POSTĘPOWANIE LIKWIDACYJNE KLUBU SPORTOWEGO
(zgodnie z art. 36-39 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach)

I. Jeżeli członkowie klubu sportowego chcą, aby klub zakończył swoją działalność i byt prawny
powinni na Walnym Zebraniu Członków klubu:
1. podjąć uchwałę o rozwiązaniu klubu, przeznaczeniu majątku klubu, powołaniu likwidatora oraz
wyznaczeniu miejsca przechowywania dokumentów klubu;
2. sporządzić protokół z zebrania;
3. sporządzić listę obecności członków klubu na zebraniu.
II. Następnie likwidator:
1. pisemnie zawiadamia Prezydenta Miasta Zielona Góra o wszczęciu postępowania
likwidacyjnego klubu sportowego oraz dołącza:
- protokół z Walnego Zebrania Członków,
- uchwałę o rozwiązaniu klubu, przeznaczeniu majątku klubu, powołaniu likwidatora oraz
wyznaczeniu miejsca przechowywania dokumentów klubu,
- listę obecności,
- 2 egz. ogłoszenia, jeżeli ma ono zostać wywieszone w siedzibie urzędu.
2. podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego*.
* Likwidator może wywiesić stosowne zawiadomienie (ogłoszenie) w urzędzie gminy, budynku sądu lub lokalu
stowarzyszenia, zamieścić ogłoszenie w gazecie lokalnej, ogólnokrajowej albo umieścić ogłoszenie o likwidacji na
portalu internetowym np.: www.ngo.pl .

III. W dalszej kolejności likwidator sporządza:
1. protokół przekazania dokumentów klubu sportowego na przechowywanie (protokół zawiera
podpis zdającego i przejmującego);
2. ustala listę wierzycieli i dłużników;
3. przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia
wierzycieli;
4. sprawozdanie finansowe – sprawozdanie to składa się z tych samych elementów, co
sprawozdanie finansowe sporządzane na zakończenie roku obrotowego - stan rachunkowy na
początek i koniec likwidacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

IV. Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego likwidator składa do Prezydenta Miasta Zielona
Góra wniosek o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji, wg wzoru dostępnego w:
- Wydziale Sportu, Kultury i Turystyki (ul. Podgórna 22, III piętro, pok. 309 i pok. 305A),
- Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w urzędzie? - Stowarzyszenia, kluby
sportowe,
- Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu przy ul. Podgórnej 22 (parter).

Z chwilą wykreślenia z ewidencji klub traci osobowość prawną.

