EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Lp.

1.

Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty
wpisów do
ewidencji

1
20/2019

2
Stowarzyszenie
„Pomagając
masz wpływ”

3
12.02.2019 r.

ORII.510.10.
2019

1. Cel/cele
działania
stowarzyszeni
a zwykłego
2. Tren
działania
stowarzyszeni
a zwykłego
3. Środki
działania
stowarzyszeni
a zwykłego
4
1. Cele działania
stowarzyszenia:
- działalność na rzecz
pomocy mieszkańcom
gminy, w tym pomocy
rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji
życiowej, finansowej i
zdrowotnej,
- działalność na rzecz
pomocy instytucjom
na terenie miasta i
gminy Nowa Słupia, w
tym placówkom
oświatowych,
kulturalnym,

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego

Organ
kontroli
wewnętrzn
ej
stowarzysz
enia
zwykłego

Regulamin
działalności
stowarzysze
nia
zwykłego

Stat
us
orga
nizac
ji
poży
tku
publi
czne
go

Przeks
ztałceni
e lub
rozwią
zanie
stowar
zyszeni
a
zwykłe
go

Likwid
ator
stowarz
yszenia
zwykłeg
o

Zastosow
e wobec
stowarzy
nia
zwykłeg
środków
nadzoru

5
Serwis 41
26-006 Nowa
Słupia

6
Przedstawiciel
stowarzyszenia

7
Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

8
01.02.2019 r.

9
NIE

10
BRAK

11
BRAK

12
BRAK

Magdalena
Karcz

- inicjowanie i
wspieranie działań w
różnych dziedzinach
życia,
- szerzenie wiedzy w
zakresie
przeciwdziałania
wykluczeniu
społecznym oraz
upowszechnianie idei
pomocniczości,
- działalność na rzecz
integracji
społeczeństwa
2.Terenem działania
stowarzyszenia
jest Miasto i Gmina
Nowa Słupia
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki członkowski,
dotacje, darowizny,
zbiórki publiczne,
spadki, zapisy,
dochody z majątku
stowarzyszenia

2.

21/2019
ORII.510.11.
2019

Stowarzyszenie 12.02.2019 r.
„Świętokrzyska
Republika
Studencka”

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- działalność publiczna
na rzecz poprawy
warunków życia
społeczności
województwa
świętokrzyskiego oraz
rozwoju
województwa, w
szczególności poprzez
wykonywanie zadań w
zakresie:
- pomocy społecznej,
w tym pomocy
rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji
życiowej oraz
wyrównywania szans
osób i rodzin,
- działalności
charytatywnej,
- podtrzymywania
tradycji narodowej,
pielęgnowania
polskości oraz rozwoju
świadomości
narodowej,
obywatelskiej i
kulturalnej,
- ochrony i promocji
zdrowia,
- działania na rzecz
osób
niepełnosprawnych,

Porąbki 71 a
26-004 Bieliny

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Marlena Krzos

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

01.02.2019 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

- promocji
zatrudnienia i
aktywizacji
zawodowej osób
pozostających bez
pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
- działalności
wspomagającej rozwój
gospodarczy, w tym
rozwój
przedsiębiorczości,
- działalności
wspomagającej rozwój
wspólnot i
społeczności
lokalnych,
- nauki, edukacji,
oświaty i wychowania,
- kultury, sztuki,
ochrony, dóbr kultury
i tradycji,
- upowszechnianie
kultury fizycznej,
sportu, rekreacji i
turystyki ,
- ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa
przyrodniczego,
- porządku i
bezpieczeństwa
publicznego oraz
przeciwdziałania

patologiom
społecznym,
- upowszechniania i
ochrony wolności i
praw człowieka oraz
swobód
obywatelskich, a także
działań
wspomagających
rozwój demokracji,
- ratownictwa i
ochrony ludności,
- upowszechnianie i
ochrony praw
konsumentów,
- działań na rzecz
integracji europejskiej
oraz rozwijania
kontaktów i
współpracy między
społeczeństwami,
- promocji i
organizacji
wolontariatu,
- upowszechnianie i
rozwijania kultury
regionalnej,
-promocja regionu
świętokrzyskiego
2.Terenem działania
stowarzyszenia:
jest cała Polska
3. Środki działania
stowarzyszenia:

- składki członkowski,
dotacje, darowizny,
zbiórki publiczne,
spadki, zapisy,
dochody z majątku
stowarzyszenia

3.

22/19
ORII.510.14.
2019

Stowarzyszenie
Hodowców
Psów
Rasowych
„Happy Dog”

06.03.2019 r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- popularyzacja
wiedzy o zwierzętach
rasowych wśród
społeczeństwa,
- czuwanie nad
przestrzeganiem przez
członków
Stowarzyszenia zasad
etyki w zakresie
chowu i hodowli
zwierząt rasowych,
- prowadzenie
ewidencji zwierząt
urodzonych u naszych
członków na
podstawie wiarygodnej
dokumentacji
przodków/ rodziców i
cech danej rasy,
- wydawanie metryk i
rodowodów,
- czuwanie aby
szczenięta urodzone i
posiadające

Wzdół Rządowy
110
26-010
Bodzentyn

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Agnieszka
Sikora

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

26.02.2019

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

dokumenty naszego
stowarzyszenia
zmieniały domy, tj.
odjeżdżały z hodowli
do naszego właściciela
odpowiednio
socjalizowane, z
wpisami w książeczce
zdrowia o
szczepieniach i
odrobaczaniu
stosownie do wieku,
- edukacja w zakresie
genetyki, tj. takie
kojarzenie psów w
odpowiednie pary aby
polepszyć parametry
potomstwa,
- edukacja członków
SHRP „Happy Dog”,
aby starali się nie
zrywać kontaktu z
osobami które
zakupiły u nich
szczeniaka, a dalej
uczestniczyli w jego
wychowaniu, co da
odpowiedz czy
skojarzenie było
trafne,
- działania na rzecz
humanitarnego
traktowania zwierząt,
- edukacja
społeczeństwa w

zakresie zmniejszania
bezdomności zwierząt,
- prowadzenie działań
w zakresie adopcji
bezdomnych psów,
- promowanie adopcji
zwierząt przy
współpracy z innymi
organizacjami
zajmującymi się
ochroną zwierząt, ze
szczególnym
naciskiem na adopcję
zwierząt dorosłych i
wybór odpowiednich
opiekunów,
- poszukiwanie
funduszy dla
zapewnienia
zwierzętom zabiegów
pielęgnacyjnych,
wyżywienia, opieki
behawioralnej i
zaspokajania ich
innych potrzeb,
- przyjmowania z
terenu Gminy
zagubionych,
zabłąkanych,
porzuconych lub z
innych przyczyn
bezdomnych psów.
2.Terenem działania
stowarzyszenia:
jest cała Polska

3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki członkowski,
dotacje, darowizny,
zbiórki publiczne,
spadki, zapisy,
dochody z majątku
stowarzyszenia
4.

23/2019
ORII.510.29.
2019

Stowarzyszenie
Koło Gospodyń
Nowoczesnych

06.05.2019 r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- dbałość o kondycję i
jakość życia kobiet,
- rozwój osobisty
kobiet,
- aktywizacja
zawodowa kobiet,
- podejmowanie
inicjatyw społecznych,
charytatywnych,
- wspieranie
różnorodnych działań
oraz inicjatyw
lokalnych oraz
współpraca z
samorządem gminnym
w tym zakresie,
- współpraca z
jednostkami
administracji
samorządowej oraz
innymi
stowarzyszeniami i
podmiotami w

Nowiny
ul. Białe Zagłębie
51/52

Zarząd:
Dziwoń Anita –
Prezes
Matuszczyk
KatarzynaCzłonek
Chudobiecka
Ewelina –
Członek
Caban Ilona –
Członek
Łuczak Anita –
Członek
Korba Monika

Komisja
Rewizyjna
:
Srzypczyk
Ewa
Zakrzewsk
a
Ewa
Dudek-Coś
Magdalena

13.04.2019 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

zakresie realizacji
celów statutowych,
- podtrzymywanie
tradycji narodowych,
upowszechnianie
dziedzictwa
kulturowego i
przyrodniczego,
- wymiana
doświadczeń ze
specjalistami,
- upowszechnianie
kultury fizycznej,
sportu, turystyki i
rekreacji,
-promowanie działań
na rzecz
bezpieczeństwa,
zdrowia i życia,
-promowanie,
wspieranie i
organizowanie
wolontariatu,
- aktywizacja
społeczności lokalnej,
w zakresie ochrony
środowiska i edukacji
ekologicznej.
2.Terenem działania
stowarzyszenia:
jest obszar całej
Polski.
3. Środki działania
stowarzyszenia:

- składki członkowski,
dotacje, darowizny,
zbiórki publiczne.

