
 

 
 

Podstawa prawna: 

 art. 4 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 

tj.z późn. zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 18 października 2011r w sprawie ewidencji klubów 

sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449) 

 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z 

późn.zm.), 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.       

z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) 

Wymagane dokumenty: 

 Wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji 

 Protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z listą obecności 

 Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia 

 Uchwała o wyznaczeniu likwidatorów 

 Uchwała o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia wraz z protokołem 

przekazania majątku 

Opłaty: 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) opłata 

skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 

Rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku 

Szczegółowych wyjaśnień udziela: 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu 

Starostwa Powiatowego w Łęczycy Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca 

Nr pokoju 31, 

Nr tel. (024) 388 72 22 

Sposób załatwienia pracy: 

Decyzja administracyjna 

Tryb odwoławczy: 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 

stronie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję 

Uwagi: 

 W przypadku rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami 

stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich 

postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków tego stowarzyszenia 

nie stanowi inaczej 

 Opłatę skarbową należy uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Łęczycy. 

Procedura 

Wykreślenia z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej 

nieprowadzących działalności gospodarczej 



Łęczyca, dnia ….................... 

…............................................. 

(pełna nazwa klubu/stowarzyszenia) 

…............................................. 

(wskazanie siedziby) 

 

Starostwo Powiatowe 

w Łęczycy 

Wydział Promocji, 

Kultury i Sportu 
 

 

 

WNIOSEK 

 

Na podstawie art. 4 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn.zm.), w związku z 

przeprowadzoną likwidacją uczniowskiego klubu sportowego/stowarzyszenia kultury 

fizycznej nie prowadzącego działalności gospodarczej* pn. 

…................................................................................................................................................... 

z siedzibą ….................................................................................................................................. 

 

wnosimy o wykreślenie w/w klubu/stowarzyszenia* z ewidencji 

uczniowskich klubów sportowych/ 

stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej* 

prowadzonej przez Starostę Łęczyckiego 

 

…............................................................................................................................................. 

…............................................................................................................................................. 

…............................................................................................................................................. 
(krótkie uzasadnienie wniosku) 

 

 
 

Załączniki: 

 

1. Protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z listą obecności 

2. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia 

3. Uchwała o wyznaczeniu likwidatora(ów) jeżeli jest niezbędna 

4. Uchwała o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia 

wraz z protokołem przekazania majątku 

 

* niepotrzebne skreślić 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie wykreślenia klubu/stowarzyszenia z 
ewidencji wynosi 10 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1044) – nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 



Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

Starosta Powiatu Łęczyckiego spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu 

poniższej dane: 

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Starosta Łęczycki, Pl. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, tel: 243887200, fax: 247213217, e-mail: 

sekretariat@leczyca.pl . 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@leczyca.pl. 

Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest rejestr uczniowskich klubów 

sportowych/klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej. 

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa. 

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od wyrejestrowania klubu. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określa: Ustawa 

z dnia 25 czerwca z 2010 r. o sporcie. 

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. 

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z 

przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach 

realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. 

 

 

 
Z powyższymi informacjami zapoznałam(łem) się i je rozumiem. 

 

 
……………………………………………………………………………………………….. 

(czytelny podpis osoby lub osób informowanych) 

mailto:sekretariat@leczyca.pl
mailto:iod@leczyca.pl


Uchwała Nr …. 

Walnego Zebrania Członków 

z dnia …........... 

 

 

 

w sprawie: rozwiązania stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzącego 

działalności gospodarczej ….................................................................................... 

 
 

Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 210 z późn.zm.) oraz w związku z §….. 

statutu stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzącego działalności gospodarczej 

…....................................................................................................................................... 

 

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzącego 

działalności gospodarczej …..................................................................................... 

uchwala co następuje: 

 

§1 

 

rozwiązać stowarzyszenie kultury fizycznej nie prowadzące działalności gospodarczej 

….........................................................….......................................................................... 

 

§2 

 

Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków upoważnić do przekazania Staroście 

Łęczyckiemu uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia kultury fizycznej nie 

prowadzącego działalności gospodarczej ….................…............................................... 

…………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

podpis Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków 



Uchwała Nr …. 

Walnego Zebrania Członków 

z dnia …........... 

 

 

 

w sprawie: powołania likwidatorów stowarzyszenia kultury fizycznej nie 

prowadzącego działalności gospodarczej …......................................................... 

 
 

Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn.zm.), 

 

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzącego 

działalności gospodarczej.............................................................................. 

….................................... 

uchwala co następuje: 

 

§1 

 

powołuje się likwidatorów stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzącego 

działalności gospodarczej ….........................................................................…............... 

w osobach: 

 

1. …........................................................... 

2. …........................................................... 

3. …........................................................... 

 

§2 

 

zobowiązuje się likwidatorów, o których mowa w §1 do przeprowadzenia likwidacji 

stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzącego działalności gospodarczej 

…..................................................... zgodnie z zapisami ustawy Prawo o 

stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210), oraz statutu stowarzyszenia kultury 

fizycznej nie prowadzącego działalności gospodarczej 

 

 

 

 

podpis Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków 



Uchwała Nr …. 

Walnego Zebrania Członków 

z dnia …........... 

 

 

 

w sprawie: przekazania majątku stowarzyszenia kultury fizycznej nie 

prowadzącego działalności gospodarczej …............................................................. 

 
 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn.zm.) 

 

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzącego 

działalności gospodarczej …..................................................................................... 

uchwala co następuje: 

 

§1 

 

majątek stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzącego działalności gospodarczej 

…................................... zostaje przekazany na …..................................................... 

(określić cel i wskazać adresata) 

 

 

 

 

 

 

podpis Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków 


