
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCHPOWIAT KRAKOWSKI

ul. Al. Słowackiego 20

30-037 Kraków

Data: 02.06.2022

godz. 16:51:11

Parametry zestawienia: 
  Wybrany rejestr stowarzyszeń równe: Stowarzyszenia zwykłe
  Pokaż stowarzyszenia wykreślone z rejestru równe: nie

Numer

kolejny

w

ewidencji

Nazwa

stowarzyszenia

zwykłego

Daty wpisów

do ewidencji 1)

1 Cel/cele

   działania

   stowarzyszenia

   zwykłego 2)

 

2 Teren działania

   stowarzyszenia

   zwykłego 3)

 

3 Środki działania

   stowarzyszenia

   zwykłego 4)

Adres siedziby

stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja

stowarzyszenia

zwykłego 5)

Organ kontroli

wewnętrznej

stowarzyszenia

zwykłego 6)

Regulamin

działalności

stowarzyszenia

zwykłego 7)

Status

organizacji

pożytku

publicznego 8)

Przekształcenie

lub rozwiązanie

stowarzyszenia

zwykłego 9)

Likwidator

stowarzyszenia

zwykłego 10)

Zastosowanie

wobec

stowarzyszenia

zwykłego

środków

nadzoru 11)

Uwagi 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Błonia Bosutowskie data wpisu:

2016.07.19

1.a. Działania na rzecz

ochrony przyrody Błoń w

Bosutowie  i

zrównoważonego rozwoju

Bosutowa w interesie

lokalnej wspólnoty

samorządowej.                 

b. Działanie na rzecz

zachowania walorów

przyrodniczych,

historycznych,

krajobrazowych,

turystycznych terenów

zielonych Błoń,

przyległej otuliny oraz

innych terenów zielonych

w obszarze sołectwa

Bosutów - Boleń.             

                                      c.

Ochrona w/wym. terenów

przed zagrożeniami

prowadzącymi do

zanieczyszczeń ziemi,

wody, powietrza, przed

hałasem.       d.

Promowanie i

popularyzowanie wiedzy

z zakresu ochrony

środowiska,

postępowania

ekologicznego, zasad

działania administracji

ul. Tadeusza

Kościuszki 4

Bosutów

32-087 

Zarząd:

Katarzyna

Harmata funkcja:

Prezes

 

Magda Grząka

funkcja: członek

Zarządu

 

Jadwiga Pach

funkcja: członek

Zarządu

 

Dorota

Mrozowska

funkcja: członek

Zarządu

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2016.06.28

Nr dok.: 

 

 

NIE     

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 1 z 143



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

samorządowej i

demokracji lokalnej.        

                                         

              

e. Współpraca z

jednostkami

samorządowymi i

rządowymi,

organizacjami i

instytucjami w zakresie

działania i misji

Stowarzyszenia. 

2. województwo

malopolskie 

3.  a. Organizowanie

akcji informacyjnych,

edukacyjnych,

ekologicznych ( w tym

tzw. sprzątania lasu) i

innych spotkań w celu

kształtowania postaw

obywatelskich i

prospołecznych. 

 b. Propagowanie idei

ekologicznych i prawa

ochrony przyrody w życiu

społeczności lokalnej. 

c.Opracowanie i

wyrażanie stanowisk w

celu ochrony i rozwoju

terenów zielonych oraz

ich zagospodarowania, w

szczególności w procesie

stanowienia prawa

miejscowego przez

władze samorządowe. 

d. Współpraca z osobami

i instytucjami,

konsultacje z

naukowcami i biegłymi w

dziedzinach

obejmujących cele

Stowarzyszenia. 

e.Współdziałanie i

wymianę informacji z

władzami

samorządowymi. 
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2 Rechotka data wpisu:

2016.08.18

1.1.Prowadzenie

działalności edukacyjnej

zwłaszcza w zakresie

inicjowania, wspierania i

pomocy w

przedsięwzięciach

edukacyjno -

kulturalnych, w

szczególności na rzecz

dzieci i mlodzieży,

wspieranie dzieci i

młodzieży oraz rodzin w

trudnej sytuacji życiowej.

ul. Piłsudskiego

24 lok. 7

Skawina

32-050 Skawina

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Małgorzata

Łukasik

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2016.08.07

Nr dok.: 

 

 

NIE data uchwały o

rozwiązaniu:

2019.08.20

nr uchwały o

rozwiązaniu: 1

data rozwiązania:

2019.08.20

 

Marta Stępska  data wykreślenia z

ewidencji::

26.09.2019 r.;

2. Skawina

3. a. Zagospodarowanie

czasu wolnego dzieci i

mlodzieży.

b. Organizowanie zajęć

twórczych, w a

szczególności zajęć

plastycznych,

muzycznych, teatralnych,

filmowych. 

c. Udzielanie pomocy

dzieciom, młodzieży w

sprawach dla nich

ważnych i trudnych.

d. W sytuacjach

kryzysowych udzelanie

wsparcia

psychologicznego. 

e. Pomoc rodzinom

wychowanków w

rozwiązywaniu

problemów

wychowawczych i

opiekuńczych. 

f. Prowadzenie

działalności

profilaktycznej wobec

wystepujących zagrożeń

patologią społeczną. 

g. Propagowanie

zdrowego stylu życia. 

h. Uczenie i rozwijanie

umiejętności

interpersonalnych

służących lepszemu

funkcjonowaniu w

rodzinie, szkole i

środowisku. 
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i. Wspomaganie rozwoju

osobistego,

intelektualnego,

twórczego, społecznego

dzieci i mlodzieży. 

j. Promocja nauki,

edukacji,oświaty i

wychowania. 

k. Upowszechnianie

kultury fizycznej i sportu.

l. Upowszechnianie

krajoznawstwa oraz

wypoczynku dzieci i

mlodzieży.

3 Bezpieczne Zielone

Zielonki

data wpisu:

2016.08.25

późniejsze

zmiany:

2020.02.20

2020.02.20

1.a. Ochrona terenów

zielonych i rekreacyjnych

w tym szlaków

rowerowych . 

b. Dążenie do

poprawienia

bezpieczeństwea

uprawiania turystyki

pieszej i rowerowej. 

c. Ochrona walorów

przyrodniczych Gminy

Zielonki. 

d. Ochrona ładu

urbanistycznego na

terenie Gminy Zielonki.

ul. Graniczna

155E

Bibice

32-087 

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Anita Raudnitz

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2016.08.12

Nr dok.: 

 

NIE data uchwały o

rozwiązaniu:

2019.12.20

nr uchwały o

rozwiązaniu:

1/12/2019

data rozwiązania:

2019.12.20

Anita Raudnitz data wykreślenia z

ewidencji::

20.02.2020 r.;

2. Gmina Zielonki

3. 3. Wyrażanie

stanowiska w sprawach

dotyczących przebiegu

tras komunikacyjnych i

sprawach związanych z

ładem urbanistycznym w

Gminie Zielonki.
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4 Stowarzyszenie

Stajnia Sarmacja

data wpisu:

2016.11.28

1.1. Rozwijanie i

propagowanie inicjatyw

związanych z

jeździectwem, ucznikiem

konnym, hipoterapią. 

2. Popularyzacja

jeżdziectwa, łucznictwa

konnego oraz innych

form łucznictwa

tradycyjnego w Polsce i

na świecie. 

3. Popularyzacja polskiej

tradycji jeżdziectwa i

łucznictwa w kraju i na

świecie . 

4. Wspieranie

popularyzacji innych

tradycyjnych polskich

sztuk walki, w

szczególności szermierki

pieszo i konno. 

5. Popularyzcja kultury

fizycznej, w tym sportu i

rekreacji ruchowej. 

6. Propagowanie zasad

etycznego postępowania z

końmi.

7. Podnoszenie

umiejętności jeżdzieckich

i łuczniczych członków

Stowarzyszenia.

8. Podnoszenie

działalności integrującej

członków

Stowarzyszenia. 

9. Propagowanie historii

Polski ze szczególnym

uwzględnieniem

sarmatyzmu.

ul. Spacerowa 30

Pisary

32-064 

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Leszek

Lewandowski

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2016.11.04

Nr dok.: 

 

 

NIE     

2. cała Polska

3. 1. Organizowanie

wydarzeń związanych z

jeżdziectwem i

łucznictwem konnym o

znaczeniu ogólnopolskim

i międzynarodowym. 

2. Propagowanie

jeżdziectwa, hipoterapii

oraz łucznictwa konnego

przez organizowanie

wystaw, prelekcji,
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wykładów, konferencji,

pokazów, warsztatów i

seminariów związanych z

celami Stowarzyszenia. 

3. Organizowanie dla

członków Stowarzyszenia

szkoleń w kraju i za

granicą 

4. Promocja

organizowanych imprez

za pośrednictwem

mediów: prasy, radia,

telewizji, internetu. 

5. Wydawanie książek,

czasopism i broszur

związanych z celami

Stowarzyszenia. 

6. Fundowanie nagród. 

7. Współpraca z osobami

i organizacjami w

zakresie  zbierania

informacji i wymiany

doświadczeń w

dziedzinie łucznictwa,

pracy z końmi, kultury

fizycznej w tym sportu i

rekreacji ruchowej, sztuk

walki, historii, w tym

muzealnictwa i

rekonstrukcji

historycznej. 

8. Doradztwo i pomoc

organizacyjno -

ekonomiczną dla innych

podmiotów

utożsamiających  się z

celami stowarzyszenia. 

9. Budowę obiektów

służących do uprawiania

łucznictwa konnego, w

szczególności torów i

ścieżek terenowych

służących organizowaniu

zawodów.

10. Organizowanie

otwartych zlotów,

turniejów i zawodów.

11. Organizowanie

swoim członkom sprzętu

do prowadzenia

terningów oraz

organizowania zawodów,

pokazów, szkoleń.
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5 Stowarzyszenie

Miłośników

Zwierząt "FelixCan"

data wpisu:

2016.11.21

1.1. Dzialanie na rzecz

humanitarnego

traktowania zwierząt, ich

poszanowania, objęcia

ochroną i otoczenie

opieką. 

2. Popieranie hodowli

kotów i psów rasowych 

oraz innych zwierząt

hodowlanych. 

3. Popularyzacja kotów i

psów rasowych oraz

innych zwierząt

hodowlanych wsród

społeczeństwa polskiego. 

4. Promowanie idei

kontroli populacji kotów

oraz psów  nierasowych,

a w szczególności

bezdomnych. 

5. Współpracy z

wszelkimi osobami i

instytucjami o podobnych

celach działania. 

6. Rozwijanie

świadomości społecznej

w zakresie praw zwierząt.

7. Udzielanie pomocy

placówkom niosącym

pomoc zwierzętom

bezdomnym. 

8. Integracja hodowców

oraz miłośników kotow,

psow i innych zwierząt

hodowlanych. 

9. Wspieranie i

koordynacja swoich

członków.

ul. Kilińskiego 8

lok. 5

Skawina

32-050 Skawina

Zarząd:

Leszek

Kujałowicz

funkcja: Prezes

 

Katarzyna

Chorąży funkcja:

Wiceprezes

 

Beata

Kubacka-Wysock

a funkcja:

Sekretarz

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2016.11.19

Nr dok.: 

 

 

NIE     

2. obszar Rzeczpospolitej

Polskiej

3. 1. Organizowanie

spotkań, prelekcji. 

2. Współpraca z osobami

i instutucjami o

podobnych celach

działania w kraju i za

granicą. 

3. Prowadzenie ks

rodowodowych zgodnie z

istniejącymi przepisami. 

4. Organizowanie i

uczestniczenie w
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imprezach

felinologicznych i

kynologicznych. 

5. Popieranie hodowli

kotów, psów i innych

zwierząt hodowlanych. 

6. Rozwijanie i

popieranie działalności

wydawniczej i naukowo -

badawczej .

7. Reprezentowanie

członków Stowarzyszenia

przed władzami

administracyjnymi,

organizacjami

społecznymi. 

8. Wspieranie innych

instytucji których 

dzialanie służy opiece

nad bezdomnymi kotami,

psami. 

9. Działanie na rzecz

ochrony zwierząt. 

10. Ochrona poraw i

dobrostanu zwierząt. 

11. Przecidziałanie

wszelkim formom

stosowania okrucieństwa

wobec zwierząt i

zwalczenie przejawów

znęcania sie nad

zwierzetami.

12. Czynny udział w

zakresie

współuczestnictwa w

tworzeniu aktów

prawnych związanych z

ochroną zwierząt.

13. Tworzenie schronisk

dla zwierząt bezdomnych

i prowadzenie ich we

własnym zakresie oraz

prowadzenie ich w formie

zleconej. 

14. Organizowanie i

prowadzenie działalności

weterynaryjnej i opieki

tymczasowej.

15. Prowadzenie hotelu

dla zwierząt. 

16. Organizowanie

adopcji dla zwierząt. 

17. Udzielanie

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 9 z 143



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

bezpłatnych porad w

zakresie okresow

szczepień, opieki

weterynaryjnej, żywienia.

18. Tworzenie wystaw

zwierząt domowych i

gospodarskich

przeznaczonych do

adopcji. 

19. Czuwanie nad

przestrzeganiem statutu

oraz regulaminu

Stowarzyszenia. 

6 Małopolskie

stowarzyszenie

strzelców i

kolekcjonerów

broni SPARTA

data wpisu:

2016.12.02

1.1. Działanie na rzecz

strzelectwa, sportu

strzeleckiego i

kolekcjonerstwa broni. 

2. Popularyzowanie

wiedzy z dziedziny

strzelectwa, sportu

strzeleckiego i

kolekcjonerstwa broni.

3. Promocja i popieranie

strzelectwa i

kolekcjonerstwa broni.

ul. Łąkowa 26

Zabierzów

32-080

Zabierzów

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Kamil Korzeniak

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2016.11.19

Nr dok.: 

 

NIE  

2. Województwo

Małopolskie

3. 1. Organizowanie

spotkań, prelekcji,

pokazów.

 2. Współpraca ze

wszystkimi osobami i

instytucjami o podobnych

celach działania. 

3. Występowanie z

wnioskami i opiniami do

właściwych organów

administracji.

 4. Inne działaniaa

realizujące cele

statutowe.
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7 Ekologiczne

Iwanowice 

data wpisu:

2016.12.22

1.1. Podejmowanie

działań mających na celu

ochronę środowiska i

zgłasznie ich organom

państwowym.

 2. Współdziałanie z

organami państwowymi

w wykonywaniu zadań

ochronnych

 3. Wspópraca z

organizacjami

społecznymi. 

4. Kształtowanie i

podnoszenie poziomu

świadomości

ekologicznej lokalnej

społeczności.

 5. Opracowanie i

wyrażanie stanowisk w

celu zapewnienia ochrony

środowiska oraz

przyrody.

Zalesie 66 lok. D

32-095

Iwanowice

Zarząd:

Piotr Procyk

funkcja: Prezes

Zarządu

 

Krzysztof

Szczepanik

funkcja: Członek

Zarządu

 

Dawid Moskal

funkcja: Członek

Zarządu

 

Piotr Gardeła

funkcja: Członek

Zarządu

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2016.12.14

Nr dok.: 

 

NIE  

2. Gmina Iwanowice 

woj. małopolskie 

3. 
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8 STABILITY, a

SOLUTION

data wpisu:

2017.03.03

1.1.Działanie na rzecz

oświaty. 2.

Wszechstronne

propagowanie informacji,

metod i technik w

zakresie działalności

oświatowej kulturalnej

oraz wydawniczej. 3.

Promocja i popieranie

zasad prawidlowego

rozwoju kulturalnego.4.

Organizacja i rozwijanie

przedsięwzięć

związanych z

działalnością propagującą

rozwój społeczeństwa. 5.

Współdziałanie z innymi

stowarzyszeniami , 

 

1. Działanie na rzecz

oświaty. 2.

Wszechstronne

propagowanie informacji,

metod i technik w

zakresie działalności

oświatowej kulturalnej

oraz wydawniczej. 3.

Promocja i popieranie

zasad prawidlowego

rozwoju kulturalnego.4.

Organizacja i rozwijanie

przedsięwzięć

związanych z

działalnością propagującą

rozwój społeczeństwa. 5.

Współdziałanie z innymi

stowarzyszeniami

klubami i związkami i

organizacjami

międzynarodowymi w

zakresie objętym

działaniami

stowarzyszenia. 6.

Organizowanie spotkań

oraz informowanie o

działalności publicznej.

7. Pobudzanie

świadomości polityki

publicznej, kulturalnej,

oświatowej.8.

Organizowanie różnego

rodzaju  własnych

zawodów, imprez

ul. Władysława

Jagiełły 48

Rzeszotary

32-040

Rzeszotary

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Maciej Gan

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2017.03.03

Nr dok.: 

 

 

NIE     
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sportowych i

rekreacyjnych.

9.Propagowanie rozwoju

kultury fizycznej i sportu.

10.Zarządzanie

posiadanymi obiektami i

urządzeniami

sportowymi, dbając o ich

rozbudowę, modernizację

i konserwację. 11.

Pielęgnowanie polskości

oraz rozwoju

świadomości narodowej,

obywatelskiej i

kulturowej. 12. Działanie

na rzecz osób

niepełnosprawnych. 13.

Działanie na rzecz

kultury, sztuku,ochrony

dóbr kultury i tradycji.

Upowszechnianie kultury

fizycznej i sportu.

14.Działalność na rzecz

zrównoważonego rozwoju

gmin w interesie lokalnej

wspólnoty samorządowej

oraz dbałość o ochronę

myśli publicznej.

15.Kstałtowanie opinii i

ocen na temat

sprawiedliwości i

przestrzegania praw

publicznych obywateli.

16. Przeciwdziałanie

występującym zjawiskom

patologii społecznych.

17. Działanie na rzecz

nowych technologii 

 

 

oraz w obszarze IT. 18.

Działanie na rzecz rowoju

społeczeństwa

informatycznego oraz

wspieranie nowoczesnych

technologii w obszarach,

w których komercyjne

rozwiązania nie mają

zastosowania. 19.

Dzialanie na rzecz

szeroko rozumianej

ekologii, ochrony

środowiska naturalnego
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w celu realizacji zasady

zrównoważonego

rozwoju.

20.Popularyzowanie idei

związanych z promocją

ekologii, ochrony

środowiska oraz

zrównoważonego rozwoju

oraz prowadzenie

edukacji związanej z

ekologią, ochroną

środowiska i

zrównoważonym

rozwojem.

2. Terenem działania jest

obszar Rzeczypospolitej

Polskiej

3.  1.Rozpowszechnianie

wiedzy dotyczącej spraw

publicznych. 2.

Gromadzenie materiałów

dotyczących statystyk

rozwoju

przesiębiorczości. 3.

Wspieranie badań

dotyczących opinii

publicznej. 4. Wydawanie

publikacji i monografii.

5. Organizacja imprez w

zakresie masowej kultury

fizycznej i sportu

wyczynowego. 5.

Gromadenie środków

materialnych oraz

gospodarowanie nimi

zgodnie z potrzebami

Stowarzyszenia przy

zachowaniu

obowiązujących

przepisów prawnych w

tym zakresie. 6 6.

Prowadzenie działalności

szkoleniowej w różnych 

dyscyplinach sportu.

7.Pozyskiwanie funduszy

w kraju i zagranicą na

działalność regulaminową

Stowarzyszenia. 8.

Dzialanie mające na celu

promowanie walorów

turystycznych. 9.

Wspieranie rozwoju
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kulturowego i

oświatowego. 10.

Inicjowanie i wspieraniie

działań na rzecz

profilaktyki i

rozwiązywania

problemów społecznych.

11.Pozyskiwanie środków

służących

przedsiębiorczości. 12.

Wspieranie edukacji

ekologicznej, aktywizacji

proekologicznej

mieszkańców oraz

ochrony dziezictwa

przyrodniczego. 13.

Upowszechnianie w

społeczeństwie wiedzy o

ekologii, ochronie

środowiska oraz o

zrównoważonym

rozwoju. 14.

Informowanie o

problemach ekologii,

ochrony środowiska oraz

zrównoważonego rozwoju

i metodach ich

rozwiązywania. 15.

Upowszechnianie

najnowszych metod

ochrony środowiska oraz

zrównoważonego

rozwoju. 
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9 Zabierzowski Alarm

Smogowy

data wpisu:

2017.03.15

1.1.Działanie na rzecz

poprawy jakości

powietrza w gminie

Zabierzów i w Polsce.

 2. Wzmacnianie

uczestnictwa społecznego

w procesach

podejmowania wszelkich

decyzji dotyczących

jakości powietrza w

Zabierzowie i w Polsce.

 3. Edukacja ekologiczna

w zakresie jakości

powietrza

.4. Działanie na rzecz

ochrony środowiska i

zrównoważonego rozwoju

na obszarze Zabierzowa i

Polski.

ul. Turystyczna

39

Bolechowice

32-082 

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Monika

Wojtaszek-Dziad

usz

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2017.03.13

Nr dok.: 

 

 

NIE     

2. Gmina Zabierzów woj.

małopolskie 

3. 1. Opracowanie i

rozpowszechnianie

opinii, stanowisk,

koncepcji, raportów,

ekspetyz.

 2. Występowanie z

propozycjami zmian

prawnych w sprawach

objętych celami działania

Stowarzyszenia.

 3.Prowadzenie kampanii

informacyjnych i

edukacyjnych.

 4. Prowadzenie szeroko

pojętego doradztwa. 

5. Wydawanie

materiałów

informacyjnych.

 6.Opiniowanie

projektów dotyczących

kwestii objetych celami

Stowarzyszenia. 

7. Udział w

postępowaniach

administracyjnych,

administracyjno -

sądowych i sądowych

dotyczących spraw

związanych z celami

Stowarzyszenia.

 8. Aktywizowanie
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społeczeństwa lokalnego

w zakresie działań

zbieżnych z celami

Stowarzyszenia

. 9. Monitorowanie

działań instytucji

publicznych w zakresie

kwestii objętych celami

Stowarzyszenia. 

10. Organizowanie

zgromadzeń, pikiet i

happeningów po

uzyskaniu stosownych

zezwoleń.

 11. Wspomaganie

społecznych inicjatyw

zbieżnych z celami

Stowarzyszenia.
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10 Krakowskie

Stowarzyszenie

Strzelców i

Kolekcjonerów

Broni i Militariów

data wpisu:

2017.03.17

1.1. Dzialanie na rzecz

strzelectwa, sportów

strzeleckich i

kolekcjonerstwa broni w

myśl ustawy z dnia 21

maja 1999 o broni i

amunicji (Dz.U.199 Nr

53 poz. 549).

