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1.
Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy INTEGRACJA
15.06.2016
18.01.2017 
1.Cele i 3. Środki działania
-Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności propagowanie życia w abstynencji od alkoholu i innych używek oraz hazardu,
- Uzupełnienie i wzbogacenie oferty pomocy osobom podejmującym abstynencję od alkoholu i innych używek,
- Integracja środowiska abstynenckiego,
- Promowanie zdrowego trybu życia i wypoczynku w szczególności upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
- Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, Klubami Abstynenta, Kościołem Katolickim, Związkami wyznaniowymi , organizacjami charytatywnymi, wspólnotami AA, Al-Anon, i innymi organizacjami społecznymi, które mogą pomóc w realizacji celów Stowarzyszenia,
- Stworzenie osobom uzależnionym i ich rodzinom warunków do spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości,
- Obrona interesów członków Stowarzyszenia.
- Rozwój osobisty.

32-540 Trzebinia,
ul. Rynek 18
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela- Andrzeja Jakubowicz
Komisja Rewizyjna w składzie: 
1.Janusz Urbańczyk – Przewodniczący
2. Adam Chechelski-Zastępca.
Uchwała o przyjęciu regulaminu
Nr 1/2016 
z  dn. 9.06.2016r.

Uchwała w sprawie zmian w treści Regulaminu Stowarzyszenia nr 1/2017 z dn. 12.01.2017

NIE




WP-SO.512.4.2016



2. Teren działania: Rzeczpospolita Polska 









2.
Stowarzyszenie CURATOR
11.07.2016
 1.Cele i 3. Środki działania
- wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
-konsolidacja klientów ubezpieczeń osobowych,
-organizowanie spotkań z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
-inne działania, realizujące cele statutowe Stowarzyszenia.
 
Brodła 32-566,
 ul. Św. Franciszka 27.

Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela- Artur Zaszczudłowicz
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała o przyjęciu regulaminu
Nr 1/05/2010 
z  dn. 6.05.2010r.

NIE




WP-SO.512.5.2016



2. Teren działania: Rzeczpospolita Polska









3.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „KONTRA”
18.07.2016
1.Cele i 3. Środki działania
- działanie na rzecz członków Stowarzyszenia, promocja i popieranie turystyki, wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,
-organizacja spotkań, wycieczek, wyjazdów do kina czy teatru, współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach działania.

32-590 Libiąż, 
ul. Sikorskiego 81 A
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela- Janusz Nosek
Komisja Rewizyjna w składzie:
	Ryszard Pędziwiatr -Przewodniczący
	Józef Pinczer-Zastępca Przewodniczącego

Edward Koryczan – Członek Komisji
Antoni Janiczuk– Członek Komisji
Uchwała o przyjęciu regulaminu
Nr 2/2015 z  dn. 17.07.2015r

NIE




WP-SO.512.6.2016



2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska 









4.
Stowarzyszenie o Charakterze Strzeleckim i Kolekcjonerskim „Tarcza”
13.09.2016
1.Cele 
-działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,
-popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,
-promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni,

32-551 Babice, 
ul Królowej Jadwigi 10
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela- 
Michał Domagała
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała o przyjęciu regulaminu
z  dn. 23.12.2014 r.

NIE




WP-SO.512.8.2016



2.Teren działania: województwo małopolskie













3. Środki działania:
-organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów,
-współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, w szczególności z grupami rekonstrukcji historycznej,
-występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji,
-inne działania realizujące cele statutowe.









5.
Stowarzyszenie 
Wspólna Trzebinia
04.10.2016
1.Cele 
-wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznych i gospodarczych gminy,
-podejmowanie inicjatyw kulturalnych, społecznych i gospodarczych gminy oraz zgłaszanie w tym zakresie wniosków na forum organów samorządu lokalnego,
- podejmowanie działań informacyjnych na rzecz pobudzania aktywności społeczeństwa w życiu publicznym gminy,
- promowanie tradycji historycznych Ziemi Trzebińskiej,
- wspieranie dobroczynności i działań charytatywnych,
- współpraca z placówkami szkolnymi i uczestniczenie w akcjach wychowawczych wśród młodzieży szkolnej w celu kształtowania postaw obywatelskich i  patriotycznych,
-podejmowanie działań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- działalność z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.

