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Uchwała Nr 1 
z dnia 19.05.2015 r. 

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 
obrotowy 2014 oraz sprawozdania zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2014 roku. 
 
Zwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia rozpatrzyło sprawozdanie finansowe 
składające się z: 

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r., zamykającego się sumą bilansową w kwocie  
67.970,90 zł. 

- rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazującego stratę netto 
w wysokości 25.445,33 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć 
złotych 33/100) 

oraz sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2014 roku  
i zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdanie Zarządu 
Stowarzyszenia z działalności w 2014 roku. 
 
 
Ilość głosów ogółem: ................................... 
Głosowało za: .............................................. 
Głosowało przeciw: ..................................... 
 
 
 
Przewodniczący Zgromadzenia  ...................................... 
 
Protokolant Zgromadzenia.......... .................................... 
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Uchwała Nr 2 

z dnia 19.05.2015 r. 
w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok 2014 
 
Zwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, 
stratę netto Stowarzyszenia za rok 2014 w kwocie 25.445,33 zł postanawia pokryć ze środków 
funduszu statutowego. 
 
 
 
 
Ilość głosów ogółem: ................................... 
Głosowało za: .............................................. 
Głosowało przeciw: ..................................... 
 
 
 
Przewodniczący Zgromadzenia  ...................................... 
 
Protokolant Zgromadzenia.......... .................................... 
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Uchwała Nr 3 
z dnia 19.05.2015 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z wykonywanych przez niego 
obowiązków w 2014 roku i przedłużenia mandatu do dotychczas sprawowanych funkcji wszystkim 
członkom Zarządu. 
 
Zwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia udziela absolutorium wszystkim członkom 
Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków w 2014 r. i przedłuża im mandat do dotychczas 
sprawowanych funkcji  
 
 
 
 
Ilość głosów ogółem: ................................... 
Głosowało za: .............................................. 
Głosowało przeciw: ..................................... 
 
 
 
Przewodniczący Zgromadzenia  ...................................... 
 
Protokolant Zgromadzenia.......... .................................... 


