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Stowarzyszenia zwykłe wpisane przed 20.05.2016 r. 

RSz 01 
Gminna Rada 

Biznesu 

w Rudnikach 

10.04. 

2003 r. 

 

Celem stowarzyszenia 
jest wszechstronne 

wspieranie podmiotów 

gospodarczych w ich 

działaniu. 

46-325 Rudniki 

ul. Wojska 

Polskiego 12 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane przez 

przedstawiciela: 

 

Stanisław Dygudaj 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Regulamin 

uchwalony został 

Uchwałą 

nr 1/2003 z dnia 

10 marca 2003 r. 

NIE Brak Brak Brak Brak 

Terenem działania 
Stowarzyszenia jest 

gmina Rudniki. 
Do zadań 
Stowarzyszenia należy 

w szczególności: 

1. Pomoc 

instruktażowa. 

2. Dążenie do 

rozwijania działalności 

gospodarczej na terenie 

gminy. 

3. Organizowanie 

okresowych spotkań 

i omawianie bieżącej 

problematyki 

związanej 

z działalnością 

gospodarczą. 

4. Wymiana 

doświadczeń 

i poglądów. 

5. Współpraca 

z organami wszystkich 

szczebli samorządu 

terytorialnego. 

6. Formułowanie 

wniosków, propozycji 

i opinii oraz 

kierowanie ich do 

podmiotów, którym 

przysługuje prawo 

inicjatywy 

ustawodawczej. 

RSz 02 

Demokratyczne 

Porozumienie 

Ludowe z siedzibą 

11.06. 

2003 r. 

 

Celem stowarzyszenia 

jest: 

1. Zrzeszanie osób 

46-331 Radłów 

ul. Lipowa 8 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

Organem kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia jest 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin  

NIE Brak Brak Brak Brak 



w Radłowie o poglądach 

lewicowych 

kierujących się 

w swoim postępowaniu 

zasadami demokracji 

i poszanowania dla 

obowiązującego 

porządku prawa. 

2. Reprezentowanie 

i obrona interesów 

członków 

stowarzyszenia oraz 

obywateli polskich 

wobec władz, urzędów 

i instytucji 

państwowych, organów 

samorządowych, 

instytucji handlowych 

i gospodarczych, 

organizacji krajowych 

i zagranicznych, 

a także innych osób 

prawnych i fizycznych. 

3. Upowszechnianie 

i wspomaganie działań 

na rzecz rozwoju 

kultury, sportu, 

turystyki, edukacji 

i ochrony środowiska. 

4. Propagowanie myśli 

politycznej i idei 

socjaldemokratycznej 

zgodnie z zasadami 

humanizmu 

i racjonalizmu. 

5. Budowanie 

aktywności społecznej 

oraz idei społeczeństwa 

obywatelskiego. 

6. Promowanie idei 

Zjednoczonej Europy, 

w tym działanie na 

rzecz wstąpienia 

Rzeczypospolitej 

Polskiej do Unii 

Europejskiej oraz 

działanie na rzecz 

przyjaźni między 

narodami. 

7. Prowadzenie 

działalności na rzecz 

Polskich 

i międzynarodowych 

instytucji prawnych. 

8. Uzyskiwanie 

środków na swoją 

działalność ze składek 

członkowskich. 

9. Organizowanie 

pomocy w podnoszeniu 

przez Zarząd  

 

Stowarzyszenie przy 

czynnościach 

prawnych reprezentuje 

Przewodniczący 

Zarządu lub osoba 

przez niego 

upoważniona.  

Komisja Rewizyjna   



kwalifikacji 

zawodowych oraz 

współdziałanie 

w zakresie postępu 

naukowego, 

technologicznego 

i gospodarczego 

z innymi 

organizacjami. 

Terenem działania 
Stowarzyszenia jest 

obszar 

Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 
poprzez: 

1. Działalność 

wydawniczą. 

2. Udzielanie pomocy 

prawnej. 

3.Udział w wyborach 

samorządowych oraz 

w wyborach do innych 

organów władzy 

publicznej. 

4. Udział swoich 

członków 

w funkcjonowaniu 

władz publicznych. 

5. Organizowanie 

imprez: politycznych, 

kulturalnych, 

sportowych, 

wypoczynkowych. 

6.Organizowanie 

seminariów, szkoleń, 

kursów, konferencji, 

wystaw, prelekcji, akcji 

informacyjnych, 

reklamowych 

i propagandowych. 

7. Przedstawianie 

swojego stanowiska 

w sprawach ważnych 

dla społeczeństwa. 

8. Podejmowanie 

działań na rzecz 

rozwoju społeczno-

gospodarczego kraju 

podnoszącego stopień 

zamożności  

społeczeństwa. 

9. Dbanie o godność 

człowieka, 

sprawiedliwość 

społeczną 

i niepodległość kraju. 

10. Szerzenie wolności 

i tolerancji. 



RSz 03 
Obywatelski 

Komitet Budowy 

Obwodnicy Olesna 

21.02. 

2006 r. 

Celem 

Stowarzyszenia jest 

szeroko zakrojona 

i wszechstronna 

działalność na rzecz 

budowy nowoczesnej 

obwodnicy, omijającej 

od strony południowej 

miasto Olesno a także 

okoliczne wsie, tj. 

Stare Olesno, 

Wojciechów, 

Grodzisko, Sowczyce 

i Łomnicę, a więc 

według najbardziej 

ekonomicznej 

i uzasadnionej wersji 

przedstawionej na 

spotkaniu 

przedstawicieli 

GDDKiA 

z mieszkańcami Olesna 

w Miejskim Domu 

Kultury dnia 5 

września 2005 r. 

i doprowadzenie do jej 

wybudowania w jak 

najkrótszym terminie. 

46-300 Olesno 

ul. Kluczborska 

18 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez przedstawicieli: 

1) Urszula Bensz 

2) Jolanta Flak 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

uchwalony na 

zebraniu 

założycielskim 

w dniu 21 stycznia 

2006 r. 

NIE Brak Brak Brak Brak 

Terenem działania 
Stowarzyszenia jest 

obszar Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

Stowarzyszenie 

realizuj swoje cele 

poprzez: 

1. Szeroko zakrojoną 

akcję informacyjną. 

2. Współpracę 

z wszelkimi osobami 

i instytucjami 

popierającymi 

powyższą inwestycję. 

3. Organizowanie 

spotkań i zebrań 

wszystkich osób 

fizycznych i prawnych 

popularyzujących 

i popierających 

budowę nowoczesnej, 

południowej 

obwodnicy Olesna. 

