EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

STAROSTWO POWIATOWE W
OLEŚNICY
ul. Słowackiego 10
56-400 Oleśnica

Data: 2020-04-07
godz. 10:09:29

Parametry zestawienia:
Wybrany rejestr stowarzyszeń równe: Stowarzyszenia zwykłe
Pokaż stowarzyszenia wykreślone z rejestru równe: nie
1 Cel/cele
działania
stowarzyszenia
zwykłego
Numer
kolejny
w
ewidencji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
do ewidencji

2 Teren działania
stowarzyszenia
zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego

Regulamin
działalności
stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji
pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego

Zastosowanie
wobec
stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

8

9

10

11

12

Uwagi

3 Środki działania
stowarzyszenia
zwykłego

1
2

2
TALITHA
VERBUM

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

3
data wpisu:
2016.06.13
późniejsze
zmiany:
2018.10.26
2020.01.27
2020.01.27

4

5

1.1. Aktywne
ul. Św. Jadwigi 1
działania na rzecz
lok. 2
osób starszych,
56-400 Oleśnica
chorych,
uzależnionych i ich
bliskich oraz
bezdomnych.
2. Kształtowanie
podstaw opartych na
wartościach
chrześciańskich.
3. Krzewienie
wartości
kulturalnych poprzez
sztukę literacką.
4. Promowanie
trzeźwego stylu życia
wśród osób
uzależnionych od
alkoholu.
5. Udzielenie
wsparcia opiekunom
medycznym w ich
pracy zawodowej.
6. Dbanie o interesy
opiekunów
medycznych.
7. Podnoszenie
jakości opieki nad
pacjentami w
placówkach służby

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Piotr Pawłowski
Sposób
reprezentowania:
Przedstawiciel

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Ostatnia zmiana NIE
regulaminu:
Data uchwalenia:
2020.01.04
Nr dok.: uchwała
nr 4/2020 w
sprawie przyjęcia
nowego
regulaminu

13
numer teczki:
S0.512.2

Zmiana
regulaminu:
Data uchwalenia:
2016.07.14
Nr dok.:
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2015.02.11
Nr dok.:
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zdrowia.
8. Promowanie
zdrowego trybu
życia.
9. Przeciwdziałanie
wykluczeniom
społecznym.
2. województwo
dolnośląskie
3. 1. Organizowanie
spotkań
modlitewnych za
ludzi chorych,
uzależnionych i
bezdomnych.
2. Tworzenie grup
wsparcia dla osób
uzaleznionych od
alkoholu.
3. Niesienie pomocy
psychologicznej i
duchownej
mieszkańcomdomów
opieki społecznej,
zakładów
opiekuńczo-lecznicz
ych, pacjentom
hospicjum, szpitala
oraz dla osób
bezdomych.
4. Współpracaz
osobami i
instytucjami na
terenie miasta
Oleśnica.
5. Aranżowanie
wieczorów
poetyckich.
6. Organizowanie
konferencji,
pogadanek
dotyczących opieki
nad osobami
chorymi istarszymi

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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3

Stowarzyszenie im. data wpisu:
Sebastiana
2016.12.02
Musiałka
FUTBALO

4
1.1) Organizacja
imprez sportowych.
2) Charytatywna
działalność.
3) Integracja
sportowego
środowiska.
2. Rzeczypospolita
Polska

5
ul. Wrocławska
23d lok. 12
56-400 Oleśnica

6
Zarząd:
Jarosław
Musiałek funkcja:
Przedstawiciel

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2016.11.23
Nr dok.: Uchwała
nr 4/2016 z dnia
23 listopada 2016
r. o uchwaleniu
regulaminu
stowarszyszenia
zwykłego

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.3

3. 1) Społeczna
działalność
członków.
2) Współpraca z
samorządami.
3) Współpraca z
lokalnymi
środowiskami
sportowymi.
4) Wsparcie
partnerów.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Stowarzyszenie
FORUM
ROZWOJU

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

3
data wpisu:
2016.12.28
późniejsze
zmiany:
2018.08.20
2018.08.20

4

5

1.a) propagowanie
ul. Rynek 20 lok.
idei społeczeństwa 1
obywatelskiego i
56-400 Oleśnica
demokracji
partycypacyjnej
wśród mieszkańców
powiatu
oleśnickiego,
b) działalność na
rzecz rozwoju
powiatu oleśnickiego
w sferze
infrastrukturalnej,
sportowej,
ekonomicznej,
społecznej i
kulturowej,
c) starania o
zwiększenie
znaczenia
gospodarczego,
kulturalnego oraz
turystycznego
powiatu
oleśnickiego,
d) popularyzacja
wiedzy na temat
powiatu
oleśnickiego, jego
historii i
dziedzictwa,
e)upowszechnianie
wiedzy na temat
funkcjonowania
instytucji samorządu
terytorialnego,
f) integrowanie
mieszkańców i
środowisk
działających na rzecz
rozwoju powiatu
oleśnickiego,
g) pomoc w
zdobywaniu wiedzy i
kwalifikacji
umożliwiających
pełnienie funkcji
społecznych
i zawodowych,
h) wywieranie
metodami

6
Zarząd:
Sławomir Pytel
funkcja:
Przewodniczący

7
Komisja
Rewizyjna
Przewodniczący
Kazimierz
Surowiak

Wojciech Brym
funkcja: Zastępca
Przewodnicząceg członek Marek
o
Nikody
Artur Konieczny członek Piotr
funkcja:
Pawłowski
Sekretarz

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2016.12.03
Nr dok.: Uchwała
nr 1/2016 z dnia
3 grudnia 2016 r.
o powołaniu
stowarzyszenia
FORUM
ROZWOJU

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.4

Grzegorz Boś
funkcja: Skarbnik
Joanna Just
funkcja: członek
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demokratycznymi
wpływu na
działalność powiatu
oleśnickiego.
2. Rzeczypospolita
Polska
3. a) aktywne
uczestnictwo w życiu
publicznym powiatu
oleśnickiego,
b) organizowanie
spotkań, szkoleń,
seminariów oraz
innych form
poszerzania wiedzy
służących promocji
programu
Stowarzyszenia,
c) podejmowanie
inicjatyw mających
na celu poszerzaniu
wiedzy o
funkcjonowaniu
samorządu
terytorialnego,
d) współpracę z
organizacjami
pozarządowymi,
e)
rozpowszechnianie
materiałów
informacyjnych,
ulotek.
f) gromadzenie
środków
finansowych na cele
statutowe
Stowarzyszenia

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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2
Stowarzyszenie o
charakterze
strzeleckim i
kolekcjonerskim
Niebieska Tarcza

3
data wpisu:
2017.01.16

4

5

1.a) działanie na
ul. Lotnicza 5a
rzecz strzelectwa,
lok. 4
sportu strzeleckiego i 56-400 Oleśnica
kolekcjonerstwa
broni,
b) popularyzacja
wiedzy z dziedziny
strzelectwa, sportu
strzeleckiego i
kolekcjonerstwa
broni,
c) promocja i
popieranie
strzelectwa i
kolekcjonerstwa
broni.

6
Zarząd:
Maciej Jureczko
funkcja:
Przewodniczący

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny statut:
Data uchwalenia:
2017.01.13
Nr dok.: Uchwała
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.5

2. Rzeczypospolita
Polska
3. a) organizowanie
spotkań, prelekcji,
pokazów,
b) współpraca ze
wszystkimi osobami
i instytucjami o
podobnych celach
działania,
w szczególności z
grupami
rekonstrukcji
historycznej,
c) występowanie z
wnioskami i
opiniami do
właściwych organów
administracji,
d) inne działania
realizujące cele
statutowe.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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2
Stowarzyszenie
"RAZEM DLA
OLEŚNICY"

3
data wpisu:
2017.03.09

4

5

1.1. Działanie na
ul. ul. Lotnicza 4
rzecz podniesienia
Oleśnica
poziomu aktywności 56-400 Oleśnica
obywatelskiej.
2. Popularyzacja
wiedzy z dziedziny
samorządności.
3. Promocja i
popieranie działań
mających na celu
podniesienie
świadomości
uczestnictwa
w procesach
demokratycznych.
4. Tworzenie
płaszczyzny
wymiany informacji
i doświadczeń
pomiędzy
społeczeństwem,
a instytucjami
samorządowymi.
5.Popularyzowanie i
krzewienie wiedzy o
Oleśnicy.

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Andrzej Sowa

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2017.02.28
Nr dok.: Uchwała
nr 1/2017 o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
28.02.2017 r.

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.6

2. powiat oleśnicki

3. 1) Udział w życiu
społecznym i
politycznym miasta
Oleśnica.
2) Organizacja
spotkań, prelekcji,
wystaw, koncertów
oraz innych imprez.
3) Współpraca z
osobami i
instytucjami o
podobnych celach
działania.
4) Występowanie z
wnioskami i
opiniami do
właściwych
instytucji i organów
administracji.
5) Wspieranie
inicjatyw i działań
zmierzających do
wypełnienia celów
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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zawartych w § 6 lit.
a-e regulaminu.
6) Inne działania
realizujące cele
regulaminowe
8

Stowarzyszenie
56400

data wpisu:
2017.05.17
późniejsze
zmiany:
2018.07.18

1.1) Inicjowanie
wydarzeń
kulturalnych,
edukacyjnych i
sportowych.
2) Promocja regionu.
3)Wspieranie
rozwoju demokracji
lokalnej.
4) Dobroczynność.

ul. 11 Listopada
18b lok. 2
Oleśnica
56-400 Oleśnica

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Michał Ćwigoń

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Aktualny statut: NIE
Data uchwalenia:
2017.06.04
Nr dok.: Uchwała
nr 1 z dnia 4
czerwca 2017 r. o
uchwaleniu
regulaminu

numer teczki:
SO.512.8

2. województwo
dolnośląskie
3. 1) Aranżowanie
wydarzeń takich jak
wystawy, konkursy,
zawody, konferencje,
prelekcje, szkolenia,
seminaria.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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2
Stowarzyszenie
Stajnia Ostrowina

3
data wpisu:
2017.06.20

4

5

1.1.Uwrażliwienie
ul. Ostrowina 37
społeczeństwa na
Ostrowina
sytuację ludzi i
56-400 Oleśnica
zwierząt
potrzebujących
pomocy oraz
wdrażanie zasad
ekologii.
2.Rozpowszechnieni
e wiedzy na temat
naturalnych
sposobów pracy z
końmi.
3. Pomoc w
odnalezieniu celu i
radości życia
poprzez kontakt ze
zwierzętami osobom
tego potrzebującym.
4. Ukazywanie
piękna naszej wsi i
gminy
w celu
propagowania
turystyki na tym
terenie.