 2. Popularyzacja sportów

strzeleckich, wiedzy z

dziedziny strzelectwa,

kolekcjonerstwa. 

3. Dzialanie na rzecz

strzelectwa, sportów

strzeleckich i

kolekcjonerstwa broni w

myśl ustawy z dnia 21

maja 1999 o broni i

amunicji (Dz.U.199 Nr

53 poz. 549(, a w

szczególności

kolekcjonowania broni

palnej bocznego i

centralnego zapłonu,

krótkiej i długiej, w tym

myśliwskiej, sportowej i

wojskowej. Broni białej,

cięciwowej i

pneumatycznej oraz

innych militariówo

charakterze wojskowym. 

4. Promocja i popieranie

strzelectwa i

kolekcjonerstwa broni.

Lesieniec 17

32-095

Iwanowice

Zarząd:

Krzysztof

Kosałka funkcja:

Przedstawiciel

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2017.02.17

Nr dok.: 

 

NIE  

2.  Terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

3. 1. Organizowanie

spotkań, pokazów. 

2. Uczestnictwo w

zawodach o charakterze

strzeleckim 

3. Współpraca z

istytucjami publicznymi. 

4. Występowanie z

wnioskami i opiniami do

wlaściwych organów

administracji.

 5. Propagowanie i

pielęgnowanie idei

patriotycznych i tradycji

narodowych.
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11 Stowarzyszenie 

Kolekcjonerów

Broni "ZAPAŁ"

data wpisu:

2017.06.13

1.1.Promowanie

kolekcjonerstwa broni. 

2. Wsparcie

Kolekcjonerów. 

3. Szeroko pojęte

dzialania w celu ocalenia

od zapomnienia

dziedzictwa kulturowego

związanego z wszelkiego

rodzaju bronią.

ul. Michałki 16

Michałowice

32-091

Michałowice

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Bogusław

Grudnik

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2017.06.01

Nr dok.: 

 

NIE  

2. obszar

Rzeczypospolitej Polskiej

3. 1. Spotkania członków.

2. Organizacja wystaw. 

3. Wsparcie teczniczne w

konserwacji eksponatów. 

4.Realizacja zadań

planowanych na bieżąco.
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12 Koło Gospodyń

Wiejskich w

Racławicach

"Racławianki"

data wpisu:

2017.06.16

1.1.Propagowanie i

podtrzymywanie

dawnych i obecnych

tradycji ludowych. 

2. Prowadzenie

działalności na rzecz

odnowy i rozwoju wsi

Racławice poprzez

czynny udział człońkiń

Koła w życiu wsi. 

3. Rozwój

przedsiębiorczości kobiet.

4. Wychowywanie

młodego pokolenia w

duchu tolerancji,

patriotyzmu i

poszanowania

tradycyjnych wartości.

5. Podejmowanie

współdziałania z innymi

organziacjami

społecznymi.

Racławice 54a

32-049 Przeginia

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Agnieszka

Korbiel

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2017.06.02

Nr dok.: 

 

 

NIE     

2. Racławice

3. 1.Współpraca z

władzami

samorządowymi

polegająca na

organizowaniu różnych

imprez ukazujących

dawne zwyczaje ludowe i

obrzędy. 

2. Organizowanie

kiermaszy ze swoimi

wyrobami kulinarnymi i

artystycznymi. 

3. Nauczanie młodego

pokolenia pieczenia

chleba, wyrobu ciast oraz

haftu i szycia. 

4. Uczestniczenie w 

różnych konkursach

związanych z tradycją

ludową ( na najładniejszy

wieniec dożynkowy ,

palmę, najlepsze ciasto,

itp.). 

5. Spisywanie dawnych

ludowych pieśni i

piosenek regionalnych.

6. Branie udziału w

konkursach piesni i
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przyśpiewek ludowych. 

7. Organizowanie

spotkań z ciekawymi

ludzi.
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13 Stowarzyszenie

strzelców i

kolekcjonerów

broni "SAKO"

data wpisu:

2017.07.03

późniejsze

zmiany:

2022.06.02

2022.06.02

2022.06.02

 

1.1. Podstawowym celem

Stowarzyszenia jest

zrzeszanie osób

kolekcjonujących broń

palną, militaria  oraz

zainteresowanych

utworzeniem takich

kolecji. 

2. Poszerzanie oraz

popularyzacja wiedzy na

temat przepisów prawa

związanych z bronią

palną, w tym jej

kolekcjonowaniem. 3.

Poszerzanie wiedzy,

popularyzacja oraz

wymiana doświadczeń na

temat broni palnej,

militariów oraz innych

elementów okolo

tematycznych. 

4. Doskonalenie

umiejętności strzeleckich

członków Stowarzyszenia

oraz posługiwania się

przez nich bronią w

ramach obowiązującego

prawa. 

5. Popularyzacja

pozytywnego wizerunku

strzelców, posiadaczy

broni oraz miłośników

broni i militariów. 

6. Przecidziałanie

fałszywym streotypom

dot. posiadania broni

przez praworządnych

obywateli.

7. Krzewienie postaw

obywatelskich oraz idei

patriotycznych, ze

szczególnym

uwzględnieniem historii i

tradycji Oręża Polskiego i

walk o niepodlegość.

ul. Pod Akacjami

16

Raciborowice

32-091

Raciborowice

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Waldemar Czekaj

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2017.06.20

Nr dok.: 

 

 

NIE    : stowarzyszenie

zostało wpisane do

ewidencji

stowarzyszeń

zwykłych

prowadzonej przez

Prezydenta Miasta

Krakowa pod

numerem 305 w dniu

25.05.2022 r. z

uwagi na zmianę

siedziby - ul.

Dobrego Pasterza

122c/46, 31-416

Kraków;

2. obszar

Rzeczypospolitej Polskiej

3. 1. Wzajemna pomoc

członków i wspieranie się

w tworzeniu i rozwijaniu

swoich kolekcji. 

2. Wspólpraca z osobami
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i instytucjami o

podobnych celach. 

3. Występowanie z

wnioskami oraz opiniami

do właściwych organów

administracji jako formy

pomocy członkom w

realizacji swoich pasji

kolekcjonerskich i

strzeleckich. 

4. Propagowanie idei

legalnego i

odpowiedzialnego

dostepu do broni palnej. 

5. Prowadzenie innych

działan sprzyjających

realizacji celów

Stowarzyszenia.

14 Stowarzyszenie

Górne Korabniki 

data wpisu:

2017.08.02

1.Celem stowarzyszenia

jest sprawowanie opieki i

podnoszenie wartości

użytkowej oraz

estetycznej

nieruchomości

polożonych na działce

ewidencyjnej nr 5168/10

obr. 0017, nr KW

KRI1/00022980, działce

ewidencyjnej nr 5168/36

obr. 0017, nr KW

KR31/00025820/7 oraz

działce ewidencyjnej nr

5168/61, obr.0017, nr

KW KR31/00032829/2,

stanowiących przedmiot

współwłasności czlonków

Stowarzyszenia 

ul.

Wyspiańskiego

37

Skawina

32-050 Skawina

Zarząd:

Robert Cepak

funkcja: prezes

 

Tomasz Krupa

funkcja:

wiceprezes

 

Piotr Katański

funkcja: skarbnik

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2017.07.17

Nr dok.: 

 

NIE  

2. gmina Skawina

3. 1. Opracowanie

planów inwestycyjnych. 

2. Gromadzenie funduszy

na ich realizację. 

3. Poszukiwanie

wykonawców inwestycji i

nadzór nad ich realizacją.

4. Współpraca z

organami administracji

publicznej i jednostkami

samorządu terytorialnego.
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15 GŁÓWKĄ NA

ŚWIAT

data wpisu:

2017.07.25

1.1. Działalność

społeczna, charytatywna,

oświatowa, kulturalna,

religijna,w zakresie

kultury fizycznej i sportu,

ochrony środowiska,

dobroczynności, ochrony

zdrowia, pomocy

społecznej i rehabilitacji. 

2. Dzialania w zakresie

rozwoju sportu, kultury,

sztuki, ochrony dóbr

kultury i dziedzictwa

narodowego, edukacji,

oświaty i wychowania. 

3. Promowanie stylu

życia, w którym łączy się

cele osobiste i zawodowe

z zaangazowaniem na

rzecz drugiego człowieka.

4. Wspieranie ludzi,

poprzez zapewnienie im

możliwości

samodzielnego radzenia

sobie w codziennym

życiu, tak by brali sprawy

w swoje ręce ,

wspópracowali i

organizowali się. 

5. Organizacja zajęć

edukacyjnych oraz

rekreacyjnych dla dzieci i

mlodzieży, w

szczególności z rodzin

zagrozonych

wykluczeniem

społecznym,

podtrzymywanie i

upowszechnianie

polskości oraz rozwój

świadomości narodowej,

obywatelskiej i

kulturowej. 

6. Pielęgnowanie

polskości oraz rozwój

świadomości  narodowej,

obywatelskiej i

kulturowej. 

7.Działalnośćwspomagają

ca rozwój wspólnot i

społeczności lokalnych

oraz działalność na rzecz

integracji europejskiej

ul. Paryska 26

Rzeszotary

32-040

Rzeszotary

Zarząd:

Michał

Stryszowski

funkcja: prezes

 

Edyta Mączeńska

funkcja: Zastępca

prezesa

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2017.06.17

Nr dok.: 

 

 

NIE     

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 24 z 143



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

oraz rozwijania

kontaktów i współpracy

między spoleczeństwami.

8. Działalność na rzecz

rozwoju społeczeństwa

obywatelskiego.

9. Kształtowanie wśród

liderów postawy

prospołecznej. 

10. Pomoc ofiarom

katastrof, klęsk

żywiolowych, konfliktów

zbrojnych i wojen w

kraju i za granicą. 

11. Działania na rzecz

integracji środowiska

lokalnego. 

12. Promocja i

organizacja wolontariatu.

2. obszar rzeczypospolitej

Polskiej

3. 1. Organizowanie

imprez, koncertów, gal,

konkursów, akcji

społecznych i innych

imprez mających na celu

promocję działalności

statutowej

Stowarzyszenia. 

2.Współpracę z

wszelkimi osobami i

instutucjami o podobnych

celach działania. 

3. Współpracę

międzyregionalną  i

międzynarodową z

innymi osobami i

podmiotami. 

4.Organizowanie

konferencji, seminariów,

warsztatów, spotkań

dyskusyjnych i wyjazdów

studyjnych, w tym

zagranicznych. 

5. pozyskiwanie środków

finansowych i

rzeczowych oraz usług

wspomagających

dzialania zgodnie ze 

statutowymi celami

stowarzyszenia. 

6. Prowadzenie własnej
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działalności

charytatywnej poprzez:

orgnizowanie kwest

pieniężnych,

organizowanie zbiórek

pieniężnych w kraju i za

granicą, pozyskiwanie

sponsorów

okolicznościowych i

stałych. 

7.Opracowywanie i

realizację programow

odpowiadająch na

aktualne problemy

społeczne. 

8. Inne działania

realizujące cele

statutowe. 

16 Koło Wędkarskie

Nowa Piaskownia

data wpisu:

2017.09.08

1.Propagowanie idei

ekologicznych i prawa

ochrony przyrody w życiu

społeczności lokalnych.

2. Współpraca z osobami

i instucjami, konsultacje

z fachowcami w

dziedzinie ochrony

przyrody i hodowcami

ryb. 3. Wspólne działania

i wymiana informacji z

władzami

samorządowymi.

ul. Nowy Świat 1

Rybna

32-061 Rybna

Zarząd:

Ryszard Baka

funkcja: Preses

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

NIE  

2. Rybna gmina

Czernichów 

3. 
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17 Towarzystwo

Sportów

Umyslowych

FALCON

data wpisu:

2017.10.10

późniejsze

zmiany:

2020.07.16

1.Popularyzacja rekreacji,

sportów umysłowych,

głównie brydża wśród

młodzieży, dzieci i

dorosłych ze szczególnym

uwzgłądniem 

aktywizacji seniorów. 2.

Promocja zdrowego trybu

życia przy zachowaniu

równo

ul. Bukowska 16

lok. 15

Skawina

32-050 Skawina

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Wiesław Igła

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2017.09.21

Nr dok.: 2/2017

 

NIE  

2. Skawina 

3. 1. Angażowanie się w

różne formy

popularyzacji sportów

umysłowych ireklreacji w

środowisku lokalnym

oraz na szerszym forum.

Organizowanie i uydział

w zajęciach i imprezach

sportowych i

rekreacyjnych.

Organizowanie spotkań,

szkoleń, seminariów i

warsztatow . 4. Aktywna

współpraca z władzami

samorządowymi,

stowarzyszeniami i

instytucjami.
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18 Jurajski Klub

Seniora

data wpisu:

2018.02.08

późniejsze

zmiany:

2019.09.03

2019.09.30

 

1.1. Rozwijanie

różnorodnych form życia

kulturalno-oświatowego,

towarzyskiego ludzi

starszych oraz

rozbudzanie

zainteresowań i potrzeb w

tym zakresie

2. Organizowanie

działań, które sprzyjać

będa zachowaniu zdrowia

i sprawności fizycznej, 

3. Organizowanie

wypoczynku i imprez

kulturalno - oswiatowych

dostosowanych do

zaintersowań członków 

4. rozwijanie

zaintersowań i potrzeb

kulturalnych  przez

organizowanie odczytów,

pogadanek zespołów

amatorskich i kółek

zainteresowań, 

5. Organizowanie

wycieczeh do teatrów,

kin, na koncerty,

wieczory

literacko-muzyczne 

6. Tworzenie warunków

ułatwiających integracje

ze środowiskiem

lokalnym,  dziećmi i

młodzieżą

7. Organizowanie

spotkań  związanych z

obchodami świąt

okolicznościowych oraz

urodzin i imienin 

członków

Stowarzyszenia,

8. Organizowanie

wycieczek 

turystyczno-krajobrazowy

ch i innych form rekreacji

i wypoczynku

9. współpraca z innymi

klubami seniora,

placówkami kulturalnymi

oraz regionalnymi

stowarzyszeniami

społeczno-kulturalnymi i

związkami twórczymi

ul. Rajska 3

Jerzmanowice

32-048

Jerzmanowice

Zarząd:

Maria Adamczyk

funkcja:

Przedstawiciel

 

Kazimiera

Krzywda funkcja:

wiceprezes

 

Barabara

Śladowska

funkcja: skarbnik

 

Maria Szlachetka

funkcja: członek

Zarzadu

 

Komisja

Rewizyjna

 

Przewodniczący

Danuta Włodarz 

 

członek Teresa

Ząbczyńska 

 

 

Ostatnia zmiana

regulaminu:

Data uchwalenia:

2019.06.21

Nr dok.: uchwała

nr 2/2019 z dnia

21 czerwca 2019

r.

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.01.30

Nr dok.: uchwaa

nr 2

 

 

NIE     
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10. troska o warunki

socjalno-bytowe

członkow Stowarzyszenia

i ludzi starszych oraz w

miarę możłiwości pomoc

w zaspokajeniu potrzeb

materialnych przede

wszytkim opieka nad

osobami chorymi i

samotnymi

2. Gmina Jerzmanowice

-Przeginia ,powiat

krakowski , woj.

małopolskie

3. 1. Wyrażanie swojego

stanowiska i opinii na

forum publicznym ze

szczególnym

uwzględnieniem form

samorządu lokalnego 

2. Współpraca z

organami administracji

publicznej i kierowanie

do nich postulatów, 

3. Organizowanie

przedsięwzięć na rzecz

członków oraz innych

osób ze społeczności

lokalnej

4. Organizowanie imprez

promocyjnych,

kulturalnych i

integracyjnych

5. Organizowanie

spotkań, konkursów i

konferencji związanych z

celami Stowarzyszenia

6. Prowadzenie innych

działań sprzyjających

realizacji statutowych

celów Stowarzyszenia 
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19 Poskwitowskie

Stowarzyszenie

"Nasze Błonia"

data wpisu:

2018.02.08

późniejsze

zmiany:

2019.04.02

2019.04.02

 

1.1) Prowadzenie

działalności opiekuńczej,

oświatowej,edukacyjnej,

kulturalnej, wspieranie

inicjatyw społecznych, a

także promocja zdrowia -

wśród ogółu

społeczności, a w

szczególności

społeczności wiejskiej.

2) Wspieranie lokalnych

inicjatyw społecznych,

gospodarczych,

kulturalnych i

zdrowotnych.

3) Prowadzenie działań

służacych integracji

mlodzieży i dzieci

poprzez zajęcia

oświatowo -kulturowe,

dydaktyczne i sporowe.

4)  Podejmowanie działan

 i inicjatyw mających na

celu aktywizację

społeczną seniorow. 

5)  Prowadzenie dzialania

na rzecz upowszechniania

turystyki, sportu,

rekreacji oraz aktywnego

wypoczynku.

6) Realizowanie działań

na rzecz profilaktyki i

rozwiazywania

problemów społecnych (

w tym alkoholizmu,

narkomanii)

7) Podejmowanie

dzkiałań służących

rozwojwi

przedsiębiorczości,

szczególnie wśrod dzieci

i młodzieży.

8) inicjowanie i

podejmowanie dzialań na

rzecz osób zagrożonych

wykluczeniem

społecznym.

9) Aktywizowanie i

integrowanie środowiska

lokalnego, szczególnie

dzieci i młodzieży dla

budowy i rozwoju

społeczeństwa

Poskwitów 6 lok.

c

32-095

Iwanowice

Zarząd:

Lucyna Gumula

funkcja: Prezes

 

Krystyna

Krzyworzeka

funkcja:

Wiceprezes

 

Elżbieta Kura

funkcja: Skarbnik

 

Tomasz Kowal

funkcja:

Sekretarz

 

Małgorzata

Miska funkcja:

Członek Zarządu

 

Komisja

Rewizyjna

 

Przewodniczący

Jarosław

Mrugalski 

 

Sekretarz

Grzegorz

Kaszowski 

 

Członek Barbara

Mrugalska 

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.01.26

Nr dok.: uchwała

nr 2/2018

 

 

NIE     
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obywatelskiego.

10) Prowadzenie działań

na rzecz edukacji

społeczeństwa w zakresie

aktywizacji zawodowej i

społecznej.

11) Współpraca z Kołami

Gospodyń Wiejskich i

innymi organizacjami

działającymi na wsi.

12) Współpraca z innymi

organizacjami o

podobnym profilu

działania w kraju i

zaganicą.

2. Rzeczypospolita

Polska

3. 1) Prowadzenie zajęć,

szkoleń, imprez, kursów

edukacyjnych,

sportowych,

turystycznych i

kulturalnych oraz innych

działań dla dzieci,

mlodziezy, osób

dorosłych oraz seniorów

zamieszkałych na

terenach wiejskich.

2) Organizowanie i

prowadzenie działań

edukacyjnych i

integracyjnych dla osób

zagrożonych

wykluczeniem

społecznym w tym

niepelnosprawnych. 

3) Kształcenie liderów i

animatorów życia

społecznego.

4) Zachęcanie obywatelli

w tym szczególnie dzieci

i młodzieży do

aktywnego udziału w

zyciu społecznym.

5) Propagowanie

aktywnych form

wypoczynku.

6) Nawiązywanie

współpracy z wszelkimi

osobami oraz

instytucjami o podbnych

celach działania.
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7) Pozyskiwanie środków

na działanośc statutową z

dostępnych funduszy

pomocowych.

8) Organizowanie i

prowadzenie działań na

rzecz rozwoju

infrastruktury terenów

wiejskich.

9) Upowszechnianie

rolnictwa ekologicznego.

10) Wspieranie rozwoju

gospodarczego obszarów

wiejskich.
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20 Wedonka data wpisu:

2018.03.27

1.Ochrona okolic rzek

Wedonki i Rudawy, w

szczególności poprzez

zapewnienie nalezytych

warunków ochrony i

przekształceń środowiska

naturalnego z

uwzględnineiem

uzasadnionych potrzeb

mieszkańców w aspekcie

konieczności

przekształceń

infrastrukturalnych.

ul. Krakowskie

Przedmieście 24

Modlniczka

32-085

Modliniczka

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Marek Borkowski

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2017.12.24

Nr dok.: 

 

NIE  

2. województwo

małopolskie,

Rzeczpospolita Polska

3. 1.Czynne

uczestniczenie we

wszelkich

postepowaniach,

procesachdecyzyjnych,

uchwalodawczych oraz

postępowaniach przed

organami wladzyi

administracji,

postępowaniach

opiniodawczych,postępo

waniach

administracyjnych i

sądowych dot. celów

Stowarzyszenia. 

2. Dzialanie narzecz

zachowania substancji

ekologicznej rzek Weonki

ii Rudawy oraz ich okolic

oraz nadzorowanie takich

- ewentualnych

przekształcen, ktore

wynikając z uzasadnionej

konieczności przebudowy

infrastruktury, staną sie

lub mogą stać sie

uciążliwe dla środowiskai

mieszkańców regionu. 

3. Inicjowanie i

uczestniczenie w

przedsiębiorstwach

związanych z

przekształceniem rzek

Wedonka i Rudawa oraz

ich okolic.
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21 Klub Seniora w

Jaśkowicach

data wpisu:

2018.03.12

1.1. Aktywowanie

środowiska seniorów do

wspólnego i

zorganizowanego

spędzania wolnego czsu. 

2. Inicjowanie i

utrzymywanie wiżi

koleżeńskichwśród

seniorow. 

3. Organizowanie dla

członków klubu życia

towarzyskiego, w tym

spotkań, odczytów,

wycieczek, imprez

kulturalnych. 

4. Organizowanie grup 

zainteresowań o tematyce

zawodowej, kulturalnej,

sportowej. 

5. Nawiązywanie

kontaktu z innymi

Klubami Seniora

działającymi w regionie. 

6. Wspieranie rozwoju

zainteresowan członków

Klubu. 

7. Wspieranie inicjatyw

umożliwiających

aktywny udział seniorów

w zyciu ich otoczenia. 

8. Realizacja podjetych

uchwal. 

9. Działanie na rzecz

zwiększenia udziału i

aktywności seniorów w

życiu społecznym. 

10. Integracja społeczna

seniorow z różnych

środowisk, różnego

pochodzenia i

narodowości. 

11. Promocja działalności

Stowarzyszenia Na Rzecz

Rozwoju Sołectwa

Jaśkowice XXI Wiek.

