Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego5)

3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego4)

1

2

Ostrowiecka Grupa
Atletyczna „Animal”

4
Kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia
mieszkańców miasta i powiatu Ostrowieckiego.
Uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportów
walki na terenie kraju i poza nim. Uczestniczenie w
imprezach sportowych organizowanych na obszarze
działania samorządu terytorialnego i poza nim.
Prowadzenie działalności sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju funkcji zdrowotnych.
Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Stowarzyszenia. Współdziałanie w
dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi
stowarzyszeniami i organizacjami.
Gmina
Ostrowiec
Św.,
powiat
województwo świętokrzyskie, Polska

ostrowiecki,

Organizowanie imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych. Organizowanie treningów, obozów
szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz
innych osób na terenie działania Stowarzyszenia.
Współpraca z wszelkimi osobami oraz instytucjami o
podobnych celach działania. Inne działania realizujące
cele statutowe.

5
ul. Traugutta 6/32,
27-400
Ostrowiec Św.

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Piotr Zwierzyński

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

8
Uchwała
z dnia
09.06.2016 r.

9
NIE

10

11

12

13

ON.1.0710.2016

1.

3
20.06.2016 r.

Regulamin
działalności
stowarzyszeni
a zwykłego7)

Uwagi12)

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Zastosowanie wobec
stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru11)

2 Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3)

Likwidator stowarzyszenia zwykłego10)

Daty wpisów
do ewidencji1)

Przekształcenie lub rozwiązanie
stowarzyszenia zwykłego9)

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Status organizacji pożytku publicznego8)

Numer kolejny w ewidencji

1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego2)

Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia
zwykłego6)

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

20.01.2020 r.

Polska

2.

Stowarzyszenie
swe
cele
realizuje
poprzez
organizowanie,
prowadzenie,
współfinansowanie,
finansowanie, działań takich jak: imprezy kulturalne,
konferencje, debaty, przedsięwzięcia artystyczne.
Budowanie silnych społeczności w tym wzmacnianie
więzi
społecznych,
kształtowanie
współodpowiedzialności
za
otoczenie
lokalne,
tworzenie inkluzyjnych społeczności, aktywizację
obywateli oraz tworzenie poczucia tożsamości
z określonym miejscem i grupą ludzi. Rozwój
społeczeństwa obywatelskiego w tym współpracę
z innymi podmiotami sektora społecznego, publicznego
oraz prywatnego, tworzenie sieci społecznych z innymi
regionalnymi organizacjami pozarządowymi. Rozwój
kultury politycznej, w tym promowanie postaw
obywatelskich,
przeciwdziałanie
dyskryminacji,
promocję praw obywatelskich, postaw humanitarnych,
zwiększanie wiedzy na temat kobiet w życiu
publicznym. Działalność charytatywna. Promocja
zatrudnienia
i
aktywizacji
zawodowej
osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z
pracy. Działalność na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego. Działalność na
rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Działalność na
rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i
współpracy
między
społeczeństwami.
Przeciwdziałanie
uzależnieniom
i
patologiom
społecznym w tym w szczególności alkoholizmowi,
narkomanii, bezdomności. Ochrona i promocja zdrowia.
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Aneta
Lewandowska

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała
z dnia
12.09.2016 r.

NIE

ON.2.0710.2016

25.11.2019 r.

os. Ogrody 23/45,
27-400
Ostrowiec Św.

Anna Lewandowska

„Inicjatywa
Społeczna Ostrowiec
2015”

Rozwijanie mechanizmów demokracji lokalnej,
propagowanie idei samorządności oraz budowa
społeczeństwa obywatelskiego. Działanie na rzecz
zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym
i politycznym Powiatu Ostrowieckiego. Kształcenie elit
ideowych, zdolnych wziąć czynny udział w życiu
społecznym, politycznym i kulturalnym kraju.
Rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności,
miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla
polskiego
dziedzictwa
kulturowego,
przy
jednoczesnym otwarciu na wartości kultury
europejskiej, takich jak tolerancja, równość,
różnorodność i prawa człowieka. Pomoc w zdobywaniu
wiedzy i kwalifikacji umożliwiających młodym
ludziom spełnianie funkcji społecznych i zawodowych.
Urzeczywistnianie zasad równości wobec prawa
i
przeciwstawiania
się
nieuzasadnionemu
uprzywilejowaniu jednych grup społecznych kosztem
innych. Zwalczanie dyskryminacji w życiu społecznym
i politycznym. Prowadzenie działalności naukowej,
kulturalnej i oświatowej oraz charytatywnej, a także
działalności w zakresie ochrony środowiska, kultury
fizycznej i sportu. Zajmowanie stanowiska w sprawach
publicznych.

Rozwiązane (zakończono proces likwidacji)
Uchwała z dnia 05.11.2019 r.

