej działalności twórczej;
3.6. prowadzenie działalności
publicystycznej i informacyjnej,
w ty, poprzez redakcję ,
wydawanie i produkcję
artystyczną utworów, w
szczególności książek,
czasopism, broszur, plakatów,
wydawnictw specjalnych,
wydawanie i rozprowadzanie
ulotek, organizowanie pokazów
filmowych i audiowizualnych
oraz audycji muzycznosłownych, prowadzenie
serwisów, stron i portali
internetowych oraz opracowanie
aplikacji na urządzenia mobilne,
3.7.prowadzenie działalności
informacyjnej i reklamowej w
prasie, radiu , telewizji oraz w
mediach elektronicznych oraz
innymi sposobami;
3.8. organizowanie ,
finansowanie i przeprowadzanie

akcji społecznych, seminariów
sympozjów, dyskusji,
konferencji, szkoleń wykładów,
odczytów, konkursów,
przeglądów i plebiscytów,
prelekcji, warsztatów innych
form przekazywania wiedzy;
3.9. organizowanie lub
współorganizowanie,
finansowanie i przeprowadzanie
różnych form aktywności
fizycznej i umysłowej takich
jak: kursy, warsztaty, zajęcia z
zakresu sztuki i muzyki, zajęcia
rekreacyjne, kluby, oraz
szkolenia dla dzieci , młodzieży
i dorosłych;
3.10. organizowanie lub
współorganizowanie,
finansowanie i przeprowadzanie
wypoczynku, w tym: letniska i
zimowiska, obozy wyjazdowe,
zorganizowanie wyjazdy
turystyczne i krajoznawcze,
piesze i rowerowe rajdy oraz
inne formy zorganizowanego
wypoczynku;
3.11 promowanie idei
społeczeństwa obywatelskiego
w środowisku lokalnym;
3.12 organizowanie lub
współorganizowanie,
finansowanie i przeprowadzanie
różnych form aktywności
fizycznej, w tym takich jak:
zajęcia sportowe i rekreacyjne,
obozy sportowe, zawody
sportowe, piesze i rowerowe
rajdy oraz inne formy
wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej;
3.13 organizowanie,
finansowanie i przeprowadzanie
akcji społecznych, wymian
młodzieży, seminariów,
sympozjów, dyskusji,
konferencji, szkoleń, wykładów,
odczytów, konkursów i
plebiscytów, warsztatów
artystycznych oraz innych form
przekazywania wiedzy;
3.14 organizacja, finansowanie i
przeprowadzanie szkoleń dla
wolontariuszy, w tym takich jak:
szkolenie bhp, kurs pierwszej
pomocy oraz innych form
przekazywania wiedzy;
3.15 organizowanie,
finansowanie i przeprowadzanie
akcji społecznych, seminariów,
sympozjów, dyskusji,
konferencji, szkoleń, wykładów,
odczytów, konkursów i
plebiscytów oraz innych form
wspierających i promujących
wolontariat;
3.16 organizowanie,

