EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH od dnia 20 maja 2016 r.
Numer kolejny
w ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty Wpisów do
ewidencji

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

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

Uwagi

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1.

1

2.

Śwętochłowicki Klub
Morsów Harciole

3.

13.03.2017 r. wpis

4.

1) Propagowanie zimowych kąpieli wśród
społeczności lokalnej, inspirowanie i wspieranie
inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu
aktywnego wypoczynku mieszkańców,
propagowanie idei ekologicznych i prawa
ochrony przyrody w życiu społeczności lokalnej.

41-605 Świętochłowice ul.Hanki
Sawickiej 31 m. 20

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
Przedstawiciela: Eugeniusza
Szerszenia

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

02.03.2017 r. uchwalenie.

NIE

Nie wyznaczono

NIE

Nie wyznaczono

2) Rzeczpospolita Polska.

13.
Informacja o utworzeniu
Stowarzyszenia wpłynęła do
organu nadzoru w dniu
14.01.2016 r. Stosownie do
art. 41 ust. 2 ustawy Prawo o
stowarzyszeniach w jej
brzmieniu obowiązującym w
styczniu 2016 r.
Stowarzyszenie rozpoczęło
działalność po upływie 30 dni
od dnia uzyskania ww.
informacji tj.w dniu14 lutego
2016 roku.

3) Propagowanie zimowych kąpieli wśród
społeczności lokalnej,inspirowanie i wspieranie
inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu
aktywnego wypoczynku mieszkańców,
propagowanie idei ekologicznych i prawa
ochrony przyrody w życiu społeczności lokalnej.

1) Ochrona środowiska, dbanie o czystość i
porządek w obrębie akwenu wodnego
położonego w rejonie ul. B.Chrobrego w
Świętochłowicach (Stawu "Trupek")
2

Stowarzyszenie Wędkarskie
"Trupek"

41-605 Świętochłowice
ul.Barlickiego 16 m. 10

02.06.2017 r.
wpis

2) Miasto Świętochłowice

3) Wędkowanie, zarybianie stawu- akwenu,
regularne czyszczenie stawu - akwenu.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
Zarząd: Marcina Włodarskiego
(Prezes), Marcina Wilczka,
Komisja
Mariusza Koryciaka. Do
Rewizyjna:Jan Szklorz
reprezentowania
(Przewodniczący),
Stowarzyszenia oraz do
Leopold Jeleń, Marian
zaciągania zobowiązań
Czerwik
majątkowych wymagane są
podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie
w tym Prezesa.

07.04.2017 r.uchwalenie

OM.512.2.2017

1) budowa świadomości obywatelskiej w
odniesieniu do polityki lokalnej, gospodarki,
biznesu, tradycji regionalnej oraz
transparentności działań samorządu, w tym
działania na rzecz swobodnego dostępu do
informacji publicznej, propagowanie etyki życia
publicznego i aktywności służących
przeciwdziałaniu korupcji, wspomaganie
lokalnego rozwoju gospodarczego, działalność
edukacyjna, kulturalna, i wychowawcza,
wspieranie społecznej aktywności osób młodych,
bezrobotnych, seniorów, niepełnosprawnych i
innych grup społecznych, działalność na rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
osób, grup i środowisk, promocja sportu i
zdrowia, w tym propagowanie zdrowego trybu
życia, działania mające na celu ochronę
środowiska naturalnego, działania na rzecz
dziedzictwa regionalnego i narodowego oraz
zabytków kultury, działalność na rzecz procesów
rozwojowych i integracyjnych w społecznościach
lokalnych, Polski, krajów UE i świata,
propagowanie idei ładu przestrzennego i estetyki
w przestrzeni publicznej.

3

Przyjazne Świętochłowice
Stowarzyszenie

30.10.2017 r. wpis,
20.01.2021 r. zmiana

2) Rzeczpospolita Polska

3) Organizowanie konferencji, seminariów,
szkoleń, wykładów, zgromadzeń oraz innych
wydarzeń wpisujących się w zakres celów
stowarzyszenia, podejmowanie współpracy z
władzami samorządowymi, państwowymi,
sektorem gospodarczym, organizacjami
społecznymi, osobami oraz mediami w zakresie
realizacji celów stowarzyszenia, doradztwo,
wsparcie oraz pomoc osobom i organizacjom
społecznym, współpraca z osobami i
organizacjami, których cele są zbieżne z celem
stowarzyszenia, prowadzenie działalności
informacyjno-promocyjnej, wyrażanie opinii w
sprawach publicznych oraz czynny udział w życiu
publicznym i kulturalnym, w tym również
występowanie z petycjami i wnioskami do
właściwych organów administracji,
monitorowanie podmiotów publicznych i innych
otrzymujących środki publiczne, pozyskiwanie
zewnętrznych środków finansowych i
rzeczowych, inne działania sprzyjające realizacji
celów stowarzyszenia, organizowanie oddziałów
lub przedstawicielstw.

