
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

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

1.                                                                          

1) niesienie ulgi w cierpieniu i poprawienie 

jakości życia osobom przewlekle i nieuleczalnie 

chorym, niepełnosprawnym oraz udzielanie 

wsparcia ich rodzinom                                                   

2)pomoc społeczna,  w tym pomoc rodzinom i 

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób                                                           

3) prowadzenie i wspieranie działalności na 

rzecz dzieci z rodzin ubogich, chorych, 

niepełnosprawnych, posiadających trudności 

dydaktyczne i  wychowawcze , wybitnie 

uzdolnionych , pochodzących z rodzin 

patologicznych i zagrożonych patologią 

społeczną.                                                                     

4) wspieranie edukacji dzieci  i młodzieży w 

zakresie kultury fizycznej i sportu oraz 

upowszechnianie działań na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami                                                   

5) inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego 

rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-

kulturalnych dzieci i młodzieży                                         

6) promocja zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy

2. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej  a                  

w szczególności obszar województwa 

dolnośląskiego                                                             

 3.                                                                            

1)  prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji 

zdrowia                                                                                      

2) organizowanie działań charytatywnych takich 

jak: zbiórki pieniędzy , festyny i inne                                   

3) promowanie i organizowanie wolontariatu                      

4) organizowanie zajęć i imprez promujących 

zdrowy styl życia  oraz integrujących 

mieszkańców osiedla takich jak sportowe, 

turystyczne , rekreacyjne                                                    

5) prowadzenie działalności edukacyjnej 

poprerz szkolenia , kursy, konkursy i inne formy 

dla wolontariuszy    , rodzin  opiekunów i innych 

osób                                                                        

6) promowanie działalności stowarzyszenia z 

wykorzystaniem strony internetowej , mediów i 

przez inne formy.                                                                                                    

EWIDENCJA   STOWARZYSZEŃ  ZWYKŁYCH

1. Stowarzyszenie  

Pomocy 

Potrzebującym 

"Osiedlowy uśmiech"

19.10.2016 r. ul. Robotnicza 24;           

57-200 Ząbkowice Śl.

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez przedstawiciela :             Joannę 

Ostaszewską        

-Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjety 

uchwałą zebrania 

założycielskiego z dnia 

09.10.2016 r. 

--NIE



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

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

1. Stowarzyszenie  

Pomocy 

Potrzebującym 

"Osiedlowy uśmiech"

19.10.2016 r. ul. Robotnicza 24;           

57-200 Ząbkowice Śl.

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez przedstawiciela :             Joannę 

Ostaszewską        

-Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjety 

uchwałą zebrania 

założycielskiego z dnia 

09.10.2016 r. 

--NIE1.                                                                          

1) propagowanie zdrowego trybu życia, a 

przede wszystkim biegania jako najprostszej 

formy ruchu                                            

2)inicjowanie i rozwijanie masowych imprez 

biegowych a także innych imprez sportowych,                                                       

3) przyczynianie sie do podnoszenia poziomu 

organizacyjnego imprez sportowych a w 

szczególności biegowych,                                                 

4) rozwijanie form rywalizacji poprzez masowe 

imprezy sportowe w szczególności biegowe,                                                                

5) wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych 

zmierzających do upowszechniania biegania i 

innych form ruchu,                                                                                 

6) propagowanie imprez biegowych w Polsce i 

za granicą,                                                             

7) prowadzenie działalności edukacyjno-

oświatowej w zakresie prowadzenia zdrowego 

trybu życia,                                                                      

8) stworzenie wsród członków stowarzyszenia 

więzi przyjaźni, koleżeństwa , wzajemnego 

zrozumienia oraz odpowiedzialności społecznej,                                                                                       

9) promocja aktywności fizycznej osób 

niepełnosprawnych,                                                            

10) promocja miasa i Powiatu Ząbkowickiego

2. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej                                                          

Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

NIE -Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjęty 

na zebraniu założycielskim  w dn. 

03.11.2016 r.  

15.11.2016 r.Stowarzyszenie 

"Ząbkowicka Grupa 

Biegowa Frankenstein"

2. ul. Orkana 3;                               

57-200 Ząbkowice Śl.

 Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez zarząd :                                                         

Wojciech Siewruk-prezes                                    

Bożena Bogaczyńska-Adach zastępca,                  

Paweł Onyśków - zastępca,          Beata 

Klita-skarbnik,          Paweł Sobieralski- 

sekretarz                                                          

Zmiana zarządu (2019 r):   Wojciech 

Siewruk-prezes                                    

Bożena Bogaczyńska-Adach zastępca,                  

Paweł Onyśków - zastępca,                                                                                                    

Jakub Misiąg -skarbnik,         

- -



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

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

1. Stowarzyszenie  

Pomocy 

Potrzebującym 

"Osiedlowy uśmiech"

19.10.2016 r. ul. Robotnicza 24;           

57-200 Ząbkowice Śl.

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez przedstawiciela :             Joannę 

Ostaszewską        

-Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjety 

uchwałą zebrania 

założycielskiego z dnia 

09.10.2016 r. 

--NIE 3.                                                                              

1)  współpraca z krajowymi i zagranicznymi 

orgamnizacjami sportowymi , społecznymi , 

naukowymi oraz kulturalnymi,  a także z 

urzędami ,                                                                         

2) zachęcanie do odpowiedzialnego działania w 

sferze życia publicznego i społecznego,                                                    

3) prowadzenie działaności społecznej na rzecz 

poprawy stanu zdrowia społeczeństwa ,                                                              

4) organizacja imprez biegowych w kraju,           

5) udział członków stowarzyszenia w imprezach 

biegowych organizowanych w Polce i poza 

granicami kraju,                                                                       

6) prowadzenie działalności społecznej na 

rzecz poprawy i zapobiegania degradacji 

środowiska naturalnego,                                                     

7) prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej i 

antynarkotykowej,                                                               

8) doskonalenie kadry w dziedzinie instruktarzu i 

obsługi działań sportowych , rekreacyjnych i 

turystycznych,                       9) prowadzenie 

innych działań sprzyjających realizacji 

sportowych celów stowarzyszenia.

1.

1) Działania na rzecz poprawy jakości 

powietrza w PowiecieZabkowickim,                                                                                  

2) Edukacja ekologiczna ze szczególnym 

uwzględnieniem w zakresie jakości powietrza,

3) Wzmacnianie uczestnictwa społecznego w 

procesach podejmowania wszelkich decyzji dot. 

jakości powietrza w Powiecie Zabkowickim,

4) Działania na rzecz ochrony środowiska i 

zrónoważonego rozwoju na obszarze Powiatu 

Ząbkowickiego,

2.

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej

3.

1) Prowadzenie kampanii informacyjnych i 

edukacyjnych,

2) Opracowywanie i rozpowszechnianie opinii, 

stanowisk, kocepcji, raportów , ekspertyz itp.. 

W sprawach objętych celami działania 

stowarzyszenia,

3) Wydawanie materiałów informacyjnych,

4) Prowadzenie szeroko pojętego doradztwa ,

5) opiniowanie projektów dotyczących kwestii 

objętych celami stowarzyszenia ,

6) Współdziałanie z osobami , instytucjami i 

organizacjami o podobnych celach w kraju i za 

granicą,

7) Aktywizowanie społeczeństwa lokalnego w 

zakresie działąń zbieznych z celami 

stowarzyszenia,

8) Monitorowanie działań instytucji publicznych 

w zakresie kwestii objętych celami 

stowarzyszenia,

9) Organizowanie zgromadzeń , pikiet i 

happeningów po uzyskaniu stosownych 

zezwoleń,

10) Wspomaganie społecznych inicjatyw 

zbieżnych z celami stowarzyszenia,

11) Udział w postępowaniach administracyjnych 

, administracyjno-sądowych i sądowych dot. 

spraw związanych z celami stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

NIE -

3 Stowarzyszenie 

Ząbkowicki Alarm 

Smogowy 

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez przedstawiciela :           Krzysztofa 

Gnach   

ul. Waryńskiego 8/1;           

57-200 Ząbkowice Śl.

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjęty 

na zebraniu założycielskim  w dn. 

