Rejestr Organizacji Pozarządowych
mających siedzibę na terenie Gminy Szczucin.
Lp.

1.

2.

Data wpisu
do rejestru

Pełna nazwa organizacji

Siedziba i adres
organizacji

Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji
12.09.2001 Tarnowskiej,
Oddział w Szczucinie

33 – 100 Tarnów,
ul. Bema 14
33 -230 Szczucin,
ul. Wolności 14

27.09.2001 Stowarzyszenie
Trzeźwościowe
„NADZIEJA”

33 -230 Szczucin,
ul. Witosa 3

Dane identyfikacyjne
organizacji

KRS: 0000039250
REGON: 850240275
NIP: 8730020485

KRS: 0000048253
REGON: 852545004
NIP: 8711632980

Zakres działalności, doświadczenia
i osiągnięcia organizacji.
Wszechstronne działania na rzecz rodzin, a w szczególności
wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego
i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie z z
zasadami
ewangelii,
wyrażonymi
w nauczaniu
Kościoła
Katolickiego.
- W latach 2013 - 2015 r. Stowarzyszenie realizowało zadania
publiczne w zakresie „ochrona i promocja zdrowia oraz
przeciwdziałanie patologiom społecznym”, dzięki dofinansowaniu
Gminy Szczucin
Krzewienie trzeźwości i abstynencji jako niezbędnego warunku
moralnego i materialnego dla dobra Narodu. Działalność w zakresie
ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym.
- w 2008 r. realizowano program pn. „Klub liderów – animatorów
pozytywnych
zachowań
prospołecznych
i zapobiegania
uzależnieniom” - projekt w całości finansowany przez PP WOW –
Bank Światowy;
- w 2009 r. realizowano program profilaktyczny „Potrafię żyć i bawić
się trzeźwo”, projekt sfinansowany ze środków Gminy Szczucin;
- W 2010 r. realizowano Program Integracji Społecznej przez Gminę
Szczucin, w ramach PP WOW– Banku Światowego;
- w latach 2011-2016 r. Stowarzyszenie realizowało zadania
publiczne w zakresie „ochrona i promocja zdrowia oraz
przeciwdziałanie patologiom społecznym”, dzięki dofinansowaniu
Gminy Szczucin;

- w 2015 r. Powstanie Lokalnego Centrum Wolontariatu
i przystąpienie do „Małopolskiej Regionalnej Sieci LCW”.

3.

Stowarzyszenie Orkiestra
Dęta przy Ochotniczej
19.11.2003
Straży Pożarnej w
Szczucinie

4.

Stowarzyszenie
03.01.2008 Na Rzecz Rozwoju Wsi
Suchy Grunt

5.

26.03.2008 Stowarzyszenie

33 -230 Szczucin,
ul. Kościuszki 32

33 -230 Szczucin
Suchy Grunt 54

KRS: 0000180174
REGON: 852735302

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań, sprzyjających
artystycznemu i osobowościowemu rozwojowi członków Orkiestry
Dętej, działającej przy OSP w Szczucinie, upowszechnianie edukacji
i kultury muzycznej, promowanie pracy i osiągnięć tejże Orkiestry,
a także wspieranie statutowych celów Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szczucinie.
- w latach 2008 - 2010, 2012, 2015 realizowano projekt „Mecenat
Małopolski” współfinansowany przez Marszałka Województwa
Małopolskiego;
- W latach 2009 - 2010 r. realizowano Program Integracji Społecznej
przez Gminę Szczucin, w ramach PP WOW – Banku Światowego;
- w 2013 r. zrealizowano projekt finansowy przez LGD Prowent
Mielec pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej
przy OSP w Szczucinie”;
- w latach 2003 - 2016 r. Stowarzyszenie realizowało zadania
publiczne w zakresie „rozwijania kultury i ochrona tradycji”, dzięki
dofinansowaniu Gminy Szczucin.

KRS: 0000296315
REGON:120725820
NIP:8711739175

Prowadzenie działalności w zakresie wspierania działań na rzecz
rozwoju wsi Suchy Grunt.
-W latach 2011 – 2016 r. Stowarzyszenie realizowało zadania
publiczne w zakresie „ochrona i promocja zdrowia oraz
przeciwdziałanie patologiom społecznym”, dzięki dofinansowaniu
Gminy Szczucin,
- w 2015 r. realizowany został projekt pt: „Zostań młodym twórcą
ludowym” w ramach programu LEADER, dofinansowane z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
- realizacja działań kulinarnych dla mieszkańców Suchego Gruntu,
pozyskane środki finansowe z FIO.

