Wydanie zaświadczenia z ewidencji Klubów Sportowych
Wydawanie zaświadczeń bądź odmowa wydania zaświadczeń z Ewidencji Klubów
Sportowych tj. Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów Sportowych działających
w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności
gospodarczej.
Organ ewidencyjny
właściwy dla
załatwienia sprawy
administracyjnej

Starosta Łęczyński

Miejsce załatwienia
sprawy
administracyjnej

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
kontakt tel. 81 7526412, tel./fax. 81 7526464

Sprawy w imieniu Starosty Łęczyńskiego na podstawie upoważnienia
administracyjnego załatwia Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w Łęcznej

e-mail : t.madejska@powiatleczynski.pl
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od 7.00 do 15.00
wtorek w godz. 8.00-16.00
Wymagane
dokumenty

pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia z Ewidencji Uczniowskich
Klubów Sportowych bądź Ewidencji Klubów Sportowych podpisany
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Klubu.

Sposób
procedowania
sprawy

Wnioski o wydanie zaświadczenia w toku postępowania
administracyjnego o wpis do rejestru mogą być składane pisemnie bądź
osobiście zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania
Administracyjnego, przy czym zaleca się aby wnioski składać
i odbierać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej
w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych

Opłaty

Wydanie zaświadczenia z Ewidencji Uczniowskich Klubów
Sportowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolnione jest z opłaty skarbowej
Wydanie zaświadczenia z Ewidencji Klubów Sportowych podlega
opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.- zgodnie z załącznikiem do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Część II punkt
21.
opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia z Ewidencji Klubów
Sportowych należy wnosić:
- przelewem na rachunek Urzędu Miasta w Łęcznej;

21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
34 1020 3206 0000 8102 0006 4410
(podając wyraźny tytuł przelewu):

Termin załatwienia
sprawy

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
– bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

Sposób załatwienia
sprawy

Wydanie zaświadczenia bądź
Postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia
o treści żądanej

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej
przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na
które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Lublinie, wniesione za pośrednictwem Starosty Łęczyńskiego
w terminie 7 dni od daty jego doręczenia

Podstawa prawna

1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127,
poz. 857 z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
4) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011r.
w sprawie ewidencji klubów sportowych
5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
6) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst
jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592 z późn. zm.),

Wpis do Ewidencji Klubów Sportowych
Wpis do Ewidencji Klubów Sportowych, tj. Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów
Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują
prowadzenia działalności gospodarczej.
Organ
ewidencyjny
właściwy dla
załatwienia
sprawy
administracyjnej

Starosta Łęczyński
Sprawy w imieniu Starosty Łęczyńskiego na podstawie upoważnienia
administracyjnego załatwia Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Miejsce
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
załatwienia
Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
sprawy
kontakt tel. 81 7526412, tel./fax. 81 7526464
administracyjnej
e-mail : t.madejska@powiatleczynski.pl
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od godz. 7.00 do godz. 15.00
wtorek w godz. od godz.8.00do godz.16.00
Wymagane
dokumenty

1. pisemny wniosek o dokonanie wpisu do Ewidencji Uczniowskich
Klubów Sportowych bądź Ewidencji Klubów Sportowych działających
w formie stowarzyszania, których statuty nie przewidują prowadzenia
działalności gospodarczej, podpisany przez Komitet Założycielski
2. lista członków Założycieli Klubu Sportowego /nie mniej niż 15 osób
pełnoletnich o pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawionych
praw publicznych zawierająca dane : imię i nazwisko, nr PESEL i dowodu
osobistego, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny
podpis i nr telefonu/
3. protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z listą obecności
4. uchwały z Zebrania Założycielskiego:
- uchwała o powołaniu Klubu
- uchwała o zatwierdzeniu Statutu /treść Statutu powinna określać
w szczególności dane ujęte w art. 10 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach/
- uchwała o powołaniu Komitetu Założycielskiego
5. statut w dwóch egzemplarzach