28.09.2016 r.

rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca
rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego. Upowszechnienie i ochrona
wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji.
Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Zwiększenie
wiedzy z
zakresu
wolontariatu
i
upowszechnienia
idei
pracy
wolontarystycznej,
organizowania
i
promocji
wolontariatu. Wspieranie szeroko pojętej aktywności
obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem
działalności
wolontarystycznej.
Promowanie
i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju
dobroczynności i filantropii w Polsce i za granicą.
Rozszerzanie wiedzy o wolontariacie i organizacjach
pozarządowych w Polsce i za granicą. Wspieranie
rozwoju organizacji pozarządowych w Kielcach,
województwie
świętokrzyskim
i
w
Polsce.
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działalność
wspomagająca
rozwój
techniki,
wynalazczości
i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie
nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej. Działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych. Działalność na rzecz
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania. Działalność na rzecz nauki wypoczynku
dzieci i młodzieży. Działania na rzecz ochrony
środowiska naturalnego. Działalność wspomagająca
technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.
Ochronę
praw
konsumentów.
Promocja
Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. Wydawanie
książek, czasopism, broszur związanych z celami
Stowarzyszenia. Kształcenie obywateli w ramach celów
Stowarzyszenia.
09.06.2017 r.

Polska
Organizowanie
spotkań,
prelekcji,
pokazów.
Współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami
o podobnych cechach działania, w szczególności
z grupami rekonstrukcji historyczne. Występowanie
z wnioskami i opiniami do właściwych organów
administracji. Inne działania realizujące cele statutowe.

ul. Rudzka 219,
27-400
Ostrowiec Św.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Paweł Leśniak

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała
z dnia
01.06.2017 r.

NIE
ON.3.0710.2017

3.

Ostrowieckie
Stowarzyszenie
Strzelców i
Kolekcjonerów Broni
Palnej
„Kaliber 9”

Działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego
i kolekcjonerstwa broni palnej. Popularyzowanie
wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego
i kolekcjonerstwa broni palnej. Promocja i popieranie
strzelectwa i kolekcjonerstwa broni palnej.

04.12.2017 r.
„Stowarzyszenie
Miłośników Historii
Ćmielowa”

ul. Szkolna 21,
27-440
Ćmielów

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Edmund Wójcik

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała
z dnia
23.11.2017 r.

NIE

ul. Świętokrzyska
11,
27-400
Ostrowiec Św.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Marcin Wróbel

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała
z dnia
28.12.2017 r.

NIE

ON.4.0710.2017

4.

Popularyzacja, uczestnictwo, organizacja działań w
zakresie przybliżenia historii starożytnej i nowożytnej
Ćmielowa, gminy Ćmielów i szeroko pojętego obszaru
Ziemi Sandomierskiej wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych. Podtrzymywanie tradycji narodowych,
ukształtowanie
ugruntowanie
pojęcia
„Małej
Ojczyzny”. Prowadzenie działalności edukacyjnej
w zakresie historii starożytnej i nowożytnej Ziemi
Ćmielowskiej. Dążenie do urządzenia stałej ekspozycji
archeologicznej Ćmielowa. Opracowanie monografii
prac archeologicznych prowadzonych na terenie
Ćmielowa, gminy Ćmielów i okolic. Wyszukiwanie
i opracowanie godnych upamiętnienia zdarzeń
historycznych, osób, miejsc, organizacji itp.
Organizowanie wystaw, wykładów, dyskusji – we
współpracy z samorządem terenowym, szkołami,
zakładami pracy i innymi podmiotami. Dążenie do
utworzenia regionalnego miesięcznika lub kwartalnika
poświęconego historii Ziemi Ćmielowskiej oraz
niektórym problemom współczesnym. Prowadzenie
działalności edytorskiej i wydawniczej zmierzającej do
pogłębienia
wiedzy
historycznej.
Budzenie
zainteresowania historią, upowszechnianie wiedzy
historycznej związanej z regionem wśród społeczności
lokalnej.
Pozyskiwanie
środków
materialnych
służących
celom
działalności
Stowarzyszenia.
Współpraca z innymi tego typu stowarzyszeniami oraz
organizacjami, zarówno lokalnymi jak i spoza regionu.
Pomoc w organizacji i prowadzeniu ewentualnych prac
archeologicznych. Współpraca w zakresie ochrony
i renowacji zabytkowych nagrobków na terenie
cmentarza w Ćmielowie i gminie Ćmielów.
Polska
Prowadzenie działalności dydaktycznej – szkoleń,
prezentacji, warsztatów. Współpraca z placówkami
muzealnymi i instytucjami o profilu historycznym z
terenu powiatu ostrowieckiego i całej Polski.
Opracowanie w formie pisemnej oraz dążenie do
publikacji opracowań wskazanych w celach
stowarzyszenia. Gromadzenie dokumentów, relacji
świadków, zdjęć i innych archiwaliów z zakresu
działania Stowarzyszenia. Współpraca z samorządem
Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów, zakładami pracy,
osobami prywatnymi w celu dążenia do realizacji
założeń wynikających z regulaminu Stowarzyszenia.

04.01.2018 r.
„Old Boys Kszo”

ON.5.0710.2018

5.

Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej,
sportu oraz innych form aktywnego wypoczynku.
Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej.
Popularyzowanie
higienicznego
trybu
życia.
Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami
i organami administracji rządowej i samorządowej.
Promocja
Gminy
Ostrowiec
Św.,
Powiatu
Ostrowieckiego poprzez organizację oraz uczestnictwo
w zawodach sportowych, imprezach sportowo-

kulturalnych o zasięgu gminnym, powiatowym,
wojewódzkim i krajowym.. Integrowanie różnych
środowisk społecznych wokół realizacji celów
Stowarzyszenia.
Polska
Organizacja pozaszkolnych form edukacji sportowej
oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Organizacja
zawodów sportowych, turniejów, imprez sportowokulturalnych o zasięgu gminnym, powiatowym,
wojewódzkim i krajowym. Udział w zawodach
sortowych,
turniejach,
imprezach
sportowokulturalnych o zasięgu gminnym, powiatowym,
wojewódzkim i krajowym. Organizowanie spotkań
integracyjnych, szkoleń, warsztatów, wykładów
promujących kulturę fizyczną i sport.
20.02.2018 r.
Stowarzyszenie
„Enklawa”

Tworzenie warunków sprzyjających twórczości.
Rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału
młodego
pokolenia.
Propagowanie
twórczości
nieprofesjonalnej.
Wspierania
organizacyjnego
i rzeczowego osób fizycznych, które podejmują
działania z taką twórczością związane.
Powiat

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Michał Kamiński

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała
z dnia
14.02.2018 r.

NIE

ul. Długa 92,
27-440
Ćmielów

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Marek
Tomaszewski,
za- ca
przedstawiciela:
Sylwia
Tomaszewska,
sekretarz: Agnieszka
Dorosińska

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała
z dnia
12.05.2018 r.

NIE

ON.6.0710.2018

Gmina
Ostrowiec
Św.,
woj. świętokrzyskie, Polska

6.

os. Pułanki 4/54
27-400
Ostrowiec Św.

Ostrowiecki,

Organizowanie spotkań, warsztatów itp. Umożliwienie
młodzieży
i
dorosłym
rozwijania
wiedzy
i zainteresowań. Organizowanie akcji promujących,
wspieranie działań przyczyniających się do jego
promocji i rozwoju. Współpracę z wszelkimi osobami
oraz instytucjami o podobnych celach działania oraz
innymi realizującymi podobne projekty.
21.05.2018 r.
Stowarzyszenie
„Rodzina Razem”

Propagowanie problemów rodzin w instytucjach,
organizacjach i opinii publicznej. Podejmowanie
różnych inicjatyw społecznych. Umacnianie rodziny
jako podstawowej komórki społecznej. Wspomaganie
rodzin w wypełnianiu ich misji rodzicielskiej.
Województwo świętokrzyskie.

ON.7.0710.2018

7.

Reprezentowanie rodzin wobec władz publicznych
i innych podmiotów. Zajmowanie stanowiska
i publikowanie opinii w sprawach istotnych dla rodzin.
Zabieganie o realizację przez wszystkie władze
publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa
oraz o prorodzinne programy gospodarcze, społeczne
i kulturalno-wychowawcze. Podejmowanie inicjatyw
politycznych,
społecznych,
gospodarczych
dla
osiągnięcia celów Stowarzyszenia. Organizowanie
spotkań, odczytów i dyskusji. Akcje promocyjne
i protestacyjne. Współdziałanie z innymi instytucjami
i organizacjami o podobnych celach i zadaniach.

04.07.2018 r.
Stowarzyszenie
„Przewodnicy
Ostrowieccy
Stowarzyszenie
Turystów z Pasją”

Polska
Organizowanie
i
przeprowadzanie
wykładów,
odczytów, prelekcji, prezentacji, wystaw i pogadanek
w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Organizowanie
rajdów, złazów, zlotów, spływów, rejsów, kolonii,
obozów oraz gier miejskich i terenowych.
Upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesności
i perspektywach rozwoju Polski. Współdziałanie z
towarzystwami i organizacjami zajmującymi się
ochroną i propagowaniem dziedzictwa i kultury
polskiej. Opieka nad miejscami pamięci narodowej
i organizację imprez turystycznych związanych z
poznawaniem
historii
oręża
polskiego.

ul. L. Różyckiego 3,
27-400
Ostrowiec Św.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez zarząd: prezes
- Robert Kamiński,
wiceprezes - Michał
Czuba, członek Zbigniew Kowalski

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała
z dnia
01.07.2018 r.

NIE

ON.8.0710.2018

8.

Działalność w zakresie turystyki, krajoznawstwa,
kultury, oświaty i ochrony środowiska. Krzewienie
turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form
wypoczynku, w formie indywidualnej i grupowej.
Propagowanie
turystyki
kwalifikowanej
jako
najwartościowszej formy uprawiania turystyki oraz
propagowanie zdobywania odznak krajoznawczych
i turystyki kwalifikowanej PTTK. Szerzenie idei
turystyki i krajoznawstwa, nauki, edukacji, oświaty
i wychowania wśród dzieci i młodzieży, szczególnie
poprzez kształtowanie postaw społecznych. Działanie
na rzecz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa
wśród osób niepełnosprawnych. Działalność poprzez
turystykę i krajoznawstwo na rzecz integracji
i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Działalność w zakresie
turystyki i krajoznawstwa na rzecz osób w wieku
emerytalnym. Przeciwdziałanie poprzez turystykę
i krajoznawstwo uzależnieniom i patologiom
społecznym. Działalność wspomagająca rozwój
turystyki i krajoznawstwa wspólnot i społeczności
lokalnych. Podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Propagowanie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Polski
oraz
propagowanie
racjonalnego
wykorzystywania zasobów przyrody. Upowszechnianie
wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
Promocja i organizacja wolontariatu w obszarze
turystyki i krajoznawstwa. Działalność w zakresie
turystyki i krajoznawstwa na rzecz Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej
Polskiej
oraz
organizacji
i stowarzyszeń paramilitarnych. Działalność na rzecz
organizacji pozarządowych w zakresie określonym w
pkt. 2a) do 2o). Stwarzanie warunków ułatwiających
społeczeństwu uprawiania turystyki i krajoznawstwa.
Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia
wobec władz państwowych i samorządowych oraz
instytucji, organizacji i innych stowarzyszeń.

