Ewidencja stowarzyszeń zwykłych będących pod nadzorem Starosty Kłobuckiego.
Na podstawie art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 2261) 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)
1. Cel/cele działania stowarzyszenia
zwykłego
Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty
wpisów do
ewidencji

1

2

3

1.

Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi
w Opatowie

20.05.
2016r

Stowarzyszenie
zakończyło swoją
działalność.

2. Teren działania stowarzyszenia
zwykłego
3. Środki działania stowarzyszenia
zwykłego
4
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.

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

5

6

7

8

9

10

NIE

Rozwiązanie
stowarzyszenia

ul. Kościuszki
145
42-152 Opatów

Zarząd:
Prezes:
Paweł Szlachcic
Sekretarz:
Tomasz
Macherzyński

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

Przyjęty
uchwałą
Nr 2/2015
z dnia
05.10.2015r

Likwidator
Zastosowanie
stowarzyszenia
wobec
zwykłego
stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru
11
12

Uwagi

13
SOK.512.
04.2019

Uchwała nr
1/2018
z dnia
29.12.2018r.

Skarbnik: Renata
Kemuś
Członek:
Marzena
Ślusarczyk
Małgorzata
Polańska

2. Rzeczypospolita Polska

1

2.

Stowarzyszenie
Mix-Art. Kłobuck

15.07.
2016r

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”.
1. 1. Integracja środowiska lokalnego
2. Kształtowanie postaw pro ul. Wiśniowa 27
kulturalnych i prospołecznych wśród 42-100 Kłobuck
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

Zarząd:
Prezes: Maciej
Paliwoda

Komisja
Rewizyjna:
Przewodniczący
Tomasz
Konieczny

Przyjęty
uchwałą z dnia
30.06.2016r.

NIE

Wiceprezes:
Karolina Kutynia Sekretarz: Julia
Dróżdż
Wiceprezes:
Klementyna
Członek:
Krysiak
Przemysław
Konieczny

2

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 ul. Baczyńskiego
społeczno-gospodarczej
ze
10/7
szczególnym uwzględnieniem praw, 42-100 Kłobuck
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 wodnościekowej
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

Stowarzyszenie
Nie
posiada Przyjęty
zwykłe
jest organu kontroli uchwałą z dnia
reprezentowane
wewnętrznej
13.07.2016r
przez
przedstawiciela

NIE

Aleksander
Tokarz

3

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.

4.

Grupa Filmowa
„Kłobuck”

20.10.
2016r

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.
1. 1.Celem Stowarzyszenia jest
tworzenie dzieł audiowizualnych Ul. Tuwima 5
oraz promocja i propagowanie tego 42-100 Kłobuck
typu działań wśród społeczności
lokalnej.
2. Cała Polska, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta i gminy
Kłobuck, powiatu kłobuckiego oraz
województwa śląskiego.

Stowarzyszenie
Nie
posiada Przyjęty
zwykłe
jest organu kontroli uchwałą z dnia
reprezentowane
wewnętrznej
16.10.2017r.
przez
przedstawiciela

NIE

Bartosz Dominik

4

5.

Stowarzyszenie
Organizacji
Ekologicznej
„Pro veritate”

04.04.
2017r.

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.
1.1.
Wyłącznym
celem
Stowarzyszenia
jest
ochrona Ul.
środowiska jako całokształt działań Nowokrzepice 13
zmierzających
do
naprawienia 42-160 Krzepice
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.

Stowarzyszenie
Nie
posiada
zwykłe
jest organu kontroli
reprezentowane
wewnętrznej
przez
przedstawiciela

NIE

Marek
Kajkowski

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.
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6.

Stowarzyszenie
Nowoczesne
Kobiety

26.05.
2017r

6. Wpływanie na zmiany o
charakterze systemowym na rzecz
celów ekologicznie użytecznych.
7. Wypowiadanie się w sprawach
publicznych związanych z celami
Stowarzyszenia.
1.1 Aktywizowanie i integrowanie
środowiska lokalnego.
2.Wspieranie rozwoju kulturowego.
3.Organizowanie
imprez
kulturalnych,
imprez
okolicznościowych,
wystaw,
konkursów, festynów, dożynek,
odpustów, obchodów Dnia Kobiet,
Matki,
Dziecka,
zabaw
andrzejkowych, sylwestrowych itp.
4. Pozyskiwanie funduszy krajowych
i z Unii Europejskiej.
5. Kursy i szkolenia.

ul.
Pokrzyńskiego
78
Libidza
42-125 Kamyk

Stowarzyszenie
Nie
posiada
zwykłe
jest organu kontroli
wewnętrznej
reprezentowane
przez
przedstawiciela

Przyjęty
uchwałą
Nr 2/2017
z dnia
23.05.2017 r.

NIE

SOK.512.
05.2017

Przyjęty
uchwałą
Nr 02/2016
z dnia
15.01.2016 r

NIE

SOK.512.
04.2017

Urszula Bugaj

2. Rzeczpospolita Polska.

7.

Stowarzyszenie
Inicjatyw
Społecznych
„Semper Veritas”

05.06.
2017r

3. 1. Wspieranie działań władz wsi,
gminy i powiatu w zakresie rozwoju
społeczności lokalnej oraz poprawy
wyglądu miejsc publicznych.
2. Cykliczne organizowanie imprez
integrujących społeczność lokalną.
3. Wspieranie aktywności kobiet na
terenach wiejskich.
1.1 Ochrona ładu przestrzennego,
właściwa
gospodarka ul.
nieruchomościami,
ochrona Nowokrzepice 13
środowiska
i
przyrody
oraz 42-160 Krzepice
gospodarki
wodnej
z
uwzględnieniem
interesów
społeczności lokalnej.
2. Propagowanie i wspieranie
rozsądnej ekologii uwzgledniającej
lokalne uwarunkowania środowiska
przyrodniczego
oraz
interes
społeczności lokalnej
3. Edukcja ekologiczna
4.
Wspieranie
społeczności
lokalnych w działaniach służących
ochronie środowiska naturalnego
przed
negatywnymi
skutkami
inwestycji ujemnie oddziałujących
na środowisko.
5. Zadania w zakresie wodociągów i
zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i
porządku oraz urządzeń sanitarnych,
wysypisk
i
unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, zaopatrzenia
w energię elektryczną i cieplną oraz

Stowarzyszenie
Nie posiada
zwykłe
jest organu kontroli
reprezentowane
wewnętrznej
przez
przedstawiciela
Marek
Kajkowski
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gaz.
6. Ochrona zdrowia, edukacji
zdrowotnej
7.
Gminnego
budownictwa
mieszkaniowego.
8. Edukacji publicznej.
9. Kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego i
opieki nad nimi, a także rozwoju
bibliotek publicznych i innych
instytucji kultury
10. Zieleni miejskiej i zadrzewień
11. Wspierania i upowszechniania
idei samorządowej, w tym tworzenia
warunków do działania i rozwoju
jednostek pomocniczych i wdrażania
programów pobudzania aktywności
obywatelskiej
12. Promocji gminy.
2. Rzeczpospolita 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 rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
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 społecznie użytecznych.
7. Wypowiadanie się w sprawach
publicznych, związanych z celami
stowarzyszenia.
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8.