6. informacja o adresie siedziby Klubu Sportowego
Sposób
procedowania
sprawy

Podania, wnioski i inne pisma w toku postępowania administracyjnego
o wpis do rejestru mogą być składane na piśmie lub osobiście, zgodnie
z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, przy czym
zaleca się aby wnioski i dokumenty składać i odbierać osobiście
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Opłaty

Wpis do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych na podstawie art. 2
ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
zwolniony jest z opłaty skarbowej
10 zł od wniosku o wpis do Ewidencji Klubów Sportowych - opłatę
skarbową należy wnosić:
- przelewem na rachunek Urzędu Miasta w Łęcznej;
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
34 1020 3206 0000 8102 0006 4410
(podając wyraźny tytuł przelewu):

Termin
załatwienia
sprawy

Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez
zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca a w sprawach szczególnie
skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia
wszczęcia postępowania

Sposób
załatwienia
sprawy

Wpis lub odmowa wpisu Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych
bądź do Ewidencji Klubów Sportowych działających w formie
stowarzyszania, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności
gospodarczej następuje na podstawie decyzji administracyjnej

Tryb
odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Lublinie wniesione za pośrednictwem Starosty Łęczyńskiego
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Podstawa
prawna

1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127,
poz. 857 z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
4)rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011r. w sprawie

ewidencji klubów sportowych
5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
6) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jedn.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Zmiany wpisu do ewidencji Klubów Sportowych
Wpis zmian do Ewidencji Klubów Sportowych tj. Uczniowskich Klubów Sportowych
i Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują
prowadzenia działalności gospodarczej.
Organ
ewidencyjny
właściwy dla
załatwienia
sprawy
administracyjnej

Starosta Łęczyński
Sprawy w imieniu Starosty Łęczyńskiego na podstawie upoważnienia
administracyjnego załatwia Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Miejsce
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
załatwienia
Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
sprawy
kontakt tel. 81 7526412, tel./fax. 81 7526464
administracyjnej
e-mail : t.madejska@powiatleczynski.pl
poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od godz. 7.00 do godz. 15.00
wtorek w godz. od godz.8.00do godz.16.00
Wymagane
dokumenty

1. podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
w imieniu Klubu pisemny wniosek o dokonanie zmian danych
w ewidencji dot.
1. nazwy, siedziby oraz adresu klubu sportowego
2. imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu
i organu kontroli wewnętrznej
3. informacji o statucie, dacie jego zmiany
4. danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań
majątkowych
5. celu działania
6. terenu działania
2. tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany
3. Protokół z Walnego Zebrania Członków Klubu zawierający:
1. Uchwały w sprawie zatwierdzenia zmienionych zapisów w statucie
2. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia nowej wersji statutu

4. Listę obecności członków Klubu uczestniczących w Walnym
Zebraniu Klubu
Sposób
procedowania
sprawy

UWAGA! Klub sportowy wpisany do ewidencji składa wniosek
o dokonanie zmian w terminie 14 dni od dnia zmiany danych
Podania, wnioski i inne pisma w toku postępowania administracyjnego
o wpis do rejestru mogą być składane na piśmie lub osobiście, zgodnie
z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, przy czym
zaleca się aby wnioski i dokumenty składać i odbierać osobiście
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej

Opłaty

Zmiana w obrębie wpisu do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej zwolniona jest z opłaty skarbowej
10 zł od wniosku o zmiany wpisu do Ewidencji Klubów Sportowych opłatę skarbową należy wnosić:
- przelewem na rachunek Urzędu Miasta w Łęcznej;
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
34 1020 3206 0000 8102 0006 4410
(podając wyraźny tytuł przelewu)

Termin
załatwienia
sprawy

Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez
zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca a w sprawach szczególnie
skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia
wszczęcia postępowania

Sposób
załatwienia
sprawy

Wpis zmian lub odmowa wpisu zmian do Ewidencji Klubów Sportowych
bądź Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych następuje na podstawie
decyzji administracyjnej

Tryb
odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Lublinie wniesione za pośrednictwem Starosty Łęczyńskiego w terminie
14 dni od daty jej doręczenia