4. Prowadzenie 

działalności 

wydawniczej w formie 

niedochodowej. 

5. Występowanie 

z wnioskami i opiniami  

do właściwych 

organów administracji 

oraz wszelkich 



instytucji mających lub 

mogących mieć wpływ 

na budowę obwodnicy. 

6. Inne działania, jakie 

okażą się niezbędne do 

zrealizowania celu 

Stowarzyszenia. 

RSz 04 

Stowarzyszenie 

ochrony przyrody 

ziemi oleskiej 

13.04. 

2006 r. 

Celem stowarzyszenia 

jest: 

1. Propagowanie 

dostępnymi środkami 

ochrony środowiska. 

2. Dokumentowanie 

miejsc występowania 

przedstawicieli fauny 

i flory kwalifikujących 

się zgodnie 

z obowiązującymi 

przepisami do objęcia 

ochroną prawną. 

3. Podejmowanie 

inicjatyw w celu 

objęcia ochroną 

prawną szczególnie 

cennych części 

środowiska 

przyrodniczego. 

4. Dokumentowanie 

miejsc niszczenia 

środowiska 

przyrodniczego. 

5. Współdziałanie 

z innymi organizacjami 

w celu ochrony 

środowiska 

naturalnego. 

6. Prowadzenie 

obserwacji terenu 

w zakresie 

przestrzegania 

przepisów ochrony 

przyrody.  

46-300 Olesno 

ul. Graniczna 2 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: 

Andrzej Majewski 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

uchwalony przez 

założycieli  

NIE Brak Brak Brak Brak 

Terenem działania 
Stowarzyszenia jest 

gmina Olesno. 

Brak 

RSz 05 

Praszkowskie 

Towarzystwo 

Numizmatyczne 

16.05. 

2006 r. 

Celem stowarzyszenia 

jest: 

1. Popularyzowanie 

wśród społeczeństwa 

wiedzy historycznej 

z zakresu 

numizmatyki, 

medalierstwa 

i falerystyki oraz 

ochrona i konserwacja 

zabytków sztuki 

menniczej. 

2. Współdziałanie 

z muzeami, 

46-320 Praszka 

ul. Mickiewicza 

8A 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: 

Anna Jama 

 

Organem kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia jest 

Komisja Rewizyjna  

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

uchwalony na 

zebraniu 

założycielskim w 

dniu 27 kwietnia 

2006 r.. 

NIE Brak Brak Brak Brak 



bibliotekami 

i archiwami, 

instytucjami 

i środowiskami 

archeologicznymi 

w zakresie odkryć 

zabytków 

numizmatycznych, 

pomocy przy ich 

inwentaryzacji 

i zabezpieczaniu, jak 

również opracowaniu 

naukowym. 

3.Pogłebianie wiedzy 

z zakresu 

numizmatyki, 

medalierstwa 

i falerystyki wśród 

członków 

Towarzystwa. 

4. Popieranie, opieka 

i ukierunkowanie 

naukowego 

kolekcjonerstwa 

numizmatycznego. 

Terenem działania 
Towarzystwa jest 

powiat oleski, cały 

teren historycznej 

Ziemi Wieluńskiej 

i teren województwa 

opolskiego. 

Środkami do 

realizacji celów 
Towarzystwa są: 

1. Współdziałanie 

z instytucjami oraz 

organizacjami 

o podobnym programie 

działania. 

2. Urządzanie sesji 

i posiedzeń 

naukowych, odczytów 

i zebrań publicznych, 

organizowanie wystaw 

i pokazów z zakresu 

numizmatyki, 

medalierstwa 

i falerystyki. 

3. Zapoznanie 

społeczeństwa 

z wynikami badań 

naukowych 

i popularno-

naukowych 

poświęconych 

numizmatyce. 

4. Propagowanie 

w szkołach, uczelniach 

i mediach 



informacyjnych celów 

Towarzystwa. 

5. Rozwijanie 

i pielęgnowanie 

zamiłowania do 

zbierania i ochrony 

numizmatów. 

6. Organizowanie 

aukcji 

numizmatycznych 

i innych form wymiany 

koleżeńskiej. 

7. Emitowanie 

i rozprowadzanie 

medali historycznych 

i okolicznościowych. 

8. Współpraca 

z muzeami 

i bibliotekami. 

9. Współpraca 

z narodowym Bankiem 

Polskim i innymi 

firmami 

numizmatycznymi 

w zakresie 

zaopatrzenia członków 

Towarzystwa 

w monety bieżących 

emisji. 

10. Rozwijanie 

i pielęgnowanie 

zamiłowania do 

zbierania numizmatów 

polskich i z Polską 

związanych, ich 

ochrona przed 

zniszczeniem. 

RSz 06 

Stowarzyszenie 

Mieszkańców 

Praszki na Rzecz 

Wspierania 

i Budowy 

Obwodnicy Miasta 

Praszki 

08.11. 

2006 r. 

Celem działania 
Stowarzyszenia jest 

wspieranie budowy 

obwodnicy w mieście 

Praszka, 

a w szczególności: 

1. Czynny i społeczny 

udział w szerzeniu 

informacji dotyczących 

budowy obwodnicy. 

2. Integracja 

środowiska 

popierającego budowę 

obwodnicy. 

3. Wykonywanie 

wszelkich 

dopuszczalnych 

prawem starań, które 

będą bezpośrednio 

związane z budową 

obwodnicy. 

Brak stałej 

siedziby 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: 

Ewa Pietrzak 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

przyjęty Uchwałą 

nr 2 z dnia  

04 listopada  

2006 r. 

NIE Brak Brak Brak Brak 

Terenem działania 
Stowarzyszenia jest 



obszar miasta Praszki, 

powiat oleski oraz 

województwo opolskie. 

Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez: 

1. Prezentowanie opinii 

członków i organów 

Stowarzyszenia 

w sprawach 

dotyczących budowy 

obwodnicy w Praszce 

wobec organów 

władzy, organów 

administracji rządowej 

i samorządu 

terytorialnego, a także 

wobec innych 

organizacji 

i stowarzyszeń. 

2. Propagowanie 

wiedzy o roli 

obwodnicy w mieście 

Praszka. 

3. Współpracę 

z organizacjami 

politycznymi 

i społecznymi, 

a zwłaszcza z innymi 

stowarzyszeniami, 

których celem były 

przedsięwzięcia 

o podobnym 

charakterze na terenie 

ich działania. 