32-540
Trzebinia, 
ul Sadowa 7
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela- 
Tadeusz Adamczak
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała o przyjęciu regulaminu
z  dn. 11.07.2016 r.

NIE




WP-SO.512.9.2016



2. Teren działania:  Gmina Trzebinia












3. Środki działania:
- zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
- współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i partnerami społecznymi,
- współpracę z samorządem wojewódzkim, samorządem powiatowym w Chrzanowie, gminami ościennymi Chrzanowa, Krzeszowic, Olkusza, Alwerni i Libiąża,
-kierowanie postulatów do organów administracji publicznej oraz władz,
-organizowanie spotkań i konferencji,
- wpływanie na zmiany w gminie o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,
- działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
- wydawanie okresowego biuletynu informacyjnego.









6.
Stowarzyszenie Libiąż do Śląskiego
14.02.2016

1.Cele
- współpraca gminy Libiąż z innymi miastami aglomeracji śląskiej, szczególnie miastem Katowice,
- współpraca gminy Libiąż z organami tworzącymi aglomerację , zwłaszcza z przyszłą Metropolia Silesia,
-poprawa infrastruktury pomiędzy gmina Libiąż, a województwa śląskim,
- przyłączenie gminy Libiąż do województwa śląskiego.
32-590 Libiąż
ul. Długosza 4
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela- 
Huberta Morawskiego
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała o przyjęciu regulaminu
z  dn. 11.07.2016 r.
NIE



WP-SO.512.10.2016



2. Teren działania: Gmina Libiąż












3.Środki działania:
-promowanie aglomeracji śląskiej na terenie gminy Libiąż
-promowanie współpracy gmin aglomeracji śląskiej,
- edukacja historyczna i gospodarcza
-działania na rzecz przyłączenie gminy Libiąż do województwa śląskiego









7.
Stowarzyszenie Opel Frontera Fanklub

17.02.2017
1.Cele
-wykonywanie zadań dotyczących promowania i upowszechniania motoryzacji, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ekologii w sferze działalności publicznej w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, rekreacji, turystyki i sportu,
-popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach motoryzacji i doskonalenie metod jej efektywnego wykorzystania,
-konsolidacja środowiska motoryzacyjnego oraz ułatwianie wymiany informacji w tym środowisku,
-propagowanie turystyki, organizowanie imprez 4×4, doskonalenie umiejętności jazdy szosowej i terenowej,
-organizowanie wypraw turystycznych,
-promowanie zachowań proekologicznych,
-współpraca i wymiana doświadczeń z klubami 4×4 z kraju i ze świata,
-prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej,
-prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

32-500 Chrzanów,
ul. Stara Huta 59 b
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela- 
Przemysław Godyń
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała o przyjęciu regulaminu
z  dn. 11.02.2017 r
NIE



WP-SO.512.2.2017



2. Teren działania: Rzeczpospolita Polska













3.Środki działania:
- organizowanie i tworzenie warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji związanych z motoryzacją,
-prowadzenie edukacji i szkoleń w zakresie bezpiecznego uprawiania sportu i turystyki związanych z motoryzacją,
-rozwijanie wśród osób uprawiających sport i turystykę na pojazdach mechanicznych kultury jazdy i zasad ekologii,
-działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
-udział, organizowanie lub współorganizowanie zawodów sportowych krajowych i międzynarodowych oraz krajowych i zagranicznych imprez rekreacyjnych i turystycznych,
-organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych ze środków własnych, dotacji oraz funduszy uzyskanych od władz rządowych, samorządowych, innych stowarzyszeń, sponsorów i członków Stowarzyszenia,
-organizowanie imprez kulturalnych związanych z motoryzacją oraz działalnością Stowarzyszenia,
-prowadzenie szkoleń i zgrupowań sportowych,
Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie których leżą sprawy zw. z kulturą motoryzacyjną,
-propagowanie wiedzy na temat motoryzacji, zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i zasad ekologii, w tym również wśród dzieci i młodzieży,
-organizowanie imprez dla dzieci i młodzieży, w tym dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
-organizowanie szkoleń, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzież z odrębnymi przepisami,
-prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
-współpracę z organizacjami pokrewnymi w kraju i za granicą,
-współpraca z przedstawicielami organów administracji państwowej.