5.

24/2019
ORII.510.41.
2019

Stowarzyszenie
Ruch Realnej
Demokracji

06.06.2019 r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- propagowanie i
edukacja dotycząca
zasad demokracji
bezpośredniej takich
jak referenda,
prawybory,
jednomandatowe
okręgi wyborcze,
odpowiedzialność
polityków pod
wyborcami i inne,
- budowa
społeczeństwa
obywatelskiego
opierającego się na
zasadach wzajemnej
solidarności,
patriotyzmu,
demokracji,
pracowitości,
przedsiębiorczości,
swobód obywatelskich
i sprawiedliwości,

ul. Świerkowa 6
26-060 Wolica

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Tomasz Wojtyś

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

23.05.2019 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

- upowszechnianie i
ochronę wolności i
praw człowieka oraz
swobód
obywatelskich, a
także działań
wspomagających
rozwój demokracji,
- edukowanie i
uświadamianie
społeczeństwa w
takich dziedzinach jak:
system demokratyczny
i jego mechanizmy,
prawa obywatelskie,
prawa człowieka,
historia, prawo,
polityka, gospodarka,
zdrowie, ekologia.
Działania społeczne,
ochrona zwierząt,
ochrona praw
konsumenta i inne,
- podtrzymywanie i
upowszechnianie
tradycji narodowej,
pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości
narodowej,
obywatelskiej i
kulturowej,
- rozwijanie zdolności,
zainteresowań i

potencjału młodego
pokolenia Polaków,
- wspieranie procesów
rozwojowych i
integracyjnych w
społecznościach
lokalnych,
- działanie na rzecz
rodziny,
macierzyństwa,
ojcostwa i ochrony
praw dziecka
- przeciwdziałanie
bezrobociu,
bezdomności,
ubóstwu, wykluczeniu
społecznemu,
marginalizacji
społecznej, przemocy i
wszelkim innym
negatywnym
zjawiskom
społecznym,
- przeciwdziałanie
uzależnieniom i
patologiom
społecznym.
2.Terenem działania
stowarzyszenia:
jest obszar całej
Polski.
3. Środki działania
stowarzyszenia:

- składki członkowski,
dotacje, darowizny,
spadki.

6.

25/2019
ORII.510.50.
2019

Stowarzyszenie
„Ochrona
Zabytków –
Śladami
Historii”

22.07.2019 r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- odnajdywanie
nieznanych dotąd
miejsc związanych z
walką o niepodległość
1794 – 1947,
- pozyskiwanie
pamiątek związanych
z tymi miejscami,
- upamiętnianie
odnalezionych miejsc
propagowanie wiedzy
o nich.
2.Terenem działania
stowarzyszenia:
Jest województwo
świętokrzyskie.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki członkowski,
dotacje, darowizny,
zbiórki publiczne,
spadki, zapisy,
dochody z majątku
stowarzyszenia.

ul. J. Pawła II 74
26-026 Morawica

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Krzysztof
Drążyk

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

15.07.2019 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

7.

26/2019
ORII.510.52.
2019

Stowarzyszenie
Aktywny
Senior

30.07.2019 r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- zwiększenie
aktywności seniorów
w środowisku
lokalnym poprzez
różnorodne formy
działania.
2.Terenem działania
stowarzyszenia:
jest Rzeczypospolita
Polska.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki członkowski,
darowizny, zapisy i
spadki, środki
pochodzące z
ofiarności publicznej,
dotacje, subwencje,
udziały, lokaty,
dochody z majątku
stowarzyszenia,
dochody z własnej
działalności.

ul. Perłowa 1
26-052 Nowiny

Zarząd:
Bogumiła
Kowalczyk –
Prezes
Elżbieta
Antoniak –
Wiceprezes
Marianna
GruszczyńskaTkacz –
Sekretarz
Mieczysława
Piwowarczyk –
Skarbnik
Krystyna Janiec
– Członek
Zarządu

Komisja
Rewizyjna:
Anna
Słoma
Gertruda
Janion
Irena
Kostrzewsk
a

18.07.2019 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

8.

11/2018
OKI.510.4.20
18

Stowarzyszenie
„Inicjatywa”

17.01.2018 r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- pomoc rodzinom i
osobom będącym w
trudnej sytuacji
życiowej oraz
wyrównywanie szans
tych rodzin i osób,
- prowadzenie
działalności
charytatywnej,
- podtrzymywanie
tradycji narodowej,
pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości
narodowej,
obywatelskiej i
kulturowej,
- działanie w zakresie
ochrony i promocji
zdrowia,
- działania na rzecz
osób
niepełnosprawnych,

Sieradowice
Parcele 3
26-010
Bodzentyn

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Danuta Słoka

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

08.01.201 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

- promocja
zatrudnienia i
aktywizacja osób
pozostających bez
pracy i zagrożonych
zwolnieniami z pracy,
- działalność
wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym
rozwój
przedsiębiorczości,
- działalność
wspomagająca rozwój
wspólnot i
społeczności
lokalnych,
- działania na rzecz
rozwoju nauki,
edukacji, oświaty i
wychowania,
- wspieranie działań na
rzecz rozwoju
krajoznawstwa oraz
wypoczynku dzieci i
młodzieży,
- wspieranie rozwoju
kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i
narodowej tradycji,
- upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu,
- wspieranie działań w
zakresie ekologii i

ochrony zwierząt oraz
ochrony przyrody,
- upowszechnianie
wiedzy i umiejętności
na rzecz obronności
państwa i
bezpieczeństwa
publicznego,
- organizowanie i
wspomaganie działań
na rzecz rozwoju
demokracji,
- pomoc ofiarom
katastrof, klęsk
żywiołowych,
konfliktów
zbrojeniowych i wojen
w kraju i za granicą,
- działania na rzecz
integracji europejskiej
oraz rozwijania
kontaktów między
społeczeństwami,
- promocja i
organizacja
wolontariatu.
2.Terenem działania
stowarzyszenia
jest obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie, dotacje,

pożyczki, darowizny,
spadki, zapisy,
dochody z majątku
stowarzyszenia,
ofiarności publicznej.

9.

12/2018
OKI.510.10.2
018 r.

Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi
Brody Brodowianki

05.02.2018 r. 1. Cele działania
stowarzyszenia:
- popularyzacja oraz
kultywowanie sztuki
ludowej oraz tradycji
ludowych,
- angażowanie dzieci i
młodzieży w
kultywowanie tradycji
ludowych ze
szczególnym
wskazaniem na
tradycje naszego
regionu,
- prowadzenie wśród
gospodyń wiejskich
działalności
społecznowychowawczej,
oświatowej,
kulturalnej w zakresie
poprawy warunków
socjalno-bytowych
rodzin,
- podtrzymywanie
tradycji narodowej,

Brody 1
26-015
Pierzchnica

Zarząd:
PrezesKatarzyna
Radowska
Sekretarz
Monika Wójcik
Skarbnik
Anetta
Lulkowska

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

20.01.2018 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości
narodowej,
obywatelskiej i
kulturowej,
- wychowywanie
młodego pokolenia w
duchu tolerancji,
patriotyzmu i
poszanowania
tradycyjnych wartości,
- upowszechnianie
postępu w rolnictwie i
gospodarstwie
domowym,
- podejmowanie
różnorodnych działań
na rzecz poprawy
warunków życia i
pracy kobiet wiejskich
i ich rodzin,
- obrona praw,
reprezentowanie
interesów i działanie
na rzecz poprawy
sytuacji społecznozawodowej kobiet i ich
rodzin,
- wspieranie działań na
rzecz rozwoju
krajoznawstwa oraz
wypoczynku dzieci i
młodzieży,

- wspieranie rozwoju
kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i
narodowej tradycji,
- upowszechnianie
kultury i sportu.
Terenem działania
stowarzyszenia
jest obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie,
darowizny, subwencje,
spadki, zapisy, dotacje
uzyskane na realizację
zadań publicznych.

