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KARTA INFORMACYJNA NR OS.0143.58.2.2014

NAZWA SPRAWY:

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej
nieprowadzących działalności gospodarczej

PODSTAWA PRAWNA:

art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 – t.j. z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) wniosek  o  wpis  do  ewidencji  uczniowskich  klubów sportowych  i  stowarzyszeń  kultury  fizycznej
nieprowadzących działalności gospodarczej,

2) statut,
3)  lista  założycieli  zawierająca następujące dane:  imię i  nazwisko,  data i  miejsce urodzenia,  miejsce

zamieszkania, własnoręczny podpis,
4) informacja  o  adresie  siedziby  uczniowskiego  klubu  sportowego/stowarzyszenia  kultury  fizycznej

nieprowadzącego działalności gospodarczej,
5) uchwała z  zebrania  założycielskiego o powołaniu uczniowskiego klubu sportowego/stowarzyszenia

kultury fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej, określająca jego nazwę,
6) uchwała z zebrania założycielskiego o wyborze składu komitetu założycielskiego i upoważnieniu go

do przeprowadzenia czynności rejestracyjnych,
7)  uchwała  przyjmująca  statut  uczniowskiego  klubu  sportowego/stowarzyszenia  kultury  fizycznej

nieprowadzącego działalności gospodarczej.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Brak opłat.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty,  Kultury,  Sportu i Turystyki  Starostwa Powiatowego, ul.  J. Piłsudskiego 23, 07-100
Węgrów, pokój nr 11 i 13 (I piętro),
Telefon/fax: 25/ 792-34-08; e-mail: wokst@powiatwegrowski.pl,
Czas pracy:  poniedziałek  800 - 1600; wtorek  800 - 1700; środa - czwartek  800 - 1600; piątek  800 - 1500.

TERMIN ODPOWIEDZI:

30 dni od otrzymania wniosku o wpis do  ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń
kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Postępowanie o wpis kończy się wydaniem decyzji.
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TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za 
pośrednictwem Starosty Powiatu Węgrowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

UWAGI:

Decyzja  zostanie przesłana do wnioskodawcy listem poleconym.  Możliwy jest także osobisty odbiór.
Osoby załatwiające sprawę proszone są o zawarcie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia,
czy decyzja jest gotowa do odbioru.

PLIKI DO POBRANIA:

- wniosek

http://www.powiatwegrowski.pl/Doc/KartyBIP/W58_01.doc