Podstawa
prawna

1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127,
poz. 857 z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
4)rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011r. w sprawie

ewidencji klubów sportowych
5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
6) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jedn.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592 z późn. zm.)
7) Zarządzenie nr 1041/11/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01 marca
2011 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wykreślenie z ewidencji Klubów Sportowych
Wykreślenie z Ewidencji Klubów Sportowych, tj. Uczniowskich Klubów Sportowych
i Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują
prowadzenia działalności gospodarczej.
Organ
ewidencyjny
właściwy dla
załatwienia
sprawy
administracyjnej

Starosta Łęczyński

Miejsce
załatwienia
sprawy
administracyjnej

Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
kontakt tel. 81 7526412, tel./fax. 81 7526464e-mail :

Sprawy w imieniu Starosty Łęczyńskiego na podstawie upoważnienia
administracyjnego załatwia Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu,
Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej

t.madejska@powiatleczynski.pl

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. od godz. 7.00 do godz. 15.00
wtorek w godz. od godz.8.00do godz.16.00
Wymagane
dokumenty

1. Pisemny wniosek o dokonanie wykreślenia z ewidencji podpisany
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Klubu
2. Protokół z Walnego Zebrania Członków Klubu
3. Uchwała w sprawie rozwiązania stowarzyszenia zgodnie z zapisami
Statutu
4. Uchwała dot. celu, na który zostanie przeznaczony majątek
5. Listę obecności członków stowarzyszenia uczestniczących
w Walnym Zebraniu
Uwaga! w razie rozwiązania się uczniowskiego klubu sportowego konieczne jest
wyznaczenie likwidatorów (likwidatora). Obowiązkiem likwidatora jest:
- złożenie wniosku o dokonanie zmiany danych w Ewidencji uczniowskich klubów
sportowych - podanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania likwidatora.
Do wniosku należy załączyć protokół lub uchwały z walnego zebrania członków, na
którym podjęto uchwałę o rozwiązaniu klubu,
- podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania
likwidacyjnego,
- przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie,

- po zakończeniu likwidacji złożenie do organu ewidencyjnego wniosku o
wykreślenie klubu z Ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
Należy pamiętać, że czynności likwidacyjne obejmują także:
- sporządzenie sprawozdania finansowego (bilansu otwarcia i zamknięcia
likwidacji) - zgodnie z art.12 ust.1 pkt5 i art. 12 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)
- dokonanie spisu inwentarza rzeczowego majątku,
- ustalenie aktualnego stanu konta potwierdzonego wyciągiem bankowym,
- wyegzekwowanie należności od dłużników,
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków wierzycieli,
- przeprowadzenie archiwizacji dokumentów, .
- zawiadomienie banku prowadzącego obsługę rachunku bankowego,
- dokonanie niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem
działalności,
- zbycie mienia (zgodnie z uchwałą walnego zebrania członków),
- zamknięcie ksiąg rachunkowych,
-sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Sposób
procedowania
sprawy

Podania, wnioski i inne pisma w toku postępowania administracyjnego
o wykreślenie z ewidencji mogą być składane na piśmie lub osobiście,
zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, przy
czym zaleca się aby wnioski i dokumenty składać i odbierać osobiście
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Opłaty

Wykreślenie z Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych na podstawie
art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej zwolnione jest z opłaty skarbowej
10 zł od wniosku o wykreślenie z Ewidencji Klubów Sportowych - opłatę
skarbową należy wnosić:
- przelewem na rachunek Urzędu Miasta w Łęcznej;
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
34 1020 3206 0000 8102 0006 4410
(podając wyraźny tytuł przelewu)

Termin
załatwienia
sprawy

Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez
zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca a w sprawach szczególnie
skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia
wszczęcia postępowania

Sposób
załatwienia
sprawy

Wykreślenie albo odmowa wykreślenia z Ewidencji Klubów Sportowych
bądź Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych następuje na podstawie
decyzji administracyjnej

Tryb
odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Lublinie wniesione za pośrednictwem Starosty Łęczyńskiego w terminie

14 dni od daty jej doręczenia
Podstawa
prawna

1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz.
857 z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
4) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011r. w sprawie
ewidencji klubów sportowych
5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o Opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
6) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jedn.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592 z późn. zm.)

