Nr kolejny w
ewidencji

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ KŁODZKIEGO

1.

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

1
1.
Lądeckie Spotkania
Sentymentalne

Daty
wpisów

1. Cel/cele działania stowarzyszenia
zwykłego

do
ewidencji

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

2.
5.09.2016

3.
1.1. Umożliwić sympatykom Lądka Zdroju,
należącym i nienależącym do Stowarzyszenia
weekendowy pobyt w tej miejscowości ,
zawierający watki:- towarzysko wspomnieniowy sięgający także do wydarzeń,
które zapoczątkowały powstanie
Stowarzyszenia,
- krajoznawczy, dotyczący Lądka Zdroju i
najbliższej okolicy,
- artystyczny, poznawczy lub naukowy,
którego uczestnicy spotkania będą odbiorcami
lub autorami.
1.2. Popularyzować Lądek-Zdrój jako
miejscowość o ciekawej historii,
architekturze, przyrodzie oraz jako
uzdrowiska o niepowtarzalnych walorach.
1.3 Podejmować działania mające na celu
niesienie pomocy członkom Stowarzyszenia
szczególnie pokrzywdzonym przez los,
poprzez organizowanie:
-zbiórek publicznych
-docelowych wpłat na konto Stowarzyszenia
-pomocy rzeczowej
-wkładu pracy.

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego

Regulamin
działalności
stowarzyszenia
zwykłego

4.
Ul. Plac
Staromłyński 5
57-540 LądekZdrój

5.
Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
Przedstawiciela
- Zbigniewa
Zdziennickiego

6.
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

7.
Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia 29.08.2016

3 .Środki działania stowarzyszenia
zwykłego

2. Obszar RP
3.1. Organizowanie spotkań, z troską o
wysoki poziom merytoryczny i dobrą
organizację spotkań.
3.2. Współdziałanie z placówkami kultury,
organizacjami pozarządowymi, instytucjami

Status
organizacji
pożytku
publicznego

8.
Nie

Przekształce
nie lub
rozwiązanie
stowarzysze
nia zwykłego

9.

Likwidator
stowarzysze
nia zwykłego

10.

Zastoso
wanie

11.

Uwagi

12.
RPK.512.2.2016
.RPK.RP3

2.

3.

Grupa Motocyklowa
„Kłodzkie Lwy”

8.09.2016

„Obywatelska
Kudowa”

23.09.2016

w Lądku-Zdroju i innych miastach.
3.3 Informowanie o swojej działalności z
wykorzystaniem dostępnych mediów w tym
internetu.
3.4 Finansowe wspieranie indywidualnych
działań członków Stowarzyszenia, które
wpisują się w realizacje celów Stowarzyszenia
określonych niniejszym Regulaminem.
1.1. Propagowanie zorganizowanych form
turystyki motocyklowej,
2. Integracja motocyklistów ze
społeczeństwem,
3. Uczestniczenie w imprezach
motocyklowych,
4. Rozwój i popularyzacja motoryzacji ,
5. Propagowanie za pośrednictwem
wszelkiego rodzaju mediów zasad
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
6. Zwiedzanie i poznawanie zakątków Polski
2. Obszar RP
3.1. Uczestniczenie w zlotach
motocyklowych, imprezach o charakterze
sportowo-rekreacyjnym i spotkaniach
integracyjnych
2. Współpracę z innymi grupami, klubami,
stowarzyszeniami oraz organizacjami
zarówno krajowymi, jak i tez
międzynarodowymi, mającymi podobny
charakter
3. Uczestniczenie, reprezentowanie i
promowanie Grupy na imprezach
organizowanych przez organizacje o
podobnym profilu działalności
4. Organizowanie spotkań propagujących:
sport, rekreację i turystykę motocyklowa
5. Organizowanie i wspomaganie akcji
charytatywnych
1.1. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz
upowszechniania i umacniania postaw
obywatelskich Kudowy -Zdroju polegających
na trosce o dobro wspólne, jakim jest gmina
Kudowa –Zdrój. Kształtowanie etyki
obywatelskiej i postaw patriotycznych,
promowanie kultury samorządowej
2. Troska o jakość życia społeczności lokalnej
3. Promowanie, wspieranie i
współorganizowanie inicjatyw o charakterze
społecznym.
4. Działanie na rzecz rzetelnej i
demokratycznej samorządności, rozwoju
jednostek pomocniczych gminy oraz
zrównoważonego rozwoju gminy.
2. Obszar RP
3.1. Występowanie do władz państwowych i
samorządowych z projektami i wnioskami

Ul.
Malczewskiego
22/15
57-300 Kłodzko

Ul. Słoneczna
11 A 57-350
Kudowa -Zdrój

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
Zarząd w
składzie:
PrezesZbigniew
Klepacki
Członek
ZarząduDorota
SokołowskaAnna DolakSkarbnik

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia 20.08.2016

Nie

RPK.512.3.2016
.RPK.RP3

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
Zarząd w
składzie:
Przewodnicząca
: Marta MidorBurak,
Wiceprzewodni
czący- Henryk
Cholawski
,Skarbnik- Ewa
Ziniak,
Sekretarz Aneta
Franus Grzeszcz,
Członek

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr
2/2016 o
przyjęciu
regulaminu z
dnia 07.09.2016
r.

Nie

RPK.512.4.2016
.RPK.RP3

4.

Euroweek Szkoła
Liderów

odnośnie kierunków rozwoju miasta Kudowy
- Zdroju, ochrony walorów ekologicznych i
jakości życia społeczności lokalnej.
2. Organizowanie zebrań, spotkań, sesji
naukowych, kulturalnych, szkoleń, prelekcji,
wystaw, koncertów itp. uświadamiających
zasadnicze działanie postaw obywatelskich
dla demokratycznych zasad życia społecznego
i właściwego funkcjonowania społeczności
lokalnej.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej
niedochodowej w formie biuletynu „Głos
Kudowy”, informatorów i innych publikacji w
realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Diagnozowanie oczekiwań społecznych na
organizowanych spotkaniach, sesjach,
szkoleniach, prelekcjach, wystawach itp.
1.1. Popieranie działań na rzecz rozwoju
dobroczynności i wolontariatu.
1.2. Wspieranie wszelkiej działalności na
rzecz wszechstronnego rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
1.3. Promocja aktywnych metod nauki i
edukacji.
1.4. Promowanie nauki języków,
poznawanie kultur świata, wspieranie
rozwoju sportu i ekologii.
1.5. Ochrona i promocja zdrowia oraz
współpracy międzynarodowej.
1.6. Promocja integracji europejskiej,
tolerancji i poszanowania praw
człowieka.
2.
Obszar RP i zagranica.
3.1. Organizowanie szkoleń
2. Działania charytatywne i filantropijnepomoc najuboższym i chorym; dotkniętym
kataklizmem i innymi zdarzeniami losowymi,
poszkodowanym w wypadkach i innych
zdarzeniach.
3. Działania na rzecz ochrony zabytków,
tradycji i dziedzictwa narodowego, w tym
wspieranie i realizacja prac konserwatorskich
i innych.
4. Wspieranie i promocja osób wybitnych,
uzdolnionych w kraju i zagranicą.
5. Wspieranie i propagowanie działań
filantropijnych.
6. Organizowanie spotkań, seminariów i
konferencji.
7. Wspieranie działań edukacyjnych,
naukowych, oświatowych i wychowawczych.
8. Wspieranie działań kulturalnych i wydarzeń
kulturalnych.
9. Organizację koncertów, występów, wystaw,
wernisaży, spotkań literackich, plenerów

Zarządu
Stowarzyszenia
- Adam
Frankowski

Plac Wolności
21, 57-500
Bystrzyca
Kłodzka

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
Zarząd w
składzie:
Prezes-Adam
Jaśnikowski,
Członek
ZarząduBogdan Kubicz,
Członek
Zarządu- Kamil
Brzeźiński.

