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WPIS ZMIAN DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie wniosku o wpis zmian odbywa się w budynku Urzędu przy ul. Podgórnej 22,
w sekretariacie Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych, III piętro, pok. 309,
tel. (+48) 68 45 64 309, e-mail: sport@um.zielona-gora.pl
Odbiór odbywa się w budynku Urzędu przy ul. Podgórnej 22, w pok. 305A, tel. (+48) 68 45 64 320.
WYMAGANE DOKUMENTY:
wniosek o wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, sporządzony samodzielnie przez interesanta,
- jeśli wniosek składa Zarząd - podpisują go wszyscy jego członkowie,
załączniki do wniosku:
- protokół z zebrania zawierający informacje o dokonaniu zmiany: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe /
Zarządu / Komisji Rewizyjnej / nazwy / adresu siedziby / regulaminu działalności,
- w przypadku zmiany regulaminu działalności należy załączyć 2 egz. jednolitego tekstu regulaminu,
- lista obecności z zebrania.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
rozpatrzenie kompletnego wniosku następuje w terminie 7 dni od dnia jego złożenia,
w przypadku stwierdzenia braków we wniosku – wzywa się do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania,
termin na dokonanie wpisu zmian liczy się od dnia uzupełnienia wniosku,
nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
dokument: pismo o wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
odbiór:
- pismo można odebrać osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego
tożsamość osoby,
- możliwe jest doręczenie dokumentu za pośrednictwem poczty (list polecony) - wówczas na zawiadomieniu należy
zaznaczyć taką formę odbioru.

OPŁATY
brak
DODATKOWE INFORMACJE
Stowarzyszenie zwykłe, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmian danych, składa wniosek o zamieszczenie
w ewidencji zmienionych danych wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę zmiany.
Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela / osób z Zarządu /
osób z organu kontroli wewnętrznej.
ochrona danych osobowych: administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wpisem zmian do
ewidencji stowarzyszeń zwykłych jest Prezydent Miasta Zielona Góra; przetwarzane danych jest niezbędne w celu
wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w związku z wpisem zmian do ewidencji stowarzyszeń
zwykłych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w urzędzie? - Stowarzyszenia, kluby
sportowe oraz w Wydziale Sportu, Kultury i Turystyki Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona
Góra.
PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713),
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu
prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).
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