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obowiązuje od 20 maja 2016r. 
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Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

środków 

nadzoru 

Uwagi 
2. Teren działania 

stowarzyszenia 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

 

1. 

 
Stowarzyszenie 
Namysłowskich 
Biegaczy 
ACTIVRUN 
 

 
18.11.2016r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Cele działalności: 

1. Podstawowym celem 
Stowarzyszenia jest 
działalność na rzecz  
wspierania 
 i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu.                                                           
2. Szczegółowymi celami 

Stowarzyszenia są:                                        

1) działania w zakresie 
rozwoju turystyki i 
krajoznawstwa,                                                           
2) działalność dot. 
Profilaktyki 
 i ochrony zdrowia                                                         
3) organizacja i 
finansowanie wypoczynku i 
czasu wolnego,                                                
4) promocja i organizacja 
wolontariatu                  
 5) tworzenie dialogu 
międzypokoleniowego,                                        
6)  podnoszenie poziomu 
sprawności fizycznej 
lokalnej społeczności,                           
7) promocja miasta 
Namysłów                 

 
46-100 
Namysłów                     
ul. Wały Jana 
III nr 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zarząd                    
Prezes              
Bartłomiej Stajniak       
Wiceprezes             
Artur Musiał             
Skarbnik                    
Alicja Kowalik 
Sekretarz Jacek 
Zabłocki 
członkowie               
Igor Tomiczek 
Michał 
Kruszelnicki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stowarzyszenie 
zwykłe nie 
posiada organu 
kontroli 
wewnętrznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uchwała  nr 
2/2016 z dn. 
12.11.2016r. 

 
NIE 

 
 

 
 

  
SO.512.1zw.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Teren działania: 
Obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej 

3. Środki działania: 

Stowarzyszenie realizuje 
swoje cele poprzez: 
1) pozyskiwanie środków 
materialnych i 
finansowych,  
2) działalność szkoleniową 
osób, które będą wspierać 
stowarzyszenie w realizacji 
jego celów statutowych, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.03.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) organizację aukcji, 
kwest, zbiórek, 
4) udział w kampaniach 
społecznych, 
5) pozyskiwanie środków,                   
w tym również z Unii 
Europejskiej, na działalność 
statutową stowarzyszenia, 
6) organizowanie imprez, 
zjazdów, konferencji, 
zawodów 
 i zajęć sportowych,  
7) współpracę z 
instytucjami administracji 
publicznej                               
i samorządowej, 
podmiotami leczniczymi 
oraz organizacjami 
pozarządowymi w ramach 
realizacji celów 
statutowych 
 i promocji stowarzyszenia,  
8) inną działalność nie 
wskazaną powyżej, która 
będzie służyła realizacji 
celów stowarzyszenia, 
9) udział członków 
stowarzyszenia w 
imprezach sportowych.       
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46-100 
Namysłów 
ul. Sikorskiego 
6a/2   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezes 

Bartłomiej Stajniak 
Wiceprezes 

Alicja Kowalik 
Sekretarz 

Jacek Zabłocki 
Skarbnik  

Dawid Grzelak 
Członkowie 

Michał 
Kruszelnicki 
Małgorzata 
Suchecka  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący 

Waldemar 
Szyporta 
Zastępca 

Mirosław 
Hurman 
Członek 

Piotr Hurman 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SO.512.1zw.2018 
 
 
 

 

2. 

 
Klub Jeździecki 
NOVA GOLD 
HORSE 

 
14.03.2017r. 
 
08.12.2017r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Cele działalności  

1)udział w zawodach 
 i imprezach sportowych 
2)organizowanie 
działalności sportowej w 
zakresie jeździectwa 
3)podejmowanie działań  
na rzecz rozwoju dyscyplin 
związanych z jeździectwem 
4)chów koni zgodnie z ich 
dobrostanem 

 
46-100 
Namysłów  
Smarchowice 
Wielkie 
ul .Podleśna 3  
 
46-100 
Namysłów 
Smarchowice 
Wielkie 
ul. 

 

Zarząd 

Prezes  

Kaja Sabok 
Wiceprezes 

Mariusz Sabok 
 

 
Komisja 

rewizyjna 

1.Wojciech 
Sabok 
2. Mateusz 
Sabok 

 
Uchwała Nr 
1/2017 z dnia 
04.03.2017r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIE 
    

SO.512.1.2017 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5)działania na rzecz 
ochrony zwierząt, 
dziedzictwa przyrodniczego 
oraz w zakresie ekologii 
6)opieka nad końmi 
przekazywanych 
stowarzyszeniu w formie 
dzierżawy, darowizny lub 
wykupionych przez 
Stowarzyszanie 
7) diagnostyka, leczenie 
 i rehabilitacja zwierząt 
pozyskanych przez 
Stowarzyszenie  
8) prowadzenie działalności 
propagującej rozwój sportu 
jeździeckiego 
9) propagowanie 
jeździectwa do celów 
zdrowotnych 
10) propagowanie jazdy 
konnej jako profilaktyki 
uzależnień 
 i niedostosowania 
społecznego dzieci i 
młodzieży  
11) stwarza odpowiednie 
warunki do uprawiania 
kultury fizycznej i sportu, 
gromadząc fundusze, 
specjalistyczny sprzęt oraz 
tworząc bazę do ich 
uprawiania 
12) promocje oraz 
organizacje wolontariatu 
13) kultywowanie tradycji 
polskiego jeździectwa 