Komisja
Rewizyjna: Iwona
Frąckiewicz,
Krzysztof
Korfanty,
Sebastian
Jaworski.

Uchwła o
przyjęciu
regulaminu z
dnia
28.09.2016 r.

Nie

RPK.512.5.2016
.RPK.RP3

malarskich i rzeźbiarskich, kursów i
warsztatów, konkursów i festiwali.
10. Opiekę i pomoc także w zakresie
przekazywania środków finansowych dla
najuboższych, żyjących poniżej minimum
socjalnego, bezrobotnych, chorych i
cierpiących, poszkodowanych w wypadkach.
11. Fundowanie stypendiów.
12. Wspieranie i działanie na rzecz rozwoju i
promowania kultury fizycznej i sportu.
13. Wspieranie działań na rzecz ekologii,
ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa
przyrodniczego i środowiska.
14. działanie i wspieranie promocji regionu, w
tym także produktów regionalnych.
15. Wspieranie działań na rzecz kultu
religijnego.
16. Współpracę z osobami fizycznymi,
organizacjami i instytucjami państwowymi
oraz wyznaniowymi.
17. Prowadzenie badań naukowych w zakresie
zagadnień objętych celami statutowymi.
18. Prowadzenie wolontariatu w różnych
formach.
19. Międzynarodowe wymiany młodzieży.
20. Projekty wspierające mobilność
dorosłych.
21. Działania promujące ideę integracji
europejskiej.
5.

Stowarzyszenie
Wędkarskie „Lech”

2.12.2016

1. Propagowanie wędkarstwa oraz szeroko
pojęta działalność na rzecz ekologii, ochrony
środowiska oraz ochrony wód.
2. Gmina Kłodzko
3.1. Współpracę z Polskim Związkiem
Wędkarskim, jednostkami samorządu
terytorialnego, podmiotami gospodarczymi i
innymi podmiotami mogącymi wesprzeć
działalność Stowarzyszenia.
2. Informowanie stosownych organów
państwowych o stwierdzonych przypadkach
naruszenia prawa w zakresie wędkarstwa,
ochrony wód oraz ochrony środowiska.
3. Propagowanie działalności Stowarzyszenia
w prasie wędkarskiej oraz lokalnej.
4. Organizowanie szkoleń i prezentacji z
zakresu wędkarstwa i etyki wędkarskiej.
5. Propagowanie wędkarstwa i etyki
wędkarskiej wśród dzieci i młodzieży .
6. Organizowanie spotkań członków
Stowarzyszenia oraz osób zaprzyjaźnionych.
7. Organizowanie zawodów wędkarskich.
8. Pozyskiwanie środków finansowych ze
składek Członków oraz działalności
Stowarzyszenia na potrzeby realizacji celów
określonych przez Regulamin.

Ul. Kłodzka 20
57-360
Ołdrzychowice

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
przez Walne
Zgromadzenie

6.

Stowarzyszenie
mieszkańców „SOWA”

20.12.2016

1. 1. Budowa sieci wodociągowej i instalacji
sanitarnej.
2. Budowa innych obiektów infrastruktury
mieszkaniowej i użytkowej.
2. Miasto i Gmina Kłodzko

Ul. Sowia 19
57-300 Kłodzko

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
Przedstawiciela
- Mariusza
Wołyniaka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia 15.12.2016

Nie

RPK.512.7.2016
.RPK.RP3

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
Zarząd w
składzie: Prezes
ZarząduAndrzej
Wołoszyn,
Wiceprezes
Zarządu – Piotr
Scelina,
Skarbnik
Zarządu –
Jarosław
Mikusek
Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
przez Zarząd:
Michał
Bachmann,
Andrzej Batóg,
Bożena Midura

Komisja
Rewizyjna:
Mariusz Zieliński
- Przewodniczący,
Janusz Krupiński,
Piotr Hajduk

Uchwała Nr 2 o
przyjęciu
regulaminu z
dnia:
02.01.2017 r.

Nie

RPK.512.1.2017
.RPK.RP3

Nie

RPK.512.1.2017
.RPK.RP3

3.1. Wybór inwestycji i zasad jej
finansowania oraz zabezpieczenie
niezbędnych środków.
2. Przygotowanie dokumentacji projektowej
obejmującej odcinek ulicy Kukułczej i ulicy
Sowiej o łącznej długości ok. 680 m
inwestycji,
3. Nadzór inwestorski nad realizacją
inwestycji.
4. Odbiór i podłączenie do sieci miejskiej.
5. Zbycie inwestycji zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
6. Realizacja innych projektów infrastruktury
użytkowej.

7.

Bystrzyckie
Stowarzyszenie Tenisa
Ziemnego

11.01.2017

1.1 Propagowanie gry w tenisa ziemnego
wśród mieszkańców miasta i gminy Bystrzycy
Kłodzkiej w szczególności dzieci i młodzieży
szkolnej, jako jednej z form zdrowego trybu
życia poprzez uprawianie tej dyscypliny
sportu.
2. Obszar województwa dolnośląskiego.
3.1 Organizowanie imprez okresowych
3.2 Treningi i szkolenia w zakresie tenisa
ziemnego
3.3. Udział w turniejach tenisa ziemnego
3.4 Udostępnianie kortów zorganizowanym
grupom uczniowskim na zajęcia wychowania
fizycznego.

Ul. Strażacka 8
B, 57-500
Bystrzyca
Kłodzka

8.

Klub Biotroników i
Radiestetów

01.03.2017

1.1 Ochrona środowiska
1.2 Poznawanie zasad medycyny
niekonwencjonalnej, radiestezji i terapii
ziołami
1.3 Integracja ludzi zainteresowanych ww.
sprawami
1.4 Ćwiczenie kondycji fizycznej
1.5 Regenerowanie na bieżąco sił witalnych
1.6 Utrzymanie zdrowia w oparciu o naturę i
filozofię
1.7 Publikowanie w środowisku zasady, że
człowiek winien kształtować i chronić swoje
środowisko

Ul. Czeska 37
57-300 Kłodzko

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

9.