RSz 07 

Stowarzyszenie 

Porozumienia 

Komitetów 

Protestacyjnych 

Budowy 

Obwodnicy 

Północnej 

27.06. 

2007 r.` 

Celem 

Stowarzyszenia jest: 

1. Podejmowanie 

w ramach 

obowiązującego 

porządku prawnego 

wszelkich działań 

zmierzających do 

przestrzegania 

przepisów ochrony 

przyrody i ochrony 

środowiska, przepisów 

budowy dróg, ochrony 

zdrowia, ochrony 

gruntów rolnych przy 

projektowaniu, 

lokalizacji i budowie 

obwodnicy Olesna 

w ciągu drogi krajowej 

nr 11 oraz innych 

inwestycji na terenie 

gminy Olesno. 

2. Obrona dostępnymi 

środkami prawnymi 

interesów 

46-300 Olesno 

Łowoszów 

ul. Opolska 54 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez Zarząd w 

składzie: 

Waldemar Huć 

Urszula Kus 

Maria Kansy 

Konrad Lancman 

Andrzej Majewski 

Piotr Dalecki 

 

Stowarzyszenie 

reprezentują 

członkowie Zarządu, 

z tym że 

Stowarzyszenie 

reprezentują przed 

organami władzy 

i instytucji oraz 

podpisują pisma 

w imieniu 

Stowarzyszenia co 

najmniej dwaj 

członkowie Zarządu. 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

NIE Brak Brak Brak Brak 



mieszkańców przed 

nadmiernymi emisjami 

hałasu, gazów i drgań 

związanymi 

z inwestycjami 

ingerującymi 

w środowisko 

przyrodnicze 

i mogącymi szkodzić 

zdrowiu mieszkańców, 

w tym ochrona 

gruntów rolnych 

wysokich klas 

bonitacyjnych. 

3. Ochrona i obrona 

środkami zgodnymi 

z prawem szczególnie 

cennych obszarów pod 

względem 

przyrodniczym, które 

znajdują się lub znajdą 

na liniach wariantów 

obwodnicy Olesna. 

4. Popieranie w ramach 

obowiązującego prawa 

wariantów obwodnicy 

Olesna, które 

w najmniejszym 

stopniu ingerują 

w środowisko 

przyrodnicze, 

w najmniejszym 

stopniu szkodzą 

zdrowiu mieszkańców, 

w najmniejszym 

stopniu ingerują 

w tereny 

zurbanizowane, tereny 

objęte ochroną 

archeologiczną, 

konserwatorską, 

przyrodniczą, 

krajobrazową oraz 

popieranie wariantów, 

które w największym 

stopniu eliminują ruch 

tranzytowy z centrum 

Olesna. 

5. Popieranie w ramach 

prawa wariantów 

obwodnicy Olesna, 

które zapewniają 

rozwój gospodarczy 

Gminy Olesno, 

umożliwiają 

stworzenie specjalnych 

stref ekonomicznych 

z poszanowaniem 

prawa ochrony 

środowiska. 



6. reprezentowanie 

interesów 

mieszkańców we 

wszelkich 

postępowaniach porze 

wszelkimi organami 

w sprawach 

wymienionych pod 

punktem 1-5 

regulaminu oraz 

w innych sprawach 

związanych 

z inwestycjami 

z zakresu gospodarki 

i infrastruktury. 

7. Podejmowanie 

inicjatyw w celu 

objęcia ochroną 

prawną szczególnie 

cennych części 

środowiska 

przyrodniczego. 

8. Współdziałanie 

z innymi organizacjami 

w celu ochrony 

środowiska 

naturalnego, w tym 

z innymi organizacjami 

ekologicznymi. 

Terenem działania 
Stowarzyszenia jest 

gmina Olesno. 

Brak 

RSz 08 
Stowarzyszenie 

„Nasze Osiedle” 

17.10. 

2007 r. 

Celem 

Stowarzyszenia jest 

obrona i ochrona praw 

nabytych. 

46-320 Praszka 

ul. Kołłątaja 7 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez Zarząd  

 

Do zawierania umów, 

udzielania 

pełnomocnictwa 

i składania innych 

oświadczeń woli 

w szczególności 

w sprawach 

określonych statutem 

wymagane są podpisy 

dwóch członków 

Zarządu działających 

łącznie. 

 

Organem kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia jest 

Komisja Rewizyjna  

Stowarzyszenie 

posiada Statut 

przyjęty na 

zebraniu 

założycielskim 

w dniu  

02 października 

2007 r. 

NIE Brak Brak Brak Brak 

Terenem działania 
Stowarzyszenia jest 

miasto i gmina 

Praszka. 

Stowarzyszenie swe 
cele realizuje poprzez: 

1. Ochronę i obronę 

praw nabytych. 

2. Nadzór nad 

właściwym 

stosowaniem ustawy 

uwłaszczeniowej, t.j. 

Ustawy 

o przekształceniu praw 

do lokalu w prawo 

odrębnej własności 

zgodnie z art. 12 ust. 1 

ustawy z 15 grudnia 

2000 r. 

o spółdzielniach 

mieszkaniowych (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2003 r., 

nr 119, poz. 1116 



z póź. zm.) 

w brzmieniu nadanym 

mu ustawą z dnia 

14 czerwca 2007 r. 

o zmianie ustawy 

o spółdzielniach 

mieszkaniowych oraz 

o zmianie niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 

z 2007 r., nr 125, poz. 

873). 

3. Popularyzowanie 

prawa do majątku 

będącego w zarządzie 

i dyspozycji 

Spółdzielni 

Mieszkaniowej. 

4. Pomoc 

i uczestnictwo we 

właściwym 

przeprowadzeniu 

wyborów do Rady 

Nadzorczej, w tym do 

wyborów Zarządu 

Spółdzielni. 

5. Nadzór nad 

prawidłowym 

funkcjonowaniem 

Rady Nadzorczej 

i Zarządu Spółdzielni, 

właściwym 

dysponowaniem 

zasobami Spółdzielni 

i inne z tym związane. 

6. Propagowanie 

wprowadzenia zmian 

w statucie Spółdzielni 

Mieszkaniowej 

w Praszce mających na 

celu kompensatę wpłat 

dokonanych tytułem 

wykupu mieszkań na 

własność jak też zwrot 

wpłaconych kaucji 

mieszkaniowych. 

7. Propagowanie idei 

samorządności, w tym 

idei samorządu 

spółdzielczego. 

8. Współdziałanie 

z innymi 

stowarzyszeniami 

i organizacjami. 

RSz 09 

Stowarzyszenie 

Osób Aktywnych 

Koło 

w Dalachowie 

29.04. 

