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1

Fit&Healthy
Krapkowice

21.06.
2016 r.

1. Cel/cele działania
stowarzyszenia zwykłego2)
2. Teren działania
stowarzyszenia zwykłego3)
3. Środki działania
stowarzyszenia zwykłego4)
4
1. Upowszechnianie wśród
młodzieży i dorosłych
aktywnego stylu życia i
czynnego wypoczynku;
promowanie prowadzenia
zdrowego i aktywnego trybu
życia. Motywowanie
społeczeństwa do zmiany
nawyków żywieniowych;
Poszerzanie wiedzy wśród
społeczeństwa dotyczącej diety,
prowadzenia zdrowego trybu
życia, ćwiczeń;
Integracja społeczeństwa;
Organizacja imprez
promujących aktywny tryb
życia;
Nawiązanie współpracy ze
środowiskami i instytucjami o
podobnych celach
2. Rzeczpospolita Polska
3. Organizowanie ćwiczeń i
zajęć sportowych;
Występowanie z wnioskami,
opiniami do właściwych władz
w sprawach organizacji imprez
i zawodów;
Organizowanie spotkań z
dietetykami, znanymi trenerami
fitness, którzy promują
aktywny i zdrowy tryb życia;
Organizowanie imprez
charytatywnych, zbiórek
publicznych.

Reprezentacja
stowarzyszeni
a zwykłego5)

Organ
kontroli
wewnętrznej
stowarzyszeni
a zwykłego6)

Regulamin
/statut
działalności
stowarzyszeni
a zwykłego7)

Status
organizac
ji
pożytku
publiczne
go8)

Przekształc
enie lub
rozwiązanie
stowarzysz
enia
zwykłego9)

Likwidator
stowarzysz
enia
zwykłego1
0)

5

6

7

8

9

10

11

os. Fabryczne
26/1
47-300
Krapkowice

Przedstawi
ciel: Emilia
Piechaczek

Stowarzysze
nie
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Adres
siedziby
stowarzyszeni
a zwykłego

Przyjęty
uchwałą dnia
14.06.2016 r.

NIE

Zastosowan
ie wobec
stowarzysz
enia
zwykłego
środków
nadzoru11)
12

Uwagi
12)

13

2

„ARES”
Stowarzyszenie
na Rzecz Sportu
i Aktywnego
Wypoczynku

06.09.
2016 r.

1. Propagowanie aktywnego
wypoczynku oraz zdrowego
stylu życia.
2. Nadzorowanie i
koordynowanie zadań
związanych z organizacją
działań sportowych związanych
z szeroko rozumianym
aktywnym wypoczynkiem.
3. Propagowanie nietypowych
dyscyplin sportowych jak:
Paintball, Speedball, Parkour,
Capoeira itd.
Powiat Krapkowicki

ul. Róż 31/1
47-320
Gogolin

Przedstawi
ciel: Artur
Rypalla

Stowarzysze
nie
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

ul. Opolska
20
47-370
Racławiczki

Przedstawi
ciel: Anna
Piecha

Stowarzysze
nie
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Przyjęty
uchwałą dnia
02.09.2016 r.

NIE

1. Uczestnictwo jako
stowarzyszenie w imprezach,
zabawach sportowych
i rekreacyjnych.
2. Organizowanie imprez
rekreacyjnych.
3. Koordynowanie
przedsięwzięć propagujących
aktywność sportową.

3.

Rodzice dla dzieci

14.10.
2016 r.

1. Wspieranie Rady Rodziców
w realizacji programu
wychowawczego
i profilaktycznego Szkoły,
w tym nastawionego
na przygotowanie uczniów
do bycia aktywnymi
i odpowiedzialnymi
obywatelami demokratycznej
Polski.
2. Zapewnienie Radzie
Rodziców podmiotowości
i samodzielności ekonomicznej
i ułatwienie pozyskiwania
dodatkowych środków.
3. Integracja lokalnego
środowiska wokół spraw
związanych z edukacją
młodego pokolenia
i przeciwdziałaniem
bezradności i wykluczeniu
społecznemu.

Przyjęty
uchwałą dnia
03.10.2016 r.

