EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
Na podstawie art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 poz.210) Prezydent Miasta Ruda Śląska jako organ nadzoru udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ewidencję stowarzyszeń zwykłych.
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów. (Dz. U. z 2016, poz. 644).
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kolej
ny w
ewid
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1
1.

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty
wpisów
do
ewiden
cji1

2
STOWARZYSZENIE
ZWYKŁE „DOLINA”

3
7 lipca
2016 r.
15
lutego
2018 r.

1.
Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego2
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4

4
1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:
a) zakładanie i prowadzenie ogródków działkowych,
b) rozwój ogródków działkowych w sposób zapewniający działkowcom i ich
rodzinom aktywny wypoczynek i możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na
własne potrzeby,
c) przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych,
d) ochrona środowiska przyrodniczego,
e) podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia,
f) ochrona przyrody.

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

5
ul. Antoniego
Nowary 5a/15
41-710 Ruda
Śląska

2

TOWARZYSTWO
MIŁOŚNIKÓW
REKREACJI KONNEJ
„HUBERT”

6
marca
2017 r.
16
styczni
a 2020
r.
17
lutego
2020 r.
–
wykreśl
enie z
ewiden
cji

2. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:
a) organizacja zawodów i imprez rekreacyjno – sportowych dla własnych członków
oraz innych osób fizycznych i prawnych, w oparciu o środki własne i pomoc osób
prawnych i fizycznych zainteresowanych działalnością TMRK „HUBERT”,
b) organizowanie imprez o charakterze publicznym, w szczególności pokazów
jeździectwa i powożenia, imprez sportowych oraz uczestnictwo w tego rodzaju
imprezach,
c) organizacja i pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych i rekreacyjno –
sportowych,

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6

6

7
Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

8
Regulamin przyjęty
na zebraniu
założycielskim w
dniu 27 czerwca
2016 r.

Zarząd:

Komisja Rewizyjna:

Jarosław Bednorz –
Prezes,

Michał Stogniew –
Przewodniczący,

Regulamin przyjęty
na zebraniu
założycielskim w
dniu 27 stycznia
2017 r.

Zbigniew Fruń –
Wiceprezes,

Jan Wilanowski –
członek,

Ewelina Goj –
Skarbnik/Sekretarz.

Marek Łukaszek –
członek.

Zarząd:
Elżbieta Linowska – Prezes,
Małgorzata Cibis –
Sekretarz,

Regulamin
działalności
stowarzyszenia
zwykłego7

Statu
s
organ
izacji
pożyt
ku
publi
czne
go8
9
NIE

Przekształcenie lub
rozwiązanie stowarzyszenia
zwykłego9

10
Brak wpisów

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego10

Zastosow
anie
wobec
stowarzys
zenia
zwykłego
środków
nadzoru11

Uwagi12

11
Brak wpisów

12
Brak
wpisów

13
Brak
wpisów

Jarosław Bednorz

Brak
wpisów

Brak
wpisów

Jolanta Polczyk – Skarbnik.
Do składania oświadczeń
woli w imieniu
Stowarzyszenia, w tym w
sprawach majątkowych,
wymagany jest podpis
dwóch członków zarządu
działających łącznie.

2. Terenem działania stowarzyszenia jest miasto Ruda Śląska.
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:
a) zakładanie, zagospodarowywanie i prowadzenie ogródków działkowych,
b) organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu
działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych oraz obrona interesów członków
ogródków działkowych,
c) propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie,
d) racjonalne wykorzystanie gruntów miejskich,
e) działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego,
f) wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska,
g) współpraca z samorządami terytorialnymi, organizacjami społecznymi i
zawodowymi oraz przedsiębiorcami i innymi instytucjami w zakresie realizacji
swoich celów.
1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:
a) upowszechnianie i rozwijanie rekreacji, zwłaszcza rekreacji konnej w środowisku
dorosłych, młodzieży i dzieci,
b) stwarzanie członkom dogodnych warunków działania w tym zakresie,
c) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży
szkolnej oraz środowiska studenckiego,
d) działalność oświatowa w tym propagowanie i podnoszenie wiedzy z zakresu
weterynarii, hippiki, tradycji jeździeckich oraz zasad BHP,
e) ochrona dziedzictwa historyczno-kulturowego, kultywowanie i popularyzowanie
folkloru i regionalnych zwyczajów,
f) propagowanie idei integracji społeczności i lokalnej z osobami
niepełnosprawnymi, w tym działalność wspomagająca rozwój wspólnot
lokalnych,
g) działalność charytatywna,
h) promocja oraz rozwój wolontariatu,
i) propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, zwłaszcza
leśnego oraz ekologii,
j) aktywny udział w życiu społeczno-sportowo-rekreacyjnym lokalnego środowiska,
k) promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym,
l) zapewnienie łączności, wymiany poglądów i zespolenia wysiłków w sprawach
ważnych dla ogółu członków,
m) promowanie konia jako zwierzęcia wysoce użytkowego w gospodarstwach
agroturystycznych oraz w turystyce konnej,
n) prowadzenie i promowanie turystyki konnej, agroturystyki i rekreacji,
o) wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie w dobrym stanie szlaków konnych,
organizowanie infrastruktury niezbędnej dla turystyki konnej,
p) szkolenie i dobór zwierząt dla potrzeb turystyki konnej, agroturystyki i rekreacji,
q) organizowanie szkoleń dla członków TMRK „HUBERT”,
r) uroczyste przejazdy z okazji świąt narodowych oraz uroczystości regionalnych i
patriotycznych.

