
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

Numer 
kolejny 

w 
ewidencji 

Nazwa 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty 
wpisó 

w 
do 

ewide 
ncji 

1. Cel/cele 
działania 
stowarzyszenia 
zwykłego 
2. Teren działania 
stowarzyszenia 
zwykłego 
3. Środki działania 
stowarzyszenia 
zwykłego 

Adres siedziby 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Organ 
kontroli 

wewnętrznej 
stowarzyszen 

ia 
zwykłego 

Regulamin 
działalności 

stowarzyszenia 
zwykłego 

Status 
organi 
zacji 
pożyt 

ku 
public 
znego 

Przekształc 
enie lub 

rozwiązani 
e 

stowarzysz 
enia 

zwykłego 

Likwidator 
stowarzysz 

enia 
zwykłego 

Zastosowa 
nie 

wobec 
stowarzysz 

enia 
zwykłego 
środków 
nadzoru 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
27/2020 Uniwersytet 

Trzeciego 
Wieku w 
Bodzentynie 

13.01. 
2020r. 

1. Działalność 
uniwersytetu 
trzeciego wieku 

Rynek Górny 11 
26-010 Bodzentyn 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 

Regulamin 
przyjęty Uchwałą Nr 2 
z dnia 28.08.2019 r. 

NIE OR-
II.510.5.2020 

2. Cały kraj przedstawiciela 

3.Prowadzenie 
kursów i szkoleń 

Beata Gawlicka-
Piasecka 

04.11. 
2021r. 

Zarząd : 
Prezes -
Beata Gawlicka-
Piasecka 
Sekretarz -
Teresa Comber 
Skarbnik -
Małgorzata 
Czernikiewicz 
Członek Zarządu -
Zofia Furmańczyk 
Członek Zarządu -
Elżbieta Łakomiec 

Komisja 
rewizyjna: 
Regina Gałka 
Anna Babiarz 
Zdzisław 
Toporkiewicz 

Regulamin 
przyjęty Uchwałą Nr 4 
z dnia 21.10.2021 r. 

ZP-I. 
510.66.2021 

28/2020 Stowarzyszenie 
Promocji 
Regionu 

13.01. 
2020r. 

1. Promocja regionu 
świętokrzyskiego 

Krajno Pierwsze 
126D 
26-008 Górno 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 

Regulamin 
przyjęty Uchwałą 
z dnia 02.01.2020 r. 

NIE OR-
II.510.6.2020 



Odkrywamy 
Świętokrzyskie 

2. Województwo 
Świętokrzyskie 

3. Organizacja 
wydarzeń 
artystycznych, 
konkursów, festiwali, 
działalność 
edukacyjną i doradczą 
w różnej formie 

przez 
przedstawiciela 

Jakub Grzegorczyk 

organu 
kontroli 
wewnętrznej 

29/2020 Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie 
Miłośników 
i Hodowców 
Psów Rasowych 
(CHOW-
CHOW) 

23.01. 
2020r. 

1. Propagowanie 
hodowli psów 
rasowych 

2. Cała Polska 

3. Wspieranie, 
propagowanie 
hodowli psów 
rasowych 

Dębska Wola 145 
26-026 Morawica 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 

Grzegorz Grębski 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą z dnia 
06.01.2020 r. 

NIE OR-II. 
510.3.2020 

30/2020 Lokalna 
Inicjatywa 
Społeczna 
„Razem 
Możemy 
Więcej" 

29.01. 
2020r. 

1. Upowszechnianie 
idei aktywnego 
wypoczynku, poprzez 
organizowanie 
różnych form 
aktywności ruchowej. 

2. Cały kraj 

Rudki 
ul. Górnicza 14 
26-006 Nowa Słupia 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez zarząd 

Prezes Zarządu -
Rafał Gajewski 
Sekretarz Zarządu -
Piotr Sepioło 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą z dnia 
20.01.2020 r. 

NIE OR-
II.510.1.2020 



3. Współdziałanie 
z władzami 
państwowymi 
samorządu 
terytorialnego oraz 
organizacjami 
społeczno-
politycznymi, 
studenckimi 
i sportowymi szkół 
wyższych miasta 
i regionu 

Członek Zarządu -
Tomasz Kałuża 

31/2020 Aktywna Gmina 
Bieliny 

12.02. 
2020r. 

1. Propagowanie 
biegania i innych 
form ruchu wśród 
młodzieży i osób 
dorosłych na terenie 
działania 
Stowarzyszenia 

ul. Partyzantów 3 
26-004 Bieliny 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 

Stanisław Kraj 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą z dnia 
13.01.2020 r. 

NIE OR-
II.510.16.2020 

31/2020 Aktywna Gmina 
Bieliny 

12.02. 
2020r. 