Stowarzyszenie
Kreatywnych
Kobiet w
Ostrowach nad
Okszą

09.06.
2017r

1. 1. Cele Stowarzyszenia to:
Ul. Sportowa 33
a)integracja środowisk kobiecych 42-122 Ostrowy
poprzez
aktywność
kulturalną, nad Okszą
rekreacyjną i towarzyską
b) wspieranie wszelkich inicjatyw
służących rozwojowi zainteresowań i
uzdolnień, aktywizacji zawodowej
oraz działalności gospodarczej kobiet
c) podejmowanie, realizowanie i
propagowanie inicjatyw edukacyjnokulturalnych i artystycznych oraz
wymiany doświadczeń zawodowych
i gospodarczych
d) promowanie członkiń szczególnie
uzdolnionych
e) działanie na rzecz przestrzegania
praw kobiet
f) przeciwdziałanie przemocy i
patologiom społecznym
g) podejmowanie działań na rzecz
budowy
społeczeństwa
obywatelskiego
h) organizacja spotkań z ludźmi
prezentującymi różne dziedziny
życia
i) działalność na rzecz integracji
zawodowej i społecznej kobiet
j) działalność charytatywna i pomoc
społeczna
k) upowszechnianie i ochrona
wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój
demokracji
l) działania na rzecz integracji
europejskiej
oraz
rozwijanie
kontaktów i współpracy miedzy
społeczeństwami
m) działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych
n) działalność w zakresie nauki,
edukacji, oświaty i wychowania
o)
upowszechnianie
kultury
fizycznej, sportu i turystyki
p)
działalność
wspomagająca
technicznie,
szkoleniowo,
informacyjnie
lub
finansowo
organizacje pozarządowe w zakresie
określonym w niniejszym paragrafie

Zarząd :
Prezes:
Małgorzata
Szymonik

Nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Przyjęty
Uchwałą nr
3/2017
z dnia
2.06.2017 r.

NIE

Wiceprezes:
Danuta
MikołajczykBednarska
Skarbnik:
Katarzyna
Kasprzyk

2. Rzeczpospolita Polska
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3. 1. Współdziałanie z właściwymi
instytucjami
państwowymi,
prywatnymi,
samorządowymi
i
społecznymi,
sektorem
gospodarczym, środkami masowego
przekazu oraz z osobistościami życia
publicznego
zainteresowanymi
problemami kobiet.
2.
Prowadzenie
działalności
informacyjnej,
promocyjnej,
szkoleniowej i wydawniczej służącej
realizacji celów statutowych.
9.

10.

Stowarzyszenie
Nasza Wieś
Kostrzyna - Kotary

Stowarzyszenie
„Blues nad Okszą”

19.06.
2017r

22.08.
2017r.

1.1Integracja mieszkańców.
Kostrzyna 28
2. Kultywowanie obrzędów i 42-140 Panki
zwyczajów wiejskich.
3.
Propagowanie
tradycji
wielkanocnych
i
bożonarodzeniowych.
4. Aktywizowanie kultury i sportu.
5.
Propagowanie
rękodzieła
ludowego.

Zarząd:

2. Rzeczpospolita Polska.

Skarbnik:
Irena Wąsińska

3.1.
Organizowanie
spotkań
towarzyskich.
2. Robienie wieńców dożynkowych.
3. Udział w wyjazdach plenerowych.
4. Wyjazdy na koncerty i do teatru.
1.1. Organizacja Festiwalu Blues nad Ul. Tuwima 5
Okszą
42-100 Kłobuck
2.
Upowszechnianie
muzyki
bluesowej
3. Promocja zespołów grających
muzykę bluesową

Przyjęty
Uchwałą nr 2
z dnia
08.06.2017r

NIE

Przyjęty
uchwała z dnia
21.08.2017r

NIE

Statut
stowarzyszenia
Prezes:
przyjęty
Danuta Brzęczek z-ca
Uchwała Nr 2
Przewodniczącej: z dnia
30.08.2017r
I z-ca Prezesa: Helena Gmyrek
Danuta Knopik
Sekretarz: Wanda

NIE

Prezes:
Małgorzata
Jelonek
Wiceprezes:
Ewa
Kwiatkowska

Komisja
rewizyjna:
Przewodniczący:
Anna Poraj
Sekretarz:
Danuta Kauf
Członek: Teresa
Kiedrzyn

Sekretarz:
Urszula Seliga

Stowarzyszenie
Nie posiada
zwykłe
jest organu kontroli
reprezentowane
wewnętrznej
przez
przedstawicieli
Ryszard Kadziak

2. Rzeczpospolita Polska.
Maciej Zielonka

11.

Koło Gospodyń
Wiejskich w
Pankach

Stowarzyszenie
zostało
przekształcone.

07.09.
2017r

3. 1. Organizowanie Festiwalu Blues
nad Okszą
2.
Wydawanie
rocznika
z
działalności stowarzyszenia.
3.
Pozyskiwanie
wsparcia
finansowego od firm oraz osób
prywatnych.
4.
Organizacja
koncertów
bluesowych.
1.1 Obrona praw, reprezentowanie Ul. Tysiąclecia 1
interesów i działanie na rzecz 42-140 Panki
poprawy
sytuacji
społecznozawodowej kobiet wiejskich i ich
rodzin
2. inicjowanie i podejmowanie
różnorodnych działań na rzecz
poprawy warunków życia, pracy i

Zarząd:

Przewodniczący:
Dorota Pytel

Przekształcenie i
wpis do
Krajowego
Rejestru Kół
Gospodyń
Wiejskich
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12.

