
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

 

Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

RSz 01 Gminna Rada 

Biznesu 

w Rudnikach 

10.04. 

2003 r. 

 

 46-325 Rudniki 

ul. Wojska 

Polskiego 12 
Stowarzyszenie rozwiązane z mocy prawa 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw 

 

 

RSz 02 

Demokratyczne 

Porozumienie 

Ludowe z siedzibą 

w Radłowie 

11.06. 

2003 r. 

 

 

46-331 Radłów 

ul. Lipowa 8 

Stowarzyszenie rozwiązane z mocy prawa 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw 

 

 

RSz 03 Obywatelski 

Komitet Budowy 

Obwodnicy 

Olesna 

21.02. 

2006 r. 
 

46-300 Olesno 

ul. Kluczborska 

18 

Stowarzyszenie rozwiązane z mocy prawa 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw 

 

 

RSz 04 Stowarzyszenie 

ochrony przyrody 

ziemi oleskiej 

13.04. 

2006 r.  

46-300 Olesno 

ul. Graniczna 2 
Stowarzyszenie rozwiązane z mocy prawa 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw 

 

RSz 05 Praszkowskie 

Towarzystwo 

Numizmatyczne 

16.05. 

2006 r.  

46-320 Praszka 

ul. Mickiewicza 

8A 

Stowarzyszenie rozwiązane z mocy prawa 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw 

 

RSz 06 Stowarzyszenie 

Mieszkańców 

Praszki na Rzecz 

Wspierania 

i Budowy 

Obwodnicy 

Miasta Praszki 

08.11. 

2006 r. 

 

Brak stałej 

siedziby 

Stowarzyszenie rozwiązane z mocy prawa 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw 

 

RSz 07 Stowarzyszenie 

Porozumienia 

Komitetów 

Protestacyjnych 

Budowy 

Obwodnicy 

Północnej 

27.06. 

2007 r.` 

 

46-300 Olesno 

Łowoszów 

ul. Opolska 54 
Stowarzyszenie rozwiązane z mocy prawa 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw 

 

RSz 08 Stowarzyszenie 

„Nasze Osiedle” 

17.10. 

2007 r.  

46-320 Praszka 

ul. Kołłątaja 7 
Stowarzyszenie rozwiązane z mocy prawa 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw 

 

RSz 09 Stowarzyszenie 

Osób Aktywnych 

Koło 

w Dalachowie 

29.04. 

2008 r. 
 

Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

im. Jana Pawła II 

w Dalachowie 

Stowarzyszenie rozwiązane z mocy prawa 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw 

 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

RSz 10 Stowarzyszenie 

„Obrońcy Ulicy 

Małe 

Przedmieście” 

24.02. 

2009 r. 

  

46-300 Olesno 

Małe 

Przedmieście 30 Stowarzyszenie rozwiązane z mocy prawa 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw  

 

sygn. akt 

Nr KRZ.5051-

9/08 

RSz 11 Stowarzyszenie 

„EKO-WIEŚ” 

25.04. 

2018 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  

uchwalony 

uchwałą nr 2 

z dnia 07.04. 

2009 r. 

NIE     

 

sygn. akt 

KRZ.512.4.2018 

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. 

 

46-320 Praszka 

ul. Fabryczna 

9/11 Stowarzyszenie rozwiązane z mocy prawa 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw 

 

 

sygn. akt 

Nr KRZ.5051-

17/09 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

RSz 13 Związek 

Emerytów 

i Rencistów 

Pożarnictwa 

Rzeczypospolitej 

Polskiej Koło 

Nr 12 w Oleśnie 

15.03. 

2011 r. 

 

46-300 Olesno 

Solny Rynek 1 

   NIE Stowarzyszenie 

na wniosek z dnia  

13 kwietnia  

2018 r.  

na podstawie 

Uchwały 

nr 1/2018 

Nadzwyczajnego 

Walnego 

Zgromadzenia 

z dnia 12 

kwietnia 

2018 roku  

z dniem 25 

kwietnia  

2018 roku zostało 

wykreślone 

z prowadzonej 

przez Starostę 

Oleskiego 

ewidencji 

stowarzyszeń 

zwykłych 

Likwidator – 

Zygmunt 

Zalewski 

  

 

sygn. akt 

KRZ.512.5.2018 

RSz 14 Klub Hodowców 

Psów Rasowych 

Użytkowych 

30.03. 