NIE

31.12.2017
r.
Uchwała nr
1
10.04.2018
r.

Anna
Piecha

4. Wspieranie demokracji
i budowanie społeczeństwa
obywatelskiego w środowisku
lokalnym.
Województwo Opolskie
1. Organizowanie dodatkowych
zajęć edukacyjnych,
wyrównawczych, kulturalnych,
sportowych, rehabilitacyjnych,
związanych z ochroną zdrowia,
środowiska, przedsiębiorczością,
dla uczniów, rodziców
i lokalnego środowiska
2. Współpraca z samorządem
terytorialnym w realizacji jego
zadań, w tym związanych
z pomocą społeczną

4

Vertical Madness

19.04.
2017 r.

1. Wspieranie rozwoju
działalności turystycznej,
rekreacyjno- aportowej i pro
zdrowotnej na terenie gminy
Krapkowic, gór Polski i Europy;
2. Popularyzacja wiedzy na temat
gór Polski i Europy;
3. Prowadzenie i rozwijanie
działalności alpinistycznej
a w szczególności szeroko pojęte
poznawanie rejonów
wspinaczkowych w Polsce
i na świecie oraz szerzenie
kultury fizycznej i wiedzy
na temat rejonów górskich;
4. Wspieranie procesów
rozwojowych i integracyjnych
w społecznościach lokalnych,
Polski, krajów UE i świata;
5. Rozwijanie zdolności,
zainteresowań i potencjału
młodego pokolenia gminy
Krapkowice;
6. Organizacja wypraw górskich;
7. Rozbudowa własnej bazy
sprzętowej;
8. Krzewienie kultury górskiej.

ul. Dębowa
36
47-303
Krapkowice

Przedstawi
ciel: Tomasz
Fijałkowski

Stowarzysze
nie
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Przyjęty
uchwałą dnia
05.04.2017 r.

NIE

Rzeczpospolita Polska

5

Stowarzyszenie
Członków
i Sympatyków
SKOK im.
Powstańców
Śląskich

17.05.
2018 r.

1. Propagowanie
i popularyzowanie alpinizmu,
sportów górskich
i upowszechnienie wiedzy
na temat ochrony przyrody gór
i okolicznych obszarów,
2. Organizowanie imprez
zleconych (konferencji,
sympozjów, itp.)
3. Prowadzenie działalności
wystawienniczej, reklamowej,
4. Organizacja działań
sportowych i turystycznych,
imprez i zawodów,
5. Współpraca z instytucjami
państwowymi i
samorządowymi,
6. Współpraca z mediami,
7. Prowadzenie działalności
z zakresu ekologii.
1. Kształtowanie i rozwijanie
świadomości konsumentów
w zakresie:
a) promocji członkostwa
w Spółdzielczej Kasie
Oszczędnościowo –
Kredytowej im. Piastów
Śląskich,
b) ochrony interesów
ekonomicznych, w tym
propagowania idei
oszczędności i gospodarności,
c) informacji i edukacji
finansowej,
d) ochrony prawnej.
2. Tworzenie Płaszczyzny
wymiany informacji
i doświadczeń pomiędzy
osobami i instytucjami
zainteresowanymi.
3. Promowanie idei
samopomocy finansowej na
rzecz społeczności lokalnych
oraz wspieranie inicjatyw
społecznych realizujących ideę
samopomocy finansowej.

ul. Chrobrego
1B
47-330
Zdzieszowice

Przedstawi
ciel: Halina
Letner

Stowarzysze
nie
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Przyjęty
uchwałą dnia
15.05.2018 r.

NIE

2. Rzeczpospolita Polska

6

Starodawni
w Sercu
Opolszczyzny

21.08.
2019 r.