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Elżbieta
Jałmużyńska

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2017.06.04
Nr dok.: Uchwała
nr 1 z dnia 4
czerwca 2017 r. o
uchwaleniu
regulaminu

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.9

2. Rzeczypospolita
Polska
3. 1.Obsługa oraz
szkolenie zwierząt,
zwłaszcza koni
udostępnionych lub
będących w
posiadaniu
stowarzyszenia.
2.Organizacja
wypoczynku na
terenie
udostępnionym
Stowarzyszeniu.
3.Wycieczki i rajdy
konne po
okolicznych lasach.
4. Udział w
festynach, pokazach,
zawodach innych
imprezach
propagując cele
Stowarzyszenia i
nasz rejon.
5.Współpraca z
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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samorządami i
instytucjami.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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2
Stowarzyszenie
"OLEŚNICA
RAZEM"

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

3
data wpisu:
2017.06.22
późniejsze
zmiany:
2019.04.12

4
1.1. popularyzacja
wiedzy na temat
Oleśnicy, jej historii,
dziedzictwa, kultury
i mieszkańców,
2.działania
zmierzające do
zwiększenia
znaczenia Oleśnicy
w zakresie kultury,
turystyki
i krajoznawstwa
oraz gospodarki,
3.promocja Oleśnicy,
4. propagowanie,
rozwijanie i
ugruntowanie
społeczeństwa
obywatelskiego,
5.
rozpowszechnienie
wiedzy na temat
funkcjonowania
jednostek samorządu
terytorialnego, w
szczególności Gminy
Miasto Oleśnica,
6. działania
wspomagające
rozwój gospodarczy,
w tym rozwój
przedsiębiorczości,
7. działania w
zakresie
upowszechniania i
ochrony wolności i
praw człowieka oraz
swobód
obywatelskich, a
także działań
wspomagających
rozwój demokracji,
8. działania w
zakresie ekologii,
ochrony zwierząt
oraz ochrony
dziedzictwa
przyrodniczego,
9. działania w
zakresie
podtrzymania i

5
ul. Dąbrowskiego
6
Oleśnica
56-400 Oleśnica

6
Zarząd:
Michał
Kołaciński
funkcja: Prezes

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2017.06.20
Nr dok.: Uchwała
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
20.06.2017 r.

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.10
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upowszechnienia
tradycji narodowej,
pielęgnowania
polskości oraz
rozwoju
świadomości
narodowej,
obywatelskiej i
kulturowej,
10. działania w
zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr
i dziedzictwa
narodowego,
11. działania w
zakresie promocji i
organizacji
wolontariatu,
12. działalność
wspomagająca
rozwój wspólnot i
społeczności
lokalnych,
13. działalność na
rzecz integracji
europejskiej oraz
rozwijania
kontaktów i
współpracy między
społeczeństwami,
14. działalność na
rzecz osób w wieku
emerytalnym,
15. działanie na
rzecz kombatantów i
osób
represjonowanych,
16. działanie na
rzecz rodziny,
macierzyństwa,
rodzicielstwa,
upowszechniania i
ochrony praw
dziecka
17. działalność w
zakresie
przeciwdziałania
uzależnieniom i
patologiom
społecznym.

2. Rzeczypospolita
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Polska
3. 1. organizowanie
konferencji, szkoleń
i innych spotkań
mających na celu
realizację zadań
określonych w § 6
regulaminu,
2. przygotowanie i
dystrybuowanie
materiałów
informacyjnych
dotyczących działań
określonych w § 6
regulaminu,
3. uczestnictwo w
życiu publicznym
Oleśnicy,
4. podejmowanie
działań i inicjatyw
ukierunkowanych na
realizację zadań
określonych w § 6
regulaminu,
5. współpraca z
organizacjami
pozarządowymi;
6. współpraca z
administracją
publiczną,
7. udział w
ogólnodostępnych
projektach
dotyczących działań
określonych w § 6
regulaminu.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Stowarzyszenie na data wpisu:
rzecz zwierząt2017.12.15
PRZYTUL PYSKA późniejsze
zmiany:
2018.07.18

4

5

1.1. Zwalczanie
ul. Północna 2
wszelkich przejawów 56-400 Oleśnica
okrucieństwa wobec
zwierząt,
bezpośrednio
działając w ich
obronie niosąc im
pomoc i zapewniając
opiekę lekarską.
2. Sprawowanie
nadzoru i kontroli
nad przestrzeganiem
przepisów i praw w
dziedzinie zwierząt
i ochrony
środowiska.
3. Udzielenie
pomocy osobom
zajmującym się
opieką nad
zwierzętami
bezdomnymi.
4. Prowadzenie
szerokiej
działalności
edukacyjnej w
zakresie ochrony
zwierząt poprzez
współpracę z
instytucjami
oświatowowychowawczymi w
zakresie wychowania
młodzieży w duchu
humanitarnego
stosunku do
zwierząt.

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Agnieszka
Szachidewicz

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
511.11.

2. Gmina Oleśnica

3. 1.Utrzymanie i
prowadzenie
tymczasowych
domów z pomocy
wolontariuszy.
2. Zapewnienie
pomocy
weterynaryjnej
bezdomnym
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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zwierzętom
przebywającym w
schroniskach,
przytuliskach i
domach
tymczasowych.
3. Ograniczenie
populacji
bezdomnych
zwierząt poprzez
sterylizację i
kastrację.
4. Udzielenie
pomocy w
dokarmianiu
zwierząt
karmicielom i
opiekunom.
5. Przygarnianie
bezdomnych
zwierząt poprzez ich
wyłapywanie.
6. Stała współpraca z
organami
samorządowymi w
zakresie ustaw
dotyczących ochrony
zwierząt.
7. Zwalczanie
wszelkich przejawów
okrutnego
traktowania zwierząt.
8. Prowadzenie
szerokiej
działalności
edukacyjnej poprzez
współpracę z
instytucjami
oświatowo-wychowa
wczymi.
9. Współpracowanie
z właściwymi
organami
państwowymi w
zakresie ścigania
winnych
okrucieństwa wobec
zwierząt i
przestrzegania
ustawy o ochronie
praw zwierząt. W

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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tym reprezentowanie
interesu publicznego
przed organami
ścigania i
administracji
publicznej.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Stowarzyszenie
MŁODZI DLA
OLEŚNICY

3
data wpisu:
2018.02.01
późniejsze
zmiany:
2018.07.18

4
1.1) Propagowanie
ideii społeczeństwa
obywatelskiego w
szczególności wśród
osób młodych;
2) Działalność na
rzecz rozwoju miasta
Oleśnica w
znaczeniu
społecznym i
kulturowym;
3) Upowszechnianie
wiedzy na temat
funkcjonowania
instytucji samorzadu
terytorialnego;
4) Integrowanie
mieszkańców,
szczególnie osób
młodych
działających
społecznie;
5) Popularyzacja
praw i obowiązków
dziecka, człowieka i
obywatela.
2. Rzeczypospolita
Polska

5
ul. Matejki 11
lok. 4
Oleśnica
56-400 Oleśnica

6
Zarząd:
Artur Konieczny
funkcja:
Przewodniczący
Natalia Chisińska
funkcja:
Wiceprzewodnicz
ący

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2018.01.11
Nr dok.: Uchwała
nr 2/2018 o
przyjęciu
regulaminu
StowarzyszeniaM
łodzi dla Oleśnicy

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.12

Mateusz
Wędzonka
funkcja:
Sekretarz

3. 1) Aktywne
uczestnictwo w życiu
publicznym, w
szczególności Maista
Oleśnicy;
2) Podejmowanie
inicjatyw mających
na celu poszerzeniu
wiedzy o
funkcjonowaniu
samorządu
terytorialnego;
3) Współpraca z
organizacjami
pozarządowymi;
4) Gromadzenie
środków
finansowych na cele
statutowe
Stowarzyszenia.
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Oleśnickie
Stowarzyszenie
Ubezpieczonych

3
data wpisu:
2018.02.08
późniejsze
zmiany:
2018.07.18
2018.07.18
2019.12.10

4
1.1. Promowanie,
wspieranie,
organizowanie i
obsługa ubezpieczeń
w tym
ubezpieczonych.
2. Wspieranie
wszelkich
przedsięwzięć , które
zmierzają do
realizacji
powyższych celów.

