UCHWAŁA NR 1/II/2015
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Sami Swoi - Samociążek”
w Koronowie
z dnia 17 kwietnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
„Sami Swoi – Samociążek” w Koronowie
za okres od dnia 18.09.2013 r. do dnia 31.12.2014 r.
§1
1. Walne Zebranie Członków, na podstawie § 13 pkt. 2 statutu Stowarzyszenia, w związku z
art. 12 ust. 2 pkt. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z p. zm. postanawia,
co następuje:
 Zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2014 rok za okres od
dnia 18 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wraz z bilansem
zamykającym się po stronie aktywów i pasywów kwotą 0,00 zł oraz nadwyżką/stratą na
rachunku zysków i strat w kwocie 0,00 zł.
2. Stowarzyszenie nie prowadziło żadnej działalności w okresie wskazanym w ust. 1.
§2
Sprawozdanie według § 1 stanowi integralną część niniejszej uchwały.
Przewodniczący Komisji
Uchwał i Wniosków
……………………………….
(podpis)

Załączniki:
1. Sprawozdanie finansowe wraz z bilansem.

Przewodniczący
Walnego Zebrania
…………………………………..
(podpis)

UCHWAŁA NR 2/II/2015
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Sami Swoi - Samociążek”
w Koronowie
z dnia 17 kwietnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
„Sami Swoi – Samociążek” w Koronowie
za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 16.04.2015 r.
§1
3. Walne Zebranie Członków, na podstawie § 13 pkt. 2 statutu Stowarzyszenia, w związku z
art. 12 ust. 2 pkt. 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z p. zm. postanawia,
co następuje:
 Zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 16.04.2015 rok za okres od
dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 16 kwietnia 2015 roku wraz z bilansem zamykającym
się po stronie aktywów i pasywów kwotą 0,00 zł oraz nadwyżką/stratą na rachunku
zysków i strat w kwocie 0,00 zł.
4. Stowarzyszenie nie prowadziło żadnej działalności w okresie wskazanym w ust. 1.
§2
Sprawozdanie według § 1 stanowi integralną część niniejszej uchwały.
Przewodniczący Komisji
Uchwał i Wniosków
……………………………….
(podpis)

Załączniki:
2. Sprawozdanie finansowe wraz z bilansem.

Przewodniczący
Walnego Zebrania
…………………………………..
(podpis)

