
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12 marca 201 Or.

Starostwo Powiatowe w Mielcu 
ul. Wyspiańskiego 6 

39-300 Mielec

Nazwa wydziału

Biuro Edukacji, 
Zdrowia i Spraw 

Społecznych
tel.: 017 78 00 400 fax: 017 78 00 402

www.powiat-mielecki.Dl:www.bip.powiat-mielecki.pl 
e-mail: starostwo@powiat-mielecki.pl

Data aktualizacji 
2016-06-29

KARTA USŁUG
1. Nazwa działania / usługa / 

zadanie
Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
stowarzyszeń zwykłych.

2. Miejsce załatwienia sprawy

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@powiat- 
mielecki.pl

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

3. Sposób załatwienia sprawy Zaświadczenie o wpisie do ewidencji stowarzyszeń 
zwykłych.

4. Wymagane dokumenty

1. Wniosek skierowany do Starosty Powiatu Mieleckiego o 
wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis 
stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 
« p o b ie rz »

2. W przypadku zmiany przedstawiciela reprezentującego 
stowarzyszenie, składu zarządu stowarzyszenia lub 
składu komisji rewizyjnej stowarzyszenia, do wniosku 
należy dołączyć:

a) Protokół z walnego zebrania członków stowarzyszenia 
wraz z podjętymi uchwałami,

b) Listę obecności na walnym zebraniu z podpisami 
członków uczestniczących.

UWAGA -  stowarzyszenie zwykłe ma 7 dni od zaistnienia 
zmian, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo o 
stowarzyszeniach na zgłoszenie do ewidencji Starosty 
Powiatu Mieleckiego, załączając dokumenty stanowiące 
podstawę zmiany.
Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie 
adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego 
stowarzyszenie, członków zarządu oraz członków organu 
kontroli wewnętrznej.

5. Opłaty
17 zł za wydanie zaświadczenia.

Opłatę skarbową można wnieść:
- gotówką -  w kasie Starostwa Powiatowego (parter)
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- przelewem bankowym -  na podane niżej konto:
(ze stosownym zapiskiem w celu wniesienia opłaty)
Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec
NIP 817-10-03-251, REGON: 000524708
Bank PKO BP SA Nr 92 1020 4913 0000 9102 0118 7681

6. Czas / termin załatwienia 
sprawy

Po uzyskaniu kompletu niezbędnych dokumentów sprawa 
podlega załatwieniu bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 
niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie.

7. Tryb odwoławczy Nie przysługuje.

8. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o 
stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 z 
późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy 
prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2015 r„ poz. 1923)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. 
zm.)

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(t.j. Dz.U. 2015 r. , poz. 783 z późn. zm.)