Senioralny Klub
Petanki

07.07.2017

1.1 Rozwijanie i umacnianie aktywności
społecznej osób 60 +z gminy Lądek-Zdrój
przy współudziale seniorów z lądeckiego
oddziału Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów.
1.2. Tworzenie warunków dla integracji
wewnątrzpokoleniowej z wykorzystaniem
istniejącego zaplecza społecznego i z
uwzględnieniem potencjału osobistego
seniorów w ramach zajęć podnoszących
aktywność fizyczną.
1.3. Wzrost integracji i aktywności fizycznej
seniorów poprzez uprawianie stosownych dla
ich wieku i kondycji fizycznej dyscyplin
sportu, jakimi są petanka, nordic walking,
aerobik, zajęcia w basenie tenis stołowy oraz
taniec towarzyski.
2.Terenem działania stowarzyszenia jest
Polska.

Pl.
Staromłyński 5
57-540 LądekZdrój

Stowarzyszenie
reprezentowane
jest przez
Przedstawiciela:
Bolesława
Bombę

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia 29.06.2017

Ul. Strażacka
28
57-500
Bystrzyca
Kłodzka

Stowarzyszenie
reprezentowane
jest przez
Przedstawiciela:
Piotra
Wdowiaka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia 06.07.2017

RPK.512.3.2017
.RPK.RP1

3.1. Pracę społeczną jego członków.
2. Współpracę z władzami samorządowymi i
organizacja pozarządową PZERiI.
3. Inicjowanie, upowszechnianie i tworzenie
warunków do uprawiania kultury fizycznej
wśród seniorów.
10.

Aktywna Baza
Integracji Sudeckiej

07.07.2017

1.1 Inicjowanie i wspieranie nowatorskich
rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego a szczególnie w ochronie praw i
wolności człowieka i obywatela, w ochronie
życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
1.2. Propagowanie wykorzystania
nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym
poradnictwie obywatelskim.
1.3. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i
społecznej. Rozwijanie i umacnianie postaw
nastawionych na aktywne współdziałanie w
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
1.4. Działalność na rzecz organizacji, których
celami statutowymi jest: działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna,
w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia
i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej
i społecznej inwalidów.
2 Terenem działania jest Polska
3.1

Prowadzenie poradnictwa

Nie

RPK.512.4.2017
.RPK.RP1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7
3.8

3.9
3.10
3.11

3.12

3.13
3.14
3.15
3.16

3.17
3.18

3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24

obywatelskiego, w postaci
nieodpłatnych, niezależnych usług
wspierających samodzielność obywateli
Rzecznictwo interesó3.2.1 grup
marginalizowanych społecznie
Działalność edukacyjną, wydawniczą i
badawczą
Współpracę z władzami
samorządowymi, rządowymi i
organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach
działania Fundacji
Pozyskiwanie środków finansowych i
rzeczowych od osób fizycznych i
prawnych, organizacji krajowych i
zagranicznych oraz z innych źródeł
prawem dozwolonych
Organizowanie usług opiekuńczych dla
osób niepełnosprawnych
Organizowanie klubu seniora
Organizowanie różnych form
wypoczynku dla klientów pomocy
społecznej
Udzielanie pomocy rzeczowej i
finansowej
Prowadzenie poradnictwa prawnego
Pomocy społecznej,w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób
Działalności na rzecz integracji i
reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Działalności charytatywnej
Ochrony i promocji zdrowia
Działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych
Promocji zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z
pracy
Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym
Działalności wspomagającej rozwój
gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości
Działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych
Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania
Wypoczynku dzieci i młodzieży
Wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej
Promocji i organizacji wolontariatu
Działalności na rzecz rodziny,

macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw
dziecka
3.25 Przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym
3.26 Realizacja zadań należących do sfery
zadań publicznych, kierując się ich
szczególną społeczną użytecznością, w
sposób zapewniający wystarczające
3.27 zaspokajanie potrzeb społecznych
11.

Związek Hodowców
Kotów i Psów
Rasowych

25.08.2017

1.1

1.2
1.3

działanie na rzecz rozwoju hodowli
psów, kotów i innych zwierząt
rasowych
popularyzowanie wiedzy z dziedziny
hodowli zwierząt rasowych
tworzenie płaszczyzny wymiany
informacji i doświadczeń pomiędzy
osobami i zainteresowaniami
instytucjami

Stary Waliszów
5
57-500
Bystrzyca
Kłodzka

Stowarzyszenie
reprezentowane
jest przez
Przedstawiciela:
Arkadiusza
Ruducha

Ul. Garażowa/
garaż 117
57-402 Nowa
Ruda

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest
przedstawiciel
Jan Aniszewski

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia 22.08.2017

nie

RPK.512.5.2017
.RPK.RP3

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia 22.09.2017

Nie

RPK.512.6.2017
.RPK.RP1

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest
obszar Rzeczypospolitej Polskiej
3.1 organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw
i innych imprez
3.2 współpracę z osobami i instytucjami i
podobnych celach działania
3.3 występowanie z wnioskami i opiniami do
właściwych organów administracji w
przypadku zdarzeń kolidujących z
realizowanymi przez Stowarzyszenia celami
3.4 wspieranie działań zmierzających do
polepszenia warunków chowu zwierząt
rasowych
3.5 inne działania realizujące cele statutowe
12.

Stowarzyszenie Garaże
za torami

26.09.2017

1.1
1.2
1.3

modernizacja linii zasilającej garaży
samochodowych w energię elektryczną
zarządzanie energią elektryczną
zasilającą garaży samochodowych
rozliczanie garaży z zużycia energii
elektrycznej

2. Terenem działania jest Nowa Ruda-Słupiec

Organ kontroli w
Stowarzyszeniu:
Henryk Lisowicz,
Jarosław
Stasiewicz,
Ryszard
Mulkowski

13.

Radkowskie Morsy

11.12.2017

3.

składki członkowskie

1.1

ochrona i promocja zdrowia poprzez
hartowania ciała w wodzie
działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych i wieku
emerytalnego
działalność w zakresie turystyki i
promocja regionu

1.2

1.3

Pl. Najświętszej
Marii Panny 2/6
57-411
Wambierzyce

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez Pawła
Mosalskiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia 05.12.17

Nie

RPK.512.7.2017
RP3

ul. Nowy Świat
37
57-300 Kłodzko

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
Marcina
Bernata.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia 3.11.2017r.

Nie

RPK.512.7.2017
.RPK.RP3

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest
Radków

14.

