EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH POWIATU PROSZOWICKIEGO
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Daty wpisów 2. Teren działania
do ewidencji1) stowarzyszenia
zwykłego3)
3. Środki działania
stowarzyszenia
zwykłego4)
3

Małopolskie
Stowarzyszenie
Strzelecko –
Kolekcjonerskie
Funkcjonariuszy
Policji

25.07.2016

Zmiana nazwy
01.07.2021:

01.07.2021

Stowarzyszenie
SportowoMilitarne Combat
Self Defense

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

4

5

1) Zrzeszanie osób zainteresowanych
Proszowice
kolekcjonowaniem militariów oraz broni,
ul. Dębowiec
której posiadanie jest dozwolone na
24,
podstawie obowiązujących przepisów prawa, 32-100
a w szczególności ustawy z dnia 21 maja
Proszowice
1999r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020r. poz.
955), a także osób zainteresowanych sportami
i sztukami walki.
2) Popularyzacja strzelectwa
dynamicznego, sportowego i rekreacyjnego z
broni pneumatycznej oraz broni palnej.
3) Upowszechnianie, rozwijanie i
promowanie kolekcjonerstwa broni oraz
militariów.
4) Organizowanie i udział w aktywnościach
z zakresu strzelectwa i kolekcjonerstwa broni
palnej.
5) Podnoszenie sprawności fizycznej w
zakresie sportów i sztuk walki jujitsu/ sambo,
karate, a także techniki i taktyki interwencji i
samoobrony.
6) Podnoszenie poziomu wyszkolenia
praktycznego i teoretycznego w zakresie
broni palnej swoich członków oraz innych
osób zainteresowanych działalnością
Stowarzyszenia.
7) Prowadzenie działalności szkoleniowej w
zakresie techniki i taktyki interwencji,
samoobrony, sportu strzeleckiego oraz
sportów i sztuk walki tj. jujitsu /sambo,
karate.
8) Propagowanie tradycji strzelectwa i
kolekcjonerstwa broni palnej.
9) Organizowanie czasu wolnego dorosłych,
dzieci i młodzieży w oparciu o zajęcia
rekreacyjne w zakresie strzelectwa i
kolekcjonerstwa broni palnej oraz sportów i
sztuk walki.
10) Wspieranie aktywności i pomoc
członkom Stowarzyszenia do uczestnictwa w
rywalizacji sportowej oraz działalności

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego5)

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)

6
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Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
Przedstawiciela:
Natalia
Wawrzeniec

Stowarzyszenie
nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

Zastosowanie
Regulamin
Status
Przekształcenie
wobec
Likwidator
działalności
organizacji lub rozwiązanie
stowarzyszenia
stowarzyszenia
stowarzyszenia
pożytku
stowarzyszenia
zwykłego
zwykłego10)
zwykłego7)
publicznego8)
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środków
nadzoru11)
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Uchwała w
NIE
sprawie
przyjęcia
regulaminu
stowarzyszenia
z dnia 5 lipca
2016r.
Uchwała w
sprawie
przyjęcia
regulaminu
stowarzyszenia
z dnia 1 lipca
2021r.
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Uwagi12)
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EKiSO.510.23.2016

EKISO.510.20.2021
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kolekcjonerskiej.
Stowarzyszenie działa na terenie Województwa
Małopolskiego
1) Organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów,
szkoleń.
2) Współpraca ze wszystkimi osobami i
instytucjami o podobnych celach działania.
3) Występowanie z wnioskami i opiniami do
właściwych organów administracji.
4) Inne działania realizujące cele statutowe.

2.

