
………………………………………..                                                        …………………………..             

………………………………………………………                                                                                    (miejscowość, data) 

.......................................................... 

(likwidator klubu) 

 
Pozycja w ewidencji:…………………………… 

 

 
        

                                                                Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  

 

WNIOSEK - ZAWIADOMIENIE LIKWIDATORA 

O ROZPOCZĘCIU PROCESU LIKWIDACJI 
 

Na podstawie z art. 36 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  

oraz na podstawie art. 4 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie, w związku  

z § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów 

sportowych, a także na podstawie ………….paragrafu statutu klubu:  

 

 

Likwidator:……………………………………………………………………………………………….. 
 

1. KLUBU SPORTOWEGO DZIAŁAJĄCEGO W FORMIE STOWARZYSZENIA, 

KTÓREGO STATUT NIE PRZEWIDUJE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ* 

2. UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO*:  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                               pełna nazwa klubu 

 

zawiadamia  organ  ewidencyjny,  że  w  dniu  …………………………  odbyło  się  Walne  Zebranie 

Członków Klubu,  które podjęło uchwałę o rozwiązaniu klubu sportowego/uczniowskiego klubu 

sportowego*  i rozpoczęciu   procesu likwidacji. Ponadto podjęto uchwałę o przekazaniu majątku 

stowarzyszenia  oraz wyborze likwidatora klubu Pana/i: 

 

 

…….…………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                 imię, nazwisko, adres likwidatora, nr telefonu 

 

Jako likwidator wnoszę o wpisanie powyższych danych do ewidencji, jednocześnie zobowiązuję się do 

przedstawienia  sprawozdania  z likwidacji oraz protokołu przekazania majątku klubu niezwłocznie  

po zakończeniu  likwidacji, wraz z wnioskiem o wykreślenie z ewidencji. 
 
 

………………………………….. 
                                                                                                                                       likwidator 

 
Załączniki: 

1. protokół z walnego zebrania członków klubu, które podjęło uchwałę o likwidacji podpisany przez protokolanta 

i przewodniczącego zebrania wraz z uchwałami (należy wyliczyć składane uchwały i podać ich liczbę): o rozwiązaniu 

klubu, wyznaczeniu likwidatora, przeznaczeniu majątku klubu, przekazania dokumentów klubu na przechowywanie,  

2. lista obecności członków na walnym zebraniu z własnoręcznymi podpisami, 

3. kserokopia sprawozdania finansowego lub analizy finansowej UEPiK wraz z uchwałą je przyjmującą za zeszły rok (jeśli 

nie były wcześniej składane) oraz sprawozdanie finansowe lub analizę finansową UEPiK na otwarcie likwidacji wraz  

z uchwałą je przyjmującą. Sprawozdanie finansowe lub analizę finansową UEPiK  podpisuje cały zarząd i osoba 

sporządzająca – księgowa. 
4. kserokopię potwierdzenia złożonej deklaracji CIT-8, 

5. ogłoszenia o likwidacji (2 szt.), 
6. jeżeli na walnym zebraniu członków klubu powołano Komisję Mandatową, Skrutacyjną lub inną, należy do wniosku 

dołączyć również protokół z prac tej Komisji, podpisany przez jej członków. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 


