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1. Cel/cele działania
stowarzyszenia zwykłego2)
Numer
kolejny
w
ewidencji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
do ewidencji1)

2. Teren działania
stowarzyszenia zwykłego3)

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego5)

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)

5

6

7

Regulamin
Status
Przekształcenie
działalności
organizacji lub rozwiązanie
stowarzyszenia
pożytku
stowarzyszenia
zwykłego7)
publicznego8)
zwykłego9)

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego10)
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1. Celem działania Stowarzyszenia jest działanie na rzecz społeczności
lokalnej,propagowanie wiedzy i dziedziny samorządu lokalnego wśród społeczności,
promocja i promowanie sktywności obywatelskiej, tworzenie płaszczyzny wymiany
informacji i doświadczeń pomiedzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.

1.

Stowarzyszenie
Aktywni Obywatele

17.06.2016

2. Województwo Śląskie

ul. Wiosenna 4
43-140 Lędziny

Stowarzyszenie
zwykłe
nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała
nr 1/2016
z dnia
9.06.2016

NIE

ul. Lędzińska 88
lokal nr 4
43-140 Lędziny

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez zarząd:
Alojzy Lysko - prezes
Marek Bromboszcz wiceprezes
Anna Gwóźdź skarbnik
Dla ważności
dokumentów
dotyczących
zaciągania
zobowiązań
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków zarządu
stowarzyszenia,
w tym skarbnika.

Stowarzyszenie
zwykłe
nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

zmiana
regulaminu Uchwała
nr 4/2016
z dnia
15.12.2016

NIE

1. Cele działania Stowarzyszenia:
Integracja społeczeństwa wokół budowy pomnika Matki Śląskiej w Lędzinach na wzgórzu
Klimont.
Inspirowanie i prowadzenie działań nakierowanych na kultywowanie tradycji i popularyzację
historii regionu w celu umacniania więzi społecznych i rozwoju patriotyzmu lokalnego.
Inicjowanie, podejmowanie i rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami wpływającymi swoimi działaniami na wychowanie dzieci i młodzieży w
duchu poszanowania tradycji i historii regionu.

2.

Stowarzyszenie
"Opera St. Clementi"

6.04.2017
28.04.2017

2. Województwo Śląskie
3. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystwaw, koncertów oraz innych imprez.
Prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej.
Współpraca z wszystkimi podmiotami o podobnych celach działania.
Wystepowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów.
Inne działania realizujące cele regulaminu.

9

Strowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Katarzyna
Ficek-Wojciuch

3. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez.
Współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach działania.
Wystepowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji.
Wspieranie działań zmierzających do aktywizacji postaw obtywatelskich.
Inne działania realizujące cele stowarzyszenia.

5.09.2016
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10

11

Zastosowanie
wobec
stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru11)

Uwagi12)

12

13

adres do
korespondencji:
ul. Górnośląska 11
43-227 Gilowice

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

1. Cele działania Stowarzyszenia:
Dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych ukierunkowany na
kształtowanie prawodłowych postaw moralno-etycznych.
Zwiększenie zainteresowania sportem oraz szeroko rozumianą aktywnością społeczną.
Przeciwdziałanie patologiom i wykluczeniu społecznemu poprzez uprawianie sportu i
zabawę.
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez sport i inne
aktywności społeczne.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Zaszczepienie wśród dzieci i młodzieży pasji i zainteresowań kulturowych, także tych
pozasportowych.
Działanie na rzecz polepszenia warunków życia i renomy mieszkańców powiatu bieruńskolędzińskiego na arenie krajowej.

3.

STOWARZYSZENIE
LĘDZINY CENTRUM

24.10.2016

2. Teren Polski ze szczególnym naciskiem na działanie na terytorium Województwa
Śląskiego
i powiatu bieruńsko-lędzińskiego
3. Organizowanie zajęć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży w tym także imprez
pozasportowych.
Organizowanie wyjazdów na zawody sportowe.
Organizowanie pokazowych meczy, turniejów i festynów.
Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami o podobnych celach działania.
Organizowanie imprez i zawodów sportowych.
Organizowanie akcji szerzenia wiedzy o pozytywnym wpływie aktywnych form wypoczynku
na życie człowieka, a także propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu
bieruńsko-lędzińskiego.
Przy ścisłej współpracy z innymi jednostkami zachęcanie mieszkańców do charytatywnych
akcji oraz wspieranie najuboższych i potrzebujacych.
Zapraszanie osób publicznych na mecze pokazowe i imprezy kulturalne celem
zainteresowania mieszkańców takimi wydarzeniami oraz celem rozpropagowania powiatu
na arenie krajowej.

ul. Lędzińska 14
43-143 Lędziny

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez zarząd:
Grzegorz Rachwał członek zarządu
Krzysztof Witekczłonek zarządu
Kompetencje
członków zarządu są
identyczne
i mogą oni
reprezentować
stowarzyszenie
na zewnątrz w
sprawach zwykłego
zarządu. Każdy
z członków zarządu
może zaciągać
zobowiązania
majątkowe do
wysokości
1 000 PLN, dla
zobowiązań
przekraczających tę
kwotę a będących
niższymi niż 5000
PLN potrzebna jest
zgoda obu członków
zarządu.