41-600 Świętochłowice
ul.Katowick 9a/1

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
Zarząd: Prezes - Jacek
Kamiński, Zastępca Prezesa Rafał Święty, Członek Gerard Glombik
Do reprezentowania
Stowarzyszenia, w tym do
zaciągania zobowiązań w
imieniu Stowarzyszenia
wymagane jest współdziałanie
oraz podpis dwóch członków
Zarządu działających łacznie.

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Natalia Krzak,
Członek - Grzegorz
Garstka,

1) 05.03.2015 r. uchwalenie
2) uchwała
nr 03/2019 z dnia
21.03.2019 r.
(zmiana pkt 28
regulaminu)
3) uchwała
nr 05/2019 z dnia
18.09.2019 r.
ws. przyjęcia
regulaminu
stowarzyszenia
4) uchwała
nr 06/2019 z dnia
12.12.2019 r.
ws. przyjęcia
regulaminu
stowarzyszenia

NIE

Nie wyznaczono

OM.512.3.2017

1) Tworzenie odpowiednich warunków do
amatorskiego uprawiania wędkarstwa, działania
na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego
w tym ochrony i racjonalnego wykorzystywania
wód.

4

Stowarzyszenie Wędkarskie
"AJSKA"

21.05.2018 r. wpis,
06.08.2018 r. informacja o
likwidatorze

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
Zarząd: Łukasz Wawrzyniak,
Arek Kasprzyk, Lech Tkacz,
Grzegorz Młotek, Wojciech
Adamiec

Komisja Rewizyjna:
Dariusz Ilnicki,
Przemysław
Wierzbicki

14.01.2018 uchwalenie

NIE

ul. Walerego Wróblewskiego 5 m.
Stowarzyszenie zwykłe
10,
41-608
reprezentowane jest przez
Świętochłowice
przedstawiciela: Stefan Gerus

Komisja
Rewizyjna:Andrzej
Durynek, Arkadiusz
Kasprzyk, Dariusz
Wittke

17.06.2018 r. uchwalenie

NIE

2) Miasto Świętochłowice.
41-608 Świętochłowice ul.
Średnia 4 m. 5

Stowarzyszenie rozwiązano
w dniu 27.05.2018 r., na
podstawie Uchwały nr 1
Łukasz Wawrzyniak
Walnego Zebrania
Członków z dnia
27.05.2018 r.

OM.512.1.2018

3) Prowadzenie działań służących prawidłowemu
utrzymaniu terenu dzierżawionego - zbiornika
wodnego Ajska, organizowanie zawodów
wędkarskich, prowadzenie działalności
informacyjnej popularuzyjących amatorskie
uprawianie wędkarstwa, prowadzenie
działalności wspierającej ochronę środowiska, w
tym prawidłowe użytkowanie wody. prowadzenie
działań porządkujących w zbiorniku Ajska oraz
terenu wokół niego.

1) Propagowanie wędkarstwa rekreacyjnego oraz
etyki wędkarskiej, kształtowanie oraz dbałość o
środowisko naturalne, pozyskiwanie nowych
członków

5

Stowarzyszenie Wędkarskie
"Aja"

22.06.2018 r. wpis

2) Świętochłowice - staw "Ajska" i jego obszar

3) Zarybianie i zagospodarowanie łowiska,
organizowanie zawodów wędkarskich,

Nie wyznaczono

OM.512.2.2018

1) pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w
trudnej sytuacj życiowej oraz wyrównanie szans
tych rodzin i osób, działalność na rzecz integracji
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, działalność charytatywna, ochrona i
promocja zdrowia, działalność na rzecz osób
niepełnosrpawnych, działalność na rzecz ekologii
i ochrony zwierząt, działalność na rzecz
wypoczynku dzieci i młodzieży, działalność na
rzecz wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej i sportu, działalność na rzecz pomocy
ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
działalność na rzecz promocji i organizacji
wolontariatu, działalność na rzecz organizacji
pozarządowych.