Stowarzyszenie
zwykłe –
Pielęgniarki
cyfrowe

20.09.
2017r

wypoczynku kobiet wiejskich i
środowiska wiejskiego
3. Prowadzenie wśród kobiet
wiejskich działalności społecznowychowawczej,
oświatowokulturalnej, w zakresie poprawy
warunków socjalno-bytowych rodzin
wiejskich, upowszechniania postępu
w rolnictwie i gospodarstwie
domowym oraz poprawy stanu
ochrony zdrowia i opieki społecznej
mieszkańców wsi.
______________________________
2. Rzeczpospolita Polska.
______________________________
3. 1. Reprezentuje potrzeby oraz
broni zawodowych i społecznych
interesów kobiet wiejskich i ich
rodzin
przedkładając
organom
administracji
państwowej,
państwowym
i
społecznym
jednostkom organizacyjnym oraz
organizacjom spółdzielczym i innym
organizacjom
powołanym
do
wykonywania zadań na rzecz
rolnictwa i mieszkańców wsi swoje
stanowisko w postaci opinii,
wniosków i żądań dotyczących
problemów
społecznogospodarczych, socjalno-bytowych i
kulturalnych wsi
1.1 Zebranie obiektywnych danych Lutrowskie 28A
na temat płacy wśród pielęgniarek i 42-161
położnych.
Starokrzepice
2. Zebranie obiektywnych danych na
temat warunków pracy pielęgniarek i
położnych.
3. Zebranie obiektywnych danych na
temat występowania mobbingu w
miejscach pracy.
4. Ustalenie realnych działań w celu
poprawy warunków pracy i płacy.
5. Organizacja kampanii edukacyjnej
dla
społeczeństwa
na
temat
„SAMOOPIEKI”
6. Organizacja kampanii edukacyjnej
dla
społeczeństwa
na
temat
„Czynnego udziału rodziny w opiece
nad pacjentem”
7. Organizacja kampanii edukacyjnej
dla społeczeństwa „KIM JESTEM?
Siostrą, siostrzyczką, robotem? A nie
przypadkiem
człowiekiem?
Pracownikiem? Żoną? Ojcem?”
8. Organizacja kampanii społecznych
o roli pielęgniarki i położnej we

II z-ca Prezesa: Brzęczek
Danuta Chyra

Decyzja nr
BP224000028/2019
z dnia
23.05.2019r

Sekretarz: Joanna
Matyszczak
Skarbnik:
Tadeusz Kluba

Zarząd:

Nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Prezes:
Katarzyna
Kowalska
Wiceprezes:
Joanna
Lewoniewska
Skarbnik
Sekretarz :
Ewelina
Tymoszuk

i

Regulamin
przyjęty
Uchwała Nr 2
z dnia
16.09.2017r

NIE

Zmiana w
składzie
zarządu –
nowy
skarbnik i
sekretarz
Uchwała
nr 3/2019
z dnia
23.02.
2019r
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współczesnym społeczeństwie.
9. Zadbanie o dobre imię naszych
zawodów.
10. Próba sprecyzowania oczekiwań
stowarzyszenia
Pielęgniarek
Cyfrowych wobec władz NIPiP
11. Próba sprecyzowania oczekiwań
stowarzyszenia
Pielęgniarek
Cyfrowych wobec władz OZZPiP
12. Próba podjęcia dialogu i
negocjacji z podmiotami leczniczymi
w sprawie poprawy warunków pracy
i płacy na stanowiskach pielęgniarki
i położnej.
______________________________
2. Rzeczpospolita Polska.
3. 1. Przeprowadzenie badań za
pomocą anonimowych ankiet lub
innych poufnych narzędzi do
zbierania opinii na temat wysokości
zarobków oraz innych świadczeń
wśród personelu pielęgniarskiego i
położniczego
oraz
okresowy
monitoring wprowadzanych zmian
2. Przeprowadzenie badań za
pomocą anonimowych ankiet lub
innych poufnych narzędzi wśród
personelu pielęgniarskiego oraz
położniczego na temat warunków
pracy
oraz
monitoring
wprowadzanych zmian.
3. Przeprowadzenie badań za
pomocą anonimowych ankiet wśród
personelu pielęgniarskiego oraz
położniczego na temat mobbingu w
zakładach pracy.
4. Działania w kierunku poprawienia
warunków pracy i płacy.
5. W zależności od warunków
finansowych
stowarzyszenia
kolportaż ulotek informacyjnych,
druk
plakatów
edukacyjnych,
kampania edukacyjna w mediach
cyfrowych i tradycyjnych.
6. niezależny dialog z władzami
Ogólnopolskiego
Związku
Zawodowego
Pielęgniarek
i
Położnych określonego w dalszej
części regulaminu skrótem OZZPiP i
Naczelnej Izby Pielęgniarek i
Położnych, w skrócie NIPiP, po
sprecyzowaniu swoich oczekiwań
przez członków stowarzyszenia.
7. Niezależny dialog z podmiotami
leczniczymi na prośbę Członków
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stowarzyszenia na temat warunków
pracy.
13.

Stowarzyszenie
Rekonstruktorów
Historii „Helle
Berg”

10.10.
2017r

1.1 Szerzenie i propagowanie wiedzy
historyczno-militarnej
Polski
i
Europy szczególnie
XIX i XX
wieku.
2. Edukacja historyczna dzieci i
młodzieży poprzez aktywny ich
udział
w
uroczystościach
patriotycznych,
rekonstrukcjach
historycznych i innych widowiskach
plenerowych, Żywych Lekcjach
Historii
organizowanych
w
placówkach
edukacyjnych,
muzealnych i innych miejscach na
terenie kraju.
3.
Aktywne
reprezentowanie
chlubnych tradycji oręża polskiego
na
wszelkiego
rodzaju
uroczystościach
o
charakterze
historyczno-patriotycznym.
4. Tworzenie, organizowanie i
występowanie w aktywny sposób
jako rekonstruktorzy w plenerowych
i
teatralnych
widowiskach
rekonstrukcji historii.
5. Działanie na rzecz strzelectwa,
sportu
strzeleckiego
i
kolekcjonerstwa broni.
6. Popularyzowanie wiedzy z
dziedziny
strzelectwa,
sportu
strzeleckiego i kolekcjonerstwa
broni.
7. Promocja i popieranie strzelectwa
i kolekcjonerstwa broni.
2. Rzeczpospolita Polska.
3. 1. Organizowanie i kreowanie
spotkań,
pikników,
widowisk
rekonstrukcyjno-historycznych,
zawodach strzeleckich, prelekcji,
pokazów i zawodów oraz innych
widowisk plenerowych.
2. Współpraca ze wszystkimi
osobami i instytucjami o podobnych
celach działania, w szczególności z
grupami rekonstrukcji historycznej.
3. Występowanie z wnioskami i
opiniami do właściwych organów
administracji.
4. Inne działania realizujące cele
stowarzyszenia.
5. Edukacja historyczna wśród
młodzieży i osób dorosłych(żywe
lekcje historii).
6. Czynny i aktywny udział w

Ul.
Częstochowska
1a
42-152 Opatów

Stowarzyszenie
Nie posiada
zwykłe
jest organu kontroli
wewnętrznej
reprezentowane
przez
przedstawiciela :

Regulamin
przyjęty
uchwała z dnia
8.09.2017r

NIE

Maciej Woszczyk
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14.