Stowarzyszenie Na 02.02. 2017
Rzecz Rozwoju
Powiatu
26.03.2018
Proszowickiego
“BARTOSZ"
25.02.2019

1) Podejmowanie działań na Rzecz
Opatkowice
Rozwoju Powiatu Proszowickiego.
165,
2) Propagowanie idei rozwoju społeczno- 32-100
gospodarczego Powiatu Proszowickiego
Proszowice.
poprzez wspieranie i realizację wszelkich
inicjatyw lokalnych, współdziałanie z
organizacjami oraz instytucjami tworzącymi
właściwy klimat dla rozwoju powiatu oraz
działalność informacyjna służąca szeroko
rozumianej promocji.
3) Pielęgnowanie historii i tradycji,
integrowanie społeczności lokalnej,
propagowanie oraz rozwijanie aktywności
życiowej młodzieży, osób dojrzałych,
starszych oraz niepełnosprawnych, a także
organizowanie i popieranie działalności
zmierzającej do nawiązywania współpracy
między organami administracji rządowej,
samorządowej, organizacjami
pozarządowymi, mieszkańcami miast i gmin
Powiatu Proszowickiego oraz powiatów i
miejscowości partnerskich w kraju i za
granicą.
4) Wspieranie rozwoju rynku pracy w
Powiecie Proszowickim oraz nowych form
zarobkowania i zatrudnienia, stosowanie do
przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
instytucji rynku pracy.
5) Wspieranie osób niepełnosprawnych w
trudnej sytuacji życiowej.
6) Kształtowanie w świadomości społecznej
właściwego stosunku do dzieci i osób
niepełnosprawnych.
7) Inicjowanie i podejmowanie społecznych
przedsięwzięć jednoczących ludzi dobrej woli
wokół rozwiązywania problemów dzieci i
osób niepełnosprawnych oraz pełnienie roli
organizacji w społecznym ruchu na rzecz
dzieci i osób niepełnosprawnych, ich rodzin i
opiekunów.
8) Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu dla osób zdrowych oraz dla

1.Arkadiusz
Fularski: prezes
2.Grzegorz
Czajka:
wiceprezes I
3.Maria
Łakoma:
wiceprezes
4.Kinga
Olender:
wiceprezes
5.Tadeusz
Całek:
wiceprezes
6.Aleksandra
Filipowska:
skarbnik
Do składania
oświadczeń woli
w imieniu
Stowarzyszenia,
w tym we
wszystkich
sprawach
majątkowych,
zawierania
umów i
udzielania
pełnomocnictw
wymagane jest
współdziałanie
dwóch członków
Zarządu.

Stowarzyszenie
nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr
NIE
2/I/2017 w
sprawie
przyjęcia
regulaminu
stowarzyszenia
z dnia 27
stycznia 2017r.

-

-

-

EKiSO.510.1.2017

Uchwała nr
4/III/2018 w
sprawie
zmiany
regulaminu
stowarzyszenia
z dnia 23 marca
2018r.
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osób niepełnosprawnych.
9) Promowanie zdrowego stylu życia, w
tym organizowanie imprez sportowych.
10) Działalność na rzecz osób starszych, w
tym w szczególności osób niepełnosprawnych
i zagrożonych niepełnosprawnością.
11) Promowanie, wspieranie, rozwijanie i
zacieśnianie współpracy międzypokoleniowej.
12) Promowanie, wspieranie, rozwijanie i
zacieśnianie integracji pomiędzy osobami
zdrowymi a osobami niepełnosprawnymi.
13) Prowadzenie działalności oświatowowychowawczej i opiekuńczej, także w
zakresie szeroko pojętej profilaktyki w
środowisku dzieci i młodzieży szczególnie
potrzebujących w tym niepełnosprawnych, a
także zagrożonych: przemocą, uzależnieniami,
w tym alkoholizmem i narkomanią oraz
wykluczeniem społecznym.
14) Organizowanie wszelkich form edukacji
dla dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem
specjalnych potrzeb dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej.
15) Prowadzenie szeroko rozumianej
działalności edukacyjnej i terapeutycznej w
zakresie profilaktyki i terapii pedagogicznej.
16) Aktywizacja społeczna dzieci i
młodzieży, w tym dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej.
17) Ochrona i promocja zdrowia, w tym
wspieranie rozwoju SP ZOZ w Proszowicach.
18) Poznawanie przyrody i zagadnień
ekologicznych, propagowanie postaw
proekologicznych, służących rozwojowi
osobowości dzieci i młodzieży w duchu
szacunku do innych istnień.
19) Propagowanie wśród społeczeństwa
kultury fizycznej i sportu masowego.
20) Prowadzenie działań na rzecz dzieci i
młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
21) Wspieranie rodziców i opiekunów dzieci
niepełnosprawnych, w tym tworzenie Klubów
i Kół dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
22) Działania wspierające przeciwdziałanie
przemocy.
23) Propagowanie pieczy zastępczej i idei
rodzicielstwa zastępczego w Powiecie
Proszowickim.
Stowarzyszenie działa na
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
1) Działalność na rzecz rozwoju Powiatu
Proszowickiego.
2) Wspieranie inicjatyw o charakterze
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3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)
13)
14)