2008 r. 

Celami 

Stowarzyszenia są: 

1. Działanie na rzecz 

oświaty, kultury 

fizycznej i sportu. 

2. Inspirowanie 

społeczności wsi do 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

im. Jana Pawła II 

w Dalachowie 

Dla ważności 

oświadczeń w zakresie 

praw, podejmowania 

zobowiązań oraz 

udzielania 

pełnomocnictw  

wymagane są podpisy 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Stowarzyszenie 

posiada Statut  

NIE Brak Brak Brak Brak 



zwiększenia udziału 

w życiu publicznym. 

3. Działanie na rzecz 

ekologii i ochrony 

środowiska. 

dwóch osób spośród 

wybranych członków 

Stowarzyszenia. 

Terenem działania 
Stowarzyszenia jest 

obszar wsi Dalachów. 

Brak 

RSz 10 

Stowarzyszenie 

„Obrońcy Ulicy 

Małe 

Przedmieście” 

24.02. 

2009r. 

 

 

Stowarzyszenie 

zostało powołane 

w celu wstrzymania 

ruchu tranzytowego 

pojazdów o wysokim 

tonażu w/w ulicą oraz 

doprowadzenia do 

budowy obwodnicy 

miasta Olesna. 

46-300 Olesno 

Małe 

Przedmieście 30 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez Zarząd  

w składzie: 

1) Mirosław Dedyk 

2) GrzegorzŻylak 

3) Andrzej Pyrkosz 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Regulamin 

uchwalony został 

Uchwałą z dnia  

25 listopada  

2008 r.  

NIE Brak Brak Brak Brak 

Brak 

Brak 

RSz 11 
Stowarzyszenie 

„EKO-WIEŚ” 

09.04. 

2009 r. 

Cel Stowarzyszenia – 

działanie na rzecz 

ochrony lokalnego 

środowiska 

naturalnego wsi 

Rozterk, w tym 

ochrony przed 

lokalizacją obwodnicy 

na gruntach 

położonych we wsi 

Rozterk oraz działanie 

na rzecz rozwoju wsi 

Rozterk . 

46-320 Praszka 

Rozterk 5 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: 

Mieczysław Wilk 

  

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin  

NIE Brak Brak Brak Brak 

Terenem działania 

jest powiat oleski.  

Środki działania: 

1. Organizowanie 

i udział w akcjach 

społecznych mających 

na celu ochronę 

środowiska lokalnego. 

2. Udział 

w postępowaniach 

administracyjnych 

w celu zapewnienia 

ochrony środowiska 

lokalnego, w tym 

ochrony gruntów 

położonych we wsi 

Rozterk przed 

lokalizacją obwodnicy. 

3. Organizowanie 

spotkań, szkoleń 

mających na celu 

propagowanie ochrony 

środowiska lokalnego. 

RSz 12 
A.S.G. Praszka – 

Wilczy Legion 

10.06. 

2009 r. 

Celem 

Stowarzyszenia jest: 

1. Działanie na rzecz 

sportu ASG. 

46-320 Praszka 

ul. Fabryczna 

9/11 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

uchwalony na 

NIE Brak Brak Brak Brak 



2. Popularyzowanie 

wiedzy z dziedziny 

sportu ASG wśród 

społeczeństwa. 

3. Promocja 

i popieranie sportu 

ASG. 

4. Tworzenie 

płaszczyzn wymiany 

informacji 

i doświadczeń 

pomiędzy osobami 

i instytucjami 

zainteresowanymi. 

Robert Badera 

 

spotkaniu 

założycielskim 

w dniu  

07 czerwca  

2009 r. 

Terenem działania 
Stowarzyszenia jest 

obszar RP. 

Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez: 

1. Organizowanie 

spotkań, prelekcji, 

wystaw oraz innych 

imprez. 

2. Współpracę 

z osobami 

i instytucjami 

o podobnych celach 

działania. 

3. Występowanie 

z wnioskami i opiniami 

do właściwych 

organów administracji 

w przypadku spotkań. 

RSz 13 

Związek Emerytów 

i Rencistów 

Pożarnictwa 

Rzeczypospolitej 

Polskiej Koło 

Nr 12 w Oleśnie 

15,03. 

2011 r. 

Celem 

Stowarzyszenia jest: 

1. Zrzeszenie 

emerytów i rencistów 

byłych członków 

Korpusu Technicznego 

Pożarnictwa, 

funkcjonariuszy 

pożarnictwa, 

pracowników 

Państwowej Straży 

Pożarnej oraz 

pracowników 

cywilnych jednostek 

ochrony 

przeciwpożarowej 

i wdów (wdowców) po 

strażakach – zwanych 

dalej członkami 

związku. 

2. Ochrona interesów 

emerytów i rencistów 

z tytułu uprzedniej 

służby lub pracy, 

uprawnień socjalno-

bytowych, 

46-300 Olesno 

Solny Rynek 1 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: 

Zygmunt Zalewski 

Organem kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia jest 

Komisja Rewizyjna  

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin  

przyjęty na 

zebraniu 

założycielskim 

w dniu 20 grudnia 

2010 r. 

NIE Brak Brak Brak Brak 



zdrowotnych 

i kulturalnych. 

3. Organizowanie życia 

kulturalnego, 

wypoczynku 

i rekreacji, 

4. Pielęgnowanie, 

utrwalanie bogatych 

tradycji zawodowych 

z humanitarną służbą 

pożarniczą. 

5. Czuwanie nad 

sprawiedliwą oceną 

dorobku pokoleń 

pożarników polskich 

oraz obrona honoru, 

godności i czci jej 

funkcjonariuszy.     

Terenem działania 
Stowarzyszenia jest 

powiat oleski. 

Środki działania: 

1. Pozyskiwanie 

środków i funduszy na 

cele socjalno-bytowe. 

2. Organizowanie 

imprez 

okolicznościowych 

związanych 

z tradycjami 

pożarniczymi.  

3. Wspieranie 

doświadczeniem 

i wiedzą społecznej 

działalności strażactwa 

ochotniczego. 

4. Współdziałanie 

z komendami 

i jednostkami ochrony 

przeciwpożarowej, 

związkami 

zawodowymi oraz 

innymi organizacjami 

społecznymi, 

odbywanie 

przynajmniej dwa razy 

w roku spotkań 

z członkami koła. 

RSz 14 

Klub Hodowców 

Psów Rasowych 

Użytkowych 

30.03. 

2012 r. 