26.07.2018 r.
„Osiedlowy Klub
Aktywnych
Seniorów”

Polska, ze szczególnym uwzględnieniem Ostrowca
Świętokrzyskiego i województwa świętokrzyskiego.
Współpraca z mediami lokalnymi. Organizacja
różnorakich zajęć ruchowych dostosowanych do
możliwości i sprawności seniorów. Organizacja
wycieczek krajoznawczo-turystycznych jednodniowych
oraz wielodniowych oraz rekreacyjno- integracyjnych
mających na celu poprawę kondycji psychicznej
seniorów. Organizacja pogadanek. Organizowanie
imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych
związanych z tematyką statutową. Prowadzenie innych
działań sprzyjających realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia. Pozyskiwanie środków finansowych
i rzeczowych wspomagających działania zgodne
z regulaminem. Organizowanie obozów, biwaków,
wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych oraz innych
form spędzania wolnego czasu/czynnego wypoczynku.
Organizowanie
imprez
kulturalnych,
festiwali,
koncertów i wystaw. Organizowanie różnorodnych

ul. Sandomierska
26A,
27-400
Ostrowiec Św.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez zarząd: prezes
- Anna Bzymek oraz
członkowie zarządu
- Wanda Surowiec,
Małgorzata Derlaga,
Ewa Kłonica,
Elżbieta Włodarska

Komisja
Rewizyjna
Przewodnicząca Danuta Skocka
członkowie
komisji: Anna
Smolińska,
Wanda Junki

Uchwała
z dnia
17.07.2018 r.

NIE

ON.9.0710.2018

9.

Zachęcanie do aktywności w życiu społecznym,
kulturalnym i politycznym. Aktywizacja społeczna osób
starszych (aktywizacja środowiskowa seniorów).
Propagowanie,
kultywowanie,
upowszechnianie
i
organizowanie
turystyki
i
krajoznawstwa.
Organizowanie wykładów, seminariów, lektoratów
języków obcych odczytów, konferencji, spotkań,
prelekcji, konkursów, wystaw i innych zajęć.
Organizowanie spotkań z pracownikami służby zdrowia
i opieki społecznej w ramach profilaktyki zdrowotnej.
Współpraca
mediami
oraz
z
organizacjami
pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych
stowarzyszenia.
Organizowanie
spotkań
okolicznościowych i integracyjnych. Współpraca z
Prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego oraz innymi
partnerami
życia
społecznego,
kulturalnego
i gospodarczego gminy. Integracja (rozwijanie
kontaktów i współpracy) z klubami sąsiednich gmin.
Współpraca z innymi klubami seniorów w zakresie
realizacji projektów. Współpraca z organizacjami
i stowarzyszeniami. Współpraca z mediami w celu
kreowania
pozytywnego
wizerunku
seniorów.
Współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi
w sprawach planowania i podejmowania działań na
rzecz osób starszych. Upowszechnianie wiedzy
o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych.
Kultywowanie tradycji i obyczajów regionu. Promocja
zdrowego
stylu
życia.
Pomoc
społeczna.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym w tym
alkoholizmowi. Edukacja kulturalno-artystyczna dzieci
i młodzieży w tym w szczególności prowadzenie
działalności oświatowej, wychowawczej, naukowotechnicznej. Promocja zatrudnienia i aktywizacja
zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy. Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych.

form spędzania wolnego czasu dla seniorów, młodzieży
i dzieci oraz całych rodzin. Organizowanie imprez
kulturalnorozrywkowych
i
przedsięwzięć
społecznych. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw
obywatelskich i akcji społecznych, których cele są
zbieżne z celami statutowymi i kierunkami działań
Stowarzyszenia. Współpraca i wymiana doświadczeń
z
instytucjami
publicznymi
i
organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem
Stowarzyszenia na poziomie krajowym. Występowanie
z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów
w sprawach zgodnych z celami statutowymi
Stowarzyszenia. Działalność klubu seniora. Pomoc
koleżeńska w załatwianiu życiowych spraw członków
Stowarzyszenia. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw
i postaw na rzecz wychowania w duchu patriotyzmu
i szacunku do osób starszych i niepełnosprawnych.
16.08.2018 r.
„Stowarzyszenie
Hodowców Królików
Rasowych Ziemi
Waśniowskiej”

Strupice 6,
27-425
Waśniów

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez zarząd: prezes
- Piotr Kwiatkowski,
wiceprezes Łukasz
Robaczkiewicz,
skarbnik - Karina
BełczewskaKwiatkowska

Komisja
Rewizyjna
Przewodniczący Jacek Szczepanik,
sekretarz - Karol
Ceglarski

Uchwała
z dnia
10.02.2018 r.

NIE

Os. Pułanki 5/27,
27-400
Ostrowiec Św.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Patryk Konieczny

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała
z dnia
05.12.2018 r.

NIE

ON.10.0710.2018

10.