2. Cała Polska 

ul. Partyzantów 3 
26-004 Bieliny 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 

Stanisław Kraj 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą z dnia 
13.01.2020 r. 

NIE OR-
II.510.16.2020 

31/2020 Aktywna Gmina 
Bieliny 

12.02. 
2020r. 

3. Organizowanie 
cyklicznych 
wspólnych spotkań 
biegowych. 

ul. Partyzantów 3 
26-004 Bieliny 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 

Stanisław Kraj 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą z dnia 
13.01.2020 r. 

NIE OR-
II.510.16.2020 

32/2020 Morawickie 
Stowarzyszenie 
Morsów „Byle 
do Zimy!" 

24.02. 
2020r. 

1.Promowanie 
i propagowanie 
zdrowego stylu życia 
zwłaszcza aktywności 
fizycznej, zdrowej 
diety, zimnych kąpieli 

ul. Spacerowa 7 
26-026 Morawica 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez zarząd 

Prezes -

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą Nr 3/2020 
z dnia 02.02.2020 r. 

NIE OR-
II.510.21.2020 



2. Rzeczpospolita 
Polska 

Tomasz Wojtyś 
Wiceprezes -
Anna Komorowska-
Olejniczak 
Sekretarz -
Janusz Korona 
Skarbnik -
Tomasz Szwajca 
Członek Zarządu -
Piotr Olejniczak 
Członek Zarządu -
Grzegorz Kosmala 
Członek Zarządu -
Andrzej Śnioch 

3. Aktywność 
społeczna 
i obywatelska swych 
członków 

Tomasz Wojtyś 
Wiceprezes -
Anna Komorowska-
Olejniczak 
Sekretarz -
Janusz Korona 
Skarbnik -
Tomasz Szwajca 
Członek Zarządu -
Piotr Olejniczak 
Członek Zarządu -
Grzegorz Kosmala 
Członek Zarządu -
Andrzej Śnioch 

33/2021 Stowarzyszenie 
mieszkańców 
wsi Łukowa 

25.02. 
2021r. 

1.Celem 
stowarzyszenia jest 
wspieranie inicjatyw 
obywatelskich i 
podejmowanie działań 
na rzecz rozwoju 
społeczności 
lokalnych i 
demokracji 
obywatelskiej, a w 
szczególności 
działalność 
edukacyjna, 
oświatowa i 
wychowawcza 

Łukowa 2F 
26-060 Chęciny 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 

Teresa Skrzelowska 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą z dnia 
17.02.2021 r. 

Nie ZP-
1.510.14.2021 

33/2021 Stowarzyszenie 
mieszkańców 
wsi Łukowa 

25.02. 
2021r. 

2. Rzeczpospolita 
Polska 

Łukowa 2F 
26-060 Chęciny 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 

Teresa Skrzelowska 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą z dnia 
17.02.2021 r. 

Nie ZP-
1.510.14.2021 

33/2021 Stowarzyszenie 
mieszkańców 
wsi Łukowa 

25.02. 
2021r. 

3. Inspirowanie i 
wspieranie inicjatyw 
oraz akcji 
obywatelskich w celu 
aktywnego 
uczestnictwa 
mieszkańców w życiu 
publicznym 

Łukowa 2F 
26-060 Chęciny 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 

Teresa Skrzelowska 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą z dnia 
17.02.2021 r. 

Nie ZP-
1.510.14.2021 



34/2021 Stowarzyszenie 
Kultury Pamięci 
„Vestigia 
Memoriae" 

09.04. 
2021r. 

1.Inicjowanie i 
prowadzenie działań 
w społecznej i 
naukowej sferze 
kultury pamięci 

ul. Jana Pawła II 4 
26-020 Chmielnik 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez zarząd 

Prezes -
Krzysztof 
Tworogowski 
Członek Zarządu -
Michał Kucmin 
Członek Zarządu -
Łukasz Ospara 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą z dnia 
25.03.2021r. 

Nie ZP-
I.510.27.2021 

34/2021 Stowarzyszenie 
Kultury Pamięci 
„Vestigia 
Memoriae" 

09.04. 
2021r. 

2. Rzeczpospolita 
Polska 

ul. Jana Pawła II 4 
26-020 Chmielnik 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez zarząd 

Prezes -
Krzysztof 
Tworogowski 
Członek Zarządu -
Michał Kucmin 
Członek Zarządu -
Łukasz Ospara 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą z dnia 
25.03.2021r. 

Nie ZP-
I.510.27.2021 

34/2021 Stowarzyszenie 
Kultury Pamięci 
„Vestigia 
Memoriae" 

09.04. 
2021r. 