Reprezentacja
stowarzyszenia zwykłego5

ul. Górnośląska
3a/9

Do zawierania umów,
udzielania pełnomocnictwa
i składania innych
oświadczeń woli, w
szczególności
w sprawach majątkowych,
wymagane są podpisy
dwóch członków Zarządu
działających łącznie.

NIE

Uchwała 1/2019 z dnia
31.12.2019 r. w sprawie
rozwiązania stowarzyszenia
i wyznaczenia likwidatora.
Wykreślenie stowarzyszenia
zwykłego z ewidencji w
dniu 17 lutego 2020 r.

3.

STOWARZYSZENIE
EPKT SPOTTERS

10
marca
2017 r.

d) organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, zajęć rekreacyjnych lub
sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych,
e) organizowanie zawodów oraz innych imprez rekreacyjnych, sportowych,
turystycznych i krajoznawczych dla swoich członków oraz w środowisku
działania, jak również branie udziału w imprezach sportowych i turystycznych
organizowanych przez samorząd terytorialny, państwowe organizacje kultury
fizycznej i sportu oraz inne organizacje sportowo – turystyczne w kraju i za
granicą,
f) rozpowszechnianie wiedzy o jeździectwie,
g) stwarzanie warunków w doskonaleniu jazdy konnej,
h) organizowanie szkoleń, zebrań, mitingów i prowadzenia zajęć nauki jazdy konnej
i hipoterapii,
i) szeroko rozumiana pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym (w tym dla dzieci,
młodzieży i dorosłych będącymi osobami niepełnosprawnymi) w nabywaniu
umiejętności jeździeckich,
j) współpraca z instytucjami zajmującymi się wychowaniem dzieci i młodzieży w
szczególności poprzez współpracę z: naczelnymi organami terenowymi instytucji
oświatowych, socjalnych i służby Zdrowia; organami samorządu terytorialnego i
organami administracji rządowej; innymi stowarzyszeniami, klubami i związkami
sportowymi i związkami stowarzyszeń.
k) współpraca z instytucjami, odpowiedzialnymi za krzewienie kultury, dla której
jazda konna może być pomocna,
l) organizowanie i uczestnictwo w akcjach ekologicznych i ochrony środowiska,
m) prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych – hipoterapia,
n) organizowanie zajęć integracyjno- szkoleniowych z zakresu jazdy konnej oraz
opieki nad zwierzętami,
o) udział w innych działaniach wpływających na realizacje celów wynikających z
Regulaminu TMRK „HUBERT”,
p) TMRK „HUBERT” nie bierze udziału w pośrednictwie handlowym koni lub innych
pokrewnych materiałów zwierząt i rzeczy.
1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
tworzenie spójnej grupy miłośników lotnictwa z regionu Województwa
Śląskiego Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
propagowanie idei awiacji,
c)
krzewienie wiedzy z zakresu tradycji i historii lotnictwa cywilnego i
wojskowego
d)
wspieranie działań na rzecz rozwoju lotnictwa cywilnego i wojskowego, ze
szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz promocji i rozwoju
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice - Pyrzowice.

ul. Kamienna 10
41-707 Ruda
Śląska

4

STOWARZYSZENIE NA
RZECZ WSPIERANIA
OSÓB
UZDOLNIONYCH
ARTYSTYCZNIE
„MUSICALL”

20
marca
2017 r.

2. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
organizacja zajęć teatralnych, tanecznych i wokalnych,
b)
tworzenie autorskich produkcji teatralno – muzycznych,
c)
wystawianie spektakli na scenach teatrów w Polsce i zagranicą,
d)
regularne spotkania - organizacja zajęć dla osób zrzeszonych w
stowarzyszeniu.

