.* - ł
_*._.ł :

:-_.l-

I

_.-*+__

+

]

rr L-i

I

+
l

_*_J

I

-l Ll ll
-ł_]--lłbfu
iillsdz

-j l l
*H
+{

i-i-

|t \<

I

T-

l

|-!
l-

!,
i1

Sąd Rejonowy

Sygn.:KA VIII Ns.Rej.KRS
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Wnioskodawca: Kółko Rolnicze

Wydz.VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Lompy 14

Katowice

* . .,.?}?LffiP
iJ

W nviązku z postanowieniem Sądu wąłvającym do przedłożenia
formularza KRS W 20, wnosimy o wydłuzenie terminu złożęniatego
fbrmularza o 30 dni, gdyżjesteśmyorganizacją społeczną i w okresie
napiętych prac polowych trudno zębrac osoby odpowiedzialnę za
skompletowanie żądanej dokumentacj

i

.

Równocześnie podkreśla się, źę Kółko Rolnicze nie prowadzi
działalnościgospodarczej
.

Rozdz.
1 xadresat-polecony
1xa/a

Val,ń

J. b^rń

Sygnatura KA.

Vlll

Ns. Rej, KRS 80l6lO3l3O4

Numer KRS

postanowienie
dnia 2003-06-16
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Vlll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kRs katowice
Referendarz: Pallado Katarzyna

protokolant:

-------

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w dniu: 2003-06-16 w Katowicach
sprawy Wszczętej z urzędu przy uczestnictwie

KóŁKo RoLNlcZE W GRZAWIE / RKR 367

l cM.

:

MlEDźNA

o rejestrację
postanawia:

'l997 roku Przepisy wprowadzające
na podstawie art.l0 Ustawy z dnia 20 sierpnia
Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.Nr 121poz.770 zmiana Dz.U.2000 rok
Nr l14 por.ll9Ą wŚzcząć z urzędu postępowanie o wpis podmiotu -KÓŁKO
RoLNlcZE W cRZAW|E / RKR 367 l GM. MIEDŹNA- do Krajowego Rejestru Sądowego
- Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

l.

2. wezwać zarząd do przedłożenia : formularza KRS W 20
a) składu osobowego zarządu kółka rolniczego wraz
KRS WK

z numerami

PESEL

- zŃącznik

;

b) składu osobowego organu nadzoru kółka rolniczego (komisji rewizyjnej) wraz z
numerami PESEL

- załącznik KRS

WK;

c) w przypadku dokonania zmian w skłacizie osobowym organów, ktore to zmiany
nie zostaĘ dotąd zarejestrowane - protokołów Walnego Zgromadzenia wraz z
uchwałami w przedmiocie zmian składu osobowego zarządu oraz składu
osobowego komisji rewizyjnej - w oryginałach lub kopiach potwierdzonych
notarialnie
;

d) w przypadku dokonania zmian statutu, które nie zostały dotąd zarejestrowane

protokołów Walnego Zgromadzenia wraz z uchwałami w przedmiocie zmian statutu
- w oryginałach lub kopiach' potwierdzonych notarialnie, oraz tekstu jednolitego
statutu
;

\

wszystko w terminie l4 dni pod rygorem umorzenia postępowania.

3. Wezwać zarząd do złożenia w terminie 'l4 dni oświadczenia czy kołko rolnicze
rowadzi działałnośćgospodarczą przewidzianą statutem, a to wobec obowiązku
oł1. .r,i\,
ienia kółka rolniczego prowadzącego taką działalnośćw rejestrze
'\|-\'ł-""
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orców Krajowego Rejestru Sądr:wego.
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Referendarz: Pallado

KÓŁKo RoLNlcZE W GRZAW|E / RKR
cM. MlEDŹNA
43 _ 227 GRZAWA K / PSZCZYNY MlEDŹNA
Sygnatura:

8O1
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