03.11.2016 r.  

15.11.2016 r.Stowarzyszenie 

"Ząbkowicka Grupa 

Biegowa Frankenstein"

2. 

Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjęty 

na zebraniu założycielskim  w dn. 

16.12.2016 r.  

19.12.2016 r.

ul. Orkana 3;                               

57-200 Ząbkowice Śl.

 Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez zarząd :                                                         

Wojciech Siewruk-prezes                                    

Bożena Bogaczyńska-Adach zastępca,                  

Paweł Onyśków - zastępca,          Beata 

Klita-skarbnik,          Paweł Sobieralski- 

sekretarz                                                          

Zmiana zarządu (2019 r):   Wojciech 

Siewruk-prezes                                    

Bożena Bogaczyńska-Adach zastępca,                  

Paweł Onyśków - zastępca,                                                                                                    

Jakub Misiąg -skarbnik,         

- -

NIE - - -



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

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

1. Stowarzyszenie  

Pomocy 

Potrzebującym 

"Osiedlowy uśmiech"

19.10.2016 r. ul. Robotnicza 24;           

57-200 Ząbkowice Śl.

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez przedstawiciela :             Joannę 

Ostaszewską        

-Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjety 

uchwałą zebrania 

założycielskiego z dnia 

09.10.2016 r. 

--NIE1. ul. Kolejowa 84

1) Integracja środowiska kobiecego 

57-230 Kamieniec 

Ząbkowicki 

2) wymiana doświadczeń zawodowych i 

osobistych 

3) aktywiazacja uspionych potencjałów i 

talentów twórczych wśród kobiet

4) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i 

doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami  

5) organizowanie wypoczynku dzieci i 

młodzieży 

6) wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

7) promocja i organizacja wolontariatu

8) działalności na rzecz rodziny , macierzyństwa 

, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka

9) pomoc dzieciom i młodzieży w ich rozwoju

2.

Kamieniec Ząbkowicki 

3.

1) organizowanie spotkań , warsztatów, kursów, 

szkoleń, imprez kulturalnych

2) prowadzenie działalności wydawniczej w 

formie  niedochodowej

3)współpraca z wszelkimi osobami i 

instytucjami o podobnych celach działania 

4) wspieranie działań zmierzających do 

integracji środowiska kobiecego (wycieczki, 

spotkania integracyjne)

5) kampanie edukacyjno-informacyjne, inne 

działania realizujące cele statutowe.

5 1.

1) działanie na rzecz zachowania walorów 

przyrodniczych ,rolniczych i gospodarczych 

Gminy Ciepłowody w tym okolicy wsi Targowica 

, Wilamowice, Piotrowice Polskie , Janówka, 

Cienkowice, Stary Henryków, Ciepłowody

2) zapobieganie degradacji srodowiska 

naturalnegoi estetyki krajobrazu

3) popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony 

środowiska i zasad dziiałania admiistracji 

samorządowej

4) promocja regionu i wspieranie inicjatyw 

lokalnych

5) wspieranie i monitorowanie uczestnictwa 

społeczności lokalnych w ochronie środowiska

6) aktywne działanie na rzecz wspierania 

proekologicznych postaw obywatelskich

7) wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy 

osobami i instytucjami zainteresowanymi 

8) prowadzenie i wspieranie edukacji 

ekologicznej

2. 

Obszar Gminy Ciepłowody i Województwa 

Dolnośląskiego

3.

1) organizowanie spotkań, wykładów, akcji 

informacyjnych, edukacyjnych i protestacyjnych

2) występowanie z wnioskami i opiniami do 

władz i właściwych organów administracji 

publicznej

3) współpraca i wymiana informacji z władzami 

samorządowymi

NIE - --4 13.06.2017 r. Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez przedstawiciela :                       

Iwonę Maćków

Stowarzyszenie 

Aktywnych Kobiet 

"Dlaczego Nie"

Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjęty 

na zebraniu założycielskim  w dn. 

26.05.2017 r.  

Stowarzyszenie  

"Bezpieczna Gmina-

Wolna od Wiatraków" 

05.04.2018 r. Targowica 30A;                    

57-211 Ciepłowody

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Joannę Szafraniec

Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjęty 

na zebraniu członków założycieli  

w dn. 16.03.2018 r.  

