
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH BĘDĄCYCH POD
NADZOREM STAROSTY BUSKIEGO (od: 20 maja 2016r.)
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1.Cel/cele działania 
stowarzyszenia zwykłego!?

2. Teren działania 
stowarzyszenia zwykłego2?

3.Środki działania 
stowarzyszenia zwykłego3?
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siedziby 
stowarzyszen
ia zwykłego
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tacja 
stowarzy
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zwykłego
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ej
stowarzys
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Statu
s 
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czneg
o

Przekształ
cenie lub
rozwiązani
e 
stowarzysz
enia 
zwykłego

Likwidator
stowarzysz
enia
zwykłego

Zastosowani
e wobec
stowarzysze
nia 
zwykłego 
środków 
nadzoru

Uwa
gi

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

1. Stowarzyszenie
”Nasze 
Ponidzie”

24.
11.
2016 
r.

1.Promocja Ponidzia, jego 
wartości przyrodniczych oraz 
dziedzictwa historycznego i 
kulturowego w powiązaniu z 
nowoczesnością, w myśl zasad 
zrównoważonego 
rozwoju.2.Popieranie rozwoju 
tożsamości lokalnej mieszkańców
naszego regionu poprzez 
działania na rzecz ich 
uczestnictwa w życiu publicznym
oraz propagowanie idei 
samorządności.
3. Współpraca z administracja 
państwowa i samorządowa oraz 
innymi instytucjami na rzecz 
rozwoju Ponidzia, 4. 
Inspirowanie i wspieranie  
inwestycji sprzyjających 
rozwojowi gospodarczemu 
regionu, lecz będących w 
zgodzie z przyrodą. 5. 
Propagowanie zdrowego trybu 
życia mieszkańców i ochrony 
środowiska na Ponidziu. 6. 
Wspieranie osób i instytucji w 
celu skutecznego rozwiązywania 
problemów społecznych, 
gospodarczych i kulturalnych.

------------------------------

-2.Gmina Nowy Korczyn
3. Majątek Stowarzyszenia 
powstaje ze składek 
członkowskich, darowizn, 
zapisów, subwencji, dotacji i 
grantów, dochodów z własnej 
działalności, majątku i 
ruchomego i nieruchomego 
Stowarzyszenia oraz ofiarności 
publicznej.

Podzamcze 9
28 – 136 
Nowy Korczyn

Przedsta
wiciel:
Artur 
Podsiadł
o

Nie 
posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrzn
ej

Przyjęty
uchwałą 
w dniu 
12.11.20
16r.

Nie 
posia
da

2. Stowarzyszenie
„TBU – Teraz 
Busko”

6.03.
2017r.

1. Budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego.

2. Działania wspierające 
rozwój i aktywność rożnych 
grup społecznych, 3. Działania
na rzecz dzieci i młodzieży,4.
Działania na rzecz osób 
dorosłych i seniorów, 5. 
Organizacja i prowadzenie 
imprez kulturalnych, 
społecznych i charytatywnych.6
Organizacja i prowadzenie 
imprez sportowych.7. 
Podnoszenie kwalifikacji 
członków Stowarzyszenia.8 
Organizowanie szkołę, 
konferencji, seminariów, 
warsztatów, kursów9. Promocja 
miasta Busko-Zdrój, 
województwa Świętokrzyskiego 
oraz regionu 
Świętokrzyskiego,10. Działania
na rzecz osób 
niepełnosprawnych,11. 
Działania w zakresie poradn 
ictwa i konsultacji,12. 
Działania na rzecz ochrony 

os. Marsz. 
J. 
Piłsudskiego
5/20
28 – 100 
Busko-Zdrój

Przedsta
wiciel: 
Andrzej 
Bydłosz

Nie 
posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrzn
ej

Regulami
n 
przyjęty
uchwała 
z dnia 
25.02.20
17r.

Nie
posia
da



środowiska naturalnego i 
propagowania ekologi.

2.
Teren działania Rzeczpospolita 
Polska

3.Środki na działalność 
stowarzyszenia pochodzą z:
składek członkowskich, dotacji,
darowizn, zbiórek publicznych, 
spadków, zapisów, dochodów z 
majątku stowarzyszenia.

3. Stowarzyszen
ie 
Przyjaciół 
Domu Dziecka
„PRO 
LIBERIA”

07.
07.
2016r
.

1. Działalność ukierunkowana na
zapewnienie dzieciom 
prawidłowego rozwoju w sferze 
fizycznej, psychicznej, 
emocjonalno-społecznej.
2. Wspieranie i pomoc w 
przedsięwzięciach kulturalnych,
sportowo-rekreacyjnych, 
turystycznych.
3. Rozwijanie zainteresowań.
4.Wyrównywani9e szans dzieci i 
młodzieży.
5. Integracja środowiskowa, 
kształcenie umiejętności i 
kompetencji sprzyjających 
prawidłowemu funkcjonowaniu w 
społeczeństwie.6. Pomoc w 
rozwijaniu i kształtowaniu 
umiejętności i kompetencji 
przydatnych w dorosłym życiu. 
7. Pomoc dla 
usamodzielniających się 
wychowanków placówki. 8. 
Promowanie właściwych postaw i 
wzorców społecznych. 
10.Działalność ukierunkowana na
poprawie funkcjonowania 
rodziny. 11. Działalność na 
rzecz powrotu dzieci do rodzin 
naturalnych.
12. Propagowanie opieki 
zastępczej. 13. Pomoc prawna, 
socjalna, psychologiczna 
wychowankom i rodzinom. 14. 
Promocja i organizacja 
wolontariatu. 15.Promowanie 
przyjaznego wizerunku Placówki 
Oświatowo-wychowawczej. 16. 
Dbanie o przyjazna atmosferę w 
obrębie placówki, zapewnienie 
warunków stwarzających 
komfort.17. Wspieranie działań 
podnoszących kwalifikacje 
pracowników i wyposażania 
placówki.18. Udzielanie 
szczególnej pomocy osobom 
niepełnosprawnym realizując 
działania umożliwiające 
funkcjonowanie zgodne z 
możliwościami rozwojowymi.19. 
Wspieranie rozwoju dzieci, 
szczególnie uzdolnionych.

-------------------------------

2 Rzeczpospolita Polska

3
.Stowarzyszenie uzyskuje środki
na swoja działalność ze składek
członkowskich, darowizn, 
spadków, zapisów, dochodów z 
majątku stowarzyszenia, 
ofiarności publicznej oraz 
dotacji.

Placówka 
Opiekuńczo-
Wychowawcza 
w Winiarach
Winiary 58, 
28-136 Nowy 
Korczyn

Przedsta
wiciel:
Piotr 
Zeljaś

Nie 
posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrzn
ej

Przyjęty
uchwałą 
z dnia 
30.06.20
16r.

Nie 
posia
da
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