PROJEKTY
UCHWAŁ
WALNEGO
ZGROMADZENIA
2015

- projekt UCHWAŁA NR …..
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia ………………… r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1443 ze zm.) oraz na podstawie § 60 punktu 2 Statutu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nowa”, Walne Zgromadzenie uchwala:
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się
sumą 171 880 710,81 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk
netto w wysokości 2 805 089,18 zł.
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 166 143,40 zł.
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do
31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 661 790,74 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi zostanie
rozliczona zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych.

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

..........................................

................................................

- projekt UCHWAŁA NR ……..
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia …………… r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.

Działając na podstawie § 60 punkt 2 Statutu SM „Nowa”
Walne Zgromadzenie
zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2014.

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

..........................................

............................................

- projekt UCHWAŁA NR ……
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia …………….. r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Władysławowi Dydo
z działalności za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Działając na podstawie § 60 punkt 2 Statutu SM „Nowa”
Walne Zgromadzenie
postanawia
udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Władysławowi Dydo z działalności za okres
od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

..........................................

............................................

- projekt UCHWAŁA NR …….
WALEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia ……………. r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu mgr Jolancie Grzyb
z działalności za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Działając na podstawie § 60 punkt 2 Statutu SM „Nowa”
Walne Zgromadzenie
postanawia
udzielić absolutorium Wiceprezes Zarządu mgr Jolancie Grzyb z działalności za okres
od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

..........................................

............................................

- projekt UCHWAŁA NR ……..
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia ………………. r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr inż. Leszkowi Raneckiemu
z działalności za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Działając na podstawie § 60 punkt 2 Statutu SM „Nowa”
Walne Zgromadzenie
postanawia
udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr inż. Leszkowi Raneckiemu z działalności
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

..........................................

............................................

- projekt UCHWAŁA NR ……..
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia ………………. r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 60 punkt 2 Statutu SM „Nowa”
Walne Zgromadzenie
zatwierdza
przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie
z działalności za rok 2014.

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

..........................................

............................................

- projekt UCHWAŁA NR ……..
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia ………………. r.

W sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za 2014 rok.
Działając na podstawie art. 38 §1 pkt 4 Ustawy prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz.1443 ze
zm.) oraz na podstawie § 60 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”, Walne Zgromadzenie
podejmuje decyzję o następującym przeznaczeniu nadwyżki bilansowej za 2014 r. w kwocie
2 805 089,18 zł.
1. Kwotę 100 756,02 zł pożytków z nieruchomości przeznaczyć na zwiększenie funduszu
remontowego tych nieruchomości, na których powstała, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.
2.
Kwota 207 537,28 zł umorzeń pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego tych
nieruchomości, których dotyczy umorzenie, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych.
3. Kwotę 2 496 795,88 zł przeznaczyć na zasilenie funduszu remontowego zasobów
mieszkaniowych proporcjonalnie do sumy
powierzchni użytkowej mieszkań członków
poszczególnych nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

..........................................

............................................

- projekt UCHWAŁA NR ……..
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU ZDROJU
z dnia ………………. r.

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości:
- informację Zarządu w sprawie przeprowadzenia pełnej lustracji Spółdzielni za okres
od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.,
- list polustracyjny Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej
w Katowicach, z którego wynika, że nie było konieczności formułowania wniosków
polustracyjnych.

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

..........................................

............................................

- projekt UCHWAŁA NR ……..
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU
z dnia ………………. r.

w sprawie: ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego nr 0/26 położonego
przy ul. Turystycznej 13 w Jastrzębiu-Zdroju.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1443) i § 60 pkt 5
Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” Walne Zgromadzenie:
§ 1.
Wyraża zgodę na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy
ul. Turystycznej 13/0/26 o pow. 21,01 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na rzecz osoby uprawnionej do lokalu
mieszkalnego położonego Jastrzębiu-Zdroju przy ul Turystycznej 13/2, w celu powiększenia tego
lokalu mieszkalnego.
§ 2.
Sprzedaż nastąpi za cenę wynikającą z opinii o wartości rynkowej lokalu użytkowego,
o którym mowa w § 1, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 3.
Do wykonania uchwały i zawarcia właściwej umowy upoważnia się Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju.

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

..........................................

............................................