2012 r. . 
46-325 Rudniki 

Nowy Bugaj 4 
Stowarzyszenie rozwiązane z mocy prawa 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw 

sygn. akt 

KRZ.512.2.2012 

RSz 15 Stowarzyszenie 

„Nocek” na Rzecz 

Praworządności 

i Ochrony 

Środowiska 

w Kowalach 

17.05. 

2018 r. 

Celem 

Stowarzyszenia jest: 

1. Promocja zdrowego 

stylu życia i postaw 

przyjaznych 

środowisku. 

2. Współpraca 

z instytucjami 

administracji 

publicznej i organami 

wymiaru 

sprawiedliwości, 

w tym udział 

w postępowaniach 

administracyjnych 

i sądowych 

w charakterze 

organizacji 

ekologicznej 

i społecznej 

reprezentującej interes 

społeczny i interes 

publiczny. 

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 02/2018 z dnia  

15 maja 2018 r. 

NIE     

 

sygn. akt 

KRZ.512.6.3.2018 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

3. Współpraca 

z organizacjami 

pozarządowymi 

i innymi osobami 

prawnymi i fizycznymi 

o podobnych celach 

działania. 

4. Promowanie zasad 

dobrosąsiedzkiej 

współpracy 

i wzajemnej pomocy, 

budowanie lokalnej 

aktywności społecznej. 

5. Upowszechnianie 

wiedzy teoretycznej 

i praktycznej w 

dziedzinie ekologii, 

prowadzenie akcji 

propagujących 

działalność 

proekologiczną. 

6. Upowszechnianie 

wiedzy prawnej 

w zakresie ochrony 

środowiska. 

7. Integrowanie 

lokalnych społeczności 

w działaniach na rzecz 

ochrony i regeneracji 

środowiska. 

8. Podejmowanie 

działań mających na 

celu ochronę 

środowiska przed 

niewłaściwą 

lokalizacją elektrowni 

wiatrowych, biogazowi 

i innych obiektów 

przemysłowych, 

zagrażających zdrowiu 

i życiu człowieka oraz 

środowisku 

naturalnemu. 

9. Troska 

o zachowanie walorów 

krajobrazowych 

i przyrodniczych 

obszarów, na których 

planowana jest 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

lokalizacja elektrowni 

wiatrowych, biogazowi 

i innych obiektów 

przemysłowych. 

10. Wspomaganie 

i uczestnictwo 

w projektach i 

programach na rzecz 

ratowania i poprawy 

stanu środowiska 

naturalnego, ochrony 

dziedzictwa 

przyrodniczego. 

11. Tworzenie 

płaszczyzny wymiany 

informacji 

i doświadczeń 

pomiędzy osobami 

i instytucjami 

zainteresowanymi. 

12. Popularyzacja 

w społeczeństwie, jako 

formy aktywnego 

wypoczynku, 

wszelkich sposobów 

spędzania wolnego 

czasu, zgodnych 

z wymogami 

zachowania czystości 

środowiska 

naturalnego. 

13. Popularyzacja 

wiedzy o nietoperzach. 

14. 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 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

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. Współpracę 

z organizacjami 

społecznymi oraz 

instytucjami 

naukowymi w zakresie 

ochrony środowiska. 

6. Wspieranie działań 

zmierzających do 

poprawy stanu 

środowiska 

naturalnego. 

7. Opiniowanie 

projektów dotyczących 

ochrony środowiska. 

8. Inne działania 

realizujące cele 

regulaminowe. 

9. Występowanie 

z wnioskami, 

interwencjami, 

zgłoszeniami 

i opiniami do 

właściwych organów 

administracji 

publicznej oraz sądów 

w sprawach ochrony 

środowiska i ochrony 

przyrody. 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

10. Monitorowanie 

działań organów 

administracji 

publicznej w zakresie 

wypełniania przez nie 

obowiązków z zakresu 

ochrony środowiska 

naturalnego i ładu 

przestrzennego, 

w szczególności przy 

wydawaniu decyzji 

administracyjnych 

związanych 

z lokalizacją 

inwestycji, które mogą 

negatywnie 

oddziaływać na 

środowisko, przy 

tworzeniu studiów 

uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

i miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego. 

11. Działania na rzecz 

zapewnienia właściwej 

gospodarki odpadami, 

gospodarki wodnej 

i ściekowej na terenach 

wiejskich. 

12. Przeciwdziałanie 

niszczeniu roślinności 

chronionej, 

przeciwdziałanie 

rabunkowej wycince 

drzew, w tym wycince 

przydrożnych alei 

i pozostałości 

historycznych parków 

przypałacowych. 