15)

16)

społecznym, w tym w zakresie pomocy
społecznej.
Propagowanie historycznych wartości,
ochronę i propagowanie dziedzictwa
kulturowego i środowiska przyrodniczego.
Działalność na rzecz krzewienia i promocji
kultury polskiej, a w szczególności
upowszechniania folkloru i sztuki lokalnej, w
tym kultury i tradycji miast oraz wsi Powiatu
Proszowickiego, uczestnictwo w rozwoju
życia społecznego i kulturalnego.
Działalność na rzecz krzewienia i promowania
potraw tradycyjnych Powiatu
Proszowickiego.
Wspieranie rozwoju rynku pracy oraz nowych
form zarobkowania i zatrudnienia, stosownie
do przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
Wspieranie przedsięwzięć mających na celu
wzbogacanie oferty gospodarczej i społecznej
Powiatu Proszowickiego, w tym wspieranie
rynku pracy w Powiecie Proszowickim.
Propagowanie idei i warunków integracji
europejskiej na forum społeczności lokalnej.
Organizację, uczestnictwo oraz pomoc w
przygotowywaniu i uczestnictwo w imprezach
kulturalnych i sportowych.
Działalność edukacyjno-oświatową,
kulturalną, sportowo- rekreacyjną i
turystyczną.
Promocję ochrony zdrowia, organizowanie
imprez sportowych dla dzieci i młodzieży,
osób dorosłych, rencistów i emerytów oraz
osób niepełnosprawnych. Współpraca ze
Szpitalem Powiatowym w Proszowicach oraz
innymi jednostkami lecznictwa w Powiecie
Proszowickim w zakresie profilaktyki
zdrowotnej.
Wymianę doświadczeń między organizacjami
pozarządowymi i stowarzyszeniami.
Promocję społeczności Ziemi Proszowickiej.
Działanie na rzecz rozwoju i promocji
rolnictwa, zdrowej żywności, ochrony
środowiska i ekologii, w tym podejmowanie
działań mających na celu wyeliminowanie
smogu i niskiej emisji, ze szczególnym
uwzględnieniem Powiatu Proszowickiego.
Realizacje projektów partnerskich
finansowanych ze środków krajowych i
europejskich.
Działalność w zakresie upowszechniania
turystyki i krajoznawstwa oraz promocji
walorów turystycznych: powiatu,
województwa, regionu, kraju m.in. poprzez
organizowanie i współorganizowanie:
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wyjazdów, konferencji, seminariów, szkoleń.
17) Powoływanie kół zainteresowań, sekcji
tematycznych itp.
18) Zbieranie środków finansowych potrzebnych
na realizacje celów Stowarzyszenia.
19) Prowadzenie działalności wydawniczej
(wydawanie broszur, folderów gazet,
biuletynów, książek, albumów, map).
Pozyskiwanie środków finansowych na cele
wydawnicze.
20) Organizowanie koncertów, przedstawień,
festiwali, seminariów, warsztatów, szkoleń,
kursów i konkursów.
21) Organizowanie wyjazdów: edukacyjnych,
integracyjnych, krajoznawczych i
wypoczynkowych, upowszechnianie kultury,
turystyki i krajoznawstwa.
22) Organizowanie imprez okolicznościowych
włączających Stowarzyszenie w aktualne
problemy społeczne, problemy rynku Pracy w
Powiecie Proszowickim oraz życie
społeczności z uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych.
23) Prowadzenie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, w tym organizowanie
pomocy dla rodziców i opiekunów dzieci
niepełnosprawnych.
24) Tworzenie oraz pomoc w tworzeniu i
prowadzeniu Klubów i Kół dla rodziców i
opiekunów dzieci niepełnosprawnych.
25) Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z
pokrewnymi organizacjami krajowymi i
zagranicznymi, wymiana doświadczeń.
26) Przygotowywanie i utrzymywanie bazy
materialnej dla realizacji celów statutowych.
27) Współpracę z Administracją Rządową,
Samorządami Terytorialnymi wszystkich
szczebli, Ośrodkami Pomocy Społecznej w
tym z Wydziałami Spraw Społecznych i
Departamentami Zdrowia, ROPS, PCPR,
MOPS, M-GOPS, GOPS, OPS w celu
realizacji zadań i wszelkiego rodzaju
programów, w tym programów europejskich.
28) Wspieranie działań mających na celu
przeciwdziałanie przemocy, współpraca ze
wszystkimi organami i instytucjami na terenie
Powiatu Proszowickiego zajmującymi się
przeciwdziałaniem przemocy.
29) Wspieranie idei rodzicielstwa zastępczego, w
tym wspieranie tworzenia i funkcjonowania
rodzin zastępczych w Powiecie Proszowickim.
Udział w projektach, zadaniach, konferencjach
jako partner wspomagający instytucje
tworzące i nadzorujące działalność rodzin
zastępczych.