Jaśkowice 13

32-051 Wielkie

Drogi

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Małgorzata

Małysa

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.02.26

Nr dok.: 

 

 

NIE     

2. sołectwo Jaśkowice

3. 1. Rozpoznanie

potrzeb i rozwijanie

zainteresowań

środowiska seniorów. 

2. Organizowaniew
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spotkań tematycznych.

3. Organizowanie

wycieczek

krajoznawczych. 

4. Organizowanie imprez

okolicznościowych. 

5. Organizowanie

różnego rodzaju grup

zainteresowań. 

7. Wspoółpraca ze

Stowarzyszeniem Na

Rzecz Rozwoju Sołectwa

Jaśkowice XXI Wiek. 

8. Inna działalność dla

rezlizacji celów Klubu.
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22 Klub Seniora "Złota

Jesień"

data wpisu:

2018.03.13

1.1. Rozwijanie

różnorodnych form życia

kulturalno - oświatowego,

towarzyskiego i

wypoczynku ludzi

starszych  oraz

rozbudzanie

zainteresowań i potrzeb w

tym zakresie. 

2. Organizowanie

działań, które będą

sprzyjać zachowaniu

zdrowia i sprawności

fizycznej. 

3. Organizowanie

wypoczynku i imprez

kulturalno - oświatowych

dostosowanych do

zainteresowan członków. 

4. Rozwijanie

zainteresowań i potrzeb

kulturalnych poprzez

organizowanie odczytów,

pogadanek, zespołów

amatorskich i kółek

zainteresowań. 

5. Tworzenie warunków

ułatwiająch integracje z

dziećmi i młodzieżą.

6. Organizowanie

wycieczek do teatrów,

kin, na koncerty,

wieczory literacko -

muzyczne. 

7.Urządzanie wieczorów

związanych z obchodami

świąt okolicznościowych

oraz urodzin i imienin -

członkow. 

8. Organizowanie

spacerów, wycieczek

turystyczno -

krajoznawczych i innych

form rekreacji i

wypoczynku. 

9.Współpraca z innymi

klubami, kołami i

placówkami kulturalnym

oraz regionalnymi

stowarzyszeniami

społeczno - kulturalnymi

i związkami twórczymi. 

10. Troska o warunki

Racławice 54a

32-049 Przeginia

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Józef Skotniczny

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.03.01

Nr dok.: 

 

 

NIE     
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socjalno -bytowe

członków Stowarzyszenia

i ludzi starszych oraz w

miarę możliwości pomoc

w zaspokajeniu potrzeb

materialnych przede

wszystkim opieka nad

osobami chorymi i

samotnymi.  

2. obszar

Rzeczypospolitej Polskiej

3. 1. Zabieranie głosu i

wyrażanie swojego

stanowiska na forum

publicznym ze

szczególnym

uwzględnieniem forum

samorządu lokalnego.  

2. Współpraca z

organami administracji

publicznej i kierowanie

do nich postulatów. 

3. Organizowanie

konkursów, konferencji

związanych z tematyką

statutową. 

4. Organizowanie

świadczeń na rzecz

członków oraz innych

osób ze społeczności

lokalnej. 

5. Organizowanie imprez

lokalnych, promocyjnych

i kulturalnych. 

6. Prowadzenie innych

działan sprzyjających

realizacji statutowych

celów Stowarzyszenia.
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23 Koło Gospodyń

Wiejskich 

Korzkiew

data wpisu:

2018.05.24

1.1. Propagowanie i

podtrzymywanie

dawnych i obecnych

tradycji  ludowych. 

2. Prowadzenie

działalności na rzecz

odnowy i rozwoju wsi

Korzkiew poprzez czynny

udział czlońkiń Kola w

zyciu wsi. 

3. Rozwój

przedsiębiorczości kobiet.

4. Wychowywanie

mlodego pokolenia w

duchu tolerancji,

patriotyzmu i

poszanowania

tradycyjnych wartości. 

5. Podejmowanie

współdziałania z innymi

organizacjami

spolecznymi.

Korzkiew 66

32-088 Korzkiew

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Urszula

Ciszkiewicz-Zem

an

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.05.17

Nr dok.: 

 

NIE  

2. Korzkiew

3. 1. Współpraca z

władzami

samorządowymi

polegająca na

organizowaniu różnych

imprez ukazujących

dawne zwyczaje ludowe i

obrzędy. 

2. Organizowanie

kiermaszy ze swoimi

wyrobami kulinarnymi i

artystycznymi. 

3. Nauczanie młodego

pokolenia pieczenia

chleba, wyrobu ciast oraz

haftu i szycia. 

4. Uczestniczenie w

różnych konkursach

zwiazanych z tradycją

ludową. 

5. Spisywanie dawnych

ludowych pieśni i

piosenek regionalnych. 

6. Brnie udzialu w

konkursach piesni i

przyśpiewek ludowych. 

7. Organizowanie

spotkan z ciekawymi

ludżmi .Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 38 z 143
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24 Społeczny Komitet

na rzecz budowy

obwodnicy

Zabierzowa

data wpisu:

2018.05.25

1.Podejmowanie działań

na rzecz budowy

obwodnicy.

ul. Krakowska 1

Zabierzów

32-080

Zabierzów

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Adam Gwizdała

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.05.17

Nr dok.: 

 

NIE  

2. Zabierzów

3. 1.Występowanie z

wnioskami i opiniami do

właściwych organow. 

2. Organizowanie

spotkań i zgromadzen

publicznych. 

3. Wspieranie działań

zmierzających do budowy

obwodnicy.
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25 Stowarzyszenie

miłośników dawnej

i współczesnej

kultury ludowej

"Eruditio vulgaris"

data wpisu:

2018.08.02

1.1. Krzewienie kultury

ludowej. 

2. Działalność artytyczna

w zakresie rękodzieła,

muzyki, sztuki foto -

wizualnej, krawiecwa i

wielu innych. 

3. Podejmowanie i

propagowanie inicjatyw

edukacyjnych,

kulturalnych i

artystycznych. 

4. Wspieranie rozwoju

edukacji regioalnej. 

5. Aktywizowanie

społeczności lokalych do

rozpoznawania oraz

wplatania elementów

tradycyjnej regionalnej

kultury ludowej w prozę

życia współczesnego. 

ul. Spokojna 39

lok. 1

Wielka Wieś

32-089 Wielka

Wieś

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Monika

Dobersztyn

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.07.31

Nr dok.: 

 

NIE  

2. terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej

3. 1. Organizacja

wydarzeń kulturalnych o

charakterze lokalnym lub

regionalnym, spotkań,

kursów, szkoleń,

warsztatów, plenerów,

wystaw, happeningów. 

2. Współpraca z innymi

osobami lub

inmstytucjami o

podobnych celach

działania. 

3. Udostępnianie oraz

ropowszechnianie

elementów kultury

ludowej poprzez

działania online (www,

social media).
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26 Stowarzyszenie

Wspierania

Inicjatyw

Mieszkańców

Gminy Zabierzów

"DECYDUJMY

RAZEM"

data wpisu:

2018.08.08

1.1.Wspieranie Inicjatyw

społecznych

mieszkańców gminy

Zabierzów 

2. Wspieranie i

upowszechnianie idei

samorządnośći

terytorialnej. 

3. Zajmowanie stanowisk

w sprawach publicznych.

ul. Śląska 42

Zabierzów

32-080

Zabierzów

Zarząd:

Jerzy Cywicki

funkcja: prezes

 

Dorota Kęsek

funkcja: I

wiceprezes

 

Edmund

Dąbrowa funkcja:

II wiceprezes

 

Maria Kwaśnik

funkcja: III

wiceprezes

 

Tadeusz Jojczyk

funkcja: sekretarz

 

Katarzyna

Zielińska funkcja:

skarbnik

 

Stanisław Dam

funkcja: Członek

zarządu

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.08.03

Nr dok.: 

 

 

NIE     

2. terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

3. 1. Prowadzenie

działalnośći infomayjnej i

wydawniczej. 

2. Organizacja publicznej

debaty, konferencji, sesji

nhaukowych,

konkursóww, wystaw,

imprez sportowych i

rekreacyjnych, koncertów

muzycznych i innych

wydarzeń kulturalnych. 

3. Współpraca z

oraganami władzy

państwowej,

samorządowej,

organizacjami

pozarządawymi i

kościelnymi w zakresie

celów Stowarzyszenia. 

4. Współpraca ze

szkołami i placówkami

oświatowymi. 

5. Współpraca z

organizacjami

prowadzącymi działaność

kulturalną i sportową. 

6. Organizowanie

działaności szkoleniowej

o tematyce zwiazanej z

realizacją celów

Stowarzyszenia. 

7. Promocja i udział w

inicjatywach

kulturalnych,

gospodarczych,

ekologicznych. 

8. Prowadzenie

działalności doradczej i

konsultacyjnej dla

mieszkańców. 
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9. Udział w życiu

publicznym poprzez

uczestnictwo w debatach

publicznych, a także

poprzez desygniwanie

swoich członków na

kandydatów w wyborach

na szczbluy

samorządowym. 

10. Organizacja szkoleń

dla osób podejmujacych

działalność publiczną. 

11. Organizacja lub

współorganizacja lub

wspieranie akcji

społecznych i

charytatywnych.
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27 Stowarzyszenie

Akademia Piłkarska

"Start-Bibiczanka"

data wpisu:

2018.11.02

1.Prowadzenie

działaności sportowej,

sportowo-rekreacyjnej i

edukacyjnej zwłaszcza w

zakresie inicjowania,

wspierania i pomocy w

przedsiewzięcaich

sportowych,

rekreacyjnych i

edukacyjnych w

szczególności na rzecz

dzieci i modzieży.

ul. Topolowa 27

Owczary

32-088

Przybysławice

Zarząd:

Mariusz

Skrzyński

funkcja: prezes

 

Łukasz Flaga

funkcja: członek

zarządu

 

Piotr Cieślik

funkcja: członek

zarządu

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.10.24

Nr dok.: 

 

NIE  

2. teren Rzeczypospolitej

Polskiej ze szczególnym

uwzgędnienim

miejscowośći Bibice, gm.

Zielonki

3. 1. Organizowanie

szkolenia i zajęc

sportowych,

2. Zatrudnianie trenerów i

instruktorów sportowych,

3. Organziwoanie

zawodów sportowych,

turniejów, impez

sportowych,

rekreacyjnych,

szkoleniowych i

pokazowych oraz

organziwaonia obozów

sportowych,

4. Współpraca ze

stowarzyszeniem Klub

Sportowy Bibiczanka

Bibice w zakresie

szkoelnia dzieci i

młodzieży, wymiany

doświadczeń i myśli

szkoleniowej,. Zakres

współpracy reguluje

umowa o współpracy,

5. Propagowanie i

organziawoanie wymiany

międzykulturowej, w

szczególności poprzz

organziację wyjazdów,

warsztatów, prelekcji,

6. Organizowanie

konferencji, seminariów,

szkoleń i wykłądów,

7. Działalność

wydawnicza.
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28 Stowarzyszenie

Małopolska

Filmowa Grupa

Rekonstrukcyjna

data wpisu:

2018.11.05

1.1. zrzeszanie osób

zainteresowanych

odtwarzaniem i

podtrzymywaniem

tradycji wojskowych oraz

patriotycznych,

wyposażenia,

umundurowania,

uzbrojenia i wyszkolenia

żołnierzy uczestniczących

w czasie działań na

wszystkich frontach

drugiej wojny światowej

ze szczególnym

uwzględnieniem Polskich

Sił Zbrojnych na

Zachodzie, Ludowego

Wojska Polskiego oraz

jednostek organizacji

niepodległościowych

działających do 1953

roku.

2. odtwarzanie

historycznego

wyposażenia,

umundurowania,

uzbrojenia i wyszkolenia

żołnierzy wszystkich

formacji drugiej wojny

światowej oraz walk

niepodległościowych do

1953 roku w produkcjach

filmowych, teatralnych a

także widowiskach

plenerowych.

3. działanie na rzecz

zdobywania i

upowszechnienia wiedzy

historycznej o tradycjach

wojskowych i

patriotycznych,

wyposażenia,

umundurowania,

uzbrójenia, wyszkolenia.

4. prowadzenie, w

ramach Stowarzyszenia

grup rekonstrukcji

historycznych i ich udział

w przedstawianiu

wydarzeń historycznych.

5. współpraca ze

Związkami Kombatantów

i Osób

ul. Kopernika 2A

Skawina

32-050 Skawina

Zarząd:

Artur

Marchelewicz

funkcja: prezes

 

Jacek Banasik

funkcja:

wiceprezes

 

Dominik

Kamiński

funkcja: sekretarz

 

Grzegorz Widz

funkcja: skarbnik

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.10.29

Nr dok.: 

 

 

NIE     
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Represjonowanych,

muzeami ze szczególnym

uwzględnieniem Muzeum

Armii Krajowej w

Krakowie.

6. udział w produkcjach

filmowych, spotkaniach,

wystawach oraz

wszelkich imprezach

masowych o tematyce

historycznej i

edukacyjnej. 

7. wizualna, ruchoma

rekonstrukcja wydarzeń z

historii II wojny

światowej oraz polskiego

podziemia do 1953 roku

poprzez tzw. „historię

żywą".

8. współpraca ze

szkołami w celu

upowszechniania wiedzy

o historii walk polskiego

oręża, wojsk alianckich

oraz polskiego podziemia

do 1953 roku.

9. współpraca z

fundacjami

charytatywnymi oraz

dobroczynnymi.

 

2. teren rzeczypospolitej

Polskiej

3. 1. Podejmowanie

wszechstronnej

współpracy przede

wszystkim z innymi

grupami o podobnym

charakterze, działającymi

na terenie Polski, a w

przyszłości i za granicą.

Ponadto współpraca z

instytucjami,

stowarzyszeniami,

władzami

samorządowymi, które

wykażą zainteresowanie

historią II wojny

światowej oraz polskiego

podziemia do 1953 roku.

2. Udział w zlotach,

konferencjach, zjazdach i
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innych przedsięwzięciach

poświęconych ww.

tematyce.

3. Budowa bazy

sprzętowej i dydaktycznej

dla realizacji celów

statutowych.

4. Udział w obchodach

rocznicowych i innych

przedsięwzięciach

służących upamiętnieniu

poległych,

poszkodowanych bądź

zamordowanych w czasie

II wojny światowej i w

czasach stalinowskich.

5. Organizowanie

spotkań, zlotów,

konferencji, wystaw i

innych wydarzeń celem

prezentowania

dotychczasowego

dorobku Stowarzyszenia.

6. Świadczenie porad i

pomocy wzajemnej na

rzecz członków

Stowarzyszenia.

7. Wydawanie własnych

broszur informacyjnych,

materiałów

promocyjnych oraz

wykorzystywanie

wszelkich innych

dostępnych środków i

form informowania

społeczeństwa o

działalności

Stowarzyszenia i

sprawach aktualnych.
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29 Stowarzyszenie

PEOPLE FIRST

data wpisu:

2018.11.27

1.1. Świadczenie pomocy

psychologicznej,

psychiatrycznej i prawnej

dla osób dotkniętych

zachowaniami

niepożądanymi w TVN.

2. Edukacja i szkolenia

kapitału ludzkiego TVN z

zakresu prawidłowego

definiowania, prewencji i

skutecznej eliminacji

zachowań

niepożądanych.

3. Działalność

naukowo-badawcza w

zakresie zachowań

niepożądanych w

środowisku pracy.

Wielkie Drogi

253 lok. 1

32-051 Wielkie

Drogi

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Konrad Świder

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.11.20

Nr dok.: 

 

NIE  

2. teren Rzeczypospolitej

Polskiej

3. 1. Podjęcie stałej

współpracy z zespołem

wybitnych psychologów,

psychiatrów w celu

udzielania pomocy

osobom dotkniętym

zachowaiamni

niepożądanymi.

2. Podjęcie stałej

współpracy z zespołem

prawników

wyspecjalizowanych w

świadczeniu pomocy

prawnej z zakresu

zachowań

niepożądanych.

3. Prowadzenie

dedykowanego serwisu

www służącego edukacji

i możłiwośći wzysakania

pomocy on-line dla osób

dotkniętych

zachowaniami

niepożądanmymi.
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30 Stowarzyszenie

Przyjaciół Ziemi

Zabierzowskiej

data wpisu:

2018.12.27

1.1. Poszerzanie i

proowanie wiedzy

historcznej, w

szczegołności wiedzy o

Ziemi Zabierzowskiej.

2. Pobudzanie

patriotyzmu lokalnego.

3. Popularyzowanie

tradycji i dorobku Ziemi

Zabierzowskiej.

4. Angażowanie i

integrowanie środowiska

lokalnego.

5. Wspieranie inicjatyw

społecznych

mieszkańców.

6. Podejmowanie działań

na rzecz Ziemi

Zabierzowskiej w

zakresie kultury, sztuki,

edukacji, turystyki i

rozwoju.

7. Ochrona przyrody,

krajobrazu oraz

dziedzictwa materialnego

i niematerialnego

regionu.

8. Zajmowanie stanowisk

w sprawach publicznych.

9. Inicjowanie lub udział

w akcjach

charytatywnych.

10. Ochrona i promocja

zdrowia.

11. Podtrzymywanie i

upowzechnianie tradycji

narodowej,

pielęgnowanie polskości

oraz rozwoju

świadomosci narodowej,

obywatelskiej i

kulturowej.

12. Działalność na rzecz

osób w wieku

emerytalnym.

13. Działalność na rzecz

dzieci i młodzieży.

14. Działalność na rzecz

ekologii i ochrony

zwierząt oraz ochrony

dziezictwa

przyrodniczego.

15. Upowszechnianie i

ul. Krakowska

178

Zabierzów

32-080

Zabierzów

Zarząd:

Edmund

Dąbrowa funkcja:

prezes

 

Agnieszka

Szumiec funkcja:

I wiceprezes

 

Łukasz Janik

funkcja: II

wiceprezes

 

Boguslaw Sak

funkcja: sekretarz

 

Sławomir

Korzonek

funkcja: skarbnik

 

Mariusz Kozień

funkcja: członek

zarządu

 

Marek Machnik

funkcja: członek

zarządu

 

 

Sposób

reprezentowania: 

prezes zarządu

Komisja

Rewizyjna

 

przewodniczący

Jerzy Ostrożański

 

członek Karol

Stanisławski 

 

członek Grażyna

Stanisławska 

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.12.18

Nr dok.: 

 

 

NIE     
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ochrona wolnośći, praw

człowieka oraz swobód

obywatelskich a także

działania wspomagające

rozwój demokracji.

16. Działalność na rzecz

rewitalizacji regionu.

17. Pozyskiwanie

funduszy z UE,

rządowych i

samorzadowych z

przeznaczeniem na

realizację działań

zawartych w regulaminie.

2. terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

3. 1. Działania społeczne,

inicjatywy kulturalne,

oświatowe, działaność

informacyjną,

wydawniczą

2. Organizowanie impre

kultualnych, turysyczych,

sportowych i

rekreacyjnych

3. Organizowanie wystaw

i pokazów zebranych

eksponatów.

4. Działanie na rzecz

zachowania

historycznego

dziedzictwa kulturowego

i niedopuszczenie

likwidacji, niszczenia i

dewastacji wszelkich

zabytków zwiazanych z

historią regionu.

5. Prowadzenie

działaności informacyjnej

i wydawniczej.

6. Zbieranie i

upowszechnianie mteriałó

historycznych

związanych z regionem

7. Upamiętnianie

wydarzen historycznych

oraz osób, które odegrały

w nich rolę 

8. Prowadzenie własnych

badań historycznych

9. Podejmowanie

zgdnych z prawmem,
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zorganizowanych

poszukiwań

eksploracyjnych

przedmiotów majacych

wartość historyczną.

10. Organizacja

publicznej debaty,

konferencji, sesji

naukowych i

konkursóww

11. Współpraca z

organami władzy

państwowej,

samorządowej,

organziacjami

pozarządowymi i

kościelnymi w zakresie

realizacji celów

Stowarzyszenia.

12. Współpraca ze

szkołami i placówkami

oświatowymi.

13. Współpraca z

organizacjami

prowadzącymi

działalność kulturalną i

sportową.

14. Organizowanie

działalności szkoleniowej

o tematyce zwiazanej z

realizacją celów

Stowarzyszenia.

15. Promocja i udział w

inicjatywach

kulturalnych,

gospodarczych,

ekologicnzych.

16. Organizacja lub

współorganizacja lub

wspieranie akcji

społecznych i

charytatywnych.
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31 Stowarzyszenie

Bliżej zdrowia z

ekologią

data wpisu:

2018.12.31

1.Szerzenie oświaty

prozdrowotnej i

naturalistycznej

Przeginia 116

32-049 Przeginia

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Zenobia Sumera

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.12.22

Nr dok.: 

 

NIE  

2. gmina

Jerzmanowice-Przeginia

3. 1. Organizowanie

spotkań, odczytów i

pogadenk o tematyce

zdrowotnej.

2. Współpraca z

Biblioteką Gminną i

GOKiem.

3. Współpraca z

jednosstkami służby

zdrowia.

4. Wspópraca z

mieszkańcami w zakresie

pogłebiania wiedzy

ekologicznej.

5. Występowanie do

jednostek gmimmych,

powaitowych,

wojewódzkich o dotacje

na szerzenie celów.
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32 Czernichowskie

Stowarzyszenie

Seniorów

data wpisu:

2019.01.17

późniejsze

zmiany:

2019.10.23

 

1.1.  Zajmownaie się

problemai ludzi

starszych, samotnych,

emerytów rencistów, osób

niepełnosprawnych.

2. Aktywizacja

środowiska seniorów.

ul. Franciszka

Stefczyka 4

Czernichów

32-070

Czernichów

Zarząd:

Marta Kowalik

funkcja: prezes

 

Maria Kapusta

funkcja: sekretarz

 

Lucyna Tynor

funkcja: skarbnik

 

Jan Gawryś

funkcja: członek

zarządu ds.

informacji

 

Maria Choroszy

funkcja: członek

zarządu

 

Barbara Gibek

funkcja: członek

zarządu

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2019.01.10

Nr dok.: 

 

 

NIE    numer teczki:

ORB.512.1.2019

2. teren Rzeczypospolitej

Polskiej

3. 1. Kształtowanie

twórczego podejścia do

życia, rozwijanie

zaintersowań i

umiejętnosci poprzez

wymianę doświadczeń,

referaty, odczyty,

zwiedzanie ciekawych

miejsc, opanowywyanie

nowych umiejętności it.p

2. Zachęcanie seniorów

do korzytsania z nowych

techologi poprzez np.

naukę obsługi komputera,

telefonu komórkowego,

wszechstronnego

korzystania z interentu.