Stowarzyszenie
Kłodzko

19.12.2017

3.1

integracja europejska i rozwijanie
kontaktów

3.2

hartowanie ciała poprzez kąpiele w
zimnej wodzie

3.3

działalność w zakresie ratownictwa
widnego

3.4

szerzenie wiedzy na temat morsowania

1.1 inicjowanie, realizowanie, wspieranie oraz
rozpowszechnianie działań i dobrych praktyk
ukierunkowanych na rozwój i promocję
miasta Kłodzka oraz jego mieszkańców.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest
Rzeczypospolita Polska
3.1 prowadzenie szeroko pojętej działalności
kulturalnej
3.2 działań z zakresu sztuki oraz estetyki
3.3 organizacyjne i finansowe wspieranie,
promowanie uzdolnionych mieszkańców
miasta
3.4 organizowanie kursów, szkoleń,
seminariów, wykładów, konferencji itp.
3.5 działań integracyjnych
3.6 działania rozwijające świadomość

ekonomiczną, społeczną i obywatelską
3.7 prowadzenie działalności informacyjnej,
wydawniczej itp.
3.8 opracowywanie i realizację programów
edukacyjnych, promocyjnych itp.
3.9 współpracę z placówkami oświatowymi,
uczelniami i innymi instytucjami.
15.

Stowarzyszenie
„Metamorfoza”

09.01.2018

1.1 działania na rzecz rozwoju turystyki,
zdrowego stylu życia i równoważonego
rozwoju na terenie objętym działaniem;
1.2 propagowanie demokratycznych postaw
ze szczególnym uwzględnieniem
samorządności lokalnej

ul. Paszków 31
57-320
Polanica-Zdrój

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
Macieja
Piaseckiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia
05.01.2018r.

Nie

RPK.512.2.2018
.RPK.RP3

Os. Wojska
Polskiego
14/3/8
57-402 Nowa
Ruda

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
Przedstawiciela
Tadeusza
Grzelaka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia 19.12.2017

Nie

RPK.512.9.2017
RP3

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest
Powiat Kłodzki.
3.1 podejmowanie działań na rzecz ekologii i
ochrony środowiska, oraz postaw
obywatelskich;
3.2 organizowanie: spotkań, konkursów,
wystaw;
3.3 publikację materiałów drukowanych oraz
zamieszczanych w Internecie;
3.4 działania na rzecz zrównoważonego
rozwoju powiatu kłodzkiego;

16.

Noworudzkie Bractwo
Górnicze Stara
Strzecha

17.01.2018

1.1 popularyzowanie wiedzy z dziedziny
górnictwa wśród społeczeństwa;
1.2 promocja i popieranie działań
proekologicznych wiązanych z zakończeniem
eksploatacji górniczej;
1.3 tworzenie płaszczyzny wymiany
informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami zainteresowanymi tymi
działaniami
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest

powiat Kłodzki.

3.1 organizowanie spotkań oraz imprez
promujących górnictwo;
3.2 współpracę z wszelkimi osobami i
instytucjami o podobnych celach działania;
3.3 inne działania realizujące cele statutowe;
17.

Rodzina bez Granic

08.02.2018

1.1 dla Mam:
a. wsparcie i wymiana doświadczeń na
pierwszych etapach macierzyństwa
b. uzyskanie porad informacji dotyczących
wychowania i pielęgnacji dzieci
c. kontakt matek z innymi dorosłymi, z
kobietami w podobnej sytuacji życiowej
d. możliwość wyjścia z domu i aktywizacji
poza środowiskiem domowym
e. przygotowanie młodych rodziców do
przyszłej roli
f. wymiana ubrankami oraz innymi sprzętami
potrzebnymi dla niemowląt i małych dzieci
g. organizacja, przy udziale osób
wyspecjalizowanych w danych dziedzinach,
warsztatów i wykładów o treściach z zakresu
Rodzicielstwa Bliskości, rozwoju dziecka na
różnych płaszczyznach etc.
1.2 dla Dzieci:
a. kontakt z większą grupą osób, zarówno
dzieci, jak i dorosłych
b. nauka bycia w grupie dzieci oraz
respektowanie zasad współżycia społecznego
c. adaptacja do przyszłego bycia
przedszkolakiem
d. nauka i rozwoju poprzez udział w
zabawkach.
2.Terenem działania Stowarzyszenia jest
Powiat Kłodzki.

3.1.

Cykliczne spotkania matek z dziećmi,
wspólne rozmowy i pomoc.

3.2.

Zajęcia tematyczne prowadzone z
udziałem osób wykwalifikowanych w

Ul. Chopina 1/3
57-350 Kudowa
Zdrój

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
Katarzynę
Ziniak

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia
24.01.2018

Nie

RPK.512.2.2018
.RP3

danej dziedzinie oraz lokalnych
przedsiębiorców i działaczy

18.

Stowarzyszenie
Muzeum Motoryzacji

19.02.2018

3.3.

Integracje dzieci w wieku przedprzedszkolnym, wspólne spędzanie
czasu za zabawie i nauce

3.4.

Doraźna pomoc w opiece.

1.1 działanie na rzecz rozbudowy Muzeum
Motoryzacji w Gołogłowach
1.2 popularyzowanie wiedzy z dziedziny
dawnej motoryzacji wśród społeczeństwa
1.3 promocja i popieranie wizerunku Muzeum
Motoryzacji w Gołogłowach
1.4 tworzenie płaszczyzny wymiany
informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami zainteresowanymi.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest
gmina Kłodzko/ powiat Kłodzki/
województwo Dolnośląskie/ cała Polska.

3.1 organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw,
oraz innych imprez
3.2 prowadzenie działalności wydawniczej w
formie niedochodowej
3.3 współpracę z wszelkimi osobami i
instytucjami o podobnych celach działania
3.4 występowanie z wnioskami i opiniami do
właściwych organów administracji w
przypadku potrzeby rozbudowy lub pomocy
dla Muzeum Motoryzacji w Gołogłowach
3.5 wspieranie działań zmierzających do
wspólnej promocji podobnie działających
instytucji w ramach współpracy
przygranicznej(Muzea na pograniczu PolskoCzeskim)
3.6 inne działania realizujące cele statutowe.

19.

Aktywna Nowa Ruda

05.03.2018

1.1 upowszechnianie kultury fizycznej, a w
szczególności popularyzowanie biegania jako
najprostszej formy aktywności
1.2 rozwijanie form rywalizacji poprzez
masowe imprezy sportowe, w szczególności
biegowe
1.3 stworzenie wśród członków
Stowarzyszenia więzi przyjaźni, koleżeństwa,
wzajemnego zrozumienia oraz kształtowanie
nawyku zdrowej rywalizacji

Gołogłowy 23A
57-300 Kłodzko

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
Marcina Oliwe

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia
24.01.2018

Nie

RPK.512.3.2018
.RPK.RP3

1.4 działanie na rzecz sportu i kultury
fizycznej, w tym także na rzecz rekreacji
ruchowej i profilaktyki zdrowotnej
1.5 upowszechnianie i rozwijanie rekreacji
ruchowej, sportu, turystyki i krajoznawstwa
1.6 przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym
1.7 promocja miasta i gminy Nowa Ruda.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest
obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3.1 uczestniczenie w zawodach sportowych
rangi lokalnej, krajowej i międzynarodowej.
3.2 organizowanie wyjazdów na imprezy
sportowe, rekreacyjne i szkolenia
3.3 doskonalenie kwalifikacji i podnoszenie
sprawności fizycznej
3.4 integrację środowiska lokalnego
3.5 organizowanie wyjazdów dla członków
Stowarzyszenia na imprezy sportoworekreacyjne na terenie kraju i poza jego
granicami
3.6 promowanie miasta i gminy Nowa Ruda,
poprzez uczestnictwo w licznych imprezach
biegowych na terenie kraju i poza jego
granicami
3.7 podejmowanie wszelkich innych działań
służących realizacji celów Regulaminu.