5

30) Współpracę z Kołami i Zarządami Kół
wszystkich szczebli: Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów na terenie Powiatu
Proszowickiego, w tym organizowanie życia
społeczno- kulturalnego dla emerytów i
rencistów, wyjazdów, imprez integracyjnych,
zabaw, koncertów.
31) Działalność na rzecz ekologii, ochrony
środowiska naturalnego, ochrony powietrza,
ochrony zwierząt, ptaków oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego na terenie
Powiatu Proszowickiego.
32) Promocję walorów przyrodniczych Powiatu
Proszowickiego.
33) Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na
rzecz obronności państwa, organizowanie
sportowych zawodów obronnych, zawodów
strzeleckich. Organizowanie wystaw i
konkursów modelarskich. Współpraca z
Oddziałami Wojska Polskiego, Obrony
Cywilnej, Obrony Terytorialnej Kraju, Ligą
Obrony Kraju i stowarzyszeniami o
charakterze patriotycznym i obronnym.
3.

Stowarzyszenie
05.11.2018
Historyczno—
Eksploracyjne
01.03.2019
„Bojowe Schrony
Proszowice”

1) Badanie historii oraz kultury
ul. 3 Maja 38, Stowarzyszenie
państwowości polskiej.
32-100
zwykłe jest
2) Działalność na rzecz poszukiwania i
Proszowice reprezentowane
odkrywania zaginionych zabytków oraz
przez
zdobywania i upowszechniania wiedzy
Przedstawiciela:
historycznej oraz kulturowej o regionie.
Wojciech Pasek
3) Działalność na rzecz wzbogacenia
historii wojskowości przede wszystkim
polskiej do 1989 roku oraz poznawania
architektury obronnej oraz zabytkowej.
4) Rozwijanie aktywności historycznej,
naukowej, kulturotwórczej, turystycznej oraz
społecznej członków Stowarzyszenia i nie
tylko.
5) Pielęgnowanie historii, wartości, tradycji
Rzeczpospolitej oraz ochronę miejsc kultu
pamięci i czci narodowej itd. głównie tych
opuszczonych i zapomnianych.
6) Promowanie, wspieranie, rozwijanie i
zacieśnianie współpracy
międzypokoleniowej.
7) Działalność w zakresie oświaty i kultury
oraz upowszechniania turystyki, rekreacji i
krajoznawstwa w ramach promocji walorów
turystycznych i historycznych: powiatu,
województwa, regionu kraju w celu i
rozwoju.
8) Promocja naszego Powiatu,
województwa i kraju również poza jego
granicami mając na uwadze walory
przyrodnicze, turystyczne, krajoznawcze i

Stowarzyszenie
nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr
2/2018 z dnia
28.10.2018 w
sprawie
przyjęcia
regulaminu.