3. Zainteresowanie

seniorów otaczjacym

światem w tym postepem

nauki i cywilizacji.

4. Formułowanie i

artykułowanie potrzeb

seniorów, emerytów,

rencistów i osób

niepełnosprawnych do

włądz samorządowych i

intytucji państwowych.

5. Edukowanie kulturalne

poprzez odpowiednie

szkolenia, pogawędki,

organizowanie

wwycieczek, wystaw,

korzytsanie z instytucji

kulturalnych,

odwiedzanie muzeów itp.

6. Rozwijanie

świadomości naodowej,

historycznej,

obywatelskiej i

kulturowej,

7. Działanie na rzecz

promocji małych ojczyzn
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i kultury reionalnej.

8. Nawiazywanie

współpracy z innymi

organziacjami seniorów.
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33 Stowarzyszenie Bez

Batuty

data wpisu:

2019.01.17

1.1. obsługa logistyczna

Chóru "Bez Batuty" z

Michałowic,

2. działalność na rzecz

integracji społeczności

lokalnej,

3. podtrzymywanie i

upowszechnianie tradycji

narodowej,

pielęgnowania polskości

oraz rozwoju

świadomosci narodowej,

obywatelskiej i

kulturowej,

4. działalność

wspomagajaca rozwój

wspólnot i społecznosći

lokalnej,

5. zadania w zakresie

wypoczynku dzieci i

młodzieży,

6. działalność  w zakresie

kultury, sztuki, ochrony

dóbr kultury i

dziedzictwa narodowego,

7. działalność na rzecz

integracji europejskiej

oraz rozwijania

kontaktów i współpracy

między społeczeństwami,

8. promocja

Rzeczypospolitej Polskiej

za granicą.

ul. Jana Pawła Ii

1

Michałowice

32-091

Michałowice

Zarząd:

Monika Fijas-Bąk

funkcja: prezes

 

Magdalena

Sokalska funkcja:

zastępca prezesa

 

Iwona Derdaś

funkcja: skarbnik

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2019.01.13

Nr dok.: 

 

 

NIE    numer teczki:

ORB.512.2.2019

2. teren rzeczypospolitej

Polskiej oraz teren poza

granicami Polski

3. 1. Wydawanie

materiałów

informacyjno-promocyjn

ych.

2. Organizowanie

wycieczek, zlotów i

innych form wypoczynku

i rekreacji dla dzieci i

młodziezy.

3. Organizowanie

warsztatów dla dzieci i

młodzieży.

4. Organizowanie

wyjazdów, koncertów.

5. Pomoc w realizacji

wydawnictw
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dźwiękowych,

medialnych.

6. Promowanie,

upowszechnianie i

udostpenianie

nowoczesnych mediów i

technologii.

7. Wspólpraca z

organizacjami

pozarząowymi oraz

jednostkami samorządu

terytorialnego.

8. Współpraca

międzynarodowa.

9. Wypoaidanie się w

sprawach publicznych

zwiazanych z

działalnością

Stowarzyszenia.

10. Pozyskiwanie

środków na działalność

Stowarsyzenia poprzez

organziawoanie zbiórek,

pozyskiwanie dotacji oraz

środków grantowych.
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34 Stowarzyszenie

FORT 47

data wpisu:

2019.02.25

późniejsze

zmiany:

2022.06.02

 

1.1. Promocja

obronności.

2. Działanie na rzecz

wprowadzenia zman w

prawie w zakresie:

a) upowszechniania

dostępu do broni, w

szczegolności palnej,

b) ulatwienia tworzenia i

funkcjonowania

organizacji

pozamilitarnych, w tym

szkolenia ich członków,

zarówno samodzielnego,

jak i we współpracy z

Siłami Zbrojnymi RP,

3. Działanie na rzecz

podniesienia potencjału

militarnego RP poprzez

organziację ochotniczej

obrony terytorialnej,

4. Podnoszenie

umiejętności i wiedzy

członków Stowarzyszenia

w zakresie obronności,

pierwszej pomocy oraz

kultury fizycznej.

5. Promowanie postaw

patriotycznych w

społeczeństwie.

6. Zrzeszanie osób

kolekcjonujących

historyczne i współczesne

militaria, w tym

wyposażenie ,

umundurowanie, broń

białą, cięciwową i palną,

zgodnie z

obowiązującymi

przepisami prawa,

7. Popularyzacja

strzlectwa sportowego,

rekreacyjnego i

historycznego oraz

kolekcjonowania broni

palnej, w szczególności

broni historycznej i

zabytkowej.

8. Popularyzacja wiedzy

na temat militariów, w

tym broni palnej, zasad

jej dostpenpości,

zdobywania i

ul. Forteczna 35

lok. 1

Węgrzce

32-086 Węgrzce

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Kamil Sienkiel

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2019.01.08

Nr dok.: 

 

 

NIE    numer teczki:

ORB.512.3.2019

 

: stowarzyszenie

zostało wpisane do

ewidencji

stowarzyszeń

zwykłych

prowadzonej przez

Prezydenta Miasta

Krakowa pod

numerem 304 w dniu

23.05.2022 r. z

uwagi na zmianę

siedziby - ul.

Jodłowa 22, 30-251

Kraków;
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podnoszenia umiejętności

strzeleckich, a także

bezpiecznego i

odpowiedzialnego

posługiwania sie bronią. 

9. Opieka nad zabytakmi

architektury i techniki, w

tym w szczególności o

charakterze militarnym.

10. Opieka nad

historycznymi i 

zabytkowymi pojazdami

mechanicznymi,

krzewienie kultury

motoryzacyjnej,

zdobywanie, poszerzanie

i upowszechnainie

wiedzy o historii

motoryzacyjnej.

2. teren Rzeczypospolitej

Polskiej

3. 1. Działalność

edukacyjna w formie

organizaowania

sympozjów, konferencji,

szkoleń, wykładów i

twoerzenia stron oraz

profili internetowych,

zawierających prezentacji

wyników badań

prowadzonych przez

stowarzyszenie.

2. Współpraca z

władzami

samorządowymi i

rzadowymi, w

szczególności

Ministerstwem Obrony

Narodowej oraz Siłami

Zbrojnymi RP oraz

kraowymi i

zagranicznymi

stowarzyszeniami o

podobnych celach i

zadaniach.

3. Udział w

okolicznościowych

uroczystościach

patriotycznych,

wspieranie organizatorów

takich imprez pod

względem kadrowym i
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logistycznym, a także

wystepowanie ze

stosownymi inicjatywami

i samodzielna aktywnośc

organizacyjna w takim

wymiarze. 

4. Udział w imprezach i

zawodach oraz

organizację imprez

rekonstrukyjnych,

historycznych,

sportowych, strzelckich i

kolekcjonerskich. 

5. Udział i organizację

inicjatyw mających na

celu ratowanie

zagrożonych zabytków

architektury i techniki, w

szczególności militarnej i

motoryzacyjnej.
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35 Stowarzyszenie

TURKUSOWA

LAMA

data wpisu:

2019.03.01

1.1) łączenie ekologii z

działaniami społecznymi,

angażowanie w działania

ekologiczne,

prozdrowotne i

prospołeczne Polaków w

każdym wieku

2) działania na rzecz

zrównoważonego rozwoju

t.j. wzrostu

gospodarczego i godnej

pracy, dobrej jakości

życia i zdrowia, dobrej

jakość edukacji,

odpowiedzialnej

konsumpcji i produkcji,

czystego i dostępnego

środowiska naturalnego,

minimalizowania

nierówności

3) inspirowanie do

angażowania w działania

społeczne i lokalne, w

szczególności

najmłodszych obywateli

4) przełamywanie barier i

walkę ze stereotypami w

stosunku do osób z

niepełnosprawnością oraz

zagrożonych innymi

wykluczeniami

społecznymi,

integrowanie i

uwrażliwianie społeczne

5) integracja

międzypokleniowa

6) wspieranie rozwiązań

urbanistycznych i

architektonicznych

uwzględniających zasady

zrównoważonego rozwoju

oraz potrzeby seniorów,

osób z

niepełnosprawnościami

7) skuteczna aktywizacja

seniorów, osób z

niepełnosprawnością oraz

zagrożonych innymi

wykluczeniami

społecznymi, działanie na

rzecz dostępności

instytucji użyteczności

publicznej

ul. Bukowe

Wzgórze 111

Wilczkowice

32-091

Wilczkowice

Zarząd:

Danuta

Wiszniewska

funkcja: prezes

 

Jolanta

Wrzesińska

funkcja:

wiceprezes

 

Justyna Chyla

funkcja:

wiceprezes

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2019.02.25

Nr dok.: 

 

 

NIE    numer teczki:

ORB.512,4.2019
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8) rozwój aktywności

kulturalnej, sportowej,

edukacyjnej,

podejmowanie i

rozwijanie inicjatyw

związanych z rekreacją i

turystyką

9) tworzenie rozwiązań,

ułatwiających w

szczególności osobom z

niepełnosprawnościami i

seniorom poruszanie się

między miastami czy

krajami poprzez

przygotowanie baz

informacyjnych,

dotyczących bazy

noclegowej, form

podróżowania,

transportu, wyżywienia,

dostępności atrakcji itp.

10) organizacja i

szukanie wsparcia

finansowego wyjazdów

turystycznych i

rehabilitacyjnych

(polskich i

zagranicznych) dla osób

niepełnosprawnych oraz

seniorów, a także

organizowanie wymian

zagranicznych polskich

dzieci z dziećmi z innych

krajów (praktyczna nauka

języka, rozwój

kompetencji społecznych,

etc).

11) zapewnienie działań

edukacyjnych oraz

rozwój kluczowych

kompetencji

społecznych-najbardziej

użytecznych życiowo,

wśród dzieci, młodzieży

oraz osób w okresie

wczesnej dorosłości, po

to aby kształtować

postawy odpowiedzialne

społecznie oraz w pełni

zaangażowane,

wzmacnianie wśród

przyszłych pokoleń

inicjatywy oraz
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aktywnych

przedsiębiorczych postaw

12) wykorzystanie

kultury i sztuki do

aktywizacji, wzmocnienia

poczucia wartości,

odkrywania swoich

mocnych stron,

integracji, rozwijania

talentów

13) realizacja projektów

badawczych i publikacji

raportów dotyczących

najbardziej kluczowych

problemów społecznych

występujących w  

Rzeczypospolitej Polskiej

oraz wdrażanie

skutecznych rozwiązań w

tym wdrażanie innowacji

społecznych

odpowiadających na '

istotne potrzeby

występujące w

społeczeństwie

14) rozwój sieci NGO

wspomagającej obszary

celów Stowarzyszenia

15) rozwój i promocja

wolontariatu

 

2. obszar

Rzeczypospolitej Polskiej

3. 1) prowadzenie

kampanii, programów i

akcji społecznych

2) działalność

edukacyjną, oświatową i

wychowawczą, w

szczególności edukację

poprzez doświadczenie,

organizację warsztatów,

spotkań inspirujących,

wizyt studyjnych

3) debaty, programy,

kampanie i akcje,

propagujące i angażujące

także środowiska

decydenckie

4) tworzenie wystaw,

instalacji przestrzennych
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oraz innych form

artystycznych

5) realizację warsztatów

artystycznych i

kreatywnych

6) realizację badań oraz

publikację raportów

7) opracowywanie i

wydawanie publikacji,

broszur, materiałów

dydaktycznych

8) testowanie, wdrażanie

oraz upowszechnianie

innowacji
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36 Instytut Historii Idei

im. Michela

Kowalewicza

data wpisu:

2019.03.05

1.Prowadzenie badań nad

historią idei,

upowszechnianie wiedzy

w tym zakresie oraz

aktywne działanie na

rzecz rozwoju tej

dyspliny naukowej w

Polsce  i na świecie.

ul. Hutników 2

Skawina

32-050 Skawina

Zarząd:

Dawid Wieczorek

funkcja: prezes

 

Riccardo Campa

funkcja:

wiceprezes

Komisja

Rewizyjna

 

przewodnicząca

Magdalena

Witkowska 

 

sekretarz Monika

Wrzoszczyk 

 

członek Maciej

Grzesiak 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.12.11

Nr dok.: 

 

NIE  numer teczki:

ORB.512.5.2019

2. obszar Rzeczpospolitej

Polskiej

3. 1) inicjowanie i

organizowanie badań

naukowych

2) przygotowywanie

ekpertyz naukowych

3) organizowanie

konferencji naukowych

4) udział w konferencjach

naukowych

5) udział w krajowych i

międzynarodowych

konkursach

organizowanych przez

publiczne i prywatne

podmioty w celu

pozyskiwania grantów na

badania naukowe

6) ustanowienie i

przyznawania doroczen

nagrody naukowej im.

Michela Henri

Kowalewicza

przyznawanej za

najlepszą pracę 

(magisterską, doktorską,

książkę) w dziedzinie

badań nad historią idei

7) przyznawania grantów

dla studnetów

8) organizowaniu letnich

szkół poświęconych

historii idei

9) współpraca z

wszelkimi osobami i

organizacjami o

podobnych celach

10) działalność

wydawnicza w tym

publikacja materiałów

naukowych, książek, płyt,

albumów, filmów,

plakatów itp. na wselkich

dostępnych mośnikachArisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 63 z 143
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37 LAKI STRZAŁ data wpisu:

2019.03.06

1.1. Działanie na rzecz

strzelectwa, sportu

strzeleckiego,

kolekcjonerstwa broni.

2. Popularyzowanie

wiedzy z dzidziny

strzelectwa, sportu

strzeleckiego,

kolekcjerstwa broni.

3. Promocja i popieranie

strzlectwa,

kolekcjonerstwa broni.

Miłocice 52

32-090 Słomniki

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Łukasz Cnota

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2019.02.23

Nr dok.: 

 

NIE  numer teczki:

ORB.512.6.2019

2. cała Polska

3. 1. Organizowanie

spotkań, prelekcji,

pokazów.

2. Współpraca z

wszystkimi osobami i

instytucjami o podobnych

celach działania.

3. Występowanie z

wnioskami i opiniami do

wlaściwych organów

administracji.

4. Inne działania

realizujace cele

statutowe.
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38 Navigare Yacht

Club

data wpisu:

2019.03.06

1.1) inicjowanie,

prowadzenie i wspieranie:

a) działalności w

dziedzinie edukacji,

kultury, oświaty i

wychowania,

krajoznawstwa oraz

wypoczynku,

b) wszelkich form

działalności na polu

szeroko pojętej kultury

fizycznej, sportu i

rekreacji wobec dzieci i

dorosłych, w tym osób

niepełnosprawnych,

chorych, ubogich,

niezaradnych i

pokrzywdzonych,

c) działalności w

dziedzinie fizjoterapii,

logopedii, psychologii,

diagnostyki i analityki

medycznej,

2) umożliwienie osobom

ubogim,

niepełnosprawnym,

chorym, niezaradnym i

pokrzywdzonym:

a) uczestnictwa w

kulturze fizycznej

zarówno na poziomie

rekreacji jak i sportu,

b) dostępu do zajęć i

zabiegów

fizjoterapeutycznych,

logopedycznych, analiz i

diagnostyki medycznej,

c) korzystania z opieki

przedszkolnej, szkoły,

zajęć rozwijających

zainteresowania w sferze

edukacji, kultury i sztuki,

3) poszukiwanie,

aktywizacja i

organizowanie osób

pragnących angażować

się w działalność

społecznie użyteczną,

4) propagowanie oraz

rozwijanie inicjatyw

sprzyjających tworzeniu i

działalności placówek

wychowawczych,

Cholerzyn 361

32-060 Liszki

Zarząd:

Alicja Latoń

funkcja: prezes

 

Mateusz

Cwikliński

funkcja: człoenek

zarządu

 

Bronisław Skocz

funkcja: członek

zarządu

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2019.02.22

Nr dok.: 

 

 

NIE    numer teczki:

ORB.512.7.2019
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edukacyjnych,

kulturalnych,

artystycznych,

medycznych i

sportowych,

5) działalność społecznie

użyteczna w zakresie

wychowania, edukacji,

sportu, kultury i opieki

zdrowotnej,

6) kreowanie postaw

twórczych, zwłaszcza

wśród dzieci i młodzieży,

oraz promowanie

twórczości artystycznej,

7) podejmowanie

wszelkich inicjatyw i

działań prowadzących do

powstania nowych miejsc

pracy,

8) upowszechnianie

integracji społecznej we

wszystkich formach

zbliżania ludzi różnych

narodowości, przekonań,

wyznań, wieku, stanu

zdrowia,

9) propagowanie idei

zdrowego trybu życia

oraz działań na rzecz

ochrony przyrody i

upowszechniania postaw

przyjaznego stosunku do

środowiska naturalnego.

2. obszar Polski

3. 1) udzielanie

bezpośredniej pomocy

materialnej i

niematerialnej osobom

lub organizacjom

prowadzącym działania

zbliżone do celów

Stowarzyszenia;

2) upowszechnianie

wiedzy o celach i

działaniach

Stowarzyszenia, w każdy

dostępny sposób,

zarówno w kraju jak i za

granicą,

3) prowadzenie,
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rozwijanie lub wspieranie

działalności na polu

kultury fizycznej,

fizjoterapii, logopedii,

psychologii, diagnostyki i

analityki medycznej,

kultury, oświaty i

wychowania,

krajoznawstwa oraz

wypoczynku,

4) organizowanie i

finansowanie szkoleń,

konferencji, sympozjów,

seminariów, targów,

wystaw, konkursów oraz

innych imprez z

dziedziny edukacji,

sportu, rekreacji, kultury,

medycyny i ochrony

zdrowia,

5) przyznawanie

stypendiów,

6) gromadzenie środków

finansowych, rzeczowych

pochodzących z

dobrowolnych świadczeń

podmiotów prawnych i

osób fizycznych,

7) prowadzenie,

rozwijanie lub

wspomaganie

działalności przedszkoli,

szkół, domów kultury,

ośrodków

terapeutycznych, grup

wsparcia, placówek

medycznych,

8) prowadzenie i

organizacja szkoleń,

warsztatów, konkursów

tematycznych, kursów

dokształcających i

zawodowych oraz naukę

języków obcych,

9) wydawanie książek,

czasopism, albumów,

filmów, fotografii, rycin,

kart pocztowych,

kalendarzy, reprodukcji,

plakatów i innych

publikacji.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 67 z 143



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

39 Klub Senior+

"Radość"

data wpisu:

2019.04.26

późniejsze

zmiany:

2019.06.24

2019.06.24

1.1. Aktywizacja

społeczności osób

starszych do społeczności

lokalnej.

2. Zapewnienie wsparcia

i stworzenie warunków

do samopomocy i

aktywności seniorów.

Przeginia 116

32-049 Przeginia

Zarząd:

Zofia Kluczewska

funkcja: Prezes

 

Freda Pęgiel

funkcja: zastępca

prezesa  ds.

kulturalno-rekrea

cyjnych i

wypoczynku

 

Małgorzata

Glanowska

funkcja: skarbnik

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2019.03.26

Nr dok.: 

 

NIE  numer teczki:

ORB.512.8.2019

2. sołectwo Przeginia

3. 1. Organizowanie

wycieczek

krajoznawczych i

rekreacyjnych.

2. Rozpoznanie potrzeb

seniorów i rozwiajnie

zainteresowań.

3. Organziowanie

wypoczynku i działań,

które będą sprzyjać

podtrzymaniu zdrowai i

kondycji psychofizycznej

osób starszych.

4. Współpraca z

sąsiednimi klubami

seniora i wymiana

doświadczeń.
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40 STEKTRA -

Stowarzyszenie

Ekologicznego

Transportu

Autokarowego 

data wpisu:

2019.04.26

późniejsze

zmiany:

2019.05.28

2019.05.28

2020.07.30

 

1.1. Podejmowanie i

wpsieranie wszelkich

działań na rzecz poprawy

jakości powietrza.

2. Propagowanie

proekologicnzych postaw.

3. Nagłośnienie problemu

zanieczyszenia powietrza

pochodzącego od

wyeksplotowanych

pojazdów o niskiej

kulturze emisji spalin.

4.Popularyzacja wiedzy i

podejmowanie działań na

rzecz poprawy

bezpieczeństwa

drogowego.

5. Realizacja zadań z

zakresu rozowju i

promocji turystyki w

Małopolsce. 

6. Promocja ruchu

przewodników i pilotów

wycieczek w Małopolsce.

7. Działania na rzecz

rozwoju nowych

produktów turystycznych

zgodnych z ideą

zrównoważonego

rozw3oju turystyki.

8. Wspieranie

kwalifikacji i

podnoszenie kompetencji

kadry turystycznej.

9. Działania na rzecz

kultury i tradycji regionu

Małopolski.

10. Krzewienie

zamiłowania do

systematycznego

uprawiania rekreacji

fizycznej.

Chrosna 147

32-084 Morawica

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Maciej Socha

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Ostatnia zmiana

regulaminu:

Data uchwalenia:

2020.07.24

Nr dok.: 

 

Zmiana

regulaminu:

Data uchwalenia:

2019.05.06

Nr dok.: 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2019.04.18

Nr dok.: 

 

 

NIE    numer teczki:

ORB.512.9.2019

2. obszar

Rzeczypospolitej

Polskiej, ze szczególnym

uwzglednieniem Krakowa

i województwa

małopolskiego

3. 1. Zabieranie głosu i

wyrażanie swojego

stanowiska na forum

publicznym.
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2. Prowadzenie

działalności

informacyjnej,

edukacyjnej i

promocyjnej.

3. Organizowanie

spotkań, kon kursów oraz

innych imprez.

4. Współpraca z innymi

instytuacjami, w

szczegołności

administracją

samorządowaą,

orgazniacjami

pozarządowymi,

biznesme, plcówkami

oświatowymi róznego

szczebla oraz

organziacjami

pozarządowymi.

5. Kierowanie postulatów

do organów administracji

publicznej i władz.

6. Organizowanie

działalności

turystyczno-rekreacyjnej.

7. Organziowanie

szkoleń, warsztatów,

konferencji, zjazdów.

8. Tworzenie i rozwój

oraz promocję produktów

turystycznych.

9. Doskonalenie kadry

stowarzyszenia.

10. Podejmowanie

dzialań i inicjatyw na

rzecz rozwoju kontaktów

i współpracy ze

społecznościami

lokalnymi innych

regionów i państw

realziujących podobne

cele.

11. Promowanie i

wspieranie zdrowego i

aktywnego trybu życia.