3. Organizowanie 
seminariów, szkoleń, 
wyjazdów studyjnych, 
spotkań i konferencji 
naukowych 

ul. Jana Pawła II 4 
26-020 Chmielnik 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez zarząd 

Prezes -
Krzysztof 
Tworogowski 
Członek Zarządu -
Michał Kucmin 
Członek Zarządu -
Łukasz Ospara 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą z dnia 
25.03.2021r. 

Nie ZP-
I.510.27.2021 

35/2021 Stowarzyszenie 
„Lepszy Byt" 

06.07. 
2021r. 

LDziałalność na rzecz 
osób zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym, w tym 
osób 
niepełnosprawnych, 
zarówno dzieci, 
młodzieży i dorosłych 
oraz ich rodzin, a 
także działalność w 
zakresie ekonomii 
społecznej oraz 
działalność na rzecz 
integracji i 
reintegracji społecznej 
oraz zawodowej w 
zakresie odbudowy i 
podtrzymania 
umiejętności 
uczestniczenia w 
życiu społeczności 
lokalnej i pełnienia ról 
społecznych w 
miejscu pracy, 
zamieszkania lub 
pobytu (reintegracja 
społeczna) lub 
odbudowa i 
podtrzymanie 
zdolności do 
samodzielnego 

ul. Szkolna 4 
Rudki 
26-006 Nowa Słupia 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 

Paweł Wzorek 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą z dnia 
28.06.2021r. 

Nie ZP-
I.510.48.2021 



świadczenia pracy na 
rynku pracy 
(reintegracja 
zawodowa) oraz 
działalność społecznie 
użyteczna w sferze 
zadań publicznych 

2.Rzeczpospolita 
Polska 

3.Organizowanie i 
prowadzenie 
działalności: 
rehabilitacyjnej, 
terapeutycznej, 
leczniczej i 
edukacyjnej dla osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym, w tym 
osób 
niepełnosprawnych i 
ich rodzin 

36/2022 Stowarzyszenie 
Jeździeckie 
UNKAS 

12.01. 
2022r. 

1.Wspieranie 
inicjatywa na rzecz 
zagospodarowania 
czasu wolnego dzieci 
i młodzieży 
2.Województwo 
Świętokrzyskie 
3.Nauka jazdy konnej 

Bolechowice 31 
26-052 Nowiny 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 

Szymon Wąchocki 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą z dnia 
06.01.2022r. 

Nie ZP-
1.510.4.2022 

37/2022 Stowarzyszenie 
Mistrzostwa 
Sportowego 
w Promniku 

02.02. 
2022r. 

1.Popularyzacja 
sportu 
2.Cała Polska 
3.Organizowanie 
zajęć sportowych 

Promnik 
ul. Osiedlowa 2/1 
26-067 Strawczyn 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 

Arkadiusz 
Brudziński 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą z dnia 
29.01.2022r. 

Nie ZP-
1.510.11.2022 



38/2022 Stowarzyszenie 02.02. l.Poprawa warunków Bilcza Stowarzyszenie Komisja 
Emerytów 2022r. socjalno-bytowych ul. Kielecka 25 zwykłe jest Rewizyjna 
i Rencistów emerytów i rencistów, 26-026 Morawica reprezentowane Przewodnicz 
„SENIORZY" 2. Uczestniczenie w przez zarząd ąca -
w Bilczy życiu społecznym. Przewodnicząca Marianna 

3.Działalność na rzecz Zarządu - Korczak 
ochrony i promocji Wanda Dunaj Członek -
zdrowia. Zastępca Helena 
4. Organizowanie Przewodniczącej - Fałdzińska 
wypoczynku, Elżbieta Członek -
wycieczek Malinowska Jadwiga 
krajoznawczych, Sekretarz - Sornat 
turystycznych, jedno i Józef Czmyr 
wielodniowych Zastępca Sekretarza 
mających na celu - Ryszard 
poprawę kondycji Krawczyk 
psychicznej seniorów. Skarbnik -
5. Organizowanie Danuta Brzoza 
życia kulturalnego i 
artystycznego 
członków 
stowarzyszenia. Uchwała z dnia 
6. Reprezentacja 03.08.2022 r. w 
interesów członków sprawie zamiany 
stowarzyszenia wobec składu zarządu 
organów władzy i Zastępca 
administracji Przewodniczącej -
samorządowej. Jerzy Sperczyński 
7. Popularyzowanie 
problemów seniorów Uchwała z dnia 
wśród społeczności 9.11.2022 r. w 
lokalnej. sprawie zamiany 
8. Pozyskiwanie składu zarządu 
środków na Skarbnik- Grażyna 
działalność. Janik 
9. Działalność w 
zakresie kultury 
fizycznej i sportu. 
Cała Polska 
Prowadzenie 
działalności 
charytatywnej oraz 
tworzenie funduszy na 
cele socjalno- bytowe 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą Nr 7 z dnia 
08.03.2022 r. 