NIE

-

-

-

EKiSO.510.21.2018

Uchwała nr
3/02/2019 z
dnia 25 lutego
2019 o
zmianach w
Regulaminie
Stowarzyszenia
.
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historyczne.
9) Zbieranie środków finansowych
potrzebnych na realizację celów
Stowarzyszenia w tym prowadzenie
działalności wydawniczej(wydawanie
broszur, folderów, gazet, biuletynów,
książek, albumów, map itp.)
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar
Rzeczpospolitej Polskiej .
1)Prowadzenie oraz inicjowanie badań naukowych
m.in. historycznych i architektonicznych przede
wszystkim za pomocą detektorów metali i
podobnych urządzeń technicznych.
2)Renowacja, konserwacja, odtwarzanie i
kolekcjonowanie poszukiwanych i odnalezionych
zabytkowych budowli, zwłaszcza tych o
charakterze militarnym oraz zabytkowych
przedmiotów, urządzeń i materiałów.
3)Dokumentacja wszelkich działań oraz dokonaństanowisk archeologicznych, odnalezionych
zabytków itp.- przy pomocy różnych
zaawansowanych technologii.
4)Organizowanie i prowadzenie izby pamięci,
muzeum, archiwum, obiektów historycznych.
5) Kontakt oraz stała współpraca z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków odpowiedzialnego za
dany region w zależności od terenu, na którym
działa Stowarzyszenie.
6)Utrzymywanie kontaktu i współpracy z innymi
stowarzyszeniami oraz organizacjami krajowymi
i zagranicznymi o podobnym profilu na
podstawie podpisanych porozumień przez
przedstawicieli obu podmiotów.
7)Współpraca z wszelkimi służbami mundurowymi
(Wojskiem, Policją, Strażą Ochrony Kolei,
Pogotowiem Ratowniczym, Strażą Pożarną,
Ochotniczą Strażą Pożarną etc.), administracją
rządową, samorządami terytorialnymi wszystkich
szczebli, Ośrodkami Pomocy Społecznej z
Wydziałami Spraw Społecznych, w celu
realizacji zadań i wszelkiego rodzaju programów,
w tym programów europejskich.
8)Współpraca z Oddziałami Wojska Polskiego,
Obrony Cywilnej, Obrony Terytorialnej Kraju,
Ligą Obrony Kraju, i stowarzyszeniami o
charakterze patriotycznym i obronnym.
Współpraca z organizacjami kombatanckimi oraz
rezerwy wojskowej i innymi o podobnym
charakterze.
9)Kultywowanie postawy proekologicznej poprzez
inicjację różnego rodzaju akcji sprzątania
akwenów wodnych, rzek, stawów itp. ze śmieci
metalowych za pomącą urządzeń technicznych.
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10) Prowadzenie działalności edukacyjnej wśród
dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania
i nauki z wykorzystaniem obiektów objętych opieką
Stowarzyszenia.
11) Integracja społeczności lokalnej, propagowanie
i rozwijanie aktywności młodzieży polskiej oraz
osób dorosłych.
12) Organizacja, uczestnictwo oraz pomoc w
przygotowywaniu imprez, widowisk, wystaw oraz
rekonstrukcji historycznych.
13) Organizacja wyjazdów: edukacyjnych,
integracyjnych, krajoznawczych i
wypoczynkowych.
14) Organizacja i współorganizowanie: wyjazdów,
konferencji, spotkań i szkoleń.
15) Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na
rzecz obronności państwa oraz organizowanie
sportowych zawodów obronnych/strzeleckich.
16) Realizacja projektów partnerskich
finansowanych ze środków krajowych i
europejskich.
4.