8.
Stowarzyszenie Dzielnica Małopolska Obozu Wielkiej Polski
27.03.2017
1. Cele:
-kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży,
-przekazywanie wiedzy historycznej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i chrześcijańskiej,
-wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym Ojczyzny. 
Podłęże, ul. Pod Skałą 5, 
32-566 Alwernia
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela- 
Janusz Mucha
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała o przyjęciu regulaminu
z  dn. 20.03.2017 r
NIE



WP-SO.512.3.2017



2. Teren działania: województwo małopolskie













3. Środki działania:
-prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,
-organizację oraz udział w obchodach i uroczystościach narodowych,
-organizowanie i prowadzenie odczytów, seminariów i konkursów z zakresu historii Polski,
-prowadzenie działalności statutowej także wśród niezrzeszonych w stowarzyszeniu.










9.
Stowarzyszenie Szkoła Walki Garda
27.03.2017
1. Cele i środki działania:
-popularyzacja i rozwój sztuk i sportów walki, samoobrony, walki wręcz,
-wydawanie wewnętrznych regulaminów organizacyjnych, programów oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem,
-koordynowanie i ocenianie prac zrzeszonych członków,
-rozstrzyganie sporów między zrzeszonymi w Szkole członkami,
-czuwanie nad należytym poziomem etycznym w sztukach i sportach walki,
-ustalanie warunków uzyskania i przyznawanie stopni wtajemniczenia w sztukach walki, sportach walki, walce wręcz i samoobronie,
-wydawanie biuletynów, materiałów szkoleniowych, programów oraz opiniowanie publikacji o tematyce sztuk walki, samoobrony i walki wręcz,
- opracowywanie i realizacja Kalendarza Imprez Szkoły,
-organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
-organizowanie obozów sportowo-rekreacyjnych,
-organizowanie turniejów w sztukach walki,
-współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działania,
-wyznaczanie i przygotowywanie swoich reprezentantów do udziału w imprezach sportowych, szkoleniach, seminariach,
-organizacja szkoleń i wypoczynku adeptów sztuk walki, samoobrony i walki wręcz,
-prowadzenie działalności wychowawczej oraz naukowej w zakresie sztuk walki, samoobrony i walki wręcz,
-organizacja imprez kulturalnych, spotkań z wybitnymi sportowcami oraz mistrzami sztuk walki,
-prowadzenie działalności w zakresie rekreacji oraz promocji zdrowia,
-wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Walnego Zebrania Członków Szkoły, które służą upowszechnianiu sztuk walki, samoobrony i walki wręcz.


2. Teren działania: Polska


Chrzanów
Zarząd Stowarzyszenia:
Maciej Chabinka-prezes
Piotr Chabinka-wiceprezes
Bogdan Kędzierki-wiceprezes
Sposób reprezentacji: jednoosobowo członkowie Zarządu
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała o przyjęciu regulaminu
z  dn. 21.03.2017 r
NIE



WP-SO.512.4.2017
10.
Stowarzyszenie Edukacja Alternatywna 
w Chrzanowie
22.09.2017
1. Cele:
-prowadzenie warsztatów, szkoleń, prelekcji, spotkań z zakresu edukacji, wychowania, rodzicielstwa, inteligencji emocjonalnej i innych kompetencji społecznych dla rodziców i dzieci, a także innych odbiorców,
-integracja osób zainteresowanych edukacją i rozwojem osobistym,
- tworzenie miejsc przyjaznych dzieciom i rodzicom, rozpowszechnienie idei edukacji alternatywnej, demokratycznej, porozumienia bez przemocy i innych pokrewnych
32-500 Chrzanów, ul. Szpitalna 54a
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela- 
Agnieszka Eksner
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała nr 2/2017 o przyjęciu regulaminu
z  dn. 18.09.2017 r
NIE



WP-SO.512.5.2017



2. Teren działania: gmina Chrzanów.













3. Środki działania:
-prowadzenie warsztatów, prelekcji, spotkań itp.,
-organizowanie imprez plenerowych itp.,
-organizowanie szkoleń itp.,
-przeprowadzanie wywiadów, publikacja artykułów rtematycznych itp.,
-rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, przeprowadzanie kampanii edukacyjnych itp.