Nie ZP-
1.510.12.2022 

ZP-
1.510.71.2022 



Uchwała z dnia 
15.02.2023 r. o 
wyborze nowego 
Zarządu 
Przewodniczący 
Zarządu-
Józef Czmyr, 
Członek Zarządu-
Grażyna Janik, 
Członek Zarządu-
Bożena Zielińska. 

Uchwała z 
dnia 
15.02.2023 r 
o wyborze 
Komisji 
Rewizyjnej 
Przewodnicz 
ąca Komisji 
Rewizyjnej-
Marianna 
Korczak, 
Członek 
Komisji-
Tadeusz Kuc, 
Członek 
Komisji-
Danuta 
Brzoza. 

Zmiany Regulaminu 
przyjęte: 
- Uchwałą Nr 2 z dnia 
15.02.2023 r. 
-Uchwałą Nr 3 z dnia 
15.02.2023 r. 

Zmiany Regulaminu 
przyjęte: 
Uchwałą Nr 6 z dnia 
01.03.2023 r. 

39/2022 Stowarzyszenie 
MADEJÓWKA 
Bushcraft & 
Survival 

04.05. 
2022r. 

1.Wspieranie, podejmowanie i 
rozwój wszelkich inicjatyw 
zmierzających do ochrony i 
upamiętniania spuścizny historycznej 
oraz dóbr i dziedzictwa kulturowego 
przy wzajemnym poszanowaniu 
państw i narodów, 
2.Pogłębianie, poszerzanie i 
upowszechnianie wiedzy 
historycznej w określonych 
tematycznie zakresach, 
3. Integracja i zrzeszanie osób i 
środowisk interesujących się i 
zajmujących się historią 
wojskowości oraz kolekcjonowaniem 
broni i militariów, 
4. Integracja osób i środowisk 
interesujących się i zajmujących się 
strzelectwem rekreacyjnym lub 
sportowym, 
5. Organizowanie i uczestnictwo w 
pracach poszukiwawczych oraz w 
różnego rodzaju przedsięwzięciach o 
charakterze upamiętniającym, 
zachowawczym i ochronnym w 
odniesieniu do dziedzictwa 
kulturowego i materialnego, w tym 
opieki nad zabytkami i mogiłami 
wojennymi, 
6. Kształtowanie w społeczeństwie 
właściwych postaw moralnych 
poprzez prowadzenie, organizowanie 
i wspieranie działalności badawczej, 
muzealniczej, kolekcjonerskiej i 
edukacyjnej, 
7. Organizacja i uczestnictwo w 
zlotach, rekonstrukcjach, 

ul. Ks.J.Marszałka 
100 
26-001 Masłów 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez zarząd 
Michał Madej 
Monika Rok-Madej 

Komisja 
Rewizyjna 
Grzegorz 
Kupiec 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą Nr 2 z dnia 
19.03.2022r. 

Nie ZP-
I.510.20.2022 



inscenizacjach historycznych, 
zebraniach i konferencjach o 
tematyce spójnej z celami 
Stowarzyszenia, 
8. Budowa bazy sprzętowej i 
dydaktycznej w zakresie 
dokumentów, publikacji, 
historycznego wyposażenia, 
uzbrojenia, umundurowania oraz 
wszelkiego rodzaju sprzętów i 
pojazdów militarnych, 
9. Współpraca z właściwymi 
organami administracji państwowej i 
samorządowej, szkołami, uczelniami 
a także z innymi podmiotami i 
instytucjami we wszystkich 
dziedzinach objętych działalnością 
Stow., 
10. Publiczne i niepubliczne 
występowanie w sprawach 
znajdujących się w obszarze 
zainteresowań i działalności Stow., 
11. Organizacja i uczestnictwo w 
zebraniach, konferencjach, 
imprezach, zawodach oraz 
podejmowanie wszelkiego rodzaju 
inicjatyw mających na celu 
popularyzację strzelectwa 
rekreacyjnego oraz sportowego, 
12. Organizacja i uczestnictwo w 
zebraniach, konferencjach, 
imprezach, zawodach oraz 
podejmowanie wszelkiego rodzaju 
inicjatyw mających na celu 
popularyzację kolekcjonowania broni 
palnej, broni białej lub wszelkiego 
innego rodzaju sprzętów i pojazdów 
0 charakterze militarnym, 
13. Organizacja i uczestnictwo w 
imprezach i wydarzeniach mających 
na celu ochronę środowiska i 
przyrody, 
14. Organizacja i uczestnictwo w 
imprezach i wydarzeniach mających 
na celu ochronę i promocję zdrowia. 

