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Numer 

kolejny w 

ewidencji 

Nazwa stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów  do 

ewidencji 1) 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego 2) 

 

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego 3) 

 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego 4) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia zwykłego 5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego 6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego 7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego 
8) 

Przekształcenie lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10 
) 

Zastosowanie wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego środków 

nadzoru 11) 

Uwagi12) 

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

1 

Polskie Stowarzyszenie 

Miłośników Pielęgnic 

„KLUB MALAWI” 

31.03.2017 r. 

1. Cele Stowarzyszenia to: 

 poszerzanie i propagowanie wiedzy o życiu tropikalnych ryb 

akwariowych, głównie pielęgnic pochodzących z jeziora 
Malawi w Afryce, 

 popularyzacja hodowli ryb z Jeziora Malawi w warunkach 
akwariowych. 

 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez: 

 witryny internetowe poświęcone rybom z jeziora Malawi, 

 internetowe forum dyskusyjne Stowarzyszenia, 

 wystawy akwarystyczne, 

 publikacje akwarystyczne, 

 współpraca z innymi stowarzyszeniami o podobnym 
charakterze. 

ul. Moniuszki 5A 

47-100 Strzelce Opolskie 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest  reprezentowane przez 

przedstawiciela: Jarosław 

Jaskólski 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwałą Nr 

2/2011  

z dnia 

24.03.2011r. 

zmienioną 

Uchwałą nr  

KM/22/2016 z 

dnia 26.11.2017r. 

TAK    OR.512.1.2017 

         2 
Polskie Towarzystwo 

Motocyklowe 
23.03.2017 r. 

 

1. Cele Stowarzyszenia to: 

 krzepienie ruchu motocyklowego,  

 praktyki związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, 

 dzielenie się  pasją z mieszkańcami ziemi strzeleckiej. 

 
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Gmina Strzelce 

Opolskie. 

 
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

 spotkania członkowskie, 
 imprezy charytatywne, 
  wspólne wyjazdy. 

 

ul. Parkowa 4 
47-100 Strzelce 

Stowarzyszenie  zwykłe 

jest reprezentowane przez 

przedstawiciela: Marcin 

Jacek 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

Uchwała Nr 

1/2017  

z dnia 

02.01.2017 r. 

NIE    OR.512 2.2017 

3 
Klub Rodło  

Góra Św. Anny 

        
17.05.2017 r. 

1. Cele Stowarzyszenia to:  

 odnawianie i pielęgnowanie tradycji RODŁA poprzez 

        przypominanie i ocalanie od zapomnienia Rodła i Rodłaków 

 edukacje, petycje do władz mających na celu nadawanie 

nazw ulic, skwerków i innych miejsc użyteczności 

publicznej, 

 nadawanie imieniem szkół i klubów sportowych ,  

 prelekcje, branie czynnego udziału w uroczystościach 

Patriotycznych, 

 oddawanie czci i pamięci przed istniejącymi miejscami 

pamięci,  

 organizowanie spotkań okolicznościowych dla członków i 

sympatyków Rodła,  

 czynny udział w uroczystościach patriotycznych w miejscach 

poświęconych Pamięci Powstańców Śląskich i Rodłaków. 

 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Województwo 

Opolskie. 

 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 różnego rodzaju spotkania, koncerty, wystawy, prelekcje, 

 obchody jubileuszowe Rodła i Rodłaków oraz uroczystości 

patriotyczne rocznicowe i państwowe ,  

 współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami 

mającymi podobne cele np. z młodzieżą. 

 

ul. Leśnicka 28 
47-150 Góra Św. Anny 

Stowarzyszenie zwykle 

jest  reprezentowane przez 

przedstawiciela: Witold 

Iwaszkiewicz 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała o 

przyjęciu 

regulaminu z 

dnia 

03.05.2017 r. 

NIE    OR.512.3.2017 
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4 
  Opolski Klub Bokserski 

Opolskie 
23.04.2018 r. 