Działanie na rzecz promowania hodowli królików
i drobnego inwentarza w gminie Waśniów oraz na
terenie całego kraju. Działania mające na celu
reprezentowanie Gminy Waśniów na wystawach
regionalnych, krajowych na terenie całego kraju oraz
wystawach międzynarodowych królików, gołębi oraz
drobiu ozdobnego. Propagowanie wiedzy o królikach
i drobiu oraz kształtowanie właściwej opieki.
Promowanie prawidłowej opieki nad królikami
i drobiem. Współpraca z innymi stowarzyszeniami,
fundacjami
jednostkami
samorządowymi
oraz
placówkami naukowymi.
Polska, Europa
Organizacja wystaw i pokazów na terenie Gminy
Waśniów i całego kraju.

13.12.2018 r.
Stowarzyszenie
Rzeczoznawców
Majątkowych
„Delta”

Polska

ON.11.0710.2018

11.

Wyrażanie
dążeń
i
osiągnięć
środowiska
rzeczoznawców majątkowych. Rozwój i promocja
zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Dbanie o
wizerunek środowiska zawodowego oraz podnoszenie
rangi zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Integracja
i aktywizacja członków Stowarzyszenia. Ochrona
interesów zawodowych członków Stowarzyszenia.
Stworzenie
warunków
służących
doskonaleniu
kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia
oraz
wspomaganie
podnoszenia
standardów
jakościowych
działalności
rzeczoznawców
majątkowych. Dążenie do polubownego rozwiązywania
sporów związanych z wykonywaniem zawodu
rzeczoznawcy
majątkowego.
Przeciwdziałanie
zjawiskom dyskryminacji, nieuczciwej konkurencji
oraz naruszeniom zasad etyki zawodowej, godzącym
zarówno
w
interesy
zawodowe
członków
Stowarzyszenia jak i w wizerunek środowiska
zawodowego rzeczoznawców majątkowych.

Współpraca
z
krajowymi
i
zagranicznymi
organizacjami
zawodowymi,
społecznymi,
gospodarczymi, naukowymi, ukierunkowaną na
promocję, ochroną oraz rozwój rzeczoznawstwa
majątkowego.
Organizowanie
kursów
specjalistycznych, szkoleń i konferencji. Badanie
potrzeb
rynku
w
zakresie
rzeczoznawstwa
majątkowego. Prowadzenie baz danych dotyczących
rynku nieruchomości oraz biblioteki branżowej w
siedzibie Stowarzyszenia. udzielanie pomocy prawnej
i zawodowej członkom Stowarzyszenia w razie
uzasadnionej potrzeby. Udzielanie rekomendacji
Członkom Stowarzyszenia.
14.12.2018 r.

Promowanie żeglarstwa oraz turystyki wodnej wśród
mieszkańców
województwa
świętokrzyskiego.
Promowanie aktywnej formy wypoczynku i zdrowego
trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

ul. Akacjowa 93,
27-400
Ostrowiec Św.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez zarząd: prezes
- August Zygmunt,
wiceprezes - Piotr
Sala, sekretarz Tomasz Hamera

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała
z dnia
01.12.2018 r.

NIE

Os. Rosochy 25/45,
27-400
Ostrowiec Św.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez zarząd: prezes
- Sebastian
Grabowiec,
wiceprezes - Oskar
Masternak, skarbnik
- Bartosz Kuszewski

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała
z dnia
30.01.2019 r.

NIE

Polska, Europa
12.
Organizowanie rejsów po wodach śródlądowych oraz
morskich w kraju i za granicą. Organizowanie spotkań,
szkoleń, pokazów propagujących wiedzę i kulturę
żeglarską oraz obozów sportowych. Prowadzenie
dokumentacji fotograficznej wyjazdów.
14.02.2019 r.
Stowarzyszenie
Świętokrzyska
Grupa
Eksploracyjna

Polska
Udział w badaniach ratowniczych przy współpracy z
wojewódzkim konserwatorem zabytków, bądź innym
podmiotami realizującymi badania ratownicze. Udział
w pracach archeologicznych oraz konserwatorskich,
samodzielnie
bądź
z
innymi
jednostkami
organizacyjnymi. Poszukiwanie mogił wojennych,
nieoznaczonych
grobów,
miejsc
egzekucji.
Identyfikacja takich miejsc oraz opieka nad nimi,

ON.13.0710.2018

13.

Działalność edukacyjna z dziedziny kultury, historii,
nauki i sztuki. Propagowanie i wspieranie wszelkich
inicjatyw mających na celu popularyzację wiedzy
dotyczącej zabytków architektury, sztuki i techniki.
Odzyskiwanie zaginionych i ukrytych dzieł sztuki oraz
innych przedmiotów zabytkowych. Działania naukowe,
badawcze, konserwatorskie oraz na rzecz promocji
regionu,
województwa
świętokrzyskiego
oraz
Rzeczpospolitej Polskiej. Ochronę i konserwację
wszelkich zabytków architektury, sztuki i techniki,
zabytków
architektury
militarnej,
ochronę
i konserwacje miejsc pamięci, cmentarzy, kościołów
oraz wszelkich innych miejsc związanych kulturowo,
historycznie z człowiekiem i jego egzystencją.
Gromadzenie i publikowanie dokumentacji związanej
z działalnością Stowarzyszenia. Wspieranie i rozwijanie
wiedzy w zakresie identyfikowania i likwidowania
zagrożeń związanych z niewypałami i niewybuchami.

