
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych będących pod nadzorem Starosty Kłobuckiego. 
 

Na podstawie art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015r, poz. 1393 z póżn. zm.) Starosta Kłobucki jako organ nadzoru udostępnia w Biuletynie 
Informacji Publicznej ewidencję stowarzyszeń zwykłych. 
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 2 maja 2016r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016r. poz. 644)  
 

 
 
 

Numer 
kolejny w 
ewidencji 

 
 
 

Nazwa 
stowarzyszenia 

zwykłego 

 
 
 

Daty 
wpisów do 
ewidencji 

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 

stowarzyszenia 
zwykłego 

 
 
 

Regulamin/ 
statut  

działalności 
stowarzyszenia 

zwykłego 

 
 
 

Status 
organizacji 

pożytku 
publicznego 

 
 
 

Przekształcenie 
lub rozwiązanie 
stowarzyszenia 

zwykłego 

 
 
 

Likwidator 
stowarzyszenia 

zwykłego 

 
 
 

Zastosowanie 
wobec 

stowarzyszenia 
zwykłego  
środków 
nadzoru 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 

1. 

 
 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi  
w Opatowie 

 
 

20.05. 
2016r 

1. 1.Dbałość o rozwój wsi Opatów i 
okolic. 
2. Organizowanie życia społecznego, 
kulturalnego i gospodarczego. 
3. Kształtowanie opinii i ocen 
społeczeństwa o rozwoju wsi 
Opatów. 
4. Upowszechnianie kultury i wiedzy 
o Opatowie i Gminy Opatów. 
5. Współudział w inicjowaniu i 
koordynowaniu świąt i rocznic 
związanych z dziejami Opatowa i 
okolic. 
6.Organizowanie i prowadzenie 
stałych i okazjonalnych akcji 
finansujących działalność statutową 
Stowarzyszenia. 
7. Zabieganie o zachowanie 
naturalnych walorów przyrodniczych 
i historycznych. 
8. Promowanie walorów 
turystycznych wsi Opatowa i okolic 
w kraju i zagranicą. 
9. Współpraca i utrzymywanie 
kontaktów z byłymi mieszkańcami 
Opatowa i okolic mieszkającymi w 
kraju i zagranicą.   

 
 

ul. Kościuszki 
145 

42-152 Opatów 

 
 

Zarząd: 
 
Prezes:  
Paweł Szlachcic 
 
Sekretarz: 
Tomasz 
Macherzyński 
 
Skarbnik: Renata 
Kemuś 
 
Członek: 
Marzena 
Ślusarczyk 
 
Małgorzata 
Polańska 

 
 

Komisja 
Rewizyjna: 
 
Przewodniczący 
Paweł Chyra 
 
Członek:  
Renata Grzyb 
Jacek Abramczyk 
 

 

 
 

Przyjęty 
uchwałą  
Nr 2/2015  
z dnia 
05.10.2015r  

 
 

NIE 

    

 
2. Rzeczypospolita Polska 



3. 1. Inicjowanie i udział w 
działaniach zmierzających do 
rozwoju gospodarczego, społecznego 
i kulturalnego wsi Opatów. 
2. Współdziałanie z samorządami 
lokalnymi, szkołami, 
społeczeństwem i innymi 
instytucjami. 
3.Aktywacja lokalnego 
społeczeństwa poprzez 
propagowanie w dostępnych 
mediach czynnego modelu życia, 
promocję udanych przedsięwzięć w 
sferze gospodarczej i kulturalnej, 
inspirowanie rozmaitych form 
działalności mieszkańców w tych 
sferach. 
4. Inspirowanie do aktywnego 
spędzania czasu wolnego poprzez 
rozwój rekreacji i sportu oraz 
propagowanie wydarzeń 
historycznych.  
5. Szerzenie wiedzy o walorach 
krajobrazowych o historii wsi 
Opatów, jego tradycjach, pamiątkach 
kultury oraz wybitnych 
mieszkańcach poprzez 
organizowanie wystaw, odczytów, 
dyskusji, spotkań, konkursów. 
6. Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej dla dzieci i 
młodzieży. 
7. Promowanie wszelkich form 
lokalnej twórczości artystycznej. 
8. Współpraca i wymiana z innymi 
organizacjami w kraju i zagranicą. 
9. Analiza zgłaszanych postulatów 
oraz wspieranie grup społecznych i 
młodzieżowych. 
10. Współdziałanie w ramach 
Lokalnej Grupy Działania „Zielony 
Wierzchołek Śląska”. 