Tomasz Józefiok –
Przewodniczący,

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Regulamin przyjęty
na zebraniu
założycielskim w
dniu 11 lutego 2017
r.

NIE

Brak wpisów

Brak wpisów

Brak
wpisów

Brak
wpisów

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Regulamin przyjęty
na walnym zebraniu
członków w dniu 16
marca 2017 r.

NIE

Brak wpisów

Brak wpisów

Brak
wpisów

Brak
wpisów

Łukasz Równicki – Zastępca
przewodniczącego,
Adam Nogły – Skarbnik.

2. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
ścisła współpraca z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice –
Pyrzowice,
b)
współpraca z innymi organizacjami i instytucjami oraz organami władzy
publicznej i jednostkami samorządu terytorialnego, a także z osobami
prawnymi i fizycznymi, którym bliskie są cele Stowarzyszenia,
c)
fotografowanie statków powietrznych oraz gromadzenie informacji
dotyczących lotnictwa,
d)
publikacja zdjęć, filmów i artykułów związanych z celami Stowarzyszenia,
e)
prowadzenie strony internetowej oraz dostępnego publicznie forum
internetowego, będącego bieżącą formą kontaktu członków Stowarzyszenia,
f)
organizowanie wyjazdów członków Stowarzyszenia na pokazy i targi lotnicze w
kraju i za granicą,
g)
współpraca z mediami w zakresie realizacji celów oraz promocji samego
Stowarzyszenia,
h)
organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu prelekcji, wystaw i
spotkań edukacyjnych związanych z tematyką lotniczą,
i)
zebrania członków Stowarzyszenia,
j)
gromadzenie środków finansowych z przeznaczeniem na realizację celów.
1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
wspieranie ludzi uzdolnionych aktorsko, tanecznie i wokalnie,
b)
wzbogacanie kultury o młodych wykonawców i produkcje teatralne,
c)
profesjonalne kształcenie pod kątem pracy w produkcjach musicalowych,
d)
realizacja funkcji zrzeszającej osoby uzdolnione artystycznie.

Zarząd:

Dla ważności oświadczenia
woli, jak również wszelkich
pism w przedmiocie praw i
obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia wymagane
są podpisy dwóch członków
Zarządu wybieranych w
głosowaniu podczas
Walnego Zebrania
Członków.
Dla ważności innych pism i
dokumentów wymagany
jest podpis jednego członka
Zarządu.

ul. Dziewanny
11
41-706 Ruda
Śląska

Zarząd:
Bartosz Marek Banasik –
Prezes,
Anna Magdalena Snopek –
członek zarządu,
Aleksandra Joanna
Kluczewska – członek
zarządu.
Umowy oraz wszelkie inne
dokumenty w imieniu
Stowarzyszenia podpisuje
Prezes Stowarzyszenia, jest
tym samym uprawniony do
zaciągania zobowiązań
finansowych. W sytuacjach
losowych
uniemożliwiających
złożenie podpisu przez
Prezesa, działania te może
wykonać osoba należąca do

Zarządu Stowarzyszenia.
5.

STOWARZYSZENIE
ZWYKŁE „KOKOTEK”

3
kwietni
a 2017
r.

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
zakładanie i prowadzenie ogródków działkowych,
b)
rozwój ogródków działkowych w sposób zapewniający działkowcom i ich
rodzinom aktywny wypoczynek i możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych
na własne potrzeby,
c)
przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych,
d)
ochrona środowiska przyrodniczego,
e)
podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia,
f)
ochrona przyrody.

ul. Zabrzańska
6/2
41-709 Ruda
Śląska

6.

RC FEVER

29
sierpni
a 2017
r.

Andrzej Ryszkowski –
Prezes,
Dariusz Lemich – Skarbnik,
Marek Grązka – Sekretarz.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Regulamin przyjęty
na zebraniu
założycielskim w
dniu 3 marca 2017 r.

NIE

Brak wpisów

Brak wpisów

Brak
wpisów

Brak
wpisów

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Regulamin przyjęty
na zebraniu
założycielskim w
dniu 19 sierpnia 2017
r.

NIE

Brak wpisów

Brak wpisów

Brak
wpisów

Brak
wpisów

Komisja Rewizyjna:

Regulamin przyjęty
na zebraniu
założycielskim 14
marca 2018 r.

NIE

Brak wpisów

Brak wpisów

Brak
wpisów

Brak
wpisów

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Regulamin przyjęty
na zebraniu 25
kwietnia 2018 r.

NIE

Brak wpisów

Brak wpisów

Brak
wpisów

Brak
wpisów

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Regulamin przyjęty
na zebraniu 22 maja
2018 r.