12. Działania na rzecz

promocji turystyki.
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41 Stowarzyszenie

Emerytów,

Rencistów i Osób

Niepełnosprawnych

Małopolskiego

Związku

Zawodowego

Rolnictwa

Samoobrona

data wpisu:

2019.06.07

1.1. Aktywizacja

seniorów.

2. Ochrona intresów

emerytów, rencistów,

osób niepełnosprawnych.

3. Organizowanie życia

kulturalnego,

wypoczynku i rekreacji.

4. Pielęgnowanie

utrwalanie bogatych

tradycji.

Zofipole 53

32-125

Wawrzeńczyce

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Aleksnader Luty

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2019.05.05

Nr dok.: 

 

NIE  numer teczki:

ORB.512.11,2019

2. województwo

małopolskie

3. 1. Pozyskiwanie

środków finansowych na

cele stowarzyszenia i

socjalno-bytowe.

2. Podejmowanie

interwencji w sprawach

emerytów, renicstów i

osób niepełosprawnych.

3. Organizowanie imprez

okolicznościowych

związanych z

wypoczynkiem i szeroko

pojętą kulturą.

4. Nawiązywanie

kontaktu z innymi

stowarzyszeniami w kraju

i zagranicą.
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42 Stowarzyszenie

"Naturalni!"

data wpisu:

2019.06.28

1.1. Działania na rzecz

edukacji, poradnictwo,

coaching, świadomośc

ekologiczna.

2. Popularyzowanie

wiedzy z dziedziny nauki

społecznych wśród

społeczeństwa.

3. Promocja i popieranie

zdrowego i naturalnego

stylu życia.

4. Tworzenie płaszczyzny

wymiany informacji i

doświadc zeń pomiędzy

osobami i intytuacjami

zainteresowanymi.

ul. Gieleniówka

51

Owczary

32-088 Owczary

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Małgorzata

Kruczek

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2019.06.19

Nr dok.: 

 

NIE  numer teczki:

ORB.512.12.2019

2. Cała Polska

3. 1. Organizowanie

spotkań, prelekckji,

wystaw, koncertów,

wykładów, warsztatów

oraz innych imprez.

2. Prowadzenie

działalności wydawniczej

w formie niedochodowej.

3. Współpraca z

wszelkimi osobami i

intytucjami o

podpobnych celach

działania.

4. Występowanie z

wnioskami i opiniami do

właściwych organów

administracji w

przypadku ubiegania się

oi dodatkowe źródła

dofiansowania.

5. Udział w

konferencjach,

spotkaniach, wystawach,

warsztatach, imprezach,

szkoleniach itp.
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43 Stowarzyszenie

PROJEKT

WYTRAWNY

data wpisu:

2019.07.16

1.1. Zrzeszanie osób

zaintersowasnych

projektowaniem, sztuką,

gastronomią oraz tradycją

będącą dzidzictwem

danego regionu.

2. Poznawanie specyfiki

danego regionu,

nawiązywanie

współpracy z lolkalnymi

mieszkańcami oraz

propagowanie kultury

regionalnej,

3. Działanie na rzecz

zdobywania i

upowszechaniania wiedzy

na temat dziedzictwa

zarówno kulturowego, jak

i kulinarnego danego

regionu.

4. Promocja wartości i

dóbr danego regionu

poprzez działania lokalne

oraz angażowanie i

aktywowanie lokalnych

mieszkańców,

rzemieślników,

przedsiębiorców oraz

zrzeszonych grup.

5. Działanie na rzecz

prmocji ekologii,

zdrowego odżywiania i

ruchów typu "zero

waste".

6. Współpraca z

instytucjami kultury oraz

poytku publicznego,

przedstawicie3lami gmin

i miast, fundacjami

charytatywnymi oraz

dobroczynnymi.

7. Udział w

wydarzeniach,

spotkaniach, targach,

wystawach oraz

wszelkich impreazach o

tematyce gastronomicznej

oraz artystycznej. 

ul. Zielona 36

Tenczynek

32-067

Tenczynek

Zarząd:

Paulina Gulajska

funkcja: Prezes

 

Zuzanna

Marchelewicz

funkcja:

Wiceprezes

 

Kaja Jałoza

funkcja:

Sekretarz

 

Dmytro

Nikiforchuk

funkcja: Skarbnik

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2019.07.06

Nr dok.: 

 

 

NIE    numer teczki:

ORB.512.10.2019

2. obszar Polski

3. 1. Podejmowanie

wszechstronnej
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współpracy z loklanymi

grupami o podobnym

charakterze działającymi

na terenie Polski oraz za

granicą. Ponadto

współpraca z

instytucjami,

stowarzyszeniami,

władzami

samorządowymi, które

wskazują zaintersowanie

promowaniem loklaności

oraz dziedzictwa

kulturowego.

2. Udział w

konferencjach, targach,

wystawach, wydarzeniach

poświęconych ww.

tematyce.

3. Budowa bazy

sprzętowej sprzętowej i

dydaktycznej dla

realziacji celów

statutowych.

4. Udział w regionalnych

wydarzeniach

promujących tradycje

danego regionu.

5. Organizowanie

spotkań, konfernecji,

spotkań, wystaw i innych

wydarzeń celem

preznetowania

dotychczasowego

dorobku Stowarzyszenia.

6. Świadczenie porad i

pomocy wzajmenej na

rzecz czlonków

Stowarzyszenia.

7. Wydawanie własnych

materiałów

promocyjnych oraz

wykorzystwyanie

wszelkich innych

dostęnych środków i form

informowania

społeczeństwa o

dzialaniach

Stowarzyszenia w

sprawach aktualnych.
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44 JUTTERN -

stowarzyszenie na

rzecz wspierania

wędkarskiego

hobby

data wpisu:

2019.09.10

1.1. Wspieranie i

propagowanie

wędkarstwa

2. Rozwijanie

zaintersowań zwiazanych

z wędkarstwem oraz

dziedzin pokrewnych.

3. Budowanie

pozytywnego wierunku

wędkarzy w społeczności

lokalnej i ponadlokalnej.

4. Organizowanie

inicjatyw krajoznawczych

ze szczególnym

uwzględnieniem turystyki

morskiej i lądowej.

5. Zacieśnianie relacji i

wymiana doświadczeń

pomiędzy wędkarzami ze

szczególnym

uwzględnieniem

wymiany doświadczeń

międzypoleniowej.

6. Reprezaentacja

społeczności wędkarskiej

przed organami

administracji

samorządowej oraz

innymi instytucjami.

7. Zapobieganie o

polepszenie stanu

infrastruktury stanowisk

wędkarskich na

zbiornikach wodnych.

8. Dbałość o ekologię i

propagowanie wiedzy na

jej temat ze

szczegóolnym

uwzględnieniem wiedzy

na temat rybołóstwa i

technik połowu.

9. Rozwijanie

umiejętności wędkarskich

oraz wiedzy zwiazanej z

przedmiotem działalności

stowarzyszenia.

ul. Krakowskie

Przedmieście 140

Zielonki

32-087 Zielonki

Zarząd:

Jacek Grochot

funkcja: członek

Zarządu

 

Marcin Mierzwa

funkcja: członek

Zarządu

 

Tomasz

Górzyński

funkcja: członek

Zarządu

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2019.07.23

Nr dok.: 

 

 

NIE    numer teczki:

ORB.512.13.2019

2. obszar

Rzeczypospolitej Polskiej

oraz poza granicami kraju

3. 1. Współpraca z

innymi stowarzyszeniami

i organizacjami o
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tożsamych lub

podobnych celach

regulaminowych lub

statutowych.

2. Współpraca z

organami administracji

publicznej oraz innymi

instytuacjami.

3. Kierowanie postulatów

 do organów

administracji publicznej

innych intytucji.

4. Prowadzenie innych

działań sprzyjających

realizacji celów

Stowarzyszenia.
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45 Grupa Sportowa

RAK - swimsport 

data wpisu:

2019.10.07

1.1. Krzewienie kultury

fizycznej wśród dzieci,

młodzieży i dorosłych na

terenie działania

stowarzyszenia oraz

wychowywanie członków

poprzez kluturę fizyczną i

sport.

2. Wychowywanie

obywatelskie członków w

otwartości i wolności, w

duchu tolerancji i

wzajemnego

poszanowania oraz

rozwijanie umiejętności

współpracy członków w

realizacji wspólnych

celów.

3. Upowszechnianie i

rozwijanie wśród

członków  oraz ich rodzin

specjalstycznej wiedzy i

umiejętności w zakresie

różnych form aktywnosci

fizycznej oraz wielu

dyscyplin sportowych.

4. Promowanie rekreacji

oraz walorów turystyki

kwalifikowanej, poprzez

organizację jedno lub

wielodniowych

wycieczek turystycznych,

a także obozów

sportowo-rekreacyjnych.

5. Umożliwienie

zaprezentowania przez

członków stowarzyszenia

nabytej wiedzy i

umiejętności w zawodach

sportowych. 

6. Planowanie,

organizowanie i

zarządzanie zawodami

sportowymi, które mają

wpływ na rozwój

fizyczny, zdrowie i jakość

życia członków

stowarzyszenia oraz

polskiego społeczeństwa.

7. Prowadzenie

działalności reklamowej i

szkoleniowej mającej

bezpośredni wpływ na

ul. Spacerowa 51

Pisary

32-064 Rudawa

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Artur Czerwiec

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2019.09.23

Nr dok.: uchwała

3 o przyjęciu

regulaminu

stowarzyszenia

zwykłego

 

 

NIE    numer teczki:

ORB.512.14.2019
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rozwój aktywności

fizycznej członków oraz

polskiego społeczeństwa.

8. Nawiązywanie

współpracy z władzami

lokalnymi, podmiotami

gospodarczymi, innymi

instytucjami pożytku

publicznego oraz

Ministerstwem Sportu w

celu realizacji założeń

regulaminu.

9. Nawiązania

współpracy z

dysponentami obiektów

sportowych,

rekreacyjnych i

turystycznych w celu ich

wydzierżawienia do

realizacji założeń

regulaminu.

10. Pozyskiwanie sprzętu

sportowego oraz

wszelkich materialów

potrzebnych do

organziacji i realizacji

zajęć i zawodów

sportowych.

11. Gromadzenie

funduszy i srodków w

celu finansowania

założeń regulaminu

stowarzyszenia.

12. Podejmowanie

działań na rzecz ochrony

środowiska naturalnego,

samodzielnie jak i we

współpracy z innymi

organizacjami.

13. Upowszechnanie

wiedzy dotyczącej

współczesnych form

komunikacji, publikacji,

prowadzenia akcji

informacyjnych oraz

współpracy ze środkami

masowego przekazu, ze

szczególnym

uwzględniniem internetu.

2. obszar

Rzeczypospolitej Polskiej

3. 1. Współdziałanie z
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władzami sportowymi,

państwowymi i

samorządowymi w celu

zapewnienie

stowarzyszeniu

właściwych warunków do

prowadzenia szkoleń,

uprawiania sportu,

rekreacji i turystyki.

2. Uczestniczenie w

rozgrywkach i zawodach

sportowych rangi

lokalnej, krajowej i

międzynarodowej

3. Organizowanie

zawodów, imprez

sportowych,

rekreacyjnych i

turystyczncyh z udziałem

członków

4. Prowadzenie

działalności

edukacyjno-szkoleniowej

oraz

informacyjno-promocyjne

j dla członków

stowarzyszenia.

5. Nawiazywanie

współpracy z innymi

organziacjami o

zbliżonych celach z

Polski i zagranicy

6. Prowadzenie zajęć i

współpracę z

organizacjami, osobami

fizycznymi i prawnymi

proadzącymi zajęcia

rehablitacyjne oraz

turystykę integracyjną dla

osób niepełnosprawnych.

7. Nabywanie i

utrzymywanie we

właściwym stanie sprzętu

i wyposażenia służącego

działalności

stowarzyszenia.

8. Współpracę z

władzami

samorządowymi,

państwowymi,

Akadamiami

Wychowania Fizycznego,

organizacjami i
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związkami sportowymi,

sektorem gospodarczym,

srodkami masowego

przekazu oraz innymi

organizacjami

stawiąjącymi sobie

podobne cele.
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46 Strefa Twórczego

Działania

Sympatyków i

Przyjaciół Teatru

Studio

data wpisu:

2019.10.22

1.1. Działalność dla

dobra publicznego w

zakresie kultury, sztuki i

edukacji.

2.  Promowanie,

popularyzowanie i

upowszechnianie

dyscypliny teatru,

muzyki, literatury oraz

pokrewnych form wyrazu

artystycznego.

3. Rewitalizacja i

promowanie Dziedzictwa

Narodowego w tym

obiektów kultury,

edukacyjnych i

zabytkowych w rejonie

swojej działalności

poprzez wykorzystywanie

ich wnętrz oraz otoczenia

do realizowanych przez

Stowarzyszenie

projektów.

4.  Prowadzenie

działalności

szkoleniowej,

warsztatowej i

promocyjnej w zakresie

teatru, muzyki, edukacji

kulturalnej i dziedzin

pokrewnych.

5. Podejmowanie

inicjatyw o charakterze

artystycznym,

kulturalnym,

edukacyjnym w zakresie

upowszechniania i

promowania kultury

słowa.

6.  Popularyzowanie

wśród młodzieży piosenki

aktorskiej, rozumianej

jako utwór muzyczny z

aktorską interpretacją

tekstu.

7. Stwarzanie możliwości

zaprezentowania się

przed jury i

publicznością.

8.  Integracja osób z

zamiłowaniem do

piosenki aktorskiej.

9. Promowanie kultury

ul. Garnacarska 9

Zalas

32-067 Zalas

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Aleksander

Szklarski

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2019.10.16

Nr dok.: Uchwała

o przyjęciu

regulaminu

 

 

NIE    numer teczki:

ORB.512.15.2019
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muzycznej i

wykonawców o

różnorodnej wrażliwości

artystycznej i scenicznej.

10. Propagowanie

polskich twórców tekstów

piosenek i realizacja

projektów przede

wszystkim w oparciu na

twórczości polskich

autorów.

11. Propagowanie i

upowszechnianie sztuki

wśród młodzieży.

12. Współpraca z

władzami lokalnymi i

centralnymi w zakresie

spraw dotyczących

środowiska artystów.

2. obszar Rzeczpospolitej

Polskiej oraz innych

krajów

3. 1. Działalność

kulturalna,

upowszechnianie form

teatralnych i

muzycznych, ich walorów

artystycznych,

poznawczych i

kulturotwórczych. 

2. Dokształcanie osób

zainteresowanych teatrem

i muzyką, poprzez

prowadzenie szkoleń w

zakresie techniki,

technologii, estetyki,

historii oraz

funkcjonowania w

środowiskach

społecznym. 

3. Inicjowanie i

prowadzenie wykładów,

spotkań autorskich,

sympozjów, seminariów

oraz paneli dyskusyjnych

o charakterze

warsztatowym z zakresu

teatru, muzyki i dziedzin

pokrewnych. 

4. Udział w inicjatywach

artystycznych i

kulturalnych których
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celem jest

upowszechnianie i

propagowanie różnych

dyscyplin sztuki w kraju i

za granicą. 

5. Współpraca z

instytucjami

artystycznymi,

upowszechniania kultury,

szkołami i uczelniami

wyższymi.  

6. Prowadzenie

działalności

organizacyjnej

Stowarzyszenia. 

7. Gromadzenie środków

na urzeczywistnienie

celów Stowarzyszenia. 

8. Organizowanie

spotkań dyskusyjnych,

konkursów w skali

regionalnej i

ogólnopolskiej jak i

międzynarodowej

9. Organizacja walnych

zebrań członków,

posiedzeń Zarządu,

komisji statutowych. 

10. Prowadzenie strony

internetowej informującej

o bieżącej działalności

Stowarzyszenia

11. Upowszechnianie

plastyki, muzyki,

literatury i innych

dziedzin pokrewnych, w

tym nowoczesnych

technik elektronicznych,

cyfrowych i

multimedialnych

wykorzystywanych w

realizacjach teatralnych,

scenicznych i

estradowych. 

12. Utrzymywanie

kontaktów z innymi

organizacjami i

instytucjami

kulturalnymi.  

13. Organizacja

konkursów wraz z

fundowaniem i

przyznawaniem nagród,
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w trybie opisanym w

odrębnych regulaminach

dotyczących tych

przedsięwzięć 

14. Publikacja

materiałów własnych na

temat teatru w środkach

masowego przekazu. 

15. Współpraca z

organami władzy i

administracji,

samorządem lokalnym,

instytucjami

gospodarczymi,

kulturalnymi i

społecznymi oraz innymi

organizacjami

istniejącymi na terenie

działania stowarzyszenia. 

16. Przygotowywanie i

realizowanie

przedstawień teatralnych,

koncertów muzycznych i

innych imprez

artystycznych.

17. Organizowanie

spotkań, odczytów i

innych przedsięwzięć o

charakterze

edukacyjno-promocyjny

m.

18. Zorganizowanie i

prowadzenie klubu wraz

z pomieszczeniami

przeznaczonymi na

działalność teatralną i

inne formy działalności

Stowarzyszenia.

19. Organizacja

przeglądów, festiwali i

konkursów.

20. Utrzymywanie

kontaktów z różnego

rodzaju środowiskami

artystycznymi w kraju i

za granicą.
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47 ENOUGH

PHOTOS

data wpisu:

2019.12.23

1.1. Działalność na rzecz

wszwchstronnego

rozwoju oraz zachowania

sztuki fotograficznej i

audiowizualnej, w

szczególności dokumentu

fotograficznego, w Polsce

i za granicą.

2. Podnoszenie

standardów etycznych i

zawodowych w

dziedzinie sztuki

fotograficznej i

audiowizualnej oraz

pracy mediów.

3. Wspieranie rozwoju

innych dziedzin

dokumnetu i reportażu:

filmowego,

telewizyjnego,

radiowego, pisanego w

kraju i za granicą.

4. Działanie na rzecz

swobodnego dostępu do

infromacji niezbędnych

dla rozwoju

społeczeństwa

obywatelskiego. 

5. Wspieranie rozwoju

edukacji wizualnej, w

szczególności tej

związanej z fotografią.

6. Promowanie

współpracy

międzynarodowej i

międzykulturowej osób

fizycznych i innych

podmiotów działających

w wyżej wymienionych

dziedzinach,

reprezentowanie

interesów twórczych

członków Stowarzyszenia

oraz ochronę ich praw

autorskich w kraju i za

granicą.

Kryspinów 407

32-060 Liszki

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Aneta

Nytko-Święcicka

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2019.11.04

Nr dok.: 

 

 

NIE    numer teczki:

ORB.512.17.2019

2. obszar

Rzeczypospolitej Polskiej

3. 1. Rozpowszechanianie

twórczości czlonków

Stowarzyszenia.

2. Reprezentowanie
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intersów członków

Stowarzyszenia wobec

organów, instytucji i

organizacji państwowych,

gospodarczych i

społecznych.

3. Organizowanie i

prowadzenie wystaw,

pokazów, festiwali i

spotkań, a tkaże szkoleń,

kursów, staży,

seminariów, konferencji i

innych działań

edukacyjno-szkoleniowyc

h.

4. Prowadzenie

działalnośći wydawniczej

w wersji drukowanej oraz

elektronicznej ( i

dystrybucji tych

wydawnictw),

działalności

informacyjno-promocyjne

j, oraz prpdukcji

artystycznej.

5. Upowszechanianie

nowoczesnych mediów i

technologii.

6. Tworzenie warunków

dla współpracy

międzynarodowej i

wymiany doświadczeń

osób fizycznych i innych

podmiotów działajacych

w dziedzinach

okrelsonych w celach

Stowarzyszenia w kraju i

za granicą.

7. Prowadzenie

działalności badawzej,

naukowej i archiwalnej.

8. Udzielanie wsparcia

finansowego,

rzeczowego,

merytorycznego oraz

organziacyjnego

podmiotom prawa

przyczynijacycm się do

realziacji celu

Stowarzyszenia.

9. Współpraca z

władzami

samorządowymi,
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państwowymi, mediami,

placówkami

edukacyjnymi, osobami

fizycznymi oraz

organizacjami

pozarządowymi i innymi

podmiotami.

48 Małopolska

Akademia Futbolu

data wpisu:

2020.02.06

1.1. Upowszechnianie

sportu.

2. Szkolenie zawodników

uprawiających sport.

3. Uczestniczenie w

rozgrywakach, a także w

rozgrywakach

organizowanych prxzez

zwiazki sportowe na

zasadach określonych w

odrębnych przepisach.

4. Wychowywanie dzieci

i młodzieży w duchu

przestrzegania zasad

sportowej rywalizacji.

ul. Kwiatowa 29

Tenczynek

32-067

Tenczynek

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Łukasz Krupa

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2019.12.29

Nr dok.: 

 

NIE  

2. obszar

Rzeczypospolitej Polskiej

3. 1. Organizaowanie

sekcji sportowych.

2. Organizowanie imprez

sportowych oraz

stwarzanie członkom

Stowarzysenia warunków

do uprawiania wybranej

dyscypliny sportowej.

3. Organizowanie szkoleń

i kursów na potrzeby

rozwoju sportu.

4. Tworzenie i właściwa

ekploatacja oraz

udostępnianie bazy

psortowj i sprzętu

sportowego .

5. Organziacja szkoeń.
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49 Stowarzyszenie

SAR Kraków

data wpisu:

2020.02.20

1.1. Szkolenie psów.

2. Szkolenie koni.

3. Tropienie użytkowe.

4. pomoc ofiarom

katstrof, klęsk

żywiołowych, konfiktów

zbrojnych i wojen w

kraju i za granicą.

5. Wykorzystywanie

psów w ratownictwie

m.in. lawinowym,

poszukiwawczym,

gruzowym, wodnym.

6. Wykorzystywanie koni

w ratownictwie.

7. Zapobieganie

wypadkom.

8. Ochrona środowiska.

9. Promocja i organziacja

wolontariatu.

10. Edukacja w zakresie

zagadnień

kynologicznych.

11. Profilaktyka

pogryzień.

12. Propagowanie idei

aktywnej pracy ze

zwięrzetami.

ul. Jana Matejki

38

Boleń

32-086 Boleń

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Katarzyna

Harmata

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2020.01.29

Nr dok.: 

 

 

NIE     

2. obszar

Rzeczypospolitej Polskiej

3. 1. Rozwijanie

działalności

popularyzatorskiej za

pośrednictwm środków

masowego przekazu.