1. Udostepnienie informacji
o prawach i obowiązkach
konsumentów (doradztwo)
w celu dokonania świadomego
wyboru,
2. Wydawanie czasopism,
broszur i ulotek związanych
z celami Stowarzyszenia,
3. Organizowanie konferencji,
seminariów, szkoleń,
wykładów, koncertów oraz
innych imprez,
4. Wspieranie instytucji
finansowych o charakterze
samopomocowym, w
szczególności Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo –
Kredytowej im. Powstańców
Śląskich z siedzibą
w Zdzieszowicach,
5. Inne działania sprzyjające
rozwojowi celów
Stowarzyszenia.
1. Inicjowanie i organizowanie
działalności rozwijającej
wiedzę motoryzacyjną.
2. Kultywowanie historii
motoryzacji.
3. Doradztwo w zakresie
restaurowania starych
pojazdów.
4. Promowanie pojazdów
zabytkowych jako element
kultury, historii i dziedzictwa
narodowego.
5. Integrowanie środowiska
fanów motoryzacji.
6. Rozwijanie kontaktów
z krajowymi i zagranicznymi
organizacjami o podobnych
charakterze i zakresie działania.

2. Rzeczpospolita Polska

ul. Krolla 6
47-320
Gogolin

Przedstawi
ciel: Renata
Jakubowicz Brozdowska

Stowarzysze
nie
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Przyjęty
uchwałą dnia
17.08.2019 r.

NIE

1. Organizowanie zlotów,
rajdów, uroczystości
okolicznościowych i innych
imprez oraz współudział
w takich wydarzeniach.
2. Współdziałanie z organami
administracji rządowej,
samorządowej i specjalnej,
instytucjami i organizacjami
społecznymi w organizacji
akcji i imprez.
3. Organizowanie imprez
kulturalnych.
4. Wykonanie innych
czynności z dziedziny
motoryzacji, powierzonych lub
zleconych przez odpowiednie
władze rządowe bądź
samorządowe oraz organizacje
społeczne lub gospodarcze.
5. Udział członków w
imprezach motoryzacyjnych
krajowych i
międzynarodowych.
6. Nawiązywanie kontaktów
krajowych
i międzynarodowych służących
do rozwoju działalności.
7. Prowadzenie stron
i serwisów internetowych
pomagających urzeczywistnić
cele stowarzyszenia.

7

Krapkowicka
Grupa
Poszukiwawczo
Ratownicza
KGPR

23.10.
2019 r.

Ochrona życia i zdrowia
ludzkiego.
Szkolenie psów ratowniczych.
Udział w akcjach
poszukiwawczych.
Podwyższanie kwalifikacji
w dziedzinie ratownictwa
specjalistycznego.
Współpraca z innymi
podmiotami i służbami.
Dbałość o porządek
i bezpieczeństwo publiczne.

2. Rzeczpospolita Polska

ul. Hotelowa
3/13
47-303
Krapkowice

Przedstawi
ciel:
Arkadiusz
Jazłowiecki

Stowarzysze
nie
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Przyjęty
uchwałą dnia
19.10.2019 r.

NIE

Szkolenie swoich członków
w zakresie ratownictwa
specjalistycznego.
Organizacja szkoleń,
wykładów, prelekcji i pokazów
dla mieszkańców, uczniów
szkół oraz przedszkoli.
Uczestnictwo w szkoleniach,
manewrach z dziedziny
ratownictwa.
Udział w egzaminach
organizowanych przez WSSGR
w Nowym Sączu.
Udział w akcjach
poszukiwawczo ratowniczych
na terenie kraju.
Współpraca z Policją , PSP,
OSP i innymi GPR na terenie
województwa oraz w Polsce.

8.

„Centrum Tańca”

- prowadzenie edukacji
w zakresie wiedzy o tańcu
- nauka tańca
- organizowanie imprez
artystycznych
- organizacja Festiwalu Royal
Tango Marathon
- inicjowanie działań na rzecz
społeczności lokalnych
- rozwój kultury fizycznej
i sportu poprzez taniec
- upowszechnianie kultury
i tradycji dzięki tańcom
regionalnym
Rzeczpospolita Polska
Stowarzyszenie realizuje swoje
cele poprzez organizację
wykładów, seminariów,
szkoleń, warsztatów, odczytów,
konferencji, spotkań, prelekcji,
konkursów, zawodów,
koncertów, festiwali, wyjazdów
edukacyjnych oraz innych zajęć
aktywacyjnych.

ul.
Powstańców
Śląskich 31
47-370
Moszna

Zarząd:
Joanna
Zmarzlik –
Prezes
Sławomir
Gołyś –
Członek
Zarządu
Krystyna
Krzemińska –
Członek
Zarządu

Stowarzysze
nie
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Przyjęty
uchwałą dnia
19.10.2019 r.