2. Rzeczpospolita 
Polska 
3. Działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; podtrzymywania i 
upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej; 
działalności na rzecz integracji 
cudzoziemców; działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych; 
działalności na rzecz równych praw 
kobiet i mężczyzn; działalności na 
rzecz osób w wieku emerytalnym; 
działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych; 
nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i wychowania; 
działalności na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym ich wypoczynku; 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
1 dziedzictwa narodowego; 
wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej; turystyki i 
krajoznawstwa; promocji i 
organizacji wolontariatu; działalności 



na rzecz kombatantów i osób 
represjonowanych; działalności na 
rzecz weteranów poszkodowanych; 
promocji RP za granicą; 
przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym; edukacji 
ekologicznej w tym ekologii i 
ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego; ochrony 
i promocji zdrowia. 

40/2022 Stowarzyszenie 
Klub Seniora 
Zawsze Młodzi 
z Morawicy 

07.06. 
2022r. 

1)Zagospodarowanie czasu 
wolnego seniorów z terenu 
Miasta i Gminy Morawica, 
2)organizowanie życia 
kulturalnego i artystycznego 
seniorów, 
3)aktywizacja i integracja 
środowiska lokalnego, 
4)działalność na rzecz ochrony i 
promocji zdrowia, 
5)organizacja wypoczynku, 
wycieczek krajoznawczych, 
turystycznych mających na celu 
poprawę kondycji psychicznej 
seniorów, 
6)działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 
7)wspieranie rozwoju kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 
narodowej tradycji, 
8)upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu, 
9)prowadzenie działalności 
charytatywnej, 
10)upowszechnianie wiedzy i 
umiejętności na rzecz 
obronności państwa i 
bezpieczeństwa publicznego, 
11)organizowanie i 
wspomaganie działań na rzecz 
rozwoju demokracji, 
12)pomoc ofiarom katastrof, 
klęsk żywiołowych, konfliktów 
zbrojnych i wojen w kraju i za 
granicą, 
13)działanie na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów między 
społeczeństwami, 
14)promocja i organizacja 
wolontariatu 

ul. Pińczowska 20 
26-026 Morawica 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 

Zofia Godzisz 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą z dnia 
20.01.2022r. 

Nie ZP-
1.510.38.2022 

40/2022 Stowarzyszenie 
Klub Seniora 
Zawsze Młodzi 
z Morawicy 

07.06. 
2022r. 

2.Cała Polska 

ul. Pińczowska 20 
26-026 Morawica 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 

Zofia Godzisz 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą z dnia 
20.01.2022r. 

Nie ZP-
1.510.38.2022 

40/2022 Stowarzyszenie 
Klub Seniora 
Zawsze Młodzi 
z Morawicy 

07.06. 
2022r. 

1)zabieranie głosu i wyrażanie 
swojego stanowiska na forum 
publicznym, 
2)współpracę z organami 
administracji publicznej oraz 
innymi instytucjami i 
podmiotami, 
3)kierowanie postulatów do 
organów administracji 
publicznej i władz 
samorządowych, 
4)organizowanie spotkań, 
konferencji, szkoleń, kursów, 

ul. Pińczowska 20 
26-026 Morawica 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 

Zofia Godzisz 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą z dnia 
20.01.2022r. 

Nie ZP-
1.510.38.2022 



5)organizowanie konkursów, 
przeglądów, plebiscytów, 
6)prowadzenie konsultacji i 
poradnictwa dla osób prawnych 
i fizycznych, 
7)inspirowanie i wspieranie 
obywatelskich inicjatyw 
samopomocowych, 
8)organizowanie akcji 
społecznego wsparcia i 
pomocy, 
9)uczestnictwo w programach 
realizowanych wspólnie z 
innymi organizacjami o takich 
samych lub podobnych celach 
działania, 
10)podejmowanie innych 
działań służących realizacji 
celów statutowych. 

41/2022 Stowarzyszenie 
Minis 

31.08. 
2022r. 

a)Działania na rzecz 
popularyzacji aktywnego 
trybu życia oraz rozwoju 
osobistego, 
b)Promowanie aktywności 
fizycznej oraz edukacji 
wśród dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów, 
c)Wspieranie działań 
edukacyjnych dotyczących 
korzyści z uprawiania 
sportu i rekreacji ruchowej 
oraz rozwoju edukacyjnego, 
d)Promocja zdrowego trybu 
życia oraz rehabilitacja 
wśród dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów, 
e)Uczestniczenie w 
imprezach sportowych i 
rekreacyjnych. 

ul. Bukowa 48 
Bilcza 
26-026 Morawica 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 

Piotr Grabarczyk 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą Nr 2 z dnia 
24.08.2022r. 