10.

14/2018
OKI.510.14.2
018

Stowarzyszenie
Koło Gospodyń
Wiejskich
„Raszówka”

19.02.2018 r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- propagowanie
zdrowych metod
żywienia, sportu,
rekreacji i aktywnego
trybu życia,
- promocja gminy
Mniów,

ul. Kolonia 4 „A”
26-080 Mniów

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Anna Rajca

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

02.01.2018 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

- współpraca z innymi
organizacjami o
podobnym profilu
działania w kraju,
- kształtowanie postaw
prokulturowych wśród
dzieci, młodzieży i
dorosłych,
- inicjowanie działań
sprzyjających
pozytywnym zmianom
w środowisku
lokalnym, integracja
lokalna i
międzypokoleniowa,
- współpraca z
organizacjami
pozarządowymi i
instytucjami
państwowymi,
- podnoszenie
społecznego poziomu
świadomości
ekologicznej na
obszarach wiejskich,
- działalność
charytatywna,
- zwiększenie wiedzy z
zakresu wolontariatu i
upowszechnianie idei
pracy
wolontarystycznej,
- działalność w
obszarze porządku i
bezpieczeństwa

politycznego oraz
przeciwstawianie się
patologiom
społecznym.
Terenem działania
stowarzyszenia
jest cała Polska.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie,
dotacje, darowizny,
zbiórki publiczne,
spadki, zapisy,
dochody z majątku
stowarzyszenia

11..

15/2018
OKI,510.19.2
018

Stowarzyszenie
Pomóc
Samotności

06.03.2018

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- pomoc osobom
starszym cierpiącym z
powodu samotności i
trudnej sytuacji
życiowej
- promocja i
organizacja
wolontariatu
- prowadzenie
działalności
charytatywnej.
2.Terenem działania
stowarzyszenia
jest cała Polska.

ul. Starachowicka
10 Rudki 26- 006
Nowa Słupia

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Kowalska
Elżbieta

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

25.02.2018 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie,
dotacje, pożyczki,
darowizny, spadki,
zapisy, dochody z
majątku
stowarzyszenia oraz
ofiarności publicznej.

12.

16/2018
OKI.510.35.
2018

Stowarzyszenie
KGW
„Wierzbianki”

02.07.2018 r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- popularyzacja oraz
kultywowanie sztuki
ludowej oraz tradycji
ludowych,
- angażowanie dzieci i
młodzieży w
kultywowanie tradycji
ludowych ze
szczególnym
wskazaniem na
tradycje naszego
regionu,
- prowadzenie wśród
gospodyń wiejskich

Świetlica Wiejska
w Wierzbiu 4A
26-015
Pierzchnica

Zarząd:
Prezes
Kamila
Adamczyk
Sekretarz
Monika
Dzierżak
Skarbnik
Ewelina
Bielawska

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

23.06.2018

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

działalności
społecznowychowawczej,
oświatowej,
kulturalnej w zakresie
poprawy warunków
socjalno- bytowych
rodzin,
- podtrzymywanie
tradycji narodowej,
pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości
narodowej,
obywatelskiej i
kulturowej,
- wychowywanie
młodego pokolenia w
duchu tolerancji,
patriotyzmu i
poszanowania
tradycyjnych wartości,
- upowszechnianie
postępu w rolnictwie i
gospodarstwie
domowym,
- podejmowanie
różnorodnych działań
na rzecz poprawy
warunków życia i
pracy kobiet wiejskich
i ich rodzin,
- obrona praw,
reprezentowanie
interesów i działanie

na rzecz poprawy
sytuacji społecznozawodowej kobiet i ich
rodzin,
- wspieranie działań na
rzecz rozwoju
krajoznawstwa oraz
wypoczynku dzieci i
młodzieży,
- wspieranie rozwoju
kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i
narodowej tradycji,
- upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu.
2.Terenem działania
stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- środki członkowskie,
darowizny, subwencje,
zapisy, spadki, dotacje
uzyskane na realizację
zadań publicznych.

13.

17/2018
OKI.510.38.
2018

Stowarzyszenie
„Miniaturka”

02.07.2018 r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- pomoc rodzinom i
osobom będącym w
trudnej sytuacji
życiowej oraz
wyrównywanie szans
tych rodzin i osób,
- prowadzenie
działalności
charytatywnej,
- podtrzymywanie
tradycji narodowej,
pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości
narodowej,
obywatelskiej i
kulturowej,
- działania w zakresie
ochrony i promocji
zdrowia,
- działania na rzecz
osób
niepełnosprawnych,
- promocja
zatrudnienia i
aktywizacja osób
pozostających bez

Stara Wieś 13A
26-010
Bodzentyn

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Milena
Furmańczyk

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

25.06.2018 r

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

pracy i zagrożonych
zwolnieniami z pracy,
- działalność
wspomagająca rozwój
wspólnot i
społeczności
lokalnych,
- działania na rzecz
rozwoju nauki
edukacji, oświaty i
wychowania,
- wspieranie działań na
rzecz rozwoju,
krajoznawstwa oraz
wypoczynku dzieci i
młodzieży,
- wspieranie rozwoju
kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i
narodowej tradycji,
- upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu,
- wspieranie działań w
zakresie ekologii i
ochrony zwierząt oraz
ochrony przyrody,
- upowszechnianie
wiedzy i umiejętności
na rzecz obronności
państwa i
bezpieczeństwa
publicznego,
- organizowanie i
wspomaganie działań

na rzecz rozwoju
demokracji,
- pomoc ofiarom
katastrof, klęsk
żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i za
granicą,
- działania na rzecz
integracji europejskiej
oraz rozwijania
kontaktów między
społeczeństwami,
- promocja i
organizacja
wolontariatu.
2.Terenem działania
stowarzyszenia jest
cała Polska.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- środki członkowskie,
dotacje, pożyczki,
darowizny, spadki,
zapisy, dochody z
majątku
stowarzyszenia oraz
ofiarności publicznej.

18/2018
14.
OKI.510.42.
2018

Stowarzyszenie
Świętokrzyski
Poziom Gór

04.07.2018 r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- inspirowanie i
wspieranie inicjatyw
lokalnych
mieszkańców w celu
aktywnego spędzania
czasu wolnego,
- organizowanie
wydarzeń o
charakterze
kulturowym,
turystycznym dla
dzieci, młodzieży i
dorosłych,
- działania na rzecz
zachowania i rozwoju
lokalnej tożsamości,
przekazywanie
dziedzictwa
kulturowego
następnym
pokoleniom,
- organizowanie i
prowadzenie działań
na rzecz rozwoju
infrastruktury,
- kreowanie lokalnych
produktów i usług,
- podejmowanie
inicjatyw i działań
mających

Rynek Górny 11
26-010
Bodzentyn

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Paweł Milewicz

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

27.06.2018
r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

2.Terenem działania
stowarzyszenia jest
cała Polska.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- środki członkowskie,
dotacje, pożyczki,
darowizny, spadki,
zapisy, dochody z
majątku
stowarzyszenia oraz
ofiarności publicznej.

15.

