EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ OLKUSKIEGO

1.Cel/cele
działania
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do ewidencji1)

Adres siedziby
stowarzyszenia
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2.Teren działania
stowarzyszenia
zwykłego3)

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego5)

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
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stowarzyszenia
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Zastosowanie
wobec
stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru11)

11

12

Uwagi12)

3. Środki działania
stowarzyszenia
zwykłego4)

1

2

Stowarzyszenie
Activ Sport

2.

3

6.12.2018

1.

Stowarzyszenie
Razem dla
Zalesia

4

1.Promocja sportu i aktywności fizycznej

5

ul. Boczna 6b
32-340 Wolbrom

2. Rzeczpospolita Polska

3. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
-organizację imprez sportowych
-organizację treningów
-prowadzenie strony o tematyce sportowej
6.12.2018
1.
ul. Górna 42,
(data wpływu -Działanie na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego Zalesie Golczowskie
wniosku
rozwoju
społecznego,
kulturalnego
i
gospodarczego 32-310 Klucze
o wpis miejscowości Zalesie
20.06.2018) - Wspieranie aktywności obywatelskiej i rozwój demokracji
lokalnej
-Działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, kultury,
sportu, turystyki oraz organizacji wypoczynku dzieci i
młodzieży
-umacnianie więzi między mieszkańcami, kształtowanie
pozytywnych relacji oraz wspieranie osób w podeszłym wieku i
mieszkańców potrzebujących pomocy
-.promocja miejscowości Zalesie, upowszechnianie wiedzy o
historii, tradycjach i walorach turystycznych regionu,
-ochrona środowiska naturalnego i działania proekologiczne
-.rozwój infrastruktury technicznej mającej wpływ na
bezpieczeństwo, komfort życia i atrakcyjność turystyczną
miejscowości
-Reprezentowanie interesów społeczności lokalnej oraz swoich
członków
2. Rzeczpospolita Polska

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
-organizowanie
imprez
i
projektów o
charakterze
integracyjnym, kulturalnym i rekreacyjni – sportowym
-pobudzanie aktywności społecznej i obywatelskiej –
organizowanie warsztatów, spotkań, kursów i szkoleń
-pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego dzieciom,
młodzieży i dorosłym, ze szczególnym uwzględnieniem osób w
podeszłym wieku
-prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej
-współpracę z jednostkami samorządowymi wszystkich
szczebli, org. Pozarządowymi, środkami masowego przekazu
-inicjowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy
bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury

6

Stowarzyszenie
reprezentowane
jest przez Zarząd w
składzie:
1.Robert Stępień
2.Agnieszka
Walczak
3.Robert Skomro

Stowarzyszenie
reprezentowane
jest przez Zarząd,
nazywany
Radą
Stowarzyszenia, w
składzie
1.Anna Knapik
2.Irena Pielka
3.Wojciech Bąk
4.Ewelina
Zub-Sokalska
5.Ewa Maciąg

7

Stowarzyszenie
posiada organ
kontroli wewnętrzej
– Komisję
Rewizyjną, w
składzie:
1.Beata Stępień
2.Dariusz Walczak
3.Monika Skomro

8

9

10

13

Uchwała Nr 2 z Nie
dnia 28.11.2018 r.

WPS.512.1.2018

Uchwała 2/2018 z Nie
dnia 9.06.2018 r.

WPS.512.2.2018

3.

4.

Stowarzyszenie
Zielona Polana

Stowarzyszenie
Sportowo –
RekreacyjnoWędkarskie
„Podlipianie”

-monitorowanie procesów rozwoju lokalnego i pełnienie funkcji
strażniczych,
-podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów
Stowarzyszenia.
6.12.2018
1.
ul. Jasna 8, 32-300 Stowarzyszenie
(data wpływu -Działanie na rzecz mieszkańców, wspieranie mniejszości Olkusz
reprezentowane
wniosku
lokalnych, aktywizacja osób wykluczonych bądź zagrożonych
jest
przez
o wpis – wykluczeniem, integracja międzypokoleniowa
Przedstawiciela –
10.11.2017) -wspieranie osób dotkniętych przemocą oraz kobiet
Agnieszkę Skręt
nieaktywnych zawodowo
-popularyzowanie wiedzy z dziedziny sportu, turystyki,
zdrowego trybu życia
-promocja i popieranie zdrowego trybu życia poprzez rekreację i
turystykę
2. Gmina Olkusz, Powiat Olkuski, Województwo Małopolskie