1. Cele Stowarzyszenie to:  

 propagowanie zdrowego trybu życia, 

  rozpowszechnianie kultury fizycznej,  

 rozwijanie zainteresowań sportowych, nauka podstawowych 

zasad, praca w g rupie, edukacja oraz działanie poprzez 

wychowanie, promocja miasta. 

 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 inspirowanie różnych środowisk w mieście do tworzenia 

niezbędnych warunków do zapewnienia prawidłowego 

rozwoju dzieci i młodzieży, 

  realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i zdrowotnej, 

współpraca z różnymi stowarzyszeniami i organizacjami w 

zakresie promocji sportu, promocja zdrowego stylu życia 

wolnego od uzależnień. 

ul. Nowe Osiedle2/31 

47-120 Zawadzkie 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest  reprezentowane przez 

przedstawiciela: 

Katarzyna 

Graczykowska 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała Nr 

1/2018  

z dnia 

10.07.2018 r. 

NIE    OR.512.4.2018 

 

 
5. 

Stowarzyszenie Klub 

Kibica ZAKSA Strzelce 

Opolskie 

23.07.2018 r. 

1. Cele Stowarzyszenia to: 

 popularyzacja sportu i rekreacji, a w szczególności piłki 

siatkowej,  

 dopingowanie w sposób kulturalny drużyny ZAKSA Strzelce 

Opolskie”,  

 współpraca z ZAKSA Strzelce Opolskie oraz innymi 

organizacjami sportowymi, których cele są zbliżone do celów 

Stowarzyszenia, 

  dbanie o dobre imię miasta Strzelce Opolskie, klubu 

sportowego „ZAKSA Strzelce Opolskie” i wszystkich osób z 

nim związanych. 

 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest  terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 

 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 popularyzację celów wśród społeczeństwa miasta Strzelce 

Opolskie , 

 organizowanie kulturalnego dopingu dla drużyny „ZAKSA 

Strzelce członkom Stowarzyszenia, poprzez współpracę z 

Klubem Sportowym „ZAKSA Strzelce Opolskie” 

  zakupu kart wstępu na mecze organizowane w Strzelcach 

Opolskich w sposób grupowy, 

  organizowanie wyjazdów na spotkania wyjazdowe drożyny 

„ZAKSA Strzelce Opolskie” dla członków Stowarzyszenia, 

 integrowanie środowiska kibiców siatkarskich w celu 

przyjaznego i kulturalnego kibicowania swoim drużynom, 

 organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia z trenerem, 

działaczami i zawodnikami „ZAKSA Strzelce Opolskie” w 

celu przybliżenia kibicom życia sportowców,  

 poznania oceny jakości kibicowania i nawiązywania 

przyjaźni,  

 gromadzenie środków finansowych na prowadzenia 

działalności statutowej.  

Strzelce Opolskie 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest  reprezentowane przez 

Zarząd w składzie: 

1. Dariusz Bednarek – 

Prezes Zarządu  

2. Anna Wiater –

Wiceprezes Zarządu 

3. Małgorzata Nieboj - 

Skarbnik Zarządu 

Stowarzyszenie 

zwykłe posiada organ 

kontroli wewnętrznej 

w składzie  

1. Małgorzta 

Kornaga 

2. Jerzy Janik 

3. Łukasz 

Piątek 

Uchwałą o 

powołaniu 

stowarzyszen

ia zwykłego z 

dnia 

20.04.2018 r. 

NIE    OR.512.5.2018 

6. 

Klub Sportowy 

„Młodzik” Strzelce 

Opolskie 

10.09.2018 r. 

1. Cele Stowarzyszenia to  

 propagowanie, upowszechnianie i rozwijanie kultury 

fizycznej oraz sportu, propagowanie higienicznego trybu 

życia,  

 współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z 

innymi stowarzyszeniami i organizacjami, w zakresie kultury 

fizycznej i sportu, ochrony środowiska zgodnie z art. 17.1.4 

uopgop. 