11.
Stowarzyszenie Wspólna Sprawa
25.09.2017
1. Cele:
-podejmowanie inicjatyw związanych z udziałem w konsultacjach dotyczących koncepcji budowy połączeń drogowych na teenie Powiatu Chrzanowskiego,
-działanie na rzecz lokalnego rozwoju,
-popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z dziedziny ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
-tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami,
-aktywizacja różnych grup wiekowych społeczeństwa do pomocy w realizacji zamierzeń Stowarzyszenie oraz wzmacniania więzi wspólnot lokalnych.
32-566 Alwernia, ul. Brzeziny 24
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela- 
Bronisława Wójcik
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała nr 1/2017 z 18.09.2017 r.
NIE



WP-SO.512.6.2017



2. Teren działania: Powiat Chrzanowski.













3. Środki działania:
-organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw oraz innych imprez,
-współpracę z osobami instytucjami o podobnych celach działania,
-występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w sprawach mających wpływ na zdrowie i jakość życia mieszkańców,
Wspieranie działań zmierzających do rozwoju miasta i gminy Alwernia.









12.
Towarzystwo Sportowe MERITUM
27.09.2017
1. Cele:
-upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i aktywnego trybu życia,
-organizacja treningów, zawodów i innych form aktywnego wypoczynku.
Chrzanów
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela- 
Krzysztof Ziębiński
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała nr 3 
z dn. 15.09.2017 r.
NIE



WP-SO.512.7.2017



2. Teren działania: Rzeczpospolita Polska.













3. Środki działania:
-organizowanie treningów i zacjęć sportowych,
-organizacja turniejów, zawodów i imprez sportowych,
-współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
-uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych sądowych,
-inne działania, realizujące cele Stowarzyszenia.









13.
Nasza Gmina Libiąż 2000 Plus
06.11.2017
1. Cele:
-wspierania wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego, sportowego i gospodarczego gminy Libiąż,
-aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców gminy Libiąż,
-upowszechnianie i ochrona praw mieszkańców oraz wyrównywanie ich szans,
-wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
-działalność informacyjna, której celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy,
-integrowanie środowiska lokalnego poprzez organizowanie spotkań oraz wzajemną wymianę doświadczeń,
-prowadzenie działalności charytatywnej, kulturalnej oraz wspieranie wydarzeń społecznie użytecznych,
-współpraca z samorządem i wymiana doświadczeń z organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
-realizowanie wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem, wniosków i postulatów członków stowarzyszenia.
32-590 Libiąż, 
ul. Skłodowskiej 36 b
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela- 
Hubert Szumniak
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego z dn. 09.10.2017 r.
NIE



WP-SO.512.9.2017



2. Teren działania: gmina Libiąż












3. Środki działania: 
-szeroko rozumiana działalność kulturalna, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
-wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Libiąż będących w trudnej sytuacji i osób niepełnosprawnych,
-wspieranie działań społecznych i zawodowych mieszkańców gminy Libiąż,
-organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego gminy Libiąż,
- działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
- wprowadzanie w życie i propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju
- współpraca z dziećmi i młodzieżą w ramach oświaty pozaszkolnej, inicjowanie twórczych postaw i działań,
- opracowanie programów rozwoju obszarów wiejskich dla sołectw Żarki i Gromiec,
- aktywizowanie środowisk wiejskich  w kierunku rozwoju różnych form drobnej przedsiębiorczości pozarolniczej,
- kreowanie liderów lokalnych środowisk,
- współudział w organizacji imprez promocyjnych, naukowych oraz współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gminy Libiąż,
- podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelakich przedsięwzięć związanych z rozwojem lokalnej społeczności.