2) obszar Rzerzypospolitej Polskiej

6

Stowarzyszenie "Wszyscy
Razem Wszyscy Równi"

ul. Górnicza 32/1,
41-600 Świętochłowice

12.11.2019 r. wpis

3) wydawanie materiałów informacyjno promocyjnych, organizowanie wypoczynku dla
dzieci i młodzieży, wypowiadanie się w sprawach
publicznych, związanych z celami
Stowarzyszenia, organizowanie szkoleń,
warsztatów, konferencji oraz zjazdów,
organizowanie wycieczek i zlotów i innych form
wypoczynku i rekreacji, organizowanie zbiórek
charytatywnych, organizowanie wolontariatu.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela: Zbigniew
Nowak

Komisja Rewizyjna:
Bogusława Kowalska,
Barbara Mika,
Stanisław Mika

22.10.2019 r. uchwalenie

NIE

Nie wyznaczono

SOK.512.1.2019

1) rozwój kultury fizycznej i sportu poprzez
popularyzowanie lokalnego ruchu rowerowego,
przyczynienie się do poprawy stanu środowiska
naturalnego poprzed podejmowanie działań
mających na celu promowanie rozbudowy
infrastruktury rowerowej, szerzenie wiedzy w
zakresie bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz
rozwój rynku rowerowego poprzez porawienie
znajomości zasad ruchu drogowego dotyczących
udziału rowerzystów w ruchu drogowym,
promocja zdrowego stylu życia, promocja
turystyczna miasta Świętochłowice, organizacja
imprez charytatywnych.

2) obszar województwa śląskiego

7

Stowarzyszenie
"ROWEROWE
ŚWIĘTOCHŁOWICE"

27.11.2019 r. wpis

3) organizowanie imprez (rajdów) rowerowych,
organizowanie konkursów, współdziałanie ze
związkami, stowarzyszeniami i organizacjami
mającymi podobne cele statutowe lub
regulaminowe, podejmowanie działań
stymulujących lokalny ruch rowerowy,
podejmowanie działań na rzecz rozbudowy
lokalnej infrastruktury rowerowej, propagowanie
zasad etyki i bezpieczeństwa w drogowym ruchu
rowerowym, działania na rzecz rozwoju i
integracji lokalnego środowiska rowerowego,
prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie
turystyki, udział w imprezach promocyjnych w
zakresie turystyki, promowanie lokalnych
produktów i atrakcji turystycznych, pozyskiwanie
środków z Unii Europejskiej, budżetu państwa,
samorządowego i innych źródeł, prowadzenie
innych działań sprzyjających realizacji
regulaminowych celów stowarzyszenia, pomoc
charytatywna osobom potrzebującym.

ul. Metalowców 8E/1,
41600 Świętochłowice

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela: Sebastian
Kowolik

brak

09.11.2019 r. uchwalenie

NIE

Nie wyznaczono

SOK.512.2.2019

1) Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej
kobiet oraz udzielanie wsparcia w procesie
zakładania i prowadzenia swojej działalności
gospodarczej. Pondato, misją Stowarzyszenia
jest wszechstronna edukacja kobiet, polegająca
na uczestnictwie kobiet w życiu społecznym,
politycznym, zawodowym. Celem stowarzyszenia
jest również rozwój społeczeństwa
obywatelskiego w regionie śląskim, promowanie,
inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej
mieszkańców regionu.

2) Rzeczpospolita Polska

8

Stowarzyszenie
FRELKI W DZIAŁANIU

3) kampanie informacyjno-edukacyjne,
20.02.2020 r. - publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny,
książki, broszury, ulotki itp.)związanych z
wpis, 07.07.2020
realizacją celów statutowych, prowadzenie
r.- zmiana
działalności doradczej, szkoleniowej i
informacyjnej, związanej z realizacją celów
statutowych, organizowanie konferencji,
seminariów, marszów, happeningów, kampanii
związanych z realizacją celów statutowych,
organizowanie imprez rekreacyjnych,
kulturalnych i rozwojowych oraz sportowych,
współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami,
współpraca z organizacjami pozarządowymi i
siedziami organizacji, krajowymi i
międzynarodowymi, współpraca z instytucjami
wspierającymi rozwój sektora pozarządowego, a
takżę z organami i instytucjami administracji
państwowej i samorządowej, prowadzenie
szkoleń i wykładów rozwojowych, edukacyjnych i
rozrywkowych, organizowanie klubów
zainteresowań i klubów integracyjnych,
prowadzenie rpac wolontariackich.

