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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 59b
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: Zarząd
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Uchwała o przyjęciu regulaminu
z  dn. 21.03.2017 r
NIE



WP-SO.512.4.2017

________________________________
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.