ON.12.0710.2018

Stowarzyszenie Klub
Żeglarski
Born2sail.pl

dostarczanie informacji rodzinom oraz właściwym
instytucjom. Tworzenie miejsc i ośrodków zajmujących
się prezentacją działań fundacji, posiadanych zabytków
oraz innych form działalności Stowarzyszenia oraz
współpraca z organizacjami o podobnym profilu
działalności. Poszukiwanie miejsc upadku oraz skupisk
meteorytów, pozyskiwanie ich do badań naukowych
samodzielnie, bądź przy współpracy z podmiotami
zajmującymi się analizą wymienionych zjawisk.
Poszukiwanie zaginionych i ukrytych dzieł sztuki oraz
innych przedmiotów zabytkowych oraz meteorytów za
pomocą specjalistycznego sprzętu technicznego oraz
elektronicznego
i
przyrządów
pomiarowych.
Przechowywanie pod opieką Stowarzyszenia zabytków, dzieł sztuki, eksponatów muzealnych oraz
innych przedmiotów mających wartość historyczną,
artystyczną, bądź mających znaczenie dla dziedzictwa
kulturowego. Organizację szkoleń, prezentacji, wystaw,
zebrań, warsztatów, sympozjów oraz zjazdów,
mających na celu popularyzację działalności
stowarzyszenia, edukację oraz integrację środowisk
oraz
osób
zainteresowanych
regulaminową
działalnością Stowarzyszenia. Wydawanie legitymacji
członkowskich
dla
członków
stowarzyszenia
uczestniczących w działaniach stowarzyszenia.
04.03.2019 r.
„Stowarzyszenie
Ostrowiecki Rap”

Organizowanie i prowadzenie działalności związanych
z szeroko promowaną edukacją kulturalną. Zdobywanie
środków materialnych i finansowych na cele
stowarzyszenia. Organizowanie czasu wolnego dzieci,
młodzieży oraz dorosłych. Działania zmierzające do
zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych. Promowanie i wspieranie działalności
zespołów
kameralnych
wykonujących
muzykę
wokalną.

Ul. Rodzinna 15,
27-400
Ostrowiec Św.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Krzysztof Pytel

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała
z dnia
28.02.2019 r.

NIE

Ul. Sienkiewicza
160 B
27-400
Ostrowiec Św.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała
z dnia
16.03.2019 r.

NIE

Organizacja
koncertów,
imprez
muzycznych
i
rozrywkowych,
konkursów,
festiwali.
Przygotowywanie
materiałów
promocyjnych,
współpraca i kooperacja z władzami samorządowymi,
instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, fundacjami,
stowarzyszeniami, organizacjami użytku publicznego,
firmami i osobami prywatnymi. Promocja kultury na
terenie
Rzeczpospolitej
Polskiej.
Artystyczna
działalność twórcza, wydawanie albumów muzycznych.
Organizowanie zbiórek publicznych, sporządzanie
nagrań dźwiękowych oraz audiowizualnych i video.
Prowadzenie działalności wydawniczej, sprzedaż
detaliczna nagrań dzięgielowych i audiowizualnych
w wyspecjalizowanych sklepach oraz przez Internet.

14.

1.1
„Ostrowieckie
Stowarzyszenie
Miłośników
Krótkofalarstwa”

21.03.2019 r.

Rozwój i propagowanie krótkofalarstwa na terenie
Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu ostrowieckiego.
Pozyskiwanie nowych krótkofalowców szczególnie
wśród młodzieży szkolnej. Promocja naszego hobby
jako alternatywy dla szerzących się patologii

OR.I.510.
15.2019

15.

OR.I.510.14.2019

Ostrowiec Świętokrzyski

(narkomania, alkoholizm, przestępczość itp.)
Promocja hobby krótkofalarskiego w środowisku
młodzieży niepełnosprawnej, jako jednej z form
komunikacji społecznej bez granic, wyrównania szans
w pozyskiwaniu nowych znajomości oraz podniesienia
poczucia własnej wartości i samooceny. Współpraca
z komórkami zarządzania kryzysowego miasta
i powiatu w zakresie organizacji łączności kryzysowej.
Rozbudowa, utrzymanie i eksploatacja radiostacji
klubowej w Sarnówku Małym, jako obiektu na
poziomie
ogólnopolskim
i
europejskim,
wykorzystywanego na co dzień do pracy w zawodach
krajowych, europejskich i światowych, szkolenia
młodzieży, zaś w warunkach kryzysowych jako
lokalnego centrum amatorskiej łączności kryzysowej,
pracującego w ramach zarządzania kryzysowego miasta
i powiatu oraz ogólnopolskiej amatorskiej sieci
zarządzania kryzysowego. Organizacja klubów
krótkofalarskich w szkołach na terenie miasta i powiatu
ostrowieckiego. Promocja Ostrowca Świętokrzyskiego
i powiatu ostrowieckiego w Polsce i na świecie.
Polska
6.