20.

Stowarzyszenie o
charakterze
Strzeleckim i
Kolekcjonerskim
„Rugewit”

28.03.2018

1.1 działanie na rzecz strzelnicowa, sportu
strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej i
innej
1.2 ppularyzowanie wiedzy i edukowanie z
dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i
kolekcjonerstwa broni
1.3 promocja i popieranie strzelectwa, sportu
strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest
obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze
szczególnym uwzględnieniem Kłodzka i
województwa dolnośląskiego.

ul. Waleriana
Łukasińskiego
8/9
57-300 Kłodzko

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
Przemysława
Matejko

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia
27.03.2018

Nie

RPK.512.6.2018
.RPK.RP3

3.1organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów
3.2 współpracę ze wszystkimi osobami i
onstytucjami o podobnych celach działania, w
szczególności z grupami rekonstrukcji
historycznej
3.3 występowanie z wnioskami i opiniami do
właściwych organów administracji
3.4 działalność szkoleniową, edukacyjną lub
informacyjno-promocyjną
3.5 współpracowanie z władzami publicznymi
oraz innymi instytucjami
3.6 inne działania realizujące cele
stowarzyszenia.

21.

Stowarzyszenie
Promocji i Rozwoju
Dzikowca na Ziemi
NoworudzkoRadkowskiej i Poza Jej
Granicami

15.05.2018

1.1 wspieranie procesów społecznych i
gospodarczych prowadzących do
zrównoważonego rozwoju obszarów
pogranicza polsko-czeskiego w tym:
1.2 wspieranie i promocja wszelkich form
aktywizacji społecznej i gospodarczej
mieszkańców obszaru pogranicza
1.3 działalność naukowa i edukacyjna
1.4 działalność kulturalna
1.5 działalność w zakresie kultury fizycznej i
sportu
1.6 propagowanie i rozwój popularnego oraz
wyczynowego sportu oraz turystyki odd-road
1.7 rozwijanie wśród kierowców kultury
motoryzacyjnej
1.8 poprawa bezpieczeństwa w ruchu
drogowym i off-road
1.9 zwiększanie świadomości ekologicznej
użytkowników pojazdów terenowych SUV i
4x4
1.10 wychowanie komunikacyjne i
ekologiczne młodzieży
1.11 ochrona praw i interesów pasjonatów i
zawodników off-road
1.12 przeciwdziałanie ujemnym skutkom
rozwoju motoryzacji, a w szczególności
działalności off-road, na środowisko naturalne
1.13 ochrona zabytkowa pojazdów i
popularyzowanie historii motoryzacji
1.14 działalność w zakresie ochrony
środowiska i ekologii
1.15 ochrona dziedzictwa kulturowego,
przyrodniczego i zwierząt
1.16 wspieranie inicjatyw społecznych na
rzecz budowy drug, sieci
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych

ul. Dębówki 14
57-400
Dzikowiec

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
Seweryna
Panka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia
15.05.2018

Nie

RPK.512.7.2018
.RPK.RP3

1.17 działalność dobroczynna i charytatywna
1.18 działalność w zakresie ochrony i
promocji zdrowia
1.19 działalność w zakresie pomocy
społecznej, rehabilitacji
1.20 integracja i wymiana społeczności
międzynarodowej

2. Terenem Stowarzyszenia jest
Rzeczypospolita Polska.

3. 1upowszechnianie tradycji, dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego obszarów
pogranicza
3.2 promocję obszarów Gór Sowich, Kotliny
Kłodzkiej i pogranicza czeskiego w
środowiskach masowego przekazu
3.3 promocja atrakcji turystycznych terenów
pogranicza
3.4 organizowanie sportowych i turystycznych
zawodów off-road
3.5 prowadzenie szkoleń z zakresu sportów
motorowych off-road
3.6 dokształcania kierowców, a w
szczególności właścicieli i użytkowników
samochodów terenowych, SUV i 4x4
3.7 współdziałanie z organami administracji
państwowej i samorządowej, instytucjami i
organizacjami ekologicznymi w zakresie
krzwienia kultury sortu i turystyki off-road
oraz minimalizacji wpływu off-road na
środowisko naturalne
3.8 propagandę, organizację imprez i
wspieranie publikacji na temat historii sportu i
turystyki off-road oraz zabytkowych
pojazdów
3.9 wykonywanie innych zadań z dziedziny
motoryzacji powierzonych przez organy
administracji państwowej i samorządowej
oraz Polski Związek Motorowy
3.10 stworzenie kompleksowej ofert
turystycznej dostosowanej do potrzeb
turystów
3.11 działania na rzecz poprawy dostępności
komunikacyjnej oraz jakości usług

komunikacji wewnętrznej
3.12 integrację środowiska branży
turystycznej
3.13 podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości, ochrona dóbr
kultury i tradycji, ratowanie zabytków
3.14 upowszechnianie kinematografii, a w
szczególności promocję kina niezależnego
3.15 działania w zakresie krajoznawstwa
3.16 wspieranie i promocja działalności
artystycznej
3.17 organizowanie czasu wolnego oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży
3.18 wspierani i promocja lokalnej
przedsiębiorczości
3.19 działania w zakresie wyrównywania
szans na rynku pracy, w tym promocję
zatrudnienia i samozatrudnienia osób
bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym
3.20 działania na rzecz podnoszenia
kwalifikacji zawodowych osób chcących
podjąć pracę dla potrzeb lokalnego i
regionalnego rynku pracy
3.21 aktywizacja i integracja środowisk
lokalnych
3.22 ułatwianie dostępu do nowoczesnych
technologii
3.23 wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy
infrastruktury technicznej, turystycznej,
komunikacyjnej i sanitarnej
3.24 działanie na rzecz powstania i rozwoju
mediów lokalnych
3.25 działania na rzecz poprawy bytu i
wyrównywania szans na rynku pracy osób
niepełnosprawnych
3.26 działanie na rzecz wyrównywania szans
praw kobiet i mężczyzn
-3.27działania na rzecz dokształcania i
doskonalenia kadr pedagogicznych
3.28 realizacja zadań z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
3.28 organizację imprez, zajęć sportowych i
rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych
3.29 promocję aktywnego wypoczynku
- realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony
dziedzictwa przyrodniczego

3.30 poprawa estetyki i wizerunku terenów
zdegradowanych
3.31 akcje edukacyjne promocje zwiększające
świadomość ekologiczną
3.32 promocję i wdrażanie nowych
technologii, w tym technologi przyjaznych dla
środowiska
3.33 realizacji zadań z zakresu profilaktyki,
ochrony i promocji zdrowia oraz
popularyzację zdrowego stylu życia
3.34 pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych osób
3.35 organizowanie pomocy ofiarom
katastrof, klęsk żywiołowych, ofiarą
wypadków konfliktów zbrojnych, wojen w
kraju i zagranicą
-3.36 ratownictwo i ochron ludności
3.37 upowszechnianie i ochrona wolności i
praw człowieka, a także działania wspierające
rozwój demokracji
3.38 organizację współpracy
międzynarodowej
3.39 realizację zadań z zakresu promocji i
organizacji wolontariatu
3.40 działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn
3.41 działalność wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych
3.42 wypoczynku dzieci i młodzieży
22.