5
ul. Wojska
Polskiego 14
Dobroszyce
56-410
Dobroszyce

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Jerzy Miklas

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.13

2. województwo
dolnośląskie
3. 1.
Rozpowszechnianie
materiałów
informacyjnych,
broszur oraz
literatury związanej
z ubezpieczeniami.
2. Doradztwo.
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Stowarzyszenie
wędkarskie KARP

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

3
data wpisu:
2018.03.09
późniejsze
zmiany:
2018.07.18
2018.07.18

4

5

1.1) Prezentowanie ul. Łowiecka 24
idei wędkarstwa
Oleśnica
karpiowego przed
56-400 Oleśnica
władzami i
instytucjami w kraju
oraz innymi
organizacjami
wędkarskimi w kraju
i za granicą, a także
współpracę z nimi.
2) Popularyzowanie
wędkarstwa
karpiowego i
działalności
Stowarzyszenia
wśród dzieci
i młodzieży.
3) Współdziałanie z
podmiotami
powołanymi do
ochrony przyrody,
ekosystemów
wodnych.
4)Prowadzenie i
popieranie
działalności
sportowej oraz
ochrony środowiska
naturalnego.
5) Upowszechnienie
wędkarstwa
karpiowego, sportu i
turystyki
wędkarskiej,
organizowanie
zawodów
karpiowych oraz
organizowanie
rekreacji dla
członków
Stowarzyszenia i ich
rodzin.
6) Tworzenie i
organizowanie
łowisk karpiowych
dla członków
stowarzyszenia na
wodach będących we
władaniu
Stowarzyszenia oraz
prowadzenie w nich
racjonalnej
gospodarki

6

7

Zarząd:
Komisja
Roman Chęciński Rewizyjna
funkcja: Prezes
Przewodniczący
Piotr Smolak
Jacek Wrzeszczak
funkcja:
Sekretarz
Członek Komisji
Tomasz
Paweł Kosek
Lulkowski
funkcja:
Gospodarz
Członek Komisji
Przemysław
Janusz Bezrąk
Słowikowski
funkcja: Skarbnik

8

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.14

Mariusz Pomietło
funkcja: Członek
Zarządu
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wędkarsko-rybackiej
.
7)Ochronę wód i
środowiska
naturalnego przed
zanieczyszczeniami,
kłusownictwem i
innymi szkodami
oraz pełna
współpraca z
jednostkami PSR i
Policji oraz innymi
organami do tego
powołanymi.
8) Działania na rzecz
osób
niepełnosprawnych.
9) Propagowanie
sportowej rywalizacji
wśród wędkarzy oraz
członków
Stowarzyszenia,
przez organizowanie
zawodów
karpiowych.
10) Podejmowanie
innych
przedsięwzięć i
pozyskiwanie
środków służących
do realizacji celów
Stowarzyszenia.

2. Rzeczypospolita
Polska
3. 1) Współdziałanie
z administracją
rządową i
samorządową,
instytucjami i
organizacjami
działającymi na
rzecz dzieci,
stowarzyszeniami
krajowymi i
zagranicznymi.
2) Wspieranie
realizacji
edukacyjnych
programów
autorskich,
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profilaktycznych,
terapeutycznych.
3) Organizowanie
kół zainteresowań,
zajęć
wyrównawczych i
innych zajęć
pozalekcyjnych,
opiekuńczo-wychow
awczych dla uczniów
szkoły podstawowej.
4) Ścisłe
współdziałanie z
organami Miasta
Oleśnica.
5) Organizowanie i
współorganizowanie
imprez naukowych,
kulturalnych i
rozrywkowych na
rzecz Stowarzyszenia
i środowiska
lokalnego- Miasta
Oleśnicy.
6) Integrowanie
członków
stowarzyszenia przez
aktywną działalność
kulturalną,
rekreacyjną
i towarzyską.
7) Prowadzenie
działań mających na
celu promowanie
Stowarzyszenia w
środowisku
lokalnym: między
innymi poprzez:
współpracę z
mediami, wydawanie
broszur, ulotek.
8) Podejmowanie
działań z zakresu
szeroko rozumianej
profilaktyki złów i
wypuść
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Stowarzyszenie
"Zwierzęta
Ludziom, Ludzie
Zwierzętom"pod
patronatem Św.
Franciszka z Asyżu

3
data wpisu:
2018.04.03
późniejsze
zmiany:
2018.07.18
2018.07.18

4
1.a) poprawa stanu
zdrowia dzieci i
młodzieży z
dysfunkcjami
emocjonalnymi,
psychicznymi
i fizycznymi, a także
osób dorosłych,
starszych, chorych,
samotnych,
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym- poprzez
terapię w asyście
zwierząt oraz inne
formy terapii
zajęciowej
(muzykoterapia,
arteterapia, itp.),
b) edukacja oraz
aktywność dzieci i
młodzieży,
wspomagająca ich
rozwój i kształtująca
prawidłowe postawy
wobec zwierząt oraz
integrację osób z
dysfunkcjami,
c) wzmocnienie i
budowanie więzi
międzyludzkich oraz
więzi między
człowiekiem i
zwierzęciem,

5
ul. Drągów 21a
Drągów
56-416
Twardogóra

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Monika Wojnar

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2018.03.28
Nr dok.: Uchwała
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.15

d) rozwój
świadomości
obywatelskiej i
postaw
obywatelskich,
dotyczących praw
zwierząt, działań
wspierających
inicjatywy i
aktywność
społeczną,
e) opieka nad
zwierzętami
bezdomnymi,
skrzywdzonymi,
chorymi,
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f) zapobieganie
bezdomności
zwierząt,
g) propagowanie
wiedzy na temat
świata przyrody,
przeciwstawianie się
niszczeniu przyrody
przez cywilizację,
h) zachęcanie do
kontaktu z
nieskażoną przyrodą,
działań
ekologicznych,
ochrony zwierząt
i dziedzictwa
przyrodniczego,
i) aktywizacja
środowiska
wiejskiego.
2. Rzeczpospolita
Polska, w
szczególności obszar
Gminy Twardogóra
oraz Wrocławia i
okolic.
3. a) prowadzenie
zajęć
terapeutycznych,
edukacyjnych oraz
aktywności w
asyście zwierzątw domach pomocy
społecznej, domach
dziecka, hospicjach,
szkołach,
przedszkolach,
siedzibie
Stowarzyszenia i in,
b) prowadzenie
ośrodka
terapeutyczno-szkole
niowego dla dzieci i
dorosłych,
c) organizowanie
obozów, wycieczek,
zjazdów dla osób z
dysfunkcjami,
d) organizowanie
imprez kulturalnych,
sportowych i
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

strona 23 z 75

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

edukacyjnych,
e) organizowanie
akcji na rzecz osób z
dysfunkcjami,
f) organizowanie
akcji na rzecz
zwierząt-adopcje,
sterylizacje, i in.,
g) leczenie zwierząt,
h) prowadzenie
schroniska,
przytuliska, punktu
przetrzymań, hotelu
dla zwierząt,
i) wspieranie
prowadzenia
schronisk,
przytulisk,
udzielanie pomocy
osobom zajmującym
się zwierzętami
bezdomnymi,
prowadzenie domów
tymczasowych z
pomocą
wolontariuszy,
j) prowadzenie
zagrody edukacyjnej,
k) prowadzenie
ośrodka leczenia i
rehabilitacji zwierząt
dzikich,
l) aktywne działanie
w zakresie
przestrzegania praw
zwierząt i ochrony
przyrody,
m) prowadzenie
badań naukowych
oraz działalność
upowszechniająca
naukę w zakresie
terapii
z udziałem zwierząt,
nauk behawioralnych
i pedagogicznych,
dobrostanu zwierząt
oraz ochrony
środowiska,
n)prowadzenie
działalności
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wydawniczej,
reklamowej,
promocyjne,
informacyjnej itp.
o)zbiórki i
pozyskiwanie
funduszy na cele
działania
stowarzyszenia,
p) współpracę z
innymi
organizacjami o
podobnych celach
działania,
r)podejmowanie
innych czynności i
środków działania
związanych z
realizacją celów
Stowarzyszenia,
s) udział w życiu
publicznym regionu,
współpraca z
jednostkami
samorządu
terytorialnego.
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Stowarzyszenie
Interwencji
Obywatelskiej

3
data wpisu:
2018.04.30
późniejsze
zmiany:
2018.07.18
2018.07.18

4
1.a)dbałość dla
dobra publicznego i
pomyślność
obywateli,
b)kontrola poczynań
władzy, wspieranie
wolności słowa,
c)pomoc
charytatywna i
społeczna,
d)ukazywanie piękna
naszej wsi i gminy w
celu propagowania
turystyki na tym
terenie.

5
ul. Daszyńskiego
9a lok. 5
Oleśnica
56-400 Oleśnica

6
Zarząd:
Kazimierz
Karpienko
funkcja: Prezes

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.16

Jarosław
Woźniak funkcja:
Wiceprezes
Jerzy Łozowski
funkcja:
Wiceprezes

2. Miasto Oleśnica,
gmina i powiat
oleśnicki.
3. a)wspieranie i
organizowanie
imprez kulturalnych,
sportowych i
wypoczynku
wakacyjnego dzieci i
młodzieży,
b)udzielanie pomocy
mieszkańcom
samotnym i chorym,
c)pomoc w opiece
nad dziećmi i
młodzieżą z rodzin i
środowisk
patologicznych
(alkoholizm,
narkomania itp.),
d)udzielanie pomocy
prawnej i
zawodowej,
e)prowadzenie
działalności
wydawniczej,
f)organizowanie
kursów i szkoleń,
g)współpraca z
instytucjami i
organizacjami na
rzecz mieszkańców.
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Stowarzyszenie
"Muzyczny Senior
Dobroszyc"

3
data wpisu:
2018.05.14

4
1.a)wspieranie
rozwoju muzycznego
swoich członków,
b)tworzenie i
upowszechnienie
kultury ludowej,
c)rozwijanie
zamiłowań kultury
ludowej wśród
młodzieży i
dorosłych,
d)umacnianie więzi
międzyludzkich,
e)podtrzymywanie
tradycji kultury
ludowej,
f)integracja
środowiska.

5
ul. Kolejowa 31
Dobroszyce
56-410
Dobroszyce

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Ryszard
Głowacki

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2018.05.07
Nr dok.:
Uchwałanr 2 o
uchwaleniu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.17.

2. Gmina
Dobroszyce, w tym
powiat oleśnicki.
3. a)promowanie
tradycji muzycznych
gminy Dobroszyce,
b)integracja między
zespołami
zaprzyjaźnionymi,
c)podtrzymanie
tradycji ludowych
wśród mieszkańców.
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3

Stowarzyszenie
data wpisu:
"TAK dla Zmian w 2018.05.22
Gminie Bierutów" późniejsze
zmiany:
2018.07.18
2018.07.18
2018.07.18

4

5

1.a) Kształtowanie ul. Wrocławska
opinii i ocen na
52a lok. 2
temat sytuacji
56-420 Bierutów
polityczno-ekonomic
zno-społecznej w
gminie Bierutów,
b) Inspirowanie i
wspieranie
aktywności
obywatelskiej w
dziedzinie polityki
społecznej,
przedsiębiorczości,
edukacji, kultury i
sportu, ochrony
środowiska,
c) Podejmowanie
inicjatyw
społecznych i
gospodarczych oraz
zgłaszanie w tym
zakresie wniosków
na forum organów
samorządu
lokalnego,
d) Promocja Gminy
Bierutów i
działalność na rzecz
jej zrównoważonego
rozwoju pod
względem
społecznym,
kulturowym,
edukacyjnym,
gospodarczym,
infrastrukturalnym i
ochrony środowiska,
e) Tworzenie
płaszczyzny
wymiany informacji
i doświadczeń
pomiędzy osobami,
instytucjami
zainteresowanymi
celami
stowarzyszenia,
f) Działalność z
zakresu promocji i
organizacji
wolontariatu.