NIE

Cele funkcjonowania
Stowarzyszenia są
następujące:
a. promowanie rozwoju
technologicznego
b. wspieranie projektów
społecznych i startup’owych
c. wdrażanie nowoczesnych
rozwiązań technologicznych
d. promowanie kultury
dyskusji oraz wymiany myśli,
idei i poglądów
e. rozwój nauki i myśli
technologicznej
Rzeczpospolita Polska

9.

LynxCerasus

12.05.20
20

a. prace nad własnymi
rozwiązaniami
technologicznymi i ich
udostępnienie
b. prowadzenie projektów
społecznych
c. edukowanie o nowoczesnej
technologii
d. podejmowanie współpracy z
podmiotami zainteresowanymi
wdrażaniem nowoczesnych
rozwiązań technologicznych
e. podejmowanie współpracy z
organami administracji
publicznej
f/. podejmowanie współpracy z
instytucjami samorządowymi
g. promowanie przedsięwzięć
związanych z rozwojem
nowoczesnych technologii
h. organizowanie szkoleń,
konferencji, seminariów oraz
paneli dyskusyjnych
i. organizowanie akcji
informacyjnych dla ludności
j. działalność publicystyczną
k. publikacje naukowe
l. współpracę z sektorem
prywatnym

ul. Kościuszki
19A
47-330
Jasiona

Przedstawicie
l: Arkadiusz
Małachowski

Stowarzysze
nie
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Przyjęty
uchwałą dnia
17.04.2020 r.

NIE

10

U TUWIMA –
Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły
Specjalnej
w Krapkowicach

30.06.
2020 r.

1. Cele działania to
1) Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych
2) Działalność wspomagająca
rozwój społeczności lokalnej
3) Rozwój kultury, sztuki,
ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego;
4) Wspieranie i
upowszechniania kultury
fizycznej;
5) Edukacja, oświata i
wychowania;
6) Działalność na rzecz
integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
7) Ochrona i promocja
zdrowia;
8) Działalność charytatywna;
9) Działalności na rzecz osób w
wieku emerytalnym;
10) Promocja i organizacja
wolontariatu;
11) Ekologia i ochrona
zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego;
12) Turystyka i krajoznawstwo;
13) Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu;
14) Działalność na rzecz
integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i
współpracy między
społeczeństwami, w tym
transgranicznej;
15) Działanie przeciw
przemocy w rodzinie i
środowisku mieszkańców.
2. Rzeczpospolita Polska
3. Stowarzyszenie realizuje
swoje cele poprzez:
1) organizację festiwali,
konkursów, przeglądów,
spotkań, plenerów,
warsztatów, wystaw

ul. Kościelna
10,
47-300
Krapkowice

Przedstawicie
l; Sabina
Lasman

Stowarzysze
nie
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Przyjęty
uchwałą dnia
01.06.2020 r.

NIE

artystycznych i innych imprez
kulturalnych, rekreacyjnych,
rozwojowych oraz sportowych,
2) współpracę z organizacjami
pozarządowymi, rządowymi,
samorządowymi i kręgami
biznesu,
3) prowadzenie działalności
aktywizującej i integrującej
małe, lokalne wspólnoty,
4) organizowanie kształcenia i
podnoszenia kwalifikacji
członków, w dziedzinach
i kierunkach przydatnych dla
realizacji celów statutowych,
5) prowadzenie działalności
dydaktycznej - szkoleń,
sympozjów, prezentacji,
seminariów, warsztatów,
konferencji, wymian
międzynarodowych,
6) prowadzenie działalności
wydawniczej, informacyjnej i
promocyjnej (biuletyny,
książki, broszury, ulotki itp.)
związanych z realizacją celów
statutowych,
7) popularyzowanie i
upowszechnianie wiedzy o
historii, tradycjach, sztuce i
kulinariach regionalnych,
8) podejmowanie, realizowanie
i propagowanie działań
promujących zdrowy styl życia
i aktywność osób w różnym
wieku (w szczególności:
dzieci, młodzieży oraz osób
starszych),
9) inicjowanie i podejmowanie
społecznych działań
dotyczących ochrony
środowiska,
10) wszelkie inne formy
działania dozwolone prawem,
a sprzyjające realizacji
statutowych celów
organizacji.

