Informacje dotyczące Klubów Sportowych
Klub Sportowy nabywa osobowość prawną po dokonaniu wpisu do ewidencji prowadzonej
przez Starostę lipskiego.
Starosta lipski działając na podstawie Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Rozdział 2;
art.4) Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 127 Poz. 857 wydaje decyzję potwierdzającą dokonanie
wpisu klubu sportowego do ewidencji klubów sportowych.
Wymagane dokumenty:
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1) listę założycieli, zawierającą:
- imiona i nazwiska założycieli,
- datę i miejsce urodzenia,
- miejsce zamieszkania,
- własnoręczne podpisy.
2) listę obecności na zebraniu założycielskim
3) protokół z Zebrania Założycielskiego
4) uchwałę o wyborze Komitetu Założycielskiego zawierający skład i podpisy członków
Komitetu lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu Komitetu Założycielskiego.
5) uchwałę o wyborze Władz Klubu i osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań
majątkowych
6) informację o adresie siedziby klubu (należy podać dokładny adres siedziby i teren działania
klubu);
7) Statut Klubu Sportowego sporządzony w dwóch egzemplarzach, 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,
- sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
- zasady dokonywania zmian statutu,
- sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na
adres:
Starostwo Powiatowe w Lipsku
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
27–300 Lipsko ul. Rynek 1
pokój nr 29 tel. (048) 37-83-029
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z
późniejszymi zm.),
• Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127, poz. 857 z późniejszymi zm.)
•
•

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz.
U. z 2006 r. nr 16, poz. 123),
Ustawa kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku ( Dz. U. z 2000r. nr 98
poz. 1071 z późniejszymi zm.),