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Piotr Baranowski

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2018.05.07
Nr dok.: Uchwał
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.18.

2. Rzeczpospolita
Polska
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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3. a) Zabieranie
głosu i wyrażanie
swojego stanowiska
na forum
publicznym,
b) Organizowanie
spotkań, prelekcji,
wystaw,
happeningów,
c) Organizowanie
akcji informacyjnych
i edukacyjnych,
d) Współpracę z
osobami i
instytucjami o
podobnych celach
działania,
e) Opracowywanie
publikacji i
programów
społecznych,
gospodarczych i
politycznych,
f) Mobilizowanie
opinii publicznej i
wywieranie nacisku
na władze w celu
wprowadzania zmian
zgodnych z celem
działania
Stowarzyszenia,
g) Kierowanie
postulatów do
organów
administracji
publicznej oraz
władz,
h) Konsultacje z
naukowcami i
biegłymi w
dziedzinach
obejmujących cele
stowarzyszenia,
i) Organizowanie
protestów, składanie
petycji i prowadzenie
akcji
informacyjnych,
j) inne działania,
realizujące cele
statutowe
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Stowarzyszenia.
19

Stowarzyszenie
Strzelecko
Kolekcjonerskie
HUZAR Oleśnica

data wpisu:
2018.06.05
późniejsze
zmiany:
2018.07.18

1. a) Działania na
ul. Moniuszki
rzecz strzelectwa i
20a lok. 7
sportu strzeleckiego. 56-400 Oleśnica
b) Popularyzowanie
wiedzy z dziedziny
strzelectwa i sportu
strzeleckiego.
c) Promowanie
odpowiedzialnego
społeczeństwa
obywatelskiego.
d)Upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu, w
szczególności
strzelectwa
sportowego
i rekreacyjnego.
e) Działanie na
rzecz doskonalenia
umiejętności
strzeleckich i
obronnych
obywateli.

Zarząd:
Dariusz Matujza
funkcja: Prezes

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
Daniel Ostrycharz wewnętrznej.
funkcja:
Sekretarz
Michał Różycki
funkcja: Skarbnik

NIE
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2018.05.31
Nr dok.: Uchwała
nr 2/2018 w
sprawie
uchwalenia
regulaminu
stowarzyszenia

numer teczki:
SO.512.19

2. Rzeczypospolita
Polska
3. a) Organizowanie
imprez sportowych i
sportowo-rekreacyjn
ych.
b)Organizowanie
treningów, obozów
szkoleniowych w
różnych formach dla
członków oraz
innych osób na
terenie działania
Stowarzyszenia.
c) Współpracę z
wszelkimi osobami
oraz instytucjami o
podobnych celach
działania.
d) Inne działania
realizujące cele
statutowe.
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2
Stowarzyszenie "
Koło Gospodyń
Wiejskich w
Posadowicach"

3
data wpisu:
2018.07.08
późniejsze
zmiany:
2018.07.18
2018.07.18
2018.07.18
2018.07.18

4

5

1.a) kultywowanie
ul. Posadowice 7
tradycji.
Posadowice
b) bwspółpraca ze
56-420 Bierutów
szkołami gminy.
c) integracja
środowiska.
d) dokumentowanie
wspomnień,
wydarzeń.

6
Zarząd:
Beata Kotwicka
funkcja:
Przedstawiciel

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny statut:
Data uchwalenia:
2018.07.03
Nr dok.:
Uchwałanr
1/2018 o
uchwaleniu
regulaminu
stowarzyyszenia
zwykłego

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.20

2. Posadowice

3. a) wieczornice,
apele, wspieranie
zespołu dziecięcego
"Leśne duszki".
b) wystawy,
warsztaty.
c) kiermasze,
jarmarki, dożynki.
d) tworzenie Izby
pamięci.
e) prace remontowe,
porządkowe w
czynie społecznym.
f) zakup
wyposażenia z
składek
członkowskich
KGW.
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Dobroszycka Grupa data wpisu:
Strzelecka
2018.10.09
późniejsze
zmiany:
2018.10.09
2018.10.09
2018.12.11
2019.12.10

4
1.a) propagowanie i
uprawianie
strzelectwa w celach
sportowych i
rekreacyjnych,
b) propagowanie i
działanie na rzecz
kolekcjonerstwa
broni,
c) promowanie
pozytywnego
wizerunku
posiadaczy i
miłośników broni
palnej,
d ) propagowanie
postaw
patriotycznych,
sprzyjających
obronności oraz
pogłębiających
wiedzę
o historii oręża
polskiego,
e) stworzenie i
pozyskiwanie
strzelnic na terenie
województwa
dolnośląskiego oraz
stworzenie ośrodka
dla uprawiania
strzelectwa,
prowadzenie
strzelnic.

5
ul. Rubinowa 17
Nowosiedlice
56-410
Dobroszyce

6
Zarząd:
Marek Stolecki
funkcja: Prezes
Mariusz Orlak
funkcja:
Wiceprezes
Jakub Steblecki
funkcja:
Sekretarz

7
Komisja
Rewizyjna

8

Aktualny statut:
Data uchwalenia:
2018.10.04
Przewodniczący Nr dok.: Uchwała
Marek
o przyjęciu
Dobryszewski
regulaminu
stowarzyszenia
Zastępca
Dobroszycka
Przewodnicząceg Grupa Strzelecka
o Mateusz
Błaszczyk

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.21

Barbara
Sekretarz
Młyniec-Kulecka Radosław
funkcja: Skarbnik Szukała
Arkadiusz
Łuczak funkcja:
Członek Zarządu

2. Rzeczypospolita
Polska
3. a) organizowanie
strzelań, imprez i
zawodów
strzeleckich,
b) udział w
zawodach oraz
imprezach
sportowych,
rekreacyjnych
związanych ze
strzelectwem,
c) historycznych,
d) upowszechnienie
kultury fizycznej
sportu związanego
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ze strzelectwem, w
szczególności
strzelectwem
sportowym i
rekreacyjnym, oraz
popularyzacją
wiedzy o broni,
e) krzewienie wiedzy
o zasadach
bezpieczeństwa i
zgodnego z
przepisami
posługiwania się
bronią palną i
pneumatyczną,
f) propagowanie
strzelectwa i wiedzy
o broni w
społeczeństwie a w
szczególności wśród
młodzieży,
g) propagowanie
wiedzy historycznej
pielęgnowanie
tradycji związanych
z używaniem broni,
h) działalność w
zakresie
kolekcjonerstwa
broni palnej ( w
rozumieniu
przepisów ustawy
o broni i amunicji
oraz białej,
umundurowania i
wyposażenia
wojskowego, a także
broni
i wyposażenia
stosowanych w
gospodarce i
łowiectwie od
czasów
najdawniejszych do
współczesnych,
i) poszukiwanie,
inwentaryzowanie
strzelnic,
odpowiednie
zagospodarowanie
dawnych,
j) wspieranie
inicjatyw budowania
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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nowych strzelnic,
k) prowadzenie
konsultacji i szkoleń
w zakresie
strzelectwa,
l) prowadzenie
konsultacji i szkoleń
w zakresie udzielania
pierwszej pomocy
przedmedycznej,
m) współdziałanie z
władzami
państwowymi i
samorządowymi oraz
innymi instytucjami
realizującymi
zadania zbieżne z
celami statutowymi
stowarzyszenia,
n) prowadzenie
działalności
wydawniczej i
informacyjnopromocyjnej,
o) występowanie z
wnioskami i
opiniami do
właściwych organów
administracji
publicznej,
p) promocję Gminy
Dobroszyce i
województwa
dolnośląskiego na
arenie krajowej
i międzynarodowej,
r) stworzenie
muzeum związanego
z celami
Stowarzyszenia,
s) kolekcjonowanie
broni palne i białe
oraz szkolenie
swoich członków z
jej historii, obsługi
oraz strzelectwa,
organizowanie
wystaw broni,
wystaw kolekcji
broni, w tym
kolekcji broni palnej
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członków
stowarzyszenia,
zapewnienie
możliwości realizacji
kolekcjonerstwa
broni palnej, w
szczególności przez
szerzenie wszelkiej
wiedzy o broni
palnej, o
bezpiecznym
obchodzeniu się z
bronią palną,
organizowanie
spotkań
kolekcjonerów broni
palnej, dla rozwoju
kolekcjonerstwa
broni palnej i
integracji środowisk
kolekcjonerów broni
palnej.
t)gromadzenie
środków
materialnych i
gospodarowanie
nimi zgodnie z
celami
Stowarzyszenia.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

strona 35 z 75

1
22

2
Stowarzyszenie
KLUB
SPORTOWY
DIAMENT

3
data wpisu:
2018.11.29
późniejsze
zmiany:
2018.12.07

4
1.a)
Popularyzowanie i
rozwijanie różnych
dziedzin sportu.
b)Rozpowszechnieni
e sportu wśród
dzieci, młodzieży i
osób dorosłych, a
także aktywności
sportowej wśród
osób
niepełnosprawnych.
c) Propagowanie w
społeczeństwie
korzyści
zdrowotnych
płynących z
systematycznego
uprawiania sportu w
różnych dziedzinach.
d)Stworzenie wśród
członków
stowarzyszenia więzi
przyjaźni,
koleżeństwa,
wzajemnego
zrozumienia oraz
odpowiedzialności
społecznej.