finansowanie i przeprowadzanie
akcji społecznych, seminariów,
sympozjów, dyskusji,
konferencji, szkoleń, wykładów,
odczytów, konkursów i
plebiscytów, warsztatów
artystycznych, kursów, w tym
takich jak: kursy języka
polskiego, kursy na temat
historii i kultury Polski, kursy
doskonalenia i przystosowania
zawodowego, kursy
komputerowe, kursy nauki
języków obcych oraz innych
form przekazywania wiedzy;
3.17 organizowanie,
prowadzenie i wspieranie
kursów i szkoleń, w tym takich
jak: kurs planowania budżetu
domowego, kurs z zakresu
utrzymywania higieny
domowej, kurs opieki nad
małymi dziećmi, szkolenie
pierwszej pomocy oraz innych
kursów i szkoleń w zakresie
elementarnej wiedzy i
zaspokajania codziennych
potrzeb;
3.18. ułatwienie aktywizacji
społecznej, w tym likwidowanie
uprzedzeń wobec osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
3.19 pomoc społeczną i
poradnictwo dla dzieci i
młodzieży;
3.20 organizowanie,
prowadzenie i wspieranie
kursów, w tym takich jak: kurs
doskonalenia i przystosowania
zawodowego, kursy
komputerowe, kursy nauki
języków obcych, kursy
planowania budżetu domowego,
kurs z zakresu utrzymywania
higieny domowej, kurs opieki
nad małymi dziećmi, szkolenie
pierwszej pomocy oraz innych
kursów i szkoleń w zakresie
elementarnej wiedzy i
zaspokajania codziennych
potrzeb dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3.21organizowanie i
finansowanie wydarzeń
kulturalnych i edukacyjnych dla
seniorów i osób w wieku
emerytalnym, takich jak:
wystawy, warsztaty, spotkania,
szkolenia, przedstawienia
artystyczne, koncerty,
widowiska, kursy, konkursy,
festiwale, wykłady
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Stowarzyszenie
Miłośników Gry na
Instrumentach
Dętych „AleGro”

1.1 Integracja środowisk
muzycznych.
1.2 Promocja kultury jako
czynnika społecznego.
1.3 Organizacja działań
mających na celu ochronę dóbr
kultury i dziedzictwa
narodowego.
1.4 Podnoszenie świadomości
kulturalnej społeczeństwa.
1.5 Działania mające na celu
promocję gminy oraz miasta
Woźniki w kraju i zagranicą,
integracja europejska oraz
rozwijanie kontaktów i
współpracy między
środowiskami.
1.6 Popularyzowanie wiedzy na
temat instrumentów dętych
wśród społeczeństwa.
1.7 Wymiana wiedzy,
informacji i doświadczeń
pomiędzy osobami i
instytucjami zainteresowanymi
działalnością artystyczną.
1.8 Podtrzymywanie tradycji gry
na instrumentach dętych.
1.9 Działania na rzecz rozwoju
lokalnych zespołów dętych.
1.10 Działania na rzecz osób w
wieku emerytalnym.
1.11 Promocja i rozwój
lokalnych inicjatyw
muzycznych.
1.12 Wspieranie i rozwój
wolontariatu.
2.
Obszar Rzeczpospolitej Polskiej
3.1 Organizowanie wyjazdów i
imprez integracyjnych.
3.2 Aktywne uczestnictwo w
życiu społecznym.
3.3 organizowanie spotkań,
wystaw, prelekcji, koncertów,
warsztatów, festiwali oraz
innych imprez.
3.4 Pomoc w działaniu
lokalnym zespołom dętym.
3.5 Promowanie twórców i
muzyków.
3.6 Finansowanie nagrań
studyjnych zespołów dętych w
celu promocji.
3.7 Współpraca z organizacjami
i osobami mającymi podobne
cele i działania.
3.8 Organizacja spotkań
muzycznych dla osób w wieku
emerytalnym.

Kamienica
ul. Podgórna 3
42-287 Kamienica

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest
przez przedstawiciela:
Jakub Wojsyk

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr
02/2019 z dnia
01.08.2019 r. o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego
Stowarzyszenie
Miłośników Gry na
Instrumentach
Dętych „AleGro”