13. Podejmowanie 

działań w zakresie 

nowych nasadzeń 

przydrożnych alei. 

14. Prowadzenie 

edukacji ekologicznej 

dla dzieci i dorosłych 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

oraz aktywizacja 

społeczna 

mieszkańców wsi 

i miasteczek. 

15. Organizowanie 

prelekcji, spotkań, 

wystaw i innych 

działań mających na 

celu zachowanie 

środowiska powiatu 

oleskiego i ościennych 

i promowanie jego 

walorów 

przyrodniczych. 

16. Wspieranie 

i promowanie rozwoju 

agroturystyki oraz 

innych form turystyki 

kwalifikowanej 

(pieszej, rowerowej, 

konnej, kajakarstwa, 

żeglarstwa, 

windsurfingu, 

wędkarstwa, nart 

biegowych). 

17. Wspieranie działań 

mających na celu 

zwiększenie ilości 

miejsc chronionych 

prawnie, a które przez 

swoje walory 

przyrodnicze, 

krajobrazowe 

i kulturowe, nie są 

jeszcze objęte ochroną. 

18. Współpracę ze 

środkami masowego 

przekazu, w tym 

prowadzenie własnej 

strony internetowej, 

wydawanie ulotek, 

plakatów.  

 

RSz 16 Stowarzyszenie 

NATURA, 

ZDROWIE I TY 

09.11. 

2012 r. 
 

46-380 

Szemrowice 

ul. Strażacka 1 
Stowarzyszenie rozwiązane z mocy prawa 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw 

 

sygn. akt 

KRZ.512.4.2012 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

RSz 17 Stowarzyszenie 

Zwykłe 

„Niezależne 

Porozumienie 

Mieszkańców „ 

30.01. 

2014 r. 

 

46-320 Praszka 

ul. Mickiewicza 

28A/33 

    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 

przez Starostę 

Oleskiego 

ewidencji 

stowarzyszeń 

zwykłych 

   

 

sygn. Akt 

KRZ.512.1.2014 

RSz 18 Stowarzyszenie 

Zdrowe 

Środowisko do 

Życia na Rzecz 

Praworządności 

i Ochrony 

Środowiska 

w Julianpolu 

i Jaworznie 

23.02. 

2015 r. 

 

46-325 Rudniki 

Julianpol 53 

Stowarzyszenie rozwiązane z mocy prawa 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw 

 

 

sygn. akt 

KRZ.512.1.2015 

RSz 19 Stowarzyszenie 

„CHIROPTERA” 

na Rzecz 

Praworządności 

i Ochrony 

Środowiska 

w Żytniowie 

18.05. 

2018 r. 

Celem 

Stowarzyszenia jest: 

1. Podejmowanie 

działań mających na 

celu ochronę 

środowiska przed 

niewłaściwą 

lokalizacją elektrowni 

wiatrowych, obiektów 

przemysłowych lub 

innych obiektów, 

zagrażających zdrowiu 

i życiu człowieka oraz 

środowisku 

naturalnemu. 

2. Integrowanie 

lokalnych społeczności 

w działaniach na rzecz 

ochrony i regeneracji  

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     

 

sygn. akt 

KRZ.512.7.2018 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

środowiska. 

3. Popularyzacja 

wiedzy o nietoperzach. 

4. Podejmowanie 

działań mających na 

celu ochronę gatunków 

dziko występujących 

zwierząt, ptaków oraz 

roślin zagrożonych 

wyginięciem, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

nietoperzy. 

5. Promocja postaw 

przyjaznych 

środowisku i zdrowego 

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 i przyrody. 

9. Uczestnictwo 

i pomoc w projektach 

i programach na rzecz 

ratowania i poprawy 

stanu środowiska 

naturalnego, ochrony 

dziedzictwa 

przyrodniczego. 

10. Tworzenie 

płaszczyzny wymiany 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

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 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

realizuje swoje cele 

poprzez: 

1. Zabieranie głosu 

i wyrażanie swojego 

stanowiska na forum 

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 

naturalnego 

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 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

lokalnych społeczności 

w dziedzinach 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 -

 Nasze Zdrowie” 

18.05. 

2018 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     

 

sygn. akt 

KRZ.518.1.2018 

Terenem działania 

jest Rzeczpospolita 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

Polska, 

a w szczególności 

województwo 

opolskie, powiat 

oleski, gmina Radłów. 

