EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
1. Cel/cele działania
stowarzyszenia
zwykłego
Numer
kolejny w
ewidencji

1
1.

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisu
do
ewidencji

2
Laryska 104

Mysłowice, dnia 2018-10-10

3
28.06.
2016 r.

2. Teren działania
stowarzyszenia
zwykłego
3. Środki działania
stowarzyszenia
zwykłego
4
1.
1) działalność
publiczna związana z
reprezentacją
stowarzyszenia,
2) dbanie o interes
mieszkańców,
członków
stowarzyszenia,
3) utrzymanie
otoczenia osiedla
przy ul. Laryskiej 104
w nienagannym
stanie,
4) tworzenie,
konserwacja i
utrzymanie
elementów
infrastruktury osiedla
2.
Obszar RP, a jego
siedziba Mysłowice
3.
1)zaangażowanie
członków w rozwój
przestrzeni
obejmującej osiedle,
2) współpraca z
organizacjami
administracji
publicznej oraz
innymi instytucjami i
podmiotami,
kierowanie do nich
postulatów
3) organizowanie

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego

5
Mysłowice,
ul. Laryska 104b

6
Zarząd
w składzie:
Adam Kwak
Prezes
Michał Skiba
Wiceprezes
Sławomir GawełKocub
Sekretarz
Anna Segieta
Skarbnik

Organy kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego

Regulamin
działalności
stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji
pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego

Zastosowanie
wobec
stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

8
Przyjęty uchwałą z
dnia 10.06.2016 r.

9
NIE

10

11

12

13
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Mysłowickie
Towarzystwo
Historyczne im.
Jacoba Lustiga

Mysłowice, dnia 2018-10-10

05.10.
2016 r.

Mysłowice,
ul. Jagiellońska
1/3

Zarząd
w składzie:
Bogusław Polak
Prezes

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Przyjęty uchwałą z
dnia 28.09.2016 r.

NIE

Remigiusz
Grabiec
Wiceprezes
Mariusz
Gąsiorczyk
Sekretarz

Zmiana zarządu i regulaminu 24.09.2018 r.

2

imprez o charakterze
kulturalnym i
integracyjnym,
4) działalność na
rzecz porządku i
bezpieczeństwa
publicznego
mieszkańców osiedla,
Prowadzenie innych
działań sprzyjających
realizacji celów
stowarzyszenia
1.
Celem Towarzystwa
jest chronienie i
promowanie
dziedzictwa
historycznego Miasta
Mysłowice
2. Teren działania
jest obszar
województwa
śląskiego
3.
1) prowadzenie
badań historycznych,
2) upowszechnianie
wiedzy historycznej i
pobudzanie pamięci
o dziedzictwie,
zwłaszcza w formie
publikacji, wystaw,
wykładów,
konkursów,
widowisk, rozwijania
lokalnej turystyki,
inicjowania
pomników, tablic
pamiątkowych i
innego rodzaju
upamiętnień,
3) sprawowanie
społecznej opieki nad
zabytkami i
miejscami pamięci, w
tym wykonywanie
prac społecznych
przy nich,
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4) opiniowanie aktów
prawa miejscowego
w zakresie
związanym z celem
działalności, a także
ich inicjowanie,
5) współpracę z
władzami
publicznymi,
jednostkami
organizacyjnymi i
osobami fizycznymi
w urzeczywistnianiu
celu
regulaminowego,
6) pielęgnowanie
pamięci o swym
patronie, doktorze
Jacobie Lustigu
(1810-1874), a także
o innych osobach,
społecznościach,
organizacjach i
instytucjach
zasłużonych dla
Miasta,
7) kontynuowanie
tradycji Towarzystwa
Miłośników Mysłowic
(rok założenia
1961/1962; data
wykreślenia z
rejestru
stowarzyszeń:
1 stycznia 2016 r.)