Namysłowska 
nr 12d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Teren działania: 

Obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej 
3. Środki działania: 

1) organizowanie szkoleń 
sportowych dla członków, 
zawodników i sympatyków 
2) wysyłanie na szkolenia  
o tematyce konnej 
pracowników i 
zawodników, w celu 
podniesienia ich 
kwalifikacji 
3) organizowanie zawodów 
 i imprez sportowych, a 
także udział w zawodach i 
imprezach sportowych, w 
szczególności ujętych w 
kalendarzu Opolskiego 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.07.2017r.  
 
 
 
 
 
 

Związku Jeździeckiego 
4) organizowanie pokazów, 
konkursów i obchodów 
świąt związanych z polskim 
jeździectwem  
5) organizowanie imprez 
 o charakterze sportowo- 
rekreacyjnym 
6) tworzenie dogodnych 
warunków do krzewienia 
kultury fizycznej i sportu 
jeździeckiego wśród dzieci, 
młodzieży oraz innych 
sympatyków 
7) współpraca z organami 
administracji rządowej 
 i samorządowej, 
organizacjami społecznymi 
gospodarczymi oraz 
środkami masowego 
przekazu 
8) współpraca z wysoko 
kwalifikowanymi trenerami  
w szkoleniu jeźdźców 
9) budowę, modernizację 
 i właściwe utrzymanie 
obiektów sportowych oraz 
urządzeń  
10) podejmowanie 
wszelkich działań na rzecz 
zaopatrzenia zawodników 
w odpowiedni sprzęt i  
konie 
11) nauczanie jazdy konnej 
12) inne bieżące działania  
 
1. Cele działalności  

1)udział w zawodach 
 i imprezach sportowych 
2)organizowanie 
działalności sportowej w 
zakresie jeździectwa 
3)podejmowanie działań  
na rzecz rozwoju dyscyplin 
związanych z jeździectwem 
4)chów koni zgodnie z ich 
dobrostanem 
5)działania na rzecz 
ochrony zwierząt, 
dziedzictwa przyrodniczego 
oraz w zakresie ekologii 
6)opieka nad końmi 
przekazywanych 
stowarzyszeniu w formie 
dzierżawy, darowizny lub 
wykupionych przez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała Nr 
5/2017 z dnia 
01.07.2017r 
 
 
 



Stowarzyszanie 
7)ochrona koni 
przeznaczonych na rzeź 
8) diagnostyka, leczenie 
 i rehabilitacja zwierząt 
pozyskanych przez 
Stowarzyszenie  
9) stosowanie przez 
członków fizjoterapii na 
koniach 
10) prowadzenie 
działalności propagującej 
rozwój sportu 
jeździeckiego, w 
szczególności u dzieci i 
młodzieży 
11) propagowanie 
jeździectwa do celów 
zdrowotnych 
12) propagowanie jazdy 
konnej jako profilaktyki 
uzależnień i 
niedostosowania 
społecznego w 
szczególności wśród dzieci 
i młodzieży  
13)działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz 
wszystkich osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, tworzenie 
warunków przestrzegania 
wobec nich praw człowieka 
i pomaganie im w 
aktywnym uczestnictwie w 
życiu społecznym 
14) działania na rzecz 
aktywizacji społecznej oraz 
zwiększenia aktywności 
fizycznej osób starszych, 
integracja 
międzypokoleniowa 
15)integracja społeczna i 
rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych oraz 
pochodzących ze środowisk 
marginalizowanych, 
niewydolnych i 
zagrożonych 
16)promowanie hipoterapii 
jako metody 
rehabilitacyjnej oraz 
pozytywnego 
oddziaływania na rozwój 
emocjonalny i społeczny 
dzieci, młodzieży i 