Stowarzyszenie na
rzecz kobiet
„Kobiety
Aktywne”

16.01.
2018r

różnych tematycznych widowiskach
historyczno-rekonstrukcyjnych.
7.
Współpraca
z
innymi
Stowarzyszeniami
i
Grupami
Rekonstrukcji Historycznej w kraju i
zagranicą.
1.1 Pomoc kobietom i ich rodzinom Ul. Harcerska 4
w trudnej sytuacji rodzinnej.
2. Pomoc w integracji i reintegracji 42-100 Kłobuck
zawodowej i społecznej kobiet
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.
3. Działalność charytatywna.
4.
Podtrzymywanie
i
upowszechnianie tradycji narodowej,
regionalnej.
5. Ochrona i promocja zdrowia.
6. Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych.
7. Działalność na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn.
8. Pomoc kobietom w wieku
emerytalnym.
9. Działanie na rzecz rozwoju
społeczności lokalnych.
10. Prowadzenie oświaty, edukacji i
działań naukowych.
11. Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej.
12. Rozpowszechnianie turystyki i
krajoznawstwa w Polsce i Europie.
13. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk
żywiołowych.
14. Ochrona środowiska.
15. Upowszechnianie i ochrona praw
konsumenckich.
16.
Promocja
i
organizacja
wolontariatu.
17. Działanie na rzecz rodziny,
macierzyństwa,
rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw
dziecka.
18. Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym.
2. Powiat Kłobucki.
3. 1. Wspieranie kobiet i ich rodzin w
trudnej sytuacji rodzinnej.
2. Udzielanie pomocy prawnej,
psychologicznej.
3. Integracje kobiet z całego powiatu.
4. Propagowanie zdrowego stylu
życia : aktywności fizycznej,
odpowiedniej
diety
wśród
społeczeństwa.
5.
Kultywowanie
tradycji

Zarząd
Prezes:
Profic

Komisja
Rewizyjna
Anna
Emilia Szczypiór

z-ca
Prezesa: Karolina
Zarębska
Danuta
Gosławska
Anna
Ochmańska
Sekretarz:
Barbara
Błaszczykowska
Skarbnik:
Małgorzata
Skrok

Regulamin
przyjęty
Uchwałą nr
2/2017 z dnia
08.09.2017r

NIE

Zmiana
adresu
pismo z
dnia
28.05.
2019 r.
Zmiana
adresu
siedziby
pismo z
dnia
04.03.
2020r

Członek
:
Zdzisława Kall
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15.

16.

Koalicja
Samorządowa

Towarzystwo
Przyjaciół
Kłobucka

26.01.
2018r

04.04.
2018r

regionalnych.
6. Organizowanie spotkań, prelekcji,
wystaw, koncertów oraz innych
imprez.
7. Współpraca z wszelkimi osobami
oraz instytucjami o podobnych
celach
działania,
tworzenie
płaszczyzny wymiany informacji i
doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami.
8. Inne działania realizujące cele
statutowe.
1.Celem
Stowarzyszenia
jest
skuteczny
udział
w
życiu
samorządowym
na
terenie
wszystkich
gmin
powiatu
kłobuckiego. Pragnące skupić ludzi
zaangażowanych i kompetentnych w
różnych
dziedzinach
życia
społecznego, którym zależy na
rozwoju
swoich
środowisk
lokalnych, wierzących w sens pracy
dla dobra wspólnego.
2. Powiat Kłobucki.
3. Program wyborczy stowarzyszenie
realizować będzie wspólnie z
mieszkańcami poprzez aktywność
samorządów
gmin,
powiatu,
samorządów osiedli i sołectw,
radnych w radach gmin i radzie
powiatu
oraz
ze
wszystkimi
organizacjami pozarządowymi i
stowarzyszeniami.
1.1 Inspirowanie, podejmowanie i
popieranie
przedsięwzięć
podejmowanych na rzecz rozwoju
miasta i gminy Kłobuck.
2. Propagowanie jego dorobku,
tradycji i kultury.
3. Troska o ochronę zabytków i
pamiątek przeszłości.
4. Utrzymywanie więzi z osobami
zasłużonymi dla miasta i regionu.
5. Kształtowanie patriotyzmu i
wysokich walorów moralnych.
6. Udział w życiu społecznopolitycznym.
2. Obszar miasta i gminy Kłobuck.
3. 1. Współpraca z organami
samorządu
terytorialnego,
organizacjami
politycznymi
i
społecznymi.
2.
Organizowanie
odczytów,
prelekcji, spotkań autorskich dla

Ul. Kopiecka 21
42-125
Borowianka

Zarząd
Przewodniczący:
Janusz Soluch

Nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Regulamin
przyjęty
Uchwała nr
1/2018 z dnia
8.01.2018r

NIE

Regulamin
przyjęty
Uchwała Nr
3/2018 z dnia
19 stycznia
2018r

NIE

z-ca
Przewodnicząceg
Jerzy Zakrzewski
Sekretarz:
Mariola
Wojciechowska
Skarbnik: Jacek
Krakowian
Członek: Danuta
Gosławska

Ul. Okólna 3
42-100 Kłobuck

Zarząd
Prezes: Sylwia
Piątkowska
Wiceprezes:
Tadeusz Syguda
Sekretarz:
Skwara

Olga

Skarbnik:
Andrzej Balas
Członkowie:
Jerzy Zakrzewski
Maciej Zielonka
Roman Minkina
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17.

18.

Stowarzyszenie
KARP

Stowarzyszenie
Gospodarcze Panki
2001

12.04.
2018r

09.05
2018r

członków
Stowarzyszenia
i
społeczeństwa.
3.
Organizowanie
konkursów,
turniejów i innych imprez z zakresu
wiedzy o Kłobucku i regionie.
4.
Prowadzenie
działalności
wydawniczej tematycznie związanej
z Kłobuckiem i regionem.
5. Współpraca z pokrewnymi
stowarzyszeniami
lokalnymi
i
regionalnymi.
1.1. Działanie na rzecz propagowania
wędkarstwa
rekreacyjnego
i
sportowego oraz etyki wędkarskiej.
2.
Ochrona
i
kształtowanie
środowiska naturalnego poprzez
ochronę rzadkich gatunków zwierząt
i roślin, ochronę łowisk i zwalczanie
kłusownictwa,
zarybianie
i
prowadzenie gospodarki rybackowędkarskiej.
2. Gmina Krzepice.
3.1. Organizowanie spotkań i
zawodów wędkarskich oraz innych
imprez.
2. Współpraca z wszelkimi osobami i
instytucjami o podobnych celach
działania.
3. Występowanie z wnioskami i
opiniami do właściwych organów
administracji państwowej.
4. Wspieranie działań zmierzających
do
ochrony
i
kształtowania
środowiska naturalnego.
5. Inne działania realizujące cele
określone w regulaminie.

Ul.
Nowokrzepice
30A
42-160 Krzepice

1.1.Wspomaganie
rozwoju Ul. 1 Maja 19
przedsiębiorczości na terenie kraju.
42-140 Panki
2. Popularyzacja wiedzy i osiągnięć
naukowych w/z małych i średnich
przedsiębiorstw.
3.Działania na rzecz adaptacji
małych i średnich przedsiębiorstw do
warunków wolnorynkowych.
4.Pomoc osobom rozpoczynającym
działalność gospodarczą.
5.Działania na rzecz integracji
społecznej.
6.Tworzenie systemów wsparcia
innowacyjności
i
transferu
technologii dla przedsiębiorców.