Stowarzyszenie
Czytelników Nowej
Gazety Gmin

21.05.2018

1.1 inicjowanie i spieranie działań
kulturalnych, edukacyjnych, informacyjnych i
sportowo-rekreacyjnychw DusznikachZdroju
1.2 promocja Dusznik-Zdroju
1.3 tworzenie płaszczyzny wymiany
informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami zainteresowanymi
wszechstronnych rozwojem Dusznik-Zdroju
1.4 działania na rzecz informowania
społeczności lokalnej i zamierzeniach i
działaniach władz publicznych, organizacji
społecznych, podmiotów gospodarczych, osób
prawnych i fizycznych w ramach ich
działalności administracyjnej, publicznej,
gospodarczej lub statutowej

Ul. Osiedlowa
1/12
57-340
Duszniki-Zdrój

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez Piotra
Zilberta

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia
08.05.2018

Nie

RPK.512.8.2018
.RPK.RP3

2. Terenem Stowarzyszenia jest
Rzeczypospolita Polska

3.1 organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw,
koncertów oraz innych imprez
3.2 prowadzenie działalności wydawniczej
3.3 współprace z wszelkimi osobami i
instytucjami o podobnych celach działania
3.4 występowanie z wnioskami i opiniami do
właściwych organów administracji publicznej
i innych organizacji
3.5 inne działania realizujące cele statutowe.

23.

Stowarzyszenie
Uzbrojenia Działek
Stronie Wieś

22.05.2018

1.1 Stymulowanie, wspieranie,
współfinansowanie Urzędu Miasta i Gminy
Stronie Śląskie w realizacji ustawowych
zadań w postaci budowy kanału sanitarnego
wraz z przyłączeniami oraz dróg i ich
elementów (chodników, kanalizacji
deszczowej itp.).

2. Terenem Stowarzyszenia jest
Rzeczypospolita Polska

Ul. Kościuszki
67/1
57-550 Stronie
Śląskie

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
Zdzisława
Pakulę

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia
11.05.2018

Nie

RPK.512.9.2018
.RPK.RP3

3.1 opracowywanie programów społecznych,
gospodarczych, inwestycyjnych rozwoju
mikro regionu- osiedla domków
jednorodzinnych i pensjonatów Stronie Wieś
3.2 współpraca z wszelkimi osobami oraz
instytucjami o podobnych celach działania
3.3 mobilizowanie opinii publicznej i
wywieranie nacisku na władze w celu
wprowadzenia zmian zgodnych z celem
działania Stowarzyszenia
3.4 dążenie do zawarcia z gminą Stronie
Śląskie umów na inwestycję:
a. określające zakres rzeczowy inwestycji oraz
udział finansowy mieszkańców w kosztach
opracowania dokumentacji technicznoprawnej i kosztowej oraz realizacji robót
budowlano- montażowych
b. określającej wysokość środków
budżetowych przewidzianych na finansowanie
„inwestycji wspólnej” oraz termin jej
realizacji
c. udostępnienie, w razie takiej konieczności
nieruchomości będących w wkładaniu, gminy
niezbędnych dla realizacji inwestycji
5. zebranie, w formie składek członkowskich,
kwoty stanowiącej udział Stowarzyszenia w
realizowanej inwestycji, z momentem
zarejestrowania Stowarzyszenia i założeniem
konta bankowego, Konto Bankowe zakładają
z urzędu Prezes Zdzisław Pakuła oraz
Skarbnik Ewa Laudacja.
6. udostępnienie , w razie takiej konieczności
przez członków Stowarzyszenia,
nieruchomości będących w ich wkładaniu,
niezbędnych dla realizacji inwestycji
7. udzielanie gminie Stronie Śląskie
skutecznej pomocy w pozyskiwaniu
niezbędnych terenów prywatnych pod

realizacją inwestycji, w przypadku jej
lokalizacji poza liniami własno ści gminy
zgodnie z projektem budowlanym
8. współprace i wzajemną pomoc członków
Stowarzyszenia
9. współpracę z Starostwem Powiatowym
Wydziałem Spraw Obywatelskich i
Zarządzania Kryzysowego (SOK) ul. Okrzei
57-300 Kłodzko
10. inne działania sprzyjające osiąganiu celu
Stowarzyszenia.

24.

Towarzystwo
Miłośników DusznikZdroju

22.05.2018

1.1 wpajanie umiłowania Dusznik-Zdroju,
pielęgnowanie tradycji, upowszechnianie
wiedzy o nich, o ich przeszłości i dniu
dzisiejszym
1.2 inicjowanie i popieranie dążeń mających
na celu utrzymanie regionalnego charakteru
urbanistyczno- architektonicznego ,
estetycznego wyglądu, stanu sanitarnego oraz
porządku na terenie objętym działalnością
Towarzystwa
1.3 popieranie i organizowanie we własnym
zakresie imprez kulturalnych i rozrywkowych
dla mieszkańców i osób przebywających w
celach turystycznych i kuracyjnych
1.4 wspieranie, inicjowanie i podejmowanie
własnych wydawnictw z zakresu
problematyki uzdrowiskowowypoczynkowej, turystycznej i

Ul. Rynek 6
57-340
Duszniki- Zdrój

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
Damiana
Bednarza

Stowarzyszenie
zwykłe posiada
organ kontroli
wewnętrznej:
- Dorota Krych
- Piotr Mirek
- Andrzej Motłoch

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia
16.11.2017

Nie

RPK.512.9.2018
.RPK.RP3

propagandowej
1.5 współpraca z władzami, organizacjami
społecznymi i politycznymi
1.6 występowanie w roli rzecznika
społecznego w sprawach, w których uzna tro
za wskazane lub w takiej roli zostanie
zaproszone do wypowiedzi opinii.