Stowarzyszenie
01.10.2019r. 1) Niesienie wszechstronnej pomocy osobom
ul. Nowa 2/19
Rodziców i
niepełnosprawnym i członkom ich rodzin.
32-100
Przyjaciół Dzieci
2) Ochrona i promocja oraz działania na rzecz
Proszowice
Niepełnosprawnych
osób niepełnosprawnych, a w szczególności
„NADZIEJA”.
działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w
zakresie kultury fizycznej i sportu,
dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy
społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych
oraz ich rehabilitacja społeczna i zawodowa.
Stowarzyszenie działa na
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
Przedstawiciela:
Monika
CzworonógKula

Stowarzyszenie
nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr
NIE
3/IX/2019 z
dnia 6 września
2019r. w
sprawie
przyjęcia
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego.

-

-

-

EKiSO.510.29.2019

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
1) Działanie na rzecz wyrównywania szans osób i
dzieci niepełnosprawnych.
2) Tworzenie warunków przestrzegania wobec ich
prawa.
3) Organizowanie wycieczek, wyjazdów, turnusów
rehabilitacyjnych.
4) Prowadzenie rehabilitacji i terapii dla osób
niepełnosprawnych.
5) Zapewnienie im odpowiednich warunków w
zakresie dostępu do edukacji, kultury, sportu,
turystyki, ochrony zdrowia, zatrudnienia i
pomocy społecznej.
6) Udzielanie poradnictwa i pomocy prawnej oraz
psychologicznej niepełnosprawnym oraz ich
rodzinom i opiekunom prawnym.
7) Współpracę z organami władzy państwowej,
samorządowej i innymi organizacjami
pozarządowymi, Kościołem Katolickim i
Kościołami innych wyznań, fundacjami, a także
placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji
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celów statutowych.
8) Występowanie do właściwych władz
Rzeczypospolitej Polskiej stanowiących prawo z
wnioskami w zakresie unormowań prawnych
dotyczących osób niepełnosprawnych.

5.

Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi
Jakubowice
„POTOK”

04.10.2019

1) Aktywizowanie i integrowanie środowiska,
2) Promowanie sołectwa Jakubowice i jego
mieszkańców.
3) Działalność na rzecz upowszechniania
aktywnego wypoczynku mieszkańców ( m.in.
sportowo- rekreacyjnej).
4) Podejmowanie i wspieranie inicjatyw w
dziedzinie kultury, sportu i turystyki.
5)
Terenem działania Stowarzyszenia jest wieś
Jakubowice.

Jakubowice
90,
32-100
Proszowice

1) Wspieranie i rozwijanie więzi lokalnych i
regionalnych.
2) Współdziałanie z organami samorządowymi.

6.

Stowarzyszenie
Pszczelarstwa
Organicznego
„BORG”

18.03.2020 1) propagowanie zasad pszczelarstwa naturalnego, Klimontów
w tym także przez media;
121,
2) wspieranie pszczelarstwa naturalnego, w tym w 32-100
szczególności bezramkowego,
Proszowice
bezwęzowego, małokomórkowego;
3) popularyzowanie zasad ochrony środowiska, a
także bioróżnorodności, w tym zwłaszcza
wśród owadów zapylających i w samym gatunku
pszczoły miodnej;
4) wspieranie selekcji pszczoły odpornej na choroby
i pasożyty, a zwłaszcza na roztocze
Varroa destructor;

1. Artur Kopeć:
Prezes Zarządu
2. Członek
Zarządu:
Adriana RokitaZnaj
3. Członek
Zarządu:
Katarzyna
Wójcik
4. Członek
Zarządu: Rafał
Bożek.

Stowarzyszenie
nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr
NIE
3/2019 z dnia
30 września
2019r. w
sprawie
przyjęcia
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego.