NIE

Brak wpisów

Brak wpisów

Brak
wpisów

Brak
wpisów

Do składania oświadczeń
woli w imieniu
Stowarzyszenia, w tym w
sprawach majątkowych,
wymagany jest podpis
dwóch członków zarządu, w
tym Prezesa, działających
łącznie.

2. Terenem działania stowarzyszenia jest miasto Ruda Śląska.
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
zakładanie, zagospodarowywanie i prowadzenie ogródków działkowych,
b)
organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu
działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych oraz obrona interesów członków
ogródków działkowych,
c)
propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie,
d)
racjonalne wykorzystanie gruntów miejskich,
e)
działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego,
f)
wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska,
g)
współpraca z samorządami terytorialnymi, organizacjami społecznymi i
zawodowymi oraz przedsiębiorcami i innymi instytucjami w zakresie realizacji
swoich celów.
1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
prowadzenie działalności w zakresie sportów modelarskich, w szczególności
modelarstwa kołowego,
b)
prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie
kultury fizycznej,

Zarząd:

ul. Wojciecha
Korfantego 18
41-707 Ruda
Śląska

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela.
Adrian Długokęcki.

2. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

7.

STOWARZYSZENIE
WĘDKARSKIE
„ZDEBEL”

22
marca
2018 r.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
uczestnictwo w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza
nim,
b)
organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz udział w
imprezach i zawodach organizowanych przez inne kluby i związki sportowe,
c)
współpraca z władzami lokalnymi oraz zakładami pracy działającymi na terenie
działalności stowarzyszenia,
d)
prowadzenie działalności wychowawczej, szkoleniowej i popularyzatorskiej w
zakresie modelarstwa samochodowego.
1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających amatorskiemu uprawianiu
wędkarstwa,
b)
działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza racjonalnego
użytkowania wód,
c)
propagowanie wędkarstwa jako aktywnej formy wypoczynku na akwenie
„Zdebel”.

ul. Gołębi 3/13
41-710 Ruda
Śląska

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
utrzymanie w należytym porządku akwenu wodnego „Zdebel” oraz terenu do
niego przyległego,
b)
zarybianie akwenu poprzez zakup różnych gatunków ryb,
c)
organizowanie zawodów wędkarskich dla członków stowarzyszenia oraz
zawodów wędkarskich da dzieci i młodzieży z Rudy Śląskiej.
STOWARZYSZENIE
„WYRÓWNAJMY
SZANSĘ UCZNIÓW
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR
27”

17
maja
2018 r.

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
tworzenie przyjaznego środowiska służącemu wyrównaniu szans uczniów,
b)
działanie na rzecz dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 27 im. Jana Pawła
II,
c)
propagowanie otwartości na potrzeby innych.

ul. Ludwika
Zamenhofa 12
41-706 Ruda
Śląska

2. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
utrzymanie rozeznania stanu materialnego rodzin uczniów,
b)
aktywizowanie społeczności związanej ze szkołą,
c)
organizowanie kwest na zebraniach klasowych.
9.

RUDZIANIE RAZEM

28
maja
2018 r.

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
działanie na rzecz ochrony środowiska,
b)
popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego,
c)
informowanie społeczeństwa o stanie i zagrożeniach środowiska naturalnego,
d)
propagowanie proekologicznych zachowań, rozwiązań i technologii,
e)
inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony
środowiska,
f)
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich,
g)
upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji,
h)
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
i)
organizowanie i wspieranie działań środowisk zaangażowanych w proces

Jerzy Zawada –
Przewodniczący,
Eligiusz Bednorz –
członek, Piotr Florczyk
– członek.

Do składania oświadczeń
woli w mieniu
Stowarzyszenia, w tym w
prawach majątkowych,
wymagany jest podpis
dwóch członków zarządu
działających łącznie.

2. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

8.

Zarząd:
Gabriel Trzeciakowski Prezes, Grzegorz Pawlicki Skarbnik, Jerzy
Malinowwski - Gospodarz
stawu.

ul. Ignacego
Paderewskiego
13a/4
41-710 Ruda
Śląska

Zarząd:
Agnieszka Czaja - Prezes,
Danuta Skudlik - Skarbnik,
Katarzyna Stawisińska Sekretarz.
Do składania oświadczeń
woli w mieniu
Stowarzyszenia, w tym w
prawach majątkowych,
wymagany jest podpis
dwóch członków zarządu
działających łącznie.
Zarząd:
Piotr Pośpiech - Prezes,
Wioletta Nowak, Bogusław
Łanowy.
Do zaciągania zobowiązań
majątkowych wymagane są
podpisy dwóch członków
zarządu działających
łącznie, w tym Prezesa.

rozwoju Miasta Ruda Śląska.
2. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

10.

