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Sąd Rejonowy
w BiaĘmstoku
XII Wydział Gospod ar cTy
Krajowego Rejestru Sądowego

Sygn. akt BI. XII Ns-Rej. KRS 122301151330

W odpowi edzi napismo Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 14 grudnia Ż015 r.,

dotyczące postępowania w Krajowym Rejestrze Sądowym wobec podmiotu o nazwie:

STOWARZYSZENIE LoKALNA GRUPA DZIAŁANIA,,PUSZCZA BIAŁoWIESKA''

z siedzibą w Hajnówce, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 07.04.1989 r.

Prawo o stowąrzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.),

uprzejmie informuję, co następuje:

l. W związku z faktem, Że przedmiotowy Statut zawiera kolejną numerację $ zasadne

jest usunięcie numeracji rozdz,iałów, a pozostawienie jedynie ich tytułów. Ponadto

w $ l naleŻy usunąó powołanie się na rozdziaŁ oraz dodac' jakiego dokumentu dotyczy

odwołanie w wskazanym $; l '

2. otrzymany od Sądu Statut nie posiada załącznika, o którym mowa w $ 13 ust. 2 lit. e;

3. w $ 25 pkt 12 na\eży dopisaó członków honorowych, jako uczestników mających głos

doradczy w Walnym Zębraniu Członków, zgodnie z zapisami $ 18;

4. Statut nie spełnia zapisów art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo

o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 200I r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.),

na|eży ustanowić w przedmiotowym dokumencie obowiązki członków wspierających

oraz honorowych;
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5. Statut nie spełnia zapisów art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy

o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 200I t. nr

naleŻy ustanowió w przedmiotowym dokumencie sposób

Rady oraz Komisji RewizYjnej.

z dnia 07.04.1989 r. Prawo

79, poz. 855 z późn. zm.),

uzupełnienia składu Zarządu,
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CDP!SPOSTANOWIENIE

Dnia 7 sĘcnliaŻ0t6r

Sąd Rejonowy w BiaĘmstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w składzie: starszy referendarz sądowy Anna Monika Bojarczyk
po rozpoznaniu w dniu 7 stycnia20l6 r. w Białymstoku
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Stowarryszenia Lokalna Grupa Działania ,rPuszcza Białowieska'' z siedzibą v
Hajnówce
o wpis w rejestrze

postanawia:
na mocy art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z

2015 poz. Il42 ze zm.)wezsłaó wnioskodawcę do usunięcie przeszkody do dokonania wpisu poprzez:

- wprowadzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia mających na celu usunięcie nieprawidłowośc
wskazanych w punktach od I do 4 pisma organu nadzoru zdnia 30 grudnia 2015 r.

-w terminie 14 dni pod rygorem oddalęnia wniosku o wpis.

Wnioskodawca powinien złoĘó protokół z Walnego Zebrania Członków' listę obecnóści na alnyn
Zebtanil Członków' uchwałę o zmianie statutu oraz tekst jednolity stafutu uwzględnia adzon<
zmiany (w dwóch egzemplatzach).
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