 

 

2. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 organizowanie zajęć treningowych o charakterze 

ogólnorozwojowym oraz ukierunkowanym na piłkę nożną, 

 zajęcia prowadzone przez trenerów posiadających 

odpowiednie kwalifikacje (licencje PZPN),  

 udział w zawodach, turniejach oraz imprezach  

ul. Nowowiejska 61 

47-100 Strzelce 

Opolskie 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest  reprezentowane przez 

Zarząd w składzie: 

1. Adam Jaremko – 

Prezes Zarządu 

2. Dagmara Jaremko- 

Wiceprezes Zarządu 

3. Piotr Nieświec – 

Członek Zarządu 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała o 

założeniu 

stowarzyszen

ia zwykłego z 

dnia 

07.09.2018 r. 

NIE    OR.512.6.2018 
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organizowanych przez inne stowarzyszenia, organizacje. 

7 

     Stowarzyszenie       

Śmigło Team Strzelce 

Opolskie 

29.01.2019 r. 

1. Cele Stowarzyszenia to: 

 propagowanie biegania i innych form ruchu wśród 

młodzieży i osób dorosłych na terenie działania 

Stowarzyszenia,  

 promocja i upowszechnianie biegania jako najprostszej 

formy ruchu, organizacja imprez biegowych , w tym 

biegów ulicznych i przełajowych oraz cyklicznych spotkań 

biegowych o charakterze sportowo – rekreacyjnym 

 uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych w 

obszarze całego kraju a także poza jego granicami, 

 promocja aktywnego i zdrowego stylu życia, kształtowanie 

pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych 

Stowarzyszenia,  

 przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i 

szkole tj. chuligaństwo, alkoholizm, narkomania, poprzez 

promowanie pozytywnej postawy,  

 promocja aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych, 

promocja miasta Strzelce Opolskie i powiatu strzeleckiego. 

 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem 

Strzelec Opolskich i powiatu strzeleckiego. 

 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 organizowanie cyklicznych wspólnych spotkań biegowych ,  

 organizowanie oraz wspieranie organizacji imprez biegowych 

na terenie Strzelec Opolskich i powiatu strzeleckiego 

 prowadzenie działań integrujących środowisko biegaczy, 

współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej oraz 

władzami sportowymi przy realizacji celów Stowarzyszenia 

 promowanie miasta Strzelce Opolskie i powiatu strzeleckiego, 

poprzez uczestnictwo w licznych imprezach biegowych na 
terenie kraju i poza jego granicami ,  

 organizowanie wyjazdów dla członków Stowarzyszenia na 
imprezy sportowo – rekreacyjne na terenie kraju i zagranicą 

 współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o 

podobnym charakterze, zmierzającą do pogłębienia wiedzy na 
temat biegania, a także wyminę doświadczeń związanych z ta 

formą aktywności fizycznej, 

  prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia i innych 
form prezentacji Stowarzyszenia w Internecie,  

 udział w akcjach charytatywnych podczas zawodów 
biegowych. 

ul. Jana Rychla 6/22 

47-100 Strzelce Opolskie 

Stowarzyszenie zwykłe jest  

reprezentowane przez 

Zarząd w składzie: 

1. .Krystian Śmigielski 

– Prezes Zarządu 

2. .Monika Kolbe – 

Członek Zarządu 

3. Marcin Fortuna – 

Członek Zarządu 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała Nr 

2 z dnia 

19.01.2019 r. 

NIE 23.12 2021 r.  Monika Kolbe  OR.512.7.2019 

8 
Stowarzyszenie Klub 

Jeździecki Borycz 
27.12.2019 r. 