KRS: 0000302173

Działalność

publiczna

na

rzecz

poprawy

warunków

życia

Przyjaciół Szkoły
Podstawowej
w Szczucinie

6.

Stowarzyszenie
30.10.2008 "Wolontariat
Św. Ojca Pio"

7.

30.11.2011

Stowarzyszenie
mieszkańców
Wsi Wola Szczucińska

33 -230 Szczucin,
ul. Kościuszki 30

REGON: 120665123
NIP: 8711736490

społeczności oraz podniesienie jakości pracy w Szkole Podstawowej;
jej promocja w środowisku.
- W 2009 r. realizowano program „Każde dziecko ma prawo do
sukcesu”, w ramach rządowego programu wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży;
- W 2010 r. realizowano Program Integracji Społecznej przez Gminę
Szczucin w ramach PP WOW– Banku Światowego;
- W latach 2011 – 2015 r. Stowarzyszenie realizowało zadania
publiczne w zakresie „ochrona i promocja zdrowia oraz
przeciwdziałanie patologiom społecznym”, dzięki dofinansowaniu
Gminy Szczucin;
- w 2016 r. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne w zakresie
„rozwijania kultury i ochrona tradycji”, dzięki dofinansowaniu
Gminy Szczucin.

33 -230 Szczucin,
ul. W. Witosa 2

KRS: 0000316829
REGON: 120810520
NIP: 7343344553

Promocja i organizacja wolontariatu, wspieranie organizacji
kościelnych, pozarządowych, instytucji publicznych i osób
prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez
Stowarzyszenie i wolontariuszy, działalność charytatywna.
- organizowanie przez 10 lat imprezy kulturalno – społecznej dla
młodzieży, dzieci i rodzin pn. Świętojańskie Dni Młodych w Łącku;
- w 2008 r. zajęcie I miejsca w Małopolskim Projekcie „Mieć
wyobraźnię Miłosierdzia”;
- angażowanie się w akcję Szlachetna Paczka
- W latach 2015 – 2016 r. Stowarzyszenie realizowało zadania
publiczne w zakresie „ochrona i promocja zdrowia oraz
przeciwdziałanie patologiom społecznym”, dzięki dofinansowaniu
Gminy Szczucin.

33 -230 Szczucin
Wola Szczucińska
144

KRS: 0000403653
REGON: 122500700
NIP: 8711769822

Działalność w zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju wsi Wola
Szczucińska.
- W latach 2012, 2015, 2016 r. Stowarzyszenie realizowało zadania
publiczne w zakresie „ochrona i promocja zdrowia oraz

przeciwdziałanie patologiom społecznym”, dzięki dofinansowaniu
Gminy Szczucin.

8.

9.

Stowarzyszenie „Otwarte
Serce” Rodziców,
10.05.2012 Opiekunów i Przyjaciół
Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie
„Szczucin Wschód”
15.05.2012
przy Radzie Dzielnicy
Wschód

10. 11.06.2014

11.

Stowarzyszenie
„Nowoczesna Gmina
Szczucin”

21.07.2014 Stowarzyszenie
wspierania

KRS: 0000419594
REGON: 122574353
NIP: 8711769940

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Rozwijanie
i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających
integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz
przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie przez
zdobywane
praktycznych
umiejętności
umożliwiających
im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.
Od 1 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie prowadzi Środowiskowy Dom
Samopomocy w Dąbrowicy.

KRS: 0000420715
REGON: 122583547
NIP: 8711769957

Podtrzymywanie
i
upowszechnianie
tradycji
narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego. Działalność na rzecz mieszkańców Gminy
Szczucin w rozwijaniu kultury, sztuki.
- w latach 2013 i 2015 r. Stowarzyszenie realizowało zadania
publiczne w zakresie „rozwijania kultury i ochrona tradycji”,
dofinansowane z Gminy Szczucin;
- w 2014 r. realizowano projekt w ramach operacji Działanie 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dofinansowane z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, z programu
LEADER.

33 -230 Szczucin,
ul. Mickiewicza 8

KRS: 00499014095
REGON: 123165964
NIP: 8711770736

Podtrzymywanie
i
upowszechnianie
tradycji
narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej. Propagowanie potrzeby włączenia jak
największej liczby mieszkańców na rzecz własnego środowiska.
Wykorzystanie wszelkich zgłaszanych inicjatyw oraz zaangażowanie
jak największej liczby mieszkańców przy realizacji konkretnych
zadań w środowisku. Popularyzacja dorobku i bieżącej pracy
na rzecz mieszkańców i środowiska.