Brak 

RSz 21 Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Publicznej Szkoły 

Podstawowej 

w Kozłowicach 

„NASZA 

SZKOŁA – 

KOZŁOWICE” 

5.01. 

2017 r. 

 

Data 

zmiany 

wpisu 

(zmiana 

regulaminu) 

15.03. 

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 

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 

łącznie. 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

uchwalony 

uchwałą z dnia 

21.12.2016 r. 

 

Zmiana 

Regulaminu 

przyjęta uchwałą 

nr 05/2017 z dnia 

08.02.2017 r. 

NIE     

 

sygn. akt 

KRZ.512.1.2017 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

popularyzacja historii 

szkoły. 

7. Wspieranie działań 

szkoły zmierzających 

do kształtowania 

postaw patriotycznych 

i społecznych 

wychowanków oraz 

uczniów szkoły. 

8. Współudział 

w rozwoju bazy 

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 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

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, 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

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 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

działalności 

wydawniczej. 

16. Podejmowanie 

innych form zgodnych 

z przyjętymi 

przedsięwzięciami, 

jakie okażą się celowe 

dla realizacji 

działalności 

Stowarzyszenia. 

RSz 22 Klub Rodło 

Olesno 

7.06. 

2017 r. 

Celem działania 

Stowarzyszenia jest: 

a) prowadzenie 

działalności 

historyczno-

edukacyjnej oraz 

prelekcji mających na 

celu ocalenie od 

zapomnienia 

działalności Rodła 

i osób związanych 

z działalnością na 

rzecz Rodła 

b) organizowanie 

spotkań rocznicowych 

i okolicznościowych 

dla członków 

i sympatyków 

Stowarzyszenia 

c) branie czynnego 

udziału w 

uroczystościach 

patriotycznych, dbanie 

i miejsca pamięci 

narodowej – 

powstańców śląskich 

i zasłużonych 

rodłaków 

d) kierowanie do 

organów 

samorządowych 

wniosków i petycji 

zbiorowych celem 

nadawania nazw ulic, 

skwerów i innych 

miejsc publicznych 

nazwy Rodło i osób 

zasłużonych dla 

środowiska rodłaków 

46-300 Olesno 

ul. Wielkie 

Przedmieście 31  

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: 

Janusz Wojczyszyn 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

uchwalony 

uchwałą z dnia 

26.05.2017 r. 

 

NIE     

 

sygn. akt 

KRZ.512.2.2017 

 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

Terenem działania 

Stowarzyszenia jest 

powiat oleski. 

Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez; 

a) organizowanie 

spotkań, prelekcji, 

koncertów, wystaw 

okolicznościowych itp. 

b) organizowanie 

uroczystości 

rocznicowych RODŁA 

i świąt państwowych 

c) współpracę z innymi 

stowarzyszeniami 

patriotycznymi, 

młodzieżą 

i harcerzami, 

d) inne działania 

realizujące cele 

statutowe. 

RSz 23 Stowarzyszenie 

Wędkarskie 

KARP 

12.06. 

2017 r. 

Cele Stowarzyszenia 

to: 

1) propagowanie 

wędkarstwa 

rekreacyjnego oraz 

etyki wędkarskiej. 

Kształtowanie 

i dbałość o środowisko 

naturalne, 

2) ochrona łowisk 

i zwalczanie 

kłusownictwa oraz 

pozyskiwanie nowych 

terenów wędkarskich 

i ich zarybianie, 

3) rozwijanie 

indywidualnych 

zainteresowań 

wędkarskich 

i przyrodniczych, 

4) tworzenie 

płaszczyzny wymiany 

informacji 

i doświadczeń 

pomiędzy członkami 

Stowarzyszenia. 

46-300 Olesno 

ul. Opolska 55 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: 

Piotr Kurpiel 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

uchwalony 

uchwałą z dnia 

1.06.2017 r. 

NIE     

 

sygn. akt 

KRZ.512.3.2017 

Terenem działania 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

Stowarzyszenia jest 

gmina Olesno, powiat 

oleski, województwo 

opolskie. 

Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez: 

1) ochronę środowiska 

oraz wszystkich 

gatunków ryb. 

Zarybianie 

i zagospodarowywanie 

łowisk własnych, 

2) organizowanie 

szkoleń, spotkań, 

zawodów wędkarskich. 

