
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół nr 
3 Specjalnych w Pszczynie „Razem” 
43-200 Pszczyna ul. Zamenhofa 5 

 
 
 

Uchwała Nr 1 
z dnia ............................... 

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 
obrotowy 2009 oraz sprawozdania zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2009 roku. 
 
Zwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia rozpatrzyło sprawozdanie finansowe 
składające się z: 

- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2009 r., zamykającego się sumą bilansową w kwocie  
13.393,68 zł. 

- rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2009r. do 31.12.2009r., wykazującego zysk netto w 
wysokości 4.002,78 zł. (słownie: cztery tysiące dwa złote 78/100) 

oraz sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2009 roku  
i zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdanie Zarządu 
Stowarzyszenia z działalności w 2009 roku. 
 
 
Ilość głosów ogółem: ................................... 
Głosowało za: .............................................. 
Głosowało przeciw: ..................................... 
 
 
 
Przewodniczący Zgromadzenia  ...................................... 
 
Protokolant Zgromadzenia.......... .................................... 



Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół nr 
3 Specjalnych w Pszczynie „Razem” 
43-200 Pszczyna ul. Zamenhofa 5 

 
Uchwała Nr 2 

z dnia ....................... 
w sprawie: sposobu przeznaczenia zysku za rok 2009 na cele statutowe 
 
Zwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, zysk 
netto Stowarzyszenia za rok 2009 w kwocie 4.002,78 zł postanawia przeznaczyć na cele statutowe 
Stowarzyszenia 
 
 
 
 
Ilość głosów ogółem: ................................... 
Głosowało za: .............................................. 
Głosowało przeciw: ..................................... 
 
 
 
Przewodniczący Zgromadzenia  ...................................... 
 
Protokolant Zgromadzenia.......... .................................... 



Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół nr 
3 Specjalnych w Pszczynie „Razem” 
43-200 Pszczyna ul. Zamenhofa 5 

 
 

Uchwała Nr 3 
z dnia ....................... 

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z wykonywanych przez niego 
obowiązków w 2009 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 2009 r. i przedłuża im mandat do dotychczas 
sprawowanych funkcji  
 
 
 
 
Ilość głosów ogółem: ................................... 
Głosowało za: .............................................. 
Głosowało przeciw: ..................................... 
 
 
 
Przewodniczący Zgromadzenia  ...................................... 
 
Protokolant Zgromadzenia.......... .................................... 


