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W nawiązaniu do przesłanych pism z dnia 2I częrwca 2015 r. i 07 sierpnta 201,5 r.

w sprawie nieprawidłowości w działaniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Automobilklub "STOMIL" w Dębicy - uprzejmie informuję, ze korzystając z uprawnien

nadzorczych wynikających z art.8 ust. 5 pkt. 2 i art.25 ustawy Prawo stowarzyszeniach

( tj. Dz.U. Nr 79 z2001r.,poz.855 ze zm.) wezwałęmZarząd Stowarzyszenia o dostarczęnte

w terminie do dnia 1 8 sierpnia br.: uchwał, protokołów i listy obecności członków

Stowarzyszęnia z odblego w dniu 22 maja 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebranta

CzłoŃow Automobilklubu ,,STOMIL" w Dębicy.

Z przeprow adzonej analizy złożonych dokumentów wynika, żę tryb zwołanta

TiacizwyczaJfiego Walnego 7,ebrania Członko,*, Automobilklubu ,,STOMIL" w Dębicy jest

zgodny z zapisem 25 ust.1 lit." b" Statutu Storvarzyszenia.

Komisja Rewizfna w dniu 25 marca 2015 r. wystąpiła z wnioskiem do Zarządu

Stowarzyszenia o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ( zń. Nr l -

potwierdzęnię wpłynię cia 25 .03 .2015 r.)

Zarząd Stowarzyszenia w dniu 13 kwietnia 2015 r. podjął Uchwałę Nr t o zwołaniu

Nadzwy czajnego Walnego Zebranta Członków Automobilklubu ,,STOMIL" wyznaczając

datę, miejsce i godzinę obrad (zał. Nr 2 ).

Z załączonej listy obecności wynika, żę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zebranta

CzłoŃow Stowarzyszenia w dniu 2ż majazols r. uczestniczyło 36 członkow.

Zgodnie z zapisem 24 pkt.3 Statutu Stowarzyszenia podjęte uchwały są prawomocne bez

względu na liczbę obecnych członków. W związku z czym podjęte uchwały na tym

posiedzeniu są prawomocne.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydziń Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

przyjd te dokumenty i zgodnie zę złożonym wnioskiem dokonał zmlan w organach

Stowarzyszęnia z dniem 08 sierpnta2015 r.



Ponadto informuję, że stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządilyfll, trwałym

zrzeszęniem o celach nię zatobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy

działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności

(art.2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

W związku z czw wszelkie nieprawidłowości wynikłe z działania Waszego Stowarzyszenla

należy wyjaśniać we własnym zakręsie.
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