Stowarzyszenie
Nie posiada
zwykłe
jest organu kontroli
reprezentowane
wewnętrznej
przez
przedstawiciela :

Regulamin
przyjęty
Uchwała nr 3
z dnia
7.04.2018r

NIE

Regulamin
przyjęty
Uchwała nr 1
z dnia
09.05.2018r

NIE

Zygmunt Pyrak

Stowarzyszenie
Nie posiada
zwykłe
jest organu kontroli
reprezentowane
wewnętrznej
przez
przedstawiciela :
Tadeusz Kluba

2.Rzeczpospolita Polska.
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19.

Kłobuckie
Stowarzyszenie
Lotnicze

16.05.
2018r

3.1.Pomoc w tworzeniu lokalnych
inicjatyw
promujących
przedsiębiorczość.
2.Organizowanie zebrań, odczytów,
szkoleń, konsultacji i konferencji o
tematyce przedsiębiorczość.
3.Wydawanie
materiałów
informacyjnych i szkoleniowych.
4.Współpraca
z
innymi
organizacjami w celu realizacji
celów statutowych.
5.Organizowanie
i
udział
w
przedsięwzięciach
promujących
społeczność lokalną.
6.Współpraca z samorządami i
jednostkami
administracji
państwowej.
1.1.Realizowanie przez członków
stowarzyszenia pasji lotniczej.
2.Propagowanie lotnictwa.
3.Szkolenia lotnicze.

Ul. Haliny
Poświatowskiej
17
42-100 Kłobuck

2. Powiat Kłobucki.
Stowarzyszenie
zakończyło swoją
działalność.

20.

Stowarzyszenie
„DOLINA
OKSZY”

22.05.
2018r.

3.1.Współpraca
z
organami
administracji
publicznej,
instytucjami.
2.Kierowanie postulatów do organów
administracyjnych i władz.
3.Prowadzenie działań sprzyjających
celom stowarzyszenia.
1.1.Celem
Stowarzyszenia
jest Ul. Słoneczna 34
działalność
na
rzecz Łobodno
zrównoważonego
rozwoju
wsi 42-125 Kamyk
Łobodno w interesie lokalnej
wspólnoty samorządowej.
2. Rzeczypospolita Polska
3.1.Wystepowanie z wnioskami,
interwencjami,
zgłoszeniami
i
opiniami do właściwych organów
administracji publicznej w sprawach
ochrony środowiska i ochrony
przyrody oraz szeroko rozumianej
edukacji.
2.Monitorowanie działań organów
administracji publicznej w zakresie
wypełniania przez nie obowiązków z
zakresu
ochrony
środowiska
naturalnego i ładu przestrzennego, w
szczególności
przy
wydawaniu
decyzji
administracyjnych
związanych z lokalizacją inwestycji,
które mogą negatywnie oddziaływać
na środowisko, przy tworzeniu
studiów uwarunkowań i kierunków

Stowarzyszenie
Nie posiada
zwykłe
jest organu kontroli
reprezentowane
wewnętrznej.
przez
przedstawiciela:

Regulamin
przyjęty
Uchwałą nr 2
z dnia
12.05.2018r

NIE

Regulamin
przyjęty
Uchwałą nr 1
z dnia
12.05.2018r

NIE

Andrzej
Kraszewski

Stowarzyszenie
Nie posiada
zwykłe
jest organu kontroli
reprezentowane
wewnętrznej.
przez
przedstawiciela:

Stowarzys
zenie
rozwiazan
Uchwała
nr 1 z dnia
11.12.
2019r.

Krzysztof
Kowalczyk
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21.

Stowarzyszenie
hodowców psów
użytkowoobronnych
TOP-DOG

28.05.
2018r

zagospodarowania przestrzennego i
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego
3.Działanie na rzecz zapewnienia
właściwej gospodarki odpadami,
gospodarki wodnej i ściekowej na
terenach wiejskich
4.Przeciwdziałanie
niszczeniu
roślinności
chronionej,
przeciwdziałanie
rabunkowej
wycince drzew, w tym wycince
przydrożnych alei i pozostałości
historycznych
parków
przypałacowych.
5.Podejmowanie działań w zakresie
nowych nasadzeń przydrożnych alei
6.Prowadzenie edukacji ekologicznej
dla dzieci i dorosłych oraz
aktywizacja społeczna mieszkańców
wsi i miasteczek
7.Organizowanie prelekcji, spotkań,
wystaw i innych działań mających na
celu
zachowanie
środowiska
województwa
śląskiego
i
promowanie
jego
walorów
przyrodniczych
8.Wspieranie i promowanie rozwoju
agroturystyki oraz innych form
turystyki kwalifikowanej
9.Wspieranie działań mających na
celu zwiększenie ilości miejsc
chronionych prawnie, a które przez
swoje
walory
przyrodnicze,
krajobrazowe i kulturowe, nie są
jeszcze objęte ochroną
10.Współpraca
ze
środkami
masowego
przekazu,
w
tym
prowadzenie
własnej
strony
internetowej, wydawanie ulotek,
plakatów
11.Działalność
informacyjna,
edukacyjna oraz wydawnicza w celu
kształtowania postaw obywatelskich
i prospołecznych
1.1.Organizacja hodowli i szkolenia
psów rasowych.
2.Rejestracja
hodowli
psów
rasowych
prowadzonych
przez
członków stowarzyszenia.
3.popularyzowanie
informacji
dotyczących
hodowli
psów
rasowych, w tym racjonalnego
odżywiania,
szkolenia
oraz
rozmnażania.

Ul. Ogrodowa 65 Zarząd:
Grodzisko
42-130 Wręczyca Prezes:
Wielka
Jacek Krawczyk

Nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

Przyjęty
Uchwałą Nr 1
z dnia
16.05.2018

NIE

Sekretarz:
Anna Wagner
Członek:
Mateusz Robak
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22.

Koło Gospodyń
Wiejskich w
Praszczykach

14.12.
2018r

2. Rzeczypospolita Polska
3.1.Organizowanie
spotkań,
prelekcji, kursów, wykładów oraz
innych imprez
2.Współpraca
z
osobami
i
instytucjami o podobnych celach
działania.
3.Inne działania realizujące cele
stowarzyszenia.
4.Prowadzenie rejestru hodowli psów
rasowych
prowadzonych
przez
członków stowarzyszenia.
1.1Obrona praw, reprezentowanie Praszczyki 81A
interesów i działanie na rzecz 42-140 Panki
poprawy
sytuacji
społecznozawodowej kobiet wiejskich i ich
rodzin.
2.Inicjowanie
i
podejmowanie
różnorodnych działań na rzecz
poprawy warunków życia, pracy i
wypoczynku kobiet wiejskich i
środowiska wiejskiego.
3.Prowadzenie
wśród
kobiet
wiejskich działalności społecznowychowawczej,
oświatowokulturalnej, w zakresie poprawy
warunków socjalno-bytowych rodzin
wiejskich, upowszechniania postępu
w rolnictwie i gospodarstwie
domowym oraz poprawy stanu
ochrony zdrowia i opieki społecznej
mieszkańców wsi.