2. Organziwoanie i

prowadzenie zespołów

ratowniczych w tym:

zrzeszanie i szkolenie

ratowników i psów

ratowniczych,

wykonywanie

działalności

ratowniczo-poszukiwawc

zej, pomoc przy

likwidacji skutków klęsk

żywiołowych i katastrof,

współpracę z

organizacjami krajowymi

i zagranicznymi.

3. Prowadzenie badań

naukowych.
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4. Współuczestnictwo w

międzynarodowej

działalności na rzecz

szkolenia psów.

5. Organizacja szkoleń,

seminariów, zjazdów,

pokazów i odczytów.

6. Organizowanie

działalności pomocowej,

instruktażowej i

doradczej.

7. Udzielanie pomocy

materialnej i

organizacyjnej oraz

wsparcia

psychologicznego

osobom poszkodowanym

w czasie klęsk

żywiołowych.

8. Organizowanie z

udziałem psów róznych

form aktywności dzieci,

młodzieży oraz

dorosłych.

9. Prowadzenie zajęć

edukacyjnych i

szkoleniowych z zakresu

celów SAR Kraków.

10. Współpraca w

realizacji programów

państwowych i

społecznych dotyczących

szkolenia psów,

podnoszenia kwalifikacji

przewodników psów.

11. Prowadzenie

działalności

informacyjnej i

instruktażowej w zakresie

szkolenia psów

ratowniczych.

12. Ochrona naturalnego

środowiska m.in.

współpraca z jednostkami

zajmującymi się ochroną

środowiska naturalnego.
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50 Stowarzyszenie

turystyki

motocyklowej

"Zapomniany

paszport"

data wpisu:

2020.02.26

1.1. Promocja

zagraniczna gmin,

powiatów i samorządu

województwa

małopolskiego podczas

wypraw motocyklowych.

2. Propagowanie i rozwój

szeroko pojętej turystyki

motocyklowej w kraju i

za granicą.

3. Rozwijanie kontaktów

o współpracy z polskimi

grupami motocykowymi

poza granicami kraju.

4. Zmiana świadomości i

poszerzanie wiedzy na

temat ruchu

motocyklistów wśród

wszystkich grup

społecznych - w

szczególności wśród

kierowców samochodów i

pieszych, a także

adeministracji rządowej

oraz organów jednostek

samorządu tertorialnego.

ul. Na Wzgórzu 8

Bosutów

32-086 Węgrzce

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Piotr Stachacz

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2020.02.05

Nr dok.: 3/2020

 

 

NIE     

2. cała Polska

3. 1. Organizowanie

zagranicznych wypraw

turystycznych do miejsc

zamieszkanych przez

Polaków.

2. Organizowanie

kampanii społecznych,

szkoleń i pokazów w

zakresie promowania

bezpieczeństwa, technik

jazdy, ochrony zdrowia

oraz poprawy poziomu

kultury wśród

użytkowaników dróg, ze

szczególnym zwróceniem

uwagi na motocyklistów.

3. Organizowanie imprez

masowych (złoty,

koncerów, porady

motocyklistów).

4. Podejmowanie działań

na rzecz ochrony

zabytków

motoryzacyjnych.
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5. Organizowanie

wycieczek dla dzieci i

młodzieży z domów

dziecka oraz osób

będącej w trudnej

sytuacji rodzinnej.
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51 Stowarzyszenie

OSTOJA

data wpisu:

2020.03.04

1.1. Ochrona przed

zagorżeniami

prowadzącymi do

zanieczyszeń ziemi,

wody, powietrza oraz

poprawa ich jakości.

2. Ochrona przed hałasem

i negatywnym wpływem

pola

elektromagnetycznego.

3. Ochrona przed

zagrożeniami

wynikającymi z

nadmiernej,

nieracjonalnej zabudowy

i inwestycjami

niszczącymi środowisko

naturalne, w

szczególności na terenach

parków krajobrazowych i

ich otulin, oraz obszarach

Natura 2000 i sieci

ECONET, obejmującej

"obszary więzłowe" i

"korytarze ekologiczne",

umożliwiających

migrację zwierząt, roślin i

grzybów.

4. Ochrona dzikich

zwierząt, roślin i

grzybów, w szczególności

wpisanych do Czerownej

Księgi gatunków

zagrożonych

wyginięciem.

5. Zachowanie walorów

przyrodniczych,

kulturowych,

historycznych i

krajobrazowych.

6. Utrzymywanie lub

przywracanie do

właściwego stanu

ochrony siedlisk

przyrodniczych, a także

pozostałych zasobów,

tworów i składników

przyrody, w

szczególności potoku

"Rudno".

Przeginia

Narodowa 124

32-070

Czernichów

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Andrzej Zbyrad

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2020.03.02

Nr dok.: 

 

 

NIE     

2. Gmina Czernichów,

powiat krakowski,

województwo
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małopolskie

3. 1. Propagowanie idei

ekologicznych wśród

społeczności lokalnej, w

tym promowanie i

popularyzowanie wiedzy

z zakresu ochrony

przyrody i środowiska.

2. Opracowania i

wyrażanie stanowisk

dotyczących wymagań

ochrony przyrody,

zawartych w strategiach,

programach i

dokumentach

programowych, o których

mowa w art. 14 ust. 1

ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. - Prawo

ochrony śordowiska

przyjmowanych przez

organy jednostek

samorządu terytorialnego,

koncepcji przestrzennego

zagospodarowania kraju,

strategiach rozwoju

województw, planach

zagospodarowania

przestrzennego

województw, strategiach

rozwoju gmin, studiach

uwarunkowań i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gmin,

miejscowych planach

zagospodarowania

przestrzennego, w

dzialalności gospodarczej

i inwestycyjnej, oraz

przedstaiwanie ich przed

róznymi instytuacjmi,

organami państwowymi i

samorządowymi.

3. Współpraca z innymi

organizacjami

społecznymi oraz

współdziałanie z

instytuacjmi i organami

państwowymi i

samorządowymi w

wykonywaniu zadań o
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podobnych celach.

4. Reprezetnowanie

stowarzyszenia przed

róznymi instytucjami,

organami państwowymi i

samorządowymi, a także

składanie wniosków do

organów ścigania,

pozwów przed sądami, a

takze uczestniczenia jako

strona w innych

postępowaniach -

wprzypadkach

podejrzenia lub

stiwerdzenia naruszenia

przez kogolowiek

przepisów o ochronie

przyrody i środowiska lub

innych przpeisów  prawa.

5.  Pozyskiwanie środków

finansowych na realizację

wyżej wymienionych

celów.
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52 Stowarzyszenie

DROGA DO

SŁOŃCA

data wpisu:

2020.03.27

1.1. Propagowanie i

upowszechnianie wiedzy

na temat zdrowia

psychicznego.

2. Opracowywanie i

wdrażanie nowych metod

leczenia zaburzeń

emocjonalnych.

3. Organizacja i

prowadzenie ośrodków

dziennej opieki dla dzieci

z zaburzeniami

emocjonalnymi.

4. Prowadzenie działań

wsparcia dla osób

poszkodowanych w

wyniku zaburzeń

losowych.

5. Przeciwdziałanie

przemocy psychicznej i

pomoc osobom

pokrzywdzonym.

6. Organizowanie

wsparcia dla osób w

trudnej sytuacji życiowej.

ul. Nad Potokiem

38

Łuczyce

32-010 Łuczyce

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Agata Wojtaczka

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2020.03.24

Nr dok.: Uchwała

nr 2/2020

 

NIE  

2. cała Polska

3. 1. Pozyskiwanie

nieruchomości,

przystosowanie

nieruchomości na

potrzeby placówki,

zatrudnianie personelu.

2. Współpraca z

jednostkami działającymi

w zakresie zdrowia

psychicznego.

3. Współpraca z

placówkami

szkolno-pedagogicznymi.

4. Organizowanie

konfernecji, szkoleń,

warsztatów, wykładów.

5.Współpraca z policją,

jednostkami pomocy

społecznej.
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53 Stowarzyszenie

#StrażacyMałopolsk

a 

data wpisu:

2020.06.01

późniejsze

zmiany:

2021.09.17

 

1.1) budowanie sieci

powiazań, rozwijanie

kontaktów i współpracy

pomiędzy jednostkami

ochotniczych straży

pożarnych na obszarze

działania Stowarzyszenia,

ze szczególnym

uwzględnieniem

województwa

małopolskiego,

2) udzielanie pomocy

humanitarnej i wsparcia

osobom, które

doświadczyły sytuacji

kryzysowych, nagłych

wypadków losowych,

zdarzeń noszących

znamiona klęsk

żywiołowych, kataklizmu

i innych sytuacji

zagrażających ich życiu

lub dobrobytowi na

terenie Rzeczypospolitej

Polskiej, jak i za granicą, 

3) działanie na rzecz

ratownictwa i ochrony

ludności, 

4) działalność

charytatywna, w tym na

rzecz dzieci i młodzieży

oraz osób

niepełnosprawnych,

5) działalność na rzecz

porządku i

bezpieczeństwa

publicznego, w tym

wspieranie służb

ratunkowych,

6) promocja i organizacja

wolontariatu w Polsce i

na świecie,

7) aktywizacja lokalnego

społeczeństwa,

8) prowadzenie

działalności

informacyjno-edukacyjne

j i szkoleniowej,

9) edukacja i rozwój

członków

Stowarzyszenia,

10) działania na rzecz

integracji europejskiej

Sąspów 290 lok.

B

32-048

Jerzmanowice

Zarząd:

Izabela Jędrzejek

funkcja: Prezes

Zarządu

 

Witold

Wasilewski

funkcja: Prezes

ds.

merytorycznych

 

Maciej Zięcik

funkcja: Skarbnik

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2020.05.27

Nr dok.: 3/2020

 

 

NIE data uchwały o

przekształceniu:

2021.04.01

nr uchwały o

przekształceniu:

1/2021

data wpisu do

KRS: 2021.09.08

nr wpisu do KRS:

0000919396
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oraz rozwijania

kontaktów i współpracy

między społeczeństwami

w ramach wymian,

11) promocja obszaru, na

którym działa

Stowarzyszenie, z

uwzględnieniem

popularyzowania idei

związanych z promocją

ekologii, ochrony

środowiska i

zrównoważonego

rozwoju.

2. obszar

Rzeczypospolitej Polskiej

3. 1) opracowanie

gotowych rozwiązań na

wypadek, gdy skala

zagrożenia przerośnie

możliwości systemu,

poprzez budowanie sieci

powiązań pomiędzy

jednostkami

ochotniczych straży

pożarnych z

wykorzystaniem

doświadczenia i wiedzy

strażaków do tworzenia

na swoim terenie m.in.

kanałów zbiórki i

dystrybucji niezbędnych

materiałów,

2) prowadzenie działań

pomocowych, a w

szczególności

organizowanie zbiórek

publicznych na rzecz

osób potrzebujących,

wspieranych przez

Stowarzyszenie oraz

przygotowywanie i

wysyłanie pomocy

humanitarnej,

3) pozyskiwanie

sponsorów i darczyńców

okolicznościowych i

stałych,

4) prowadzenie działań

edukacyjnych i

informacyjnych,

aktywizujących i
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wpływających na

podnoszenie świadomości

społeczeństwa w zakresie

szerokorozumianego

bezpieczeństwa i

prawidłowego

reagowania na

zagrożenia, 

5) inicjowanie trwałej i

partnerskiej współpracy

organizacji

pozarządowych z

administracją oraz

innymi podmiotami

szczególnie w

dziedzinach związanych z

pomocą humanitarną,

ratowaniem życia i

mienia oraz aktywizacją

lokalnego społeczeństwa,

6) skupianie wokół misji

Stowarzyszenia ludzi w

Polsce i poza jej

granicami w

szczególności młodzieży

oraz przedstawicieli

środowisk twórczych,

intelektualnych i

naukowych,

7) organizowanie imprez,

imprez masowych,

koncertów, wydarzeń

kulturalnych i

artystycznych i innych

podobnych

przedsięwzięć,

8) wydawanie książek,

czasopism, broszur i

innych publikacji

związanych z celami

Stowarzyszenia, 

9) współpracę z mediami,

10) organizowanie

spotkań służących

wymianie doświadczeń

osób i jednostek

prowadzących

działalność w zakresie

zbieżnym z celami

regulaminowymi

Stowarzyszenia, a także

upowszechnianie tych

doświadczeń oraz
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udzielanie porad i

pomocy osobom

zamierzającym tworzyć

organizacje o podobnym

do Stowarzyszenia profilu

działania,

11) uczestniczenie

członków Stowarzyszenia

w wymianach, stażach i

szkoleniach służących

podnoszeniu wiedzy i

umiejętności w zakresie

zbieżnym z celami

regulaminowymi

Stowarzyszenia,

12) promowanie obszaru,

na którym działa

Stowarzyszenie, 

13) opracowywanie i

realizacja przedsięwzięć

w zakresie ekologii,

ochrony środowiska oraz

zrównoważonego rozwoju

wpływających na

poprawę bezpieczeństwa, 

14) rozwijanie kontaktów

ze środowiskiem

lokalnym, ogólnopolskim

i międzynarodowym,

poprzez popieranie

inicjatyw, których celem

jest kształtowanie

różnorodnych form

współpracy w celu

realizacji celów

regulaminowych

Stowarzyszenia, 

15) inne działania

sprzyjające rozwojowi

regulaminowych działań

Stowarzy
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54 Przyszłość Ziemi

Lisieckiej

data wpisu:

2020.06.26

późniejsze

zmiany:

2020.07.17

1.1) poprawa porządku i

bezpieczeństwa

publicznego

2) przeciwdziałanie

procesom inwestycyjnym

mogącym pogorszyć stan

środowiska

3) ochrona obiektów,

miejsc i zespołów

cennych ze względów

przyrodniczych i

kulturalnych w gminie

Liszki

4) informowanie

społeczeństwa o stanie

środowiska i

bezpieczeństwa oraz o

zagrożeniach dla

środowiska i

bezpieczeństwa

5) dążenie do poprawy

bezpieczeństwa ruchu

drogowego

Jeziorzany 101

32-060 

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Tomasz

Skarabalak

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Ostatnia zmiana

regulaminu:

Data uchwalenia:

2020.07.09

Nr dok.: uchwała

nr 2/2020 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2020.06.15

Nr dok.: 

 

NIE  

2. powiat krakowski

3. 1) wystepowanie na

prawach strony

reprezentującej interes

społeczny w

postępowaniach

administracyjnych oraz w

postępowaniach

związanych z planami

zagospodarowania

przestrzennego

2) podejmowanie

wszelkich działań

zgodnych z prawem dla

realizacji celów
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55 ENDURO TOR

RZĄSKA

data wpisu:

2020.07.14

1.Zapewnienie

możliwości legalnej jazdy

motocyklem terenowym

na torze.

ul. Wapienna 21

Rząska

30-199 Rząska

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Paweł Niedośpiał

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2020.07.07

Nr dok.: 

 

NIE  

2. Enduro Tor Rząska, ul.

Wapienna 3/2

3. Podnoszenie

umiejętnosci jazdy

motocyklem w terenie

oraz zachęcenie

dorosłych, młodzieży i

dzieci do uprawniania

sportów motorowych.
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56 KOCI PATROL data wpisu:

2020.08.04

1.1) Niesienie pomocy

bezpańskim, chorym,

cierpiącym i porzuconym

zwierzętom.

2) Działalność adopcyjna

(znajdowanie zwierzętom

nowych domów).

3) Wszelkie działania w

zakresie zwalczania

zjawiska bezdomności

zwierząt, w szczególności

poprzez propagowanie

wiedzy o sposobach

ograniczania populacji

zwierząt oraz realizację

programu sterylizacji i

kastracji.

4) Zwalczanie przejawów

znęcania się nad

zwierzętami.

5) Działania na rzecz

humanitarnego

traktowania zwierząt,

6) Upowszechanianie i

ochrona praw zwierząt.

7) Propagowanie w

społeczeństwie idei

ochrony zwierząt i

środowiska zgodnie z

obowiązującymi

przepisami oraz

rozpowszechnianie

inforamcji, metod i

technik w zakresie

działalności na rzecz

praw zwierząt.

8) Pomoc placówkom i

osobom fizycznym

niosącymi pomoc

zwierzętom bezdomnym.

9) Propagoawnie i

organizacja wolontariatu.

10) Spotkanie edukacyjne

z dziećmi i młodzieżą

propagujące

odpowiedzialne

postępowanie ze

zwierzętami.

11) Inicjowanie i

wspieranie nowatorskich

rozwiązań w ochronie

praw zwierząt i opieką

nad nimi.

ul. A9 13

Węgrzce

32-086 Węgrzce

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Kinga Biały

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2020.07.30

Nr dok.: 

 

 

NIE     
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2. Zielonki w powiecie

krakowskim

3. 1) Współdziałanie z

zakładami lecniczymi dla

zwierząt w celu

diagnostyki i leczenia.

2) Zwalczanie i

przeciwdziałanie

wszelkim formom

znęcania się nad

zwierzętami,podejmowan

ie interwencji w obronie

praw zwierząt i niesienie

im pomocy.

3) Zapewnianie domów

tymczasowych

zwierzętom bezdomnym.

4) Działanie mające na

celu znajdowanie

zwierzętom nowe domy.

5) Propagowanie

rejestracji zwierząt -

czipowanie,

wprowadzanie danych

właściciela do bazy.

6) Zapobieganie

niekontrolowanym

rozrodom zwierząt

poprzez propagowanie

sterylizacji i kastracji

oraz antykoncepcji.

7) Współpracę,

wspieranie i

organizowanie pomocy

placówek i osób

fizycznych niosących

pomoc zwierzętom

bezdomym,

skrzywdzonym i

porzuconym.

8) Prowadzenie

działalności

propagandowej,

edukacyjnej,

informacyjnej i

wydawniczej o chrakterze

niedochodowym, w tym

opracowywanie i

publikowanie materiałów

poświęconych szeroko

pojętej problematyce

ochrony praw zwierząt
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oraz ochrony środowiska

naturalnego,

organizowanie szkoleń

edukacyjnych, wykładów,

targów, konferencji i

warsztatów oraz

uczestnictwo w eventach.

9) Współdziałanie z

właściwymi instytucjami

w zakresie ujawniania i

ścigania przestępstw i

wykroczeń dotyczących

praw zwierząt.

10) Współpraca z

instytucjami

państwowymi,

samorządowymi,

organizacjami

pozarządowymi oraz

innymi osobami

fizycznymi, których

celem jest neisienie

pomocy zwierzętom

bezdomnym i

skrzywdzonym oraz

innymi organizacjami,

współprqaca z którymi

może przyczynić się do

realizacji celów

statutowych Fundacji.

11) Współdziałanie z

instytuacjami

oświatowo-wychowawczy

mi w kontekście

wychowania dzieci i

młodzieży w duchu

humanitarnego stosunku

zwierząt i humanitarnego

traktowania zwierząt.

12) Propagowanie i

organizację wolontariatu.

13) Organizowanie

wydarzeń i imprez

edukacyjnych i

charytatywnych w celu

pozyskania środków na

rzecz polepszenia

warunków bytowych

zwierząt i  cele statutowe.

14) Pozwierzęcy lobbing.

15) Prowadzenie

ośrodków adopcji

zwierząt bezdomnych.
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57 TS SPARTA

ŚWIĄTNIKI

GÓRNE

data wpisu:

2020.10.02

1.1. Krzewienie kultury

fizycznej i

propoagowanie zdrowego

stylu życia.

2. Organizacja imprez

kulturalnych i

sportowych.

3. Dbanie o rozwój

sportowy lokalnych

mieszkańców.

4. Dbanie o integrację

społeczną.

ul. Sportowa 52

Świątniki Górne

32-040 Świątniki

Górne

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Tobiasz Wrona

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2020.09.29

Nr dok.: 

 

NIE  

2. Świątniki Górne

3. 1. Organziacje zajęc

sportowych dla lokalnych

mieszkańców.

2. Prowadzenie

wykładów na temat

zdrowego stylu życia.

3. Organizacje imprez

sportowych i

kulturalnych.

58 Stowarzyzszenie

Cienistogrzywa

data wpisu:

2020.11.27

1.1. Krzewienie i

upowszechnianie kultury

fizycznej poprzez jazdę

konną. 

2. Edukacja z zakresu

jeździectwa.

3. Promocja zdrowia i

ekologii.

4. Hipoterapeutyczny

kontakt z koniem.

ul. Akacjowa 1

Krzysztoforzyce

32-010 

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Piotr Kita

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2020.11.12

Nr dok.: 

 

NIE  

2. gmina

Kocmyrzów-Luborzyca

3. 1. Organizowanie

warsztatów i szkoleń dla

dzieci.

2. Jazda konna.

3. Zajęcia

hipoterapeutyczne

poprzez sam kontakt z

koniem.

4. Imprezy

okolicznościowe np.

Dzień Dziecka, urodziny

i inne.
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59 Stowarzyszenie

Rowerowy

Czernichów

data wpisu:

2021.02.05

późniejsze

zmiany:

2021.02.26

 

1.1. promocja jazdy na

rowerze jako aktywności

fizycznej i sposobu na

spędzanie wolnego czasu.

2. Promowanie walorów

przyroczniczych i

kulturowych gminy

Czernichów oraz gmin

sąsiadujacych.

3. Promowanie działań i

zachowań

proekologicznych.

4. Lobbowanie i

weryfikacja stopna

wdrażania standardów dla

infrastruktury roweroewj

przez władze

samorządowe.

5. Edukacja w zakresie

bezpieczeństwa ruchu

rowerowego.

6. Planowanie i

organizowanie działań

gospodarczych,

kulturalnych, sportowych

i społecznych.

7. Działalność

charytatwyna.

8. Działalnośc na rzecz

dzieci, młodziezy i

seniorów.

9. Upowszechanianie

kultury fizycznej, sportu i

turystyki.

10. Współudział w

inicjowaniu i koordynacji

zajęć lekcyjnych i

pozalekcyjnych.

11. Działalność związana

z wypoczynkiem dzieci i

młodzieży.

12. Inicjowanie i

wpieranie dzialań z

zakesu promownia i

podtrzymywania tradycji

kulturowych, zwyczajów

ludowych i dorobku

historycznego.

13. Działalność na rzecz

turystyki i

krajoznawstwa.

14. Współpraca z

jednostkami

ul. Podgórki 21

Czernichów

32-070

Czernichów

Zarząd:

Tomasz Kulpa

funkcja: Prezes

 

Dariusz

Starowicz

funkcja:

Sekretarz

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

 

 

Ostatnia zmiana

regulaminu:

Data uchwalenia:

2021.02.23

Nr dok.: uchwała

1/2021 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2021.01.26

Nr dok.: 

 

 

NIE     
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samorządowymi,

administracją rządową,

organizacjami

pozarządowymi oraz

osobami prywatnymi.

