Protok6l

Fundacji,,promyk:iil'i:fl:1,',:.Xll'ouwpotssowie,
ul. pocztowa nr 9
Dnia 20 czerwca 2020 roku w siedzibie Fundlacji w potggowie przy
ul.
nr 9 o godz. 12:00 odlv]o siQ posiedzenie Rady rJioaqi .promyt
solidarno6ci" z siedzibq w Potqgowie, iecoru'22194861E, NIp gjgstzssoT,
wpisanel
Krajowym
Rejeslz9
pod
sqdowym
numerem
KRS dooo+2se73,, kt6r"
I
Pocztowej

"ili*yi

PzewodniczAcy Rady Fundacji pan Tomasz Czmoch.

Pzewodni%Eqy stwierdza, 2e na dziefi dzisiejszy na godzinqr 13:00 anrolane
zostato posiedzenie Rady Fundacji ,,Promyk solidarnbSci" z iedzibd
potqgowie z
nastgpujqcym porzqdkiem obrad :

;

f

. Otwarcie

posiedzenia i wyb6r pzewodniaqcego obrad,

2. Stwierdzenie prawidlowo6ci zwolania poJiedzelnla' oraz jego

do podejmowania uchwal,
3. Przyjqcie poaqdku obrad:
- Zlozenie przezzanqd sprawozdania z dzialalnosci za 2019 rok.
- om6wienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
- Pojqcie uchwaly w sprawie rozliczenia wyniku finansilwego za 2019 rok.
- Udzielenie Zaaqdowi absolutorium za 2019 rok.
- Pzyjgcie zalohe(t funkcjonowania Fundacji
4. wolne wnioski,
5. zamkniqcie obrad.
Ad

1.

Na Pzewodniczqcego posiedzenia wybrano

Protok6t ze posiedzenia Rady prowadzid bgdzie

-

zdolno6ci

Tomasza cizmoch.

- T,omasz

Masewicz.

2.

PzewodniuEcy stwierdzil, ze w posiedzeniu uczestniczq Czlonkowie
Rady Nadzorczej w osobach PzewodniczAcego oraz Sekretaza, wobec tego
zgodnie z 518 ust. 2 statutu Fundacji posiedzenie dzisiejsze jest zdolne Oo
podejmowania uchwaN w sprawach postawionych do rozpataenia.-W posiedzeniu
uczestniczy r6wnie2 Artur Malek - Prezes zarzqdu Funrlacji.
Ad

Do protokolu dolqczono listg obecnosci z podpisami uczestnik6w.

Nastgpnie pzystEpiono do pozqdku dziennego, a paewodniczqry posterwil
wniosek, aby Zgromadzenie podjelo nastgpujqcej tre5ci uchwaly:

Ti.^",/ ruq

Fundfii,Pruttyk

Ucltw*a nr 7
Pwidzenia R@

didan&i. z siet
uL

fuebwa nrg

Rada Fundacji pr4fjela sprawozdanie Zarzqdu z jego

wtuffiwiq

w 2019 roku.

UchwaNa wchodzi

w 2ycie z dniem dzisiejszym.
Uchwala zostala podJgb jednoglosnie glosami ,7a,'
w glosowaniu Jawnym.

2

gtlosow wstrrymujqcych siq,

"[-c,-.*/ /h.L

Uchwala nr 2
Posiedzenia Rady
Fundacfi -Prcmyk nlidarnofri-z sieazi,Oq potqgowie,
w
uL Poe'bwa nr g

Suoq Fundacji przyida i zatwierdzila sprawozdanie finansowe obejmujqce bilans;
Fundacji za rok obrachunkowy 2019 wsliazu;qry
nu ori",i ar giuJniu-''zorg roku p.
stronie aktywSw i pasyw6w sumq bilansowq-w'kwocie 11.063,87
zl orazzysk nettq
(tj. nadwyzkq przychoddw nad koiztami) w kwocie L.sos,s2
z+.'
Uchwata wchodzi w 4rcie z dniem dzisiejszym.

uchwala zostala podiqta jednoglosnie glosami
,,za,,bez glos6w wstzymuiqrych sig,
w glosowaniu jawnym.

%*,\ /fur-

Uchwah nr

3

Posiedzenia Rad,,y
Fundaqji - Prontyk nlida rn o&i - z sntd.r:Oq w
uL Pwfrwa nrlg
z dnia 2O eetwca 2OAWfu

potgo wie,

postanowila rozliey(
_zysk netto (tj. nadwy2kq przychod6w nacl
roku 20tg w wysoko6ci-t.3tis,sz
zl w ten sposdb, ze powiq6zy koszby,

Fundacji
Ito?
kosztami) z

okre6lone statutem roku nastqpnego.

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem dzisiejszym.
uchwala zostala podjqta jednoglosnie gtoiami
,,za,,bez glosdw wstraymujqrych sig,
w glosowaniu jawnym.
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Uchwah
FandaqT . ptonr rk

nr4

:ffiffiry{*"w
w poesowie,
al, Poe.bwa
nrg

Rgdg Fundacji uchwalila udzielenie Zazqdowi Fundacji
absolutorium z dzialalnoici
rok 2019.

zar

UchwaNa wchodzi w zycie z dniem dzisiejszym.
uchwala zostala podjqta jednogloSnie glosami
,,za,,bez glos6w wstrzymujqcych siq,
w glosowaniu jawnym.
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Po wyczerpaniu pozqdku qbrad i wobec niezgroszenia
wnio_sk6w w sprawie povrziqcia innych
uchwal, Pzanrodniczqry zamknqr posiedzenie-naay rund.qi
erryk sofidamosci.

przewodniczqcy

profrdda

zgromdzeni",
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Lista obecnoSci
na posiedzeniu
Rady Fundacji ,,Promyk solidarno6ci" z siedzibq w potggowie
z dnia 20 czerwca 2020 roku

1.

Tomasz Czmoch

- Pzewodnieqcy

Rady Fundadi

q^

J)-on .t*J

2.

Tomasz Masewicz

- Sekretaz Rady Fundadi
..--Ie

*on

.

..trl-arg..t.hm

wszyscy powy2ej jako Czlonkowie Rady Fundadi promyk solidarno6ci oraz:

3.

Artur Matek

- Prezes Zanqdu Fundacji promyk

solidarnoSci