Stowarzyszenie
Nie posiada
zwykłe
jest organu kontroli
reprezentowane
wewnętrznej
przez
przedstawiciela:

Przyjęty
Uchwałą Nr 2
z dnia
06.10.2018

NIE

Teresa Kapuścik

2. Rzeczypospolita Polska.
3.1.Reprezentuje potrzeby oraz broni
zawodowych
i
społecznych
interesów kobiet wiejskich i ich
rodzin
przedkładając
organom
administracji
państwowej,
państwowym
i
społecznym
jednostkom organizacyjnym oraz
organizacją spółdzielczym i innym
organizacją
powołanym
do
wykonywania zadań na rzecz
rolnictwa i mieszkańców wsi swoje
stanowisko w postaci opinii,
wniosków i żądań dotyczących
problemów
społecznogospodarczych, socjalno-bytowych i
kulturalnych wsi.
2.Uczestniczy
w
konsultacji,
opiniowaniu lub opracowywaniu
programów oraz projektów aktów
prawnych
dotyczących
spraw
rodziny wiejskiej, warunków ich
życia i pracy.

18

3.Uczestniczy w opracowywaniu
planów społeczno-gospodarczych w
części dotyczącej rolnictwa i wsi.
4.Bierze udział w negocjacjach oraz
w ciałach doradczo-konsultacyjnych
przy organach administracji i władzy
państwowej w sprawach dotyczących
kobiet wiejskich i ich rodzin.
5.Rozwija
różnorodne
formy
współdziałania i współzawodnictwa
produkcyjnego
oraz
pomocy
sąsiedzkiej.
6.Występuje z wnioskami i działa na
rzecz upowszechniania racjonalnych
metod prowadzenia gospodarstwa
domowego i żywienia rodzin,
doskonalenia
funkcjonowania
placówek handlowych i usługowych,
kształtowania właściwych cen oraz
jakości produktów i usług.
7.Inicjuje i podejmuje działania na
rzecz zabezpieczenia socjalnego
mieszkańców
wsi
oraz
współuczestniczy w rozpoznawaniu i
zaspokajaniu potrzeb ludzi starszych,
chorych, niepełnosprawnych a także
rodzin wielodzietnych, niepełnych i
znajdujących się w najtrudniejszych
warunkach życiowych.
8.Inicjuje i współdziała w rozwoju i
upowszechnianiu kultury na wsi, w
zwiększaniu uczestnictwa ludności
wiejskiej w życiu kulturalnym, w
kultywowaniu folkloru, rękodzieła i
sztuki ludowej.
9.Współdziała
w
rozwijaniu
aktywności sportowo-rekreacyjnej i
turystycznej mieszkańców wsi.
10.Wnosi sprzeciw w stosunku do
stanowiska bądź decyzji organów
administracji państwowej, bądź
jednostek
organizacyjnych
i
organizacji, jeśli zawarte w nich
rozstrzygnięcia dotyczące spraw
kobiet wiejskich i ich rodzin są
niezgodne z przepisami prawa lub
niesłuszne.
11.Może inicjować, organizować i
prowadzić działalność socjalną.
12.Współdziała z organizacjami
politycznymi,
młodzieżowymi,
spółdzielczymi,
samorządem
rolniczym
i
terytorialnym
w
sprawach służących wsi i rolnictwu.
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23.

Stowarzyszenie na
rzecz Budowy Hali
Sportowej przy
Zespole Szkół nr 1
w Kłobucku

02.01.
2019r

1.1.Działanie na rzecz budowy Hali Ul. Zakrzewska
Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w 100/8
Kłobucku.
42-100 Kłobuck
2.Działanie
mające
na
celu
pozyskiwanie środków na budowę
Hali.
3.Uswiadamianie
społeczności
lokalnej
potrzeby
rozbudowy
infrastruktury sportowej w powiecie
kłobuckim.
4.Współpraca
ze
Starostwem
Powiatowym
w
akcjach
promocyjnych budowy Hali.
5.Pomoc merytoryczna w fazie
projektowej.
6.Współpraca z innymi powiatami w
celu wyboru optymalnych rozwiązań
projektowych.
7.Współpraca
z
Gronem
Pedagogicznym i Dyrekcją Szkoły.
8.Popieranie inicjatyw lokalnych,
organizowanie i wspieranie inicjatyw
wobec
władz
samorządowych,
rządowych,
organizacji
pozarządowych i przedsiębiorców.
9.Tworzenie płaszczyzny wymiany
informacji i doświadczeń pomiędzy
osobami
i
instytucjami
zainteresowanymi
celami
stowarzyszenia.
10.Wspieranie
uczestnictwa
społeczności
lokalnych
w
działaniach mających na celu
popularyzowanie sportu na terenie
powiatu kłobuckiego.
11.Współpraca
z
jednostkami
samorządowymi i państwowymi,
zwłaszcza z instytucjami rozwoju
gospodarczego.
2. Rzeczypospolita Polska.

Stowarzyszenie
Nie posiada
zwykłe
jest organu kontroli
reprezentowane
wewnętrznej.
przez
przedstawiciela:

NIE

Maciej Zielonka

3.1.Organizowanie
akcji
informacyjnych i edukacyjnych.
2.Organizowanie spotkań i prelekcji,
wystaw, koncertów oraz innych
imprez.
3.Organizowanie
protestów,
składanie petycji i prowadzenie akcji
informacyjnych.
4.opiniowanie inicjatyw lokalnych
władz
samorządowych
oraz
przedsiębiorców.
5.Współpraca i wymiana informacji
z władzami samorządowymi.
6.Konsultacje z naukowcami i
biegłymi
w
dziedzinach
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24.

Polski Klub
Hodowców Gołębi
Pocztowych Ziemi
Krzepickiej

28.01.
2019r

obejmujących cele stowarzyszenia.
7.Współpraca
z
osobami
i
instytucjami o wspólnych celach
działania.
8.Inicjowanie i uczestnictwo w
postepowaniach administracyjnych i
sądowych w zakresie określonym
prawem, we wszystkich sprawach
związanych z celami stowarzyszenia.
1.1.Zrzeszenie osób hodujących Ul. Oleska 183
gołębie pocztowe.
42-161
2.Racjonalny
rozwój
hodowli Starokrzepice
polskiego gołębia pocztowego.
3.Szerzenie wśród społeczeństwa
wiedzy o życiu i hodowli gołębi
pocztowych.
4.Propagowanie
zasad
etyki
hodowlanej.
2. Rzeczypospolita Polska.
3.1.Organizacja lotów gołębi.
2. Organizacja wystaw.
3. Organizacja prelekcji i spotkań.

