
NUMER 
KOLEJNY W 
EWIDENCJI 

NAZWA 
STOWARZYSZENIA 

ZWYKŁEGO 

DATA WPISÓW 
DO EWIDENCJI 

1. Cel/cele działania stowarzyszenia 
zwykłego 
2. Teren Działania stowarzyszenia 
zwykłego 
3. Środki 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 

Uwagi 

1. 
Stowarzyszenie 
Playmaker Club 

2017-12-28 

1. Cele: 
1) popularyzacja pool-bilarda w 
środowisku lokalnej społeczności 
2) kulturalne spędzanie wolnego 
czasu 
3) doskonalenie umiejętności gry w 
pool-bilarda 
4) organizowanie turniejów 
bilardowych 
5) rozwijanie współpracy z innymi 
ośrodkami propagującymi grę w 
bilarda. 
2. Teren działania: 
Terenem działania stowarzyszenia 
jest gmina Baborów. 
3. Środki działania: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele 
poprzez: 
1) aktywne uczestnictwo 
powołanych członków i ich 
zaangażowanie w realizację celów 
programowych Stowarzyszenia 
2) przygotowanie i utrzymywanie 
bazy lokalowej i sprzętowej 
3) terminowe wywiązywanie się z 
opłacania składek członkowskich 
4) propagowanie zdrowego stylu 
życia wolnego od używek 
(papierosów, alkoholu, narkotyków) 

ul. Krakowska 1 
48-120 Baborów 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez przedstawiciela 
Marcin Czechowicz 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 

posiada organu 
kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała o 
przyjęciu 

regulaminu 
działalności 

stowarzyszenia 
zwykłego z 

03.12.2017 r. 
zmiana 

regulaminu - 
14.12.2017 r. 

NIE 

      

NIP 
7481586134 

REGON 
369089505 

2018-03-02 

 

 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez przedstawiciela 
Paweł Jung 

   

   

 

  2018-06-26 

    

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez przedstawiciela 
Wojciech Śliwiński 

   

   

 

2. 
Stowarzyszenie 

Krotoszyn 
2017-06-29 

1. Cele: 
1) budowa samodzielnie bądź z 
gminą Kietrz zbiorowej oczyszczalni 
ścieków; 
2) inne działania mające na celu 
poprawę warunków życia 
mieszkańców miejscowości 
Krotoszyn; 
2. Teren działania: 
Terenem działania stowarzyszenia 
jest gmina Kietrz. 
3. Środki działania:  

Krotoszyn 
48-130 Kietrz 

Zarząd: 
Prezes - Ewa 
Michalewicz 
Zastępca Prezesa - 
Ewa Śliwa 
Skarbnik - Adela 
Witwicka 
Sposób 
reprezentacji: 
Do reprezentowania 
stowarzyszenia oraz 
do zaciągania 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 

posiada organu 
kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała o 
przyjęciu 

regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 

27.05.2017 r. 

NIE 

      

NIP 
748158330 

REGON 
367817120 



Stowarzyszenie realizuje swój cel 
poprzez: gromadzenie składek 
członkowskich, dotacje, darowizny, 
zbiórki publiczne, spadki, zapisy, 
dochody z majątku stowarzyszenia. 

zobowiązań 
majątkowych 
wymagane są 
podpisy dwóch 
członków Zarządu 
działających łącznie, 
w tym Prezesa. 

3. 
Klub Rodło Ziemi 

Głubczyckiej 
2017-08-25 

1. Cele: 
1) Odnowienie i pielęgnowanie 
tradycji Rodła i Rodłaków 
2) przypominanie i ocalenie od 
zapomnienia Rodła i Rodłaków, 
Polskich Patriotów, dat 
historycznych, itd.., 
3) petycje do władz mających na celu 
nadawanie nazw ulic, skwerów i 
innych miejsc użyteczności 
publicznej, 
4) nadawanie imieniem szkół i 
klubów sportowych, 
5) prelekcja, branie czynnego udziału 
w różnych uroczystościach 
patriotycznych, 
6) oddawanie czci i pamięci przed 
istniejącymi miejscami pamięci, 
7) organizowanie spotkań 
okolicznościowych członków i 
sympatyków Rodła, 
8) czynny udział w uroczystościach 
patriotycznych w miejscach 
poświęconych Pamięci Powstańców 
Śląskich, Rodłaków, Narodowych 
Bohaterów, itd. 
2. Teren działania: 
Terenem działania jest Powiat 
Głubczycki, woj.opolskie 
3. Środki działania: 
1) różnego rodzaju spotkania, 
koncerty, wystawy, prelekcje, 
2) obchody jubileuszowe Rodła i 
Rodłaków oraz uroczystości 
patriotyczne rocznicowe i 
państwowe, 
3) współpraca z innymi 
stowarzyszeniami i organizacjami, 
mającymi podobne cele oraz z 
młodzieżą, 
 

ul. Głubczycka 
28, 48-130 

Kietrz 

Stowarzyszenie 
zwykłe 

jestreprezentowane 
przez przedstawiciela 
-Czesława Kaliciaka 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 

posiada organu 
kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała o 
przyjęciu 

regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 

15.08.2017 r. 

NIE 

   

 

4. 
Towarzystwo 

Śpiewacze Ziemi 
Głubczyckiej 

2019-01-04 

1. Cele: 
1) Propagowanie śpiewu wśród 
młodzieży oraz dorosłych 
mieszkańców powiatu głubczyckiego; 
2) Podnoszenie świadomości 
muzycznej wśród mieszkańców ziemi 
głubczyckiej; 
3) wzbogacenie oferty kulturalnej; 
4) współpraca z organizacjami i 

ul. Kościuszki 24 
48-100 

Głubczyce 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 

reprezentowane 
przez jednoosobowy 

Zarząd: Ewa 
Maleńczyk 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 

posiada organu 
kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała nr 
2/2018 o 
przyjęciu 
statutu 

"Towarzystwa 
Śpiewaczego 

Ziemi 
Głubczyckiej" z 
15.11.2018 r. 

NIE 

      

NIP 
7481587470 

REGON 
382278245 



instytucjami propagującymi kulturę 
muzyczną działaljącymi na terenie 
Polski i zagranicy; 
2. Teren działania: 
Terenem działania stowarzyszenia 
jest powiat głubczycki. 
3. Środki działania: 
1) organizowanie koncertów na 
terenie powiatu; 
2) udział w konkursach chóralnych, 
wokalnych; 
3) promocja powiatu w kraju i za 
granicą; 
4) ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW 
WOKALNYCH; 
5) inicjowanie imprez kulturalnych na 
terenie miasta i gminy. 

 


