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Walne Zgromadzenie 22.03.2004 

STOWARZYSZENIA  NA RZECZ ROZWOJU DAWSTWA SZPIKU    

 

Temat:  Zmiany statutu i składu Zarządu Stowarzyszenia   
 

Pan prof. Andrzej Lange powitał zebranych. 

Przedstawił powód zebrania i wyjaśnił przyczynę zmian w statucie. 

Statut należy dopasować do ustawy o ZOZ, która w przyszłym roku wejdzie w życie.  Zmian 

należy dokonywać za każdym razem, gdy dokonujemy zmian w działalności gospodarczej. 

ZOZ od 01.05 br instytucją użyteczności publicznej może być własnością instytucji pożytku 

publicznego. 

Jeden z członków Zarządu p.Lidia Karabon wobec wyjazdu za granice na dłuższy okres czasu  

oświadcza, iż faktycznie nie będzie mógł wypełniać obowiązków sekretarza Stowarzyszenia 

w związku z czym składa  rezygnacje z funkcji sekretarza . 

Obecnych członków na zebraniu – 36 członków. 

 

Zaproponowano następujące zmiany w Statucie: 

 

1.Proponuje się zmiany Statutu Stowarzyszenia przez: 

 

a) zmianę & 14 pkt 5 Statutu przez:- 

- oznaczenie dotychczasowego brzmienia jako p.pkt A i dopisanie następujących   

       wyrazów:„  prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji.” 

- dopisanie p.pkt B w brzmieniu: 

„ działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje: 

         - działalność związana z organizacją targów i wystaw; 

         - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie  

           sklasyfikowane;” 

 

Przystąpiono do głosowania, wszyscy za, zmiana przyjęta jednogłośnie w całości. 

 

b)zmianę & 14 pkt 6 Statutu przez : 

- wykreślenie wyrazów:” działalność związana z organizacją targów i wystaw” oraz 

„działalność związana z bazami danych” 

- wpisanie wyrazów: 

- „ restauracje” 

- „przygotowywanie i dostarczanie żywności i napojów dla odbiorców zewnętrznych 

(katering)” 

- „stołówki” 

 

Przystąpiono do głosowania ,wszyscy za, zmiana przyjęta jednogłośnie w całości. 

 

c) zmianę & 14 pkt 7 Statutu przez przyjęcie jego nowego brzmienia : 

 

„Działalność gospodarcza prowadzona jest  przez powołaną w tym celu wyodrębnioną 

organizacyjnie i bilansowo jednostkę gospodarczą Stowarzyszenia. Prowadzenie nieodpłatnej 

i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych 

form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z 

zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.” 

 

Przystąpiono do głosowania ,wszyscy za, zmiana przyjęta jednogłośnie w całości. 

  



 2

 

 

d) zmianę & 14 pkt 11 Statutu przez wykreślenie wyrazów:  

„-zbywać towarów lub usług na szczególnych zasadach swoim członkom, członkom organów 

lub pracownikom oraz osobom bliskim”: 

i wpisanie w to miejsce: 

„  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy orz ich osób bliskich”. 

 

Przystąpiono do głosowania ,wszyscy za, zmiana przyjęta jednogłośnie w całości. 

 

W tym miejscu poddano pod głosowanie tekst jednolity statutu. Wszyscy za, zamiana przyjęta 

jednogłośnie w całości. 

Wszystkie zmiany w Statucie zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie. 

 

 


