ŁÓdż, dn.07.06.2016r.

Uchwała nr 1|2016

Rady Fundacji Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii
Wad Wrodzonych Serca
lnstytutu Centrumm Zdrowia Matki Polki w Łodzi
,,Mamy Serce" z dnia 07.06.2016 roku o zatwierdzeniu
sprawo zdania finansowego i meryt orycznego

za rok 2015

.

Na posiedzeniu w dn.07.06.2016r Rada Fundacji jednogłośnie
zdecydowała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
merytorycznego za rok2015
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Łódż. dn'07.06.2016r

ProtokÓł zZebrania Rady Fundacji Rozwoju Kardio|ogii i KardiochirurgiiWad
Wrodzonych Serca |nstytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,,Mamy Serce'.

zdnia 07.06.2016

r

W dniu 07.06.2016 r. w siedzibie Fundacji ,,Mamy Serce"
przy u|. Rzgowskiej 281l2B9 w Łodzi odbyło się zebranie Rady Fundacji' W zebraniu
udziat wzię|i członkowie Rady Fundacji.
W zebraniu uczestniczyłatakŻe prezes zarządu Ewa Leszczyńska - Kasprzyk,
vice-prezes Krystyna Kornacka - Kopa|a oraz cztonek zarządu Mańa K|imanek.
Zebranie prowadził przewodniczący Rady FundacjiAndrzej Sysa' Protokotowanie
p rzyg otowa n ie d oku mentów z zebrania zostało powierzone Marcie K| im a nek.

i

Przewodniczący Rady Fundacji poinformował, Żejest to coroczne zebranie w ce|u
zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działaInościFundacji.
Następnie przewodniczący oddat głos prezesowi i vice-prezesowi Zarządu Fundacji
w ce|u przedstawienia informacji o działaniach iwynikach finansovtlych fundacjiw
roku poprzednim. Głos zabrała prezes zarządu przedstawiając zebranym
sprawozdanie merytoryczne z działa|nościa następnie vice-prezes omawiając
sprawozdanie finansowe za 2015r. Po tym wystąpieniu przewodniczący Rady
Fundacji zainicjowat dyskusję kierując pytania w ce|u wyjaśnienia pewnych kwestii do
Zarządu Fundacji.
Po zakończeniu dyskusji przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą o
przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego. Uchwaty zostaĘ przyjęte
jednogłośnie.(zatącznik nr 1). Dołączono równiez listę członków Rady Fundacji
obecnych na zebraniu (zat.nr 2)
Podpisano:
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P>e\]Vegd'źąćy Rady Fundacji

Członkowie Rady Fundacji

Łódzdn.07.06.2016r.

Fundacji Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii
Lista obecności członków Rady

WadWrodzonychSerca|nstytutuCentrumZdrowiaMatkiPolkiwŁodzi
,,MamY Serce"
w dniu 07'06'2016r
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