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Przejrzysta Polska 

 

Nazwa sprawy:  

WPIS DO REJESTRU STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 
 

Wymagane 

dokumenty: 
a) Zawiadomienie do Starosty Gołdapskiego o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego 

sporządzone samodzielnie bądź na urzędowym formularzu. Zgłoszenie 

sporządzone  samodzielnie powinno zawierać następujące informacje: 

 pełną nazwę stowarzyszenia zwykłego, 

 siedzibę stowarzyszenia i adres do korespondencji, 

 dane osobowe założycieli ze wskazaniem przedstawiciela reprezentującego    

      stowarzyszenie, 

 datę podjęcia uchwały o utworzeniu stowarzyszenia. 

 

b) Załączniki: 

 protokół z zebrania założycielskiego 

 uchwała zebrania założycielskiego o przyjeciu regulaminu stowarzyszenia, 

 regulamin działalności stowarzyszenia 

 lista osób uczestniczących w zebraniu założycielskim, zawierająca 

podstawowe dane tj.:  imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, 

obywatelstwo, własnoręczny podpis, 

 uchwała o powołaniu przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie, 

 uchwała zebrania założycielskiego o powołaniu stowarzyszenia zwykłego 

określająca jego nazwę i siedzibę. 

 

 

Opłaty: Nie podlega opłacie 

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 

Karta Usługi nr KU-PiR-2-A 
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Przejrzysta Polska 

Sprawę załatwia  

i udziela 

szczegółowych 

wyjaśnień: 

Specjalista d/s kultury, turystyki i sportu – podinspektor Anna Podciborska 

(pokój 4) tel. 87-615-44-04 

Godziny 

urzędowania: 
Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu 

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

Termin załatwienia 

sprawy: 
Organ nadzorujący wydaje w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym wnioskodawca 

przedstawił żądaną dokumentację, decyzję o ujęciu stowarzyszenia w wykazie 

stowarzyszeń zwykłych podlegających nadzorowi Starosty Powiatu Gołdapskiego. 

Sposób załatwienia 

sprawy: 
Po stwierdzeniu zgodności regulaminu z obowiązującym stanem prawnym i spełnieniu 

przez założycieli wymagań określonych ustawą Prawo o stowarzyszeniach.  

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

79, poz.855 z pózn. zm.) 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pózn. zm.). 

 