WSO.512.13
NIE

1

14

2
Stowarzyszenie
Pszczelarzy
w Woźnikach

3
03.09.2019r

4
1.1. Reprezentowanie interesów
pszczelarzy, ochrona ich
godności i dobrego imienia.
1.2. Rozwój pszczelarstwa, jako
integralnej części rolnictwa i
ochrony środowiska
naturalnego.
1.3. Upowszechnianie wiedzy
na temat znajomości gospodarki
pasiecznej i etyki pszczelarskiej.
2. Obszar Rzeczpospolitej
Polskiej
3.1. Udzielanie wszechstronnej
pomocy pszczelarzom i
stowarzyszeniom pszczelarzy w
czynnościach organizacyjnych i
fachowych z dziedziny
pszczelarstwa.
3.2. Organizowanie zbiorowego
zaopatrzenia w środki do
hodowli pszczół oraz lekarstwa.
3.3. Współdziałanie z
administracją terenową,
samorządową i państwową oraz
innymi organizacjami w
zakresie rozwoju pszczelarstwa,
ochrony środowiska
naturalnego, w szczególności
ochrony pszczół przed
chorobami i zatruciami.
3.4. Szerzenie nowoczesnej
wiedzy pszczelarskiej,
organizowanie szkoleń i kursów
podwyższających kwalifikacje,
rozpowszechnianie literatury
pszczelarskiej oraz czasopism
organizacyjnych o tematyce
pszczelarskiej.
3.5. Wszechstronne
współdziałanie z jednostkami
gospodarki rolnej i leśnej w celu
poprawy bazy pożytkowej dla
pszczół.
3.6. Promowanie roli pszczół,
jako czynnika plonotwórczego i
ochronnego dla środowiska
naturalnego.
3.7. Inicjowanie działań
profilaktycznych i leczniczych,
w porozumieniu ze służbami
weterynaryjnymi, w celu
poprawy zdrowotności pasiek.
3.8. Promowanie produktów
pszczelich w profilaktyce i
leczeniu.
3.9. Inicjowanie i popieranie
akcji corocznego sadzenia
drzew i krzewów miododajnych
na terenach wskazanych przez
Urząd Miasta.

5
Woźniki
ul. Górna 5
42-289 Woźniki

6
Zarząd:
1. Bronisław Flakus –
Prezes
2. Eugeniusz Bąk –
Wiceprezes
3. Wojciech Różanka Sekretarz
4. Bola Katarzyna –
Skarbnik
Umowy, zobowiązania i
inne dokumenty
finansowe w imieniu
Stowarzyszenia
podpisuje dwóch
członków Zarządu:
Prezes i Skarbnik lub
Prezes i Wiceprezes lub
Prezes i Sekretarz.

7
Komisja Rewizyjna:
1. Marek Ślenzok
2. Sławomir Kuder

8
Uchwała nr 2/2019
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego
(z dnia 25.08.2019)

9
NIE
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WSO.512.14

1

15

2
Granica

3

4

05.12.2019r
03.03.2021r

1.1. Działalność na rzecz
ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, historycznego,
kulturowego, krajobrazowego i
kulinarnego Śląska.
1.2. Ochrona środowiska i
budowanie świadomości
ekologicznej na Śląsku.
1.3. Zmiana świadomości
społecznej w postrzeganiu roli
przyrody i je ochrony.
1.4. Aktywizacja seniorów
poprzez działalność zagród III
wieku.
1.5. Podejmowanie działań
opiekuńczo – terapeutycznych
dla osób starszych i
niepełnosprawnych.
1.6. Podejmowanie działań
edukacyjnych wspomagających
rozwój dzieci i młodzieży.
1.7. Promowanie aktywnej
turystyki wiejskiej.
1.8. Promocja zdrowia i
zapobieganie wykluczeniu
społecznemu.
1.9. Podejmowanie działań z
zakresu ratownictwa
medycznego i profilaktyki
zachowań ryzykownych.
2. Województwo Śląskie
3.1. Zajęcia warsztatowe.
3.2. Zajęcia terapeutyczne.
3.3. Cykliczne działania
promujące tradycje, zwyczaje i
kulturę regionu.
3.4. Podejmowanie współpracy
z lokalnymi producentami i
przedsiębiorcami oraz
samorządem lokalnym i
organizacjami pożytku
publicznego.
3.5. Podejmowanie regularnych
działań wzmacniających
motywację do aktywnego
spędzania wolnego czasu.
3.6. Prowadzenie działań
informacyjno – edukacyjnych
poprzez np. spotkania, tablice
edukacyjne.
3.7. Prowadzenie szkoleń
aktywizujących i
prozdrowotnych
3.8. Podejmowanie działań z
zakresu ratownictwa
medycznego.