Stowarzyszenie
zwykłe
nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała
z dnia
18.10.2016

NIE

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

4.

Stowarzyszenie
ZIELONY IMIELIN

14.08.2017

1. Cele działania stowarzyszenia:
Integrowanie środowiska-młodzież niezorganizowana, chorzy, uzależnieni, bezrobotni, osoby
samotne i starsze.
Rozwijanie wśród mieszkańców zaangażowania społecznego dla dobra mieszkańców i Miasta.
Wspieranie i tworzenie przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych i ochrony środowiska naturalnego
w mieście Imielin.
Przybliżanie mieszkańcom problematyki związanej ze specyfiką i charakterem Miasta Imielin.
Inicjowanie i współpraca z Urzędem Miasta Imielin i innymi organizacjami działającymi w wojew.
Kształtowanie oświaty i kultury miejscowej oraz umacnianie tradycji regionalnych.
Realizacja i zacieśnianie współpracy w zakresie tworzenia życia kulturalnego, sportowego,
wypoczynkowego i gospodarczego wśród członków Stowarzyszenia i ich rodzin.
Organizowanie i uczestniczenie w organizowanych imprezach, wystawach, festynach itp.,
promowanie talentów.
Wspieranie inicjatyw organizacyjno-gospodarczych mieszkańców Miasta Imielin do współpracy z Unią
Europejską, w tym pozyskiwania funduszy europejskich.
Wspieranie lokalnych mediów, z rozpropagowaniem do do szerokiego kręgu mieszkańców.
Reklamowanie walorów miasta pod względem zabytkowym, kulturalnym, wypoczynkowym.
Współpraca z organizacjami innych miast o podobnym profilu w zakresie wymiany doświadczeń.
Wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży.
Kształtowanie systemu motywacyjnego dla mieszkańców-głównie dzieci i młodzieży.
Wspomaganie rodziców poprzez różnego typu poradnictwo.
Propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych form edukacji sport.
Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie osób
niepełnosprawnych w naszym sąsiedztwie.
Wspieranie działań integracyjnych mieszkańców-głownie wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ul. Brata Alberta
położeniem szczególnego nacisku na ich aktywizację zawodową.
78
Propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem
41-407 Imielin
edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
Wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży
zaniedbanych środowiskowo.

2. Polska
3. Zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych i przedstawianie własnej oceny i
wniosków mających na celu rozwój Miasta Imielin.
Organizowanie spotkań dyskusyjnych, ankiet i innych form badania opinii publicznej,
opracowywanie ekspertyz, koncepcji i prac studialnych.
Organizowanie komisji problemowych i zespołów doradczych w celu rozwiązywania
zagadnień gospodarczych.
Organizowanie kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji, odczytów, konkursów,
wystaw itp.
Udział w przedsięwzięciach z zakresu ochony środowiska oraz reklamowania walorów
Miasta Imielin.
Sprawowanie opieki nad zabytkami kultury i sztuki, pozyskiwanie materiałów dotyczących
regionu Miasta Imielin.
Inicjowanie i promowanie rozwoju imprez kulturalno-sportowych, mających na celu
zagospodarowanie istniejących obiektów.
Nawiązywanie kontaków krajowych i międzynarodowych w celu wymiany doswiadczeń.
Organizowanie spotkań członków stowarzyszenia.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez zarząd:
Krzysztof Sromekczłonek zarządu
Edward Stanclikczłonek zarządu
Przemysław
Zdziechiewiczczłonek zarządu
Krzysztof Sojkaczłonek zarządu
Każdy z członków
zarządu jest
uprawniony do
jednoosobowej
reprezentacji
stowarzyszenia.
Zobowiązania
majątkowe zaciągane
są zgodnie z
zasadami
reprezentacji za
wyjątkiem czynności
przekraczających
zakres zwykłego
zarządu.

1) W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych.
2) W kolumnie nr 4, w polu pierwszym, wpisuje się cele działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
3) W kolumnie nr 4, w polu drugim, wpisuje się teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
4) W kolumnie nr 4, w polu trzecim, wpisuje się środki działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności (pojęcie „środki działania” odnosi się do
sposobu realizacji celów przez stowarzyszenie zwykłe).
5) W kolumnie nr 6 - w przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela” oraz wpisać jego imię i nazwisko; w przypadku gdy organem reprezentującym stowarzyszenie zwykłe jest zarząd, należy wpisać imiona i nazwiska
członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji.
6) W kolumnie nr 7 - jeżeli w regulaminie działalności przewidziano organ kontroli wewnętrznej, należy wpisać nazwę tego organu, imiona i nazwiska jego członków oraz
ich funkcje; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe organu kontroli wewnętrznej należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej.”.
7) W kolumnie nr 8 wpisuje się informacje o regulaminie działalności i jego zmianach, w szczególności numer i datę uchwały dotyczącej regulaminu działalności oraz jego
zmian.
8) W kolumnie nr 9 wpisuje się informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego; w przypadku posiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji
pożytku publicznego należy wpisać: „TAK”; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „NIE”.
9) W kolumnie nr 10 wpisuje się informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; w przypadku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy

Stowarzyszenie
zwykłe
nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała
z dnia
4.08.2017

NIE

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

