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Przejrzysta Polska 

 

Nazwa sprawy:  

WPIS DO REJESTRU UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH 

 

Wymagane 

dokumenty: 
a) Wniosek o wpis do rejestru uczniowskich klubów sportowych podpisany przez 

członków Komitetu Założycielskiego sporządzony samodzielnie bądź  

na urzędowym formularzu. Zgłoszenie sporządzone samodzielnie powinno 

zawierać następujące informacje: 

 pełną nazwę uczniowskiego klubu sportowego, 

 siedzibę klubu i adres do korespondencji, 

 dane osobowe z własnoręcznymi podpisami członków Komitetu 

Założycielskiego, 

 datę podjęcia uchwały o utworzeniu klubu. 

 

b)   Załączniki: 

 protokół z zebrania założycielskiego (w zebraniu winno uczestniczyć co 

najmniej 15 osób), 

 listę założycieli zawierającą: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, 

miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy, 

 uchwałę o powołaniu uczniowskiego klubu sportowego określającą jego nazwę 

i siedzibę, 

 uchwałę o upoważnieniu Komitetu Założycielskiego do czynności związanych 

z wpisem uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji, 

 uchwałę przyjmującą statut uczniowskiego klubu sportowego, który winien 

zawierać w szczególności: 

a) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, 

organizacji i instytucji, 

b) teren działania i siedzibę stowarzyszenia; 

c) cele i sposoby realizacji, 

d) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa 

oraz praw i obowiązków, 

e) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienie 

składu oraz ich kompetencje, 

f) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań 

majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał, 

g) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanowienia składek 

członkowskich, 
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h) zasady dokonywania zmian statutu, 

i) sposób rozwiązania stowarzyszenia. 

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 

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 wydaje decyzję w ciągu 14 dni od dnia, w którym wnioskodawca przedstawi 

żądaną dokumentacje. 

Sposób załatwienia 

sprawy: 
Postępowanie administracyjne w przedmiocie wpisu klubu sportowego  

do ewidencji uczniowskich klubów sportowych kończy się wydaniem przez Organ 

decyzji o wpisie lub o odmowie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów 

sportowych. 

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.) 

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857) 

 Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie 

ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 16, poz. 123) 

 