Ścisłą współpracę z władzami samorządowymi miasta
i powiatu, udział w organizowanych przez samorządy
imprezach, promowanie miasta i powiatu w eterze.
Organizowanie klubów krótkofalarskich w szkołach we
współpracy z Dyrekcją tych placówek, pomoc
organizacyjna, finansowa i sprzętowa w uruchomieniu
amatorskiej radiostacji klubowej oraz piecza nad
późniejszą ich działalnością. Nawiązanie współpracy
z placówkami współpracującymi z młodzieżą
niepełnosprawną w celu pozyskania jej do działalności
krótkofalarskiej. Włączenie się w system łączności
kryzysowej miasta i powiatu, udział w szkoleniach,
ćwiczeniach. Pomoc merytoryczna w zakresie łączności
radiowej jednostkom samorządowym. Wykorzystanie
już istniejącej i dalsza rozbudowa infrastruktury
radiostacji klubowej w Sarnówku Małym w celu
osiągnięcia
poziomu
technicznego
czołowych
radiostacji amatorskich w Polsce i Europie. Starty
w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych,
prowadzenie zajęć z elektroniki, radiokomunikacji,
informatyki.
Samodzielne
projektowanie
i konstruowanie anten amatorskich. Szkolenia
z nowoczesnych technik radiokomunikacyjnych i ich
praktyczne wykorzystanie np. praca w zakresie VHF
z wykorzystaniem zjawiska odbicia się fal radiowych
od powierzchni Księżyca. Prowadzenie kursów
krótkofalarskich dla wszystkich chętnych do uzyskania
możliwości samodzielnej pracy w eterze, poprzez
przygotowanie do egzaminu na Świadectwo Operatora
w
Służbie
Radioamatorskiej
i
uzyskanie
indywidualnego Pozwolenia Radiowego wydawanego
przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Paweł Szmyd

01.04.2019 r.
16.

„Młodzi Liderzy”

Ul. 11-Listopada
26D,
27-400
Ostrowiec Św.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Anna Lasocka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała
z dnia
23.03.2019 r.

NIE

Os. Stawki 45
27-400
Ostrowiec Św.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez zarząd: prezes
- Patryk Stępień,
członkowie zarządu
- Jacek Piórkowski,
Katarzyna Marczak

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała
z dnia
24.04.2019 r.

NIE

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez zarząd: prezes

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli

Uchwała
z dnia
28.04.2019 r.

NIE

OR.I.510.16.2019

Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży. Działalność charytatywna.
Wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie liderów
społecznych. Promocja i organizacja wolontariatu.
Działalność związana z rozwojem świadomości
społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym
i uzależnieniom. Podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji narodowej. Pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej wśród dzieci
i młodzieży.
Polska
Opracowanie i realizację programów pomocy
skierowanych do dzieci i młodzieży. Opracowanie
i realizację programów aktywizacji społecznej
młodzieży. Rozwijanie wolontariatu i tworzenie
centrum wolontariat: organizację szkoleń, warsztatów,
spotkań dla wolontariuszy. Organizowanie konferencji,
warsztatów, spotkań dyskusyjnych. Organizowanie
imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez
mających na celu promocję działalności regulaminowej
stowarzyszenia.

29.04.2019 r.
19.05.2020 r.

Reprezentowanie, promowanie i wspieranie interesów
członków stowarzyszenia w kraju i za granicą, ze
szczególnym
uwzględnieniem
krajów
Unii
Europejskiej. Rozpowszechnianie wiedzy i informacji
na temat programów, przetargów i inicjatyw Unii
Europejskiej oraz know-how i najlepszych praktyk
związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej.
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania
kontaktów
i
współpracy
między
społeczeństwami. Podejmowanie i wdrażanie inicjatyw
dotyczących rozwoju partnerskich sieci współpracy
w Polsce oraz integracji społeczności Europy.
Upowszechnianie postaw i działań wzmacniających
wartości pro-europejskie, zwłaszcza zrównoważonego
rozwoju społeczności europejskich.

Obręczna 74
27-580 Sadowie
powiat opatowski

Polska, województwo świętokrzyskie
Działalność
szkoleniową:
organizację
szkoleń
i konferencji na szczeblu lokalnym, krajowym
i
międzynarodowym,
przygotowywanie
akcji
promocyjnych. Działalność doradczą: udzielanie
rzetelnej informacji o możliwościach i programach
oferowanych przez Unię Europejską. Gromadzenie
i upowszechnianie informacji dotyczących możliwości
wsparcia lokalnych działań i inicjatyw poprzez
programy unijne. Działalność kulturalną: wpieranie
oraz koordynowanie projektów, które mają zwiększyć
zainteresowanie Polską oraz jej kulturą.
02.05.2019 r.
„Ultimum
Refugium”

Rozpowszechnianie historii Polski na forum
regionalnym i ogólnopolskim. Obrona wartości
patriotycznych i chrześcijańskich. Podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie

Ul. Kopernika
10/12,
27-400
Ostrowiec Św.

OR.I.5
10.18.2
019

18.

OR.I.510.17.2019
Zmiana siedziby - powiat opatowski - organ nadzorujący - Starosta
Opatowski

17.

„Europejski Instytut
DoradczoSzkoleniowy”

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej. Ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego. Działalność charytatywna.

- Ilona Szczepańska,
członek zarządu Anna Mizielska

wewnętrznej.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Andrzej Szymański

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Polska
Organizowanie eventów promujących powyższe cele.
Działalność w zakresie nagrań video, nagrań
dźwiękowych i muzycznych. Wydawanie ulotek
i materiałów edukacyjnych. Pozaszkolne formy
edukacji.
19.