Zarząd: Karina Tomecka Prezes zarządu, Zofia Nędza Członek zarządu, Beata
Kwaśny - Członek zarządu
Komisja rewizyjna:
Do reprezentowania
Bogusława Kowalska ul. Romana Dmowskiego 23/04,
Stowarzyszenia oraz do
Przewodnicząca
41-600 Świętochłowice
zaciągania zobowiązań
komisji, Klaudia Urbas
majatkowych wymagane są
- członek komisji
podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie
w tym Prezesa.

1) ratowanie dziedzictwa materialnego i
niematerialnego, kultywowanie tradycji
regionalnych, wspieranie działań na rzecz kultury
regionalnej, utworzenie izby regionalnej
2) Rzeczpospolita Polska
9

Stowarzyszenie Miłośników
Tradycji Śląskiej

07.07.2020 r. wpis

ul. Chorzowska 67/5,
41605 Świętochłowice
3) organizacja i wspieranie wydarzeń
kulturalnych, prezentacja dorobku członków
stowarzyszenia, organizacja spotkań i
warsztatów tematycznych, współpraca z innymi
organizacjami i jednostkami administracji

Zarząd: Jadwiga Brandt,
Wiktoria Przybyła, Jakub
Karasek Stowarzyszenie
reprezentuje, również w
zakresie zaciągania
zobowiązań majatkowych,
dwóch członków Zarządu w tym Prezes działając
łącznie.

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

10.02.2020 r. uchwalenie
19.11.2020 r. uchwalenie zmiany
pkt 14

NIE

Nie wyznaczono

SO.512.1.2020

15.06.2020 r. uchwalenie

NIE

Nie wyznaczono

SO.512.3.2020

1) rozwój i popularyzacja motoryzacji;
propagowanie rodzinnej jazdy motocyklem;
propagowanie zorganozwanych form turystyki
motocyklowej; uczestniczenie w imprezach o
charakterze lokalnym, ogólnopolskim,
turystycznym i charytatywnym; propagowanie
zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;
zwiedzanie i poznawanie nowych zakątków
Polski i Europy; poznawanie innych kultur i
obyczajów w Polsce; propagowanie turystyki i
krajoznawstwa; działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
promocja miasta Świętochłowice, działalność na
rzecz mieszkańców miasta Świętochłowice.

2) Rzeczpospolita Polska

10

Choppers Świony

02.02.2021 r. wpis

3) organizowanie spotkań motocyklowych i
spotkań integracyjnych; współpraca z
placówkami kulturalno-oświatowymi m.in. z
przedszkolami, szkołami, ośrodkami kultury,
domami dziecka, zakładami pracy oraz innymi
grupami, klubami, stowarzyszeniami i
organizacjami krajowymi o podobnym
charakterze; uczestniczenie, reprezentowanie i
promowanie Stowarzyszenia oraz miasta na
imprezach organizowanych przez orhanizacje o
podobnym profilu działalności w Polsce;
organizowanie spotkań propagujących turystykę
motocyklową oraz zasady bezpieczeństwa ruchu
drogowego; współdziałanie z władzami,
instytucjami oraz organizacjami
zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia;
gromadzenie funduszy na cele Stowarzyszenia w
ramach składek członkowskich; pozyskiwanie
środków z Unii Europejskiej, budżetu państwa,
samorządu i innych źródeł; prowadzenie akcji
promocyjnych w zakresie turystyki; udział w
imprezach promocyjnych w zakresie turystyki;
promowanie lokalnych produktów i atrakcji
turystycznych; prowadzenie innych działań
sprzyjających realizacji regulaminowych celów
Stowarzyszenia; pomoc charytatywna osobom
potrzebującym.

ul. Świętokrzyska 16/13,
41-608 Świętochłowice

Zarząd: Prezes: Grzegorz
Tomasik, Członkowie:
Arkadiusz Hercog, Jarosław
Szczesny, Mariusz Król,
Małgorzata Kosiba
Do reprezentowania
Stowarzyszenia, w
szczególności zaciągania
zobowiazań majatkowych
wymagane są podpisy trzech
członków Zarządu
działajacych łącznie, w tym
Prezesa.

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

25.01.2021 r. uchwalenie

NIE

Nie wyznaczono

SO.512.8.2021

1) Celem Towarzystwa jest organizowanie
ekowędkarstwa jako formy wypoczynku i
rekreacji, stwarzanie członkom Towarzystwa
dogodnych warunków wędkowania i rozwijanie
wśród nich umiłowania przyrody, krzewienie
znajomości zasad gospodarki wędkarskiej,
kształtowanie postawy ekologicznej i etyki
wędkarskiej oraz działanie na rzecz ochrony i
racjonalnego użytkowania wód i środowiska
naturalnego.