14.
Stowarzyszenie Wędkarskie „Szczupak”
07.11.2017
Cele:
-organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji,
-stwarzanie członkom Stowarzyszenia dogodnych warunków wypoczynku i rekreacji,
-krzewienie znajomości zasad gospodarki rybacko-wędkarskiej,
-kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej,
-działanie na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego,
-wychowawcza praca z młodzieżą i edukacja ekologiczna,
-ochrona wód znajdujących się pod opieką Stowarzyszenia.
32-551 Jankowice, ul. Równa 3
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez Zarząd:
1.Mariusz Patyk- Prezes Zarządu
2.Łukasz Kozioł-V-ce prezes Zarządu
3.Paweł Mularczyk – Sekretarz
4.Wiesław Patyk-Skarbnik

Komisja Rewizyjna w składzie:
1.Mariusz Szymonik- Przewodniczący
2.Jacek Brandys-Sekretarz
3.Artur Czajecki-Członek
Uchwała nr 2/2017 z 14.10..2017 r.
NIE



WP-SO.512.10.2017



Teren działania: Rzeczpospolita Polska












Środki działania:
-reprezentowanie idei wędkarstwa przed władzami i instytucjami w kraju oraz innymi organizacjami wędkarskimi w kraju i za granicą, a także współpracę z nimi, 
-organizowanie zebrań, szkoleń, itp.,
-prowadzenie i popieranie działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
-upowszechnianie sportu i turystyki wędkarskiej, organizowanie zawodów wędkarskich oraz organizowanie rekreacji dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin,
-nabywanie, przejmowanie i użytkowanie wód oraz prowadzenie na tych wodach racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej,
-ochronę wód i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem i innymi szkodami we współpracy z Państwową Strażą Rybacką, Policją i innymi organami zajmującymi się ochroną wód i środowiska naturalnego oraz powołując własną Społeczną Straż Wędkarską,
-aktywną współpracę ze szkołami, stowarzyszeniami młodzieżowymi oraz innymi jednostkami zajmującymi się edukacją młodzieży,
-prowadzenie: własnych i przyjętych w użytkowanie ośrodków zarybieniowych, schronisk, przystani i innych obiektów służących uprawianiu sportu wędkarskiego i rekreacji,
-popularyzowanie idei i działalności Stowarzyszenia,
-podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.










15.
Chrzanów-Miasto dla Mieszkańców
05.12.2017
1. Cele: 
-promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej,
-działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
-działalność związana z rozwojem świadomości społecznej w zakresie promowania zdrowego stylu życia oraz ochrona i promocja zdrowia,
-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,
-wspieranie indywidualnych i grupowych inicjatyw mieszkańców, których cele będą zbieżne z celami Stowarzyszenia,
-pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli,
-ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
-działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
-działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
-przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz integracja społeczna dzieci, młodzieży, dorosłych (w tym osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych),
-wspieranie, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnej,
-działaność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
-działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
-działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
-działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
-działalność wspomagająca i koordynująca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych,
-upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, pluralizmu i solidarności społecznej,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
-dzialalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt. 1-32a powyższej ustawy.


2. Teren działania: Rzeczpospolita Polska
3. Środki działania:
-zrzeszanie osób zainteresowanych wspieraniem działalności Stowarzyszenia,
-działalność wydawnicza, edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa,
-prowadzenie i/lub organizacja szkoleń, konferencji, prelekcji, koncertów, działań kulturalnych i artystycznych, wykładów, wystaw, warsztatów, seminariów, sympozjów, debat publicznych oraz innych wydarzeń i imprez,
-promocja wystaw i działań prospołecznych, w tym również idei wolontariatu,
-nawiązywanie kontaktów i współpracy na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym z instytucjami, placówkami oświatowymi, organizacjami i osobami fizycznymi, których cele i zainteresowania są zbieżne z celami Stowarzyszenia,
-działania o charakterze promocyjnym, informacyjnym oraz edukacyjnym prowadzone za pośrednictwem internetu, polegające miedzy innymi na oprowadzeniu strony internetowe oraz działalności z wykorzystaniem portali społecznościowych,
-prowadzenie i wspieranie działalności informacyjnej, oświatowej, naukowej, społecznej i kulturalnej dążącej do kształtowania postaw solidarności międzyludzkiej i porozumienia ludzi o różnym pochodzeniu i statusie społecznym, w tym również religijnym, politycznym i kulturowym,
-ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak, medali według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie,
-organizacja i prowadzenie kampanii o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
-organizacja i finansowanie konkursów, zawodów oraz innych wydarzeń służących realizacji celów,
-współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej,
-rozwijanie wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu,
-pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania służące realizacji celów Stowarzyszenia,
-organizowanie zbiórek publicznych zarówno funduszy, jak i dóbr materialnych,
-inne działania służące realizacji celów Stowarzyszenia.

