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KARTA USŁUG
1. Nazwa działania / usługa /
zadanie

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
Biuro Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec,
pok. 206, tel. (17) 78 00 417, e-mail: natalia.koziol@powiatmielecki.pl

2. Miejsce załatwienia sprawy

Komplet dokumentacji należy składać osobiście lub za
pośrednictwem poczty w Kancelarii Ogólnej Starostwa
Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, 39 - 300
Mielec, pok. 2
Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

3. Sposób załatwienia sprawy

Po wpisaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji istnieje
możliwość wystąpienia do organu nadzoru o wydanie
zaświadczenia potwierdzającego wpis stowarzyszenia
zwykłego do ewidencji Starosty Powiatu Mieleckiego.
1.

Wniosek skierowany do Starosty Powiatu Mieleckiego o
dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
« p o b ie r z »

2.
a)

4. Wymagane dokumenty

Załączniki do wniosku:
Regulamin działalności stowarzyszenia (2 egzemplarze),
określający w szczególności nazwę stowarzyszenia
zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę,
przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie
zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian
regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty
członkostwa, a także sposób rozwiązania
stowarzyszenia zwykłego,
b) Protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi
uchwałami,
c) Lista co najmniej trzech założycieli, zawierająca imiona
i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce
zamieszkania oraz własnoręczne podpisy wraz z
oświadczeniem założycieli o posiadaniu pełnej zdolności
do czynności prawnych oraz nie pozbawieniu praw
publicznych,
d) Informacja o siedzibie stowarzyszenia,
e) Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL
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f)

5. Opłaty

przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie
zwykłe albo członków zarządu,
Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL
członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin
działalności przewiduje ten organ.

Nie pobiera się.
Organ
nadzorujący dokonuje wpisu
do ewidencji
stowarzyszenia zwykłego w terminie 7 dni od dnia:
1) wpływu wniosku, jeżeli nie został złożony wniosek
do sądu rejestrowego o zakazanie założenia
stowarzyszenia,
2) Uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego lub
oddalającego wniosek do sądu rejestrowego o
zakazanie założenia stowarzyszenia.

6. Czas / termin załatwienia
sprawy

Jeżeli wniosek o wpis zawiera
wzywa do jego uzupełnienia w
otrzymania wezwania. Termin na
od dnia uzupełnienia wniosku
wniosku o wpis w terminie
bezskuteczność.

braki, organ nadzorujący
terminie 14 dni od dnia
dokonanie wpisu liczy się
o wpis. Nieuzupełnienie
14 dni powoduje jego

Starosta Powiatu Mieleckiego informuje niezwłocznie
przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe
albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo
bezskuteczności wniosku o wpis.

7. Tryb odwoławczy

W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do
ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis
lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek
do sądu rejestrowego o zakazanie założenia
stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi
reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi
przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do
sądu administracyjnego.
1.

8. Podstawa prawna

2.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o
stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z
późn. zm.),
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy
prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1923)