STOWARZYSZENIE
RUDZKI SAMORZĄD

3 lipca
2018 r.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, happeningów,
b)
współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
c)
uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych,
d)
występowanie do właściwych – wg kompetencji – władz lokalnych,
wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków
prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska, przywrócenia
stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód,
e)
składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów
zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających
wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich
zgodności z interesami ochrony przyrody i zdrowia ludności,
f)
mobilizowanie opinii publicznej i wywieranie nacisku na władze w celu
wprowadzania zmian zgodnych z celem działania stowarzyszenia,
g)
opracowywanie programów społecznych, gospodarczych i politycznych,
h)
możliwość organizacji referendum i obywatelskich inicjatyw ustawodawczych
jako środki realizacji określonych celów stowarzyszenia,
i)
inne działania realizujące cele statutowe stowarzyszenia.
1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
zrzeszanie osób kierujących się w swoim postępowaniu zasadami demokracji i
poszanowania dla obowiązującego porządku prawnego. Prowadzenie
działalności na rzecz instytucji prawnych,
b)
reprezentowanie i obrona interesów członów stowarzyszenia oraz obywateli
polskich wobec wszelkich władz, urzędów i instytucji państwowych, organów
samorządowych, instytucji handlowych i gospodarczych, organizacji krajowych
i zagranicznych, a także innych osób prawnych i fizycznych,
c)
upowszechnianie i wspomaganie działań na rzecz rozwoju kultury, sportu,
turystyki, edukacji oraz ochrony zdrowia i środowiska,
d)
propagowanie dokonań i historii ziemi rudzkiej i śląskiej,
e)
budowanie aktywności społecznej oraz idei społeczeństwa obywatelskiego,
f)
propagowanie idei wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz samorządów gminnych,
powiatowych i wojewódzkich. Działanie na rzecz rozwoju samorządu
lokalnego,
g)
promowanie idei Zjednoczonej Europy, na rzecz przyjaźni między narodami
oraz działanie na rzecz współpracy z miastami partnerskimi,
h)
działanie na rzecz likwidacji bezrobocia, ubóstwa i patologii społecznej,
i)
udzielanie pomocy prawnej i wszelakiej innej pomocy osobom jej
potrzebującym,
j)
organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz
współdziałanie w zakresie postępu gospodarczego z innymi organizacjami,
k)
uzyskiwanie środków na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn,
spadków zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności
publicznej.

ul. ks. Ludwika
Tunkla 153/4
41-707 Ruda
Śląska

Zarząd:
Zbigniew Litke Przewodniczący,
Anna Smołka, Aleksandra
Pośpiech.

Komisja Rewizyjna:
Róża Dymek,
Mariola Smołka.

Regulamin przyjęty
na zebraniu 18 maja
2018 r.

NIE

Brak wpisów

Brak wpisów

Brak
wpisów

Brak
wpisów

Regulamin przyjęty
na zebraniu
założycielskim w
dniu 6 lipca 2018 r.

NIE

Brak wpisów

Brak wpisów

Brak
wpisów

Brak
wpisów

Regulamin przyjęty
na zebraniu

NIE

Brak wpisów

Brak wpisów

Brak
wpisów

Brak
wpisów

Stowarzyszenie przy
czynnościach prawnych, w
tym także przy zaciąganiu
zobowiązań majątkowych
reprezentuje
Przewodniczący Zarządu
lub osoba przez niego
upoważniona.

2. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

11.

STOWARZYSZENIE
DZIERŻAWCÓW
OGRÓDKÓW
REKREACYJNYCH
PRZY
UL. LIPIŃSKIEJ W
RUDZIE ŚLĄSKIEJ

9
sierpni
a 2018
r.
4
listopa
da 2019
r.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
działalność wydawnicza,
b)
udzielanie pomocy prawnej,
c)
udział w wyborach samorządowych oraz w wyborach do innych organów władzy
publicznej,
d)
udział swoich członków w funkcjonowaniu władz publicznych miasta i regionu,
e)
organizowanie imprez: politycznych, kulturalnych, sportowych,
wypoczynkowych, prozdrowotnych i naukowych,
f)
organizowanie seminariów, szkoleń, kursów, konferencji, wystaw, prelekcji,
akcji informacyjnych, reklamowych,
g)
przedstawianie swojego stanowiska w sprawach ważnych dla społeczeństwa
miasta i regionu,
h)
podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta,
i)
dbanie o godność człowieka, sprawiedliwość społeczną i niepodległość kraju,
j)
szerzenie wolności i tolerancji światopoglądowej.
1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
zaspokajanie gospodarczych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez
umożliwienie prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby oraz
użytkowanie terenów zielonych,
b)
ochrona środowiska przyrodniczego i podnoszenie standardów ekologicznych,
c)
propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.

ul. Konstantego
Latki 2a/2
41-703 Ruda
Śląska

Zarząd:

Komisja Rewizyjna:

Krystyna Orszulik – Prezes,

Mirella Wasielewska Przewodniczący,

Grażyna Kowalczyk –
Zastępca prezesa sekretarz,

Iwona Fraus – członek,
Olaf Czypek – członek.

2. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
Robert Mucha – Skarbnik.
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
b)
c)
d)

12.

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW ŚLĄSKA

3
styczni

utrzymanie terenów zielonych na terenie działek rekreacyjnych,
dbanie o estetyczny i czysty wygląd terenów wspólnych ogrodu,
organizowanie spotkań rodzinnych i koleżeńskich w warunkach sprzyjających
aktywnemu wypoczynkowi,
współpraca z organami administracji publicznej.

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:

ul. Wysoka 13/8
41-711 Ruda

Do składania oświadczeń
woli w imieniu
Stowarzyszenia, w tym w
sprawach majątkowych,
wymagany jest podpis
dwóch członków zarządu
działających łącznie
Zarząd:

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu

VERUM

a 2019
r.
19
sierpni
a 2019
r.

Śląska
Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju kultury Śląska we wszystkich
jej aspektach a więc utrwalania tożsamości śląskiej, wszechstronnej edukacji
regionalnej, poprawy życia mieszkańców Śląska, rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, przeciwdziałaniu degradacji dziedzictwa kulturowego Śląska a w
szczególności obiektów świeckich i sakralnych uznane za zabytkowe, przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu oraz bezradności społecznej a w szczególności:
a)
kultywowanie tradycyjnych wartości śląskich, w tym więzi rodzinnych i
wspólnotowych;
b)
wspieranie wszystkich działań edukacyjno – informacyjnych nakierowanych na
pogłębienie wiedzy o społeczeństwie obywatelskim;
c)
wspieranie wszystkich działań edukacyjno – informacyjnych nakierowanych na
pogłębienie wiedzy o Śląsku;
d)
wspieranie innych organizacji pozarządowych działających dla dobra Śląska;
e)
wspieranie i pobudzanie społecznej aktywności obywateli odnośnie działań pro
regionalnych, w tym między innymi takich grup społecznych jak: dzieci,
młodzież, osoby niepełnosprawne, seniorzy, oraz inne grupy społeczne
działające na wskazanym obszarze;
f)
wspieranie rozwoju wszelkich inicjatyw społecznych i kulturalnych
propagujących szeroko rozumianą kulturę Śląska;
g)
kultywowanie tradycji, zwyczajów, wartości związanych z Górnym Śląskiem;
h)
utrzymywanie i rozwijanie śląskiej godki oraz wspieranie wszelkich działań
prowadzących do jej kodyfikacji;
i)
rozwijanie potencjału społecznego w społeczności lokalnej Rudy Śląskiej i miast
ościennych;
j)
promowanie i wspieranie rozwoju turystyki (w tym turystyki industrialnej i
społecznej) oraz podejmowanie działań na rzecz innych przedsięwzięć
turystycznych;
k)
poszanowania i przestrzegania praw człowieka w tym prawa do swobodnego
wyrażania siebie (swojej tożsamości lokalnej, regionalnej, etnicznej);
l)
przeciwdziałania wszelkim formom przemocy i dyskryminacji wobec osób
identyfikujących się jako Ślązacy;
m)
przeciwdziałania wszelkim próbom dewastacji materialnej spuścizny kulturowej
Śląska;
n)
przeciwdziałania patologiom społecznym w tym w szczególności wszelkiej
przemocy w rodzinie i środowisku lokalnym;
o)
propagowanie profilaktyki uzależnień oraz promowanie zdrowia,
wszechstronnej rekreacji, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia;
p)
upowszechnianie wzorów zachowań dotyczących ochrony środowiska
naturalnego oraz działań proekologicznych;
q)
uwrażliwianie na krzywdę zwierząt zarówno dziko żyjących jak i domowych;
r)
upowszechnianie ekologii społecznej;
s)
propagowanie oddziaływań afiliacyjnych odnośnie „Małej Ojczyzny” w
szczególności dziedzictwa kulturowego, społecznego i poprzemysłowego;
t)
rozwijania dialogu społecznego z organami władzy publicznej, w szczególności z
instytucjami zajmującymi się na szczeblu centralnym i lokalnym problematyką
kultury.