„Ostrowiecka
Piłkarska Liga Firm”

30.08.2019 r.

Polska, województwo świętokrzyskie

Al. Jana Pawła II 5e,
27-400
Ostrowiec Św.

Uchwała z
dnia
22.08.2019 r.

NIE

OR.I.510.19.2019

Propagowanie kultury fizycznej na terenie działania
Stowarzyszenia oraz wychowanie przez kulturę
fizyczną ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.
Krzewienie
zamiłowania
do
systematycznego
uprawiania rekreacji fizycznej i sportu oraz rozwijanie
działalności
zmierzającej
do
utrzymywania
i
podnoszenia
sprawności.
Promocja
sportu
i rywalizacji sportowej wg zasad fair-play. Nauka
i doskonalenie umiejętności związanych z uprawianiem
piłki nożnej, rozwój zdolności ruchowych oraz stałe
podnoszenie poziomu sportowego. Organizacja
zawodów, turniejów i imprez sportowych dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych. Prowadzenie działalności
sportowej
wśród
mieszkańców całego kraju
i upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego
wypoczynku. Wspieranie rozwoju piłki nożnej i innych
działań aktywizujących, reklamowych, medialnych
i projektowych funkcjonujących na granicy aktywności
o charakterze sportowym i zdrowotnym. Prowadzenie
działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej
służącej realizacji celów statutowych.

Propagowanie rozwoju fizycznego i psychoruchowego
oraz integracja i aktywizacja społeczna na rzecz
propagowania zdrowego trybu życia, ze szczególnym
uwzględnieniem piłki nożnej. Tworzenie warunków do
rozwoju działalności prowadzącej do utrzymania
i podnoszenia sprawności fizycznej. Organizowanie
różnych form działalności turystycznej, sportowej
i kulturalnej, a także form rekreacji oraz wypoczynku.
Organizowanie zawodów sportowych, turniejów,
mistrzostw, lig i innych form rywalizacji sportowej.
Organizowanie imprez zbiorowych o charakterze
sportowym j kulturalnym: zawody, obozy, imprezy
sportowe, rekreacyjne i turystyczne oraz wyjazdy
członków
Stowarzyszenia.
Uczestniczenie
w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej
i
międzynarodowej.
Realizowanie
projektów
i programów służących przeciwdziałaniu uzależnieniom
i biernym formom spędzania wolnego czasu.
Uczestniczenie
w
programach
pomocowych
finansowanych ze środków krajowych umożliwiających
pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów
stowarzyszenia.
Współpraca
z
władzami
samorządowymi gminy, powiatu, województwa,
władzami rządowymi, organizacjami pozarządowymi
oraz przedsiębiorstwami, których działalność wiąże się
z celami stowarzyszenia.
20.

Stowarzyszenie
„Ziemia
Ćmielowska”

08.05.2020 r.

Polska, Ćmielów
Organizacja
konferencji,
seminariów,
szkoleń,
wykładów edukacyjnych. Organizowanie zajęć, imprez
oraz innych działań integracyjnych i bali
charytatywnych. Pomoc rzeczową i finansową na rzecz
osób
potrzebujących
wspieranych
przez
stowarzyszenie. Prowadzenie doradztwa, wsparcia
i pomocy z zakresu codziennej problematyki.
Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji.
Prowadzenie działań na rzecz lokalnej tradycji
i obyczajów. Prowadzenie działalności wydawniczej
(książek, czasopism, broszur, itp.) Popieranie inicjatyw
zmierzających do realizacji celów stowarzyszenia.

Ul. Sandomierska 5,
27-440 Ćmielów

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez zarząd:
prezes-Honorata
Radosz, wiceprezesLidia Dróżdż,
członek- Beata
Rogala

„Stowarzyszenie
zwykłe
nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej.”

Uchwała
z dnia
27.03.2020r.

Or.I.510.20.2020

Działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego
środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw
społecznych w obszarach: rozwój lokalny i regionalny,
pomoc społeczna, ochrona środowiska, prawa
człowieka, ochrona zdrowia, kultura, oświata, edukacja.
A w szczególności: prowadzenie działalności
wspierającej rozwój lokalny i regionalny gminy
Ćmielów; prowadzenie działalności integracyjnej
mieszkańców oraz przeciwdziałanie bezradności i
wykluczeniu społecznemu; rozwijanie kontaktów w
środowisku lokalnym, których celem jest kształtowanie
różnych form współpracy; świadczenie pomocy
osobom potrzebującym; działalność charytatywna i
dobroczynna.

W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych.
W kolumnie nr 4, w polu pierwszym, wpisuje się cele działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
W kolumnie nr 4, w polu drugim, wpisuje się teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
W kolumnie nr 4, w polu trzecim, wpisuje się środki działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności (pojęcie „środki działania” odnosi się do sposobu realizacji celów przez stowarzyszenie zwykłe).
W kolumnie nr 6 – w przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela” oraz wpisać jego imię i nazwisko; w przypadku gdy organem
reprezentującym stowarzyszenie zwykłe jest zarząd, należy wpisać imiona i nazwiska członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji.
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.
12) W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt.
1)
2)
3)
4)
5)

