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Sprawozdanie Likwidatora z przeprowadzenia likwidacji
Stowarzyszenia Przyjació�  Bia�ej  Przemszy w Likwidacji

Likwidacja Stowarzyszenia Przyjaciół Białej Przemszy  rozpoczęła się z dniem 29.08.2020r.

zgodnie z uchwałą Nr 2/3/2020 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Białej Przemszy

w sprawie rozwiązania stowarzyszenia oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego

Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z

dnia 24.09.2015r. sygn. Sprawy KA.VIII NS-REJ.KRS/021051/20/093. Z dniem 28.02.2021

likwidacja Stowarzyszenia Przyjaciół Białej Przemszy została zakończona. Na ten dzień zostało

przygotowane ostatnie sprawozdanie finansowe.

W ramach obowiązków ustawowych Likwidatora podjęte zostały następujące działania:

1. W dniu 07.10.2020 roku podano do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr Nr 

2/3/2020 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Białej Przemszy w sprawie 

rozwiązania stowarzyszenia oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice –

Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 

24.09.2015r. sygn. Sprawy KA.VIII NS-REJ.KRS/021051/20/093 wszczęta została 

likwidacja Stowarzyszenia Przyjaciół Białej Przemszy z siedzibą w Sławkowie. Informację 

o likwidacji opublikowano:

• na portalu organizacji pozarządowych: https://ogloszenia.ngo.pl,

• na stronie internetowej stowarzyszenia: https://bialaprzemsza.pl,

• na profilu stowarzyszenia na portalu społecznościowym Facebook: 

https://www.facebook.com/bialaprzemsza, 

W załączeniu dołączamy wydruki z powyższych stron internetowych. Jednocześnie 

poinformowano, że czas do składania ewentualnych roszczeń jest do dnia 09.11.2020 roku. 

W tym czasie nie zostało złożone żadne roszczenie.  

2. Na podstawie uchwały nr Nr 4/3/2020 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół 

https://ogloszenia.ngo.pl/
https://www.facebook.com/bialaprzemsza
https://bialaprzemsza.pl/


Białej Przemszy w sprawie przeznaczeniu majątku stowarzyszenia przystąpiono do 

realizacji woli Walnego Zgromadzenia jaką było utrzymanie domeny i strony 

stowarzyszenia www.bialaprzemsza.pl. W tym celu opłacono na okres trzech lat domenę 

internetową i serwer do utrzymania strony. Całkowity koszt utrzymania strony wyniósł 

869,00 zł.

3. Działając na podstawie uchwały nr Nr 4/3/2020 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia 

Przyjaciół Białej Przemszy w sprawie przeznaczeniu majątku stowarzyszenia likwidatorzy 

postanowili przekazać pozostałą część majątku następującym podmiotom:

a) Towarzystwo na rzecz Ziemi, ul. Leszczyńska 7, 32-600 Oświęcim – 2000 zł,

b) ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 8, 41-300 

Dąbrowa Górnicza – 3000 zł,

c) Klub Rekreacyjno – Sportowy TKKF „Michałek”, ul. Michałów 6A, 41-260 Sławków – 

2000 zł,

d) Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki, Al. Jana Pawła II 3/68, 37-450 

Stalowa Wola – 1400 zł,

e) Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5 lok. 5 00-031 Warszawa – 300 zł.

4. Pozostałe fundusze w kwocie 371,87 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów 

likwidacji, a w szczególności na: opłatę sądową, opłatę notarialną, koszty korespondencji.

5. Z dniem 7.12.2020 została rozwiązania umowa z bankiem BNP Parisbas na prowadzenie 

rachunku  rozliczeniowego. W związku z obowiązującym miesięcznym okresem 

wypowiedzenia konto zostało zamknięte z dniem 7.01.2021.

6. Sporządzone zostały sprawozdania finansowe:  na dzień poprzedzający rozpoczęcie 

likwidacji, na dzień końca roku za okres od dnia rozpoczęcia likwidacji do ostatniego dnia 

roku 2020, oraz na dzień zakończenia likwidacji. Na sprawozdania składają się bilanse oraz 

rachunki zysków i strat. 

http://www.bialaprzemsza.pl/