dorosłych 
17)prowadzenie 
indywidualnych i 
grupowych zajęć 
rehabilitacyjnych, 
terapeutycznych, 
sportowych, rekreacyjnych, 
które: 
a)dążą do nabywania, 
rozwijania i 
podtrzymywania 
umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego 
funkcjonowania osoby 
niepełnosprawnej  
b)dążą do rozwijania 
umiejętności sprawnego 
komunikowania się z 
otoczeniem osób z 
autyzmem, z 
niepełnosprawnością 
intelektualną, z 
uszkodzeniami słuchu oraz 
mowy 
c)dążą do usprawnienia i 
wspierają funkcjonowanie 
dzieci i młodzieży z 
różnych środowisk 
społecznych 
18)prowadzenie działań 
profilaktycznych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie poprzez 
realizację programów 
profilaktycznych, 
uwrażliwiających na 
problem przemocy w 
rodzinie 
19)prowadzenie działań 
profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania 
narkomanii poprzez 
wspieranie programów 
skierowanych do dzieci i 
młodzieży z grup ryzyka: 
zagrożonych demoralizacją 
i wykluczeniem 
społecznym, ze środowisk 
zmarginalizowanych oraz 
dzieci i młodzieży ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 
20)prowadzenie oraz 
organizowanie szkoleń, 
kursów i warsztatów dla 
członków rodzin osób 



niepełnosprawnych, 
opiekunów, kadry i 
wolontariuszy bezpośrednio 
zaangażowanych w proces 
rehabilitacji społecznej lub 
zawodowej osób 
niepełnosprawnych, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień 
dotyczących procesu 
integracji osób 
niepełnosprawnych w 
najbliższym środowisku i 
społeczności lokalnej, 
zwiększenia ich aktywności 
życiowej i zaradności 
osobistej oraz niezależności 
ekonomicznej, podnoszenia 
umiejętności pracy z 
osobami 
niepełnosprawnymi, w tym 
sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy 
w procesie ich rehabilitacji 
21)stwarzanie 
odpowiednich warunki do 
uprawiania kultury 
fizycznej i sportu, 
gromadząc fundusze, 
specjalistyczny sprzęt oraz 
tworząc bazę do ich 
uprawiania 
22)angażowanie wszystkich 
dzieci i młodzieży, 
szczególnie z terenów 
wiejskich do próbowania 
różnych form aktywności 
ruchowej, gier i zabaw 
dostosowanych do wieku, 
stopnia sprawności i 
zainteresowań sportowych 
23)promocje oraz 
organizacja wolontariatu 
24)rozwijanie 
zainteresowań przede 
wszystkim dzieci i 
młodzieży. Edukacja 
pozaszkolna, zwłaszcza 
kształtowanie postaw 
obywatelskich, 
świadomości narodowej i 
wiedzy o tradycji, kulturze i 
historii regionu opolskiego 
i nie tylko 
25) kultywowanie tradycji 
polskiego jeździectwa 



2. Teren działania: 

Obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej 

3. Środki działania: 

1) organizowanie szkoleń 
sportowych dla członków, 
zawodników i sympatyków 
2) wysyłanie na szkolenia  
o tematyce konnej 
pracowników i 
zawodników,   w celu 
podniesienia ich 
kwalifikacji 
3) organizowanie zawodów 
 i imprez sportowych, a 
także udział w zawodach i 
imprezach sportowych, w 
szczególności ujętych w 
kalendarzu Opolskiego 
Związku Jeździeckiego i 
Polskiego Związku 
Jeździeckiego 
4) organizowanie pokazów, 
konkursów i obchodów 
świąt związanych z polskim 
jeździectwem  
5)promowanie inicjatyw 
związanych z różnymi 
formami jeździectwa 
6)prowadzenie zajęć 
rekreacyjnych i 
edukacyjnych, w tym 
wycieczek pieszych, 
konnych i rowerowych oraz 
warsztatów tematycznych 
7)organizowanie imprez 
 o charakterze sportowo- 
rekreacyjnym 
8)organizowanie kolonii 
oraz półkolonii o 
charakterze rekreacyjnym i 
sportowym dla dzieci i 
młodzieży 
9)tworzenie dogodnych 
warunków do krzewienia 
kultury fizycznej i sportu 
jeździeckiego wśród dzieci, 
młodzieży oraz innych 
sympatyków 
10) współpraca z organami 
administracji rządowej 
 i samorządowej, 
organizacjami społecznymi 
gospodarczymi oraz 
środkami masowego 
przekazu 



11) współpraca z wysoko 
kwalifikowanymi trenerami  
w szkoleniu jeźdźców 
12) budowa, modernizacja 
 i właściwe utrzymanie 
obiektów sportowych oraz 
urządzeń  
13) podejmowanie 
wszelkich działań na rzecz 
zaopatrzenia zawodników 
w odpowiedni sprzęt i  
konie 
14) nauczanie jazdy konnej 
15)prowadzenie zajęć 
hipoterapeutycznych i 
rehabilitacyjnych osób 
niepełnosprawnych oraz 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, a także 
spotkań i innych działań o 
charakterze integracyjnym 
16)prowadzenie zajęć 
jeździeckich 
przygotowujących osoby 
niepełnosprawne do udziału   
w olimpiadach specjalnych 
i paraolimpiadach 
17)prowadzenie zajęć z 
fizjoterapii koni 
18)skupianie wokół swojej 
działalności lekarzy, 
rehabilitantów, 
psychologów, pedagogów, 
instruktorów jazdy konnej i 
hipoterapii oraz 
społeczników, którzy widzą 
w rozwoju hipoterapii jedną 
z dróg pomocy osobom 
dotkniętym chorobą i 
zagrożeniem wykluczenia 
społecznego 
19)organizacja warsztatów, 
kursów i szkoleń, w tym 
zwłaszcza szkolenia 
podstawowego i 
specjalistycznego w 
zakresie jeździectwa, 
fizjoterapii koni, hipoterapii 
i aktywizacji społeczno-
zawodowej 
20)organizacja szkoleń, 
prelekcji, sympozjów, 
zgrupowań treningowych i 
innych form działalności, 
mających na celu 
propagowanie idei 