5
Niwy 4
42-283 Boronów

6
Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest
przez przedstawiciela:
Barbara Buchenfeld

7

8

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr 2/2019
z dnia 06.11.2019
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego
Uchwała nr 1/2021
z dnia 22.02.2021
Walnego Zebrania
Członków w
sprawie przyjęcia
nowego regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego
„GRANICA”
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WSO.512.15

NIE
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2
Lubigraje

3

4

30.06.2020r

1.1. Zrzeszanie graczy gier
planszowych z Lublińca i
okolic.
1.2. Popularyzacja gier
planszowych, karcianych,
bitewnych oraz fabularnych.
1.3. Aktywizacja społeczeństwa,
w szczególności dzieci i
młodzieży.
1.4. Organizacja i wspieranie
wydarzeń kulturalno –
społecznych.
1.5. Promowanie idei
wolontariatu.
1.6. Działalność naukowa,
naukowo-techniczna,
oświatowa.
1.7. Działalność kulturalna.
2.1. Obszar Rzeczpospolitej
Polskiej
3.1. Organizowanie cyklicznych
spotkań z grami planszowymi.
3.2. Organizowanie stref z grami
planszowymi w ramach
większych wydarzeń kulturalnospołecznych w kraju i za
granicą.
3.3. Prowadzenie spotkań z
grami planszowymi w
placówkach kulturalnych i
oświatowych.
3.4. Prowadzenie wypożyczalni
gier planszowych dla członków
stowarzyszenia.
3.5. Gromadzenie gier
planszowych i akcesoriów z
nimi związanych na pożytek
stowarzyszenia.
3.6. Organizowanie turniejów.
3.7. Prezentowanie gier oraz ich
prototypów.
3.8. Wspieranie twórców gier
planszowych.
3.9. Naukę gry i tłumaczenie
zasad.
3.10. Relacjonowanie
organizowanych oraz
współorganizowanych
wydarzeń.
3.11. Prowadzenie strony na
Facebook opisującej działalność
stowarzyszenia.
3.12. Upowszechnianie idei
wolontariatu oraz
przygotowanie wolontariuszy do
realizacji celów statutowych.
3.13. Współpracę z
organizacjami i
stowarzyszeniami krajowymi i
zagranicznymi.
3.14. Pozyskiwanie i
gromadzenie środków
finansowych poprzez zbieranie
składek członkowskich,
darowizny i inne źródła dla

5
Jawornica
ul. Tylna 7
42-700 Lubliniec

6
Zarząd:
1. Grzegorz Drynda –
Prezes Zarządu
2. Ewelina Drynda –
Sekretarz
3. Krystian Bryś –
Skarbnik

Do składania oświadczeń
woli w imieniu
stowarzyszenia
wymagane jest
współdziałanie dwóch
członków Zarządu.

7

8

9

Komisja Rewizyjna:
1. Larysa Nocoń –
Przewodnicząca
2. Michał Pepliński
– Członek
3. Mariusz Dykta Członek

Uchwała nr 2/2020
o przyjęciu statutu
stowarzyszenia
Lubigraje
(z dnia 14.06.2020)
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realizacji zadań statutowych.
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Miłośnicy
Ratowania Starej
Techniki – Skansen
Lubecko

21.10.2021r
.