Pobieranie od 

członków składek na 

rzecz Stowarzyszenia, 

3) współpracę z innymi 

towarzystwami 

i organizacjami 

wędkarskimi. 

RSz 24 Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Borki Małe 

23.08. 

2018 r. 

Cele Stowarzyszenia 

to: 

1. Integracja 

mieszkańców. 

2. Wzrost liczby 

mieszkańców 

angażujących się 

w życie społeczności 

lokalnej. 

3. Wzrost potencjału 

wsi. 

4. Poprawa jakości 

życia mieszkańców. 

5. Pielęgnowanie 

i propagowanie 

tradycji. 

46-300 Borki 

Wielkie 

ul. Szkolna 12 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: 

Tomasz Jabłonka 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

uchwalony 

uchwałą z dnia 

10.08.2018 r. 

NIE 

   

 

 

sygn.. akt 

KRZ.512.23.2018 

 

 

Terenem działania 

Stowarzyszenia jest 

gmina Olesno/powiat 

oleski/województwo 

opolskie/cała Polska. 

Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez: 

1. Pracę społeczną 

i czynne 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

zaangażowanie 

członków 

w działalność 

stowarzyszenia. 

2. Organizację imprez. 

3. Pozyskiwanie 

środków 

zewnętrznych. 

4. Działalność na rzecz 

utrzymania 

i promowania tradycji. 

RSz 25 Klub Sportowy 

Bodzanowice 

09.10. 

2018 r. 

Celem klubu jest: 

1. Krzewienie kultury 

fizycznej wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

na terenie działania 

Klubu oraz 

wychowywanie przez 

kulturę fizyczną. 

46-312 

Bodzanowice 

ul. Osadnicza 8 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez Zarząd 

w składzie: 

Krzysztof Marek – 

prezes Zarządu 

Stefan Jendrosek – 

wiceprezes Zarządu 

Jan Hadasik - 

skarbnik 

Stowarzyszenie 

zwykłe posiada 

organ kontroli 

wewnętrznej 

w składzie: 

Jan Pisarek – 

przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 

Dorota Hyla – 

członek Komisji 

Rewizyjnej 

Adrian Obłąk – 

członek Komisji 

rewizyjnej 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

przyjęty Uchwałą 

nr 2/2018 z dnia 

14.04.2018 r. 

NIE     

 

sygn.. akt 

KRZ.512.24.2018 

Terenem działania 

Klubu jest miast/gmina 

Bodzanowice/Gmina 

Olesno. 

Klub realizuje swoje 

cele poprzez: 

1) współdziałanie 

z organami 

samorządów 

terytorialnych 

i organami władz 

państwowych w celu 

zapewnienia członkom 

Klubu właściwych 

warunków do 

uprawiania sportu, 

2) uczestniczenie 

w rozgrywkach 

i zawodach sportowych 

rangi krajowej 

i międzynarodowej, 

3) organizowanie 

zawodów, imprez 

sportowych 

i rekreacyjnych, 

4) prowadzenie 

działalności 

szkoleniowej 

w zakresie 

prowadzonych 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

w Klubie dyscyplin 

sportowych, 

5) sprawowanie opieki 

wychowawczej 

i szkoleniowej nad 

członkami Klubu. 

 

RSz 26 Dwa Koła 03.12. 

3018 r. 

Cele Stowarzyszenia 

to: 

1) promowanie 

i rozpowszechnianie 

ruchu motocyklowego 

i idei motocyklizmu 

w społeczeństwie, 

2) upowszechnianie 

turystyki 

motocyklowej, 

3) popularyzowanie 

wiedzy o motoryzacji, 

4) ochrona motocykli 

zabytkowych, 

5) propagowanie 

kultury w ruchu 

drogowym, 

6) podejmowanie 

działań zmierzających 

do poprawy wizerunku 

motocyklistów 

w społeczeństwie 

i poszanowaniu 

motocyklistów jako 

uczestników ruchu 

drogowego, 

7) podejmowanie 

inicjatyw w zakresie 

udzielania pierwszej 

pomocy ofiarom 

wypadków drogowych, 

8) szerzenie wiedzy 

i umiejętności 

w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy 

ofiarom wypadków 

drogowych. 