19/2018
OK510.60.20
18

Stowarzyszenie
Champion Dog

23.10.2018 r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- pomoc rodzinom i
osobom będącym w
trudnej sytuacji
życiowej oraz
wyrównywanie szans
tych rodzinom i osób,
- prowadzenie
działalności
charytatywnej,
- działania na rzecz
osób
niepełnosprawnych,

Dąbrowa Górna
16
26-010
Bodzentyn

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Henryk Pożoga

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

14.10.2018 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

- działalność
wspomagająca rozwój
gospodarczy w tym
rozwój
przedsiębiorczości,
- działalność
wspomagająca rozwój
wspólnot i
społeczności
lokalnych,
- działania na rzecz
rozwoju nauki,
edukacji, oświaty i
wychowania,
- upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu,
- wspieranie działań w
zakresie ekologii i
ochrony zwierząt oraz
ochrony przyrody,
- pomoc ofiarom
katastrof, klęsk
żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i za
granicą,
- działania na rzecz
integracji europejskiej
oraz rozwijania
kontaktów między
społeczeństwami,
- promocja i
organizacja
wolontariatu,

- promocja i
wspieranie działań na
rzecz zwalczania
bezdomności zwierząt,
- promocja i
wspieranie działań na
rzecz promowania
hodowli psów
rasowych
2.Terenem działania
stowarzyszenia jest
cała Polska.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki członkowski,
dotacje, pożyczki,
darowizny, spadki,
zapisy, dochody z
majątku oraz
ofiarności publicznej.

16.

1/2017
OKI.510.1.
2017

Koło Gospodyń
Wiejskich w
Pierzchniance

09.01.2017 r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- popularyzacja oraz
kultywowanie sztuki
ludowej oraz tradycji
ludowych,
- angażowanie dzieci i
młodzieży
w kultywowanie
tradycji ludowych ze
szczególnym
wskazaniem na
tradycje naszego
regionu,
- prowadzenie wśród
gospodyń wiejskich
działalności
społecznowychowawczej,
oświatowej,
kulturalnej w zakresie
poprawy warunków
socjalno-bytowych
rodzin,
- podtrzymywanie
tradycji narodowych,
pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości
narodowej,
obywatelskiej i
kulturowej,
- wychowywanie
młodego pokolenia w
duchu tolerancji,

Pierzchnianka 31
26-015
Pierzchnica

Zarząd:
Prezes- Ewa
Dziedzic
SekretarzPaulina Borek
SkarbnikRenata
Piotrowska

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwalenie
regulaminu
w dniu
17.12.2016 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

patriotyzmu i
poszanowania
tradycyjnych wartości,
- upowszechnianie
postępu w rolnictwie i
gospodarstwie
domowym,
- podejmowanie
różnorodnych działań
na rzecz poprawy
warunków życia i
pracy kobiet wiejskich
i ich rodzin,
- obrona praw,
reprezentowanie
interesów i działanie
na rzecz poprawy
sytuacji0 społecznozawodowej kobiet i ich
rodzin,
Wspieranie działań na
rzecz rozwoju
krajoznawstwa oraz
wypoczynku dzieci i
młodzieży,
- wspieranie rozwoju
kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i
narodowej tradycji,
- upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu.
2. Terenem działania
stowarzyszenia

jest obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie.

17.

2/2017
OKI.510.19.
2017

Stowarzyszenie
zwykłe „Razem
dla Siedlec”

07. 02. 2017
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- podejmowanie
wszelkich inicjatyw o
charakterze
społecznym
zmierzającym do
zaspakajania
zbiorowych potrzeb
społeczności
mieszkańców Siedlce,
- organizowanie
spotkań towarzyskich,
kulturalnych i
turystycznych dla
mieszkańców,
- prowadzenie akcji
profilaktycznozdrowotnych dla

Siedlce 79
26-060 Chęciny

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Jadwiga
Szewczyk

Komisja
Rewizyjna
:
Przewodni
czący –
Paweł
Kaczor
Zastępca
-Stanisław
Szewczyk
Sekretarz
-Marzena
Sperka

Uchwalenie
regulaminu
w dniu
21.01.2017 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

różnych grup
wiekowych w tym ze
szczególnym
uwzględnieniem
dzieci, młodzieży i
osób starszych,
- udzielanie pomocy
osobom fizycznym
dotkniętym klęską
żywiołową,
nieszczęśliwym
wypadkom losowym
lub będącym w trudnej
sytuacji,
- organizowanie
szkoleń oraz
wykładów o tematyce
prozdrowotnej,
kulturalnej itp.,
- udział w imprezach
organizowanych na
rzecz społeczności
regionu,
- występowanie z
wnioskiem i opiniami
do właściwych władz i
urzędów w sprawach
funkcjonowania
miejscowości Siedlce,
- inne działania
realizujące cele
według powszechnych
usług publicznych dla
mieszkańców.

2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie.

18.

3/2017
OKI.510.21.
2017

Stowarzyszenie
zwykłe
„Furmani”

14.02.2017 r.

Wykreślone z
ewidencji

17.05.2019 r.
25.05,2017 r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- rozwój i promocja
dziedzictwa
kulturowego, kultury,
turystyki, rekreacji,
tradycji oraz innych
potencjałów obszaru
działania.
2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie.

Ściegnia 45 a
26-010
Bodzentyn

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Teresa
Kwaśniewska

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwalenie
regulaminu
w dniu
02.02.2017 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

19.

4/2017

OKI.510.40.2
017

Stowarzyszenie
Aktywne
Kobiety
Gnieździsk

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- propagowanie i
podtrzymywanie
dawnych i obecnych
tradycji ludowych oraz
rozwój świadomości
narodowej,
obywatelskiej i
kulturalnej,
- integracja
środowiska kobiet,
- prowadzenie
działalności na rzecz
rozwoju wsi
Gnieździska,
- prowadzenie wśród
kobiet z terenów
wiejskich działalności
społecznowychowawczej,
kulturalno-oświatowej,
- aktywizacja
zawodowa i społeczna
kobiet zamieszkałych
na terenie wiejskich,
- reprezentowanie
potrzeb i ochrona praw
kobiet,
- rozwój
przedsiębiorczości
kobiet, zwłaszcza z
terenów wiejskich,

Gnieździska 143
26-070 Łopuszno

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Agnieszka
Kowalska

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwalenie
regulaminu
w dniu
24.03.2017 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

- reprezentowanie
potrzeb i ochrona praw
kobiet,
- inicjowanie i
podejmowanie działań
na rzecz poprawy
warunków życia
kobiet,
Działalność na rzecz
osób potrzebujących
pomocy, w tym pomoc
kobietom w trudnych
sytuacjach życiowych,
- działalność
wspierająca aktywny
tryb życia oraz
ochrona i promocja
zdrowia
2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest województwo
świętokrzyskie
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie,
- dotacje, darowizny,
zbiórki publiczne,
spadki, zapisy,
dochody z majątku
stowarzyszenia

20.

5/2017
OKI.510.38.2
017

Stowarzyszenie
„Góry
możliwości”

29.05.2017 r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- inspirowanie i
wspieranie inicjatyw
lokalnych
mieszkańców w celu
aktywnego spędzania
czasu wolnego,
- organizowanie
wydarzeń o
charakterze
kulturowym,
sportowym,
turystycznym dla
dzieci, młodzieży i
dorosłych,
- działania na rzecz
zachowania i rozwoju
lokalnej tożsamości,
przekazywanie
dziedzictwa
kulturowego
następnym
pokoleniom,
- organizowanie i
prowadzenie działań
na rzecz rozwoju
infrastruktury,
- kreowanie lokalnych
produktów i usług,
- podejmowanie
inicjatyw i działań
mających na celu
promocję i rozwój
produktów

ul. Partyzantów 3
26-004 Bieliny

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Jacek Robak

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwalenie
regulaminu
w dniu
08.05.2017 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

regionalnych,
turystyki,
przedsiębiorczości,
zasobów ludzkich i
lokalnego
społeczeństwa,
- podejmowanie
inicjatyw oświatowowychowawczych na
rzecz dzieci i
młodzieży w zakresie
kultury i tradycji
lokalnych.
2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie, dotacje,
darowizny, spadki,
ofiarność publiczna

21.