1.a) Zapoznanie młodego
pokolenia z działaniem
zabytków techniki;
1.b) pozyskiwanie i renowacja
zabytków techniki;
1.c) propagowanie kultury i
tradycji Górnego Śląska;
1.d) inicjowanie i wspieranie
wszelakich przedsięwzięć
społecznych, kulturalnych oraz
gospodarczych zmierzających
do poprawy warunków życia
społeczności lokalnej’
1.e) działania na rzecz nauki,
edukacji, sportu, oświaty i
wychowania;
1.f) upowszechnianie i ochrona
wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój
demokracji;
1.g) działanie na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
1.h) działalność charytatywna;
1.i) działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych;
1.j) ochrona i promocja zdrowia;
1.k) propagowanie zdrowego
stylu życia oraz krzewienie
trzeźwości;
1.l) propagowanie turystyki
lokalnej oraz działalność na
rzecz krajoznawstwa;
1.m) działalność wspomagająca
rozwój społeczności oraz
wspólnot lokalnych
2. Obszar Rzeczypospolitej
Polskiej oraz z zachowaniem
obowiązujących przepisów
terytoria innych państw.

3.a) uczestnictwo w wystawach
starej techniki rolniczej;
3.b) pokazy pracy i działania
zabytków techniki;
3.c) udostępnianie wystawy
zabytków techniczno-rolniczych
w „Skansenie Lubecko”;
3.d) dzielenie się zdobytym
doświadczeniem z różnymi
środowiskami;
3.e) podejmowanie działań
zmierzających do pozyskiwania
środków finansowych na
projekty sprzyjające
realizowaniu celów
stowarzyszenia;
3.f) współdziałanie z
samorządem lokalnym,
administracją państwową,

5
Lubecko,
ul. Lipska 12
42-700 Lubliniec

6
Zarząd:
1. Józef Richter –
Prezes
2. Artur Gros Wiceprezes
3. Kacper Kochelt Sekretarz
4. Robert Stróźyk –
Członek Zarządu
Do zawierania umów,
udzielania
pełnomocnictwa i
składania oświadczeń
woli we wszystkich
sprawach, a w
szczególności w
sprawach majątkowych
uprawnionych jest
dwóch członków
Zarządu działających
łącznie, w tym Prezes
lub Wiceprezes.

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

8

9

Uchwała 2/2021
Zebrania
Założycielskiego
Stowarzyszenia „
Miłośnicy
ratowania Starej
Techniki – Skansen
Lubecko” z dnia
09.10.2021 r. w
sprawie regulaminu
Stowarzyszenia
zwykłego
MIŁOSNICY
RATOWANIA
STAREJ
TECHNIKI –
SKANSEN
LUBECKO

NIE
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WSO.512.17

placówkami naukowobadawczymi, instytucjami
kulturalnymi oraz organizacjami
pozarządowymi;
3.g) współpracę z innymi
organizacjami,
stowarzyszeniami i instytucjami
krajowymi i zagranicznymi w
zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia;
3.h) pozyskiwanie i
wykorzystywanie środków
pomocowych Unii Europejskiej
oraz innych krajowych i
międzynarodowych instytucji
finansowych;
3.i) promocję prowadzonej
przez członków działalności,
pozyskiwanie inwestorów dla
realizowania przedsięwzięć
Stowarzyszenia;
3,j) organizację szkoleń,
prezentacji, pokazów, udział w
wystawach oraz targach;
3.k) remonty i doposażanie
obiektów użyteczności
publicznej;
3.l) promowanie ekologii;
3.m) inne działania sprzyjające
realizacji celów Stowarzyszenia.
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2
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Polskie Zrzeszenie
Sędziów Nordic
Walking

12.05.2022

1.a) reprezentowanie
środowiska sędziów nordic
walking;
1. b) opracowanie i
ujednolicenie zasad sędziowania
zawodów nordic walking;
1.c) opracowanie i ujednolicenie
zasad, szkolenia i kwalifikacji
sędziów nordic walking;
1.d) promowanie aktywności
fizycznej w formie nordic
walking;
1.e) promocja sędziowania na
zawodach, rajdach, szkoleniach
nordic walking
1.f) uczestnictwo w zawodach.
Rajdach, szkoleniach,
prezentacjach;
1.g) współpraca z
organizatorami rajdów, szkoleń,
zawodów, prezentacji nordic
walking;
1.h) szkolenia i kwalifikacja
kadry sędziowskiej nordic
walking;
1.i) współpraca z polskimi i
zagranicznymi
stowarzyszeniami, związkami i
organizacjami sportowymi w
celu ujednolicenia regulaminów
i zasad sędziowania oraz
szkolenia kwalifikacji kadry
sędziowskiej

