WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
I. UTWORZENIE UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
W celu utworzenia Uczniowskiego Klubu Sportowego, osoby w liczbie co najmniej
siedmiu zwołują zebranie założycielskie, na którym uchwalają statut stowarzyszenia oraz
wybierają komitet założycielski lub władze stowarzyszenia.
Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie,
rodzice i nauczyciele.
Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach statut powinien zawierać:






nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;

siedzibę i teren działania,
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;



informacja o wynagradzaniu członków zarządu za czynności wykonywane w związku z
pełnioną funkcją (jeśli podmiot przewiduje taką możliwość),



sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań
majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;
sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;





zasady wprowadzania zmian w statucie,
sposób rozwiązania się organizacji.
Statut może zawierać postanowienia wykraczające poza wskazane elementy np.
wyodrębnienie działalności odpłatnej oraz nieodpłatnej pożytku publicznego.

II. WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI
Założyciele klubu składają do Starosty Sulęcińskiego wniosek o wpis do ewidencji klubów
sportowych.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Protokół z zebrania założycielskiego wraz z:
● uchwałą o powołaniu klubu,
● uchwałą o zatwierdzeniu statutu,
● uchwałą o wyborze komitetu założycielskiego,
● uchwałą o wyborze zarządu oraz uchwałą o wyborze organu kontroli wewnętrznej
(komisji rewizyjnej) jeśli na zebraniu założycielskim wybrano władze klubu.
2. Lista założycieli zawierająca:

imię i nazwisko,
● datę i miejsce urodzenia,
● numer PESEL,
● miejsce zamieszkania,
● własnoręczny podpis
3. Lista obecności na zebraniu założycielskim z własnoręcznymi podpisami (minimum 7
osób).
4. Informacja o adresie siedziby klubu.
5. Statut klubu.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych założycieli klubu.
●

III. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze
decyzji.
Z chwilą wpisania do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę
Sulęcińskiego uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną.
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Maksymalny termin załatwienia sprawy – 30 dni.
V. OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie decyzji- 10 zł.
Uczniowskie Kluby Sportowe są zwolnione z tej opłaty na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g)
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
VI. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie,
ul. Lipowa 18 a, 69-200 Sulęcin lub bezpośrednio w Wydziale Organizacyjnym , Edukacji
i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 a, 69- 200 Sulęcin,
pok. 205.
VII. NAZWA JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY
Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych
ul. Lipowa 18 a, 69-200 Sulęcin, Pok. 205
Tel. 95 755 52 43 wew. 82
Email: oswiata@powiatsulecinski.pl

VIII. INFORMACJA NT. TRYBU ODWOŁAWCZEGO

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie
Wielkopolskim. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Sulęcińskiego w terminie 14
dni od dnia doręczenia decyzji.
IX. POSTĘPOWANIE PO OTRZYMANIU DECYZJI
Jeśli na zebraniu założycielskim dokonano wyboru jedynie komitetu założycielskiego
po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji należy zwołać walne zebranie i dokonać
wyboru zarządu i organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) na zasadach określonych
w statucie. Następnie w ciągu 14 dni trzeba przesłać na adres starostwa protokół z walnego
zebrania oraz odpisy podjętych uchwał.
Ponadto, klub sportowy powinien uzyskać REGON, NIP oraz założyć konto bankowe.
X. WPROWADZANIE ZMIAN W EWIDENCJI
Zmiany dotyczące statutu klubu, składu władz oraz adresu siedziby należy zgłaszać
w terminie 14 dni od chwili zaistnienia, czyli podjęcia stosownej uchwały. Po złożeniu przez
klub odpowiedniego wniosku starosta niezwłocznie wprowadza nowe dane do ewidencji.
XI. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie
ewidencji klubów sportowych (Dz.U. 2011 , Nr 243. poz. 1449)
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.210 )
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn.
zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018
r., poz. 2096 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t .j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1000 z późn. zm)