32-500 Chrzanów,
ul. Grabowa 24
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez Zarząd:
1.Dominika Brożek- Prezes Zarządu
2.Jarosława Tobiasz-Zastępca Prezesa
3.Tomasz Brożek-Skarbnik

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego z dn. 25.11.2017 r
NIE



WP-SO.512.11.2017
16.
„Ania” Stowarzyszenie Zwykłe
12.01.2018
1. Cele: 
-tworzenie więzi międzyludzkich, reintegracja społeczna ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych,
-pomoc osobom niepełnosprawnym w uczestniczeniu w życiu społecznym,
- działalność społeczna, oświatowa, kulturalna na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego.

Chrzanów, 
ul. Pogorska 10A/23
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela- 
Czesława Szpak
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego 
Nr 1/2018 z dn 05.01.2018 r
NIE



WP-SO.512.1.2018



2. Teren działania: gmina Chrzanów













3.Środki działania:
-osobista praca członków,
-prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej,
-współpraca z instytucjami powołanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie i starszym.









17.
„DEW” Stowarzyszenie Zwykłe
16.01.2018
1. Cele: 
-tworzenie więzi międzyludzkich,
-pomoc osobom niepełnosprawnym w uczestnictwu w życiu społecznym,
-działalność kulturalno-oświatowa, społeczna na rzecz członków oraz środowiska.
Chrzanów, 
ul. Świętokrzyska 24B
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela- 
Dominika Frączek
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego 
Nr 2/2018 z dn 11.01.2018 r
NIE



WP-SO.512.2.2018



2. Teren działania: Powiat Chrzanowskich












3.Środki działania:
-zaangażowanie członków,
-prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej,
-współpraca z instytucjami środowiskowymi.









18.
„Polski Związek Handlingu”
22.01.2018
1. Cele: 
-promowanie handlingu w Polsce,
-edukacja osób, które chcą lub zajmują się handlingiem,
-zrzeszanie osób zajmujących się handlingiem w Polsce.
Rozkochów, 
ul. Wojskowa 5, 
32-551 Babice
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez Zarząd:
1.Justyna Skowrońska- Prezes Zarządu
2Katarzyna Suder-Zastępca Prezesa
3Andrzej Popowicz-Członek Zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego 
z dn 16.01.2018 r.
NIE



WP-SO.512.3.2018



2. Teren działania: Polska













3.Środki działania:
-organizacje kursów, szkoleń, seminariów w zakresie handlingu,
-organizacja spotkań osób zajmujących się handlingiem,
-akcje edukacyjne, np. wydawanie biuletynu, strona www.









19.


WYKREŚLONE
 
20.
Stowarzyszenie Horyzont
05.02.2018
1. Cele: 
- propagowanie wiedzy z zakresu różnych dziedzin nauki w społeczeństwie,
- wspieranie edukacji obywateli w różnych dziedzina nauki,
- wspieranie osób chcących dzielić się swoją wiedzą z innymi,
- ułatwianie dostępu do nauki.

Pogorzyce, 
ul. Barlickiego 2a
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez Zarząd:
1.Michał Słowik- Prezes Zarządu
2. Andrzej Para-Wiceprezes Zarządu
3.Paweł Miziołek-Sekretarz

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego 
z dn 20.01.2018 r.
NIE



WP-SO.512.5.2018



2. Teren działania: Polska
3.Środki działania:
- organizacja wydarzeń o charakterze naukowym lub popularnonaukowym,
-wspieranie innych podmiotów w organizacji wydarzeń o charakterze wymienionym w podpunkcie 1 § 7,
-prowadzenie działalności propagującej wiedzę z zakresu różnych dziedzin nauki w internecie,
-współpraca z instytucjami prywatnymi oraz publicznymi.









21.
Chrzanowskie Stowarzyszenie Miłośników Sportów Ekstremalnych
06.03.2018
1. Cele:
-działania na rzecz poprawy infrastruktury obiektów przeznaczonych do jazdy na deskorolkach, rolkach, bmx`ach, hulajnogach (skateparki),
-popularyzowanie wiedzy z zakresu sportów ekstremalnych,
-promowanie zdrowego stylu życia.