15. Pozyskiwanie

środków na rozwój

infrastruktury rowerowej.

16. Podejmowanie

działań na rzecz

integracji europejskiej

oraz rozwijania

kontaktów i współpracy

między społeczeństwami.

17. Wspieranie innych

inicjatyw społecznych.

2. obszar

Rzeczypospolitej Polskiej

3. 1. Współpraca z

osoabmi fizycznymi i

prawnymi, których

działalność jest zbieżna z

celami statutowymi

Stowarzyszenia.

2. Pozyskiwanie środków

na realizację celów

związanych z

działalnością

Stowarzyszenia.

3. Nawiązywanie

wspópracy z instytucjami

samorządowymi oraz

instytucjami działającymi

na rzecz oświaty, kultury,

nauki i sportu.

4. Podejmowanie

wspólnych inicjatyw

kulturalnych i spotowych.

5. Organizowanie

wydarzeń kulturalnych,

edukacyjnych,

sportowych i

zdrowotnych oraz szkoleń

specjalistycznych.

6. Zawieranie

porozumień o wzajemnej

promocji i wspólpracy.

7. Udział w krajowych i

zaranicznych

wydarzeniach

promocyjnych,

szkoleniowych i
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naukowych.

8. Ustanwianie medali

honorowych, odznak oraz

tytułów zwiaznych ze

Stowarzyszeniem i

przyznawanie ich, wraz z

innymi nagrodami,

dyplomami, certyfikatami

i wyróżnieniami, osobom

fizycznym i prawnym, a

takż eorganizacjom

nieposiadającym

osobowści prawnej.

9. Podejmowanie innych

przedsięwzięć, które

okażą się celowe dla

realizacji statutowej

działalności, na

podstawie uchwały

Zarzadu Stowarzyszenia.

10. Czynny udział w

opiniowaniu działań

gminy Czernichów i

projektów

infrastrukturalnych

związnaych z

infrastrukturą rowerową.
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60 Stowarzyszenie

"Ratujmy

Cholerzyn"

data wpisu:

2021.02.25

1.1) przeciwdziałanie

przedsięwzięciu pn.

"Budowa północnej

obwodnicy Liszek w

ciągu DW 780 jako drogi

klasy technicznej "G""

a) jako znaczaco

oddziałująym na

środowisko naturalne,

krajobraz oraz

zanieczyszczenie

powietrza,

b) z uwagi na szkodliwy

wpływ na warunki

bytowe, jakość życia i

bezpieczeństwo

okolicznych

mieszkańców,

c) jako mogącym

znacząco oddziałowywać

na obniżenie wartości

nieruchomości

położonych w

miejscowości Cholerzyn,

d) jako posiadającym

negatywny wpływ na

walory wypoczynkowe i

turystyczne centrów

wypoczynkowych

zloklalizowanych licznie

wokół zbiornika "Zalew

na Piaskach", jako

jednego z nielicznych

rekreacyjnych ośrodków

wodnych

zlokalizowanych wokół

Krakowa,

e) jako mogącym

stwarzać zagrożenie dla

zdrowia dzieci i jakości

realizowanego procesu

edukacyjnego,

spowodowanego

przewlekłym narażeniem

na zanieczyszczenie

powietrza w związku z

możliwym przebiegiem

drogi DW 780 w pobliżu

szkoły podstawowej, w

rejonie już obciążonym

szkodliwym wpływem

MPL Balice,

f) mogącym znacząco

Cholerzyn 492

32-060 Liszki

Zarząd:

Jan Zioło funkcja:

czlonek Zarządu

 

Łukasz Lorek

funkcja: członek

Zarządu

 

Wojciech Turosz

funkcja: członek

Zarządu

 

Mariusz Baran

funkcja: członek

Zarządu

 

Magdalena

Plucińska-Wolska

funkcja: członek

Zarządu

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2021.02.18

Nr dok.: 

 

 

NIE     
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wpłynąć na zwiększenie

oddziaływania hałasu w

miejscowości Cholerzyn,

która już w chwili

obecnej jest narażona na

ponadnormatywne

oddziaływanie hałasu z

uwagi na bliskie

sąsziedztwa z MPL

Balice.

2) podejmowanie kroków

prawnych i faktycznych

majacych na celu:

a) zapewnienie

bezpiecznego i

niezakłóconego rozwoju

środowiska naturalnego,

b) promocję i rozwój

regionu,

c) zapewnienie

integralności obszaru

miejscowości Cholerzyn,

d) upowszechnianie i

wymianę informacji

wśród społeczności

lokalnej, jak również

mieszkańców Krakowa o

planach związanych z

"Budową pólnocnej

obwodnicy Liszek w

ciągu DW 780, jako drogi

klasy technicznej "G"",

jak również z wszelkimi

inicjatywami, które

dotyczą miejscowości

Cholerzyn, a mogą

wpłynąć na zdrowie i

komfort życia

mieszkańców, jak

również na środowisko

naturalne, krajobraz oraz

zanieczyszczenie

powietrza,

3) podejmowanie kroków

prawnych w toku

postępowań

administracyjnych i

sądowych związanych z

poszczególnymi etapami

przedsięwzięcia pn.

"Budowa pólnocnej

obwodnicy Liszek w

ciągu DW 780, jako drogi
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klasy technicznej "G"" w

celu ochrony środowiska

i szeroko pojętego dobra

okolicznych

mieszkańców.

2. cała Polska

3. 1) podejmowanie

kroków prawnych,

2) podejmowanie

czynności faktycznych,

3) organizowanie

inicjatyw społecznych,

4) wymiana informacji za

pośrednictwem

dostępnych mediów i

technik,

5) współpraca i wymiana

doświadczeń z

instytucjami publicznymi

i organizacjami

pozarządowymi

działającymi w zakresie

objętym celem

Stowarzyszenia na

poziomie krajowym i

międzynarodowym,

6) współpracę z

miediami,

7) działalność

propagandową,

promocyjną,

informacyjną i

poligraficzną, w tym:

opracowywanie i druk

broszur, folderów,

plakatów,

opracowywaniee i

rozpowszechnainie

materiałów

audiowizualnych,

tworzenie stron

internetowych, profili w

mediach

społecznościowych,

przygotowywanie i

rozpowszechnianie

innych materiałów o

chrakterze

informacyjnym i

promocyjnym.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 111 z 143



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

61 Stowarzyszenie

Nowoczesny

Kraków

data wpisu:

2021.03.18

1.1) Propagowanie idei

wolności wśród

mieszkańców - miasta

przede wszystkim

dającego mieszkańcom

jak największą wolność

tj. takiego, w którym

liczy się wolność

jednostki ponad wszystko

inne,

2) Propagowanie idei

miasta nowoczesnego,

3) Popieranie osób,

organizacji, instytucji i

inicjatyw społecznych o

podobnych celach

działania lub

podejmujących konkretne

inicjatywy wpisujące się

w/w cele,

4) Działalność na rzecz

przedsiębiorczości

mieszkańców Krakowa,

5) Działanie na rzecz

urzeczywistnienia w/w.

ul. Szlachecka 84

Brzezie

32-080

Zabierzów

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Karol Pęczek

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2021.03.10

Nr dok.: 

 

 

NIE     

2. obszar

Rzeczypospolitej Polskiej

3. 1) Organizowanie

spotkań, prelekcji,

wystaw, koncertów oraz

innych imprez,

2) Organizowanie

kampanii informacyjnych

za pośrednictwem

wszelkich dostępnych

środków masowego

przekazu,

3) i 4)  Występowanie z

wnioskami i opiniami do

właściwych władz i

urzędów oraz sądów w

sprawach należących do

zakresu zainteresowania

Stowarzyszenia,

5) Opiniowanie

projektów dotyczących

aranżacji przestrzeni

publicznej, urbanistyki,

inftrasyruktury i

trnasportu,

6) Czynny udział w

debacie publicznej,
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7) Prowadzenie

działalności

wydawniczej, w

szczególności wydawanie

ulotek, broszur

informacyjnych i

plakatów

wykorzystywanych w

ramach w/w/ celów.
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62 Stowarzyszenie

Pozytywnej

Aktywności 

data wpisu:

2021.05.17

1.Cele:

Wspieranie inicjatyw

obywatelskich i

podejmowanie działań na

rzecz rozwoju

społeczności lokalnych i

demokracji

obywatelskiej, a w

szczególności:  

1) Prowadzenie

działalności edukacyjnej i

kulturalnej, zwłaszcza w

zakresie inicjowania,

wspierania i pomocy w

przedsięwzięciach

edukacyjno -

kulturalnych, w

szczególności na rzecz

dzieci i młodzieży, a

także wspieranie dzieci i

młodzieźy oraz rodzin w

trudnej sytuacji życiowej;

2) Organizowanie i

prowadzenie działalności

charytatywnej,

kulturalnej, edukacyjnej,

sportowej,

resocjalizacyjnej,

rehabilitacyjnej; 

3) Organizowanie czasu

wolnego dzieci i

młodzieży oraz osób

dorosłych; 

4) Podjemowanie działań

wspierających rodziny i

organizowanie zajęć

mających na celu rozwój

zasobów własnych

rodzin; 

5) Działanie zamierząjące

do zapobiegania

uzależnieniom wśród

dzieci i młodzieży; 

6) Pomoc społeczna

rodzinom i osobom w

trudnej sytuacji życiowej,

w tym dotkniętych

przemocą domową oraz

wyrównywaniem szans

tych rodzin i osób;  

7) Pomoc ofiarom

katastrof, konfliktów

zbrojnych i wojen i za

ul. Mały Kraków

70

32-091

Michałowice

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Bartosz Kolarski

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2021.05.10

Nr dok.: 

 

 

NIE     
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granicą; 

8. Przeciwdziałanie

procesowi wykluczenia

społecznego; 

9. Działanie na rzecz

osób chorych i

niepełnosprawnych; 

10. Pielęgnowanie

dziedzictwa kulturowego;

11.Działanie na rzecz

kształtowania otwartego

społeczeństwa m.in.

poprzez podejmowanie

dialogu

międzykulturowego,

miedzyreligijnego,

międzynarodowego; 

12. Promocja kultury

chrześcijańskiej; 

13. Pozyskiwanie

środków na rzecz

Stowarzyszenia; 

14. Animowanie rozwoju

społeczeństwa

obywatelskiego,

świadczenie poradnictwa

obywatelskiego; 

15. Działalność

wspomagająca

technicznie, szkoleniowo,

informacyjnie lub

finansowo organizacje

pozarządowe i podmioty

działające na rzecz

społeczności lokalnej; 

16. Działania na rzecz

promocji zatrudnienia,

rozwoju zawodowego i

przeciwdziałania

bezrobociu, szczególnie

wśród grup zagrożonych

wykluczeniem;

17. Działania na rzecz

ekologii i ochrony

środowiska, ochrony

zwierząt oraz ochrony

dziedzictwa

przyrodniczego; 18.

Działania na rzecz

rozwoju turystyki ; 

19. Działanie na rzecz

ochrony i promocji

zdrowia oraz pomocy
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społecznej, rehabilitacji

zawodowej i społecznej. 

 

 

2. obszar Rzeczpospolitej

Polskiej 

3. 1)  Inspirowanie i

spieranie inicjatyw oraz

akcji obywatelskich  celu

aktywnego uczestnictwa

mieszkańców  życiu

publicznym; 

2) Działalność

informacyjna edukacyjna

oraz wydawnicza celu

kształtowania postaw

obywatelskich i

prospołecznych; 

3) Promocja i organizacja

wolontariatu;

4) Współpraca z osobami

i instytucjami w zakresie

realizacji celów

statutowych; 

5) Organizowanie

festynów, koncertów,

wystaw zlotów ,

pokazów, itp; 

6) Organizowanie

szkoleń, spotkań,

prelekcji, wykładów,

pogadanek itp.; 

7) Redagowanie i

wydawanie ulotek,

materiałów wideo,

prowadzenie stron

interenowych; 

8) Prowadzenie

programów

stypendialnych dla

młodzieży oraz dzieci;     

9) Prowadzenie grup

rekonstrukcji

historycznych,

organizowanie imprez o

charakterze

historycznym,

propagowanie wiedzy

historycznej;

10) Wszelkiego rodzaju

działalność turystyczna,
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jej propagowanie,

wspieranie, promocja,

organizowanie

organizowanie

wycieczek, rajdów,

spływów itp.; -

11) Działania

wspomogające rozwój

społeczności lokalnych,

samorządnych wspólnot,

organizacji

pozarządowych i innych

instytucji działających na

rzecz dobra publicznego

w różnych dziedzinach

życia społecznego (m.in.:

edukacja, nauka, kultura,

informacja, integracja

europejska, ochrona

środowiska, ochrona

zdrowia,

przedsiębiorczość, pomoc

społeczna, charytatywna i

humanitarna);  

12) Działania służące

wyrównywaniu szans

słabyszych lub

zagrożonych społecznym

wykluczeniem; 

13) Propagowanie idei

ekologicznych i praw

ochrony przyrody w życiu

społeczności lokalnej; 

14) Współpraca z

samorządem miasta,

Urzędem Miasta i Gminy,

instytucjami

państwowymi i

stowarzyszeniami

kompetentnymi w

zakresie;

15) Uczestniczenie w

spostępowaniach

administracyjnych

zwiazanych z celami

Stowarzysznia; 

16) Organizacja ruchu

obywatelskiego na rzecz

kształtowania ładu

przestrzennego miast i

gmin znajdujących się w

obszarze zainteresowania

Stowarzyszenia; 
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17) Działania na rzecz

kształtowania postaw

dbałości o ochronę

przyrody;

18) Informowanie

społeczeństwa o planach i

przedsięwzięciach Miasta

i Gminy oraz nowych

uregulowaniach

prawnych związanych z

celami Stowarzyszenia;

19) Niedpłatne

promowanie ochrony

przyrody oraz

racjonalnego

wykorzystywania

naturalnych walorów

regionu związanego z

celem działania

Stowarzyszenia;

20) Nieodpłatne

promowanie ochrony

przyrody oraz

racjonalnego

wykorzystywania

naturalnych waloró

regionu związanego z

celem działania

Stowarzyszenia;

21) Współdziałanie z

innymi instytucjami,

organizajami i osobami 
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63 Stowarzyszenie

Koło Czytelnika 

data wpisu:

2021.07.19

późniejsze

zmiany:

2021.08.31

1.1) Organizowanie życia

kulturalnego,

nawiazywanie relacji

społecznej oraz pomoc

osobom

niepełnosprawnym

2) Wymiana

spostrzeżeniami,

relfeksjami, dyskusja o

literaturze,

3) Nawiązywanie nowych

znajmomości oraz

twoerzenie społeczności

czytelniczej,

4) Organizowanie

wyjazdów czytelniczych.

ul. Skawińska 32

lok. A

32-031 Mogilany

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Ewelina Świętek

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontorli

wewnętrznej

 

Ostatnia zmiana

regulaminu:

Data uchwalenia:

2021.08.23

Nr dok.: uchwała

nr 2

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2021.06.24

Nr dok.: uchwała

nr 2

 

NIE  

2. Mogilany

3. 1) Działanie

charytatywne i udzielanie

pomocy członkom

stowarzyszenia w

sprawach

socjalno-bytowych,

2) Działalność w kołach i

świetlicach oraz pomoc w

ich prowadzeniu,

3) Działalność

informacyjna, edukacyjna

i oświatowa,

4) Pozafinansowe

wspieranie członków

stowarzyszenia,

5) Podejmowanie innych

zgodnych z prawem

działalności jakie okażą

się celowe dla realizacji

działalności statutowej.
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64 Stowarzyszenie

Wspólnota św.

Pawła

data wpisu:

2021.07.20

1.1) Wspieranie kultu

religijnego poprzez

rozwój duchowy

członków i sympatyków

Stowarzyszenia w oparciu

o zasady wiary

chrześcijańskiej i tradycję

katolicką,

2) Pogłębianie wiedzy i

umiejętności członków i

sympatyków

Stowarzyszenia w

zakresie liturgii

katolickiej,

3) Wspieranie członków i

sympatyków

Stowarzyszenia w

kształtowaniu wartości

rodzinnych i

wychowawczych w

duchu katolickim.

ul. Półkole 50B

30-199 Rząska

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Tomasz Zatorski

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontorli

wewnętrznej

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2021.06.19

Nr dok.: uchwała

nr 2

 

NIE  

2. powiat krakowski

3. 1) Organizacja

nieodpłatnych spotkań

formacyjnych dla

członków i sympatyków

Stowarzyszenia,

2) Wykupowanie

turnusów pobytowych dla

członków i sympatyków

Stowrzyszenia w

ośrodkach i domach

rekolekcyjnych,

3) Publikacja

niedoplatnych materiałów

formacyjnych w formie

drukowanej i

elektronicznej. 
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65 Stowarzyszenie

"Osiedle

Wąwozowa" 

data wpisu:

2021.08.03

1.1) Reprezentowanie

interesów mieszkańców

osiedla domów w

zabudowie szeregowej i

bliźniaczej, położonego w

Modlniczce przy ul.

Wąwozowej pod

numerami od 38A do 38J

oraz od 40A do 40M,

zwanego dalej

"Osiedlem", przed

organami władzy

publicznej oraz innymi

instytucjami i

podmiotami;                    

                                         

     

2) Integracja

mieszkańców Osiedla

oraz rozwój

dobrosąsiedzkich

stosunków pomiędzy

nimi;                                

    

3) Dbanie o mienie

przeznaczone do

wspólnego użytku

mieszkańców Osiedla,

zwane dalej "Mieniem

Osiedla", w tym takie jak

bramy (włączając w to

usługi telekomunikacyjne

związane z telefonicznym

otwieraniem bramy),

furtka, domofon przy

bramie, wiata

śmietnikowa, kontenery i

pojemniki na odpady,

wewnętrzna droga

osiedlowa, pergole,

altany, ławki, lampy i

inne urządzenia położone

na obszarach Osiedla

dostępnych dla

wszystkich jego

mieszkańców, wspólny

parking, park osiedlowy

wraz z zielenią, skrzynki

pocztowe, wspólne

odcinki płotu - bez

względu na formalne

stosunki własnościowe

dotyczace Mienia

ul. ul. Wąwozowa

40E lok. 2

32-085

Modlniczka

Zarząd:

funkcja: Zarząd

 

Aneta Borkowska

funkcja: Członek

Zarządu

 

Magdalena

Marynowska

funkcja: Członek

Zarządu

 

Marcin Stępień

funkcja: Członek

Zarządu

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2021.07.23

Nr dok.: 

 

 

NIE     
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Osiedla;                            

                                         

  

4) Zarządzanie Mieniem

Osiedla na rzecz jego

mieszkańców;                  

                                         

                                 

5) Realizacja zadań ze

sfery zadań publicznych

w rozumieniu ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku

publicznego i o

wolontariacie w zakresie: 

                                         

                                         

                          

a) działalności

wspomagającej rozwój

wspólnot i społeczności

lokalnych;                        

                                         

   

b) działalności na rzecz

integracji cudzoziemców

(co w szczególności

dotyczy cudzoziemców

zamieszkałych na

Osiedlu).    

                                         

                                         

  

2. obszar województwa

małopolskiego 

3. 1) Zabieranie głosu i

wyrażanie swojego

stanowiska na forum

publicznym;                     

                                         

     

2) Współpracę z

organami władzy

publicznej oraz innymi

instytucjami i

podmiotami;                    

                               

3) Kierowanie postulatów

do organów władzy

publicznej, w tym w

szczególności organów

samorzadu terytorialnego;
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                4) Bieżące

utrzymanie, konserwację

i naprawy Mienia

Osiedla, w tym poprzez

zarządanie Mieniem

Osiedla w imieniu i na

rzecz członków

Stowarzyszenia,

włączając w to

ponoszenie kosztów i

opłat związanych z

Mieniem Osiedla i

mediami (np. prąd)

służącymi do zasilania

Mienia Osiedla;               

                                         

                        

5) Prowadzenie innych

dzialań sprzyjających

realizacji celów

Stowarzyszenia.          
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66 Pracownia

Aktywnego Seniora

data wpisu:

2021.09.10

późniejsze

zmiany:

2022.05.13

2022.05.13

 

1.1. profilaktyka, ochrona

i promocja zdrowia

seniorów oraz

propagowanie zachowań

prozdrowotnych;

2. przeciwdziałanie

zachowaniom

depresyjnym związanym

ze starością; 

3. poprawa sprawności

fizycznej, kondycji i

zdrwowia seniorów;

4. podejmowanie i

rozwijanie społecznych

inicjatyw na rzecz

seniorów, aktywizujących

tę grupę;

5. organizacja czasu

wolnego seniorów. 

6. podtrzymywanie i

rozpowszechnianie

tradycji i kultury

narodowej,

pielęgnowanie polskości

oraz rozwój świadomości

obywatelskiej i

kulturowej; 

7. promocja i organizacja

wolontariatu na rzecz

seniorów;

8. promocja Gminy

Czernichów. 

ul. Na Kąty 1

32-070 Wołowice

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Jan Dybek

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2021.09.06

Nr dok.: Uchwała

Nr 3

 

 

NIE     

2. teren Rzeczypospolitej

Polskiej 

3. 1. rozpoznawanie

potrzeb i rozwijanie

zainteresowań

środowiska seniorów; 

2. organizacja

różnorakich zajęć

ruchowych

dostosowanych do

możliwości i sprawności

seniorów; 

3. umożliwienie i

zachęcanie seniorów do

uprawiania niektórych

dyscyplin sportowych;

4. organizacja wycieczek

krajoznawczo-turystyczn

ych mających na celu

poprawę kondycji
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psychcznej seniorów; 

5. organizacja wycieczek

rekreacyjno-integracyjnyc

h mających na celu

poprawę kondycji

psychicznej seniorów;

6. organizacja cyklu

pogadanek na tematy

obejmujące w

szczególności: zdrowe

odżywanie, aktywny

wypoczynek, zdrwowy

styl życia, problemy

psychologiczne związane

ze starością i inne,

rozwijające problemy

seniorów;

7. organizacja wyjazdów

rehabilitacyjnych;

8. organizacja warsztatów

tańca liniowego i tańca w

kręgu; 

9. organizacja

integracyjnych

wieczorków tanecznych; 

10. organizacja

warsztatów wokalnych z

uwzględnieniem śpiewu

chóralnego; 

11. organizacja

prezentacji dorobku

Stowarzyszenia w formie

pokazów i koncertów; 

12. współpraca z

organizacjami krajowymi

i zagranicznymi o

podobnych celach, 

13. współpraca z

organizacjami

działającycymi na rzecz

osób

niepełnosprawanych; 

14. organizacja

aktywnego życia

kulturalnego seniorów;

15. propagowanie

różnych form działalności

twórczej seniorów;

16. organizowanie

spotkań z kulturą innych

narodów. 
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67 Stowarzyszenie

Horda Krzeszowice

data wpisu:

2021.09.20

późniejsze

zmiany:

2021.09.20

1.1. Promowanie

patriotyzmu.

