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Starostwo Powiatowe w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2, 26–200 Końskie
tel. 41 372 41 34, 41 372 82 50
fax. 41 372 83 20
www.konecki.powiat.pl
e-mail:starostwo@konecki.powiat.pl
Starostwo Powiatowe
czynne jest codziennie
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30

Sprawy prowadzi Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia
pokój nr 126, I piętro, tel. 41 375 12 36

UZYSKANIE WPISU DO REJESTRU
STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
I Podstawa prawna wykonywania usługi:
1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210).
II Wymagane dokumenty:
1. Informacja o utworzeniu stowarzyszenia.
2. Załączniki do informacji:
1) Regulamin działalności stowarzyszenia, określający w szczególności jego nazwę, cel, teren
i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.
2) Protokół z zebrania założycielskiego.
3) Lista obecności.
4) Podjęte uchwały.
III Miejsce składania dokumentów:
1. Za pośrednictwem poczty – na adres Starostwa Powiatowego w Końskich podany w górnej części
karty.
2. Osobiście – w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Końskich, pokój nr 1, parter.
IV Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie.
V Sposób załatwienia sprawy:
1. Komitet Założycielski (co najmniej trzy osoby) składa do Starosty Koneckiego pisemną informację
o utworzeniu stowarzyszenia wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Jeśli złożona dokumentacja nie spełnia wymagań formalnych wzywa się wnioskodawcę do jej
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Po stwierdzeniu zgodności przedłożonej dokumentacji z obowiązującym stanem prawnym Starosta
Konecki wpisuje stowarzyszenie do rejestru stowarzyszeń zwykłych.
4. Starosta Konecki informuje osobę reprezentującą stowarzyszenie o wpisie do rejestru.

VI Odbiór informacji o wpisie:
1. Osobiście przez osobę reprezentującą stowarzyszenie, w pokoju nr 126, I piętro.
2. Za pośrednictwem poczty, na adres wskazany w informacji.
VII Termin załatwienia sprawy:
Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia złożenia informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego w Starostwie
Powiatowym w Końskich nie zakaże się jego działalności, może ono rozpocząć działalność.
VIII Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego.
IX Inne informacje:
1. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej i utrzymuje się wyłącznie ze składek
członkowskich.
2. Stowarzyszenie zwykłe nie może:
1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
2) łączyć się w związki stowarzyszeń,
3) zrzeszać osób prawnych,
4) prowadzić działalności gospodarczej,
5) przyjmować darowizn spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać
z ofiarności publicznej.

