
Izabelin 08.03.2019r.

Uchwała nr 1/2019 Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia "Przystań Nadzieja"

z dnia 8 marca 2019 roku o zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego za rok 2018 (Ol.Ol.2018r. - 31.12.2018r.)

Walne Zebranie sześcioma głosami za, przy braku sprzeciwu i braku

wstrzymujących się, zdecydowało o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

za rok 2018 (01.01.2018r. - 31.12.2018r.) i przeznaczeniu dodatniego wyniku

finansowego na rok 2019.

Sekretarz Zebrania
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Przewodniczący Zebrania

Uchwała nr 2/2019 Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia "Przystań Nadzieja"

o zmianie statutu Stowarzyszenia

Na podstawie paragrafu 22 pkt b. Statutu Stowarzyszenia "Przystań Nadzieja" -
członkowie zebrani na Walnym Zebraniu Członków w dniu 08.03.2019 r. w Izabelinie
postanawiają jednogłośnie zaakceptować i przyjąć następujące zmiany w statucie:

1. Zmiana paragrafu 2, którego dotychczasowa treść brzmiała:

"Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa".
Nowa treść paragrafu będzie brzmiała:

"Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Izabelin."



2. Zmiana paragrafu 10, którego dotychczasowa treść brzmiała:

,,1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży
pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji."

Nowa treść paragrafu będzie brzmiała:

"1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:

1) jest pełnoletnia,

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

3) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,

4) posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię,

5) w swoim życiu codziennym kieruje się ideałami Stowarzyszenia,

6) złożyła deklarację członkowską on-linę na stronie Stowarzyszenia.

2. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu
spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1."

3. Zmiana paragrafu 14 pkt 2, którego dotychczasowa treść brzmiała: " Składkę miesięczną
ustala, w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia,."

Nowa treść pkt 2. będzie brzmiała:

" Składkę roczną ustala w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia"

W związki z usunięciem i dodaniem paragrafów w statucie dalsza numeracją podlega
uporządkowaniu.

Załącznikiem do uchwały jest statut Stowarzyszenia "Przystań Nadzieja" w nowej wersji - ze
zmianami wprowadzonymi w dniu 08.03.2019r .
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