33-230 Szczucin,
ul. Rynek 19

KRS: 0000517097

33 -230 Szczucin,
ul. Rynek 19

33 -230 Szczucin,
ul. Sadowa 31

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości. Działania na rzecz rozwijania kontaktów

przedsiębiorczości przy
Parafii
Rzymskokatolickiej Św.
Marii Magdaleny
w Szczucinie

Stowarzyszenie
Przyjaciół Zespołu
12. 22.06.2015
Szkolno Przedszkolnego w Słupcu

Stowarzyszenie Na
13. 27.08.2015 Rzecz Rozwoju Wsi
Dąbrowica

14. 03.12.2015

Stowarzyszenie
Aktywnie poWiśle

Stowarzyszenie
15. 09.03.2016 Przyjaciół Zespołu Szkół
w Borkach "Razem"

REGON: 123185808
NIP: 8711770765

i współpracy między społeczeństwami.

33 - 230 Szczucin
Słupiec 27

KRS: 0000563372
REGON: 361822805
NIP: 8711771463

Wspieranie, aktywizowanie i integracja społeczności lokalnej w tym
dzieci i młodzieży i seniorów na rzecz edukacji, oświaty
i wychowania. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
regionalnych.
- w 2015 r. dyplom uznania Starosty Dąbrowskiego za przygotowanie
gminnego stoiska podczas Dożynek Powiatowych i Targów
Gospodarczych w Szczucinie;
- w 2016 r. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne w zakresie
„rozwijania kultury i ochrona tradycji”, dzięki dofinansowaniu
Gminy Szczucin.

33 - 230 Szczucin
Dąbrowica 231

KRS: 0000572785
REGON: 362332109
NIP: 8711771552

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań służących
rozwojowi miejscowości Dąbrowica i gminy Szczucin.
W 2016 r. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne
w zakresie „ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie
patologiom społecznym”, dzięki dofinansowaniu Gminy Szczucin.

33 – 230 Szczucin,
ul. Piłsudskiego 2/1

KRS: 0000589144
REGON: 363156525
NIP: 8711771776

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Inicjowanie
i wspieranie działalności sportowej w szczególności w zakresie
upowszechniania sportu masowego i amatorskiego wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych.

33 -230 Szczucin
Borki 173

KRS: 0000605919
REGON: 363940377
NIP: 8711771983

Praca na rzecz dzieci, młodzieży i środowiska lokalnego, mającego
na celu wspieranie rodziców, nauczycieli, lokalnych organizacji
i instytucji w ich działaniach edukacyjnych i wychowawczych oraz
praca na rzecz rozwoju i promocji Sołectwa Borki oraz Miasta
i Gminy Szczucin.

16. 04.10.2017

Towarzystwo Ratowania
Parku w Szczucinie

33 – 230 Szczucin
ul. Piłsudskiego 7

Wpis do ewidencji
stowarzyszeń
zwykłych
prowadzonej przez
Starostę
Dąbrowskiego,
pozycja nr 1.

Organizacja prac naukowych w sprawie ratowania drzew, pomników
przyrody, organizacja wolontariatu, współpraca z władzami miasta
przy realizacji programu rewitalizacji Parku.

KLUBY SPORTOWE

Ludowy Klub Sportowy
17. 26.09.2001
„Wisła” Szczucin

18. 06.08.2003

19. 01.09.2003

Ludowy Klub Sportowy
„Kłos” Słupiec

Ludowy Klub Sportowy
„Brzoza Brzezówka"

33 – 230 Szczucin,
ul. Witosa 5

KRS: 0000045598
REGON: 001369196
NIP: 8711020515

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Krzewienie kultury
fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania
Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną
i sport.
- w latach 2002 – 2016 r. Stowarzyszenie realizowało zadania
publiczne w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,
dzięki dofinansowaniu Gminy Szczucin.

33 -230 Szczucin
Słupiec 25

Wpis do ewidencji
klubów sportowych
prowadzonej przez
Starostę
Dąbrowskiego,
pozycja nr 4
REGON: 121112969
NIP: 8711755116

Upowszechnianie
kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Wszechstronne krzewienie kultury fizycznej ze szczególnym
uwzględnieniem środowiska wiejskiego.
- w latach 2004 – 2016 r. Stowarzyszenie realizowało zadania
publiczne w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,
dzięki dofinansowaniu Gminy Szczucin.