Celem 

Stowarzyszenia jest 
doskonalenie cech 

użytkowych psów 

rasowych pracujących 

w szczególności takich 

jak: owczarek 

niemiecki, owczarek 

belgijski, owczarek 

holenderski, labrador 

46-325 Rudniki 

Nowy Bugaj 4 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: 

Jacek Żydziak 

 

Do zawierania umów, 

udzielania 

pełnomocnictwa 

i składania innych 

oświadczeń woli 

w szczególności 

Organem kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia jest 

Komisja Rewizyjna 

w składzie: 

- Kazimierz 

Lewandowski 

- Tomasz Kaczmarek 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

uchwalony 

Uchwałą nr 3 

z dnia 12 lutego 

2012 r. 

NIE Brak Brak Brak Brak 

Terenem działania 
jest Rzeczpospolita 



Polska. w sprawach 

majątkowych 

wymagane są podpisy 

dwóch członków 

Zarządu działających 

łącznie. 

 

Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez: 

1. Hodowlę psów w/w 

ras. 

2. Dobór do hodowli 

najlepszych 

przedstawicieli danej 

rasy tak, by potomstwo 

posiadało jeszcze 

lepsze cechy użytkowe 

niż ich rodzice. 

3. Przeglądy 

hodowlane. 

4. Propagowanie 

wiedzy specjalistycznej 

w zakresie hodowli, 

żywienia i wychowania 

psów. 

5. Prowadzenie 

Klubowej księgi 

rodowodowej Psów. 

6. Prowadzenie 

Wstępnej Klubowej 

księgi rodowodowej 

Psów. 

7. Odbiory miotów. 

8. Wydawanie 

rodowodów. 

9. Dopuszczanie do 

hodowli suk zwanych 

hodowlanymi. 

10. Dopuszczanie do 

hodowli psów zwanych 

reproduktorami. 

RSz 15 

Stowarzyszenie 

„Nocek” na Rzecz 

Praworządności 

i Ochrony 

Środowiska 

w Kowalach 

06.07. 

2012 r. 

Celem 

Stowarzyszenia jest: 

1. Promocja zdrowego 

stylu życia i postaw 

przyjaznych 

środowisku. 

2. Upowszechnianie 

wiedzy teoretycznej 

i praktycznej 

w dziedzinie ekologii, 

prowadzenie akcji 

propagujących 

działalność 

proekologiczną. 

3. Upowszechnianie 

wiedzy prawnej 

w zakresie ochrony 

środowiska. 

4. Integrowanie 

lokalnych społeczności 

w działaniach na rzecz 

ochrony i regeneracji 

środowiska. 

5. Podejmowanie 

46-320 Praszka 

Kowale 

ul. Kiczmachów 

9a 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: 

Krzysztof Spodzieja 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

uchwalony 

Uchwałą 

nr 02/2012 z dnia  

02 lipca 2012 roku 

NIE Brak Brak Brak Brak 



działań mających na 

celu ochronę 

środowiska przed 

niewłaściwą 

lokalizacją elektrowni 

wiatrowych, biogazowi 

i innych obiektów 

przemysłowych 

zagrażających zdrowiu 

i życiu człowieka oraz 

środowisku 

naturalnemu. 

6. Troska o zachowanie 

walorów 

krajobrazowych 

i przyrodniczych 

obszarów, na których 

planowana jest 

lokalizacja elektrowni 

wiatrowych, biogazowi 

i innych obiektów 

przemysłowych. 

7. Wspomaganie 

i uczestnictwo 

w projektach 

i programach na rzecz 

ratowania i poprawy 

stanu środowiska 

naturalnego, ochrony 

dziedzictwa 

przyrodniczego. 

8. Tworzenie 

płaszczyzny wymiany 

informacji 

i doświadczeń  

pomiędzy osobami 

i instytucjami 

zainteresowanymi. 

9. Popularyzacja 

w społeczeństwie, jako 

formy aktywnego 

wypoczynku, 

wszelkich sposobów 

spędzania wolnego 

czasu, zgodnych 

z wymogami 

zachowania czystości 

środowiska 

naturalnego. 

10. Popularyzacja 

wiedzy o nietoperzach. 

11. Podejmowanie 

działań mających na 

celu ochronę gatunków 

dziko występujących 

zwierząt zagrożonych 

wyginięciem, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

nietoperzy. 



Terenem działania 
Stowarzyszenia jest 

obszar Rzeczpospolitej 

Polskiej, ze 

szczególnych 

uwzględnieniem gminy 

Praszka i gmin 

ościennych. 

Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez: 

1. Organizowanie 

spotkań, prelekcji, 

wystaw, koncertów 

oraz innych imprez. 

2. Zabieranie głosu 

i wyrażanie swojego 

stanowiska na forach 

publicznych. 

3. Prowadzenie 

działalności 

wydawniczej w formie 

niedochodowej. 

4. Współpracę 

z wszelkimi osobami 

i instytucjami 

o podobnych celach 

działania. 

5. Występowanie 

z wnioskami i opiniami 

do właściwych władz 

i urzędów oraz sądów 

w sprawach 

dotyczących ochrony 

środowiska 

i w przypadku 

stwierdzenia 

zagrożenia dla 

środowiska 

naturalnego. 

6. Współpraca 

z organizacjami 

społecznymi oraz 

instytucjami 

naukowymi w zakresie 

ochrony środowiska. 

7. Wspieranie działań 

zmierzających do 

poprawy stanu 

środowiska 

naturalnego. 

8. Opiniowanie 

projektów dotyczących 

ochrony środowiska. 

9. Inne działania 

realizujące cele 

regulaminowe. 

RSz 16 

Stowarzyszenie 

NATURA, 

ZDROWIE I TY 

09.11. 

2012 r. 

Celami 

Stowarzyszenia są: 

1. Działanie na rzecz 

46-380 

Szemrowice 

ul. Strażacka 1 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

NIE Brak Brak Brak Brak 



ochrony środowiska 

i praw człowieka. 

2. Wspieranie innych 

stowarzyszeń. 

przez przedstawiciela: 

Marcin Czaja 

 

wewnętrznej uchwalony 

uchwałą nr 2 

z dnia  

28 października 

2012 r. Terenem działania 
jest obszar 

Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz terytoria 

innych państw. 

Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez następujące 

działania: 

1. Organizowanie 

spotkań. 

2. Opracowywanie 

programów 

społecznych, 

gospodarczych 

i ekologicznych. 

