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1. ORGANIZACJA WALNYCH ZGROMADZEŃ

Biorąc pod uwagę duże prawdopodobieństwo zniesienia przez Rząd RP części

ograniczeń wprowadzonych uprzednio w związku z sytuacją epidemiologiczną

w naszym kraju sugerujemy Zarządom Kół Łowieckich rozważenie mozliwości

zwołania Walnych Zgromadzeń sprawozdawczych Kół w okresie czerwca,

lipca i sierpnia br. Porządek obrad winien obejmować wszystkie normalnie

stosowane punkty takie jak :

1. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

2. Udzielenie abso}utorium członkom Zarządls KoŁa

3. Przyjęcie bilansu zatwierdzonego uprzednio uchwałą Zarządu

4. Przyjęcie Planu pracy na sezon 2o2tl22

5. Przyjęcie Preliminatzabudżetowego na sezon 2o27l22

6. Przyjęcie niezbędnych uchwał

Mozliwe jest również wprowadzenie do porządku obrad wyborów

uzupełniających do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w przypadku rezygnacji,

któregoś z członków tych organów bądź utraty mozliwości sprawowania funkcji

( mandat tak wybranej osoby będzie wygasał w końcu obecnie trwającej

kadencji ). W przypadku nie udzielenia absolutorium, któremuś z członków

Zarządu możIiwe będą wybory uzupełniające bez konieczności zamieszczenia

tej sprawy w porządku obrad. Przypominamy o koniecznoŚci przeprowadzenia



ewentualnych wyborów w głosowaniu tajnym, a takze o obowiązku wysyłania

zawiadomień o Zgromadzeniu na 2l dni przed terminem. Osoby kandydujące

do organów koła (Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna) urodzone przed

o1.oB. 197 2r. są zobowiązane do złożenia przed aktem wyborczym oŚwiadczenia

Iustracyjnego bądż informacji o jego wcześniejszym złożeniu na ręce

prowadzącego zebranie.

Informacja o obowiązkach w zakresie sprawozdawczoŚci finansowej za rok

2o2o/2o21 dotycząca zarówno obowiązków Zarząd,ów Kół jak i Walnych

Zgromadzeń:

1. zEzNANIE o WySoKośCI 9SIĄGNIĘTEGo DoCHoDU (IoNIESIoNEJ

STRATY) I NALEZNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH CIT-8

Stosownie do zapisów art.27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych (Dz. U. Igg2 nr 27 poz. 86 z późn. zm.) należy złożyć do końca 3-go

miesiąca roku następnego.

Rozporządzenie MF z 26.o3.2021 r. tego terminu nie przedłuzono.

2. SPRAWOZDANIE FINANSoWE ZA RoK 2o2o l2o2L.

Stosownie do zapisów ustawy o rachunkowoŚci (Dz. U. 2o2L poz. 2I7), po

zmianach wprowadzonych przez MF rozporządzeniem z dnia 26.C3.2o2r (Dz. U.

2o2,], poz. 572) koło łowieckie, kończące rok obrachunkowy 3C-.o4.2o21r., są

zobowiązane:

- sporządzić sprawozdanie finansowe do 3o.o6 - przesunięto o 3 miesiące.

- zatwierdzić sprawozdanie finansowe do 3o.o6 - przesunięto o 3 miesiące.

PRAKTYCE:

1. Do 30.06.2o2lr. Należy zŁożyĆ elektronicznie do właŚciwego urzędu

skarbowego sprawozdanie CIT-B.

2. Najpóźniej do 3o.og.2o27 r. powinno zostaĆ sporządzone przez Zarząd

sprawozdanie finansowe przyjęte uchwałą Zarządu, a następnie opatrzone

podpisani elektronicznymi członków Zarządll i Księgowej. Sprawozdanie to



winno zostać zatwierdzone na walnym z1romadzeniu, następnie w ciągu lO-ciu

dni winno być wysłane elektronicznie do Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej.

g. Z powyższego wynika, ze Walne Zgromadzenie winno odbyĆ się najpóŻniej

pod koniec miesiąca Wrzesień tak aby spełniĆ warunki podane w punkcie z.

PAMIĘTA Ć należy o zachowaniu zaśad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

o ile będzie to możliwe należałoby tozważyĆ możliwoŚĆ organizacji

Walnych Zgromadzeń na świeżym powietrzu.