6/2017
OKI.510.41.2
017

Towarzystwo
Biblioteki
Masłowskiej

21.06.2017 r.

ul. Ks.Józefa
1. Cele działania
Marszałka 30
stowarzyszenia:
- podtrzymywanie i
26-001 Masłów
upowszechnianie
tradycji narodowej
przez rozwój
świadomości
obywatelskiej i
kulturowej,
- działania w sferze
rozwoju kultury,
sztuki, ochrony dóbr
kultury, edukacji
oświaty i wychowania,
- działania na rzecz
rozwoju czytelnictwa,
działalności bieżącej i
rozwoju Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Masłowie,
- działania na rzecz
rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego,
- działania na rzecz
rozwoju wspólnot i
społeczności lokalnych
oraz działania na rzecz
integracji europejskiej
oraz rozwijania
kontaktów i
współpracy
międzynarodowej,
- promocja
zatrudnienia i
aktywizacji

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Marian Zarzycki

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwalenie
regulaminu
w dniu
16.05.2017 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

zawodowej osób
bezrobotnych oraz na
rzecz integracji
zawodowej i
społecznej osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.
2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest cała Polska.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie, dotacje,
darowizny, zbiórki
publiczne, spadki,
zapis

22.

7/2017
OKI.510.53.2
017

Społeczny
Komitet
Mieszkańców
Podwola i
Podlesia

12.10.2017 r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- podejmowanie
działań na rzecz
mieszkańców Podwola
i Podlesia mające na
celu obronę interesów
związanych z
planowaną budową
obwodnicy,
- popularyzowanie
wiedzy z dziedziny

Podwole 11
26-026 Morawica

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Teresa Górecka
Zmiana
Przedstawiciela
stowarzyszenia
Monika Siwek

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwalenie
regulaminu
w dniu
01.06.2017 r.

Zmiana
regulaminu
stowarzyszen
ia

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

ochrony środowiska i
przestrzegania praw
społecznych,
- tworzenie
płaszczyzny wymiany
informacji i
doświadczeń
pomiędzy osobami i
instytucjami
zainteresowanymi,
-monitorowanie
przebiegu
postępowania
administracyjnego.
2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest cała Polska.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie, dotacje,
darowizny, zbiórki
publiczne

Uchwała Nr
2/2019 z dnia
25.04.2019 r.

Uchwała Nr
3/2019 z dnia
25.04.2019 r.

23.
8/2017
OKI.510.57.2
017

Stowarzyszenie
„Podłysica+”

03.11.2017 r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- rozwój i promocja
dziedzictwa
kulturowego, kultury,
turystki, rekreacji,
tradycji, zdrowego
stylu życia oraz innych
potencjałów obszaru
działania.

Huta Podłysica
58A
26-004 Bieliny

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Marzena Pindral

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwalenie
regulaminu
w dniu
06.06.2017 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest cała Polska.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie, dotacje,
pożyczki, darowizny,
spadki, zapisy, zbiórki
publiczne, dochody
oraz ofiarność
publiczna

24.

9/2017
OKI.510.201
7

Stowarzyszenie
„Bodzentyn
Miasto Nasze”

14.12.2017 r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- pomoc rodzinom i
osobom będącym w
trudnej sytuacji
życiowej oraz
wyrównywanie szans
tych rodzin i osób,
- prowadzenie
działalności
charytatywnej,

ul. Kielecka 13
26-010
Bodzentyn

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Inga Świderska

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwalenie
regulaminu
w dniu
09.11.2017 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

- podtrzymywanie
tradycji narodowej,
pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości
narodowej,
obywatelskiej i
kulturowej,
- działania w zakresie
ochrony i promocji
zdrowia,
Działania na rzecz
osób
niepełnosprawnych,
- działalność
wspomagająca rozwój
wspólnot i
społeczności
lokalnych,
- działania na rzecz
rozwoju nauki,
edukacji, oświaty i
wychowania,
- wspierania działań na
rzecz rozwoju,
krajoznawstwa oraz
wypoczynku dzieci i
młodzieży,
- wspieranie rozwoju
kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i
narodowej tradycji,
- upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu,

- wspieranie działań w
zakresie ekologii i
ochrony zwierząt oraz
ochrony przyrody,
- działanie na rzecz
integracji europejskiej
oraz rozwijania
kontaktów między
społeczeństwami,
- promocje i
organizacja
wolontariatu,
- promocja i
wspieranie działań na
rzecz Związku
Harcerstwa Polskiego
2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest cała Polska.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie, dotacje,
pożyczki, darowizny,
spadki, zapisy, zbiórki
publiczne, dochody
oraz ofiarność
publiczna.

25.

10/2017
OKI.64.2017

Stowarzyszenie
Lokalne Na
Rzecz Drogi
S74

18.12.2017 r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- rozwój i promocja
dziedzictwa
kulturowego, kultury,
turystyki, rekreacji,
tradycji oraz innych
potencjałów obszaru
działania.
2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest cała Polska.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie, dotacje,
pożyczki, darowizny,
spadki, zapisy, zbiórki
publiczne, dochody
oraz ofiarność
publiczna.

Ciosowa, ul.
Ławęczna 91
26-085 Miedziana
Góra

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Jacek
Brzozowski

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwalenie
regulaminu
w dniu
10.11.2017 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

26.

1/2016
OKI.510.82.2
016

Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi
Górki
„Górecki”

07. 09. 2016
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- popularyzacja oraz
kultywowanie sztuki
ludowej oraz tradycji
ludowych,
- angażowanie dzieci i
młodzieży
w kultywowanie
tradycji ludowych ze
szczególnym
wskazaniem na
tradycje naszego
regionu,
- prowadzenie wśród
mieszkańców wsi
działalności
społecznowychowawczej,
oświatowej,
kulturalnej w zakresie
poprawy warunków
socjalno-bytowych
rodzin,
- podtrzymywanie
tradycji narodowej,
pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości
narodowej,
obywatelskiej i
kulturowej,
- wychowywanie
młodego pokolenia w
duchu tolerancji,

Górki 8
26-015
Pierzchnica

Zarząd:
Prezes-Martyna
Błaszczyk
Sekretarz Renata
BłaszczykSkarbnik Teresa Sabat

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwalenie
regulaminu
w dniu
24.08.2016 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

patriotyzmu i
poszanowania
tradycyjnych wartości,
- upowszechnianie
postępu w rolnictwie i
gospodarstwie
domowym,
- podejmowanie
różnorodnych działań
na rzecz poprawy
warunków życia i
pracy kobiet wiejskich
i ich rodzin,
- obrona praw,
reprezentowanie
interesów i działanie
na rzecz poprawy
sytuacji społecznozawodowej kobiet i ich
rodzin,
- wspieranie działań na
rzecz rozwoju
krajoznawstwa oraz
wypoczynku dzieci i
młodzieży,
- wspieranie rozwoju
kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i
narodowej tradycji,
- upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu.
2. Terenem działania
stowarzyszenia

jest obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie.

27.