3. Współpracę 

z wszelkimi osobami 

oraz instytucjami 

o podobnych celach 

działania, 

mobilizowanie opinii 

publicznej 

i wywieranie nacisku 

na władze w celu 

wprowadzania zmian 

zgodnych z celem 

działania 

Stowarzyszenia 

(lobbing). 

4. Reprezentowanie 

interesów społecznych 

i udział jako strona 

w postępowaniu przed 

Wymiarem 

Sprawiedliwości. 

RSz 17 

Stowarzyszenie 

Zwykłe 

„Niezależne 

Porozumienie 

Mieszkańców „ 

30.01. 

2014 r. 

Cele Stowarzyszenia 
to: 

1. Podejmowanie 

działań wspierających 

mieszkańców powiatu 

oleskiego. 

2. Podejmowanie 

działań wspierających 

rozwój oraz poprawę 

warunków życia 

mieszkańców powiatu 

oleskiego. 

3. Wspieranie dziedzin 

związanych z edukacją, 

kultura, sportem, 

turystyką i ochroną 

środowiska. 

4. Wspieranie 

inicjatyw dzieci, 

młodzieży oraz 

46-320 Praszka 

ul. Mickiewicza 

28A/33 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: 

Rafał Simbor 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

przyjęty na 

zebraniu 

założycieli w dniu 

28 stycznia  

2014 r. 

NIE Brak Brak Brak Stowarzyszenie 

na wniosek 

z dnia  

26 marca  

2015 r.  

na podstawie 

Uchwały 

nr 3/2015 

Walnego 

Zgromadzenia 

Członków 

z dnia 

19 lutego  

2015 roku  

z dniem 

15 maja  

2015 roku 

zostało 

wykreślone 

z prowadzonej 



nieformalnych grup 

działających na ternie 

powiatu oleskiego. 

5. Wspieranie udziału 

młodzieży w życiu 

publicznym. 

6. Wspieranie 

wolontariatu oraz 

pobudzanie społecznej 

aktywności 

mieszkańców powiatu 

oleskiego. 

7. Udzielanie pomocy 

osobom bezrobotnym 

lub znajdującym się 

w trudnej sytuacji 

życiowej poprzez 

działalność 

charytatywną. 

8. Wspieranie osób 

starszych i 

niepełnosprawnych. 

9. Działanie na rzecz 

społeczności wiejskiej. 

10. Działanie na rzecz 

zachowania i rozwoju 

lokalnej tożsamości, 

przekazywanie 

dziedzictwa 

kulturowego 

następnym 

pokoleniom. 

przez Starostę 

Oleskiego 

ewidencji 

stowarzyszeń 

zwykłych 

Terenem działania 
Stowarzyszenia jest 

Powiat Oleskie 

w Województwie 

Opolskim. 

Stowarzyszenie 
realizuje swoje cele 

poprzez: 

1. Prowadzenie portalu 

internetowego. 

2. Współpracę 

z mieszkańcami, 

władzami samorządu 

gminnego, 

powiatowego 

i wojewódzkiego oraz 

innymi podmiotami 

życia publicznego. 

3. Organizowanie 

szkoleń, kursów, 

wystaw, dyskusji, 

sympozjów, 

konferencji, 

seminariów, 

koncertów, wycieczek 

i innych imprez 

plenerowych 

z własnych składek 



członkowskich. 

4. Prowadzenie 

działalności 

wydawniczej 

i informacyjnej 

z własnych składek 

członkowskich. 

5. Współpracę 

z mediami. 

6. szkolenie członków 

Stowarzyszenia 

z własnych składek 

członkowskich. 

7. Integrowanie 

członków 

Stowarzyszenia 

poprzez aktywną 

działalność kulturalną, 

rekreacyjną 

i towarzyską. 

8. Inne działania 

realizujące cele 

statutowe 

Stowarzyszenia. 

RSz 18 

Stowarzyszenie 

Zdrowe 

Środowisko do 

Życia na Rzecz 

Praworządności 

i Ochrony 

Środowiska 

w Julianpolu 

i Jaworznie 

23.02, 

2015 r. 

Celem 

Stowarzyszenia jest: 

1. Promocja zdrowego 

stylu życia i postaw 

przyjaznych 

środowisku. 

2. Upowszechnianie 

wiedzy teoretycznej 

i praktycznej 

w dziedzinie ekologii, 

prowadzenie akcji 

propagujących 

działalność 

proekologiczną. 

3. Upowszechnienie 

wiedzy prawnej 

w zakresie ochrony 

środowiska. 

4. Integrowanie 

lokalnych społeczności 

na rzecz ochrony 

środowiska. 

5. Podejmowanie 

działań mających na 

celu ochronę 

środowiska przed 

niewłaściwą 

lokalizacją elektrowni 

wiatrowych, 

biogazowni i innych 

obiektów 

przemysłowych, 

zagrażających zdrowiu 

i życiu człowieka oraz 

środowisku 

naturalnemu. 

46-325 Rudniki 

Julianpol 53 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: 

Stanisław Dorczyński 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

uchwalony 

uchwałą 

nr 02/2015 z dnia  

22 lutego 2015 r. 

NIE Brak Brak Brak Brak 



6. Troska o zachowanie 

walorów 

krajobrazowych 

i przyrodniczych 

obszarów, na których 

planowana jest 

lokalizacja elektrowni 

wiatrowych, 

biogazowni i innych 

obiektów 

przemysłowych. 

7. Wspomaganie 

i uczestnictwo 

w projektach 

i programach na rzecz 

ratowania i poprawy 

stanu środowiska 

naturalnego, ochrony 

dziedzictwa 

przyrodniczego. 

8. Tworzenie 

płaszczyzny wymiany 

informacji 

i doświadczeń  

pomiędzy osobami 

i instytucjami 

zainteresowanymi. 

9. Popularyzacja 

w społeczeństwie, jako 

formy aktywnego 

wypoczynku, 

wszelkich sposobów 

spędzania wolnego 

czasu, zgodnych 

z wymogami 

zachowania czystości 

środowiska 

naturalnego, 

10. Podejmowanie 

działań mających na 

celu ochronę dziko 

występujących 

zwierząt (np. bociana 

białego). 

Terenem działania 
Stowarzyszenia jest 

obszar Rzeczpospolitej 

Polskiej, ze 

szczególnych 

uwzględnieniem wsi 

Julianpol i Jaworzno, 

gminy Rudniki oraz 

gmin ościennych: 

gminy Lipie i gminy 

i miasta Krzepice. 

Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez: 

1. Organizowanie 

spotkań i prelekcji. 



2. Zabieranie głosu 

i wyrażanie swojego 

stanowiska na forach 

publicznych. 

