
                                                                   ……………………………, dnia ….…………………… r. 
             (miejscowość)                          (data) 

                                                                              

 (imię i nazwisko likwidatora oraz  nazwa likwidowanego klubu) 

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

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

Adres likwidatora: 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Numer telefonu*, adres e-mail*: 

………………………………………………………………. 

 

Starosta Olsztyński 

Plac Bema 5 

10-516 Olsztyn 

 

Nr ewidencyjny likwidowanego Klubu: ………… 

Zawiadomienie o rozwiązaniu klubu oraz ustanowieniu likwidatora 

 

Likwidator klubu sportowego o nazwie: ………………………………………………….., zawiadamia że w dn. 

……………………………….. Walne Zebranie, działając w trybie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210) w zw. z § …………… statutu Klubu, 

podjęło uchwały w przedmiocie: 

1. rozwiązania klubu, 

2. ustanowienia likwidatora klubu w osobie Pana/Pani ………………………………………… 

3. przeznaczenia ewentualnego majątku pozostałego po likwidacji klubu na: 

…………………………………………………. (określa uchwała Walnego Zebrania, o ile 

postanowienia statutu nie regulują tej materii). 

Działając w trybie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, przedstawiam dane 

likwidatora: 

1. imię i nazwisko likwidatora: …………………………………………… 

2. miejsce zamieszkania likwidatora: ……………………………….…. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną zgodną z RODO dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej 
Powiatu Olsztyńskiego, w zakładce Ochrona Danych Osobowych (Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej). 

Wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych we wniosku w celu 
usprawnienia kontaktu (numer telefonu, adres e-mail). 

Jednocześnie oświadczam, że zanim wyraziłem/am zgodę zostałem/am poinformowany/a o prawie wycofania wyrażonej 
przeze mnie zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

            podpis: 

……………………………………………… 

        (likwidator Klubu) 
 
 
 



Załączniki1): 

1. ………………………………………………………………………………….…… 

2. ……………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………. 

1) wymienić dokumenty źródłowe (np. uchwały, protokół, lista obecności, ogłoszenie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego celem wywieszenia na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Olsztynie, 

oświadczenie Zarządu Klubu zwołującego Walne Zebranie odnośnie ogłoszenia o Walnym Zebraniu. Treść oświadczenia powinna zawierać: termin, miejsce, 

porządek obrad, w jakiej formie członkowie zostali powiadomieni oraz na ile dni przed Walnym Zebraniem, wskazanie czy były 2 terminy zebrania) 

 
* dane nieobowiązkowe 