2/2016
OKI.510.83.
2016

Koło Gospodyń
Wiejskich w
Maleszowej

07.09. 2016
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- popularyzacja oraz
kultywowanie sztuki
ludowej oraz tradycji
ludowych,
- angażowanie dzieci i
młodzieży w
kultywowanie tradycji
ludowych ze
szczególnym
wskazaniem na
tradycje naszego
regionu,
- prowadzenie wśród
gospodyń wiejskich
działalności
społecznowychowawczej,
oświatowej,
kulturalnej w zakresie
poprawy warunków
socjalno-bytowych
rodzin,
- podtrzymywanie
tradycji narodowej,
pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości
narodowej,
obywatelskiej i
kulturowej,
- wychowywanie
młodego pokolenia w
duchu tolerancji,

Maleszowa 29,
26-015
Pierzchnica

Zarząd:
Prezes- Zofia
Stępień
SekretarzIwona Koterwas
SkarbnikWiesława
Pasternak

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwalenie
regulaminu
w dniu
28.08.2016 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

patriotyzmu i
poszanowania
tradycyjnych wartości,
- upowszechnianie
postępu w rolnictwie i
gospodarstwie
domowym,
- podejmowanie
różnorodnych działań
na rzecz poprawy
warunków życia i
pracy kobiet wiejskich
i ich rodzin,
- obrona praw,
reprezentowanie
interesów i działanie
na rzecz poprawy
sytuacji społecznozawodowej kobiet i ich
rodzin,
- wspieranie rozwoju
kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i
narodowej tradycji.
2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie.

3/2016

28.
OKI.510.90.2
016

29.

3/1/2016
OKI.510.93.2
016

Stowarzyszenie
Razem na rzecz
gminy Górno

11. 10. 2016
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- działalność na rzecz
zrównoważonego
rozwoju społecznokulturalnego
mieszkańców gminy
Górno.
2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest gmina Górno.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie, dotacje,
darowizny, spadki,
zapisy, ofiarność
publiczna.

Górno 79 a
26-008 Górno

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Monika Snopek

Stowarzyszenie
„Strefa Wokół
Łysej Góry”

14. 11. 2016
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- rozwój i promocja
dziedzictwa
kulturowego, kultury,
turystyki, rekreacji,
tradycji oraz innych
potencjałów obszaru
działania.
2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.

ul. Rynek Górny
11
26-010
Bodzentyn

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Milena
Kudlińska

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwalenie
regulaminu
w dniu
27.09.2016 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

Uchwalenie
regulaminu
w dniu
02.11.2016 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie,
- dotacje,
- pożyczki,
- darowizny,
- spadki,
- zapisy,
- ofiarności publicznej.

30.

4/2016
OKI.510.95.2
016

Stowarzyszenie
„Łączymy
Serca,
spełniamy
marzenia”

23. 11. 2016
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- działanie na rzecz
piłki siatkowej i
pomocy
charytatywnej,
- popularyzowanie
wiedzy o piłce
siatkowej i pomocy
charytatywnej,

Wzdół-Parcele 27
26-010
Bodzentyn

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Michał Mędak

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwalenie
regulaminu
w dniu
27.10.2016 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

- promocja i
popieranie piłki
siatkowej wśród
młodzieży.
2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie,
- dotacje,
- darowizny.

31.

5/2016
OKI.510.96.
2016

Stowarzyszenie
„Rebel Dx
Group”

28. 11. 2016
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- prowadzenie
działalności
technicznej w zakresie
radiokomunikacji
amatorskiej i
wyczynowych sportów
radiowych,
- prowadzenie
działalności
szkoleniowej w
zakresie
radiokomunikacji
amatorskiej,

Polichno 11
26-060 Chęciny

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Michał
Krawczyk

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwalenie
regulaminu
w dniu
16.11.2016 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

- inicjowanie,
wspieranie i pomoc w
przedsięwzięciach
edukacyjnych,
technicznych i
sportowych, na rzecz
obywateli RP,
- współpraca z
instytucjami i
organizacjami
mającymi na celu
obronności Państwa
oraz niesienie pomocy
w zwalczaniu klęsk
żywiołowych poprzez
organizowanie sieci
łączności.
2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie,
- darowizny,
- zapisy,
- spadki,
- dotacje

32.

6/2016

Stowarzyszenie
„Koen”

18. 05. 2016
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- organizowanie
wydarzeń kulturalnych
związanych z Kulturą
dalekiego Wschodu
głównie na terenie
Województwa
Świętokrzyskiego,
oraz aktywne
uczestniczenie w tego
typu wydarzeniach na
terenie całej Polski.
2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest obszar
województwa
świętokrzyskiego.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie.

Zagrody 5b
26-052 Sitkówka
- Nowiny

Przedstawiciel
stowarzyszenia
Przemysław
Koczatowski

Stowarzyszenie
o charakterze
strzeleckim i
kolekcjonerski
m QSZA

11.03. 201

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- działanie na rzecz
strzelectwa, sportu
strzeleckiego i
kolekcjonerstwa broni,
-popularyzowanie
wiedzy z dziedziny
strzelectwa, sportu
strzeleckiego i
kolekcjonerstwa broni,

ul. Brzozowa 9
26-020 Chmielnik

Przedstawicie
stowarzyszenia
- Łukasz
Ziółkowski

OKI.510.55.
2016

33.

1/2015
AOI.510.5.
2015

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwalenie
regulaminu
w dniu
17.05.2016 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

Uchwalenie
regulaminu
na zebraniu
założycielski
m w dniu
07.02.2015 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

- promocja i
popieranie strzelectwa
i kolekcjonerstwa
broni.
2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest obszar
województwa
świętokrzyskiego.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie.

34.

2/2015
AOI.510.12.
2015

Piekoszowska
Inicjatywa
Samorządowa

16.03. 2015
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- wspieranie działań
zmierzających do
poprawy jakości życia
mieszkańców gminy,
- popieranie
przedsięwzięć
zmierzających do
rozwoju gminy
Piekoszów,
- inspirowanie i
wspieranie inicjatyw
obywatelskich,
- integracja
mieszkańców,
środowisk i
miejscowości,

Jaworznia –
Gniewce 22a
26-065
Piekoszów

Przedstawiciel
stowarzyszenia–
Cezary Majcher

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwalenie
regulaminu
stowarzyszen
ia na
zebraniu
założycielski
m w dniu
14.02.2016 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

35.

3/2015
OKI.510.6.
2015

zmiana w
ewidencji
stowarzys
zenia

Stowarzyszenie
Pszczelarstwa
Naturalnego
„Wolne
Pszczoły”

16.04. 2015
r.

07.02.2018 r.

- wspieranie lokalnej
demokracji i wolności
słowa,
- pielęgnowanie i
rozwijanie miejscowej
tradycji,
- obrona praw
mieszkańców gminy.
2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie.
1. Cele działania
stowarzyszenia:
- propagowanie zasad
pszczelarstwa
naturalnego, w tym
także przez media,
- wspieranie
pszczelarstwa
naturalnego, w tym w
szczególności
bezramkowego,
bezwęzowego,
małokomórkowego,
-popularyzowanie
zasad ochrony
środowiska, a także
bioróżnorodności, w
tym zwłaszcza wśród

Wzdół Kolonia
24a
26-010
Bodzentyn

PrzedstawicielŁukasz Łapka –
SekretarzSzymon Mróz –
SkarbnikJakub Jaroński

Przedstawiciel –
Łukasz Łapka
SekretarzSzymon Mróz
Skarbnik –
Mariusz
Uchman

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwała Nr
2 Zebrania
Założycielski
ego
dotycząca
uchwalenia
regulaminu
stowarzyszen
ia z dnia
13.03.2015 r.
Uchwała Nr
3/2017
Walnego
Zebrania
Członków
dot. zmiany
regulaminu

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

13/2018
OKI.510.11.2
018

owadów zapylających
i w samym gatunku
pszczoły miodnej,
- wspieranie selekcji
pszczoły odpornej na
choroby i pasożyty, a
zwłaszcza na roztocze
varroa destructor,
-popularyzowanie
wśród pszczelarzy
potrzeby odejścia od
stałego wspomagania
lekami chemicznymi
pasiek,
-popularyzowanie
polskiego miodu i
innych produktów
pszczelich, zwłaszcza
pochodzących z pasiek
nieskażonych przez
chemiczne metody
leczenia chorób
pszczelich.
2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie.

stowarzyszen
ia z dnia
30.09.2017 r.

36.