3. Prowadzenie 

działalności 

wydawniczej w formie 

niedochodowej. 

4. Współpracę 

z wszelkimi osobami 

i instytucjami 

o podobnych celach 

działania. 

5. Występowanie 

z wnioskami i opiniami 

do właściwych władz 

i urzędów oraz sądów 

w sprawach 

dotyczących ochrony 

środowiska 

i w przypadku 

stwierdzenia 

zagrożenia dla 

środowiska 

naturalnego. 

RSz 19 

Stowarzyszenie 

„CHIROPTERA” 

na Rzecz 

Praworządności 

i Ochrony 

Środowiska 

w Żytniowie 

27.03. 

2015 r. 

Celem 

Stowarzyszenia jest: 

1. Podejmowanie 

działań mających na 

celu ochronę 

środowiska przed 

niewłaściwą 

lokalizacją elektrowni 

wiatrowych, 

biogazowni i innych 

obiektów 

przemysłowych, 

zagrażających zdrowiu 

i życiu człowieka oraz 

środowisku 

naturalnemu. 

2. Integrowanie 

lokalnych społeczności 

w działaniach na rzecz 

ochrony i regeneracji  

środowiska. 

3. Popularyzacja 

wiedzy o nietoperzach. 

4. Podejmowanie 

działań mających na 

celu ochronę gatunków 

dziko występujących 

zwierząt zagrożonych 

wyginięciem, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

nietoperzy. 

5. Promocja postaw 

przyjaznych 

środowisku i zdrowego 

46-325 Rudniki 

Żytniów 220 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: 

Rafał Sieradzki 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

uchwalony 

uchwałą 

nr 02/2015 z dnia  

25 marca  

2015 roku 

NIE Brak Brak Brak Brak 



stylu życia. 

6. Troska o zachowanie 

walorów 

przyrodniczych 

i krajobrazowych 

obszarów, na których 

planowana jest 

lokalizacja elektrowni 

wiatrowych, obiektów 

przemysłowych lub 

innych obiektów. 

7. Upowszechnianie 

wiedzy teoretycznej 

i praktycznej 

w dziedzinie ekologii, 

prowadzenie akcji 

propagujących 

działalność 

proekologiczną. 

8. Upowszechnianie 

wiedzy prawnej 

w zakresie ochrony 

środowiska. 

9. Uczestnictwo 

i pomoc w projektach 

i programach na rzecz 

ratowania i poprawy 

stanu środowiska 

naturalnego, ochrony 

dziedzictwa 

przyrodniczego. 

10. Tworzenie 

płaszczyzny wymiany 

informacji 

i doświadczeń  

pomiędzy osobami 

i instytucjami 

zainteresowanymi 

ochroną środowiska 

i przyrody. 

11. Popularyzacja 

w społeczeństwie, jako 

formy aktywnego 

wypoczynku, 

wszelkich sposobów 

spędzania wolnego 

czasu, zgodnych 

z wymogami 

zachowania czystości 

środowiska 

naturalnego. 

12. Podejmowanie 

działań 

umożliwiających 

zachowanie lub 

przywracanie 

równowagi 

przyrodniczej 

polegających 

w szczególności na 



racjonalnym 

kształtowaniu 

środowiska 

i gospodarowaniu 

zasobami środowiska 

zgodnie z zasadą 

zrównoważonego 

rozwoju, przywracaniu 

elementów 

przyrodniczych do 

stanu właściwego oraz 

przeciwdziałaniu 

zanieczyszczeniom. 

Terenem działania 
Stowarzyszenia jest 

obszar Rzeczpospolitej 

Polskiej, ze 

szczególnych 

uwzględnieniem gminy 

Rudniki koło Wielunia 

i gmin ościennych. 

Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez: 

1. Zabieranie głosu 

i wyrażanie swojego 

stanowiska na forach 

publicznych. 

2. Współpracę 

z wszelkimi osobami 

i instytucjami 

o podobnych celach 

działania. 

3. Występowanie 

z wnioskami i opiniami 

do właściwych władz 

i urzędów oraz sądów 

w sprawach 

dotyczących ochrony 

środowiska 

i w przypadku 

stwierdzenia 

zagrożenia dla 

środowiska 

naturalnego lub 

praworządności. 

4. Współpraca 

z organizacjami 

społecznymi oraz 

instytucjami 

naukowymi w zakresie 

ochrony środowiska, 

przyrody i na rzecz 

praworządności. 

5. Wspieranie działań 

zmierzających do 

poprawy stanu 

środowiska 

naturalnego zgodnie 

z zasadą 



zrównoważonego 

rozwoju. 

6. Organizowanie 

projektów dotyczących 

ochrony środowiska. 

7. Organizowanie 

prelekcji, spotkań, 

wystaw, koncertów 

oraz innych imprez 

w celu integrowania 

lokalnych społeczności 

w dziedzinie na rzecz 

ochrony środowiska 

oraz zdrowia i życia 

ludzi. 

8. Prowadzenie 

działalności 

wydawniczej w formie 

niedochodowej. 

9. Monitoring 

środowiska 

naturalnego. 

10. Inne działania 

realizujące cele 

regulaminowe. 

RSz 20  

Stowarzyszenie 

„Nasza Natura 

i Nasze Zdrowie” 

20.01. 

2016 r. 

Celem działalności 
Stowarzyszenia jest 

w szczególności : 

1. Aktywizacja 

członków w życiu 

społecznym gminy. 

2. Prowadzenie 

poradnictwa w zakresie 

spraw związanych 

z ochroną zdrowia 

i ochrony środowiska 

naturalnego.  

3.Kształtowanie opinii 

i ocen na tematy 

dotyczące gminy, 

powiatu 

i województwa. 

4. Opiniowanie 

i wypowiadanie się 

w sprawach 

dotyczących gminy 

i jej uregulowań 

prawnych. 

5. Organizowanie 

wystaw, odczytów, 

prelekcji, seminariów 

oraz imprez. 

6. Współpraca 

z podmiotami, 

organizacjami 

krajowymi 

i zagranicznymi. 

46-324 

Kościeliska 

Kościeliska 22 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez Zarząd 

w składzie: 

 - Józef Wloszyk 

- Damian Świtała 

- Damian Zroski 

 

Zarząd jest powołany 

do kierowania 

działalnością 

Stowarzyszenia 

i reprezentowania 

Stowarzyszenia na 

zewnątrz. 