Mysłowice, dnia 2018-10-10
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Stowarzyszenie
Nasza Nadzieja

Mysłowice, dnia 2018-10-10

12.07.
2017 r.

1.
1) cykliczne
spotkania starszych,
niepełnosprawnych i
ich rodzin/
opiekunów,
2) pomoc
bezpośrednia dla
osób starszych,
niepełnosprawnych,
oraz ich rodzin/
opiekunów/
mających problemy z
pielęgnacją poprzez
poświęcenie im
wolnego czasu,
3) pomoc
duszpasterska dla
potrzebujących takiej
pomocy,
4) rozwijanie i
promowanie
inicjatywy, postaw i
działań sprzyjających
integrowaniu osób
starszych,
niepełnosprawnych
ze środowiskiem,
5) wspieranie
organizacyjne i
rzeczowe osób
fizycznych i
jednostek
organizacyjnych,
które podejmują
działania na rzecz
osób starszych,
niepełnosprawnych i
ich rodzin/
opiekunów,
6) pomoc społeczna,
w tym pomoc
osobom starszym
niepełnosprawnym i
ich rodzinom/
opiekunom w trudnej
sytuacji życiowej.

Mysłowice,
ul. PCK 209B

Zarząd
w składzie:
Krystyna Jawor
Prezes

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Z dnia
20.06.2017 r.

NIE

Wanda
Kowalewska
V-ce Prezes

Bernadeta
Langer
Sekretarz

Stowarzyszenie istnieje od 22.04.2015 r.

3

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
7) inicjowanie i
występowanie z
wnioskami
dotyczącymi
zaspakajania potrzeb
osób starszych,
niepełnosprawnych i
w zakresie opieki,
leczenia, rehabilitacji,
edukacji, pracy,
udziału w kulturze i
rekreacji, w integracji
z otwartym
środowiskiem.
8) współudział/
wolontariat w
realizacji zadań
publicznych w
obszarze pomocy
społecznej dla osób
starszych i
niepełnosprawnych
2. Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej
siedziba Mysłowice
3.
1) inspirowanie,
organizowanie i
wspieranie inicjatyw
zmierzających do
realizacji celów
stowarzyszenia,
2) zrzeszanie osób
starszych,
niepełnosprawnych
oraz ich rodzin/
opiekunów.
3) aktywne
uczestnictwo w życiu
społecznym,
4) utrzymanie więzi
koleżeńskich wśród
członków poprzez
organizowanie
spotkań cyklicznych,
spotkań
okolicznościowych,
Mysłowice, dnia 2018-10-10
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wspólnych wyjazdów
oraz wsparcie w
rozwiązywaniu
codziennych
problemów,
5) przekazywanie
informacji o wszelkiej
możliwej pomocy w
ramach NFZ, PFRON,
MOPS,
6) współpraca z
organami
państwowymi,
samorządowymi,
organizacjami
kościelnymi,
fundacjami,
stowarzyszeniami i
innymi placówkami
oraz osobami
fizycznymi w celu
realizacji zadań
regulaminowych,
7) organizowanie i
prowadzenie działań
w zakresie m.in.
pomocy
psychologicznej i
profilaktyki
zdrowotnej poprzez
spotkania z
psychologiem,
lekarzami,
rehabilitantami,
prawnikami, policją,
8) wspieranie osób
starszych,
niepełnosprawnych i
ich rodzin/
opiekunów poprzez
organizowanie dla
nich poradnictwa na
wszelkich możliwych
polach,
9) przygotowanie
oraz wydawanie
materiałów
informacyjnych na
Mysłowice, dnia 2018-10-10
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4.

