
UCHWAŁA  NR  10/III/2015 

 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Sami Swoi” Samociążek             

w Koronowie 

z dnia 17 kwietnia 2015 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia ogrodowego                       

„Sami Swoi” Samociążek w Koronowie 

 za okres od dnia 22.12.2014 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, dla celów wewnętrznych 

Stowarzyszenia, na dzień 31.12.2014 rok za okres od dnia 22 grudnia 2014 roku do 

dnia 31 grudnia 2014 roku wraz z bilansem zamykającym się po stronie aktywów i 

pasywów kwotą 471 156,82 zł oraz nadwyżką na rachunku zysków i strat w kwocie 

599,30 zł.  

2. Okres za 2013 rok, wskazany w ust. 1, zostanie połączony ze sprawozdaniem 

sporządzonym na dzień  31.12.2015 rok, które obejmie okres od dnia 22.12.2014 roku do 

dnia 31.12.2015 roku.  

 

§ 2 

Sprawozdanie według § 1 stanowi integralną część niniejszej uchwały.  

 

§ 3 

Uzasadnienie dotyczące podjętej uchwały stanowi załącznik do tej uchwały i jest jej 

integralną częścią. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji                                                                 Przewodniczący 

  Uchwał i Wniosków                                                                    Walnego Zebrania 

 

 

……………………………….                                                    ………………………………….. 
              (podpis)                                                                                                                                          (podpis) 

 

 
 

 

Załączniki: 

 

1. Sprawozdanie finansowe wraz z bilansem. 

2. Uzasadnienie dotyczące podjętej uchwały. 

 

Bydgoszcz, dnia 17.04.2015 r. 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr 10//III/2015 

 

 

UZASADNIENIE 

dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego stowarzyszenia ogrodowego                                                                              

za okres od dnia 22.12.2014 do dnia 31.12.2014 
 

 

1. Do dnia 21 grudnia 2014 r. Rodzinny Ogród Działkowy „Samociążek” w Koronowie 

był jednostką organizacyjną stowarzyszenia ogrodowego, które powstało z mocy 

ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku. 

2. W dniu 22 grudnia 2014 r. zostało zarejestrowane w KRS ( pod nr: 0000536243) nowe 

stowarzyszenie ogrodowe „Sami Swoi” Samociążek w Koronowie, które zostało 

powołane do prowadzenia ROD Samociążek w Koronowie.  

3. Z mocy ustawy, wymienionej w ust. 1, z dniem 22 grudnia 2014 roku następcą 

prawnym stowarzyszenia, o którym mowa w ust. 1, stało się nowe stowarzyszenie 

ogrodowe, o którym mowa w ust. 2. 

4. Zgodnie z przepisami art. 73 ust. 4 ustawy, o której mowa w ust. 1, podstawę 

rachunkową w omawianym przypadku stanowi sprawozdanie finansowe sporządzone 

na dzień poprzedzający dzień rejestracji nowego stowarzyszenia, tj. na dzień 

21.12.2014 rok. Zaistniała więc konieczność zamknięcia na ten dzień ksiąg 

rachunkowych. 

5. W związku z powyższym zatwierdzone sprawozdanie finansowe obejmuje wskazany 

w nim okres, który obejmuje działalność nowego stowarzyszenia ogrodowego.                                                                                                                                        

 

                                                              
 

Przewodniczący Komisji                                                                 Przewodniczący 

  Uchwał i Wniosków                                                                    Walnego Zebrania 

 

 

……………………………….                                                    ………………………………….. 
              (podpis)                                                                                                                                                (podpis) 
 

 

 

Bydgoszcz, dnia 17.04.2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

 