4/2015
OKI.510.62.2
015

Ogólnopolskie
Stowarzyszenie
Cztery Łapy

17.10. 2015
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- propagowanie
posiadania psów
rasowych,
-dokumentowanie
posiadania psów,
- zrzeszenie
hodowców i
miłośników hodowli,
- prowadzenie
dokumentacji
hodowlanej zgodnie z
przepisami, księgami
rodowodów i
certyfikatów rejestrami
przydomków
hodowlanych,
- propagowanie
humanitarnego
postępowania ze
zwierzętami,
- zwiększenia
społecznej wiedzy na
temat właściwego
postępowania ze
zwierzętami.
2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Środki działania
stowarzyszenia:

Brynica 21 A
26-065
Piekoszów

Przedstawiciel
stowarzyszenia
– Beata Joanna
Mochocka

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

W dniu 12
września
podjęto
uchwałę w
sprawie
przyjęcia
regulaminu

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

- składki
członkowskie.

37.

5/2015
OKI.510.68.2
015

Stowarzyszenie
Instytut
Ochrony
Danych
Osobowych

23.10. 2015
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
-upowszechnianie
świadomości w
zakresie potrzeby
ochrony danych
osobowych,
- promocja wysokich
standardów ochrony
danych osobowych,
- poszukiwanie
nowych rozwiązań
prawnych i
technicznych
poprawiających
ochronę danych
osobowych,
- zabieranie głosu i
wyrażenia swojego
stanowiska na forum
publicznym,
- współpracę z
organami administracji
publicznej oraz innymi
instytucjami i
podmiotami,
- kierowanie
postulatów do

Chęciny Pl. 2
Czerwca 16

Przedstawiciel
stowarzyszenia
– Bartosz
Wieraszka

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwała nr 4
dotycząca
przyjęcia
regulaminu

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

organów administracji
publicznej i władz,
- prowadzenie innych
działań sprzyjających
realizacji statutowych
celów Stowarzyszenia.
2. Terenem działania
stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie.

38.

6/2015
OKI.510.75.2
015

Kieleckie
Stowarzyszenie
o charakterze
Strzeleckim i
Kolekcjonerski
m

26.11. 2015
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- działanie na rzecz
strzelectwa, sportu
strzeleckiego i
kolekcjonerstwa broni,
-popularyzowanie
wiedzy z dziedziny
strzelectwa, sportu
strzeleckiego i
kolekcjonerstwa broni,
- promocja i
popieranie strzelectwa
i kolekcjonerstwa
broni.

Domaszowice
109 a, gm. Mniów

Przedstawiciel
stowarzyszenieJakub Stąpór

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwała nr
2/2015 o
przyjęciu
regulaminu

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

2. Terenem działania
stowarzyszenia jest
teren województwa
świętokrzyskiego.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie.

39.

1/2012
AOI.510.41.2
012

Stowarzyszenie
na Rzecz
Budowy Dróg
Osiedlowych w
gminie
Piekoszów

09.06. 2012
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- reprezentacja
właścicieli działek
położonych na terenie
gminy Piekoszów
przed organami
administracji
publicznej, władzami
samorządowymi
Gminy Piekoszów
oraz innymi
instytucjami,
- zabieganie o
polepszenie warunków
zagospodarowania
działek w
szczególności o
uchwalenie
2. Terenem działania
stowarzyszenia jest
obszar gm. Piekoszów.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki członkowskie

ul. Hetmańska 9
26-065
Piekoszów

Przedstawiciel
stowarzyszenia
– Adrian Lipa

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwała nr
NIE
3/2012 z dnia
07.05.2012 r.
dotycząca
przyjęcia
regulaminu
stowarzyszen
ia

BRAK

BRAK

BRAK

40.

2/2012
AOI.510.55.2
012

Stowarzyszenia
Mieszkańców
Gminy
Piekoszów

26.08. 2012
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- wspieranie działań
zmierzających do
poprawy jakości życia
mieszkańców gminy,
- popieranie
przedsięwzięć
zmierzających do
rozwoju gminy
Piekoszów,
- inspirowanie i
wspieranie inicjatyw
obywatelskich,
- integracja
mieszkańców,
środowisk i
miejscowości,
- wspieranie lokalnej
demokracji i wolności
słowa,
- pielęgnowanie i
rozwijanie miejscowej
tradycji,
- obrona praw
mieszkańców gminy.
2. Terenem działania
stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Środki działania
stowarzyszenia:
- składki
członkowskie.

ul.
Częstochowska
62
26-065
Piekoszów

Przedstawiciel
stowarzyszeni-Stanisław
Świercz

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

41.

3/2010

Stowarzyszenie
Rezydentów i
Przyjaciół
Zalewu
Chańcza w
gminie Raków

26.10. 2010
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- efektywne
wykorzystanie
walorów zalewu
Chańcza w gminie
Raków,
- wspieranie i
inicjowanie działań
mających na celu
rozwój infrastruktury
turystycznowypoczynkowej i
usługowej,
współorganizowanie
zawodów i pokazów
sportowych,
- wspieranie i
inicjowanie
przedsięwzięć
mających na celu
bezpieczeństwo
wypoczywających (w
tym korzystających z
akwenu wodnego),
-współorganizowanie
szkoleń i festynów,
- promocja środków
wypoczynkowych i
usługowych,
- wspieranie i
inicjowanie działań w
zakresie ochrony
środowiska i
warunków

Chańcza 135
26-035 Raków

Komitet
założycielski:
- Dzierżak
Wiesław –
przewodniczący
- Rejnowicz
Halina
- Wotodzko
Franciszek
- Belusiak
Leszek
- Salik Józef

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwała z
dnia
26.09.2010 r.
dotycząca
uchwalenia
statutu
stowarzyszen
ia.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

42.

1/2010
S.O.I.505
1-30/10

Stowarzyszenie
Zwykłe
Przymierze

02.07. 2010
r.

higienicznosanitarnych,
- działania na rzecz
grupowych celów
członków
stowarzyszenia,
- współpraca z
organami rządowymi,
organami samorządu
terytorialnego,
organizacjami
społecznymi oraz
innymi podmiotami i
instytucjami w
zakresie realizacji
celów stowarzyszenia.
2. Terenem działania
stowarzyszenia jest
województwo
świętokrzyskie jak
również obszar całej
Polski.
3. Środki działania
stowarzyszenia
pochodzą ze składek
członkowskich,
dotacji, darowizn.
1. Cele działania
stowarzyszenia:
- działanie na rzecz
promocji i utrwalania
wartości
chrześcijańskich we
współczesnym
społeczeństwie,

26-050 Zagnańsk,
ul. Przemysłowa
6a

Przedstawiciel
stowarzyszenia
- Jacek Rodak

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwała z
dnia
23.05.2010 r.
dotycząca
uchwalenia
regulaminu
stowarzyszen
ia.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

-popularyzowanie
znajomości Pisma
Świętego wśród
społeczeństwa,
- promocja i
popieranie działań
odkrywających
chrześcijańskie
fundamenty na których
wyrosła cywilizacja
europejska,
- tworzenie
płaszczyzny wymiany
informacji i
doświadczeń
pomiędzy osobami i
instytucjami
zainteresowanymi
celami stowarzyszenia.
2. Terenem działania
stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Środki działania
stowarzyszenia: składki członkowskie.

43.

1/2008

Stowarzyszenie
Grupa
Historycznoartystyczna
„Hakownica”

31. 08. 2008
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- propagowanie
zrównoważonego
rozwoju regionu,
- działanie na rzecz
rozwoju Gminy oraz
Województwa,
- edukacja młodzieży
szkolnej w zakresie
kowalstwa oręża
polskiego oraz pokazy
historyczne,
- promocja i
popieranie aktywnej
formy spędzania
wolnego czasu,
- rozwój
stowarzyszenia w
kierunkach oręża i
rzemiosła
historycznego,
- tworzenie
płaszczyzny wymiany
informacji i
doświadczeń
pomiędzy osobami i
instytucjami
zainteresowanymi
- wspieranie festynów
oraz innych imprez
kulturalnych.
2. Terenem działania
stowarzyszenia jest

26-085 Miedziana
Góra, Ćmińsk ul.
Świętokrzyska 41

Przedstawiciel
stowarzyszenia
- Janusz
Główczyński

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwała nr 2
dotycząca
uchwalenia
regulaminu
stowarzyszen
ia

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

44.