NIE



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

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

1. Stowarzyszenie  

Pomocy 

Potrzebującym 

"Osiedlowy uśmiech"

19.10.2016 r. ul. Robotnicza 24;           

57-200 Ząbkowice Śl.

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez przedstawiciela :             Joannę 

Ostaszewską        

-Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjety 

uchwałą zebrania 

założycielskiego z dnia 

09.10.2016 r. 

--NIE4) konsulacje z naukowcami zajmującymi się 

ochroną środowiska i planowaniem 

przestrzennym

5) wspólpraca z osobami i instytucjami o 

wspólnych celach działania 

6) opiniowanie inicjatyw lokalnych władz 

samorządowych w zakresie określonym 

prawem we wszystkich sprawach związanych z 

celami stowarzyszenia , ze szczególnym 

uwzględnieniem spraw z zakresu ochrony 

środowiska przyrodniczego.

6 1.

1) działanie na rzecz zachowania walorów 

przyrodniczych ,rolniczych i gospodarczych 

Gminy Ziebice w tym szczególnie sołectw 

Biernacice, Niedźwiedź, Niedźwiednik, 

Rososznica, raczyce, Witostowice.

2) zapobieganie degradacji srodowiska 

naturalnegoi estetyki krajobrazu

3) popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony 

środowiska i zasad dziiałania admiistracji 

samorządowej

4) promocja regionu i popieranie inicjatyw 

lokalnych

5) wspieranie i monitorowanie uczestnictwa 

społeczności lokalnej w ochronie środowiska 

naturalnego,

6) aktywne działanie na rzecz wspierania 

proekologicznych postaw obywatelskich

7) wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy 

osobami, organizacjami społecznymi

8) podejmowanie innych działąń slużących 

rozwojowi lokalnej społeczności

2. 

Obszar Województwa Dolnośląskiego, w tym 

szczególnie teren gminy Ziębice 

3.

1) organizowanie spotkań, wykładów, akcji 

informacyjnych, edukacyjnych i protestacyjnych

2) występowanie z wnioskami i opiniami do 

władz i właściwych organów administracji 

publicznej

3) współpraca i wymiana informacji z władzami 

samorządowymi

4) konsulacje z ososbami zajmującymi się 

ochroną środowiska i planowaniem 

przestrzennym

5) wspólpraca z osobami i instytucjami o 

wspólnych celach działania 

6) opiniowanie inicjatyw lokalnych 

podejmowanych przez władze  samorządowe 

w zakresie planowania przestrzennego i 

ochrony środowiska,                            

7)uczestniczenie w postępowaniach 

administracyjnych i sądowych w zakresie 

określonym prawem we wszystkich sprawach 

związanych z celami stowarzyszenia , ze 

szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu 

ochrony środowiska.

7 1.

1) zrzeszenie osób -organizatorów pomocy na 

rzecz ludzi uzależnionych oraz ich rodzin 

2) wzajemna pomoc i rozwiązywanie 

problemów ludzi uzależnionych oraz ich rodzin 

Stowarzyszenie  

"Razem dla 

przyszłości" 

24.05.2018 r. Biernacice 65;                    

57-220 Ziębice 

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Roberta Stachnika

Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

Stowarzyszenie  

"Bezpieczna Gmina-

Wolna od Wiatraków" 

05.04.2018 r. Targowica 30A;                    

57-211 Ciepłowody

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Joannę Szafraniec

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjęty 

na zebraniu założycielskim w dniu 

04.05.2018 r.  

Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjęty 

na zebraniu członków założycieli  

w dn. 16.03.2018 r.  

NIE

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjęty 

uchwałą nr 1 zebrania z dn. 

17.05.2018 r.  

NIE

NIEPolskie 

Stowarzyszenie  "Stop 

Propagowania 

Hazardu Wśród 

Najmłodszych i 

Młodzieży" z/s w 

Ziębicach  

30.05.2018 r. os. Mikołaj aKopernika 

7B/3                                        

57-220 Ziębice 

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Bartosza Gach

Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 



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

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

1. Stowarzyszenie  

Pomocy 

Potrzebującym 

"Osiedlowy uśmiech"

19.10.2016 r. ul. Robotnicza 24;           

57-200 Ząbkowice Śl.

