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1. Nazwa usługi:
wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
2. Podstawa prawna:
a) art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
b) art. 8 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
c) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
3. Wymagane dokumenty:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Wniosek komitetu założycielskiego bądź władz stowarzyszenia o dokonanie wpisu stowarzyszenia do ewidencji
stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę
Kwidzyńskiego.
Statut podpisany przez członków komitetu założycielskiego bądź władze stowarzyszenia
(określający w szczególności: nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
teren działania i siedzibę stowarzyszenia, cele i sposoby ich realizacji, sposób nabywania i utraty członkostwa,
przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków, władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich
wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje, sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania
zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał, sposób uzyskiwania środków finansowych oraz
ustanawiania składek członkowskich, zasady dokonywania zmian statutu, sposób rozwiązania się stowarzyszenia).
Lista założycieli (co najmniej 7 osób, zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania
oraz własnoręczne podpisy założycieli).
Protokół z zebrania założycielskiego i wyboru komitetu założycielskiego bądź władz stowarzyszenia (zawierający m.
in. informacje o podjęciu na zebraniu założycielskim uchwał w sprawie: założenia stowarzyszenia, uchwalenia statutu,
wyboru komitetu założycielskiego bądź władz stowarzyszenia oraz informacje o większości głosów, jakimi uchwały te
zostały podjęte).
Podjęte na zebraniu założycielskim uchwały.
Lista obecności z zebrania założycielskiego.
Informacja o adresie siedziby stowarzyszenia lub o adresie tymczasowym siedziby stowarzyszenia.
Oświadczenie o nieprowadzeniu przez stowarzyszenie działalności gospodarczej.

4. Opłaty:
10,00 zł od wydania decyzji
(opłatę skarbową należy wpłacać na konto Burmistrza Miasta Kwidzyna –PBS o/Kwidzyn nr
66830000090008210720000020, podając nazwę Klubu)
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy:
14 dni od daty złożenia wniosku
6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Nazwa Wydziału/Stanowiska: Wydział Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej – stanowisko ds. pomocy społecznej
i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Nr pokoju: 204, ul. T. Kościuszki 29 b
Nr telefonu: 646 50 55
Adres e-mail: j.bozek@powiatkwidzynski.pl
Godziny pracy: 8.00 – 16.00
7. Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80 – 824
Gdańsk za pośrednictwem Starosty Kwidzyńskiego w terminie 14 dnia od dnia jej doręczenia.
8. Uwagi:
po wydaniu decyzji wszelkie zmiany dot. składu zarządu, kontroli wewnętrznej, zmian w statucie oraz zmiany adresu
i nazwy stowarzyszenia – wymagają złożenia wniosku o zmianę decyzji
9. Miejsce na notatki:
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Imię i nazwisko

Podpis

1) Autor

Joanna Bożek

.................................

2) Zatwierdził:

Włodzimierz Dawidowski

.................................

Nr
wydania

9

Przyczyna wydania

Data

1.

Pierwsze wydanie

27.06.2005 r.

2.

Zmiana lokalizacji stanowisko ds. współpracy ze stowarzyszeniami

17.11.2005 r.

3

Zmiana stawek opłat skarbowych w związku ze zmiana ustawy o opłacie
skarbowej Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635
Przeniesienie kart usług z Wydziału Organizacyjnego do Wydziału Edukacji,
zmiana numeracji

1.01.2007 r.

5

Zmiany adresowe

30.11.2009 r.

6

Zmiana podstawy prawnej w związku z utratą mocy ustawy z dnia 18 stycznia
1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)
i wejściem ustawy o sporcie ( Dz. U. z dnia 15 lipca 2010 r. Nr 127, poz. 857
z późn. zm.)
Przeniesienie kart usług z Wydziału Edukacji do Wydziału Rozwoju Powiatu
i Polityki Społecznej, zmiana numeracji

16.10.2010 r.

8

Zmiana osoby zatwierdzającej – Dyrektor- Członek Zarządu Powiatu

04.03.2013 r.

9

Dostosowanie zapisów do zmian w prawie

31.03.2017 r.

4

7

9.07.2008 r.

26.09.2011 r.

UWAGA:
Oryginał karty usługi znajduje się w punkcie informacyjnym starostwa. Zabrania się kopiowania dokumentu bez konsultacji
z pracownikiem ww. stanowiska.
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