5
ul. Brzozowa 3
Twardogóra
56-416
Twardogóra

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Mateusz
Szczepaniak

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2018.11.26
Nr dok.: Uchwała
nr 2/11/2018 o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.22

2. Rzeczypospolita
Polska
3. a)Planowanie i
organizowanie życia
sportowego w
oparciu o możliwości
obiektowe
i sprzętowe.
b) Angażowanie
dzieci, młodzieży i
dorosłych do
różnorodnych form
aktywności
ruchowej, gier
i zabaw
dostosowanych do
wieku, stopnia
sprawności i
zainteresowań
sportowych.
c) Uczestniczenie w
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zawodach
sportowych rangi
lokalnej, krajowej i
międzynarodowej.
d) Informowanie
społeczności o
osiągnięciach
Stowarzyszenia.
e) Pozyskanie
wsparcia
materialnego jak i
wsparcia
finansowego
niezbędnego do
zrealizowania
zamierzonych celów
Stowarzyszenia.
f) Pozyskanie
środków na:
- udział w zawodach
sportowych,
-udział w obozach
sportowo-wypoczynk
owych,
-udział w kursach,
szkoleniach oraz
konferencjach,
-inne.
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Kub Biegcza Lupus data wpisu:
Oleśnica
2019.02.11
późniejsze
zmiany:
2019.03.15
2019.12.10

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

4
1.a) podejmowanie
działań związanych z
uprawianiem i
popularyzowaniem
biegania jako
najprostszej formy
ruchu.
2. Miasto Oleśnica i
obszar powiatu
oleśnickiego
3. a) integracja
środowiska biegaczy
i sympatyków
biegania,
b) organizowanie
imprez biegowych,
zajęć sportowych dla
dzieci, młodzieży i
dorosłych w celu
wszechstronnego
rozwoju ich
sprawności fizycznej
i umysłowej,
c) organizowanie
spotkań oraz
warsztatów z
trenerami,
zawodnikami
wyczynowymi na
rzecz poprawy bazy
treningowej oraz
pogłębiania wiedzy
w zakresie techniki
biegu,
d) wspierania
uczestnictwa
członków w
imprezach
biegowych,
e) pozyskiwanie
środków na
organizowanie
imprez biegowych,
zajęć sportowych
oraz zakup strojów,
akcesoriów
biegowych dla
członków
Stowarzyszenia,
f) informowanie
społeczności lokalnej
o

5
ul. Jana
Kochanowskiego
48 lok. 10
Oleśnica
56-400 Oleśnica

6

7

Zarząd:
Stowarzyszenie
Rafał Czerwiński zwykłe nie
funkcja: Prezes
posiada organu
kontroli
Agnieszka
wewnętrznej.
Wałaszek
funkcja:
Wiceprezes

8
Aktualny statut:
Data uchwalenia:
2019.01.04
Nr dok.: Uchwała
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.23
Władze: Kadencja
władz trwa 2 lata.;

Rafał Kaczmarski
funkcja:
Wiceprezes
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osiągnięciach
stowarzyszenia,
g) pozyskiwanie
środków
przeznaczonych na
realizację celów
zawartych w
regulaminie.
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Stowarzyszenie
Klub Kolarski
HRmax Oleśnica

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

3
data wpisu:
2019.02.20
późniejsze
zmiany:
2019.11.13

4

5

1.a) integracja
ul. Warszawska
kolarskiej
13 lok. 3
społeczności
56-400 Spalice
lokalnej;
b) promowanie
Miasta Oleśnica na
terenie województwa
dolnośląskiego
podczas wypraw (
zawodów ),
treningów
rowerowych, a w
dalszych etapach na
terenie całego kraju,
a także podczas
wypraw
zagranicznych;
c) kształtowanie
zasad współżycia
sportowego, dążenie
do osiągania
wyższego poziomu
sportowego;
d) promowanie
zdrowego trybu
życia;
e) działanie na rzcz
podnoszenia
sprawności fizycznej
członków
Stowarzyszenia;
f) tworzenie
płaszczyzny
wymiany
doświadczeń
pomiędzy
zainteresowanymi
członkami;
g) promocja lokalnej
grupy miłośników
rowerów
propagujących jazdę
na rowerze MTB (
Enduro ) oraz
uprawiających
kolarstwo szosowe,
na wszelkich
zawodach, rajdach,
wyprawach oraz
treningach a także na
wszelkich
płaszczyznach;
h) organizowanie

6
Zarząd:
Damian Ozdoba
funkcja: Prezes
Anna Łabowska
funkcja:
Wiceprezes
Michał Karaś
funkcja:
Sekretarz

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.02.12
Nr dok.: uchwała
nr 2/2019 o
przyjęciu
Regulaminu
Stowarzyszenia
Klub Kolarski
HRmax Oleśnica

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.24
Kadencja władz:
Kadencja władz
stowarzyszenia
wynosi 4 lata;
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wspólnych
treningów,
warsztatów, kursów,
zgrupowań
treningowych,
szkoleniowych,
kondycyjnych oraz
wycieczek;
i) organizowanie
szkoleń młodzieży;
j) organizowanie
wyścigów, zawodów
oraz rajdów
2. Rzeczypospolita
Polska ze
wskazaniem na
obszar powiatu
oleśnickiego
3. a) organizacja
spotkań oraz
wspólnych
treningów;
b) współpraca z
wszelkimi osobami i
instytucjami o
podobnych celach
działania;
c) występowanie z
wnioskami i
opiniami do
właściwych organów
administracji w
przypadku
pozyskania dotacji
lub innego wsparcia;
d) wspieranie działań
zmierzających do
aktywacji kolarstwa;
e) inne działania
wspierające cele
statutowe
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Stowarzyszenie
Koło Gospodyń
Wiejskich

3
data wpisu:
2019.03.15
późniejsze
zmiany:
2019.07.01
2019.10.30

4

5

6

1.a) kultywowanie
Sątok 7
Stowarzyszenie
tradycji;
56-420 Bierutów zwykłe jest
b) współpraca ze
reprezentowane
szkołami gminnymi;
przez
c) integracja
przedstawiciela :
środowiska;
Urszula
d) dokumentowanie
Chemłowska
wydarzeń
2. Sątok

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.02.28
Nr dok.: uchwała
nr 1/2019
Zebrania
Założycielskiego
o uchwaleniu
regulaminu

9
NIE

10

11

data uchwały o
Urszula
rozwiązaniu:
Chełmowska
2019.09.04
nr uchwały o
rozwiązaniu:
Uchwała nr 2
data rozwiązania:
2019.09.26

12

13
numer teczki:
SO.512.25

3. a) wieczornice;
b) wystawy,
warsztaty, kiermasze,
jarmarki, dożynki;
c) prace porzadkowe,
remontowe w czynie
społecznym;
d) zakup
wyposażenia ze
składek
członkowskich;
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BowBasket

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

3
data wpisu:
2019.03.26

4
1.a) inspitowanie i
wspieranie
aktywności
społecznej,
obywatelskiej w
dziedzinie sportu,
kultury i edukacji;
b) podejmowanie
inicjatyw
społecznych;
c) działalność z
zakresu promocji
miast na rzezcz ich
rozwoju pod
względem
społecznym,
kulturowym,
sportowym i
edukacyjnym;
d) działalność z
zakresu promocji i
organizacji
wolontariatu;
e) zjednoczenie ludzi
z wielu miast (
Wrocław, Opole,
Oleśnica, Namysłów,
Kluczbork,
Twardogóra, Oława,
Jelcz-Laskowice,
Bierutów );
f) cykliczne eventy
BowBasket;
g) inspiracja i
przestrzeń do
wykazania się
osobom zajmujących
się m.in.:
projektowaniem
graficznym,
fotografią
wizerunkową,
montażem
filmowym,
dziennikarzom,
muzykom,
tancerzom jako
niezbędny element
tworzący wydarzenie
a także z dziedzin
kulinarnych i
rzemieślniczych.

5
ul. J.Słowackiego
7B
Bierutów
56-420 Bierutów

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Przemysław
Stępień

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.03.18
Nr dok.: uchwała
nr 02/2019
Zebrania
Założycielskiego
o uchwaleniu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.26
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2. Rzeczpospolita
Polska
3. a) organizowanie
wydarzeń
sportowo-muzycznyc
h;
b) integracja
potencjału ludzkiego
w dziedzinie sportu a
nie odłącznym
elementem wydarzeń
jest muzyka i taniec;
c) organizowanie
akcji informacyjnych
i edukacyjnych;
d) współpraca z
osobami i
instytucjami o
podobnych celach
działania;
e) inne działania
realizujące cele
statutowe
Stowarzyszenia
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Stowarzyszenie
data wpisu:
Koło Gospodyń
2019.04.01
Wiejskich Kijowice późniejsze
zmiany:
2019.07.03

4

5

1.a) kultywowanie
Kijowice 6
tradycji i integracja 56-420 Bierutów
społeczna;
b) wspieranie
inicjatyw
kulturalnych i
gospodarczych;
c) współpraca z
organizacjami i
samorządami;
d) działalność
opiekuńczo-edukacyj
na
2. Kijowice

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Małgorzata
Bączek

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.02.22
Nr dok.: uchwała
nr 6/2019
Zebrania
Założycielskiego
o uchwaleniu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.27

3. a) organizacja
imprez
okolicznościowych i
kulturalnych;
b) współpraca z
samorządem gminy,
Ośrodkiem Kultury i
Sportu w Bierutowie;
c) poszukiwanie
źródeł
dofinansowania
zadań;
d) podejmowanie
działań na rzecz
rozwoju kultury,
zdrowia, tradycji
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Stowarzyszenie
Pomocna Dłoń Powiat Razem

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

3
data wpisu:
2019.04.16

4
1.1) rozwój
lokalnego
społeczeństwa
obywatelskiego
poprzez aktywność i
zdolność do
samoorganizacji,
2) działalność
edukacyjna,
informacyjna,
doradcza i
szkoleniowa mająca
na celu poprawę
spójności lokalnej
społeczności,
3) wspieranie
działalności
wspomagającej
rozwój wspólnot i
społeczności
lokalnych,
4) wspieranie działań
na rzecz integracji
europejskiej oraz
rozwijania
kontaktów i
współpracy między
narodami i
społecznościami
lokalnymi,
5) promocja
lokalnego
zatrudnienia i
aktywizacji
zawodowej osób
pozostających bez
pracy i zagrożonych
bezrobociem,
6) upowszechnianie
kultury fizycznej,
sportu i turystyki,
7) ochrona zdrowia i
bezpieczeństwo,
8) promowanie
produktów
lokalnych,
9) umieszczanie
reklam w mediach,
10) wspieranie
działalności na rzecz
osób
niepełnosprawnych,