Tomasz Garbas – Prezes,

kontroli wewnętrznej.

założycielskim w
dniu 22 grudnia 2018
r.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Regulamin przyjęty
na zebraniu
założycielskim w
dniu 12 października

Ludwik Strzempek –
Wiceprezes,
Barbara Rudnicka –
Wiceprezes.
Do składania oświadczeń
woli w imieniu
Stowarzyszenia, w tym w
sprawach majątkowych,
wymagany jest podpis
dwóch członków zarządu
działających łącznie.

2. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:

a)

prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno –
szkoleniowej; odnośnie społeczeństwa obywatelskiego;
b)
gromadzenie, aktualizacja, wymiana i upowszechnianie kompleksowej
wiedzy i doświadczeń na temat szeroko rozumianej kultury Śląska;
c)
podnoszenie kultury i świadomości ekologicznej społeczeństwa;
d)
organizowanie m.in.: spotkań, konferencji, warsztatów, wykładów,
wyjazdów studyjnych, wycieczek;
e)
organizowanie kampanii oraz współpraca z mediami w celu podnoszenia
wiedzy o regionie;
f)
dostępność do edukacji regionalnej;
g)
aktywizacja społeczna i przeciwdziałanie alienacji społecznej w tym
przede wszystkim alienacji ze względu na śląską przynależność etniczną;
h)
przeciwdziałanie patologiom społecznym w tym w szczególności przemocy
w rodzinie, alkoholizmowi oraz ich skutkom;
i)
organizowanie aukcji, zbiórek, koncertów, widowisk i innych akcji
mających na celu propagowanie idei stowarzyszenia oraz pozyskanie
środków materialnych na cele statutowe Stowarzyszenia;
j)
prowadzenie działań uwrażliwiających na los zwierząt;
k)
rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
l)
wspieranie i promowanie działalności organizacji pozarządowych;
m) promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym, a
samorządowym, regionalnym oraz podmiotami gospodarczymi.
Wspomniane cele będą realizowane przede wszystkim przez działalność charytatywną.

13.

STOWARZYSZENIE
OGRÓD DIAŁKOWY
„PIĘKNA DOLINA”

15
styczni
a 2019
r.

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:
a)

zakładanie i prowadzenie ogródków działkowych;

ul. Kłodnicka
105 A/1
41-706 Ruda
Śląska

Zarząd:
Dariusz Stadnik – Prezes,
Mariola Pośpiech – Zastępca

NIE

Brak wpisów

Brak wpisów

Brak
wpisów

Brak
wpisów

b)
c)
d)
e)
f)
g)

zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez
umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych;
integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych
warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;
dbanie o teren przyznany stowarzyszeniu;
ochrona środowiska i przyrody;
oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych;
kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka.

Prezesa,
Jan Gromadzki – Skarbnik,
Irena Mikołejko – Sekretarz.

2018 r.

Do składania oświadczeń
woli w imieniu
Stowarzyszenia, w tym w
sprawach majątkowych,
wymagany jest podpis
dwóch członków zarządu
działających łącznie.

2. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:
a)

b)
c)
d)
e)
14.

STOWARZYSZENIE
„OTYLIA”

22
styczni
a 2020
r.
5
marca
2020 r.

propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a szczególnie
wszechstronnego znaczenia ogródków działkowych dla rodzin działkowców oraz
racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich;
działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego;
zakładanie i zagospodarowywanie ogródków działkowych;
ustanawianie praw do działek;
wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska.

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

zakładanie i prowadzenie ogródków działkowych;
rozwój ogródków działkowych w sposób zapewniający działkowcom i ich
rodzinom aktywny wypoczynek i możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych
na własne potrzeby;
ochrona środowiska przyrodniczego;
podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia;
ochrona flory i fauny;
przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych.

ul. Katowicka
144 a/17
41-705 Ruda
Śląska

Zarząd:

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Regulamin przyjęty
na zebraniu
założycielskim w
dniu 17 stycznia
2020 r.

NIE

Brak wpisów

Brak wpisów

Brak
wpisów

Brak
wpisów

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Regulamin przyjęty
na zebraniu
założycielskim w
dniu 25 stycznia
2020 r.

NIE

Brak wpisów

Brak wpisów

Brak
wpisów

Brak
wpisów

Zarząd:

Komisja Rewizyjna:

NIE

Brak wpisów

Brak wpisów

Brak
wpisów

Brak
wpisów

Tadeusz Wierzgacz –
Prezes,
Bogumiła Kołodziej –
Zastępca Prezesa,
Albert Malgrab – Skarbnik.