1.

Cele Stowarzyszenia:

- Propagowanie śląskiej
kultury
- Stworzenie śląskiej
mikronacji
- Szerzenie wiedzy o Śląsku
- Budowa centrum kultury
Śląskiej
11.

12.

SEMPER
SILESIANA

STOWARZYSZE
NIE
WSPIERAJĄCE
AKTYWNOŚĆ
ORAZ IN
TEGRACJĘ
MŁODZIEŻY,
DOROSŁYCH,
SENIORÓW I
NIEPEŁŁNOSPR
AWNYCH
„SIERA”

28.08.
2020 r.

16.06.20
21

2. Województwo Opolskie
3.
- działalność informacyjną i
wydawniczą
- zbiórkę funduszy
- organizację wszelkiego
rodzaju spotkań i wydarzeń
kulturowych
- współpracę z innymi
stowarzyszeniami
1. Zwiększanie aktywności
młodzieży, dorosłych, seniorów
i niepełnosprawnych w swoich
lokalnych środowiskach;
2. Poszerzenie wiedzy
młodzieży, dorosłych, seniorów
i niepełnosprawnych o
organizacjach pozarządowych i
instytucjach rządowych i
samorządowych polskich i
zagranicznych;
3. Kształtowanie postaw
sprzyjających bezpośredniemu
uczestnictwu w działalności na
rzecz osób starszych i
niepełnosprawnych;
4. Wspieranie i propagowanie
integracji międzypokoleniowej;
5. Wspieranie i promowanie
idei wolontariatu;
6. Rozbudzanie świadomości i
rozszerzanie wiedzy o historii i
tradycji ze szczególnym
uwzględnieniem
wielokulturowej przeszłości
regionu i kraju;
7. Poszerzanie wiedzy ogólnej
członków Stowarzyszenia;

ul. Wojska
Polskiego 22
47-330
Żyrowa

Przedstawicie
l: Danuta
Naworol

Stowarzysze
nie
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

ul. Elizy
Orzeszkowej
3
47-303
Krapkowice

Zarząd:
Teresa
Krompiec –
Prezes
Alicja Dymek
– Członek
Martyna
Tetłak Członek

Stowarzysze
nie
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Przyjęty
uchwałą dnia
17.04.2020 r.

Przyjęty
uchwałą dnia
01.03.2021 r.

NIE

NIE

8. Aktywizacja
niepełnosprawnych, dorosłych,
seniorów, dzieci i młodzieży w
budowaniu wspólnej
przestrzeni do realizacji pasji
talentów;
9.Działanie na rzecz osób
niepełnosprawnych;
10. Poprawa zdrowia
młodzieży, dorosłych, seniorów
i niepełnosprawnych oraz
związanej z nim jakości życia;
11. Kształtowanie
prozdrowotnego stylu życia
młodzieży, dorosłych, seniorów
i niepełnosprawnych;
12. Aktywizacja młodzieży,
dorosłych, seniorów i
niepełnosprawnych poprzez
szeroko rozumianą działalność
artystyczną i hobbystyczną;
13. Działanie na rzecz
integracji i promocji członków
Stowarzyszenia.
Rzeczpospolita Polska
1. Organizowanie imprez
kulturalnych, rekreacyjnych i
sportowych;
2. Organizację szkoleniowowypoczynkowych wyjazdów
wakacyjnych;
3. Działalność wspomagającą
wystawianie przedstawień
teatralnych artystycznych;
4. Działalność scenografów,
projektantów i wykonawców
teatralnych, dekoracji
scenicznych, specjalistów od
oświetlenia sceny,
konferansjerów itd.
5. Działalność producentów
przedstawień artystycznych, w
obiektach lub poza nim;
6. Organizowanie i
przeprowadzanie wycieczek
edukacyjno-krajoznawczych
dla młodzieży, dorosłych,
seniorów i niepełnosprawnych;