Nie ZP-
1.510.53.2022 

41/2022 Stowarzyszenie 
Minis 

31.08. 
2022r. 

Cała Polska i zagranica 

ul. Bukowa 48 
Bilcza 
26-026 Morawica 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 

Piotr Grabarczyk 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą Nr 2 z dnia 
24.08.2022r. 

Nie ZP-
1.510.53.2022 

41/2022 Stowarzyszenie 
Minis 

31.08. 
2022r. 

a)Organizowanie 
warsztatów, ewentów, 
konferencji i innych 
wydarzeń popularyzujących 
kulturę, aktywność fizyczną 
i umysłową oraz 
rehabilitację, 
b)Realizowanie programów 
kulturalnych, edukacyjnych 
i sportowych dla dzieci, 
młodzieży oraz osób 
dorosłych, 
c)Współpracę z 
instytucjami prowadzącymi 
działania zbliżone do 
profilu działalności 
stowarzyszenia, 

ul. Bukowa 48 
Bilcza 
26-026 Morawica 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 

Piotr Grabarczyk 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą Nr 2 z dnia 
24.08.2022r. 

Nie ZP-
1.510.53.2022 



d)Organizowanie działań 
zmierzających do poprawy 
sprawności fizycznej i 
zapobieganie bierności 
dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych, 
e)Organizowanie lokalnych, 
krajowych i 
międzynarodowych imprez 
sportowych i 
szkoleniowych z zakresu 
kultury fizycznej. 

42/2022 Stowarzyszenie 
Historyczno-
Eksploracyjne 
Wilk 

17.10. 
2022r. 

1)Poszukiwanie 
artefaktów 
historycznych, 
2)Współpraca ze 
środowiskiem 
archeologicznym i 
muzealnym, 
3)Ochrona i opieka 
nad zabytkami, 
4)Organizacja imprez 
historyczno-
integracyjnych. 

ul. Łazy 27 
26-085 Miedziana 
Góra 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez zarząd 

Prezes - Jakub 
Michta 
Członek Zarządu -
Jakub Sawa 
Członek Zarządu -
Szymon Michta 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą Nr 2/2022 z 
dnia 07.10.2022r. 

Nie ZP-
I.510.63.2022 

42/2022 Stowarzyszenie 
Historyczno-
Eksploracyjne 
Wilk 

17.10. 
2022r. 

Cała Polska. 

ul. Łazy 27 
26-085 Miedziana 
Góra 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez zarząd 

Prezes - Jakub 
Michta 
Członek Zarządu -
Jakub Sawa 
Członek Zarządu -
Szymon Michta 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą Nr 2/2022 z 
dnia 07.10.2022r. 

Nie ZP-
I.510.63.2022 

42/2022 Stowarzyszenie 
Historyczno-
Eksploracyjne 
Wilk 

17.10. 
2022r. 

1)Terenowe 
poszukiwania 
artefaktów 
historycznych za 
pomocą sprzętu 
elektronicznego, 
2)Udział w pracach i 
projektach 
archeologicznych, 
3)Integrację oraz 
zrzeszanie osób i 
środowisk 
interesujących się 
odkrywaniem historii 
za pomocą sprzętu 
elektronicznego, 
4)Organizowanie i 
uczestnictwo w 
pracach 
poszukiwawczych 
oraz w różnego 
rodzaju 

ul. Łazy 27 
26-085 Miedziana 
Góra 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez zarząd 

Prezes - Jakub 
Michta 
Członek Zarządu -
Jakub Sawa 
Członek Zarządu -
Szymon Michta 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą Nr 2/2022 z 
dnia 07.10.2022r. 

Nie ZP-
I.510.63.2022 



przedsięwzięciach o 
charakterze 
upamiętniaj ącym, 
zachowawczym i 
ochronnym w 
odniesieniu do 
dziedzictwa 
kulturowego i 
materialnego, w tym 
opieki nad zabytkami 
i mogiłami 
wojennymi, 
5)Organizacja i 
uczestnictwo w 
zlotach, 
rekonstrukcjach, 
inscenizacjach 
historycznych, 
zebraniach i 
konferencjach o 
tematyce spójnej z 
celami 
Stowarzyszenia. 

43/2022 Zielone Płuca 
Ziemi 
Świętokrzyskiej 

09.11. 
2022r. 