33 -230 Szczucin
Brzezówka 172

Wpis do ewidencji
klubów sportowych
prowadzonej przez
Starostę
Dąbrowskiego,
pozycja nr 3
REGON: 120345789
NIP: 8711722269

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Rozwijanie kultury
fizycznej, rekreacji ruchowej, sportu i turystyki wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych na terenie jego działania oraz wychowanie
dzieci i młodzieży przez sport i kulturę fizyczną.
- w latach 2004 – 2016 r. Stowarzyszenie realizowało zadania
publiczne w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,
dzięki dofinansowaniu Gminy Szczucin.

20. 11.08.2006

21. 24.02.2011

Uczniowski
Międzyszkolny Klub
Sportowy „JUNIS”

Dąbrowski Klub Karate
„Tetsui”
Sekcja w Szczucinie

33 – 230 Szczucin,
ul. Kościuszki 30

KRS: 0000261937
REGON: 120261555
NIP: 8711719882

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
a w szczególności badmintona wśród mieszkańców gminy Szczucin,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i pełnoletnich,
w tym: osób niepełnosprawnych.
- Organizacja turniejów badmintonowych na poziomie gminnym,
powiatowym, wojewódzkim, międzywojewódzkim;
- Realizacja projektów z Ministerstwa Sportu, Banku Światowego
i Urzędu Marszałkowskiego;
- Realizacja projektu „BADMINTON NA DOBRY POCZĄTEK”
z POKL;
- Realizacja zadań publicznych w zakresie „Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu”, dzięki dofinansowaniu Gminy Szczucin.

ul. Zazamcze 36,
33-200 Dąbrowa
Tarnowska

KRS: 0000379168
REGON: 121473992
NIP: 8711765422

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Organizowanie
i propagowanie działalności sportowej i wychowawczej.
- w latach 2011 – 2016 r. Stowarzyszenie realizowało zadania
publiczne w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,
dzięki dofinansowaniu Gminy Szczucin.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Ochotnicza Straż Pożarna
w Szczucinie

33 – 230 Szczucin
ul. Kościuszki 32

KRS: 0000015319
REGON: 850477505
NIP: 8711317534

23. 26.07.2001 Ochotnicza Straż Pożarna
w Laskówce
Delastowskiej

33 – 230 Szczucin
Laskówka
Delastowska 37

KRS: 0000031156
REGON: 850450937
NIP: 8711244433

22. 11.06.2001

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą
pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami;
udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz
innych klęsk i zdarzeń; rozwijanie wśród członków ochotniczej
straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą
pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami;
udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz

innych klęsk i zdarzeń; rozwijanie wśród członków ochotniczej
straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie
działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

Ochotnicza Straż Pożarna
24. 05.10.2001
w Brzezówce

33 – 230 Szczucin
Brzezówka 172

KRS: 0000034609
REGON: 851776084
NIP: 8711583632

Ochotnicza Straż Pożarna
25. 08.10.2001
w Słupcu

33 – 230 Szczucin
Słupiec 333 A

KRS: 0000049520
REGON: 850452050
NIP: 8711304744

Ochotnicza Straż Pożarna
26. 23.10.2001
w Zabrniu

33 – 230 Szczucin
Zabrnie 142

KRS: 0000054923
REGON: 852515724
NIP: 8711654987

Ochotnicza Straż Pożarna
27. 29.01.2003
w Borkach

33 – 230 Szczucin
Borki 188

KRS: 0000148862
REGON: 852635639
NIP: 8711653628

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz
współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie
pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej.
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz
współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie
pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej.
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz
współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie
pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz
współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie
pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

28. 01.04.2011

29. 22.11.2011

30. 23.11.2012

Ochotnicza Straż Pożarna
w Maniowie

Ochotnicza Straż Pożarna
w Suchym Gruncie

Ochotnicza Straż Pożarna
w Lubaszu

33 – 230 Szczucin
Maniów 1

33 – 230 Szczucin
Suchy Grunt 119

33 – 230 Szczucin
Lubasz 377

KRS: 0000382552
REGON: 850479289
NIP: 8711333639

KRS: 0000060461
REGON: 850456785
NIP: 8711276781

KRS: 0000439868
REGON: 122733515
NIP: 8711770110

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz
współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie
pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz
współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie
pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz
współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami;
branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie
pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska
oraz innych klęsk i zdarzeń;
rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