Chrzanów, ul. Piłsudskiego 11/18
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela- 
Dawid Banasik
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego 
z dn 16.02.2018 r.
NIE



WP-SO.512.6.2018



2. Teren działania: Powiat Chrzanowski













3.Środki działania:
-występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji,
-organizacja zawodów/warsztatów.









22.
Libiąska Grupa WOPR
15.03.2018
1. Cele:
-organizowanie, kierowanie, koordynowanie i prowadzenie bezpośrednich działań ratowniczych.

Libiąż, ul. Floriańska 22
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela- 
Iwona Belecka
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego 
z dn 12.03.2018 r.
NIE



WP-SO.512.7.2018



2. Teren działania: Polska













3.Środki działania:
-bezpłatne prowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa, w tym ratownictwa wodnego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-bezpłatne nauczanie i doskonalenie pływania,
-bezpłatne świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego.









23.
Samodzielny Klub „Pod Wysoką” w Libiążu
27.04.2018
1. Cele:
-działanie na rzecz integracji lokalnej społeczności,
-promocja i popieranie inicjatyw związanych z ochroną środowiska,
-tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.
Libiąż,
 ul. Paderewskiego 2
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela- 
Janina Bebak
Komisja Rewizyjna w składzie:
1.Maria Mędela- Przewodniczący
2.Rozalia Foltyn-Sekretarz
3.Władysław Klimas-Członek
Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego 
z dn. 2.02.2018 r.
NIE



WP-SO.512.9.2018



2. Teren działania: Libiąż oraz ościenne miejscowości.












3.Środki działania: 
-organizowanie spotkań, prelekcji wystaw, koncertów, wycieczek oraz innych imprez,
-występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku zaistnienia takich potrzeb,
-wspieranie działań zmierzających do poprawy ochrony środowiska,
Inne działania realizujące cele statutowe.









24.
Razem dla Szkoły Stowarzyszenie przy SP w Myślachowicach
04.06.2018
1. Cele:
-integracja środowiska lokalnego,
-pobudzanie środowiska lokalnego do działania na rzecz współpracy ze szkołą i wspierania realizacji jej zadań edukacyjnych i wychowawczych,
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
-działalność społeczna, oświatowa, kulturalna na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego,
-upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji, sportu i zdrowego trybu życia,
-promowanie szkoły w gminie, powiecie i województwie.

Szkoła Podstawowa w Myślachowicach, ul.Trzebińska 15,
32-543 Myślachowice
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela- 
Iwona Piechowicz
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego nr 1/2018 
z dn. 04.06.2018 r.
NIE



WP-SO.512.11.2018



2. Teren działania: powiat chrzanowski i województwo małopolskie












3.Środki działania: 
-pozyskiwanie grantów i dotacji na realizację projektów,
-organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych integrujących dzieci, młodzież i rodziców,
-wspieranie inicjatyw na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
-organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych i edukacyjnych,
-inicjowanie i współorganizowanie akcji w celu zgromadzenia środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia.









25.
Obrona Placu Rekreacyjnego w Lgocie
27.06.2018
1. Cele:
-działania na rzecz zagospodarowania terenów po byłym Kółku Rolniczym przeznaczonych na plac rekreacyjnych,
-zapobieganie degradacji tego terenu i zawłaszczania przez osoby trzecie,
-promocja i popieranie czynności prawnych i administracyjnych mających na celu ochronę tego terenu,
-pobudzanie świadomości społeczeństwa.
ul. Krótka 3
32-543 Lgota
Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez Zarząd:
1.Bogdan Tracz- Prezes Zarządu
2. Mirosław Seręga-Sekretarz Zarządu
3.Arkadiusz Kasprzyk-Członek Zarządu
4.Dorota Tracz-Skarbnik

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego 
z dn. 24.06.2018 r
NIE



WP-SO.512.12.2018



2. Teren działania: Gmina Trzebinia, Powiat Chrzanowski












3.Środki działania: 
-organizowanie spotkań, prelekcji,
-występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów oraz sądów,
-współpraca z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
-inne działania realizujące cele Stowarzyszenia.










________________________________
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 2017 r. poz. 210), 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.