1) Działalność na 
rzecz pomocy 
mieszkańcom woj . 
świętokrzyskiego; 
2) Inicjowanie działań 
sprzyjających 
pozytywnym 
zmianom w 
środowisku lokalnym, 
integracja lokalna i 
międzypokoleniowa; 
3) Współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi i 
instytucjami 
państwowymi; 
4) Podnoszenie 
społecznego poziomu 
świadomości 
ekologicznej na 
obszarach wiejskich; 

Bolechowice 25A 
26-052 Nowiny 

Stowarzyszeni 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 

Marcin 
Wojcieszyński 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą z dnia 
30.10.2022 r. 

NIE ZP-
I.510.65.2022 



5) Działalność 
charytatywna; 
6) Podtrzymywanie 
tradycji narodowej, 
pielęgnowanie 
polskości oraz 
rozwoju świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej i 
kulturowej; 
7) Wychowywanie 
nowego pokolenia w 
duchu tolerancji, 
patriotyzmu i 
poszanowania 
tradycyjnych 
wartości; 
8) Upowszechnianie 
postępu w rolnictwie i 
gospodarstwie 
domowym. 
2. Woj. 
świętokrzyskie 
3. Środki na 
działalność 
stowarzyszeniach 
pochodzą z: 
-składek 
członkowskich, 
-dotacji, 
-darowizn, 
-zbiórek publicznych, 
-spadków, zapisów, 
-dochodów z majątku 
stowarzyszenia. 

44/2023 Polski Klub 
Hodowców 
Królików 
Podpalanych 

09.02. 
2023 

1. Skupianie 
hodowców i 
miłośników królików 
rasowych-
podpalanych. 
2.Efektywny rozwój 
hodowli królików 
podpalanych. 

Skrzelczyce, 
ul. Podchojnie 6, 
26-015 Pierzchnica 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez Zarząd. 
Prezes Klubu-
Tomasz Górka, 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą z dnia 
02.02.2023 r 

NIE ZP-
I.510.6.2023 



3.Troska o jak 
najwyższą jakość 
hodowanych 
królików. 
Cała Polska 
Propagowanie 
hodowli królików 
podpalanych. 
Organizowanie i 
uczestnictwo w 
wystawach i pokazach 
dorobku 
hodowlanego. 
Organizowanie 
szkoleń. 
Dbałość o 
profilaktykę 
zdrowotną zwierząt. 

Wiceprezes Klubu-
Włodzimierz 
Klewin, 
Sekretarz Klubu: 
Andrzej Grabowski. 

45/2023 Klub 
Historyczny 
Rok1863.pl 

13.02. 
2023 

Prowadzenie 
działalności 
edukacyjnej i 
kulturalnej zwłaszcza 
w zakresie 
inicjowania, 
wspierania i pomocy 
w przedsięwzięciach 
edukacyjno-
kulturalnych, w 
szczególności na 
rzecz dzieci i 
młodzieży. 
Obszar 
Rzeczpospolitej 
Polskiej 
1.Organizowanie 
warsztatów 
historycznych dla 
różnych grup 
społecznych, głównie 
dla dzieci i młodzieży, 
szczególnie zajęć 
plastycznych, 
muzycznych, 

Ujny 35, 26-015 
Pierzchnica 

Stowarzyszeni 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 

Romuald Sadowski 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą z dnia 
09.02.2023 r 

NIE ZP-
I.510.8.2023 



teatralnych oraz 
filmowych. 
2.Propagowanie 
wiedzy historycznej, 
poprzez organizację 
wyjazdów, 
warsztatów, prelekcji, 
rajdów, spotkań i 
widowisk. 
3.Organizowanie 
konferencji, 
seminariów, szkoleń, 
pokazów i wykładów. 
4. Organizowanie 
imprez kulturalnych. 
5. Wydawanie książek, 
czasopism, broszur 
związanych z celami. 

46/2023 LUDOWA 
NUTA 

03.04. 
2023 

1 .Opieka organizacyjna, 
finansowa, merytoryczna 
nad zespołem LUDOWA 
NUTA. 
2.Upowszechnianie i 
popularyzowanie osiągnięć 
artystycznych, kulturalnych 
zespołu. 
3. Podejmowanie 
wszechstronnych działań 
zmierzających do 
podtrzymywania tradycji 
narodowej, ochrony dóbr 
kultury pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej 
poprzez popularyzację i 
kultywowanie polskiej 
muzyki ludowej. 
4. Kształtowanie 
wrażliwości estetycznej a 
zwłaszcza podnoszenia 
kultury muzycznej. 
5. Inicjowanie i 
organizowanie działań 
promujących uczestnictwo 
w kulturze, aktywność 
twórczą, zdrowy styl życia 
oraz aktywny wypoczynek. 
6. Integrowanie środowiska, 
w tym osób 
niepełnosprawnych , 

Rykoszyn, ul. 
Świętokrzyska146 
26-065 Piekoszów 

Stowarzyszeni 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 

Monika Gos 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą 2/03/2023 z 
dnia 07.03.2023 r . 