Ślonska Ferajna

Mysłowice, dnia 2018-10-10

07.02.
2018r.

temat dostępu do
uzyskania wszelkiej
możliwej medycznej i
rehabilitacyjnej oraz
dofinansowań w
ramach PFRON,
10) włączanie osób
starszych i
niepełnosprawnych
w nurt życia lokalnej
społeczności na
każdym możliwym
obszarze.
1.
a) rozbudzenie i
ugruntowanie
śląskiej tożsamości
wśród mieszkańców
Śląska,
b) działania na rzecz
uznania Ślązaków za
mniejszość etniczną,
a ślōnskij gŏdki za
język regionalny,
c) działanie na rzecz
integracji wszystkich
mieszkańców Śląska z
regionem,
d) propagowanie
wiedzy o Śląsku,
e) odrodzenie i
promocja kultury
śląskiej oraz śląskiego
środowiska
twórczego,
f) promocja i
kształtowanie
pozytywnego
wizerunku śląska,
g) wspieranie
współpracy
wszystkich
mieszkańców Śląska
– utrzymanie
wielokulturowości
regionu,
h) inicjowanie i
utrzymanie

Mysłowice,
ul. Tulipanów 12

Przedstawiciel
Stowarzyszenia
Mirella Dąbek

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

NIE
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kontaktów
kulturalnych oraz
ekonomicznych ze
Ślązakami,
niezależnie od ich
aktualnego miejsca
zamieszkania,
i) działania na rzecz
integracji
europejskiej,
j) ochrona praw
mieszkańców Śląska,
k) współpraca ze
stowarzyszeniami
regionalnymi, a także
z władzami
rzędowymi,
samorządowymi,
innymi instytucjami i
placówkami w celu
rozwoju Śląska,
l) kształtowanie
wśród mieszkańców
Śląska aktywnej
postawy
obywatelskiej,
2.
Terenem działania
stowarzyszenia jest
Rzeczypospolita
Polska
3.
a) prowadzenie i
wspieranie
działalności
kulturalnooświatowej i
naukowej (wykłady,
prelekcje i
happeningi) służące
promocji śląskiej
mowy, historii,
kultury i tradycji,
b) prowadzenie
społecznych prac
porządkowych w
miejscach o wartości
Mysłowice, dnia 2018-10-10
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5.

Mysłowickie
Stowarzyszenie
Ślązaków

Mysłowice, dnia 2018-10-10

12.06.
2018r.

historycznych,
c) organizowanie lub
współorganizowanie
uroczystości
upamiętniających
ważne wydarzenia w
historii Śląska,
d) prowadzenie stron
internetowych
promujących
działalność
Stowarzyszenia,
e) występowanie z
wnioskami i opiniami
do właściwych władz
oraz podejmowanie
dyskusji i wyrażanie
opinii w sprawach
ważnych dla regionu.
1.
1) odrodzenie kultury
śląskiej,
2) propagowanie
wiedzy o Śląsku,
3) kształtowanie i
rozwijanie wśród
ludności śląska
aktywnej postawy
obywatelskiej,
4)współuczestniczeni
e we współczesnej
integracji wszystkich
zamieszkujących
śląsk grup ludności,
5) podtrzymanie
kontaktów
kulturowych między
ślązakami,
2.
Teren województwa,
a jego siedziba
Mysłowice
3.
1) spotkania
stowarzyszenia,
2) prelekcje,
3) spotkania
zainteresowanych

Mysłowice,
ul. Mikołowska 3

Przedstawiciel
Stowarzyszenia
Lucjan Hadasz

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Z dnia
21.05.2018 r.

NIE
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6.

Stowarzyszenie
Zwykłe
Odbudowy
Pomnika
Powstańców
Śląskich

Mysłowice, dnia 2018-10-10

12.06.
2018 r.

kulturą śląska
1.
Celem
stowarzyszenia jest
krzewienie i
propagowanie
wiedzy o
Powstaniach
Śląskich, a w
szczególności
doprowadzenie do
odbudowy
zniszczonego i
zdewastowanego
pomnika
Powstańców Śląskich
usytuowanego przed
budynkiem byłej
Dyrekcji KWK w
Mysłowicach
2.
Miasto Mysłowice,
województwo śląskie
oraz teren całego
kraju
3.
Środki na działanie –
dobrowolne składki
członków
stowarzyszenia

Mysłowice,
ul. Rynek 26

Przedstawiciel
Stowarzyszenia
Edward Józef
Duliński

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Z dnia
10.05.2018 r.

