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Przejrzysta Polska 

 

Nazwa sprawy:  

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ STOWARZYSZEŃ 

ZAREJESTROWANYCH 

W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM 

 

Wymagane 

dokumenty: 
a) Dokumentacja wymagana przy ujęciu stowarzyszenia rejestrowego w wykazie 

stowarzyszeń majacych siedzibę na terenie powiatu gołdapskiego, podlegających 

nadzorowi Starosty Gołdapskiego: 

 postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydziału Krajowego 

Rejestru Sądowego o wpisie stowarzyszenia do Rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej. 

  

 uchwała zebrania założycielskiego o powołaniu stowarzyszenia; 

 uchwała zebrania założycielskiego o przyjeciu statutu; 

 statut (1 egzemplarz); 

 uchwała zebrania założycielskiego o wyborze komitetu założycielskiego i o 

wyborze   zarządu; 

 uchwała zebrania założycielskiego o wyborze organu kontroli wewnętrznej 

(np. komisji  rewizyjnej) 

 

Po wydaniu postanowienia o wpisie stowarzyszenia do Rejestru Stowarzyszeń 

Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Olsztynie - VIII Wydziału 

Krajowego Rejestru Sądowego – przekazuje w/w dokumenty organowi nadzoru - 

Staroście Powiatu Gołdapskiego. 

 

b) Dokumentacja wymagana w ramach sprawowanego przez Organ bieżącego 

nadzoru   nad działalnością stowarzyszeń: 

 uchwały podejmowane przez walne zgromadzenie członków stowarzyszenia na 

okoliczność wyboru organów, zmian w statucie wraz z protokołami z zebrania ; 

 roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej stowarzyszenia; 

 wyjaśnienia składane w konkretnych sprawach (na żądanie organu nadzoru). 
Opłaty: Nie podlega opłacie 
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Przejrzysta Polska 

Kasa Starostwa: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1  

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 14:30. (I pietro) 

Sposób dostarczenia 

dokumentów: 
Osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego 

w Gołdapi, ul. Krótka 1,19-500 Gołdap 

Miejsce złożenia 

dokumentów: 
Biuro Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Gołdapi, 

 ul.Krótka 1, 19-500 Gołdap 

Sprawę załatwia  

i udziela 

szczegółowych 

wyjaśnień: 

Wioletta Anuszkiewicz – p.o. Naczelnika Wydziału PiR 

(pokój 3) tel. 87-615-44-03 

Godziny 

urzędowania: 
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu 

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 

Termin załatwienia 

sprawy: 
Zawiadomienie o ujeciu stowarzyszenia rejestrowego w Wykazie stowarzyszen 

mających siedzibę na terenie powiatu gołdapskiego , podlegajacych nadzorowi 

Starosty Gołdapskiego wydaje się w terminie 14 dni od dnia przedłożenia pełnej 

dokumentacji. 

Sposób załatwienia 

sprawy: 
Zarząd Stowarzyszenia winien niezwłocznie przekazać organowi nadzoru uchwały 

podjete przez walne zgromadzenie członków wraz z protokołem sporządzanym na 

okoliczność zebrania. 

Sprawozdanie merytoryczne z działalnosci statutowej stowarzyszenia w danym roku 

winno byc złożone w terminie do końca kwietnia roku nastepnego. 

Wyjaśnienia składane na żadanie organu nadzoru powinny być przedstawione w 

terminie wyznaczonym przez organ. 

Sąd rejestrowy doręcza organowi nadzorujacemu odpis wniosku o rejestrację 

stowarzyszenia lub zmianę w rejestrze stowarzyszenia wraz z załącznikami. Organ ma 

prawo wypowiedzieć się w sprawie wniosku, w terminie 14 dni od dnia jego 

doręczenia, a także przystąpić, za zgodą Sądu, do postępowania jako zainteresowany. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r., 

Nr 79, poz.855 z pózn. zm.) 

 