5
ul. Słoneczna 6
lok. 7
Oleśnica
56-400 Olesnica

6
Zarząd:
Witold Michta
funkcja: Prezes
Paweł Sanecki
funkcja:
Wiceprezes

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny statut:
Data uchwalenia:
2019.02.22
Nr dok.: Uchwała
nr 2/2019 o
zatwierdzeniu
ststutu
Stowarzyszenia
Zwykłego
Pomocna Dłoń Powiat Razem

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.28
Kadencja: Kadencja
Zarządu wynosi 5
lat;
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11) wspieranie
edukacji
ekologicznej,
aktywności
proekologicznej
mieszkańców oraz
ochrony dziedzictwa
przyrodniczego i
kulturowego,
12) promocja działań
partnerskich w
ramach współpracy
trójsektorowej
(samorządy,
organizacje
pozarządowe,
przedsiębiorcy),
13) wspieranie
procesu tworzenia i
rozwoju
mikroprzedsiębiorst
w,
14) wspieranie
procesu odnowy i
rozwoju miasta i
gminy,
15) rozwijanie
zdolności
organizacyjnych
społeczności
lokalnych,
16) zawiązywanie,
promowanie i
wspieranie inicjatyw
społecznych,
17) organizowanie
edukacji i
doskonalenia
umiejętności w
zakresie pierwszej
pomocy,
ratownictwa i
ochrony zdrowia,
18) promowanie
honorowego
krwiodawstwa,
19) przeciwdziałanie
patologiom
społecznym i
upowszechnianie
zasad
humanitaryzmu oraz
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przeciwdziałanie
nietolerancji,
szowinizmowi i
dyskryminacji,
20) kształtowanie
pozytywnych cech
charakteru i
osobowości poprzez
uczestnictwo w
realizacji celów i
zadań
Stowarzyszenia,
21) działanie na
rzecz podnoszenia
bezpieczeństwa
użytkowników dróg,
22) upowszechnianie
idei wolontariatu
oraz organizowanie
wolontariuszy do
realizacji celów
statutowych
Stowarzyszenia,
23) promocja
wartości tradycji,
kultury i historii
regionów lokalnych i
całego kraju,
24) współpraca w
zakresie objętym
celami
Stowarzyszenia z
innymi instytucjami
państwowymi oraz
organizacjami
społecznymi w kraju
i zagranicą,
25) organizowanie
aukcji i zbiórek
publicznych,
26) organizowanie
wycieczek
krajowych i poza
krajem, wypoczynku
dla dzieci i
młodzieży objętych
działaniami
Stowarzyszenia,
27) prowadzenie
innych działań na
rzecz rozwoju
powiatu
oleśnickiego.
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2. Powiat Oleśnicki

3. 1) integrowanie
lokalnej
społeczności,
2) wydawanie
publikacji dot. spraw
lokalnych,
umieszczanie reklam
firm
współpracującymi ze
stowarzyszeniem,
3) organizowanie
zajęć edukacyjnych,
integracyjnych i
sportowych,
4) organizowanie
imprez
okolicznościowych,
w tym artystyczno –
kulturalnych,
5) współpracę z
polskimi i
zagranicznymi
organizacjami
pozarządowymi o
tym samym lub
podobnym
charakterze,
6) współpracę z
władzami
samorządowymi,
państwowymi,
sektorem
gospodarczym,
środkami masowego
przekazu oraz
zainteresowanymi
realizacją celów
Stowarzyszenia,
7) organizowanie
edukacji i
doskonalenia
umiejętności w
zakresie pierwszej
pomocy,
ratownictwa i
ochrony zdrowia.
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2
Międzyborska
Grupa Biegowa

3
data wpisu:
2019.04.26
późniejsze
zmiany:
2020.01.27

4
1.1) promocja
aktywności
fizycznej;
2) motywowanie
członkow grupy do
uzyskania jak
najlepszych
wyników;
3) wspieranie
wszelkich inicjatyw
społecznych
zmoerzających do
upowszechnienia
aktywnego spędzania
wolnego czasu,
fozwijanie kultury
fizycznej i sportu;
4) stworzenie wśród
członków
stowarzyszenia więzi
przyjaźni,
koleżeństwa,
wzajemnego
zrozumienia oraz
odpowiedzialności
społecznej;
5) inicjowanie
działań na rzecz
dzieci i młodzieży, a
także wspieranie i
współpraca z
jednostkami
samorządowymi oraz
innymi organiacjami
i stowarzyszeniami
przeciwdzialającymi
wykluczeniu
społecznemu dzieci i
młodzieży oraz
rodzin w trudnej
sytuacji życiowej;
6) podejmowanie
działań z zakresu
działalności
sportowej i
edukacyjno-oświato
wej.

5
ul. Wrocławska
63
Międzybórz
56-513
Międzybórz

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Magdalena
Radomska

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.03.28
Nr dok.:
uchwałanr 2/2019
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia o
nazwieMiędzybor
ska Grupa
Biegowa

9
NIE

10
data uchwały o
rozwiązaniu:
2019.12.31
nr uchwały o
rozwiązaniu:
4/2019

11
Magdalena
Radomska

12

13
numer teczki:
SO.512.29

2. Gmina
Międzybórz
3. 1) integrowanie
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

strona 50 z 75

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

środowiska i
sympatyków
biegania;
2) organizowanie
imprez biegowych i
kompleksowe ich
zabezpieczenie w
zapisy uczestników,
pomiar czasu, usługi
cateringowe, obsługę
medialną, nagrody,
puchary, medale;
3) wspieranie
uczestnictwa
członków w
imprezach
biegowych na terenie
kraju;
4) pozyskiwanie
środków na zakup
strojów i akcesoriów
biegowych dla
członkóów
Stowarzyszenia;
5) informowanie
społeczności lokalnej
o osiagnięciach
Stowarzyszenia;
6) współpraca z
jednostkami
administracji
publicznej;
7) pozyskiwanie
środków
przeznaczonych na
realizację celów.
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2
Stowarzyszenie
Przyjaciół Muzyki
"SUPERAMP"

3
data wpisu:
2019.05.14

4

5

1.1) Propagowanie Domasławice 30
muzyki blusowej,
56-416
rockowej, jazzowej, Twardogóra
folkowej, klasycznej;
2) Organizowanie
imprez
artystycznych:
festiwali
muzycznych,
przeglądów zespołów
muzycznych,
warsztatów dla
młodych muzyków,
koncertów, spotkań
klubowych;
3) Wspieranie
rozwoju i integracja
międzypokoleniowa
regionu Doliny
Baryczy;
4) Promowanie
regionu poprzez
organizowanie
imorez muzycznych
w najciekawszych
turystycznie
miejscach Doliny
Baryczy;
5) Prowadzenie
różnych form
edukacji muzycznej
dla dzieci poprzez
organizację
warsztatów,
przesłuchań,
konkursow,
występów.
Współpraca z
lokalnymi szkołami
podstawowymi.

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Marta Czoch

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.02.23
Nr dok.: Uchwala
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszeniazw
ykłego

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.30

2. Rzeczypospolita
Polska
3. 1) Organizacja
koncertów i
festiwali;
2) Organizaowanie
warsztaów
muzycznych dla
dzieci;
3) Organizowanie
spotkań z muzykami
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w szkołach,
lokalnych klubach
lub świetlicach
wiejskich;
4) Drukowanie
afiszy, plakatów,
ulotek
informacyjnych.
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2
Stowarzyszenie
Sympatyków
Malerzowa

3
data wpisu:
2019.05.30
późniejsze
zmiany:
2019.12.10

4

5

1.1) Integracja i
Malerzów 37
aktywizacja
56-410
społeczności
Dobroszyce
lokalnej;
2) Kultywowanie
tradycji i obyczajów
naszej wsi i regionu;
3) Promowanie
zdrowego
trybużycia;
4) Poprawa jakości
życia
2. Rzeczypospolita
Polska

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Kazimierz
Szewczyszyn

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.05.27
Nr dok.: Uchwała
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.31

3. 1) Współdziałanie
z placówkami
samorządowymi,
edukacyjnymi i
kulturalnymi;
2) Propagowanie i
organizowanie
aktywności
ruchowej,
rekreacyjnej i
turystycznej
mieszkańcow;
3) Propagowanie
różnych form
działalności
edukacyjnej,
szkoleniowej,
warsztatowej i
muzyczno-rozrywko
wej;
4) inicjowanie i
współdziałanie w
rozwoju i
kultywowaniu i
promowaniu potraw
regionalnych;
5) inne działania
realizujące cele
ststutowe
stowarzyszenia.
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2
Sycowski Klub
Górski "Czekan"

3
data wpisu:
2019.07.04
późniejsze
zmiany:
2019.12.10

4

1.1) Prowadzenie i ul. Wrzosowa 6A
rozwijanie
Wioska
działalności górskiej 56-500 Syców
jako działalności
sportowej oraz
rekreacyjnej;
2. Rzeczypospolita
Polska
3. 1) prowadzenie
przez jej członków
wspólnej
działalności górskiej,
polegającej na
wspinaczce/turystyce
górskiej w kraju i za
granicą,
2) podnoszenie
umiejętności i
kwalifikacji poprzez
szkolenia o tematyce
wspinaczkowo-turyst
ycznej,
3) organizowanie dla
członków
stowarzyszenia
wypraw krajowych i
zagranicznych w
celu zdobywania
górskich szczytów
oraz popieranie
działalności
sportowej w zakresie
sportów górskich z
zachowaniem
obowiązujących
przepisów prawa,
4) wyjazdy na
treningi i szkolenia
na sztuczne obiekty
wspinaczkowe,
5) uczestnictwo w
spotkaniach,
prelekcjach,
prezentacjach o
tematyce górskiej, a
także poprzez ich
organizację,
6) integracja i
zacieśnianie więzi
między członkami
stowarzyszenia w
celu stworzenia