NIE
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7.

Stowarzyszenie
na rzecz ochrony
praw lokatorów
w Mysłowicach

Mysłowice, dnia 2018-10-10

26.06.
2018 r.

1.
a) ochrona praw i
obowiązków
lokatorów,
b) działania na rzecz
stworzenia prawa
uwzględniającego
interesy lokatorów,
c) reprezentowanie
lokatorów wobec
właścicieli i
zarządców
nieruchomości oraz
ich organizacji,
d) reprezentowanie
lokatorów wobec
organów władz
centralnych i
samorządowych,
e) działania na rzecz
wprowadzenia
regulacji dotyczących
kwestii czynszów
korzystnych dla
lokatorów,
f) działania na rzecz
wprowadzenia
regulacji dotyczących
kwestii nabycia
mieszkań przez
najemców na
własność,
g) działalność
wspomagająca
rozwój wspólnot
mieszkaniowych i
społeczności
lokalnych,
h) działanie na rzecz
egzekwowania od
właścicieli budynków
wykonawstwa
remontów, bieżących
konserwacji oraz
dbania o
zagospodarowanie
terenów zielonych
przy budynkach itp.,

Mysłowice,
ul.
Nowowiejskiego
2a/2

Przedstawiciel
Stowarzyszenia
Grzegorz Kułaga

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Z dnia
28.05.2018 r.

NIE
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i) działanie i
upowszechnienie
dbania o wizerunek
miejsca w którym się
mieszka,
j) egzekwowania
prawa do równouprawnienia
najemców wobec
zarządców i
właścicieli
budynków.

Mysłowice, dnia 2018-10-10
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2.
Cała Polska, a jego
siedziba Mysłowice
3.
a) występowanie z
wnioskami i opiniami
do właściwych władz
i urzędów oraz
sądów w sprawach
wynikających z
działalności
statutowej,
b) współpracę z
wszelkimi osobami
oraz instytucjami o
podobnych celach
działania,
c) organizowanie
spotkań, prelekcji,
prowadzenie
działalności
wydawniczej,
d) współpracę z
samorządem
lokalnym ,
e) informowanie
władz publicznych o
sytuacji grup
lokatorskich i
problemach z
funkcjonowaniem
prawa
mieszkaniowego,
f) organizację debat
publicznych wokół
bieżących zagadnień
społecznych w
zakresie
przestrzegania praw
lokatorów,
g) współpracę z
podmiotami
odpowiedzialnymi za
kształtowanie
polityki
mieszkaniowej w
Polsce,
h) współpracę z
Mysłowice, dnia 2018-10-10
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8

Stowarzyszenie
Miłośników
Tradycji Kultury i
Historii

Mysłowice, dnia 2018-10-10

26.09.
2018 r.

mediami celem
nagłośnienia spraw
dotyczących braku
przestrzegania praw
lokatorów, bądź
braku
równouprawnienia
1.
1. Propagowanie
kultury regionu
śląskiego.
2.Rozpowszechnianie
tradycji wśród dzieci
młodzieży i
dorosłych.
3. Kultywowanie
historii regionu
śląskiego.
4. Organizowanie
konkursów spotkań
zabaw.
2.
Teren województwa
śląskiego
3.
1. Uczestnictwo w
lokalnych festynach.
2. Organizowanie
konkursów.
3. Coroczne
organizowanie
programu Tyta dla
Pieywszoka.
4. Organizowanie
comiesięcznych mszy
z kozaniem po
Śląsku.

Mysłowice,
ul. Bytomska 7

Przedstawiciel
Stowarzyszenia
Bogdan Tkacz

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Przyjęte uchwałą z
dnia 20.06.2018 r.

NIE