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
-organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz
innych imprez,
-działalność wydawniczą w formie niedochodowej,
-współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi
oraz lokalnymi firmami.
6.12.2018
1.
Podlipie 169, 32-329 Stowarzyszenie
(data wpływu -Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ochrona Bolesław
reprezentowane
wniosku
ekosystemów wodnych, organizmów
i roślin wodnych,
jest
przez
o wpis – racjonalne użytkowanie wód,
Przedstawiciela –
20.12.2016) -promocja wyjątkowych walorów gminy Bolesław, organizacja
Mirosława
aktywnego wypoczynku mieszkańców i osób odwiedzających
Ćwieczka
gminę Bolesław, poprzez wędkarstwo,
-rozwijanie indywidualnych zainteresowań wędkarskich i
przyrodniczych,
-ochrona łowisk i zwalczanie kłusownictwa oraz pozyskiwanie
nowych terenów wędkarskich,
-rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym, turystyką
i
sportem
wędkarskim
wśród
młodzieży,
osób
niepełnosprawnych,
-nawiązywanie współpracy z org. Wędkarskimi na terenie
powiatu olkuskiego,
-współpraca z samorządami, zakładami pracy, osobami
prywatnymi w zakresie pozyskiwania środków, popularyzacja
sportu, rekreacji, kultury, edukacji ekologicznej
2. Rzeczpospolita Polska

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
-utrzymywanie w należytym porządku użytkowanych
ekosystemów wodnych,
-ochronę wód przez zanieczyszczeniami i kłusownictwem oraz
innymi szkodnikami,
-organizowanie zawodów wędkarskich, imprez integracyjnych,
szkoleń, dyskusji,
-zarybianie i zagospodarowywanie własnych łowisk,
-pozyskiwanie nowych członków, również wśród dzieci i
młodzieży,
-współdziałanie z władzami samorządowymi, rządowymi,
mediami.

Uchwała
o Nie
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego, z dnia
10.11.2017r.

Regulamin
przyjęty w
20.12.2016r.

Nie
dniu

WPS.512.3.2018

WPS.512.4.2018

5.

Stowarzyszenie
„Pilumnus”

Stowarzyszenie
Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów
„OPTYMIŚCI”
6.

6.12.2018
1.
al. 1000 – lecia 15f,
(data
-Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie kultury 32-300 Olkusz
wspływu
fizycznej i sportu,
wniosku
– -rozwijanie różnych orm kultury fizycznej w środowisku dzieci,
26.08.2016) młodzieży, dorosłych,
-kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości
dzieci, młodzieży, dorosłych,
-uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na
terenie całego kraju i poza jego granicami,
-stwarzanie możliwości wspólnego działania uczniom z różnych
środowisk,
-organizowanie
działań
zmierzających
zapobieganiu,
przeciwdziałaniu społecznej marginalizacji dzieci, młodzieży,
rodzin, grup dotkniętych problemem alkoholizmu,
-działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu,
-ochrona i promocja zdrowia poprzez profilaktykę i
zapobieganie wadom postawy,
-upowszechnianie i rozwój dyscyplin sportowych,
-krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu
-promowanie i organizacja wolontariatu,
2. Obszar powiatu olkuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
miasta Olkusz.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
-upowszechnianie uprawiania mini dyscyplin praz dyscyplin
sportowych,
-organizowanie
różnorodnych
form
współzawodnictwa
sportowego,
-organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystyki,
-wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania
fizycznego,
-organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć
pozalekcyjnych,
-współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządu
terytorialnego, związkami zawodowymi i innymi organizacjami,
-popularyzowanie idei i działalności Stowarzyszenia,
-organizowanie imprez i eventów sportowych promujących
aktywny tryb życia,
-organizowanie stałych miejsc aktywności sportowej,
-udział w realizacji ogólnokrajowego programu „Sport
Wszystkich Dzieci”,
-prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka
informacji o działalności Stowarzyszenia,
-inne przejawy aktywności zgodne z duchem stowarzyszenia,
umożliwiające realizację założonych celów.
04.02.2019 r. 1. Upowszechniania w społeczności akceptacji wieku starszego ul. Kolejowa 3
jako naturalnego okresu życia, który jest czasem radosnej 32-332 Bukowno
satysfakcji i spełnienia życiowego dojrzałego człowieka, z
którego doświadczenia i umiejętności czerpią młodsze
pokolenia dla swojego i wspólnego dobra całego społeczeństwa.
2. Upowszechniania wizerunku człowieka starszego w
codziennym funkcjonowaniu społeczeństwa.
3. Pomocy w adaptacji do życia na emeryturze oraz ochrony
godności emerytów, rencistów i inwalidów, troski o należyte
zaspakajanie ich potrzeb socjalnych i zdrowotnych.
4. Pobudzania myślenia w społeczeństwie o potrzebie tworzenia
struktur służących zagospodarowaniu aktywności życiowej i
społecznej ludzi wchodzących w wiek emerytalny, przez co