1. Cele Stowarzyszenia to: 

 popularyzacja walorów rekreacji konnej i sportu konnego 

oraz innych form kultury fizycznej i sportu na terenie 

swojego działania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,  

 organizacja nauki jazdy konnej w Klubie oraz poza jego 

siedzibą,  

 organizacja zawodów jeździeckich i innych jeździeckich 

imprez sportowych raz rekreacyjnych w Klubie oraz poza 

jego siedzibą, 

 pielęgnowanie i popularyzację tradycji jeździeckich, 

tworzenie i udostępnianie członkom klubu bazy rekreacyjno- 

sportowej. Warunki i zasady korzystania z w/w bazy określi 

odrębny regulamin zatwierdzony przez Zarząd Klubu 

 współpraca z osobami i instytucjami zainteresowanymi 

rozwojem jeździectwa i hodowli w kraju,  

 rekreacja i rozwijanie celów statutowych polskiego Związku 

Jeździeckiego,  

 przygotowanie koniu i członków klubu do udziału w 

zawodach krajowych i międzynarodowych,  

 udział w zawodach konnych na terenie kraju i poza jego 

granicami, 

  ochrona przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i naturalnego 

środowiskach oraz propagowanie proekologicznych postaw, 

organizacja imprez masowych, 

  promowanie ekologicznych i korzystnych zdrowotnie 

ul. Wolności 2 
47-180 Borycz 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest reprezentowane przez 

Zarząd w składzie:  

1. Henryk Gordzielik- 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej. 

Uchwała  

nr 2 

 z dnia 

18.12.2019r 

NIE    OR.512.8.2019 
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aspektów jazdy konnej dla osób dorosłych,  

 organizację zajęć z hipoterapii, prowadzenie hodowli i chowu 

koni w tym pasjonat koni,  

 promocja Gminy Izbicko, Powiatu Strzeleckiego, 

Województwa Opolskiego oraz Polski, w kraju i za granicą, 

 organizowanie i prowadzenie współpracy z uczelniami 

wyższymi i innymi jednostkom ,i naukowymi, instytucjami 

kulturalno- oświatowymi, władzami samorządowymi, 

rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami o podobnym profilu działania, prowadzenie i 

aktywny udział w badaniach i współpracy naukowej z 

ośrodkami w kraju i za granicą. 

 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem 

miejscowości Borycz. 

 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 propagowanie rozwoju rekreacji i sportu konnego na terenie 

działania we współdziałaniu ze wszystkimi zainteresowanymi 

organizacjami i instytucjami , osobami fizycznymi, a także w 

oparciu o własną działalność statutową,  

 organizowanie zawodów oraz imprez rekreacyjnych i 

sportowych dla swoich członków i osób trzecich, jak również 

udział w imprezach sportowych, rekreacyjnych i 

turystycznych organizowanych przez instytucje państwowe i 

społeczne oraz inne organizacje sportowe i turystyczne, 

 rozwijanie w różnych formach propagandę sportu, rekreacji, 

turystyki i rywalizacji konnej,  

 współdziałanie z odpowiednimi podmiotami oraz 

instytucjami w zakresie ochrony przyrody i środowiska 

naturalnego,  

 organizacja i współuczestnictwo w konkursach, 

konferencjach, seminariach i obozach jeździeckich, mających 

na celu szkolenie działaczy, organizatorów i instruktorów, 

 organizacja i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących w 

tym zakresie przepisów szczegółowych, działalność 

gospodarczą polegającą na  prowadzeniu szkoleń 

jeździeckich, obozów szkoleniowych, wynajmu bazy 

rekreacyjno- sportowej jak i organizacji innych form 

aktywności jeździeckiej,  

 zarządzanie posiadanymi urządzeniami rekreacyjno- 

sportowymi i turystycznymi,  

 rozwijanie działalności w zakresie rozwoju bazy materialnej 

klubu,  

 podejmowanie innych zgodnych z prawem, przedsięwzięć, w 

ramach statutowej działalności jakie okażą się celowe dla 

rozwoju rekreacji i sportu konnego na obszarze działania 

klubu oraz które są konieczne do realizacji celów Klubu. 

9 

Stowarzyszenie 

Strzelecko-sportowe 

Raszowa 

27.01.2020 r. 

