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I. TYTUŁ SPRAWY

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SKŁADU ZARZĄDU I ADRESIE SIEDZIBY
TERENOWEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ STOWARZYSZENIA 

ORAZ STATUTU STOWARZYSZENIA 

II. PODSTAWA  PRAWNA

 ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach                       
(  Dz.U. z 2019 r., poz. 713 ze zm.)

III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Zawiadomienie można złożyć : w Biurze Obsługi Mieszkańców  Starostwa Powiatowego
ul. 17 Stycznia 7 Ciechanów, poniedziałek – piątek w godz. 800- 1600. lub przesłać pocztą
na adres: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów.
Załatwiający sprawę - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
ul. 17 Stycznia 7, pokój 114 - poniedziałek – piątek w godz. 800- 1600.
osoba  do  kontaktu  -  Joanna  Kowalska  –  inspektor  -  telefon  729-055-960,
ul. 17 Stycznia 7, pok. 114.   

IV. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, jeżeli dokumentacja jest kompletna. 
Zarząd  terenowej  jednostki  organizacyjnej  stowarzyszenia  jest  obowiązany  w  terminie
14 dni zawiadomić organ nadzorujący o zmianach w składzie zarządu, adresie oraz statucie
stowarzyszenia  -  art.  20  ust.  2  ustawy  z  dnia  7  kwietnia  1989  roku  Prawo
o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2019 r., poz. 713 ze zm).

V.  WYMAGANE DOKUMENTY

Zawiadomienie  o  zmianie  składu  zarządu  terenowej  jednostki  organizacyjnej
stowarzyszenia, adresu jej siedziby oraz statutu stowarzyszenia – według załącznika do
karty. 

 Jednolita  wersja  obowiązującego  statutu  –  potwierdzonego  przez  KRS  lub
uprawnione osoby organu jednostki macierzystej, (jeżeli zmiana tego dotyczy) 

 Protokół  z  walnego  zebrania  członków  terenowej  jednostki  organizacyjnej
stowarzyszenia wraz z listą obecności członków na walnym zebraniu, 

 Uchwały o wyborze Zarządu,  (jeżeli zmiana tego dotyczy), 
 Uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej, (jeżeli zmiana tego dotyczy),
 Uchwała o zmianie siedziby,  (jeżeli zmiana tego dotyczy),
 Aktualny wykaz członków, wg stanu na dzień obrad walnego zebrania. 

VI.  OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej.



VII. DRUKI WNIOSKÓW

Druk  zawiadomienia  organu  nadzorującego  o  zmianie  w  składzie  zarządu  i  adresie
siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie stowarzyszenia
– według załącznika do karty. 

VIII.  PROCEDURA  ODWOŁAWCZA

Brak
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