NADZÓR NAD STOWARZYSZENIAMI .
Starosta Lipski sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń oraz oddziałów stowarzyszeń
zarejestrowanych, mających siedzibę na terenie powiatu lipskiego.
Do kompetencji organu nadzoru należy:
• opiniowanie wniosków o rejestrację stowarzyszenia oraz wniosków o zmianę statutu stowarzyszenia,
• sprawdzanie uchwał walnych zebrań członków stowarzyszenia pod względem ich zgodności z
obowiązującymi przepisami prawa i statutu stowarzyszenia,
• wnioskowanie do Sądu o zastosowanie określonych w przepisach środków w przypadku, gdy
działalność stowarzyszenia jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami statutu,
• żądanie od stowarzyszenia wyjaśnień .
Starosta prowadzi ewidencję oddziałów stowarzyszeń zarejestrowanych.
Każdy oddział stowarzyszenia z siedzibą na terenie powiatu lipskiego musi zgłosić swoją działalność
Staroście Lipskiemu. Powstanie oddziału stowarzyszenia zostanie odnotowane w w/w ewidencji.
Dokumenty niezbędne w celu dokonania wpisu oddziału stowarzyszenia do ewidencji:
• uchwała (odpis) organów centralnych stowarzyszenia o utworzeniu
oddziału stowarzyszenia,
• uchwała co najmniej 15 osób o utworzeniu oddziału stowarzyszenia z siedzibą na terenie Powiatu
Lipskiego wraz z listą członków,
• statut oddziału stowarzyszenia,
• skład zarządu i komisji rewizyjnej.
OBOWIĄZKI STOWARZYSZENIA WOBEC SĄDU I ORGANU NADZORU PO REJESTRACJI
Wybrany zarząd, wpisanego od rejestru stowarzyszenia, jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu miesiąca
od jego wyboru, zawiadomić o tym właściwy sąd rejestrowy oraz organ nadzorujący o swoim składzie,
miejscu zamieszkania członków a także wskazać adres siedziby stowarzyszenia (jeśli we wniosku o
rejestrację podano adres tymczasowy).
Obowiązki stowarzyszenia wobec sądu i organu nadzorującego:
• zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu - w
tym przypadku stosuje się zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia,
• zarząd stowarzyszenia ma obowiązek, na żądanie organu nadzorującego, dostarczyć odpisy uchwał
walnego zebrania członków,
• stowarzyszenie ma obowiązek udzielać niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu.
Sankcje jakie może zastosować organ nadzorujący wobec stowarzyszenia w przypadku, gdy jego
działalność jest niezgodna z prawem, postanowieniami statutu oraz poleceniami organu nadzorującego:
• organ nadzorujący może wnioskować do sądu o nałożenie grzywny na stowarzyszenie za niestosowanie
się do poleceń organu wynikających z art. 25 ustawy Prawo o stowarzyszeniach (patrz wyżej- obowiązki
stowarzyszenia...),
• organ nadzorujący, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, może
wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie,
• udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia,
• wystąpić do sądu o zastosowanie środków wskazanych w art. 29 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, tj.:
- udzielenie upomnienia władzom stowarzyszenia,
- uchylenie niezgodnej z prawem lub statutem uchwały stowarzyszenia,
- rozwiązanie stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub
uporczywe naruszenie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków
do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem,
- zawieszenie w czynnościach zarządu stowarzyszenia i wyznaczenie
przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia,
- ustanowienie kuratora w przypadku, gdy stowarzyszenie nie ma zarządu
zdolnego do działań prawnych.
Sąd, na wniosek organu nadzorującego, może wydać postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia jeżeli:
• liczba członków stowarzyszenia zmniejszyła się poniżej liczby członków wymaganych do jego
założenia,
• stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w
okresie nie dłuższym niż rok.