1. Cele Stowarzyszenia to:  

 popularyzowanie strzelectwa sportowego, myśliwskiego oraz 

praktycznego,  

 organizowanie i udział w zawodach krajowych o 

zagranicznych w strzelnictwie sportowym, myśliwskim i 

praktycznym , 

  stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego 

Członków Stowarzyszenia,  

 udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i 

działaniach popularyzujących strzelnictwo. 

 

2.  Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem 

miejscowości Raszowa. 

 

3. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez: 

 organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich i 

rekreacyjnych jak również udział w zawodach i imprezach 
organizowanych przez inne organizacje, zarówno w kraju jak 

i za granicą,  

 uprawianie strzelnictwa sportowego, myśliwskiego i 

praktycznego oraz innych sportów obronnych, wymianę 
doświadczeń pomiędzy osobami i stowarzyszeniami 

ul. Góra Św. Anny 12  

47-150 Raszowa 

Stowarzyszenie zwykłe jest  

reprezentowane przez: 

Dawid Ogorzałek 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej. 

Uchwała  

z dnia 

19.01.2020r. 

NIE    OR.512.1.2020 
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zajmującymi się strzelnictwem i kolekcjonerstwem broni, 

 naukę i propagowanie strzelnictwa precyzyjnego poprzez 

orgaanizowanie spotkań i warsztatów,  

 krzewienie zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania się 

bronią palną w szczególności przez młodzież i osoby 
rozpoczynające korzystanie z broni palnej,  

 współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami, 

klubami, władzami oświatowymi oraz z osobami fizycznymi 

w zakresie celów realizowanych przez Stowarzyszenie, 

 współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach 

działania, 

  prowadzeniu szkoleń podstaw z Ratownictwa Medycznego 

prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. 

10 
     Stowarzyszenie Nasza 

Woda 
10.09.2018 r. 

1. Celem Stowarzyszenia jest ochrona wód podziemnych gminy 

Jemielnica oraz Strzelec Opolskich 

 
2. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez monitorowanie 

stanu faktycznego do różnych instalacji. 

ul. Zielona 4  
47-133 Gąsiorowice 

Stowarzyszenie zwykłe jest  
reprezentowane przez: 

1. Jan Kapuściński 

2. Tadeusz Koteluk 
3. Waldemar 

Walasek 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała z 

dnia 

15.06.2020r. 

NIE    OR.512.2.2020 

11 
   Stowarzyszenie 

Aktywne Pokolenia 
16.10.2020 r. 

1 

1. Cele Stowarzyszenia to:  

 pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin i osób, 

 działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

  działalność charytatywna; podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej, 

  działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz języka regionalnego, 

  ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

  promocja zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz 

aktywizacja społeczna osób starszych, 

  działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości; działalność wspomagająca rozwój 

techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 

technicznych w praktyce gospodarczej, 

  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych; nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i 

wychowanie działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym 
wypoczynek dzieci i młodzieży, 

  kultura, sztuka, dobór kultury i dziedzictwa narodowego; 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu i 

rekreacji, 

  ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego; turystyka i krajoznawstwo, 

 porządek i bezpieczeństwo publiczne; wspieranie rodzin i 
pieczy zastępczej, 

  upowszechnianie i ochrona wolności i praw oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój 

demokracji; ratownictwo i ochrona ludności, 

  pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 

  upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, 

  działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocja i 
organizacja wolontariatu, 

  pomoc Polonii i Polakom za granicą, 

  działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 
promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, 

  działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrona praw dziecka, 

  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
działalność na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w Ustawie o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, jako podmioty działające w sferze pożytku 
publicznego, 

 udzielanie pomocy oprawnej oraz zwiększanie świadomości 
prawnej społeczeństwa; udzielanie poradnictwa 

obywatelskiego. 

