
STAROSTA SWIOTUICXI
ul. M. Sklodowskiej-Curie 7

58-1oo Swidnica

8E.4220.5.2015
Swidnica, dnia 25.09.2015 r.

DECYZJA

Na podstawie ar1. 4 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

(Dz. rJ. z 2014 r. poz.7I5), art.38 ust. I i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. I04 i I07 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 t. poz. 267

z p62n.zm), rozporzqdzenia Ministra Sportu i Turystyki z drla l8 paldziernika 2011 r'

w sprawie ewidencji klub6w sportowych (Dz. lJ. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449)' po

tozpatrzeniu wniosku z dnia 24 wrzesnia 2015 r. Komitetu ZaNo|ycielskiego KS Neptun

Swidnica

ORZEKAM

wpisad do ewidencji klub6w sportowych, zwiqzklw sporlowych i stowarzyszeri kultury

fiiycznejprowadzonej przez Starostg Swidnickiego pod numerem 88 klub sportowy pod

nazwEi

KS Neptun Swidnica
z siedzibqw Swidnicy przy ul. Dtrugiej 33

Na podstawie art.107 $ 4 - Kodeks postgpowania administracyjnego odst4piono od

uzasadnienia decyzJi, gdy? uwzglgdnia ona w caloSci Z4danie strony.

POUCZENIE
1. Od niniej szej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Samorz4dowego Kolegium

Odwolawczego w Walbrzychv przy ul. Dmowskiego 22 - aft. 1 ust. 1 ustawy z dnia
12 pu2dziernika I 994 r. o samorz4dowych kolegiach odwolawczych (Dz. U. z 200I r. Nr 79,

poz. 856 z p62n.zm) za moim poSrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorEczenia

art.127 $ 1i $ 2orazart.I29 $ 1i $2-Kodekspostgpowaniaadministracyjnego,
2. Na podstawie art. 130 $ 4 - Kodeks postgpowania administracyjnego, decyzia

podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy? uw4glgdnia ona

w caloSci lEdanie strony.
3. Dnia 24.09.2015 f. uiszczono oplatg skarbowq w kwocie 10 zl

(slownie: dziesigd zlotych) na konto Urzgdu Miejskiego w Swidnicy:.

97 1240 1978 1111 0010 0166 s027 .

W zal4czeniu:_
Statut KS Neptun Swidnica

Otrzymuj4:

1. KS Neptun Swidnica
ul. Dluga 33

58-100 Swidnica
2. a.a.