Marcin Fiałkowski –
Przewodniczący,

Regulamin przyjęty
na zebraniu
założycielskim w
dniu 1 lutego 2020 r.

Kajetan Mazur – Prezes,
Barbara Ficek – Skarbnik,
Katarzyna Setnik –
Sekretarz.
Do składania oświadczeń
woli w imieniu
Stowarzyszenia, w tym w
sprawach majątkowych,
wymagany jest podpis
dwóch członków zarządu
działających łącznie.

2. Terenem działania stowarzyszenia jest miasto Ruda Śląska.
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
b)
c)

15.

RUDA ŚLĄSKA BLIŻEJ

6
lutego
2020 r.

wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska;
zakładanie i zagospodarowywanie ogródków działkowych;
organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu
działek;
d)
poradnictwo w zakresie upraw ogrodniczych;
e)
propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie;
f)
racjonalne wykorzystanie gruntów miejskich;
g)
współpraca z samorządem terytorialnym, organizacjami społecznymi i
zawodowymi oraz przedsiębiorcami i innymi instytucjami w zakresie realizacji
swoich celów;
h)
obrona interesów członków stowarzyszenia w zakresie działalności na rzecz
ochrony przyrody i środowiska.
1.
Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
wspieranie kultury,
b)
wspieranie nauki,
c)
wspieranie sztuki,
d)
dbanie o estetykę i użyteczność przestrzeni publicznej,
e)
starania na rzecz dobra ogólnego mieszkańców.
2.
3.

16.

STOWARZYSZENIE
ZWYKŁE „NAD
DOLINKĄ”

12
lutego
2020 r.

ul. Józefa
Pordzika 21a/16
41-705 Ruda
Śląska

Środki działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
organizacja działań kulturalno-społecznych,
b)
promocja działań kulturalno społecznych,
c)
organizacja działań dotyczących przestrzeni publicznej,
d)
podejmowanie inicjatyw obywatelskich.

2. Terenem działania stowarzyszenia jest miasto Ruda Śląska.
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:
a) zakładanie, zagospodarowywanie i prowadzenie ogródków działkowych,
b) wymiana doświadczeń w zagospodarowaniu działek i prowadzeniu upraw
ogrodniczych,
c) racjonalne wykorzystanie gruntów miejskich,
d) działanie na rzecz rozwoju ogrodnictwa działkowego,
e) ochrona przyrody i środowiska naturalnego,
f) współpraca z samorządem terytorialnym i innymi instytucjami w zakresie
realizacji swoich celów,

Dominik Miera – Prezes
Tomasz Wolarek – II Prezes
Adam Makieła – Sekretarz.
Do składania oświadczeń
woli w imieniu
Stowarzyszenia, w tym
zaciągania zobowiązań
majątkowych, wymagany
jest podpis dwóch członków
zarządu działających
łącznie.

Terenem działalności stowarzyszenia jest miasto Ruda Śląska.

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:
a) zakładanie i prowadzenie ogródków działkowych,
b) rozwój ogródków działkowych w sposób zapewniający działkowcom i ich
rodzinom aktywny wypoczynek oraz możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych
na własne potrzeby,
c) przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych,
d) ochrona środowiska przyrodniczego,
e) podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia.

Zarząd:

ul. Bolesława
Krzywoustego
2a/12
41-705 Ruda
Śląska

Do składania oświadczeń
woli w imieniu
Stowarzyszenia, w tym
zaciągania zobowiązań
majątkowych, wymagany
jest podpis dwóch członków
zarządu działających
łącznie.

Tomasz Białoń –
członek,
Marcin Matla – członek.

17.

FRUNIEMY Z POMOCĄ

10
marca
2020 r.

g) obrona interesów członków stowarzyszenia.
1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
organizowanie działań mających na celu pomoc potrzebującym,
b)
popularyzacja biegania i nordic walking, jako najprostszych form aktywności
fizycznej,
c)
rozwijanie i krzewienie wśród społeczeństwa aktywności fizycznej oraz
propagowanie sportu i rekreacji.

ul. Skowronków
2a/8
41-705 Ruda
Śląska

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej.

Regulamin przyjęty
na zebraniu
założycielskim w
dniu 6 marca 2020 r.

NIE

Brak wpisów

Brak wpisów

Brak
wpisów

Brak
wpisów

Agnieszka Chojnicka

2. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:
a)
organizacja biegów wirtualnych o charakterze charytatywnym,
b)
współpraca z innymi podmiotami o podobnych celach działania,
c)
udzielanie pomocy potrzebującym poprzez środki finansowe z dobrowolnych
wpłat.

1)

W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych.

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)

W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt.