13

Stowarzyszenie
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7. Organizowanie plebiscytów i
konkursów aktywizujących
młodzież, dorosłych, seniorów
i niepełnosprawnych;
8. Prowadzenie działalności
dydaktycznej - szkoleń,
sympozjów, prezentacji,
seminariów, warsztatów,
konferencji, wymian
międzynarodowych
9. Składanie wniosków o
dofinansowanie projektów do
grantów dawców, a w
szczególności do: fundacji,
ambasad, agencji krajowych i
instytucji samorządowych,
rządowych i pozarządowych,
funduszy unijnych i innych;
1) Upowszechnianie idei
odnowy i rozwoju wsi z
zachowaniem niepowtarzalnej
tożsamości wsi i wartość życia
wiejskiego przy poszanowaniu
dziedzictwa kulturowego i
materialnego wsi;
2) Działalność wspomagająca
rozwój społeczności lokalnej;
3) Rozwój kultury, sztuki,
ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego;
4) Wspieranie i
upowszechniania kultury
fizycznej;
5) Edukacja, oświata i
wychowanie;
6) Działalności wspomagająca
rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości
wiejskiej, w szczególności w
zakresie turystyki wiejskiej,
wytwarzania i dystrybucji
produktów lokalnych,
tworzenia alternatywnych form
dochodu dla mieszkańców wsi;
7) Promocja zatrudnienia i
aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z
pracy;

ul.
Gogolińska
19c
47-325
Kamionek

Przedstawicie
l: Paweł
Pilarz

Stowarzysze
nie
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Przyjęty
uchwałą dnia
22.03.2021 r.

NIE

8) Działalność na rzecz
integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
9) Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom
społecznym;
10) Ochrona i promocja
zdrowia;
11) porządek i bezpieczeństwo
publiczne;
12) Działalność charytatywna;
13) Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych;
14) Działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym;
15) Promocja i organizacja
wolontariatu;
16) Ekologia i ochrona
zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego;
17) Turystyka i krajoznawstwo;
18) Promocja wsi Kamionek,
gminy Gogolin, powiatu
krapkowickiego i województwa
opolskiego;
19) Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu;
20) Działalność na rzecz
integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i
współpracy między
społeczeństwami, w tym
transgranicznej;
21) Działanie przeciw
przemocy w rodzinie i
środowisku mieszkańców.
Rzeczpospolita Polska
1) organizację festiwali,
konkursów, przeglądów,
spotkań, plenerów,
warsztatów, wystaw
artystycznych i innych imprez
kulturalnych, rekreacyjnych,
rozwojowych oraz sportowych,

2) współpracę z organizacjami
pozarządowymi, rządowymi,
samorządowymi i kręgami
biznesu,
3) prowadzenie działalności
aktywizującej i integrującej
małe, lokalne wspólnoty,
4) organizowanie kształcenia i
podnoszenia kwalifikacji
członków, w dziedzinach
i kierunkach przydatnych
dla realizacji celów
statutowych,
5) prowadzenie działalności
dydaktycznej - szkoleń,
sympozjów, prezentacji,
seminariów, warsztatów,
konferencji, wymian
międzynarodowych,
6) prowadzenie działalności
wydawniczej, informacyjnej i
promocyjnej (biuletyny, książki,
broszury, ulotki itp.)
związanych z realizacją celów
statutowych,
7) popularyzowanie i
upowszechnianie wiedzy o
historii, tradycjach, sztuce i
kulinariach regionalnych,
8) podejmowanie, realizowanie
i propagowanie działań
promujących zdrowy styl życia
i aktywność osób w różnym
wieku (w szczególności: dzieci,
młodzieży oraz osób starszych),
9) inicjowanie i podejmowanie
społecznych działań
dotyczących ochrony
środowiska,
10) wszelkie inne formy
działania dozwolone prawem,
a sprzyjające realizacji
statutowych celów
organizacji.

1) W

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