Zarząd:
Prezes:
Arkadiusz
Strzelczyk

Nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

Przyjęty
Uchwałą Nr 3
z dnia
23.01.2019

NIE

Wiceprezes:
Eugeniusz
Pąchalski
Skarbnik:
Natalia Wiecha
Sekretarz:
Grzegorz Panek
Członek:
Marian Pakuła

25.

26.

Chór Con Amore

Krzepickie Koło
Kolekcjonerów

14.03.
2019r

06.05.
2019r

1.1.Kultywowanie i upowszechnianie Ul. Śląska 20
muzyki chóralnej.
42-130 Wręczyca
2.Rozwijanie
i
propagowanie Wielka
inicjatyw,
postaw
i
działań
sprzyjających podnoszeniu ogólnego
poziomu kultury muzycznej.
3.Rozwijanie
zainteresowań
muzycznych.
4.Rozbudzanie
wrażliwości
artystycznej, potrzeby kontaktu z
muzyką i chęci jej aktywnego
uprawiania.
5.Działaność kulturalna w zakresie
popularyzacji muzyki.
2. Rzeczypospolita Polska
3.1.Organizacja
imprez
artystycznych, koncertów, itp.
2.Udział w konkursach muzyki
chóralnej.
3.Organizowanie przedsięwzięć o
charakterze muzycznym.
4.Regularny udział w próbach chóru.
1.1.Zrzeszenie
osób Lutrowskie 24a
zainteresowanych kolekcjonerstwem, 42-161 Krzepice
szeroko pojętą historią regionów
Polski oraz ochroną ojczystych dóbr
dziedzictwa
kulturowego
i

Stowarzyszenie
Nie posiada
zwykłe
jest organu kontroli
reprezentowane
wewnętrznej.
przez
przedstawiciela:

NIE

Agnieszka
Brodziak

Zarząd:
Prezes:
Paweł Pyrak

Nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

Przyjęty
Uchwałą nr
2/2019
z dnia
17.04.2019r

NIE

Zmiana
składu
Zarządu
na
Nadzwycz
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środowiska naturalnego.
2.Propagowanie wszelkich form
kolekcjonerstwa
przedmiotów
materialnych, będących odbiciem
zainteresowań członków.
3.Rozwijanie idei kolekcjonerskich
wśród dzieci i młodzieży.
4.Ochrona przedmiotów będących
świadectwem historii oraz dawnej i
współczesnej kultury materialnej i
sztuki.
5.Popularyzacja wiedzy na temat
kolekcjonerstwa i jego znaczenia dla
zachowania
świadectw
kultury
materialnej.
6.Zgłębianie
historii
regionu,
gromadzenie
i
zabezpieczanie
materiałów
archiwalnych
dotyczących historii poznawanego
terenu.
7.Podejmowanie zgodnej z prawem,
zorganizowanej
działalności
eksploracyjnej, mającej na celu
ochronę różnorakich śladów i
świadectw historii regionów i kraju,
połączonej
z
informacją
i
upublicznieniem
efektów
tej
działalności.
8.Stała współpraca z konserwatorem
zabytków i działaniem zgodnie z
jego wytycznymi.
9.Wzbogacanie
kolekcji
historycznych
eksponatów
muzealnych
o
przedmioty
odnalezione w trakcie prowadzonych
działań
eksploracyjnych,
w
szczególności
w
muzeach
współpracujących
ze
Stowarzyszeniem, działających na
terenach
prowadzonych
badań
eksploracyjnych.
10.Organizowanie imprez, wystaw
tematycznych, prelekcji, pokazów i
innych form informacji na temat
historii
miejsc,
w
których
prowadzona
jest
działalność
eksploracyjna
Stowarzyszenia,
podejmowanie działań edukacyjnych
z tego zakresu, mających na celu
zainteresowanie młodzieży historią
regionu i kraju.
11.Organizacja
wydarzeń
integracyjnych
dla
środowiska
kolekcjonerskiego i eksploracyjnego,
tworzenie ekspozycji i wystaw
kolekcji.

Sekretarz:
Marek Woźniak
Skarbnik:
Zbigniew Pyrak

ajnym
Walnym
Zebraniu
Członków
w dniu
11.07.
2019r
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12.Popularyzacja wiedzy fachowej
wśród członków Stowarzyszenia i w
społeczeństwie
m.in.
przez
współdziałanie z mass mediami i
wydawanie własnych wydawnictw,
wspieranie członków Stowarzyszenia
w ich dążeniach do podwyższania
wiedzy i umiejętności przydatnych
do osiągania wysokiej jakości
podejmowanych działań, zgodnych z
celami Stowarzyszenia, w tym
organizowanie wspólnych form
szkoleniowych na rzecz członków
Stowarzyszenia, dotyczących historii
regionu i Polski, miejsc pamięci i
dziedzictwa kulturowego, a także
metod i technik związanych z
bezpieczną i zgodna z prawem
działalnością eksploracyjną.
13.Współdziałanie
z
innymi
instytucjami i stowarzyszeniami
zajmującymi się podobną lub
szeroko pojętą tematyką ochrony
dóbr kultury i przyrody w kraju i
zagranicą.
14.Ochrona
członków
przed
działaniami na ich szkodę i pomoc w
rozwijaniu i uzupełnianiu ich
kolekcji.
2. Rzeczypospolita Polska.
3.1.Popularyzowanie i rozwijanie
kolekcjonerstwa
przedmiotów
artystycznych,
użytkowych,
historycznych stanowiących dobra
kultury materialnej i środowiska
naturalnego.
2.Współpraca
z
muzeami
i
instytucjami kulturalnymi.
3.Udzielanie porad i pomocy w
kolekcjonerstwie.
4.Podejmowanie działań na rzecz
ochrony,
dokumentowania
i
konserwacji zabytków.
5.Organizowanie spotkań, wystaw,
targów, giełd, imprez, szkoleń i
konferencji, których cel jest zgodny z
celami stowarzyszenia.
6.Prowadzenie
działalności
informacyjnej,
publicystycznej,
edukacji na temat eksploracji,
archeologii, historii i dziedzictwa
kulturowego.
7.Organizowanie legalnych, jawnych
eksploracji opartych o niezbędne,
określone
prawem
pozwolenia
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27.