- projekt UCHWAŁA NR ……..
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia ………………. r.

w sprawie: odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia ze Spółdzielni,
a wniesionego przez P. informacja niedostępna – dane osobowe,
zam. Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 18/
(dotyczy lokalu mieszkalnego
położonego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Turystyczna 53/ ).

Walne Zgromadzenie
Uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Nr 46/2014 z dnia 26.03.2014 r. o wykreśleniu ze Spółdzielni
P. informacja niedostępna – dane osobowe zam. Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 18/ .

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

..........................................

............................................

- projekt UCHWAŁA NR ……..
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia ………………. r.

w sprawie: odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia ze Spółdzielni,
a wniesionego przez P. informacja niedostępna – dane osobowe,
zam. Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 18/
(dotyczy lokalu mieszkalnego
położonego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Turystyczna 53/ ).

Walne Zgromadzenie
Uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Nr 47/2014 z dnia 26.03.2014 r. o wykreśleniu ze Spółdzielni
P. informacja niedostępna – dane osobowe zam. Jastrzębie-Zdrój, ul. Turystyczna 18/

.

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

..........................................

............................................

- projekt UCHWAŁA NR ……..
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia ………………. r.

w

sprawie:

odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia
ze Spółdzielni, a wniesionego przez P. informacja niedostępna – dane osobowe,
zam. Żory, os. Sikorskiego 25A/ .

Walne Zgromadzenie
Uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Nr 98/2012 z dnia 27.08.2014 r. o wykreśleniu ze Spółdzielni P.
informacja niedostępna – dane osobowe, zam. Żory, os. Sikorskiego 25A/ .

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

..........................................

............................................

- projekt UCHWAŁA NR ……..
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia ………………. r.

w

sprawie:

odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykreślenia
ze Spółdzielni, a wniesionego przez P. informacja niedostępna – dane osobowe,
zam. Żory, os. Pawlikowskiego 19B/ .

Walne Zgromadzenie
Uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Nr 126/2014 z dnia 24.09.2014 r. o wykreśleniu ze Spółdzielni P.
informacja niedostępna – dane osobowe, zam. Żory, os. Pawlikowskiego 19B/ .

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

..........................................

............................................

PROJEKTY
UCHWAŁ
WNIESIONE
PRZEZ CZŁONKÓW
SM „NOWA”

-projektUCHWAŁA NR ....
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” w JASTRZĘBIU ZDROJU
z dnia ……………….
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”
w Jastrzębiu-Zdroju.

Na podstawie § 60 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju
Walne Zgromadzenie uchwala:
§1
Zmianie ulega § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, który otrzymuje brzmienie:
„1. Członkowie Rady za udział w pracach Rady pobierają wynagrodzenie, które jest wypłacane w
formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń.
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi:
1) dla Przewodniczącego Rady – 800 PLN,
2) dla członków Prezydium i przewodniczących komisji – 700 PLN,
3) dla pozostałych członków Rady - 600 PLN.”

§2
Upoważnia się Zarząd do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu.

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

……………………………..

…………………...................

-projektUCHWAŁA NR ....
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” w JASTRZĘBIU ZDROJU
z dnia ……………….

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”
w Jastrzębiu-Zdroju.

Na podstawie § 60 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju
Walne Zgromadzenie uchwala:
§1
§ 4 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z 9 członków. Członkowie Rady, wybierani są przez Walne
Zgromadzenie.
§2
Upoważnia się Zarząd do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu.

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

……………………………..

…………………...................

-projektUCHWAŁA NR ....
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” w JASTRZĘBIU ZDROJU
z dnia ……………….

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”
w Jastrzębiu-Zdroju.

Na podstawie § 60 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju
Walne Zgromadzenie uchwala:
§1
W § 6 Regulaminu Rady Nadzorczej wykreślić ust. 4.
§2
Upoważnia się Zarząd do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu.

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

……………………………..

…………………...................

-projektUCHWAŁA NR ....
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” w JASTRZĘBIU ZDROJU
z dnia ……………….

w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst
jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1443 z późniejszymi zmianami) i § 60 pkt 9 Statutu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju
Walne Zgromadzenie uchwala:
§1
W § 73 ust.1 Statutu wykreślić punkt 9.
§2
Upoważnia się Zarząd do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu.

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

……………………………..

…………………...................