 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dla właściwej realizacji celów 

również poza granicami RP. 

ul. Gogolińska 17/5 

 47-100 Strzelce 

Opolskie 

Stowarzyszenie zwykłe jest 

reprezentowane przez: 

1. Barbara 
Prochownik- 

Malewską 
2. Franciszek Kłoda 

Stowarzyszenie 
zwykłe posiada 

Komisję rewizyjną, 

reprezentowaną przez: 

1. Rafał Foit 2.Łukasz 

Andzel 

Uchwała WZC 2- 
2020 z dnia 

14.09.2020r. 
TAK    OR.512.3.2020 
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3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie 

i/lub prowadzenie działań umożliwiających interesariuszom 

i beneficjentom dostęp rozwijanie wiedzy, umiejętności, 

kwalifikacji, doświadczeń, kontaktów, pasji i innych 

poprzez różne formy: spotkania, sieciowanie, doradztwo, 

informacje, badania, wydawnictwa, seminaria, konferencje 

wykłady, prelekcje, kursy, szkolenia, warsztaty, wyjazdy, 

wizyty, konkursy, staże, stypendia, programy , wystawy, 

eventy i inne. 

12 

Międzyparafialna 

Orkiestra Dęta 

Zawadzkie 

19.08.2021 r. 

1. Cele Stowarzyszenia to: 

 popularyzacja kultury, tradycji i historii (szczególnie 
muzycznych) Górnego Śląska, 

 rozwój kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży; 

propagowanie kultury muzycznej, 

  uświetnianie grą różnego rodzaju uroczystości, festynów i 
imprez; integracja poprzez muzykę, 

 podejmowanie współpracy z innymi orkiestrami dętymi w 

kraju i na świecie.  
 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 prowadzenie orkiestry dętej, 

  organizację koncertów, 

  prezentowanie na zewnątrz, podczas uroczystości, imprez i 

przeglądów, 

  umożliwianie rozwijania zainteresowań muzycznych, 

szczególnie dzieciom i młodzieży upowszechnianie kultury 

muzycznej regionu, 

  promocja parafii, miasta i regiony; współpraca z innymi 

orkiestrami dętymi w kraju i za granicą. 

ul. Opolska 88, 
47- 120 

zawadzkie 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest  reprezentowane przez 

Zarząd w składzie: 

1. Kamil Żyłka- 

Prezes Zarządu 

2. Piotr Beier- 

Zastępca 

Prezesa Zarządu 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała z 

dnia 

3.08.2021r. 

NIE    OR.512.1.2021.NN 

13 

Ruch Poparcia Budowy 

Obwodnicy Strzelec 

Opolskich 

 

16.11.2021 r. 

1. Cele Stowarzyszenia to: 

 rozpowszechnianie w środowisku lokalnym informacji na 

temat dotychczasowych działań władz miasta i innych 

 instytucji dotyczących budowy obwodnicy Strzelec 

Opolskich, 

 wsparcie inicjatyw związanych z budową obwodnicy 

Strzelec Opolskich;, 

  rozpropagowanie potrzeby budowy obwodnicy Strzelec 

Opolskich wśród społeczności lokalnej, 

 współpraca z samorządami, wszystkimi instytucjami i 

specjalistami zaangażowanymi w działania na rzecz budowy 

obwodnicy miasta Strzelec,  
doprowadzenie do budowy obwodnicy Strzelec Opolskich 

. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest gmina Strzelce 

Opolskie. 

 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 weryfikację dotychczasowych i przyszłych działań władz 

miasta, dotyczących budowy obwodnicy Strzelec Opolskich, 

 propagowanie potrzeby budowy obwodnicy Strzelec 

Opolskich w środowisku lokalnym; akcje informacyjne 

(strony internetowe, FB, ulotki, banery, wywiady w radiu, 

telewizji, prasie, konferencje prasowe),  

 badanie opinii mieszkańców miasta na temat potrzeby 

powstania obwodnicy, 

  rozpowszechnianie informacji dotyczących budowy 

obwodnicy Strzelec Opolskich, 

  Współpracę z samorządami, wszystkimi instytucjami i 

specjalistami zaangażowanymi w działania na rzecz budowy 

obwodnicy miasta Strzelce Opolskie. 