 
 
 

2. 

 
 
 

Stowarzyszenie 
Mix-Art. Kłobuck 

 
 
 

15.07. 
2016r 

1. 1. Integracja środowiska lokalnego 
2. Kształtowanie postaw pro 
kulturalnych i prospołecznych wśród 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
3. Stwarzanie możliwości 
wszechstronnego rozwoju dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych. 
4. Propagowanie twórczości 
artystycznej, zainteresowania kulturą 
i aktywności fizycznej, rozbudzania 
talentów. 
5. Budowanie tożsamości narodowej 
poprzez kultywowanie narodowych 
tradycji oraz obyczajów, kształcenia 

 
ul. Wiśniowa 27 
42-100 Kłobuck  

 
Zarząd: 
 
Prezes: Maciej 
Paliwoda 
 
Wiceprezes: 
Karolina Kutynia 
 
Wiceprezes: 
Klementyna 
Krysiak 

 
Komisja 
Rewizyjna: 
Przewodniczący 
Tomasz 
Konieczny 
 
Sekretarz: Julia 
Dróżdż 
 
Członek: 
Przemysław 
Konieczny 
 

 
Przyjęty 
uchwałą z dnia 
30.06.2016r. 

 
NIE 

    



świadomości dzieci i młodzieży w 
sferze lokalnego patriotyzmu. 
6. Umożliwienie twórcom 
nieprofesjonalnym, w tym 
niepełnosprawnym, konfrontacji 
własnych dokonań, poszukiwań 
artystycznych i literackich, 
wyszukiwania twórców szczególnie 
uzdolnionych. 
7. Współpraca z instytucjami 
państwowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi w kraju i zagranicą. 

Paulina 
Cykowska 

 
2 Powiat Kłobucki. 
3. 1. Zabieranie głosu i wyrażanie 
swojego stanowiska na forum 
publicznym. 
2. Współpraca z organami 
administracji publicznej oraz innymi 
instytucjami i podmiotami. 
3. Kierowanie postulatów do 
organów administracji publicznej i 
władz. 
4. Organizowanie spotkań, prelekcji, 
wystaw, koncertów oraz innych 
imprez. 
5. Prowadzenie innych działań 
sprzyjających realizacji statutowych 
celów Stowarzyszenia. 
 

 
 

3. 

 
 

Stowarzyszenie 
PROJEKT 

KŁOBUCK 

 
 

18.07. 
2016r 

1. 1. Celem Stowarzyszenia jest 
przebudowa infrastruktury 
społeczno-gospodarczej ze 
szczególnym uwzględnieniem praw, 
godności i interesów wszystkich 
warstw społecznych w rozumieniu 
Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, a w szczególności: 
a) działanie na rzecz praworządności 
i sprawiedliwości społecznej 
b) podjęcie działalności 
informacyjnej jako alternatywy 
względem prasy 
c) zmiana polityki Miasta i Gminy 
Kłobuck w zakresie infrastruktury 
technicznej ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki wodno-
ściekowej 
d)zmiana polityki Miasta i Gminy 
Kłobuck w zakresie infrastruktury 
transportowej 
e) ochrona socjalnych, zdrowotnych, 
kulturalnych i innych praw obywateli 
f) ochrona naturalnego środowiska 
człowieka 

 
ul. Baczyńskiego    
      10/7 
42-100 Kłobuck 

 
Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 
 
Aleksander 
Tokarz 

 
Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

 
Przyjęty 
uchwałą z dnia 
13.07.2016r 

 
NIE 

    



g) działanie na rzecz dzieci z rodzin 
ubogich oraz osób 
niepełnosprawnych 
h) działanie na rzecz pracujących i 
bezrobotnych, rencistów i emerytów 
i) odbudowa i kształtowanie 
właściwej postawy etycznej i 
patriotycznej 
 
2. Terenem działania jest cała Polska 
ze szczególnym uwzględnieniem 
Miasta i Gminy Kłobuck, powiatu 
kłobuckiego i województwa 
śląskiego. 