1/2007
S.O.I.505
1-4/07

Stowarzyszenie
Przemoc w
Telewizji

23. 02. 2007
r.

obszar województwa
świętokrzyskiego.
3. Środki działania
stowarzyszenia: składki członkowskie.
1. Cele działania
stowarzyszenia:
- szerzenie kultury i
promocja regionu
świętokrzyskiego i
kieleckiego w całej
Polsce poprzez
muzykę.
2. Terenem działania
stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Środki działania
stowarzyszenia: składki członkowskie.

Tumlin-Węgle 87
26-050 Zagnańsk

Przedstawiciel
stowarzyszenia
- Jakub
Suchojad

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

Uchwalenie
regulaminu
w dniu
09.01.2007 r.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

45.

1/2004
S.O.I.505
1-17/04

Stowarzyszenie
Przyjaciół Izby
Regionalnej
poświęconej ks.
Piotrowi
Ściegiennemu i
jego czasom

12.02. 2004
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- ocalenie od
zapomnienia
dziedzictwa
kulturalnego regionu
(gwara, zwyczaje,
obrzędy, stroje,
powiedzenia i
przyśpiewki,
przedmioty
codziennego użytku,
narzędzia pracy),
- dbanie o
zgromadzone w Izbie
Regionalnej eksponaty
– przedmioty kultury
ludowej,
- poszerzenie
działalności Izby
Regionalnej,
utworzonej w 2001
roku z okazji 200-lecia
urodzin ks. Piotra
Ściegiennego, Patrona
szkoły w Bilczy,
- ciągłe, systematyczne
gromadzenie
eksponatów do Izby
Regionalnej, ich opis i
klasyfikacja,
- utworzenie małego
muzeum,
poświęconego wsi
kieleckiej w XIX

Zespół Szkół w
Bilczy im. ks. P.
Ściegiennego
ul. Szkolna 2
26-026 Morawica

Przedstawiciel
stowarzyszenia
- Anna Pobocha
Igniatowska

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej.

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

wieku ze szczególnym
uwzględnieniem
Bilczy oraz
okolicznych wsi i
przysiołków,
- zainteresowanie
uczniów Zespołu
Szkół w Bilczy
dziedzictwem
kulturowym regionu,
- zachowanie pamięci
o ideach
wolnościowych i
społecznych,
propagowanych przez
ks. Piotra
Ściegiennego,
sławnego mieszkańca
Bilczy,
Prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych z
edukacji regionalnej,
- integracja
społeczeństwa wsi
Bilczy.
2. Terenem działania
stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Środki działania
stowarzyszenia: składki członkowskie.

46.

2/2004
S.O.I.505
1-15-/04

Stowarzyszenie
Samorządowe
Powiatu
Kieleckiego

02.08. 2004
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia: krzewienie wśród
mieszkańców powiatu
kieleckiego idei
samorządu lokalnego,
- krzewienie wśród
mieszkańców powiatu
kieleckiego idei
społeczeństwa
obywatelskiego,
- integracja
mieszkańców powiatu
kieleckiego,
- aktywny udział w
życiu społecznym
powiatu kieleckiego,
- korzystanie z prawa
wypowiadania się w
sprawach publicznych,
- wspieranie
mieszkańców powiatu
kieleckiego w
przedsięwzięciach
mających na celu
rozwój powiatu
kieleckiego i
miejscowości
wchodzących w jego
skład,
- wypowiadanie się w
sprawach
mieszkańców powiatu
kieleckiego i

ul. Rogatka 12
26-026 Morawica

Przedstawiciel
- Lucjan
Pietrzczyk

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej

Uchwała nr 2
zebrania
założycielski
ego
dotycząca
uchwalenia
regulaminu
działalności
stowarzyszen
ia zwykłego

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

zaspakajania ich
potrzeb zbiorowych,
- wspieranie instytucji
i organizacji
2. Terenem działania
stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Środki działania
stowarzyszenia: składki członkowskie.

47.

3/2004
S.O.I.505
1-16-1/04

Towarzystwo
Przyjaciół
Bilczy

02.08. 2004
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
-integracja
mieszkańców wsi
Bilcza,
- aktywny udział w
życiu społecznym wsi
Bilcza,
- wypowiadanie się w
sprawach zaspokajania
potrzeb zbiorowych
mieszkańców Bilczy,
- wspieranie
mieszkańców Bilczy,
Rady Sołeckiej,
radnych z terenu
Bilczy w
przedsięwzięciach
mających na celu

ul. Rogatka 12
26-026 Morawica

Przedstawiciel
- Lucjan
Pietrzczyk

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej

Uchwała nr 2
zebrania
założycielski
ego o
uchwaleniu
regulaminu
stowarzyszen
ia zwykłego

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

rozwój tej
miejscowości,
- wspieranie instytucji
i organizacji na terenie
wsi (takich jak np.
szkoła, parafia,
Ochotnicza Straż
Pożarna, kluby
sportowe, zespoły o
charakterze
kulturalnym),
- zgłaszanie
właściwym organom
wsi (sołtys, Rada
Sołecka), gminy
powiatu i
województwa
inicjatyw
Towarzystwa, które
mogą mieć wpływ na
szeroko pojęty rozwój
Bilczy,
- korzystanie z prawa
wypowiadania się w
sprawach publicznych,
- współpraca ze
stowarzyszeniami o
podobnym charakterze
jak Towarzystwo.
2. Terenem działania
stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.

3. Środki działania
stowarzyszenia: składki członkowskie.

48.

4/2004
S.O.I.505
1-30-/04

Stowarzyszenie
Kobiet
Wiejskich
Gminy Mniów

19.06. 2004
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- działanie na rzecz
środowiska lokalnego,
- popularyzowanie
wiedzy o zdrowym i
aktywnym stylu życia
wśród społeczeństwa,
- promocja i
popieranie folkloru,
- tworzenie
płaszczyzny wymiany
informacji i
doświadczeń
pomiędzy osobami i
instytucjami
zainteresowanymi
2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest Gmina Mniów.
3. Środki działania
stowarzyszenia: składki członkowskie.

Stachura nr 3
26-080 Mniów

Przedstawiciel
stowarzyszenia
- Anna
Krakowiak

Stowarzysz
enie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrzn
ej

Uchwała
zebrania
założycielski
ego z dnia 21
kwietnia
2004 r.
dotycząca
uchwalenia
regulaminu
stowarzyszen
ia zwykłego

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

49.

S.O.I.505
1-18-/04

Stowarzyszenie
SpołecznoKulturalne
Przyjaciół
Mniowa

23.05. 2004
r.

1. Cele działania
stowarzyszenia:
- kształtowanie
świadomości
społecznej i
kulturalnej wśród
dzieci, młodzieży i
dorosłych na terenie
działania
stowarzyszenia.
2. Terenem działania
stowarzyszenia
jest Gmina Mniów.
3. Środki działania
stowarzyszenia: składki członkowskie.

ul. Centralna 9
26-080 Mniów

Zarząd
stowarzyszenia
:
- Zbigniew
KrakowiakPrzewodniczący
- Ewa Tobera –
Zastępca
- Artur Wojda –
Zastępca
- Sławomir
Gonciarz –
Sekretarz
- Tomasz Zbróg
– Skarbnik
- Radosław
Kołodziej –
Członek
- Łukasz Królik
– Członek

Komisja
Rewizyjna
:
- Joanna
Świerczyńs
ka
Przewodnic
zący
Sebastian
Gaik –
Zastępca
- Grzegorz
DudekSekretarz

Uchwała
zebrania
założycielski
ego z dnia 21
kwietnia
2004 r.
dotycząca
uchwalenia
regulaminu
stowarzyszen
ia zwykłego

NIE

BRAK

BRAK

BRAK