 

 

        ul. Sosnowa 5/27 

47-100 Strzelce Opolskie 

 

Stowarzyszenie zwykłe jest  

reprezentowane przez 

przedstawiciela: 

Mateusz Sprecher 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała nr 

2 z dn. 

08.11.2021r. 

NIE    OR.512.2.2021.NN 

14 Azyl u Rysi i Trusia  

1. Cele Stowarzyszenia to: 

  szukanie domów bezdomnym zwierzętom, 

 sterylizacje i kastracje bezdomnych zwierząt, 

  leczenie  bezdomnych zwierząt i profilaktyka, 

 dokarmianie zwierząt wolnożyjących, 

 edukacja społeczeństwa odnoście potrzeb życiowych różnych 
gatunków zwierząt, 

 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Województwo 

ul. Powstańców Śl. 46, 47-

180 Izbicko 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest  reprezentowane przez 

przedstawiciela  

Mirela Patrerok 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwałą  

nr 2 z dnia 

26.03.2020 
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Opolskie. 
 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 organizowanie zbiórek pieniężnych, 

 organizowanie zbiórek pokarmów dla zwierząt, 

 organizowanie spotkań w miejscach tj. szkoły, 

 organizowanie spotkań edukacyjnych w siedzibie 

Stowarzyszenia, 

 promowanie działań Stowarzyszenia w Internecie. 

 

15. Ulice na tor 15.03.2022  

1. Cele stowarzyszenia to: 

 działalność charytatywna, 

 zrzeszanie miłośników motoryzacji. 
 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Województwo 

Opolskie. 
 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 tworzenie zgromadzeń spontanicznych, 

 zbiórki charytatywne. 

ul. Mickiewicza 29 

47-100 Strzelce Opolskie 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest  reprezentowane przez 

przedstawiciela: 

Szymon Fudala 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwałą nr 

2 z dnia 

07.03.2022 r. 

    OR.512.1.2022.EJ 

16. 
Krąg Przyjaciół 

Szymiszowa 
25.05.2022  

1. Cele Stowarzyszenia to: 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, 

 inicjowanie wspieranie i pomoc w lokalnych działaniach 

remontowo-inwestycyjnych oraz w przedsięwzięciach 

edukacyjno – kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i 
młodzieży, 

 kultywowanie tradycji i historii miejscowości w tym miejsc 
pamięci i kultury, 

 wzmacnianie integracji mieszkańców Szymiszowa 

 promocja i organizacja wolontariatu. 

 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar powiatu 
strzeleckiego. 

 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 współpracę z osobami i instytucjami, których cele są zbieżne z 

celem Stowarzyszenia, lub które chcą wspierać realizację 
celów statutowych Stowarzyszenia, 

 organizowanie warsztatów, wystaw, konkursów, zebrań 

dyskusyjnych, pokazówo oraz innych tożsamych imprez, 

 organizowanie wypoczynku, wycieczek i imprez kulturalnych, 

 podejmowanie działań o charakterze wolontariatu, 

 promocję miejscowości Szymiszów, 

 promocję zachowani prospołecznych, 

 prowadzenie portalu internetowego, 

  współpracę z lokalnymi mediami w tym opracowanie 
informacji dla prasy radia i telewizji o realizowanych przez 

Stowarzyszenie projektach i akcjach, 

ul. Ligonia 12 

47-100 Szymiszów 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest  reprezentowane przez 

przedstawiciela: 

 Henryk Skowronek 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała nr 

2 z dnia 

28.04.2022 r. 

    OR.512.2.2022.EJ 

17. 

Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 

15.06.2022  

1. Cele Stowarzyszenia to:  

 pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin i osób, 

 działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

  działalność charytatywna; podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej, 

  działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz języka regionalnego, 

  ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

  promocja zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz 

aktywizacja społeczna osób starszych, 

  działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym 

rozwój przedsiębiorczości; działalność wspomagająca rozwój 

techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 

technicznych w praktyce gospodarczej, 

  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych; nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i 

wychowanie działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym 
wypoczynek dzieci i młodzieży, 

  kultura, sztuka, dobór kultury i dziedzictwa narodowego; 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu i 

rekreacji, 

  ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego; turystyka i krajoznawstwo, 

ul. Krakowska 16, 47-100 

Strzelce Opolskie 

Barbara Prochownik – 

Malewska - prezes 

Franciszek Kłoda -

wiceprezes 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała 

WZC 2-2022 

z dnia 

09.06.2022 r. 

    OR.512.3.2022.EJ 
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1) W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych. 

 porządek i bezpieczeństwo publiczne; wspieranie rodzin i 

pieczy zastępczej, 

  upowszechnianie i ochrona wolności i praw oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój 

demokracji; ratownictwo i ochrona ludności, 

  pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 

  upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, 

  działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocja i 
organizacja wolontariatu, 

  pomoc Polonii i Polakom za granicą, 

  działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, 

  działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechnianie i ochrona praw dziecka, 

  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
działalność na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w Ustawie o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, jako podmioty działające w sferze pożytku 

publicznego, 

 udzielanie pomocy oprawnej oraz zwiększanie świadomości 
prawnej społeczeństwa; udzielanie poradnictwa 

obywatelskiego. 

 

2. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla właściwej 

realizacji celów również poza granicami RP. 

 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie 

i/lub prowadzenie działań umożliwiających interesariuszom i 

beneficjentom dostęp rozwijanie wiedzy, umiejętności, 

kwalifikacji, doświadczeń, kontaktów, pasji i innych poprzez 

różne formy: spotkania, sieciowanie, doradztwo, informacje, 

badania, wydawnictwa, seminaria, konferencje wykłady, 

prelekcje, kursy, szkolenia, warsztaty, wyjazdy, wizyty, 

konkursy, staże, stypendia, programy , wystawy, eventy i 

inne. 

18. 
     Nasze Strzelce 

Opolskie 
14.07.2022 r. 

1. Cele Stowarzyszenia to: 

 integracja społeczna, 

 rozwój Gminy Strzelce Opolskie, 

 popularyzacja wiedzy o gminie Strzelce Opolskie 

 krzewienie postaw obywatelskich. 
 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Gmina Strzelce 
Opolskie. 

 

3.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez : 

 organizowanie spotkań, konferencji, eventów 

 aktywność w mediach społecznościowych, 

 pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

 

ul. Blokowa 19 

47-100 Strzelce Opolskie 

Stowarzyszenie zwykłe jest  
reprezentowane przez 

przedstawiciela:  

Krzysztof Klimek 
 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała nr 

2 z dnia 

06.07.2022 r. 

    OR.512.4.2022.EJ 

19. 
NIRO DANCE 

SCHOOL 
14.11.2022 r. 

1. Cele Stowarzyszenia to: 

- inicjowanie, wspieranie, organizowanie zajęć taneczno- 

sportowych 
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

- rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych  
- ochrona i promocja zdrowia przez sport 

 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Gmina Izbicko, Powiat 
Strzelecki, Woj. Opolskie, Polska, Sąsiadujące Kraje 

Względem Polski 

 
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :  

- propagowanie i organizowanie zajęć sportowych – 

tanecznych 
- promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień 

poprzez sport  

- inspirowanie różnych środowisk do tworzenia niezbędnych 

warunków rozwoju dzieci  

- pokazy i występy taneczne na scenach międzynarodowych  

 
 

ul. Strzelecka 14 

47-180 Izbicko 

Stowarzyszenie zwykłe jest  

reprezentowane przez 

przedstawiciela: 

Dominika Pacula  

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała nr 

2 z dnia 

12.10.2022 r. 

    OR.512.5.2022.EJ 
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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 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) kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt. 
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