jeździectwa 
21)inspirowanie, 
wspomaganie i 
prowadzenie różnorodnych 
działań zmierzających do 
popularyzowania wiedzy o 
koniach, jeździectwie 
naturalnym, komunikacji z 
koniem ora poprawy 
warunków życia koni w 
świecie ludzi 
22)prowadzenie szeroko 
pojętej edukacji 
społeczeństwa na temat 
fizjoterapii koni, metod 
komunikacji i eliminacji 
agresji wobec zwierząt, a 
także ludzi względem 
siebie, na przykładzie 
współpracy z koniem  
23)prowadzenie szeroko 
pojętej działalności na rzecz 
rodziny 
24)działalność 
wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności 
lokalnych, 
25)organizowanie 
nietypowych form 
spędzania wolnego czasu 
26)działalność 
krajoznawcza i turystyczna 
27)rozpowszechnianie 
działania z zakresu 
pierwszej pomocy i 
ratownictwa 
28)inne bieżące działania  
 
 
 
 
 

3. 

 
Komitet Na 

Rzecz 
Upamiętnienia 
Władysława 

Bartoszewskiego 
w Namysłowie  

 
24 maja 
2017r.  

 

1. Cele działalności  

1) upamiętnienie dorobku                          
i przesłania Władysława 
Bartoszewskiego, świadka                       
i uczestnika największych 
wydarzeń w Europie i 
świecie              w XX i 
początku XXI wieku, 
2) wspieranie procesów 
decentralizacji Państwa                                    
i rozwoju samorządności 
lokalnej, 
3) upowszechnianie zasad 

 
46 – 100 

Namysłów 
ul. Rynek 10/3 

 
Stowarzyszenie 

zwykłe  
reprezentowane 

jest przez 
Przedstawiciela 

Adam Świtlik 
 

 
Stowarzyszenie 

zwykłe nie 
posiada organu 

kontroli 
wewnętrznej 

 

 
Uchwała nr 

2/2017 z dnia 
28.04.2017r.  

 
NIE 

    
SO.512.2.2017 



moralnych w polityce                                  
i zachęcanie jej do 
włączenia się w życie 
publiczne oraz działalności 
na rzecz środowiska 
lokalnego; 
4) promowanie zasad 
demokracji oraz integracji 
europejskiej i wartości na 
jakich się ona opiera.                 
2. Teren działania: 

Województwo opolskie  
3. Środki działania: 

1) Zbiórka funduszy na 
rzecz budowy pomnika – 
ławeczki                  z 
wizerunkiem profesora                             
i usytuowanie w Parku im. 
Władysława 
Bartoszewskiego                
w Namysłowie przy Placu 
Wolności,  
2) organizowanie spotkań, 
koncertów, wystaw, 
wykładów, 
3) współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi oraz z 
organami administracji 
publicznej,  
4) zabieranie głosu i 
wyrażanie swojego 
stanowiska na forum 
publicznym, 
5)  kierowanie postulatów 
do organów administracji 
publicznej w władz.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

 
Wspólnota 

Obywatelska 
2006 

 
26.07.2017r. 

1. Cele działalności  

1)działanie zmierzające do 
rozwoju gospodarczego, 
społecznego i kulturalnego  
mieszkańców Ziemi 
Namysłowskiej 
Tworzenie płaszczyzny 
wymiany informacji i 
doświadczeń pomiędzy 
osobami i instytucjami 
zainteresowanymi 

 
46-100 
Namysłów 
Rynek Ratusz 
 

 

Zarząd 

Przewodniczący-

Artur Masiowski 
Zastępca 

Przewodniczącego  

Andrzej Galla 
Skarbnik 

Barbara Bednarz 
Sekretarz  

Bogdan Zdyb 

 
Komisja 

rewizyjna 

Beata 
Leszczyńska  
Barbara Kuświk 
Artur 
Matkowski 

 
Uchwała Nr 

3/2017 z dnia 
20.04.2017r. 