2. Terenem Stowarzyszenia są Duszniki-Zdrój
3.1 zrzeszenie osób, organizacji i instytucji z
terenu miasta,
3.2 zrzeszenie osób, organizacji spoza
Dusznik-Zdroju społecznie zainteresowanych
ich rozwojem i uczuciowo z nimi związanych
3.3 utrzymanie kontaktów z pokrewnymi
Towarzystwami innych uzdrowisk i
miejscowości oraz specjalistycznymi
instytucjami naukowymi
3.4 inicjowanie i uczestniczenie w pracach i
badaniach naukowych mających na celu
właściwe wykorzystywanie leczniczych
walorów uzdrowiska
3.5 organizowanie kół zakładowych ,
szkolnych, środowiskowych

25.

Stowarzyszenie
Centrum Inicjatyw
Kłodzkich

12.06.2018

1.1 wspieranie społecznej aktywności, w tym
również osób z grup społecznych zagrożonych
marginalizacją, lub wymagających
szczególnego wsparcia
1.2 wspieranie działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i
społecznego
1.3 promocja i wspomaganie nauki, edukacji,
wyrównywanie szans edukacyjnych ,
umożliwiających wejście lub powrót na rynek
pracy oraz na aktywny udział w życiu
społecznym
1.4 promocja i wspomaganie rozwoju
gospodarczego, w tym wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości i samozatrudnienia
1.5 wymiana doświadczeń zawodowych i
gospodarczych
1.6 prowadzenie działalności edukacyjnej
1.7 promocja i propagowanie zdrowego stylu
życia, poprzez pomowanie sporu, rekreacji i
aktywneo wypoczynku
1.8 promocja zatrudnienia, aktywizacja
zawodowa bezrobotnych, przeciwdziałanie i
zwalczanie bezrobocia, w tym również wśród
ludzi młodych
1.9 promocja i wspieranie działan na rzecz
integracji i współpracy międzynarodowej
1.10 pomoc społeczna, w tym pomoc osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin
1.11 promocja i ochrona środowiska
naturalnego
1.12 pomoc osobom niepełnosprawnym,
integracja zawodowa i społeczna, osób
niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin
1.13 wspieranie rozwoju i aktywizacja
zawodowa osób mieszkających na wsi
1.14 zwiększenie poziomu aktywnego
uczestnictwa kobiet w rozwoju ekonomii
społecznej
1.15 poradnictwo i doradztwo w sferze
dotyczącej rozpoczęcia, prowadzenia lub
zmian działalności gospodarczej
1.16 integrowanie społeczności.

2. Terenem Stowarzyszenia jest cała Polska.

3.1 wypowiadanie się w sprawach
publicznych, związanych z celami
Stowarzyszenia

Ul. Bohaterów
Getta 1
57-300 Kłodzko

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
Joannę KrajPlenkiewicz

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia
17.05.2018

Nie

RPK.512.12.201
8.RPK.RP3

3.2 współpracę z władzami samorządowymi,
państwowymi, sektorem gospodarczym,
środkami masowego przekazu oraz z
osobistościami życia publicznego
zainteresowanymi problemami zgodnymi z
celami Stowarzyszenia
3.3 współpracę z polskimi i zagranicznymi
organizacjami pozarządowymi o tym samym
lub podobnym charakterze, rozwijanie
kontaktów oraz współpracy między
społeczeństwami zagranicznymi
3.4 rozwijanie dialogu społecznego i
włączanie partnerów społecznych do działań
związanych z celami statutowymi
3.5 organizowanie działań dobroczynnych,
prowadzenia akcji, zbiórek publicznych
3.6 organizowanie festynów, koncertów,
festiwali, konkursów, dyskotek, wystaw
3.7 organizowanie kursów, odczytów, zebrań,
dyskusji, konferencji, wykładów, sympozjów,
szkoleń
3.8 organizowanie konkursów
3.9 organizowanie samopomocowych form
rozwiązywania problemów społecznych
3.10 organizowanie czasu wolnego,
organizowanie wycieczek i a aktywnego
wypoczynku
3.11 udział w budowaniu nowoczesnej
świadomości
3.12 kształtowanie systemu motywacyjnego
3.13 wspomaganie procesu kształcenia i
rozwoju, poprzez organizowanie szkoleń
3.14 mobilizowanie społeczności lokalnej do
rozwiązywania problemów osób z związku z
wychowywaniem dzieci i sytuacją na rynku

pracy
3.15 wspomaganie społeczności lokalnej
poprzez różnego typu poradnictwo oraz
doradztwo
3.16 nawiązywanie współpracy oraz aktywne
uczestnictwo w działaniach na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej
3.17 planowanie i realizacja projektów z
zakresu wspierania i rozwoju gospodarczego
3.18 tworzenie klubów

26.

Kłodzkie
Stowarzyszenie Osób
60 Plus „Radość”

14.06.2018

1.1 ingeracja i aktywizacja osób 60plus
poprzez organizowanie różnych form życia
kulturalnego, artystycznego, sportowego i
turystycznego
1.2 reprezentowanie interesów osób 60plus
wobec organów władzy administracji
publicznej i samorządowej oraz
popularyzowanie ich problemów wśród
społeczeństwa
1.3 edukacja na temat zdrowia i
bezpieczeństwa osób starszych
1.4 edukacja prawna, podatkowa i
konsumencka
1.5 współpraca z innymi stowarzyszeniami,
związkami o podobnych celach działania.

Ul. Bohaterów
Getta 13a 57300 Kłodzko

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez Marie
Piszko

Stowarzyszenie
zwykłe posiada
organ kontroli
wewnętrznej:
- Irena Banaś
- Janisław
Gabrysiak
- Sabina
Niedziółka

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia
12.06.2018

Nie

RPK.512.16.201
8.RP4

2. Terenem Stowarzyszenia jest Polska i
zagranica
3.1 współdziałanie z organami administracji
publicznej i samorządowej oraz instytucjami i
organizacjami społecznymi w kraju i
zagranicą
3.2 podejmowanie różnorodnych działań
służących pozyskiwaniu środków
finansowych i rzeczowych na realizację celów
i zadań określonych w regulaminie
3.3 organizowanie imprez kulturalnych,
turystycznych, prelekcji, zajęć
dydaktycznych,warsztatów, itp.,.
3.4 podejmowanie innych koniecznych
działań pomocowych.

27.

Miłośnicy Starej
Techniki Pożarnictwa

15.06.2018

1. 1. działanie na rzecz ratowania starego
sprzętu pożarniczego wykorzystywanego w
IX i XX wieku
1.2 popularyzowanie wiedzy z dziedziny
historii i techniki pożarnictwa wśród
społeczeństwa w szczególności dzieci i
młodzieży
2.Terenem Stowarzyszenia jest obszar
województwa dolnośląskiego.

3.1 organizowanie spotkań wycieczek
młodzieży szkolnej do skansenu pożarniczego
celem zgłębiania historii pożarnictwa
3.2 współpracę z wszelkimi osobami i
instytucjami o podobnych celach działania
3.3 wspieranie działań zmierzającyh do
ratowania starego sprzętu pożarniczego,
strażackich wozów konnych itp.
3.4 inne działania realizujące cele statutowe.

Smreczyna 41
57-530
Międzylesie

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez Jacka
Juraszka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia
05.06.2018

Nie

RPK.512.17.201
8.RPK4

28.