3. 1. Oddziaływanie na władze w 
celu wprowadzania zmian zgodnych 
z celami działania Stowarzyszenia. 
2. Wytaczanie powództwa na rzecz 
obywateli z uwagi na przyznaną  
zdolność sądową oraz uzyskiwanie 
uprawnień strony w postępowaniu 
administracyjnym. 
3. Współpraca z wszelkimi osobami 
oraz instytucjami o podobnych 
celach działania. 
3. Informowanie opinii publicznej o 
działalności Stowarzyszenia poprzez: 
witryny internetowe, profile na 
portalach społecznościowych, 
zarejestrowanie tytułu prasowego w 
organie rejestracyjnym i publikacje 
4. Możliwość organizacji referendum 
i innych obywatelskich inicjatyw. 
5. Zgłoszenia organom ścigania i 
innym uprawnionym instytucjom 
uzasadnionego podejrzenia 
popełnienia wykroczeń i przestępstw. 

 
4. 

 
Grupa Filmowa 

„Kłobuck” 

 
20.10. 
2016r 

1. 1.Celem Stowarzyszenia jest 
tworzenie dzieł audiowizualnych 
oraz promocja i propagowanie tego 
typu działań wśród społeczności 
lokalnej.  

 
Ul. Tuwima 5 
42-100 Kłobuck 

 
Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane  
przez 
przedstawiciela  
 
Bartosz Dominik 

 
Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

 
Przyjęty 
uchwałą z dnia 
16.10.2017r. 

 
NIE 

    

2. Cała Polska, ze szczególnym 
uwzględnieniem miasta i gminy 
Kłobuck, powiatu kłobuckiego oraz 
województwa śląskiego.  



3.1. Organizowanie koncertów, 
wystaw, pokazów oraz innych imprez 
o charakterze artystycznym i 
kulturalnym.  
2. Współpraca pomiędzy osobami i 
instytucjami o podobnych celach 
działania. 
3. Wspieranie działań zmierzających 
do popularyzacji sztuk 
audiowizualnych, jak również ich 
właściwej produkcji. 
4. Inne działania realizujące cele 
statutowe. 

 
5. 

 
Stowarzyszenie 

Organizacji 
Ekologicznej 
„Pro veritate” 

 
04.04. 
2017r. 

3.1. Wyłącznym celem 
Stowarzyszenia jest ochrona 
środowiska jako całokształt działań 
zmierzających do naprawienia 
wyrządzonych szkód lub 
zapobiegających wyrządzeniu szkód 
fizycznemu otoczeniu lub zasobom 
naturalnym, jak też działania 
zmierzające do zmniejszenia ryzyka 
wystąpienia takich szkód, bądź 
zachęcające do bardziej efektywnego 
wykorzystywania zasobów 
naturalnych. 

 
Ul. 
Nowokrzepice 13 
42-160 Krzepice 

 
Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela  
 
Marek 
Kajkowski 

 
Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

 
 

 
NIE 

    

2. Rzeczypospolita Polska  
 
3. 1. Udział w postępowaniach 
administracyjnych i sądowych 
związanych pośrednio lub 
bezpośrednio z zagospodarowaniem 
przestrzennym, warunkami 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu oraz uwarunkowaniami 
środowiskowymi, sanitarnymi, 
budowlanymi. 
2. Prowadzenie działań 
edukacyjnych i informacyjnych. 
3. Współpraca z organami 
administracji państwowej i 
samorządowej, podmiotami 
gospodarczymi, środkami masowego 
przekazu oraz organizacjami 
pozarządowymi w zakresie idei 
ochrony środowiska oraz 
zrównoważonego ekologicznie 
rozwoju. 
4. Występowanie do organów władzy 
publicznej i samorządowej z 
inicjatywami lub sugestiami zmian w 
przepisach prawa powszechnie 
obowiązującego oraz prawa 
lokalnego. 
5. Organizowanie wolontariatu. 



6. Wpływanie na zmiany o 
charakterze systemowym na rzecz 
celów ekologicznie użytecznych.   
7. Wypowiadanie się w sprawach 
publicznych związanych z celami 
Stowarzyszenia.  
 
 

 


