
 

Nazwa stowarzyszenia Stowarzyszenie Artystyczne Twórcy Osobliwie Niezależni 

T.O.N. w Niwiskach  

Siedziba i adres 

stowarzyszenia  
Niwiska 486  

36-147 Niwiska  

Teren działalności  Obszarem działania jest teren Rzeczpospolitej Polskiej. Dla 

właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może 

prowadzić działalność poza granicami RP.   

Data wydania 

postanowienia sądu oraz 

nr. wpisu do rejestru  

(poz.) 

28.10.2020 r. 

KRS 867160 

Cele Stowarzyszenia  1. Inicjowanie, popieranie, organizowanie i prowadzenie 

działalności kulturalnej, artystycznej, tanecznej i muzycznej, 

w tym organizowanie projektów kulturalnych o różnym 

charakterze, zajęć muzycznych, koncertów muzycznych, 

wernisaży, wystaw, warsztatów artystycznych.  

2. Promocja szeroko pojętej kultury. 

3. Poszerzanie zainteresowania muzyką, tańcem, kultura 

muzyczną i sztuką, zaszczepiania zamiłowania do muzyki 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.  

4. Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia. 

5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.  

6. Promocja i organizacja wolontariatu, działalność 

charytatywna. 

7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych. 

8. Wspieranie rozwoju inicjatyw muzycznych, w tym także 

podnoszenia kwalifikacji muzycznych i wokalnych osób 

dorosłych oraz dzieci i młodzieży poprzez organizowane 

warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne, wokalne, 

szkolenia, prezentacje sprzętu, warsztaty realizacji dźwięku 

czy warsztaty szkoleniowe wodzireja itp.  

9. Rozwój aktywności kulturalnej, w tym muzycznej 

mieszkańców miejscowości gdzie organizowane są koncerty, 

realizowane projekty lub inne formy działalności 

artystycznej np. warsztaty.  

10. Wspieranie działań, mających na celu zwiększenie 

atrakcyjności imprez muzycznych organizowanych przez 

inne podmioty czy władze.  

11. Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej.  

12. Działanie na rzecz budowania i pogłębiania dialogu i 

tolerancji między ludźmi z innych portali muzycznych. 

13. Udział członków stowarzyszenia w życiu społeczno-

kulturowym celem propagowania celów statutowych 

stowarzyszenia.  

14. Integrowanie różnych środowisk muzycznych i 

artystycznych działających na terenie kraju i poza jego 

granicami. 

15. Wspieranie rozwoju szkoły muzycznej i stopnia w 

Niwiskich. 

16. Stworzenie warunków rozwoju i umożliwienie pogłębiania 

kwalifikacji zawodowych twórcom, artystom i animatorom 

kultury związanym z muzyką. 

17. Propagowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze ze 



 

szczególnym uwzględnieniem upowszechniania muzyki w 

ośrodkach i społecznościach o niskim poziomie aktywności 

kulturalnej oraz ograniczonym lub utrudnionym dostępie do 

szeroko pojętej kultury.  

18. Podtrzymywanie i rozwój świadomości kulturowej 

społeczeństwa. 

19. Edukacja w zakresie rozumienia muzyki. 

20. Wspieranie rozwoju wykonawstwa muzycznego. 

21. Popularyzacja nauk związanych z muzyką.  

Sposoby realizacji celów  1. Organizowanie zajęć muzycznych, tanecznych i pokrewnych 

z muzyką dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

2. Tworzenie i propagowanie form pracy kulturalnej, 

uruchamiających twórczą aktywność dzieci, młodzieży i 

dorosłych. 

3. Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia Stowarzyszenia, 

zajęć muzycznych, sali prób, stadia nagrań, realizacji 

wypoczynku letniego i zimowego dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych. 

4. Organizowanie zajęć i wypoczynku letniego i zimowego 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

5. Organizowanie imprez kulturalnych, upowszechniających 

zamiłowanie artystyczne, muzyczne, taneczne, plastyczne, 

itp. 

6. Prowadzenie działalności integrującej członków 

Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i 

towarzyską.  

7. Organizowanie i udostępnianie pomieszczeń na próby 

muzyczne dla zespołów. 

8. Prowadzenie studia nagrań, realizacji dźwiękowych. 

9. Rozbudowa zaplecza technicznego umożliwiającego szersze 

i bardziej profesjonalne prowadzenie zajęć muzycznych. 

10. Organizowanie, współorganizowanie, udział w imprezach 

kulturalnych takich jak: koncerty, projekty, wystawy, 

konkursy, pokazy muzyczne i taneczne itp. 

11. Organizowanie obozów muzycznych, warsztatów 

muzycznych, lokalnych i wyjazdowych. 

12. Zdobywanie materialnego wsparcia osób i instytucji. 

13. Organizowanie pracy społecznej członków i sympatyków na 

rzecz przedsięwzięć statutowych Stowarzyszenia.  

14. Współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami 

państwowymi, społecznymi i kulturalnymi oraz innymi 

organizacjami społecznymi, w tym artystycznymi o różnym 

charakterze. 

15. Promowanie twórczości własnej podczas koncertów w kraju 

i za granicą za pomocą nagrań, folderów, ulotek, 

wydawnictw, wystaw, itp. 

16. Współpracę z Gminą Niwiska, Szkołą Muzyczną I stopnia w 

Niwiskach i Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteki w 

Niwiskach.  

Dane dotyczące składu 

Zarządu 

1. Jolanta Agnieszka Lubera – Prezes Zarządu 

2. Bartłomiej Skiba – Wiceprezes Zarządu 

3. Agnieszka Reguła-Skiba – Sekretarz  

4. Mateusz Piotr Skiba – Skarbnik  

Organ nadzoru Komisja rewizyjna: 

1. Monika Katarzyna Haptaś  



 

2. Przemysław Ryszard Kuta  

Dane dot. sposobu 

reprezentowania 

stowarzyszenia i 

zaciąganie zobowiązań 

majątkowych 

Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest każdy 

członek Zarządu, wskazany przez Prezesa. Do składania 

oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach 

majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu 

działających łącznie.   

Likwidacja 

Stowarzyszenia  

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w 

przepisach prawa. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie 

rozwiązania oraz określenia sposobu jego likwidacji i 

przeznaczania majątku Stowarzyszenia zapada bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

wszystkich członków Stowarzyszenia.  

Uwagi   

 

 