 
NIE 

    
SO.512.3.2017 



rozwojem Ziemi 
Namysłowskiej 
3)współpraca organami 
gmin, powiatów i 
województwa 
4)współpraca z partiami 
politycznymi. 
2. Teren działania: 

Obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej 

3. Środki działania: 

1)wyrażanie opinii w 
sprawach istotnych dla 
mieszkańców na forum 
publicznym, w tym również 
poprzez publikacje w 
środkach masowego 
przekazu 
3)wymianę doświadczeń i 
współpracę z podobnymi 
organizacjami działającymi 
w Polsce i innych 
państwach 
4) inne działania realizujące 
cele statutowe 
 
 

Członkowie: 

Agnieszka 
Domalaczna 
Piotr Lechowicz 
Mariusz Jabłoński 
 

5. 

 
Klub Sportów 

Konnych 
VOLMAR 

NAMYSŁÓW 

 
05.10.2017r. 

 
08.12.2017r. 

 
1. Cele działalności  

1)udział w zawodach 
 i imprezach sportowych 
2)organizowanie 
działalności sportowej w 
zakresie jeździectwa 
3)podejmowanie działań  
na rzecz rozwoju dyscyplin 
związanych z jeździectwem 
4)chów koni zgodnie z ich 
dobrostanem 
5)działania na rzecz 
ochrony zwierząt, 
dziedzictwa przyrodniczego 
oraz w zakresie ekologii 
6)opieka nad końmi 
przekazanych 
stowarzyszeniu w formie 
dzierżawy, darowizny lub 
wykupionych przez 
Stowarzyszanie 
7)ochrona koni 
przeznaczonych na rzeź 
8) diagnostyka, leczenie 
 i rehabilitacja zwierząt 
pozyskanych przez 
Stowarzyszenie  
9) stosowanie przez 
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Kaja Sabok 
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Mariusz Sabok 
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członków fizjoterapii na 
koniach 
10) prowadzenie 
działalności propagującej 
rozwój sportu 
jeździeckiego, w 
szczególności u dzieci i 
młodzieży 
11) propagowanie 
jeździectwa do celów 
zdrowotnych 
12) propagowanie jazdy 
konnej jako profilaktyki 
uzależnień i 
niedostosowania 
społecznego w 
szczególności wśród dzieci 
i młodzieży  
13)działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz 
wszystkich osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, tworzenie 
warunków przestrzegania 
wobec nich praw człowieka 
i pomaganie im w 
aktywnym uczestnictwie w 
życiu społecznym 
14) działania na rzecz 
aktywizacji społecznej oraz 
zwiększenia aktywności 
fizycznej osób starszych, 
integracja 
międzypokoleniowa 
15)integracja społeczna i 
rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych oraz 
pochodzących ze środowisk 
marginalizowanych, 
niewydolnych i 
zagrożonych 
16)promowanie hipoterapii 
jako metody 
rehabilitacyjnej oraz 
pozytywnego 
oddziaływania na rozwój 
emocjonalny i społeczny 
dzieci, młodzieży i 
dorosłych 
17)prowadzenie 
indywidualnych i 
grupowych zajęć 
rehabilitacyjnych, 
terapeutycznych, 
sportowych, rekreacyjnych, 
które: 



a)dążą do nabywania, 
rozwijania i 
podtrzymywania 
umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego 
funkcjonowania osoby 
niepełnosprawnej  
b)dążą do rozwijania 
umiejętności sprawnego 
komunikowania się z 
otoczeniem osób z 
autyzmem, z 
niepełnosprawnością 
intelektualną, z 
uszkodzeniami słuchu oraz 
mowy 
c)dążą do usprawnienia i 
wspierają funkcjonowanie 
dzieci i młodzieży z 
różnych środowisk 
społecznych 
18)prowadzenie działań 
profilaktycznych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie poprzez 
realizację programów 
profilaktycznych, 
uwrażliwiających na 
problem przemocy w 
rodzinie 
19)prowadzenie działań 
profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania 
narkomanii poprzez 
wspieranie programów 
skierowanych do dzieci i 
młodzieży z grup ryzyka: 
zagrożonych demoralizacją 
i wykluczeniem 
społecznym, ze środowisk 
zmarginalizowanych oraz 
dzieci i młodzieży ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 
20)prowadzenie oraz 
organizowanie szkoleń, 
kursów i warsztatów dla 
członków rodzin osób 
niepełnosprawnych, 
opiekunów, kadry i 
wolontariuszy bezpośrednio 
zaangażowanych w proces 
rehabilitacji społecznej lub 
zawodowej osób 
niepełnosprawnych, ze 
szczególnym 