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez przedstawiciela :             Joannę 

Ostaszewską        

-Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjety 

uchwałą zebrania 

założycielskiego z dnia 

09.10.2016 r. 

--NIE3) działania profilaktyczne na rzecz 

przeciwdziałania uzależnieniom

4) pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom

5) reprezentowanie interesów ludzi 

pokrzywdzonych prezz hazard na zewnątrz i 

obrona przez wykluczeniem społecznym,

2. 

Obszar Rzeczypospolitej polskiej 

3.

1) przyjmowanie w poczet członków osób 

zainteresowanych realizacją celów 

stowarzyszenia 

2)współtworzenie i realizacja krajowej i lokalnej 

polityki społecznej poprzez wpływanie na 

uregulowanie prawa i bieżące decyzje władz 

lokalnych dot. realizowania pomocy i 

rozwiązywania problemów ludzi uzależnionych 

3)informowanie wladz i organów państwowych , 

uświadamianie społeczeństwa poprzez środki 

masowego przekazu o zagrożeniu 

uzależnieniami od hazardu

4) współpraca z instytucjami i organizacjami 

zajmującymi się profilaktyką i 

przeciwdziałaniem 

5) współpraca z poradniami zdrowia 

psychicznego , instytucjami naukowymi i 

badawczymi , organami oświaty i wychowania 

w celu pełnej diagnozy problemu uzależnienia 

oraz form pomocy a także działań 

profilaktyczno-edukacyjnych

6) oorganizowanie i prowadzenie różnorodnych 

form specjalistycznego poradnictwa i kondulatcji 

dla osób instytucjonalnie zajmujacych się 

oświatą i wychowaniem , rodzin osób 

uzaleznionych oraz rodzin,                                                 

7) p[odejmowanie zadań zlecanych 

organizacjom pozarządowym przez samorządy 

i administrację rządową , na rzecz ludzi 

uzależnionych od hazardu.      8)inne działąnia 

mające na celu realizację zadań statutowych 

1.

1) ochrona i promocja zdrowia kończyn dolnych 

i stóp w szczególności pacjenta 

diabetologicznego

2) pielęgnacja stopy cukrzycowej  

3) wykonywanie badań i zabiegów 

podologicznych

4) profilaktyka i diagnostyka stóp

2. 

Województwo Dolnośląskie 

3.

1) organizowanie pokazów i wykładów 

związanych z podologią

2)pozyskiwanie środków finansowych na 

wykonywanie badań i zabiegów podologicznych

3)działąnia na rzecz edukacji świadomości 

pacjenta

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjęty 

na zebraniu założycielskim w dniu 

04.05.2018 r.  

NIEPolskie 

Stowarzyszenie  "Stop 

Propagowania 

Hazardu Wśród 

Najmłodszych i 

Młodzieży" z/s w 

Ziębicach  

30.05.2018 r. os. Mikołaj aKopernika 

7B/3                                        

57-220 Ziębice 

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez przedstawiciela: Bartosza Gach

Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjęty 

na zebraniu założycielskim w dniu 

15.02.2019 r.  

27.02.2019Stowarzyszenie 

Podologiczno-

Diabetologiczne 

Promedica

8 Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez przedstawiciela:                  Julitę 

Uchman

Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

NIE Kluczowa 27A;          57-

200 Ząbkowice Śląskie 



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

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

1. Stowarzyszenie  

Pomocy 

Potrzebującym 

"Osiedlowy uśmiech"

19.10.2016 r. ul. Robotnicza 24;           

57-200 Ząbkowice Śl.

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez przedstawiciela :             Joannę 

Ostaszewską        

-Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjety 

uchwałą zebrania 

założycielskiego z dnia 

09.10.2016 r. 