-

-

Stowarzyszenie
nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr
NIE
1/2020 z dnia
13 marca 2020r.
w sprawie
przyjęcia
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

-

-

-

EKiSO.510.31.2019

Do
reprezentowania
Stowarzyszenia
w szczególności
do zaciągania
zobowiązań
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków
Zarządu
działających
łącznie w tym
Prezesa.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
Przedstawiciela:
Artur Słaby

-

EKiSO.510.8.2020
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5) popularyzowanie wśród pszczelarzy potrzeby
odejścia od stałego wspomagania lekami
chemicznymi pasiek;
6) popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich, zwłaszcza pochodzących
z pasiek nieskażonych przez chemiczne metody leczenia chorób pszczelich;
7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
8) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
9) prowadzenie działalności badawczej, wdrożeniowej, edukacyjnej i promocyjnej związanej z pszczelarstwem
organicznym.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar
Rzeczpospolitej Polskiej
1) wymianę wzajemnych doświadczeń,
2) współdziałanie z innymi organizacjami i środowiskami o celach zbliżonych do celów
Stowarzyszenia,
3) prowadzenie strony internetowej oraz forum
pszczelarstwa naturalnego,
4) publikacje tekstów w prasie branżowej i tworzenie innych produkcji w celu promocji
działalności Stowarzyszenia,
5) wykonywanie nieodpłatnych tłumaczeń publikacji zagranicznych, artykułów branżowych i wyników badań
naukowych umożliwiając zainteresowanym zapoznanie się z aktualnym stanem wiedzy o pszczelarstwie,
6) udzielanie wzajemnej pomocy merytorycznej lub
materialnej, obejmującą np. przekazanie w darowiźnie, wymianę
lub użyczenie sprzętu pszczelarskiego i okazywanie
innych form pomocy,
7) wzajemną, niezarobkową, nieoprocentowaną i
„nielichwiarską” pomoc finansową dla członków
Stowarzyszenia,
realizujących jego cele np. w przypadkach zdarzeń
losowych, pożaru, utraty rodzin pszczelich, kradzieży itp.;
8) wymianę selekcjonowanych matek pszczelich pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
9) tworzenie wspólnych projektów hodowlanych
oraz projektów wzajemnych gwarancji w
przypadku osypania rodzin pszczelich.
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7.

Akademia Piłkarska 19.10.2020 1) Ochrona i promocja zdrowia;
Proszowice, Stowarzyszenie Stowarzyszenie Uchwała nr
NIE
Proszowianka
2) wypoczynek dzieci i młodzieży;
ul. Parkowa zwykłe jest
posiada organ 3/2020 z dnia 1
3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i 10,
reprezentowane kontroli
października
sportu;
32-100
przez Zarząd
wewnętrznej w 2020 r. w
4) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci,
Proszowice w osobach:
osobach:
sprawie
młodzieży i dorosłych na terenie działania oraz
1) Kamil Mach- 1) Kaja Mach – uchwalenia
wychowywanie poprzez kulturę fizyczną i sport;
Prezes;
Przewodnicząca regulaminu
5) organizowanie działalności sportowej ze
2) Natalia Mach ;
Akademii
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
– Wiceprezes; 2) Anna Mach – Piłkarskiej
6)organizowanie wychowankom Akademii
3) Sławomir
zastępca
Proszowianka
Piłkarskiej Proszowianka różnorodnych form
Mach - Skarbnik Przewodniczące
współzawodnictwa sportowego;
go;
7) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
3) Patrycja
Do
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
Kaczor –
reprezentowania
sportowych;
Sekretarz.
Stowarzyszenia
8) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
w tym do
narodowej, pielęgnowanie polskości;
zaciągania
9)przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
zobowiązań w
społecznym;
imieniu
10) działalność charytatywna.
stowarzyszenia
Terenem działania Stowarzyszenia jest Powiat
wymagane jest
Proszowicki
współdziałanie
oraz podpis
dwóch członków
Zarządu
działających
łącznie.