5
Lubliniec,
ul. Szafera 10
42-700 Lubliniec

6
Zarząd:
Prezes
Wojciech Marcinkowski
Vice - Prezes
Katarzyna Malinowska
Skarbnik
Piotr Niechwiejczyk
Do zawierania umów,
udzielania
pełnomocnictwa i
składania innych
oświadczeń woli w
szczególności w
sprawach majątkowych
wymagane są podpisy
dwóch członków
Zarządu działających
łącznie.

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

8

9

Statut przyjęty
Uchwałą nr 2/2019
o przyjęciu statutu
POLSKIEGO
ZRZESZENIA SĘ
DZIÓW NORDIC
WALKING oraz o
wyznaczeniu
siedziby
stowarzyszenia,
zmieniony uchwałą
nr 3/01/2022 w
sprawie zmiany
adresu
Stowarzyszenia
Polskie Zrzeszenie
Sędziów Nordic
Walking

NIE
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2. Terenem działania jest
Rzeczypospolita Polska.
3.a) uczestnictwo w zawodach,
rajdach, szkoleniach,
prezentacjach nordic walking;
3.b) organizowanie szkoleń,
prezentacji, pokazów
sędziowania, arbitrażu i technik
nordic walking, organizowanie
zawodów, rajdów, pokazów
nordic walking;
3.c) współpraca z
organizatorami zawodów,
rajdów, szkoleń;
3.d) współpraca z innymi
organizacjami i
stowarzyszeniami o tożsamych
celach;
3.e) wspieranie organizatorów
imprez i zawodów
propagujących nordic walking;
3.f) promowanie sędziowania i
arbitrażu nordic walking w
social mediach

W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych.
W kolumnie nr 4, w polu pierwszym, wpisuje się cele działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
3)
W kolumnie nr 4, w polu drugim, wpisuje się teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
4)
W kolumnie nr 4, w polu trzecim, wpisuje się środki działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności (pojęcie „środki działania” odnosi się do sposobu
realizacji celów przez stowarzyszenie zwykłe).
5)
W kolumnie nr 6 – w przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela”
oraz wpisać jego imię i nazwisko; w przypadku gdy organem reprezentującym stowarzyszenie zwykłe jest zarząd, należy wpisać imiona i nazwiska członków zarządu, ich funkcje
oraz sposób reprezentacji.
6)
W kolumnie nr 7 – jeżeli w regulaminie działalności przewidziano organ kontroli wewnętrznej, należy wpisać nazwę tego organu, imiona i nazwiska jego członków oraz ich funkcje;
w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe organu kontroli wewnętrznej należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej”.
7)
W kolumnie nr 8 wpisuje się informacje o regulaminie działalności i jego zmianach, w szczególności numer i datę uchwały dotyczącej regulaminu działalności oraz jego zmian.
8)
W kolumnie nr 9 wpisuje się informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego; w przypadku posiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku
publicznego należy wpisać: „TAK”; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „NIE”.
9)
W kolumnie nr 10 wpisuje się informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; w przypadku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy wpisać datę
i numer uchwały o przekształceniu oraz datę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku rozwiązania stowarzyszenia zwykłego należy wpisać datę i numer
uchwały o rozwiązaniu oraz datę rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
10)
W kolumnie nr 11 wpisuje się imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego.
11)
W kolumnie nr 12 wpisuje się informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. –
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1393, z późn. zm.), w szczególności rodzaj środka nadzoru, podmiot, który go zastosował, datę jego zastosowania.
12)
W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt.
1)
2)