Stowarzyszenie
Kapitan Raginis

12.12.
2019r.

zgodne z celem Stowarzyszenia.
8.Restaurowanie i rekonstrukcja
obiektów zabytkowych.
9.Organizowanie
różnych
form
kształcenia
członków
Stowarzyszenia
odpowiadającym
celom
Stowarzyszenia
i
podwyższającym
jakość
podejmowanych działań.
10.Wspólpraca
z
podmiotami
zewnętrznymi w celu realizacji
celów statutowych, w tym ze
stowarzyszeniami,
muzeami,
grupami
rekonstrukcyjnymi,
jednostkami administracji publicznej
i samorządowej.
11.Szerzenie wiedzy w zakresie
historii i tradycji.
12.Prowadzenie witryny internetowej
1.1.Działanie na rzecz modernizacji ul. Czarnieckiego
sił zbrojnych.
1
2.Wspieranie
rozwoju
Polskiej 42-100 Kłobuck
Armii.
3.Zbieranie funduszy na zakup
sprzętu dla wojska polskiego.
4.Popularyzowanie wiedzy z zakresu
ochrony środowiska, zasad działania
administracji
samorządowej
i
demokracji lokalnej, historii polskiej
państwowości i oręża polskiego na
terenie całego kraju i zagranicy.
5.Popieranie inicjatyw lokalnych,
organizowanie i wspieranie inicjatyw
wobec
władz
samorządowych,
rządowych,
organizacji
pozarządowych i przedsiębiorców
zgodnych z kierunkami działania
stowarzyszenia.
6.Tworzenie płaszczyzny wymiany
informacji i doświadczeń pomiędzy
osobami
i
instytucjami
zainteresowanymi
celami
stowarzyszenia.

Stowarzyszenie
Nie
posiada
zwykłe
jest organu kontroli
reprezentowane
wewnętrznej.
przez
przedstawiciela:

Przyjęty
Uchwałą
Nr 1/2019
z dnia
18.11.2019r

NIE

SOK.512.
09.2019

Bogdan Adamik

2.Rzeczypospolita Polska i
zagranica.
3.1.Organizowanie
akcji
informacyjnych i edukacyjnych.
2.Organizowanie spotkań i prelekcji,
wystaw, koncertów oraz innych
imprez.
3.Opiniowanie inicjatyw lokalnych
władz
samorządowych
oraz
przedsiębiorców.
4.Współpraca i wymiana informacji
z władzami samorządowymi.
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28.

29.

Młodzieżowa
Orkiestra Dęta
Zajączki

Stowarzyszenie
Łap Uśmiech

13.12
2019r

04.02.
2021r.

5.Konsultacje z naukowcami i
biegłymi
w
dziedzinach
obejmujących cele stowarzyszenia.
6.Loterie fantowe z przeznaczeniem
na cele stowarzyszenia.
7.Współpraca
z
osobami
i
instytucjami o wspólnych celach
działania.
8.Inicjowanie i uczestnictwo w
postepowaniach administracyjnych i
sądowych w zakresie określonym
prawem, we wszystkich sprawach
związanych z celami stowarzyszenia.
9.Zbiórki z przeznaczeniem na cele
stowarzyszenia.
1.Celem
Stowarzyszenia
jest
Zajączki
rozwijanie i zaspokajanie potrzeb
Pierwsze 50
muzycznych,
upowszechnianie 42-160 Krzepice
muzyki,
rozwój
kultury,
pozyskiwanie
i
przygotowanie
społeczeństwa
do
aktywnego
uczestnictwa w kulturze oraz
współtworzenie jej wartości.
2. Rzeczypospolita Polska.
3.1.Zaspakajanie potrzeb i aspiracji
muzycznych społeczeństwa oraz
umożliwienie
aktywnego
uczestnictwa w życiu kulturalnym
2.Kształtowanie i rozwijanie potrzeb
muzycznych
3.Prezentację, kultywowanie oraz
upowszechnianie
regionalnego,
narodowego i światowego dorobku
muzycznego
4.Edukacja muzyczna i wychowanie
dzieci i młodzieży jako przyszłych
odbiorców i współtwórców kultury
narodowej
5.Tworzenie
warunków
sprzyjających rozwojowi talentów i
twórczości muzycznej
6.Organizowanie różnorodnych form
prezentacji muzycznej: koncertów,
spektakli muzycznych, audycji i
festiwali muzycznych
1.1.Pomoc społeczna.
ul. Sienkiewicza
2.Działalność charytatywna.
90E
3.Nauka, edukacja, wychowanie.
42-130 Wręczyca
4.Aktywizacja dzieci i seniorów.
Wielka
5.Ekologia i ochrona zwierząt oraz
ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
6.Aktywność fizyczna i zdrowie
2.Rzeczypospolita
Polska
ze
szczególnym
uwzględnieniem
powiatu kłobuckiego.

Nie
posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

Przyjęty
Uchwałą Nr 3
z dnia
29.11.2019r

NIE

SOK.512.
10.2019

Stowarzyszenie
Nie
posiada
zwykłe
jest organu kontroli
reprezentowane
wewnętrznej
przez
przedstawiciela

Przyjęty
Uchwałą Nr 2
z dnia
30.01.2021r.

NIE

SOK.512.
01.2021

Zarząd:
Prezes: Klaudia
Mirowska
Wiceprezes:
Daniela
Szczepaniak
Skarbnik: Natalia
Księżarek
Sekretarz:
Gabriela Krzak
Członek: Edyta
Woźna

Monika
Ratajczak
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30.

SKL Dragon
Kłobuck

24.02.
2021r.

3.1.Zajęcia uspakajające, pomoc w
zrozumieniu i radzeniu sobie z
emocjami.
2.Zajecia poprawiające nastrój i
wzmacniające relacje dla dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych i samotnych
seniorów.
3.Zajecia edukacyjne ze zwierzętami,
poznawanie przyrody.
4.Warsztaty zdrowego odżywiania,
uprawy warzyw, pieczenia chleba.
5.Zajęcia ruchowe z dziećmi, gry i
zabawy ruchowe na świeżym
powietrzu.
6.Nieodpłatne półkolonie, obozy dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
1.1.Promowanie i rozpowszechnianie
ruchu
motocyklowego
i
idei
motocyklizmu w społeczeństwie.
2.Upowszechnianie
turystyki
motocyklowej.
3.Popularyzowanie wiedzy o historii
motoryzacji.
4.Ochrona motocykli zabytkowych.
5.Działalność na rzecz propagowania
zasad bezpieczeństwa w poruszaniu
się na motocyklu.
6.Podejmowanie
działań
zmierzających
do
poprawy
wizerunku
motocyklistów
w
społeczeństwie
i
poszanowania
motocyklistów jako uczestników
ruchu drogowego.
7.Podejmowanie
inicjatyw
w
zakresie działalności charytatywnej i
dobroczynności.
8.Szerzenie wiedzy i umiejętności w
zakresie
udzielania
pierwszej
pomocy
ofiarom
wypadków
drogowych.

ul. Wieluńska 11
42-100 Kłobuck

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela

Nie
posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

Przyjęty
Uchwałą Nr
3/2021
z dnia
20.02.2021r

NIE

SOK.512.
02.2021

Michał Sławuta

2.Rzeczypospolita Polska.
3.1.Organizowanie
spotkań
motocyklistów.
2.Organizowanie
imprez
o
charakterze kulturalno-oświatowym i
turystyczno-sportowym.
3.Udział w imprezach rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży.
4.Współpraca
z
innymi
organizacjami motocyklistów.
5.Prowadzenie, uczestniczenie i
udzielanie pomocy w rekonstrukcji
motocykli.
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