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

5

6
Zarząd:
Edward Bąk
funkcja: Prezes
Miłosz Kiełbik
funkcja: Skarbnik
Angelika
Broniszewska
funkcja:
Sekretarz

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.06.22
Nr dok.: Uchwała
nr 2/2019 o
przyjęciu
Regukaminu
Stowarzyszenia
Sycowski Klub
Górski "Czekan"

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.33
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solidnej i
odpowiedzialnej
grupy realizującej
coraz ambitniejsze
górskie wyzwania,
7) promocja
stowarzyszenia oraz
miasta i gminy
Syców poprzez
działania społeczne,
prezentowanie
lokalnej i szerszej
społeczności działań
stowarzyszenia.
8) popieranie
przedsięwzięć w
zakresie sportów
górskich rokujących
nadzieję odniesienia
znaczącego sukcesu
sportowego,
9) współdziałanie z
władzami,
instytucjami oraz
organizacjami
zainteresowanymi
działalnością
stowarzyszenia na
rzecz wspierania
celów o których
mowa w § 7,
10) przyjmowanie
nowych członków,
których łączą
wspólne cele,
11) popularyzacja
tematyki związanej z
górami w
społeczności
lokalnej,
12) inicjowanie i
podejmowanie innej
działalności
zmierzającej do
realizacji
statutowych celówi
zadań
stowarzyszenia,
zgodnie z
zachowaniem
obowiązujących
przepisów i praw.
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2
"GrillPiS"

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

3
data wpisu:
2019.07.04
późniejsze
zmiany:
2019.12.10
2019.12.10

4

5

1.a) rozwijanie i
Moszyce 19
propagowanie
56-416
postaw i działań
Twardogóra
sprzyjających
zachowaniu i
rozwojowi
demokratycznego
państwa prawnego,
b) wspieranie i
rozwijanie idei
państwa neutralnego
światopoglądowo,
c) wspieranie i
rozwój idei
społeczeństwa
obywatelskiego,
promowanie postaw i
zachowań
obywatelskich,
d) upowszechnianie i
ochrona wolności i
praw człowieka oraz
swobód
obywatelskich,
e) działalność na
rzecz integracji oraz
rozwijania
kontaktów i
współpracy między
społeczeństwami,
f) przeciwdziałanie
łamaniu zasad
demokracji i
praworządności, w
tym m.in.
nadużyciom władz
państwowych i
samorządowych,
przekraczaniu
uprawnień i
kompetencji,
g) działalność
mająca na celu
upowszechnianie
wiedzy o
demokratycznym
ustroju państwa
prawa,
urzeczywistniającego
zasady
sprawiedliwości
społecznej,
zapewniającego

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Jan
Augustynowski

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.06.30
Nr dok.: Uchwała
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
SO.512.34
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wolności i prawa
człowieka i
obywatela oraz
bezpieczeństwo
obywateli –
określonym w
Konstytucji
Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r., w
duchu, w jakim
powstała, i zasadach,
na jakich się opiera.
h) troska o
demokrację, prawa
obywatelskie i
rozwój
społeczeństwa
obywatelskiego.
2. Rzeczypospolita
Polska
3. a) działalność
edukacyjna i
opiniotwórcza w
formie
organizowania
konferencji, szkoleń,
dyskusji, prelekcji,
wykładów,
sympozjów, wystaw
oraz innych imprez,
publikacji w prasie i
innych środkach
masowego przekazu
oraz udział w takich
przedsięwzięciach,
b) współpraca z
partiami
politycznymi,
organizacjami
społecznymi i
zawodowymi,
zakładami pracy,
środowiskami
naukowymi, na rzecz
realizacji zamierzeń
Stowarzyszenia,
c) organizowanie
zgromadzeń
publicznych, akcji
wspierających lub
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protestacyjnych,
d) organizowanie
imprez, w tym
kulturalnych,
odpowiadających
celom
Stowarzyszenia i
udział w takich
imprezach,
e) inicjowanie i
współpraca przy
organizowaniu
referendów,
obywatelskich
projektów ustaw
wsprawach, które są
zgodne z celami
Stowarzyszenia,
f) prowadzenie
krajowej i
międzynarodowej
wymiany informacji
w zakresie celów
Stowarzyszenia,
g) szkolenie
członków
Stowarzyszenia oraz
współpracowników,
h) prowadzenie
działalności
wydawniczej,
i) współpraca z
osobami oraz
instytucjami o
podobnych celach
działania w kraju i za
granicą,
j) występowanie z
wnioskami i
opiniami do
właściwych organów
administracji
publicznej, władz,
instytucji, urzędów,
sądów,
k) branie udziału w
postępowaniach
sądowych i
administracyjnych w
sprawach, które leżą
w zakresie
zainteresowania
Stowarzyszenia,
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l) wypowiadanie się
w sprawie projektów
ustaw, które leżą w
zakresie
zainteresowania
Stowarzyszenia,
m) wspieranie i
prowadzenie działań
na rzecz
ustawodawstwa
dotyczącego celów
Stowarzyszenia,
n) dla realizacji
swoich celów
Stowarzyszenie może
inicjować związki
stowarzyszeń i
przystępować do
istniejących
związków
stowarzyszeń,
o) akcje i
interwencje
bezpośrednie,
p) edukację i
podnoszenie
świadomości
społecznej, również
przez propagowanie
dobrych praktyk.
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2
Stowarzyszenie
AKTYWNY
KOMORÓW

3
data wpisu:
2019.09.10
późniejsze
zmiany:
2019.09.11
2019.12.10

4

5

1.a) podejmowanie Komorów 20 E
działań na rzecz
lok. 3
pobudzania
56-500 Syców
aktywności
społeczności
lokalnej,
b) podejmowanie
działań z zakresu
profilaktyki
uzależnień,
c) podejmowanie
działań z zakresu
wspierania i
upowszechniania
kultury fizycznej,
d) podejmowanie
działań z zakresu
działalności
charytatywnej,
e) podejmowanie
działań
podtrzymania i
upowszechniania
tradycji narodowej,
rozwijanie
świadomości
narodowej,
f) podejmowanie
działań z zakresu
kultury i sztuki,
g) podejmowanie
działań na rzecz osób
niepełnosprawnych.

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Karol Zgadzaj

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.09.04
Nr dok.: Uchwała
nr 2/2019 r. w
sprawie przyjęcia
regulaminu
Stowarzyszenia

9

10

11

12

13

NIE

2. Rzeczypospolita
Polska
3. a) organizowanie
spotkań, prelekcji,
wystaw, zawodów
sportowych,
koncertów, pikników
oraz innych imprez,
b) organizowanie
imprez wraz z
zbiórkami na cele
charytatywne,
c) organizacja
wycieczek, spotkań
dyskusyjnych,
d) współpraca z
wszystkimi osobami,
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instytucjami,
stowarzyszeniami o
podobnych
działaniach.
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2
Stowarzyszenie
Rolki Reggae Rajd

3
data wpisu:
2019.10.03
późniejsze
zmiany:
2019.10.30

4

5

1.a) organizowanie ul. Mickiewicza 6
wydarzeń
lok. 8
charytatywnych,
56-400 Oleśnica
b) propagowanie
rolkarstwa i
zdrowego trybu
życia,
c) propagowanie
ekoturystyki,
d) promowanie
społecznej
odpowiedzialności
za potrzebujących,
słabszych i chorych,
e)dzielenie się
doświadczeniami,
inspiracjami i
pomysłami na to jak
pomagać
potrzebującym.

6

7

Zarząd:
Stowarzyszenie
Agata Miszewska zwykłe nie
funkcja: Prezes
posiada organu
kontroli
Wojciech
wewnętrznej.
Miszewski
funkcja: Członek
Bartłomiej
Dwornik funkcja:
Członek

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.09.29
Nr dok.: Uchwała
nr 2/2019 o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
512.36.2019

2. Rzeczypospolita
Polska
3. a) organizowanie
charytatywnych
ultramaratonów
rolkarskich,
b) organizowanie
charytatywnych
wydarzeń
kulturalnych,
c) angażowanie
lokalnych
społeczności do
wspólnego
pomagania,
d) spotkania i
prezentacje w
placówkach
oświatowych i
kulturalnych,
e) prowadzenie
strony internetowej i
komunikacji w
mediach
społecznościowych.
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2
Biblijni
Chrześcijanie

3
data wpisu:
2019.11.13
późniejsze
zmiany:
2019.11.13
2019.11.13
2019.11.13
2019.11.13
2019.11.13
2019.11.13
2019.11.13

4

5

1. a) przemiana życia ul. Zimnica 9 lok.
osób przez wiarę w 1
Dobrą Nowinę56-400 Oleśnica
Ewangelię Pana
Jezusa Chrystusa,
b) zwiększenie
znajomości Bożego
Słowa oraz zachęta
do zaufania Mu,
c)docieranie do osób
wykluczonych i
żyjących na
marginesie
społeczeństwa i
wyciąganie ich
ze starego życia
przez poznanie
Bożego Słowa,
d) zachęcenie dzieci
i młodzieży, w tym
chorej,
przebywającej w
zamkniętych
ośrodkach (m.in.
w domach dziecka,
zakładach
poprawczych,
ośrodkach leczenia
przewlekłego i
paliatywnego, itp.)
do zaufania Jezusowi
Chrystusowi w cele
przemiany ich życia,
e) kształtowanie i
propagowanie
chrześcijańskich,
humanitarnych
postaw życiowych, w
tym wśród dzieci i
młodzieży,
f) walka z
demoralizacją, w
tym wśród dzieci i
młodzieży
g) wyrównywanie
szans
h) działalność
charytatywna.

6
Zarząd:
Andrzej
Biegański
funkcja: Prezes

7
Komisja
Rewizyjna

8

Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
Przewodniczący 2019.10.31
Agnieszka
Nr dok.: Uchwała
Marcin
Augustyniak
nr 2/2019 o
Pieczyński
uchwaleniu
funkcja: Członek Członek Komisji regulaminu
Zarządu
Rewizyjnej
stowarzyszenia
Monika
zwykłego.
Beata Liwak
Grzesik-Połaniec
funkcja: Członek
Zarządu
Członek Komsiji
Rewizyjnej
Barbara Kozieł

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
512.37.