uwzględnieniem zagadnień 
dotyczących procesu 
integracji osób 
niepełnosprawnych w 
najbliższym środowisku i 
społeczności lokalnej, 
zwiększenia ich aktywności 
życiowej i zaradności 
osobistej oraz niezależności 
ekonomicznej, podnoszenia 
umiejętności pracy z 
osobami 
niepełnosprawnymi, w tym 
sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy 
w procesie ich rehabilitacji 
21)stwarzanie 
odpowiednich warunki do 
uprawiania kultury 
fizycznej i sportu, 
gromadząc fundusze, 
specjalistyczny sprzęt oraz 
tworząc bazę do ich 
uprawiania 
22)angażowanie wszystkich 
dzieci i młodzieży, 
szczególnie z terenów 
wiejskich do próbowania 
różnych form aktywności 
ruchowej, gier i zabaw 
dostosowanych do wieku, 
stopnia sprawności i 
zainteresowań sportowych 
23)promocje oraz 
organizacja wolontariatu 
24)rozwijanie 
zainteresowań przede 
wszystkim dzieci i 
młodzieży. Edukacja 
pozaszkolna, zwłaszcza 
kształtowanie postaw 
obywatelskich, 
świadomości narodowej i 
wiedzy o tradycji, kulturze i 
historii regionu opolskiego 
i nie tylko 
25) kultywowanie tradycji 
polskiego jeździectwa 

2. Teren działania: 

Obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej 

3. Środki działania: 

1) organizowanie szkoleń 
sportowych dla członków, 
zawodników i sympatyków 
2) wysyłanie na szkolenia  



o tematyce konnej 
pracowników i 
zawodników,   w celu 
podniesienia ich 
kwalifikacji 
3) organizowanie zawodów 
 i imprez sportowych, a 
także udział w zawodach i 
imprezach sportowych, w 
szczególności ujętych w 
kalendarzu Opolskiego 
Związku Jeździeckiego i 
Polskiego Związku 
Jeździeckiego 
4) organizowanie pokazów, 
konkursów i obchodów 
świąt związanych z polskim 
jeździectwem  
5)promowanie inicjatyw 
związanych z różnymi 
formami jeździectwa 
6)prowadzenie zajęć 
rekreacyjnych i 
edukacyjnych, w tym 
wycieczek pieszych, 
konnych i rowerowych oraz 
warsztatów tematycznych 
7)organizowanie imprez 
 o charakterze sportowo- 
rekreacyjnym 
8)organizowanie kolonii 
oraz półkolonii o 
charakterze rekreacyjnym i 
sportowym dla dzieci i 
młodzieży 
9)tworzenie dogodnych 
warunków do krzewienia 
kultury fizycznej i sportu 
jeździeckiego wśród dzieci, 
młodzieży oraz innych 
sympatyków 
10) współpraca z organami 
administracji rządowej 
 i samorządowej, 
organizacjami społecznymi 
gospodarczymi oraz 
środkami masowego 
przekazu 
11) współpraca z wysoko 
kwalifikowanymi trenerami  
w szkoleniu jeźdźców 
12) budowa, modernizacja 
 i właściwe utrzymanie 
obiektów sportowych oraz 
urządzeń  
13) podejmowanie 



wszelkich działań na rzecz 
zaopatrzenia zawodników 
w odpowiedni sprzęt i  
konie 
14) nauczanie jazdy konnej 
15)prowadzenie zajęć 
hipoterapeutycznych i 
rehabilitacyjnych osób 
niepełnosprawnych oraz 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, a także 
spotkań i innych działań o 
charakterze integracyjnym 
16)prowadzenie zajęć 
jeździeckich 
przygotowujących osoby 
niepełnosprawne do udziału   
w olimpiadach specjalnych 
i paraolimpiadach 
17)prowadzenie zajęć z 
fizjoterapii koni 
18)skupianie wokół swojej 
działalności lekarzy, 
rehabilitantów, 
psychologów, pedagogów, 
instruktorów jazdy konnej i 
hipoterapii oraz 
społeczników, którzy widzą 
w rozwoju hipoterapii jedną 
z dróg pomocy osobom 
dotkniętym chorobą i 
zagrożeniem wykluczenia 
społecznego 
19)organizacja warsztatów, 
kursów i szkoleń, w tym 
zwłaszcza szkolenia 
podstawowego i 
specjalistycznego w 
zakresie jeździectwa, 
fizjoterapii koni, hipoterapii 
i aktywizacji społeczno-
zawodowej 
20)organizacja szkoleń, 
prelekcji, sympozjów, 
zgrupowań treningowych i 
innych form działalności, 
mających na celu 
propagowanie idei 
jeździectwa 
21)inspirowanie, 
wspomaganie i 
prowadzenie różnorodnych 
działań zmierzających do 
popularyzowania wiedzy o 
koniach, jeździectwie 
naturalnym, komunikacji z 



koniem ora poprawy 
warunków życia koni w 
świecie ludzi 
22)prowadzenie szeroko 
pojętej edukacji 
społeczeństwa na temat 
fizjoterapii koni, metod 
komunikacji i eliminacji 
agresji wobec zwierząt, a 
także ludzi względem 
siebie, na przykładzie 
współpracy z koniem  
23)prowadzenie szeroko 
pojętej działalności na rzecz 
rodziny 
24)działalność 
wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności 
lokalnych, 
25)organizowanie 
nietypowych form 
spędzania wolnego czasu 
26)działalność 
krajoznawcza i turystyczna 
27)rozpowszechnianie 
działania z zakresu 
pierwszej pomocy i 
ratownictwa 
28)inne bieżące działania  
 
 
 

6. 