 

Do zawierania umów, 

udzielania 

pełnomocnictw 

i składania innych 

oświadczeń woli 

wymagane są podpisy 

prezesa i jednego 

z wiceprezesów 

Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

uchwalony 

uchwałą nr 1  

z dnia 1 stycznia 

2016 roku 

NIE Brak Brak Brak Brak 

Terenem działania 
jest Rzeczpospolita 

Polska, 



a w szczególności 

województwo opolskie, 

powiat oleski, gmina 

Radłów. 

Brak 

Stowarzyszenia zwykłe wpisane po 20.05.2016 r. 

RSz 21 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Publicznej Szkoły 

Podstawowej w 

Kozłowicach 

„NASZA 

SZKOŁA – 

KOZŁOWICE” 

5.01. 

2017 r. 

Stowarzyszenie ma na 
celu rozwijanie 

i wspieranie działań 

edukacyjnych 

i kulturalnych na rzecz 

dzieci oraz 

społeczności lokalnej, 

a w szczególności: 

1. Wspieranie 

społecznych lokalnych 

inicjatyw kulturalnych. 

2. Upowszechnianie 

kultury fizycznej 

i sportu, rekreacji oraz 

aktywnego 

wypoczynku wśród 

mieszkańców ze 

szczególnym 

uwzględnieniem dzieci 

i młodzieży. 

3. Upowszechnianie 

turystyki 

kwalifikowanej wśród 

mieszkańców ze 

szczególnym 

uwzględnieniem dzieci 

i młodzieży. 

4. Propagowanie wśród 

uczniów szkoły 

i mieszkańców ochrony 

i promocji zdrowia. 

5. Inspirowanie, 

aktywizowanie 

i integrowanie 

mieszkańców na rzecz 

wszechstronnego 

rozwoju szkoły 

i środowiska 

lokalnego. 

6. Wspieranie działań 

promujących szkołę 

i jej osiągnięcia oraz 

popularyzacja historii 

szkoły. 

7. Wspieranie działań 

szkoły zmierzających 

do kształtowania 

postaw patriotycznych 

i społecznych 

wychowanków oraz 

uczniów szkoły. 

8. Współudział 

w rozwoju bazy 

Siedzibą 

Stowarzyszenia 

jest Publiczna 

Szkoła 

Podstawowa w 

Kozłowicach 

46-310 Gorzów 

Śląski 

Kozłowice 

ul. Nowa 2 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez Zarząd w 

składzie: 

Kamila Mościpan 

Alicja Dziagacz 

Ewa Foryta 

 

Do reprezentowania 

Stowarzyszenia oraz 

załatwiania wszystkich 

spraw formalnych 

niezbędnych do 

działalności 

regulaminowej 

wymagany jest podpis 

jednego z członków 

Zarządu. 

 

Do zarządzania 

majątkiem oraz 

zaciągania zobowiązań 

majątkowych 

wymagane są podpisy 

dwóch członków 

Zarządu działających 

Łączn ie. 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

uchwalony 

uchwałą z dnia 

21.12.2016 r. 

NIE Brak Brak Brak Brak 



materialnej szkoły, 

w tworzeniu lepszych 

warunków do pracy 

dydaktyczno-

wychowawczej. 

9. Wspomaganie 

działań szkoły na rzecz 

integracji europejskiej 

oraz rozwijania 

kontaktów 

i współpracy między 

społeczeństwami. 

10. Pozyskiwanie  

środków finansowych 

z Unii Europejskiej 

oraz innych instytucji. 

11. Pozyskiwanie 

środków materialnych 

służących celom 

działalności 

stowarzyszenia. 

Terenem działania 
jest Rzeczpospolita 

Polska. 

Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez: 

1. Organizowanie 

i współorganizowanie 

imprez naukowych, 

kulturalnych 

i rozrywkowych tj. 

wystawy, festiwale, 

koncerty, warsztaty 

taneczne, festyny 

i zabawy. 

2. Organizowanie 

zajęć, zawodów oraz 

imprez sportowo-

rekreacyjnych. 

3. Organizowanie 

imprez turystyczno-

krajoznawczych 

(górskich, pieszych, 

rowerowych, marszów 

na orientację). 

4. Organizowanie 

konkursów, turniejów 

o różnorodnej tematyce 

kulturalno-naukowej. 

5. Fundowanie nagród 

działaczom oraz 

laureatom 

organizowanych 

imprez. 

6. Organizowanie 

programów 

dotyczących 

profilaktyki zdrowia 

oraz promocji 



zdrowego stylu życia, 

a także 

przeciwdziałanie 

uzależnieniom oraz 

patologiom 

społecznym. 

7. Inicjowanie oraz 

organizowanie 

ofiarności publicznej 

oraz uczestnictwa w 

działaniach społeczno-

gospodarczych 

zmierzających do 

rozwoju  środków 

materialnych, 

technicznych 

i organizacyjnych 

służących dobru 

szkoły. 

8. Współpraca 

z dyrekcją szkoły, 

instytucjami 

i organizacjami 

działającymi na terenie 

szkoły. 

9. Współdziałanie 

z władzami szkoły, 

instytucjami oraz 

organizacjami 

pokrewnymi, a także 

stowarzyszeniami 

krajowymi 

i zagranicznymi. 

10. Współdziałanie 

z instytucjami 

mającymi wpływ na 

rozwój naukowy 

i materialny szkoły. 

11. Organizowanie 

działalności 

oświatowej, kulturalnej 

i sportowej ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

funkcji zdrowotnych 

i przeciwdziałania 

wszelkiej patologii 

społecznej. 

12. Angażowanie 

młodzieży do wielu 

form aktywności, 

dostosowanych do 

wieku i zainteresowań 

związanych z różnymi 

dziedzinami nauki, 

kultury i sportu. 

13. Podtrzymywanie 

i upowszechnianie 

tradycji narodowej, 

pielęgnowanie 



polskości oraz 

świadomości 

narodowej, 

obywatelskiej 

i kulturowej, w tym 

działania na rzecz 

zachowania i rozwoju 

lokalnej tożsamości, 

tradycji i obyczajów. 

14. Podejmowanie 

działań w zakresie 

kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa 

narodowego. 

15.Prowadzenie 

działalności 

wydawniczej. 

16. Podejmowanie 

innych form zgodnych 

z przyjętymi 

przedsięwzięciami, 

jakie okażą się celowe 

dla realizacji 

działalności 

Stowarzyszenia. 

 

 

                                                 
1
 W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych zmian; 

2
 W kolumnie nr 4 w polu pierwszym wpisuje się cel lub 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 kolumnę 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, 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. 

 