2. Rzeczyposplita
Polska
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3.
a) głoszenie Bożego
słowa poprzez
spotkania, prelekcje,
odwiedziny,
rozdawanie literatury
i fragmentów
Bożego Słowa,
organizowanie
warsztatów,
b)organizowanie
spotkań czytania i
rozważania Bożego
Słowa oraz spotkań
wspominających
śmierć i
zmartwychwstanie
Pana Jezusa
Chrystusa,
c)wzmocnienie i
kształtowanie postaw
zgodnych z
autorytetem Pisma
Świętego
w wymiarze etyki i
moralności,
d) prowadzenie
działalności
wydawniczej w
zakresie książek,
podręczników
czasopism oraz
nośników
multimedialnych,
e) współpraca z
osobami,
instytucjami i
organizacjami
prowadzącymi
podobną działalność,
f) działalność na
rzecz dzieci i
młodzieży, w tym
wypoczynek dzieci i
młodzieży.
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2
Stowarzyszenie
TAK DLA
SPORTU

3
data wpisu:
2019.12.13
późniejsze
zmiany:
2020.01.30

4
1.a)
upowszechnienie
kultury fizycznej i
sportu,
b) propagowanie
zdrowego stylu
życia.

5

6

ul. Kolejowa 18A Stowarzyszenie
lok. 4
zwykłe jest
56-500 Syców
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Dariusz Rosik

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.11.01
Nr dok.: uchwała
p przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia

9

10

11

12

13

NIE

2. powiat oleśnicki

3. a) coroczna
organizacja „
Turnieju siatkówki
plażowej im.
Tomasza Grzesiaka”,
b) pomoc w
organizacji imprez
sportowych, głównie
na terenie powiatu
oleśnickiego.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

strona 67 z 75

1
39

2
Stowarzyszenie
OLEŚNICA NA
ROLKACH

3
data wpisu:
2020.01.30

4

5

1.a) działanie na
ul. Moniuszki 45
rzecz społeczności
lok. 3
miasta i powiatu
56-400 oleśnica
oleśnickiego oraz
województwa
dolnośląskiego,
b) popularyzacja
wiedzy z dziedziny
aktywnego spędzania
czasu, niesienia
pomocy innym
wśród
społeczeństwa,
c) promocja i
popieranie działań na
rzecz aktywności
ruchowej
mieszkańców
naszego regionu.
d) tworzenie
płaszczyzny
wymiany informacji
i doświadczeń
pomiędzy osobami i
instytucjami
zainteresowanymi.

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Andrzej Lewicki

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2020.01.19
Nr dok.: Uchwała
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia

9

10

11

12

13

NIE

2. województwo
dolnośląskie
3. a) organizowanie
spotkań, prelekcji,
oraz innych imprez,
b) prowadzenie
działalności
wydawniczej w
formie
niedochodowej,
c) współpraca z
wszelkimi osobami i
instytucjami o
podobnych celach
działania,
d)występowanie z
wnioskami i
opiniami do
właściwych organów
administracji w celu
pozyskiwania
środków na cele
społeczne
stowarzyszenia oraz
uzyskania
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wymaganych
zezwoleń i
patronatów,
e) inne działania
realizujące cele
statutowe.
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2
Stowarzyszenie
ROZŚPIEWANA
WIDAWA

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

3
data wpisu:
2020.02.05
późniejsze
zmiany:
2020.02.07
2020.02.07

4

5

1.1. Podstawowym ul. Zbytowa 76
celem
56-420 Bierutów
Stowarzyszenia jest
ocalanie od
zapomnienia
melodii, pieśni,
piosenek,
przyśpiewek oraz
tańców naszych
ojców i dziadków.
Kultywowanie
języka regionalnego i
gwary, miejscowych
tradycji, obrzędów
oraz zwyczajów.
2. Kształtowanie i
upowszechnianie
kultury muzycznej,
twórcze pobudzanie
aktywności
muzycznej oraz
promowanie dorobku
artystycznego i
kulturowego
członków
Stowarzyszenia.
3. Wychowywanie
młodych członków w
duchu zrozumienia i
poszanowania
wartości tradycji i
ludowej oraz jej
twórców.
4. Kształtowanie
wartości i
umiejętności
przydatnych w
dalszym życiu.
5. Poszerzanie grona
sympatyków i
miłośników kultury
ludowej.
6. Popularyzacja i
prezentacja dorobku
lokalnych
amatorskich
zespołów
muzycznych.
7.Popularyzacja
muzyki, pieśni i

6
Zarząd:
Monika
Piszczałka-Zamoj
cin funkcja:
Prezes
Magdalena
Pawlik funkcja:
Wiceprezes

7
Komisja
Rewizyjna
Przewodniczący
Halina
Krzemińska
Członek Teresa
Musielak

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2020.02.04
Nr dok.: Uchwała
nr 2/2020 o
uchwaleniu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki: 512.40

Mariola Zadka
funkcja:
Sekretarz
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tańca ludowego,
kształtowania
wrażliwości
artystycznej, a
zwłaszcza
podnoszenia kultury
muzycznej i
tanecznej oraz
edukacja dzieci i
młodzieży w tej
dziedzinie.
8.Promocja i
reprezentowanie
Domu Kultury,
Gminy, Regionu i
Polski, na terenie
kraju i poza jego
granicami.
9. Propagowanie i
organizowanie
wymiany kulturalnej.
10. Propagowanie
idei wolontariatu
oraz jego
organizacja.
11. Rozwój i
integracja
społeczności
lokalnej.
12.Współpracę z
placówkami i
instytucjami
prowadzącymi
działalność na rzecz
pomocy dzieciom
i rodzinie.
13.Współpracę z
organami
administracji
publicznej oraz
innymi instytucjami
i podmiotami o
podobnych celach
działania.

2. Rzeczypospolita
Polska
3. 1. Prowadzenie
zespołów
muzycznych dla
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dzieci, młodzieży i
dorosłych.
2. Prowadzenie
działalności
artystycznej,
edukacyjnej,
popularyzatorskiej i
wydawniczej.
3. Animacja
wydarzeń
kulturalnych
promujących polską
tradycję
patriotyczną,
folklorystyczną,
ludową i religijną.
4.Organizowanie
szkoleń, seminariów,
warsztatów
tanecznych,
folklorystycznych
oraz kursów
kwalifikacyjnych
jako form
podwyższania
kompetencji
twórców i
instruktorów
zespołów
folklorystycznych.
5. Organizowanie
wycieczek i
wypoczynku w
połączeniu z
warsztatami
muzycznymi.
6. Organizowanie
kursów i szkoleń w
zakresie nauki
śpiewu i tańca.
7. Działania
kulturalne polegające
na prezentowaniu
dokonań i działań
stowarzyszenia na
różnego rodzaju
imprezach,
koncertach,
przeglądach,
festiwalach,
konkursach itp.
8. Organizowanie
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

strona 72 z 75

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

cyklicznych i
okolicznościowych
imprez, przeglądów,
koncertów itp.
9. Organizowanie,
prowadzenie i
wspieranie zespołów
i grup artystycznych.
10. Organizacja i
prowadzenie
muzycznego zespołu
dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.
11. Organizacja i
prowadzenie
muzycznego
przedszkola i klubu
malucha.
12 .Prowadzenie
działalności
fonograficznej i
wydawniczej.
Promowanie
dorobku
prowadzonych
zespołów i Gminy
Bierutów poprzez
prowadzenie strony
internetowej,
tworzenie folderów,
wizytówek, płyt,
banerów itp.
13. Współpracę ze
Szkołami
Muzycznymi w
zakresie organizacji
edukacji muzycznej.
14. Organizacje
wyjazdów,
warsztatów
tanecznych i
muzycznych.
15. Organizacja i
prowadzenie
Centrum
Wolontariatu
Kulturalnego.
16. Fundowanie
stypendiów dla osób
uzdolnionych
muzycznie i
artystycznie.
17. Współdziałanie z
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podobnymi
organizacjami o
podobnych celach
upowszechniania
kultury ludowej.
18. Działalność na
rzecz ochrony
przyrody, krajobrazu
i zabytków.
19. Działalność na
rzecz wyrównania
szans dzieci i
młodzieży.
20. Działalność na
rzecz
przeciwdziałania
uzależnieniom i
patologiom
społecznym.
21. Działalność na
rzecz kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa
narodowego.
22. Działalność na
rzecz mniejszości
narodowych i
etnicznych oraz
języka regionalnego.
23. Wspieranie i
rozwijanie inicjatyw
obywatelskich na
rzecz rozwoju
społeczności
lokalnych.
24. Prowadzenie
innych działań
sprzyjających celom
regulaminowym
Stowarzyszenia.
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2
Dolnośląskie
Centrum
Opiekunów
Medycznych

3
data wpisu:
2020.04.02
późniejsze
zmiany:
2020.04.07

4

5

1.a) aktywne
ul. Św. Jadwigii 1
działanie na rzecz
lok. 2
osób starszych i
56-400 Oleśnica
chorych,
b) udzielanie
wsparcia opiekunom
medycznym w ich
pracy zawodowej,
c) dbanie o interesy
opiekunów
medycznych,
d) podnoszenie
jakości opieki nad
pacjentami w
placówkach służby
zdrowia,
e) promowanie
zdrowego trybu
życia,
f) promowanie
zawodu opiekuna
medycznego,
g) przeciwdziałanie
wykluczeniom
społecznym,
h) promowanie
wolontariatu.

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Marcin Staszak

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2020.03.07
Nr dok.: uchwała
nr 2/2020 w
sprawie przyjęcia
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

9

10

11

12

13

NIE

2. województwo
dolnośląskie
3. a) organizowanie
konferencji,
prelekcji, szkoleń,
warsztatów w
zakresie opieki nad
osobami chorymi i
starszymi.
b) współpraca z
osobami,
instytucjami oraz
organizacjami o
podobnych celach na
terenie miasta
Oleśnica w
województwie
dolnośląskim.
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