
              Logo organizacji                                    Pełna nazwa organizacji: 

STOWARZYSZENIE DZIAŁAM DLA GMINY BIELINY 

 

Dokładny  adres  siedziby organizacji: 

Ulica Partyzantów Nr domu 3 

Miejscowość Bieliny 

Kod pocztowy 26-004 Poczta Bieliny 

Powiat Kielce Województwo Świętokrzyskie 

 

Dane kontaktowe: 

Numer telefonu 41 26 08 151 

Numer faksu:  

Adres strony internetowej   

Adres poczty e-mail: dlagminybieliny@gmail.com 

 

Status prawny organizacji: *) 

 

      Fundacja  
      Organizacja  z umowy Państwo- Kościół  
   X Stowarzyszenie zarejestrowane 
       Stowarzyszenie  zwykłe 
       Związek Stowarzyszeń  Zarejestrowany  
      Porozumienie  niezarejestrowane  
      Wydzielona część ( koło, oddział) innej organizacji – jakiej : ……………………………………………………… 
      Przedstawicielstwo organizacji zagranicznej – jakiej: ………………………………………………………………… 
       Inne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*)właściwe  należy zaznaczyć :  (  X) 
 

 
 
Dane identyfikacyjne:  

Rok rejestracji 
 

2014 

Nr REGON 
 

260786720 

Nr KRS 
 

0000515640 

Nr NIP 
 

657 291 49 74 

 

Numer konta organizacji *:  



Imiona i nazwiska  osób, wchodzących  w skład  zarządu  organizacji, z wyszczególnieniem  funkcji:  

1 Agata Sałata – Prezes Zarządu 

2 Maria Gawęcka – Wiceprezes Zarządu 

3 Krystyna Herbuś – Wiceprezes Zarządu 

4 Marzena Tatar – Sekretarz 

5 Fryderyka Pawłowska – Skarbnik  

6 Grażyna Szczepaniak – Członek Zarządu 

7 Henryk Herbuś – Członek Zarządu 

8 Stanisława Synowiec – Członek Zarządu 

9 Barbara Mochocka – Członek Zarządu 

Ogólna  liczba zarejestrowanych członków organizacji : 32 

Liczba  członków  aktywnie działających : 31 

Liczba  członków  wspomagających/ honorowych   :  

Informacje dotyczące  rodzajów prowadzonej  działalności :  

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenie ma na celu zadania z zakresu: 

1. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

2. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

3. podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i promocji naturalnych walorów 

przyrodniczo – krajobrazowych gminy, 

4. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych osób i rodzin; 

5. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

6. działalności charytatywnej; 

7. ochrony i promocji zdrowia; 

8. promocji i organizacji wolontariatu; 

9. działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym; 

10. ratownictwa i ochrony ludności; 

11. upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

12. upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, jak również 

działań wspomagających rozwój demokracji; 

13. sztuki, kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

14. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

15. nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 



16. działalności na rzecz pomocy ofiarom nieszczęśliwych wypadków, zdarzeń losowych, 

katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

17. upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej, 

18. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

19. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

20. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

21. ekologii i ochrony zwierząt; 

22. wsparcia merytorycznego, technicznego, szkoleniowego, informacyjnego i finansowego osób 

prawnych i fizycznych (dotacje, stypendia, szkolenia, porady); 

23. podejmowania inicjatyw optymalizujących rozwój społeczno – gospodarczy gminy; 

24. stwarzania stałych płaszczyzn współpracy organizacji pozarządowych, umożliwiających 

skuteczne rozwiązywanie problemów lokalnych; 

25. pracy z młodzieżą i organizowania dla nich różnych form wypoczynku. 

Liczba osób, objętych pomocą ( wsparciem) w skali roku oraz doświadczenia i osiągnięcia:  

Osiągnięcia: Przeprowadzenie Zbiórki publicznej na rzecz potrzebujących z terenu gminy Bieliny. 

 

 

 

 