2. Edukacja

społeczeńśtwa w zakresie

kultury, historii, zdrowia.

3. Samopomoc społeczna.

ul. Trzebińska 37

32-065

Krzeszowice

Zarząd:

Karolina Stanach

funkcja: Prezes

 

Marcin

Makowski

funkcja:

Wiceprezes

 

Reanta Kuflik

funkcja:

Sekretarz

Stowarzyszenie

nie posiada

organu kontroli

wewnętrznej.

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2021.08.09

Nr dok.: 

 

NIE  

2. cała Polska

3. 1. Współdziałanie z

organizacjami

pozarządowymi.

2. Aktywność medialna.

3. Organizowanie

warsztatów, prelekcji,

wykładów.

4. Wyrażanie opinii i

zajmowanie stanowisk

wobec działań

negatywnie

wpływajacych na Polski

inters narodowy.
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68 Stowarzyszenie

Aktywny Żbik

data wpisu:

2021.12.02

1.1. Działanie na rzecz

utrzymania oraz

poszanowania ładu

przestrzennego i

urbanistycznego, a także

poprawy komfortu życia

mieszkańców zmierzające

do wprowadzenia

racjonalnych decyzji

planistycznych,

inwestycyjnych,

rozwiazań

transportowych i

komunikacyjnych (dot.

ruchu pieszego,

rowerowego.

samochodwego) na

terenie osiedla Żbik.

2. Ochrona środowiska,

terenów zielonych i

ekosytemów z

uwzględnieniem zasad

zrównoważonego

rozwoju.

3. Reprezentowanie

interesów mieszkańców

osiedla Żbik,

kształtowanie opinii

publicznej, zwiększanie

udziału mieszkańców w

życiu publicznym.

4. Integracja spoleczności

lokalnej.

5. Wspieranie

działalności inicjatyw

lokalnych, wspólnot i

innych organizacji w

zakresie pielęgnowania

tradycji, popularyzacji

nauki, edukacji, oświaty,

poradnictwa,

wychowania, rozowju

osobistego,

przedsiębiorczości w

szczególności

przyczyniajacej się do

rozowju osiedla oraz

wzajemnej

współpracymiędzy

podmiotami. 

6. Promocja sportu i

zdrowego trybu życia ze

szczególnym

ul. Widokowa 16

Krzeszowice

32-065

Krzeszowice

Zarząd:

Tomasz Bylina

funkcja: Prezes

 

Dorota Seta

funkcja: członek

Zarządu

 

Anna Szańca

funkcja: członek

Zarządu

 

Stowarzyszenie

nie posiada

organu kontroli

wewnętrznej.

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2021.11.19

Nr dok.: uchwała

nr 2/2021

 

 

NIE     
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uwzględnieniem potrzeb

seniorów, dzieci, osób

niepełnosprawnych oraz

wypoczynku rodzinnego. 

7. Ochrona, promocja

zdrowia i pomoc

społeczna rodzinom i

osobom w trudnej

sytuacji życiowej oraz

wyrówananie szans tych

rodzin i osób.

8. Upowszechnianie i

propagowanie turystyki i

krajoznawstwa.

9. Promocja osiedla Żbik

w szeroko pojętych

mediach oraz przestrzeni

życia publicznego.

10. Współdziałanie z

władzami Gminy,

instytucjami

państwowymi i

samorządowymi,

jednostkami

organizacyjnymi,

organizacjami

pozarzadowymi, osobami

fuzycznymi i innymi

podmiotami w zakresie

obejmujacym cele

Stowarzyszenia. 

2. obszar

Rzeczypospolitej Polskiej

ze szczególnym

uwzględnieniem miasta

Krzeszowice i osiedla

Żbik

3. 1. Zabieranie głosu i

wyrażanie swojego

stanowiska na forum

publicznym , opiniowanie

spraw ważnych dla

społeczności loklanej.

2. Kierowanie postualtów

do organów administracji

publicznej i władz.

3. Współpraca z

organami administracji

publicznej oraz innymi

instytucjami i

podmiotami w zakresie

realizacji celów
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Stowarzyszenia.

4. Organizowanie oraz

wspieranie inicjatyw

służoących celom

Stowarzyszenia, w tym

spotkań, konferencji,

szkoleń, warsztatów, grup

dyskusyjnych, paneli, kół

tematycznych.

5. Organizowanie oraz

współudział w

organizacji imprez o

charakterze

integracyjnym,

kulturalnym,

rozrywkowym,

edukacyjnym,

sportowym,

charytatywnym.

6. Prowadzenie

działalności

informacyjnej i

kulturalnej w sposób

bezpośredni, a takze za

pośrednictwem mediów

elektronicznych.

7. Tworzenie własnych

projektów dla poprawy

estetyki i funkcjonalności

przestrzeni publicznej.

8. Gromadzenie, a

następnie właściwe

dysponowanie

posiadanymi zasoabmi

finansowymi

pochodzących ze składek

członkowskich, zapisów,

darowizn, dotacji

państwowych i

społecznych, spadków,

grantów.

9. Podejmowanie działań

prawnych, w tym

wsytępowanie w

postępowaniach

administracyjnych,

służacych celom

Stowarzyszenia.

10. Podejmowanie

innych, przewidzianych

prawem działań dla

realizacji celów

Stowarzyszenia.
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69 Stowarzyszenie

Trzeźwa Skawina

data wpisu:

2021.12.09

1.1. Wspieranie działań

majacych na celu

indywidualne i zbiorowe

wychodzenie z choroby

alkoholowej.

2. Propagowanie wiedzy

o zdrowieniu z

alkoholizmu i pomaganiu

w zdrowieniu osobom

zamieszkałym na terenie

działania Stowarzyszenia.

3. Szerzenie postaw

trzeźwościowych.

Jurczyce 79

32-052

Radziszów

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Maciej

Sieniawski

Stowarzyszenie

nie posiada

organu kontroli

wewnętrznej

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2021.12.01

Nr dok.: 

 

NIE  

2. gmina Skawina

3. 1. Umozliwienie

wynajęcia lokali dla

spotkań grup chcących

wyjść z choroby

alkoholowej, a także osób

współuzależnionych, w

szczególności grup AA,

Al.-Anon, DDA,

2. Prowadzenie

działalnośći edukacyjnejn

w punkcie

informacyjnym co

najmniej raz w miesiącu

dla osób zaintersowanych

wychodzeniem z choroby,

bądź ich bliskich,

3. Ułatwienie osobom

zainteresowanym

uczestnictwa w terapiach

organizowanych przez

podmioty tym się

zajmujące.
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70 Lisiecka Przestrzeń

Rozwoju

data wpisu:

2021.12.15

1.1. Działalność

wspomagająca rozwój

wspólnot i społeczności

lokalnych; 

2. Działalność na rzecz

organizacji

pozarządowych oraz

podmiotów

wymienionych w art. 3

ust. 3

3. Podtrzymywanie i

upowszechnianie tradycji

narodowej,

pielęgnowanie polskości

oraz rozwój świadomości

narodowej, obywatelskiej

i kulturowej; 

4. Działalność na rzecz

kultury, sztuki, ochrony

dóbr kultury i

dziedzictwa narodowego; 

5. Działalność

wspomagająca rozwój

gospodarczy, w tym

rozwój

przedsiębiorczości;

6. Upowszechnianie i

ochrona wolności i praw

człowieka oraz swobód

obywatelskich, a także

działań wspomagających

rozwój demokracji; 

7. Udzielanie

nieodpłatnego

poradnictwa

obywatelskiego; 

8. Udzielanie

nieodpłatnej pomocy

prawnej oraz zwiększanie

świadomości prawnej

społeczeństwa; 

10. Działalność na rzecz

integracji i reintegracji

zawodowej i społecznej

osób zagrożonych

wykluczeniem

społecznym; 

11. Promocja

zatrudnienia i

aktywizacja zawodowa

osób pozostających bez

pracy  i zagrożonych

zwolnieniem z pracy; 

Morawica 323

32-084 Morawica

Zarząd:

Iwona Surmaj

funkcja: Prezes

 

Izabela Plur

funkcja:

Wiceprezes

 

Stowarzyszenie

nie posiada

organu kontroli

wewnętrznej

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2021.12.01

Nr dok.: 

 

 

NIE     
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12. Działalność na rzecz

nauki, szkolnictwa

wyższego, edukacji,

oświaty i wychowania;

13. Pomoc społeczna, w

tym pomoc rodzinom i

osobom w trudnej

sytuacji życiowej oraz

wyrównywanie szans tych

rodzin i osób; 

14. Działalność na rzecz

rodziny, macierzyństwa,

rodzicielstwa,

upowszechniania i

ochrony praw dziecka;

przeciwdziałania

uzależnieniom i

patologiom społecznym; 

15. Działalność

charytatywnej; 

16. Ochrona i promocja

zdrowia, w tym

działalność leczniczej w

rozumieniu ustawy z dnia

15 kwietnia 2011 r. o

działalności leczniczej

(Dz. U. z 2020 r. poz.

295 i 567); 

17. Działalność na rzecz

dzieci i młodzieży, w tym

wypoczynku dzieci i

młodzieży; 

18. Działalność na rzecz

osób niepełnosprawnych; 

19. Działalność na rzecz

osób w wieku

emerytalnym; 

20. Działalność na rzecz

równych praw kobiet i

mężczyzn; 

21. Działalność na rzecz

integracji cudzoziemców;

22. Działalność na rzecz

mniejszości narodowych i

etnicznych oraz języka

regionalnego; 

23. Porządek i

bezpieczeństwo

publiczne; 

24. Działalność na rzecz

integracji europejskiej

oraz rozwijania

kontaktów i współpracy
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między społeczeństwami;

25. Rewitalizacja. 

2. powiat krakowski

3. 1. Animowanie

społeczności lokalnej.

2. Organizowanie

szkoleń, warsztatów,

kursów, wykładów,

spotkań.

3. Organizowanie

wydarzeń o charakterze

integracyjnym,

kulturalnym i

edukacyjnym, takich jak:

seminaria, konferencje,

pikniki, festiwale,

festyny.

4. Realizowanie

projektów animacyjnych,

społecznych,

pomocowych,

informacyjnych,

naukowych,

edukacyjnych.

5. Organizowanie

kampanii

informacyjnych,

promocyjnych lub

społecznych.

6. Działalność doradczą i

konsultacyjną.

7. Udzielanie wsparcia

organizacjom

pozarządowym, grupom

nieformalnym. 

8. Współpracę z

organizacjami

pozarządowymi,

sektorem publicznym i

prywatnym. 

9. Prowadzenie portali,

blogów lub działalność

wydawnicza
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71 Stowarzyszenie

Czerwona Młodzież

data wpisu:

2022.02.11

1.1. Krzewienie idei

socjalistycznych,

patriotycznych,

demokratycznych,

egalitarnych i

antyfaszystowskich na

terenie Polski.

2. Aktywizacja i

integracja młodzieży o

poglądach lewicowych i

socjalistycznych.

3. Walka z dyskryminacją

i nienawiścią ze względu

na: pochodzenie

spoleczne, etniczne,

majątek, tożsamości

płciową, orientację

seksualną i kolor skóry.

4. Działalność

edukacyjna mająca na

celu przygotowanie osób

cżłonkowskich i osób

sympatyzujących do

działalności politycznej w

partiach nurtu

socjalistycznego.

5. Działalność na rzecz

urzeczywistniania

ideałów humaizmu

socjalistycznego w życiu

społeczno-politycznym

kraju. 

ul. Daszyńskiego

8 lok. 2

Krzeszowice

32-065

Krzeszowice

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Piotr Ślęczek

 

Stowarzyszenie

nie posiada

organu kontroli

wewnętrznej

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2022.02.05

Nr dok.: 

 

 

NIE     

2. cała Polska

3. 1. Poszerzanie 

świadomości o historii

Polskiego ruchu

socjalistycznego

2. Organizacja szkoleń,

konferencji, wykładów i

odczytów zwiazanych z

celami działalności. 

3. Współpraca ze

związkami zawodowymi i

innymi organizacjami

społeczno-politycznymi o

charakterze lewicowym.

4. Prowadzenie

działalności

samopomocowej i

pomocowej.

5. Organizacja pikiet,
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demonstracji i innych

kampanii o charakterze

politycznym.
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72 Stowarzyszenie

Navigare Yacht

Club

data wpisu:

2022.03.11

1.1) inicjowanie,

prowadzenie i wspieranie:

a) wszelkich form

działalności na polu

szeroko pojętej kultury

fizycznej, sportu i

rekreacji wobec dzieci i

dorosłych, w tym osób

niepełnosprawnych,

chorych, ubogich,

niezaradnych i

pokrzywdzonych,

b) działalności w

dziedzinie edukacji,

kultury, oświaty i

wychowania,

krajoznawstwa oraz

wypoczynku,

c) działalności w

dziedzinie fizjoterapii,

logopedii, psychologii,

diagnostyki i analityki

medycznej,

2) poszukiwanie,

aktywizacja i

organizowanie osób

pragnących angażować

się w działalność

społecznie użyteczną,

3) propagowanie oraz

rozwijanie inicjatyw

sprzyjających tworzeniu i

działalności placówek

wychowawczych,

edukacyjnych,

kulturalnych,

artystycznych,

medycznych i

sportowych,

4)  działalność społecznie

użyteczna w zakresie

wychowania, edukacji,

sportu, kultury i opieki

zdrowotnej,

5) kreowanie postaw

twórczych, zwłaszcza

wśród dzieci i młodzieży,

oraz promowanie

twórczości artystycznej,

6) podejmowanie

wszelkich inicjatyw i

działań prowadzących do

powstania nowych miejsc

Cholerzyn 361

32-060 Liszki

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Kamil Nowak

 

Stowarzyszenie

nie posiada

organu kontroli

wewnętrznej

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2022.03.07

Nr dok.: uchwała

nr 2/2022

 

 

NIE     
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pracy,

7) upowszechnianie

integracji społecznej we

wszystkich formach

zbliżania ludzi różnych

narodowości, przekonań,

wyznań, wieku, stanu

zdrowia,

8) propagowanie idei

zdrowego trybu życia

oraz działań na rzecz

ochrony przyrody i

upowszechniania postaw

przyjaznego stosunku do

środowiska naturalnego,

9) umożliwienie osobom

ubogim,

niepełnosprawnym,

chorym, niezaradnym i

pokrzywdzonym:

a) uczestnictwa w

kulturze fizycznej

zarówno na poziomie

rekreacji jak i sportu,

b) dostępu do zajęć i

zabiegów

fizjoterapeutycznych,

logopedycznych, analiz i

diagnostyki medycznej,

c) korzystania z opieki

przedszkolnej, szkoły,

zajęć rozwijających

zainteresowania w sferze

edukacji, kultury i sztuki,

 

2. gmina Liszki

3. 1) udzielanie

bezpośredniej pomocy

materialnej i

niematerialnej osobom

lub organizacjom

prowadzącym działania

zbliżone do celów

Stowarzyszenia;

2) upowszechnianie

wiedzy o celach i

działaniach

Stowarzyszenia, w każdy

dostępny sposób,

zarówno w kraju jak i za

granicą,
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3) prowadzenie,

rozwijanie lub wspieranie

działalności na polu

kultury fizycznej,

fizjoterapii, logopedii,

psychologii, diagnostyki i

analityki medycznej,

kultury, oświaty i

wychowania,

krajoznawstwa oraz

wypoczynku,

4) organizowanie i

finansowanie szkoleń,

konferencji, sympozjów,

seminariów, targów,

wystaw, konkursów oraz

innych imprez z

dziedziny edukacji,

sportu, rekreacji, kultury,

medycyny i ochrony

zdrowia,

5) przyznawanie

stypendiów,

6) gromadzenie środków

finansowych, rzeczowych

pochodzących z

dobrowolnych świadczeń

podmiotów prawnych i

osób fizycznych,

7) prowadzenie,

rozwijanie lub

wspomaganie

działalności przedszkoli,

szkół, domów kultury,

ośrodków

terapeutycznych, grup

wsparcia, placówek

medycznych,

8) prowadzenie i

organizacja szkoleń,

warsztatów, konkursów

tematycznych, kursów

dokształcających i

zawodowych oraz naukę

języków obcych,

9) wydawanie książek,

czasopism, albumów,

filmów, fotografii, rycin,

kart pocztowych,

kalendarzy, reprodukcji,

plakatów i innych

publikacji.
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73 Stowarzyszenie do

spraw rozwoju

dzieci z terenu

gminy

Kocmyrzów-Luborz

yca

data wpisu:

2022.03.16

1.1. Rozwój i edukacja

dzieci

2. Kształtowanie postaw

prokulturalnych i

prospołcznych

3. Integracja środowiska

lokalnego

4. Stwarzanie możliwości

wszechstronnego rozwoju

dzieci

5. Stwarzanie warunków

do publicznych

kontaktów.

6. Prygotowanie dzieci do

życia w społczności. 

Łososkowice 46

32-010

Luborzyca

Zarząd:

Ita Dubiel

funkcja: Prezes

 

Iwona Świder

funkcja:

Sekretarz

 

Mariusz

Wąsowicz

funkcja: Skarbnik

Komisja

Rewizyjna

 

Przewodnicząca

Martyna Bibuła 

 

Zastępca Barbara

Nowak 

 

Sekretarz Teresa

Wierzban 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2022.02.14

Nr dok.: 

 

NIE  

2. gmina

Kocmyrzów-Luborzyca

3. 1. Dzialalność

samopomocowa,

szkoleniowa i doradcza.

2. Wspieranie inicjatyw

na rzecz

zagospodarowania czasu

wolnego dzieci.

3. Organizowanie

spotkań, imprez

integracyjnych,

kulturalnych.

4. Promocja zdrowia i

zdrowego stylu życia.

5. Rozwijanie kontaków i

wymiana doświadczeń.

6. Podejmowanie działań,

które bezpośrednio lub

pośrednio wiążą się z

podstawowymi celami

stowarzyszenia.
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74 Stowarzyszenie

Inicjatywa

Sąsiedzka

data wpisu:

2022.04.12

1.Wspieranie inicjatyw

obywatelskich i

podejmowanie działań na

rzecz rozwoju

społeczności loklanych i

demokracji

obywatelskiej, integracji

społecznej a w

szczególności

działalność:

1. dobronczynna w

zakresie pomocy

uchodźcom, osobom

poszkodowanym przez

los, samotnym, starszym,

dzieciom  i jest niesiona

taklim osobom także

poza granicami Polski,

2. na rzecz

przeciwdziałania

wykluczeniu

społecznemu osób, grup i

środowisk,

3. na rzecz procesów

rozwojowych i

integracyjnych w

społecznościach

loklanych, Polski i

świata,

4. edukacyjna, kulturalna,

wychowawcza,

5. kulturalna w zakresie

sztuki, ochrony dóbr

kultury i kultywowania

ttadycji lokalnej,

6. w zakresie kultury

fizycznej i sportu,

7. ochrony środowiska i

ekologii,

8. wspierania rozwoju

gospodarczego,

gospodarki przestrzennej

i infrastruktury w oparciu

o zasady

zrównoważonego

rozwoju, w tym przede

wszystkim propagowanie

idei ładu przestrzennego i

estetyki w przestrzeni

publicznej,

9. ochrony i promocji

zdrowia oraz pomocy

społecznej,

ul. Siedliski 30

Bolechowice

32-082

Bolechowice

Zarząd:

Jacek Zalewski

funkcja:

Przewodniczący

 

Grażyna

Zamorska-Wykro

ta funkcja:

Zastępca

Przewodnicząceg

o

 

Jurand Podgórny

funkcja: Zastępca

Przewodnicząceg

o

 

Stowarzyszenie

nie posiada

organu kontroli

wewnętrznej

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2022.04.05

Nr dok.: 

 

 

NIE     
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10. w zakresie

propagowania etyki życia

publicznego,

transparentności działań

samorządu i współpracy z

władzami i instytucjami

samorządowymi przez

lokalne społeczności,

11. promocyjna w

zakresie celów zgodnych

z celami Stowarzyszenia.

2. cała Polska

3. 1. Organizowanie

bezpośredniej pomocy

oraz tworzenie warunków

do integracji społecznej

uchodźców lub

mieszkańców rożnych

narodowości.

2. Kreowanie warunków,

dzięki którym osoby z

zagranicy mog

usamodzielniać się w

Polsce, poprzez edukację

w tym językową,

organizację zajęć,

kursów, wsparcie

finansowe w wynajmie

mieszkań lub domów,

pomocy w

poszukkiwaniu pracy.

3. Organizowanie

spotkań, imprez

integracyjnych,

konferencji, seminariów,

szkoleń, wykładów,

zgromadzeń oraz innych

wydarzeń wpisujacych się

w zakres celów

Stowarzyszenia.

4. Podejmowanie

współpracyz organami

samorządu i jednostek

administracji publicznej,

państwowymi, sektorem

gospodarczym,

organizacjami

społecznymi, osobami

oraz mediami w zakresie

realizacji celów

Stowarzyszenia.
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5. Doradztwo, wsparcie

oraz pomoc osobom i

organizacjom

społecznym.

6. Współpraca z osobami

i organizacjami, ktorych

cele są zbieżne z celem

Stowarzyszenia.

7. Prowadzenie

nieodpłatnej działalności

informacyjno-promocyjne

j.

8. Wyrażanie opinii w

sprawach publicznych

oraz czynny udział w

życiu publicznym i

kulturalnym, w tym

również inicjowanie

działań oraz

występowanie z

petycjami i wnioskami do

właściwych organów

administracji.

9. Monitorowanie

podmiotów publicznych i

innych otrzymujących

środki publiczne.

10. Pozyskiwanie

zewnętrznych środków

finansowych i

rzeczowych.

11. Realizacja projektów

spójnych z celami

Stowarzyszenia.

12. Inne działania

sprzyjające realizacji

celów Stowarzyszenia.
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1) W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych.

2) 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.
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