 

 
Zespół  

KRESOWIACY 

 
20.11.2017 

1. Cele działalności  

1) branie udziału w różnego 
rodzaju festynach 
2)wystąpienia śpiewacze 
dla ludności z kresów, 
3) działalność charytatywna 
zespołu  
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2. Teren działania: 

Obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej 
 

3. Środki działania: 

Czynny udział w świętach 
oraz różnego rodzaju 
rocznicach z życia miasta, 
gmin ościennych , itd.  
 

7. 

 
Stowarzyszenie  
Klubu Seniora 

AKTYWNI 

 
24.01.2018 

1. Cele działalności : 

1)aktywizacja seniorów do 
czynnego spędzania 
wolnego  czasu, 
2)wyłonienie liderów do 
organizacji kół 
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zainteresowań, 
3) tworzenie warunków do 
aktywności sportowej i 
kulturalnej,  
4)organizowanie 
wieczorków tanecznych, 
5)zachęcanie do spotkań w 
celu słuchania muzyki. 
2. Teren działania: 

Gmina Namysłów 
3.Środki działania: 

1) współpraca z władzami 
miasta, 
2) współpraca z 
Namysłowskim Ośrodkiem 
Kultury, 
3) współpraca z radą 
Seniorów przy Urzędzie 
Gminy w Namysłowie,  
4) współpraca z 
organizacjami 
emerytalnymi, 
5)pozyskiwanie środków 
finansowych.  
 

Stanisław 
Pawłowski 

 

 

 

8. 

 
Klub Seniora 

ZŁOTA JESIEŃ 

 
14.03.2018 

 

1. Cele działalności : 

1)reprezentowanie 
interesów seniorów wobec 
organów administracji 
państwowej i 
samorządowej, instytucji i 
organizacji pozarządowych,  
2)integracja seniorów, 
3)prowadzenie działalności 
na rzecz ludzi starszych i 
niepełnosprawnych, 
4)organizowanie i branie 
udziału w różnego rodzaju 
festynach i imprezach 
kulturalnych i sportowych, 
5)aktywizacja seniorów 
poprzez udział w życiu 
sportowym i kulturalnym, 
6)popieranie i promocja 
różnych form aktywności 
sportowej i kulturalnej,  
7) działalność charytatywna 
 2. Teren działania: 

Obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej 
3. Środki działania: 

 
Dom Kultury 
46-113 Wilków 
ul. Wrocławska 
nr 16 

 
Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
Przedstawiciela – 
Hejna Jadwiga 

 
Stowarzyszenie 

zwykłe nie 
posiada organu 

kontroli 
wewnętrznej 

 
Uchwała nr 
2/2018 z dn. 
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NIE 
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1)czynny udział w świętach 
np. Niepodległości, różnego 
rodzaju rocznicach z życia 
gminy Wilków, gmin 
ościennych, itd., 
3)współpraca z organami 
administracji 
samorządowej, 
4)wspieranie działań 
zmierzających do poprawy 
życia seniorów,  
5)działalność informacyjna 
 

9.  

 
Stowarzyszenie 

MUSTANG 

 
15.03.2018r. 

 

1. Cele działalności : 

1)promowanie działalności 
rehabilitacyjnej 
niepełnosprawnych, w tym 
w szczególności 
hipoterapii, 
2)aktywizowanie ludzi 
zdrowych, a zwłaszcza 
młodzieży, na rzecz 
działalności 
rehabilitacyjnej, w tym 
hipoterapii, kynoterapii i 
felinoterapii, 
3)ochrona i[promocja 
zdrowia, 
4)pomoc społeczna 
umożliwiająca osobom i 
rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są 
one w stanie pokonać, 
wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i 
możliwości, 
5)nauka, edukacja, oświata 
i wychowanie, 
6)ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego, 
7)turystyka i 
krajoznawstwo 
8)wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu, 
9)przeciwdziałanie 
patologiom społecznym, 
10)promocja i organizacja 
wolontariatu, 
11)działalność 
charytatywna, 
12)promocja zatrudnienia i 
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aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych 
bezrobociem, 
13)wspieranie społecznej 
aktywności obywateli na 
rzecz edukacji, oświaty i 
ochrony zdrowia,  
14)inicjowanie 
organizowania form 
wypoczynku i organizacja 
czasu pozaszkolnego w 
szkołach i poza nimi, 
15)wspieranie 
dobroczynności i działań 
humanitarnych wobec 
takich grup społecznych 
jak: osoby 
niepełnosprawne, seniorzy, 
bezdomni, bezrobotni, 
dzieci, kobiety oraz inne. 
2. Teren działania 

Gmina Namysłów 
3. Środki działania: 

