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wtorek w godz. od 7.30 do 17.30
piątek w godz. od 7.30 do 14.30
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NAZWA USŁUGI

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (UKS) lub do
ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia,
których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (KS)
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1463, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów
sportowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1449).
3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz.1257).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.).
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji UKS lub KS (druki W-OF-02/A lub 02/B) lub o dokonanie wpisu
do Ewidencji składu Zarządu i Organu Kontroli Wewnętrznej (druk W-OF-02/C i W-OF-02/D).

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI
Załącznik (oryginały):
- protokół z zebrania założycielskiego,
- lista założycieli (min. 7 osób) zawierająca: imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca
zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
- uchwała z zebrania założycielskiego o wyborze składu komitetu założycielskiego
i upoważnieniu go do przeprowadzenia czynności rejestracyjnych,
- uchwała z zebrania założycielskiego o powołaniu UKS/KS, określająca jego nazwę i siedzibę,
- 2 egzemplarze przyjętego statutu podpisane przez komitet założycielski wraz z uchwałą przyjmującą
statut
ponadto:
- protokół z wyboru Zarządu, zawierający imiona i nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład
Zarządu,
- protokół z wyboru członków organu kontroli wewnętrznej, zawierający imiona i nazwiska osób
wchodzących w skład organu.

FORMULARZE DO POBRANIA
Druki Wniosków: Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji UKS lub KS ( druki W-OF-02/A lub 02/B
oraz dokonanie wpisu do Ewidencji składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej ( druk W-OF-02/C i W-OF-02/D)
w wersji papierowej dostępne w pokoju nr 213 lub do pobrania na stronie internetowej Starostwa:
www.opocznopowiat.pl w zakładce: Poradnik Interesanta.

OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie decyzji w przypadku KS:10 zł
Opłata skarbowa za wydane decyzji w przypadku UKS:10 zł
MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno, parter, Biuro Podawcze

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe, ul. Kwiatowa 1a, Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych, pok. 213, tel. (44) 741 49 56,
Podinspektor Jolanta Bolek, mail.: sport@opocznopowiat.pl
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do dwóch miesięcy.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, która wysyłana jest za pośrednictwem poczty lub odbierana
osobiście.
TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem
Starosty Opoczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie należy składać w Biurze Podawczym.

UWAGI
Dowód opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
Klub sportowy wpisany do ewidencji na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449),
w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w § 5 pkt 4-9, składa wniosek do organu
ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.
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