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KARTA USŁUGI NR: OZKS 01
Nazwa wydziału: Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

WPIS DO EWIDENCJI
UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.),
– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
– wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych podpisany przez
członków komitetu założycielskiego.
Załączniki:
– lista założycieli zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania
oraz własnoręczne podpisy założycieli ( co najmniej 15 osób ),
– protokół z zebrania założycielskiego wraz z odpisami następujących uchwał:
a) w sprawie utworzenia uczniowskiego klubu sportowego,
b) w sprawie przyjęcia statutu,
c) w sprawie wyboru komitetu założycielskiego,
d) w sprawie adresu tymczasowej siedziby,
– statut.
Opłaty:
– wydanie decyzji administracyjnej o wpisie uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji
prowadzonej przez starostę chełmińskiego nie podlega opłacie skarbowej.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
– do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
– Nazwa wydziału: Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
– Nr pokoju: 19
– Nr telefonu: (56) 677 24 48
– Godziny pracy: pn., śr., czw.: 7:30 – 15:30, wt.: 7:30– 16:30 , pt.: 7:30 – 14:30
Tryb odwoławczy:
odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za
pośrednictwem starosty chełmińskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi:
Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do ewidencji uczniowskich
klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie
przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez starostę chełmińskiego.
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