--NIE3)działąnia na rzecz edukacji świadomości 

pacjenta

3)wspólpraca ze środowiskiem naukowym oraz 

z innymi krajowymi organizacjami branżowymi

1. celem stowarzyszenia jest dbałość o 

prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowotny 

członków i ich rodzin przez różne formy kultury 

fizycznej zwłaszcza w dziedzinie rekreacji 

ruchowej poprzez:                   1) 

upowszechnianie sztuk walki Combat Kalaki , 

samoobrony w, w tym samoobrony kobiet                                                            

2)organizacje i uczestnictwo w szkoleniach oraz 

obozach treningowych i kondycyjnych                                                             

3)udział w zawodach w Polsce i za granicą                                                                     

4)kształtowanie pozytywnych wzorców 

zachowań , cech charakteru i osobowości 

poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

stowarzyszenia                                                               

5) kształtowanie prawidłowego rozwoju 

umysłowego , sfery społeczno-moralnej i 

postaw pozdrowotnych

2.

Obszar Srebrnej Góry i Powiatu Ząbkowickiego 

3.

1) przygotowywanie członków z zakresu walki 

Combat Kalaki i samoobrony

2) organizowanie szkoleń , seminariów , 

prezentacji , obozów , wystaw i imprez 

rekreacyjno-sportowych 

3) organizowanie imprez propagujących wiedzę 

o sztuce walki Comabt Kalaki i 

dalekowschodniej kulturze oraz samoobronie w 

mieście , powiecie i regionie.

4) współpraca ze środkami masowego 

przekazu dla prezentowania wiedzy o 

samoobronie i sztuce walki Comabt Kalaki

5) współpraca z innymi stowarzyszeniami i 

klubami mającymi podobne cele

NIEStowarzyszenie reprezentowane jest 

przez zarząd :                                       

Prezesa Zarządu- Jóźwiak Robert                            

Skarbnik- Bogdan Krzyszowski                                       

sekretarz - Aleksandra Bielan                                  

Zarząd kieruje całokształtem działalności 

stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania , reprezentuje 

stowarzyszenie na zewnątrz , działa w 

jego imieniu  i ponosi odpowiedzialność 

przed Walnym Zebraniem. Dla ważności 

oświadczenia woli , pism i dokumentów w 

przedmiocie praw i  obowiązków 

majątkowych stowarzyszenia oraz 

udzielenia pełnomocnictw wymagane są 

podpisy dwóch osób : prezesa lub 

wieprezesa oraz skarbnika. Dla ważności 

innych pism i dokumentów wymagany 

jest podpis prezesa, wiceprezesa lub 

sekretarza.

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjęty 

na zebraniu założycielskim w dniu 

13.09.2019 r.  

Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

9 Stowarzyszenie 

Srebrnogórska 

Akademia Sztuk Walki 

ul. Zakładowa 2;                   

57-215 Srebrna Góra

11.10.2019

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjęty 

na zebraniu założycielskim w dniu 

15.02.2019 r.  

27.02.2019Stowarzyszenie 

Podologiczno-

Diabetologiczne 

Promedica

8 Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez przedstawiciela:                  Julitę 

Uchman

Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

NIE Kluczowa 27A;          57-

200 Ząbkowice Śląskie 



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

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

1. Stowarzyszenie  

Pomocy 

Potrzebującym 

"Osiedlowy uśmiech"

19.10.2016 r. ul. Robotnicza 24;           

57-200 Ząbkowice Śl.

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez przedstawiciela :             Joannę 

Ostaszewską        

-Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjety 

uchwałą zebrania 

założycielskiego z dnia 

09.10.2016 r. 

--NIE1. zrzeszanie osób , którym bliskie jest 

dziedzictwo historycznei kulturoweoraz dzieje 

wspólczesneKresów Wschodnich              2. 

upowszechnianie prawdy o dziejach Kresów 

Wchodnich oraz pielęgnowanie dorobku 

historycznego tych ziem jako integralnej części 

kultury i tradycji Rzeczypospolitej Polskiej                                                          

3. nawiązanie i utrzymanie bliskich kontaktów z 

Polakami oraz z organizacjami polskimi 

działającymi na Kresach Wschodnich oraz na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej                                                             

4. działanie na rzecz upamiętnienia dziedzictwa 

hostorycznego i kulturowego oraz martylologii 

mieszkańców Kresów Wschodnich                                                                    

2.