2) Rzeczpospolita Polska
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TOWARZYSTWO
WĘDKARSKIE "Foryśka"

14.07.2021 r. wpis

3) Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
Świętochłowice,
- prowadzenie i popieranie ochrony środowiska
ul. Mickiewicza i Powstańców
naturalnego, ochrony wód i środowiska
Śląskich, budynek przepompowni
naturlanego przed zanieczyszczeniami,
ChŚPWiK
kłusownictwa i innymi szkodami;
-organizowanie rekreacji dla członków
Towarzystwa i ich rodzin poprzez: zebrania,
szkolenia, zawody itp.;
- reprezentowanie idei wędkarstwa przed
władzami i instytucjami w kraju oraz innymi
organizacjami wędkarskimi w kraju i za granicą a
także współpracę z nimi
- przyjmowanie i użytkowanie wód oraz
prowadzenie w tych wodach racjonalnej
gospodarki rybackiej;
- popularyzowanie idei i działalności
Towarzystwa;
- podejmowanie innych czynności i działań
związanych z realizacją celów Towarzystwa.

Zarząd: Prezes: Roman
Gąszczyk, Marek Planta,
Włodzimierz Bulanda

Komisja
Rewizyjna:Marcin
Mrugała, Roman
Surma, Ireneusz
Loska

02.07.2021 r.

NIE

Nie wyznaczono

SO.512.10.2021

12

Obrońcy Dziecięcych
Uśmiechów

20.10.2021 r. wpis

1) wyłapywanie i ujawnianie w sieci internetowej
osób o skłonnościach pedofilskich w rozumieniu
art. 200 i 200a Kodeksu Karnego, ujmowanie i
przekazywanie organom ścigania osób o
skłonnościach pedofilskich w rozumieniu art. 200
i 200a Kodeksu Karnego, na podstawie art. 243
Kodeksu Postępowania Karnego, pomoc w
kontakcie z instytucjami takimi jak MOPS,
GOPS, PCPR oraz kontakt za pośrednictwem
w/w instytucji z psychologiem, pracownikami
socjalnymi i środowiskowymi, pomoc ofiarom w
realnych sytuacjach prawdopodobieństwa
zamieszkiwania z osobami o skłonnościach
pedofilskich w rozumieniu art. 200 i 200a
Kodeksu Karnego, z zapewnieniem
anonimowości osobie zgłaszającej

ul. Wodna 6C/2,
41-600 Świętochłowice

Zarząd: Prezes - Rafał
Kadzimierz, Wiceprezes Aneta Mizerska, Skarbnik Damian Mizerski
Do reprezentowania
stowarzyszenia oraz do
zaciągania zobowiązań
majatkowych wymagane są
podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie,
w tym Prezesa.

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

16.10.2021 r. uchwalenie

NIE

Nie wyznaczono

SO.512.11.2021

ul. Ks. J. Michalskiego 31/20,
41-605 Świętochłowice

Zarząd: Prezes: Eugeniusz
Szerszeń, Zastępca Prezesa:
Aleksandra Kryczek,
Członkowie: Marzena
Pawłowska, Tomasz Dondera,
Andrzej Maćkowiak

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

15.11.2021 r. uchwalenie

NIE

Nie wyznaczono

SO.512.12.2021

2) Rzeczpospolita Polska
3) wyjazdy w celu ujęcia osoby podejrzanej o
popełnienie przestępstwa z art.. 200 i 200a
Kodeksu Karnego, monitorowanie portali
społecznościowych i innych źródeł wymiany
informacji w sieci internetowej w celu wykrywania
osób o skłonnościach pedofilskich w rozumieniu
art. 200 i 200a Kodeksu Karnego, zbieranie
materiału dowodowego w wofmir dokumentacji
czatów, wideo, zdjęć, korespondencji mailowej,
sms, rozmów telefonicznych itp. prowadzonych z
osobami o skłonnościach pedofilskich w myśl
art. 200 i 200a Kodeksu Karnego, który
przekazywany jest organom ścigania przy
zatrzymaniu takiej osoby

1) Dbanie o wizerunek terenu na którym znajdują
się ogródki, ochrona środowiska przyrodniczego,
kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka
2) Miasto Świętochłowice
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OGRÓDKI DZIAŁKOWE
"BANA"

24.11.2021 r. wpis
3) Pozyskiwanie środków oraz wszechstronne
działanie na rzecz ochrony środowiska