Stowarzyszenie
Obywatelskie
Kudowianie

21.06.2018

1.1 inicjowanie i wspieranie działań na rzecz
upowszechnienia i umocnienia postaw
obywatelskich mieszkańców Kudowy Zdroju,
polegających na trosce o dobro wspólne jakim
jest gmina Kudowa Zdrój, kształtowanie etyki
obywatelskiej i postaw patriotycznych
1.2 troska o warunki życia codziennego
mieszkańców Kudowy Zdroju
1.3 działania na rzecz rzetelnej i
demokratycznej samorządności, rozwoju
jednostek pomocniczych gminy, oraz
zrównoważonego rozwoju gminy.

Ul. Kościuszki
14a
57-350 Kudowa
Zdrój

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
Krzysztofa
Sadowskiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia 15.05.2018

Nie

RPK.512.11.201
8.RPK.RP.3

25.06.2018

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez Irene
Rogalską

Stowarzyszenie
zwykłe posiada
organ kontroli
wewnętrznej:
- Agnieszka
Sztalinger
- Zofia
Stefanowicz
- Iwona
Maksylewicz

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia 05.06.2018

Nie

RPK.512.11.201
8.RPK.RP4

2. Terenem Stowarzyszenia jest
Rzeczypospolita Polska.

3.1 występowanie do władz państwowych i
samorządowych z projektami i wnioskami
odnośnie kierunków rozwoju miasta Kudowa
Zdrój, ochrony walorów ekologicznych i
warunków życia mieszkańców
3.2 organizowanie zebrań, spotkań, seksji
naukowych, kulturalnych, szkoleń, prelekcji,
wystaw, koncertów itp. Uświadamiającyh
zasadnicze znaczenie postaw obywatelskich
dla demokratycznych zasad życia społecznego
i właściwego funkcjonowania samorządu
3.3 prowadzenie niedochodowej działalności
wydawniczej, w formie biuletynu,
informatorów i innych publikacji w celu
realizacji celów stowarzyszenia

29.

Stowarzyszenie
Obrońcy Praw
Właścicieli

25.06.2018

1.1 obrona praw członków Stowarzyszenia
1.2 działanie na rzecz właścicieli mieszkań i
nieruchomości
1.3 popularyzowanie wiedzy z dziedzin
uwłaszczeń wśród społeczeństwa
1.4 popieranie praw właścicieli mieszkań i
nieruchomości
1.5 tworzenie płaszczyzny wymiany
informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami zainteresowanymi prawami
właścicieli.
2. Terenem Stowarzyszenia jest powiat
kłodzki
3.1 obronę praw członków Stowarzyszenia

przed nieprawnymi działaniami zarządców
nieruchomości
3.2 wspieranie działań zmierzających do
obrony praw członków Stowarzyszenia
3.3 organizowanie spotkań
3.4 współpracę ze wszelkimi osobami i
instytucjami o podobnych celach działania
3.5 występowanie z wnioskami i opiniami do
właściwych organów administracji w
przypadku naruszania praw członków
Stowarzyszenia
3.6 inne działania realizujące cele statutowe.

30.

Towarzystwo
Fotograficzne
Hrabstwa Kłodzkiego

4.07.2018

1.1 rozwijanie wśród swych Członków
umiejętności, pasji, wiedzy i sztuki
fotograficznej , popularyzację fotografii we
wszystkich dziedzinach, edukację
fotograficzną oraz promowanie działalności
fotograficznej Członków Stowarzyszenia a
także rejestrowanie życia i zmian
zachodzących w najbliższym otoczeniu i
regionie .
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest
Rzeczypospolita Polska
3.1 współpracę z otoczeniem, samorządem
lokalnym, instytucjami państwowymi,
prywatnymi i pozarządowymi, klubami i
kołami fotograficznymi polskimi i
zagranicznymi, organizacjami naukowymi,
muzeami, galeriami i wydawnictwami
3.2 organizowanie kursów, szkoleń,
warsztatów, wystaw, konferencji, seminariów,
spotkań autorskich, akcji społecznych,
plenerów i grup zainteresowań
3.3 organizację konkursów fotograficznych
oraz wspieranie działań innych organizacji i
instytucji w ich organizowaniu, poprzez
zapewnienie patronatu lub pomocy
merytorycznej

Ul. G Morcinka
9/4
57-300 Kłodzko

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
Janusza Skrobot

Stowarzyszenie
zwykłe posiada
organ kontroli
wewnętrznej

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia 28.05.2018

Nie

RPK.512.15.201
8.RPK.RP3

3.4 prowadzenie Archiwum Społecznego
3.5 pomoc w prowadzeniu galerii
fotograficznej
3.6 organizowanie i wspieranie przedsięwzięć,
wydawniczych i artystycznych
31.

Stowarzyszenie
Miłośników Przyrody

10.10.2018

1.1 utrzymanie i opieka nad stawem w
Mikowicach, a także stałe poprawienie
infrastruktury wokół stawu;
1.2 propagowanie wędkarstwa jako formy
aktywnego spędzania czasu dla społeczności
lokalnej
1.3 stwarzanie dogodnych warunków do
wędkowania oraz działanie na rzecz ochrony
przyrody.

Mikowice 2 57300 Kłodzko

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
jest przez
Grzegorza
Gargałę

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia 19
września 2018

Nie

RPK.512.18.201
8.RPK.RP3

Ul. Podmiejska
2/1 57-500
Bystrzyca
Kłodzka

Przedstawiciel
Stowarzyszenia
Ryszard Herezo

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia 26
października
2018 r.

Nie

ROK.512.19.201
8.RP3

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest
miejscowość Mikowice.
3.1 wspieranie aktywności społecznej na rzecz
ochrony i kształtowania środowiska
naturalnego
3.2 upowszechnianie sportu i turystyki
wędkarskiej, organizowanie zawodów
wędkarskich oraz organizowanie rekreacji dla
członków stowarzyszenia, ich rodzin oraz
mieszkańców wsi Mikowice
3.3 użytkowanie stawu oraz prowadzenie
racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej
3.4 ochronę rzadkich gatunków ryb, ptaków,
roślin, zwierząt i ich restytucja
3.5 popularyzowanie idei i działalności
stowarzyszenia
3.6 zarybianie i zagospodarowanie stawu
3.7 ochronę wód i środowiska naturalnego
przed zanieczyszczeniami i innymi szkodami
3.8 popularyzowanie i upowszechnianie
wędkarstwa oraz wiedzy ekologicznej
32.

Bractwo Rycerskie
Ziemi Kłodzkiej

30.10.2018

1.1 Stworzenie grupy rekonstrukcyjnej wojów
piastowskich.
1.2 Aktywizacja młodzieży.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała
Polska.
3.1 Nabór młodzieży do grupy
rekonstrukcyjnej
3.2 Udział w imprezach integracyjnych
3.3 Aktywizacja mieszkańców