Miasto Ząbkowice Śląskie i i Powiat Ząbkowicki 

3.

1) utrwalanie i upowszechnianie wiedzy o 

Kreach Wschodnich w wydawnictwach 

stowarzyszenia , działalności odczytowej, 

realizacji pomnika pamięci Kresowian , itp..

2) organizowanie uroczystości i obchodów 

rocznicowych upamiętniających ważne 

wydarzenia związane z historią Polski i Kresów 

Wschodnich

3)wspieranie inicjatyw zmierzających do 

ratowania i i ochrony pamiątek przeszłości 

Kresów Wschodnich 

4)wspieranie działalności popularyzatorskiej i 

naukowej odnoszącej się do Kresów 

Wschodnich 

5)wystepowanie z wnioskammi do władz 

państwowych i samorzadowych w spr. treści 

programów nauczania i wychowania młodzieży 

w szkołach 

6) udzielanie wszechstronnej pomocy 

pozostałym na Kresach Polakom i ich 

organizacjom społecznym 

7) współpraca z instytucjami administracyj 

rządowej i samorządowej, organizacjami 

społecznymi  , placówkami kulturalno-

oświatowymi oraz środkami masowego 

przekazu zainteresowanymi działanością 

stowarzyszenia 

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjęty 

na zebraniu założycielskim w dniu 

04.02.2020 r.  

NIE10 Stowarzyszenie 

Kresowian w 

Ząbkowicach Śl. 

21.02.2020 osiedle XX-lecia 26/7;                   

57-200 Ząbkowice Śl.

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez zarząd :                                       

Prezesa Zarządu- Chmiel Jóżefa                            

członek - Machnik Władysław                                      

członek- Szkwarek Zbigniew                                   

Zarząd kieruje bieżącą działalnością 

stowarzyszenia i  reprezentuje 

stowarzyszenie na zewnątrz.                                             

Do reprezentowania stowarzyszenia w 

szczególności zaciągania zobowiązań 

majatkowych wymagane są podpisy 

dwóch członków Zarządu działąjacych 

łącznie w tym Prezesa. 

Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 



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

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

1. Stowarzyszenie  

Pomocy 

Potrzebującym 

"Osiedlowy uśmiech"

19.10.2016 r. ul. Robotnicza 24;           

57-200 Ząbkowice Śl.

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez przedstawiciela :             Joannę 

Ostaszewską        

-Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjety 

uchwałą zebrania 

założycielskiego z dnia 

09.10.2016 r. 

--NIE

2.

teren Rzezypospolitej Polskiej

3.

1) warsztaty ,zajęcia profilaktyczne , 

specjalizacyjne, tematyczne , artystyczne                                               

2.organizacja i  współorganizacja wydarzeń 

społecznych i kulturalnych                                 

3.współpraca z innymi  organizacjami, 

samorządami, instytucjami wspierającymi 

działąność OPP                                                      

4. współpraca z społecznością lokalną , 

regionalną, krajową i międzynarodową                                  

5.działąnia pomocowe w społeczności lokalnej                                                

6.organizację działąń wynikających z potrzeb 

bieżących

11 Stowarzyszenie 

"Przede wszystkim 

Ziębice" 

02.06.2020 ul. Przemysłowa 2/7;                   

57-220 Ziębice

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez zarząd :                                       

Prezesa Zarządu- Janina Świderska                            

członek - Barbara Rak                                     

członek- Bogusława Kołsut                                   

Zarząd jest powołany do kierowania całą 

działalnością stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Walnego Zebrania Członków i  

i  reprezentuje stowarzyszenie na 

zewnątrz.                                             Do 

zawierania umów , udzielania 

pełnomocnictwa i składania innych 

oświadczeń woli w szczególności spr. 

majątkowych wymagane są podpisy 

dwóch członków zarządu działąjacych 

łącznie.  

Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

Działania  na rzecz społeczności zmierzające 

do aktywizacji mieszkańców, rozwoju regionu , 

działąnia pielęgnacji tradycji i kultury ze 

szczególnym uwzględnieniem                                                  

1.  pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób                                                         

2. działalności charytatywnej                                                              

3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

narodowej , pilęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej , obywtaelskiej 

i kulturowej                                                 4. 

działalności na rzecz integracji cudzoziemców                                                 

5. ochrony i promocji zdrowia                                         

6.działalności na rzecz osób niepłnosprawnych                                                

7. działalności na rzecz równych praw kobiet i 

mężczyzn                                          

8.działaalnośc na rzecz osób  w wieku 

emerytalnym                                                                           

9. działalność wspomagająca  rozwój 

gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości                                                     

10.nauki, edukacji, opieki i wychowania,                 

11.działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 

tym wypoczynku dzieci i młodzieży                                   

12.kultury i sztuki , ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego                                             

13.wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej                                   14. ekologii i 

ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego                                          15. 

turystyki i krajoznawstwa                                                 

16. działalności na rzecz integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami                                       17. 

promocji i orgfanizacji wolontariatu                                                     

18.promocji Rzeczypospolitej polskiej za 

granicą                                               19. 

działalności na rzecz rodziny , 

macierzyństwa,yupowszechniania i ochrony 

praw dziecka                                                  

20.przeciwdziałania uzależnieniom   i 

patologiom społecznym                                    

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjęty 

na zebraniu założycielskim w dniu 

24.05.2020 r.  

NIE



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

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

1. Stowarzyszenie  

Pomocy 

Potrzebującym 

"Osiedlowy uśmiech"

19.10.2016 r. ul. Robotnicza 24;           

57-200 Ząbkowice Śl.

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez przedstawiciela :             Joannę 

Ostaszewską        

-Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjety 

uchwałą zebrania 

założycielskiego z dnia 

09.10.2016 r. 

--NIE

11 Stowarzyszenie 

"Przede wszystkim 

Ziębice" 

02.06.2020 ul. Przemysłowa 2/7;                   

57-220 Ziębice

Stowarzyszenie reprezentowane jest 

przez zarząd :                                       

Prezesa Zarządu- Janina Świderska                            

członek - Barbara Rak                                     

członek- Bogusława Kołsut                                   

Zarząd jest powołany do kierowania całą 

działalnością stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Walnego Zebrania Członków i  

i  reprezentuje stowarzyszenie na 

zewnątrz.                                             Do 

zawierania umów , udzielania 

pełnomocnictwa i składania innych 

oświadczeń woli w szczególności spr. 

majątkowych wymagane są podpisy 

dwóch członków zarządu działąjacych 

łącznie.  

Stowarzyszenie nie posiada 

organu kontroli wewnętrznej 

Regulamin działalności 

stowarzyszenia zwykłego przyjęty 

na zebraniu założycielskim w dniu 

24.05.2020 r.  

NIE
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sprawa nr 

WOO.512.1.2016
sprawa nr 
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sprawa nr 
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sprawa nr 

WOO.512.1.2016

sprawa nr 

WOO.512.2.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

sprawa nr 
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nr sprawy 

WOO.512.4.2016
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sprawa nr 

WOO.512.1.2016
nr sprawy 

WOO.512.1.2017

nr sprawy 

WOO.512.1.2018,                                                                            

( przerejstrowane ze 

starej ewidencji)



uwagi
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sprawa nr 

WOO.512.1.2016

nr sprawy 

WOO.512.2.2018,                                                                            

( przerejstrowane ze 

starej ewidencji)

nr sprawy 

WOO.512.1.2018,                                                                            

( przerejstrowane ze 

starej ewidencji)

nr sprawy 

WOO.512.3.2018,                                                                            

( przerejstrowane ze 

starej ewidencji)
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sprawa nr 

WOO.512.1.2016

nr sprawy 

WOO.512.3.2018,                                                                            

( przerejstrowane ze 

starej ewidencji)

nr sprawy 

WOO.512.1.2019                                                                            
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WOO.512.1.2016

nr sprawy 

WOO.512.3.2019                                                                            

nr sprawy 

WOO.512.1.2019                                                                            



uwagi

13

sprawa nr 

WOO.512.1.2016
nr sprawy 
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