1)Gromadzenie i 
wydatkowanie środków 
materialnych i finansowych 
w postaci darowizn, dotacji, 
spadków, zapisów, zbiórek 
publicznych i innych, 
2)współpracę  z organami 
administracji 
samorządowej, 
państwowej, osobami 
prawnymi i fizycznymi, 
klubami sportowymi, 
stowarzyszeniami, 
fundacjami w kraju i za 
granicą,  
3)udzielanie pomocy 
organizacyjnej i 
majątkowej osobom 
fizycznym oraz osobom 
prawnym i innym 
jednostkom 
organizacyjnym 
realizującym cele 
stowarzyszenia, 
4)udzielanie pomocy 
materialnej ludziom 
niepełnosprawnym w 
zakresie podejmowanych 
przez nich przedsięwzięć 
rehabilitacyjnych i 
przystosowawczych do 
normalnego 



funkcjonowania,  
5)organizowanie i 
finansowanie operacji, 
zabiegów rehabilitacyjnych 
i medycznych, 
6) przekazywanie środków 
przeznaczonych na 
zaspakajanie niezbędnych 
potrzeb życiowych osób i 
rodzin oraz umożliwia im 
bytowania w warunkach 
odpowiadających godności 
człowieka, doprowadzanie 
do życiowego 
usamodzielniania osób i 
rodzin na poziomie 
standardów europejskich, 
7)organizowanie imprez 
kulturalnych, turystycznych 
i sportowych z udziałem 
osób niepełnosprawnych, 
8)podejmowanie innych 
czynności i środków 
działania związanych z 
realizacją celów 
stowarzyszenia, 
9)organizowanie imprez na 
różna skalę mających na 
celu promocje aktywnego 
spędzania wolnego czasu 
jako alternatywę dla 
alkoholu, narkotyków czy 
wandalizmu,   
10)dokonywanie zakupu 
koni, w tym wyszkolonych 
w zakresie hipoterapii oraz 
niezbędnego sprzętu, 
11)nauczanie dzieci, 
młodzieży, dorosłych w 
zakresie szeroko pojętej 
ekologii i ochrony 
środowiska oraz ochrony 
praw zwierząt, 
12)prowadzenie zajęć przy 
wykorzystaniu koni, m.in.: 
dla osób z problemami 
emocjonalnymi, z 
marginesu społecznego, 
dzieci niepełnosprawnych 
oraz osób z tzw. Chorobami 
cywilizacyjnymi,  
13)udzielanie wsparcia i 
pomocy osobom czasowo 
lub trwale znajdujących się 
w trudnej sytuacji socjalnej,  
14)prowadzenie 



działalności edukacyjnej 
oraz promocję zatrudnienia 
i aktywizację zawodową 
osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych 
bezrobociem,  
15)wspomaganie 
organizacji zajęć 
dodatkowych i 
pozalekcyjnych,  
16)finansowanie zajęć 
terapeutycznych dla dzieci 
wymagających szczególnej 
opieki, 
17)organizacja i wspieranie 
finansowania wycieczek 
szkolnych i wypoczynku 
dzieci i młodzieży,  
18)finansowanie nagród i 
innych form motywacji w 
procesie edukacyjnym. 
  

10.  

 
Namysłowskie 
Stowarzyszenie 
Motocyklistów  

 
 

 
21.03.2018r. 

 

1. Cele działalności  

1)propagowanie ruchu 
motocyklowego, sportów 
motocyklowych, szeroko 
pojętej turystyki 
motocyklowej 
2)pomoc członkom 
stowarzyszenia 
poszkodowanym w 
wypadkach 
komunikacyjnych, 
3)wspieranie powiatu w 
spotkaniach promujących 
powiat, 
4)wspomaganie 
działalności charytatywnej 
poprzez udział w 
imprezach, 
5)wspieranie ruchu na rzecz 
ochrony zabytków 
motoryzacyjnych, 
Promowanie powiatu i 
miasta Namysłów oraz 
województwa opolskiego, 
6)szerzenie wiedzy i 
umiejętności w zakresie 
udzielania pierwszej 
pomocy ofiarom 
wypadków, 
7)popularyzacja przepisów 
ruchu drogowego oraz 
propagowanie zasad 
bezpieczeństwa na drogach.  
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2. Teren działania: 

Obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej 
3. Środki działania: 

1)propagowanie i 
popularyzowanie imprez 
motocyklowych i turystyki 
motocyklowej, 
2)organizowanie szkoleń 
oraz kursów, 
3)upowszechnianie ruchu 
motocyklowego za 
pośrednictwem mediów, w 
tym Internetu, 
4)współdziałanie z 
władzami rządowymi i 
samorządowymi w celach 
statutowych, 
5)podejmowanie innych 
zgodnych z prawem 
przedsięwzięć, jakie okażą 
się celowe dla realizacji 
statutowej działalności,  
6)organizacja stałego 
miejsca spotkań 
motocyklistów w 
Namysłowie. 
 

 