-

-

-

EKiSO.510.15.2020

1) planowanie i organizowanie zajęć
pozalekcyjnych w oparciu o możliwości obiektowe i
sprzętowe Powiatu Proszowickiego;
2) angażowanie wszystkich wychowanków do
różnorodnych form aktywności sportowej,
edukacyjnej i społecznej;
3) uczestnictwo wychowanków w imprezach
sportowych, edukacyjnych i kulturalnych;
4) organizowanie działalności sportowej ze
szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
5) udział w rywalizacji sportowej wychowanków
oraz udział w innych konkursach organizowanych
dla dzieci i młodzieży;
6) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku
dla dzieci i młodzieży;
7) organizowanie wycieczek, zlotów i innych form
wypoczynku, rekreacji i szkoleń;
8) zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii
poprzez organizowanie zajęć o charakterze
terapeutycznym i profilaktycznym oraz masowych
otwartych imprez sportowo-rekreacyjnych.
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Fight Sport Club

23.03.2021 1) Propagowanie szeroko pojętej kultury fizycznej i
sportu, a w szczególności MMA-Mieszanych Sztuk
Walk jako dyscypliny sportowej.
2)Stwarzanie warunków do uprawiania sportu, propagowanie zasad sportowej rywalizacji i zasad fair
play,
3)Rozwój i popularyzacja MMA Mieszanych Sztuk
Walk na terenie kraju w szczególności na terenie
gminy Nowe Brzesko i Powiatu Proszowickiego.

Nowe Brze- Stowarzyszenie
sko ul. Wesoła zwykłe jest re12, 32-120
prezentowane
Nowe Brze- przez Przedstasko
wiciela :
Marcin Sasiński

Stowarzyszenie
nie posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr 2 NIE
/2021 z dnia
23.03.2021 w
sprawie przyjęcia regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego pod
nazwą Fight
Sport Club

EKiSO.510.13.2021

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar
Rzeczpospolitej Polskiej

1)Promocję aktywnego trybu życia, szerzenie wiedzy o sportach walki , a w szczególności MMAMieszanych Sportów Walki, propagowanie wychowywania młodzieży poprzez sport, rozwijanie kultury, kultury fizycznej oraz rekreację poprzez
uczestnictwo w treningach, turniejach i wycieczkach
w miejsca związane z historią sportu, uczestnictwo
w profesjonalnych Galach
2)Pomaganie jednostkom w rozwoju drogi życiowej
jaką jest sport, udział oraz organizowanie zawodów
rangi regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.
3)Organizację imprez charytatywnych i integracyjnych.
4)Stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla
środowisk sportowych oraz nawiązanie współpracy
ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach.
5)Promocję zawodników i ich osiągnięć.
6)Upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia i
czynnego wypoczynku, postaw otwartości i tolerancji społecznej.
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7)Propagowanie podróżowania i czynnego uprawiania sportów walk jako sposobu na rozwój własnej
osobowości.
8)Rozbudzanie zainteresowań sportami walki, kulturą i tradycją sportową, regionu, Polski, Europy i
Świata oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i
promocyjnej w tym zakresie podczas organizowanych różnych wyjazdów (dla dzieci, młodzieży i
osób dorosłych).
9)Działania dążące do integracji młodych ludzi na
terenie miasta i okolic.
10)Pobudzanie świadomości społecznej odnośnie
aktywnego stylu życia jakim jest sport, sporty walki.
11)Upowszechnianie informacji na temat MMAMieszanych Sportów Walki, a także współdziałania
ze stowarzyszeniami i organizacjami krajów Europy.
12)Organizacja zawodów międzymiastowych w
swoim regionie.
13)Współpracę z władzami miasta, a także innych
miejscowości..
14) Organizację imprez sportowych.
15)Współpracę z innymi organizacjami krajowymi i
międzynarodowymi o zbliżonych celach działania.
16)Organizowanie i prowadzenie wykładów i pokazów dla szkół oraz innych organizacji i instytucji
zainteresowanych realizacją zadań zgodnych z celami Stowarzyszenia.
17)Realizację własnych projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia.

____________________________
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.
3)
W kolumnie nr 4, w polu drugim, wpisuje się teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
4)
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).
5)
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.
6)
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.”.
7)
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.
8)
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”.
9)
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.
10)
W kolumnie nr 11 wpisuje się imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego.
11)
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
2015 r. poz. 1393, z późn. zm.), w szczególności rodzaj środka nadzoru, podmiot, który go zastosował, datę jego zastosowania.
12)
W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt.
1)
2)
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Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).
1
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