46-310 Gorzów 

Śląski 

ul. Kluczborska 5 

Stowarzyszenie 

posiada Zarząd w 

składzie: 

Jan Dubiel – prezes 

Małgorzata Tabaka – 

zastępca prezesa 

Tomasz Płonka – 

zastępca prezesa 

Felix Kołodziejczyk – 

członek Zarządu 

- Ewelina Pawlica – 

skarbnik-sekretarz 

Stowarzyszenie 

reprezentowane jest 

przez trzech 

członków Zarządu: 

prezesa, zastępcę 

prezesa, skarbnika-

sekretarza 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe posiada 

organ kontroli 

wewnętrznej 

w składzie: 

Jarosław Pawlica 

Grzegorz Pietrzak 

Kinga Sztuka 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

przyjęty uchwałą 

z dnia 

08.09.2018 r. 

NIE 

   

 

 

sygn. akt 

KRZ.512.25.2018 

Terenem działania 

Stowarzyszenia jest 

cała Polska. 

Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

poprzez: 

1) organizowanie 

spotkań 

motocyklistów, 

2) organizowanie 

imprez o charakterze 

kulturalno-oświatowy 

i turystyczno-

sportowym, 

3) udział w imprezach 

rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży, 

4) współpracę z innymi 

organizacjami 

motocyklistów. 

RSz 27 ANIMALI 17.05. 

2019 r. 

Cele Stowarzyszenia: 

1) działanie na rzecz 

ochrony lokalnego 

środowiska 

naturalnego, 

2) ochrona i opieka nad 

małymi ssakami 

(w szczególności jeże), 

3) pomoc młodym, 

osieroconym ssakom 

(odchów, aż do 

powrotu na wolność), 

4) opieka i leczenie 

zwierząt 

wymagających 

pomocy, 

5) pomoc 

przedweterynaryjna, 

6) opieka nad ptakami 

i zwierzętami w 

Sołeckim Centrum 

Rekreacji i Sportu 

w Strojcu, 

7) działanie na rzecz 

właściwego i 

humanitarnego 

obchodzenia się ze 

zwierzętami oraz 

zapewnienie im 

niezbędnych 

warunków bytowania, 

8) zwalczanie 

przejawów znęcania 

się nad zwierzętami, 

46-320 Strojec 

ul. Częstochow-

ska 78a 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: 

Joanna Widera 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Stowarzyszenie 

posiada 

Regulamin 

uchwalony 

uchwałą 1/2019 

z dnia 

12.05.2019 r. 

NIE 

   

 

 

sygn.. akt 

KRZ.512.2.2019 

 

 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

9) współpracę z 

osobami i instytucjami 

w zakresie zbierania 

informacji i wymiany 

doświadczeń 

w dziedzinie ochrony 

zwierząt i ochrony 

środowiska 

naturalnego, 

10) edukowanie 

w zakresie opieki nad 

zwierzętami, 

gatunkami 

chronionymi i ochroną 

środowiska 

naturalnego, 

11) działania mające 

na celu zachowanie 

bioróżnorodności 

i tworzenia zdrowych 

stref. 

 

Terenem działania 

Stowarzyszenia jest 

w szczególności gmina 

Praszka, jak również 

powiat oleski, 

województwo opolskie 

i cała Polska 

Stowarzyszenie 

realizuje swoje cele 

poprzez:  

1) propagowanie idei 

zdrowego środowiska 

przyrodniczego oraz 

ochrony dzikich 

zwierząt, 

2) krzewienie 

humanitarnego 

traktowania zwierząt 

udomowionych 

i dzikich, 

3) finansowanie opieki 

nad zwierzętami 

przebywającymi pod 

opieką Stowarzyszenia, 

a więc finansowanie: 

a) zakupu karmy, 

b) kosztów leczenia 



Numer 

kolejny 

w ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Data wpisu 

do 

ewidencji1 

1. Cel/cele działania 

stowarzyszenia 

zwykłego2 

 

2. Teren działania 

stowarzyszenia 

zwykłego3 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 

Zastosowane 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środki 

nadzoru11 

Uwagi12 

i opieki 

weterynaryjnej, 

c) kosztów 

niezbędnego 

wyposażenia 

i modernizacji 

pomieszczeń,  

d) transportu zwierząt 

wymagających 

pomocy 

weterynaryjnej,  

e) innych 

uzasadnionych 

kosztów związanych 

z opieką nad 

zwierzętami, takich jak 

zakup środków 

czystości i środków 

indywidualnej ochrony 

dla osób pracujących 

ze zwierzętami, 

4) prowadzenie zajęć 

edukacyjny zgodnych 

z celami 

Stowarzyszenia, 

5) organizowanie akcji 

proekologicznych. 

 

 

 

                                                 
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. 

 