Stowarzyszenie
reprezentowane
jest przez Zarząd w
składzie:
1.Mariusz Herzog
2.Sebastian Bujak

Stowarzyszenie
reprezentowane
jest przez Zarząd w
składzie:
1.Wendelin Kołton
2. Danuta Labisko
3. Józefa Nielaba
4. Marianna Szatan

Stowarzyszenie
posiada organ
kontroli wewnętrznej
– Komisję
Rewizyjną, w
składzie:
1. Barbara Polnar
2. Protazy Kozimór
3.Jadwiga Rudawska

Uchwała 2/08/2016 Nie
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia

WPS.512.6.2018

Regulamin
stowarzyszenia
przyjęty w dniu
28.01.2019 r.

WPS512.1.2019

Nie

zapobieganie
zwiększonej
umieralności
i
załamaniu
zdrowotnemu z powodu stresu okołoemerytalnego, samotności i
wykluczeniu inwalidów oraz osób pozostających na emeryturze.
5. Edukacji różnych grup społeczeństwa, a w tym szczególnie
osób w wieku przed i emerytalnym na temat profilaktyki
przyspieszonych procesów starzenia się organizmu człowieka z
przyczyn biologicznych, psychicznych i społecznych.
6. Inspirowania i wspierania inicjatyw oraz akcji obywatelskich
w celu aktywnego uczestnictwa ludzi starszych w życiu
publicznym.
2. Rzeczpospolita Polska

1. Organizowanie spotkań, zajęć edukacyjnych, praktycznych,
prelekcji, wystaw, koncertów, imprez rekreacyjno –
sportowych, kulturalnych i turystycznych, w tym wycieczek
krajoznawczo – wypoczynkowych oraz innych form
profilaktyki zdrowotnej, rekreacji i wypoczynku,
2. Pobudzanie i organizacje różnorodnych form aktywności
ludzi starszych,
3. Współprace z osobami i instytucjami o podobnych celach
działania,
4. Współpracę z organizacjami państwowymi, samorządowymi,
zakładami pracy, instytucjami publicznymi, zakładami i
towarzystwami ubezpieczeń oraz innymi organizacjami w celu
tworzenia i wdrażania programów obejmowania opieką osób w
wieku emerytalnym mających na celu zmniejszenie stresu i
pomoc w adaptacji do warunków przejścia i życia na
emeryturze,
5. Aktywna współpracę i uczestnictwo w pracach organów
samorządowych, współpracę z instytucjami publicznymi oraz
przedsiębiorcami związanymi z lokalna społecznością,
6. Utrzymywanie więzi koleżeńskiej wśród członków, integrację
wokół wspólnych zainteresowań i pomoc w samorealizacji,
7.
Inne
działania,
realizujące
cele
regulaminowe
Stowarzyszenia.
1.
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1.
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2.
9.

3.

1.

2.
10.

3.

1.

2.
11.

3.

1.

2.
12.

3.

1.

2.
13.

3.

1.
2.

14.

3.
1.
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W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych.
W kolumnie nr 4, w polu pierwszym, wpisuje się cele działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
W kolumnie nr 4, w polu drugim, wpisuje się teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
W kolumnie nr 4, w polu trzecim, wpisuje się środki działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności (pojęcie „środki działania” odnosi się do sposobu realizacji celów przez stowarzyszenie zwykłe).
W kolumnie nr 6 - w przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela” oraz wpisać jego imię i nazwisko; w przypadku gdy organem reprezentującym stowarzyszenie zwykłe
jest zarząd, należy wpisać imiona i nazwiska członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji.
W kolumnie nr 7 - jeżeli w regulaminie działalności przewidziano organ kontroli wewnętrznej, należy wpisać nazwę tego organu, imiona i nazwiska jego członków oraz ich funkcje; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe organu kontroli wewnętrznej należy
wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.”.
W kolumnie nr 8 wpisuje się informacje o regulaminie działalności i jego zmianach, w szczególności numer i datę uchwały dotyczącej regulaminu działalności oraz jego zmian.
W kolumnie nr 9 wpisuje się informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego; w przypadku posiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „TAK”; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu
organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „NIE”.
W kolumnie nr 10 wpisuje się informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; w przypadku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy wpisać datę i numer uchwały o przekształceniu oraz datę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; w
przypadku rozwiązania stowarzyszenia zwykłego należy wpisać datę i numer uchwały o rozwiązaniu oraz datę rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
W kolumnie nr 11 wpisuje się imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego.
W kolumnie nr 12 wpisuje się informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210), w szczególności rodzaj środka nadzoru, podmiot,
który go zastosował, datę jego zastosowania.
W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt.