NIE ZP-
I.510.19.2023 



służące pomocy rodzinie 
,przeciwdziałaniu i 
zapobieganiu wszystkim 
patologiom społecznym. 
7.Rozpowszechnianie 
polskiej kultury narodowej 
poprzez inicjowanie 
rożnych form 
artystycznych. 
8.Działania na rzecz 
integracji europejskiej oraz 
rozwijanie kontaktów i 
współpracy między 
społeczeństwami. 

Rzeczpospolita 
Polska 

1.Działalność sceniczna i 
muzyczna. 
2.Organizowanie imprez 
estradowych, obozów i 
zgrupowań szkoleniowych, 
kontaktów krajowych i 
zagranicznych oraz kursów 
związanych z pieśnią 
ludową. 
3.Samokształcenie 
członków stowarzyszenia. 
4.Propagowanie tradycji 
folklorystycznej wśród 
najszerszych warstw 
społecznych. 
5 .Prowadzenie działalności 
edukacyjnej, wydawniczej i 
fonograficznej. 
6. Gromadzenie, 
katalogowanie dorobku 
kulturalnego oraz 
prowadzenie działalności 
edukacyjnej i informacyjnej 
w dziedzinie polskiej 
tradycji ludowej. 
7. Organizowanie 
sympozjów i seminariów 
naukowych związanych 
tematycznie z działalnością 
statutową ze szczególnym 
uwzględnieniem 
popularyzacji folkloru. 
8. Wydawanie i 
publikowanie materiałów 
reklamowych i 
informacyjnych o 
stowarzyszeniu i zespole. 



9. Wypracowywanie 
innowacyjnych form 
uczestnictwa w kulturze. 
10.Współdziałanie i 
współpraca z władzami 
gminy oraz innymi 
stowarzyszeniami i 
organizacjami. 
11.Prowadzenie działań na 
rzecz ochrony dóbr kultury, 
sztuki i tradycji. 
12.Organizowanie i 
prowadzenie różnych form 
wypoczynku. 
13.Prowadzenie innych 
działań sprzyjających 
realizacji statutowych 
celów stowarzyszenia. 

47/2023 Stowarzyszenie 
Aktywni 
Seniorzy z 
Piasecznej 
Górki 

15.05. 
2023 

1. Poprawa warunków 
socjalno-bytowych 
emerytów i rencistów. 
2.Uczestniczenie w życiu 
społecznym. 
3.Organizacja wypoczynku, 
wycieczek krajoznawczych, 
turystycznych mających na 
celu poprawę kondycji 
psychicznej i fizycznej 
seniorów. 
4.Upowszechnianie i 
rozwój form 
współdziałania, 
gospodarowania i 
racjonalnych metod 
prowadzenia gospodarstw 
domowych. 
5 .Rozwój kultury ludowej 
wśród seniorów, w tym 
szczególności kultury 
lokalnej i regionalnej. 
6.Prowadzenie i rozwój w 
zakresie kultury fizycznej i 
sportu. 
7.Reprezentowanie 
interesów środowiska 
seniorów wobec organów 
administracji publicznej. 
8.Współdziałanie z innymi 
Stowarzyszeniami 
pozarządowymi, a w 
szczególności Kołami 
Gospodyń Wiejskich i 
Związkami Kół Gospodyń 
Wiejskich. 

Piaseczna Górka 
ul. Sowia 10a, 
26-026 Morawica 

Stowarzyszeni 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 

Jerzy Sperczyński 

Stowarzysze 
nie zwykłe 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Regulamin przyjęty 
Uchwałą 2/2023 r. 
z dnia 09.05.2023 r . 

Nie ZP-
I.510.27.2023 



Cała Polska 

1 .Prowadzenie działalności 
charytatywnej oraz 
tworzenie funduszy na cele 
socjalno, bytowe. 
2.Podejmowanie działań 
służących do pozyskiwania 
środków finansowych. 
3 .Organizowanie spotkań 
grupowych z seniorami 
poprzez prowadzenie 
warsztatów, szkoleń. 
4.Organizację konferencji i 
innych działań służących do 
mile spędzonego czasu 
przez seniorów. 
5 .Organizowanie turnusów 
wypoczynkowych, 
rehabilitacyjnych. 
6. Stowarzyszenie realizuje 
swoje cele ze środków 
pochodzących ze składek 
członkowskich, dotacji, 
darowizn, spadków oraz 
ofiarności publicznej. 