-projektUCHWAŁA NR ....
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” w JASTRZĘBIU ZDROJU
z dnia ……………….

w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju.
Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst
jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1443 z późniejszymi zmianami) i § 60 pkt 9 Statutu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju
Walne Zgromadzenie uchwala:
§1
W § 73 ust. 1 Statutu wykreślić punkt 14 .
§2
Upoważnia się Zarząd do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu.

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

……………………………..

…………………...................

-projektUCHWAŁA NR ....
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” w JASTRZĘBIU ZDROJU
z dnia ……………….

w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju.
Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst
jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1443 z późniejszymi zmianami) i § 60 pkt 9 Statutu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju
Walne Zgromadzenie uchwala:

§1
W § 69 Statutu wykreśla się ust. 4.
§2
Upoważnia się Zarząd do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu.

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

……………………………..

…………………...................

-projektUCHWAŁA NR ....
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” w JASTRZĘBIU ZDROJU
z dnia ……………….
w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju.

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst
jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1443 z późniejszymi zmianami) i § 60 pkt 9 Statutu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju
Walne Zgromadzenie uchwala:
§1
§ 70 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” otrzymuje brzmienie:
„Kandydatem do Rady Nadzorczej może być członek Spółdzielni, który uzyskał pisemne
poparcie co najmniej 50 innych członków Spółdzielni”.
§2
Upoważnia się Zarząd do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu.

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

……………………………..

…………………...................

-projektUCHWAŁA NR ....
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” w JASTRZĘBIU ZDROJU
z dnia ……………….

w sprawie: montażu monitoringu na wniosek mieszkańców i sfinansowania go z funduszu
remontowego.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą do podjęcia uchwały dotyczącej sfinansowania
montażu monitoringu z funduszu remontowego danej nieruchomości, jeżeli mieszkańcy wyrażą chęć
jego montażu w referendum.

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

……………………………..

…………………...................

-projektUCHWAŁA NR ....
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” w JASTRZĘBIU ZDROJU
z dnia ……………….

w sprawie: umieszczania dokumentów na stronie internetowej z podpisami.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” do umieszczenia na
stronie internetowej Spółdzielni, dokumentów wymienionych art. 81 ust. 3 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych z podpisami osób, które figurują na oryginałach tych dokumentów.

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

……………………………..

…………………...................

-projektUCHWAŁA NR ....
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” w JASTRZĘBIU ZDROJU
z dnia ……………….
w sprawie: zmiany uchwały Rady Nadzorczej nr 112/2012 z dnia 30.05.2012 r.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” do zmiany
uchwały nr 112/2012 z dnia 30.05.2012 r. w ten sposób, że treść uchwały otrzymuje brzmienie:
„Działając na podstawie art. 81 ust.2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 11 ust. 4 i § 73
ust. 1 pkt 20 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”, Rada Nadzorcza ustala koszt sporządzenia
kopii dokumentów, o których mowa w art. 81 ust. 1 i 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w
wysokości 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego każdorazowo przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za jedną stronę formatu A4.”

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

……………………………..

…………………...................

-projektUCHWAŁA NR ....
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” w JASTRZĘBIU ZDROJU
z dnia ……………….

w sprawie: zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”
w Jastrzębiu-Zdroju.
Na podstawie § 60 pkt 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju

Walne Zgromadzenie uchwala:
§ 5 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie
„1. Po objęciu swych funkcji Przewodniczący poddaje pod głosowanie jawne:
1) przyjecie porządku obrad.
Porządek obrad określony w zawiadomieniu, o którym mowa w § 62 ust. 1 statutu, nie
może ulec zmianie. Na wniosek Walnego Zgromadzenia dopuszcza się zmianę kolejności
rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
Przyjęty porządek obrad winien być podany do wiadomości członków przez odczytanie.
2)
wybory Komisji części Walnego Zgromadzenia.
Każda część Walnego Zgromadzenia wybiera spośród obecnych członków Komisję
Mandatowo-Skrutacyjną w składzie 3 osób.”

W głosowaniu wzięło udział … członków.
Za uchwałą oddano … głosów
Przeciw uchwale oddano … głosów
Uchwała nr …… została podjęta.

Przewodniczący Konwentu Seniorów

Sekretarz Konwentu Seniorów

……………………………..

…………………...................

KANDYDACI
NA
CZŁONKÓW
RADY
NADZORCZEJ

wzór

KARTA WYBORCZA
wybory członków Rady Nadzorczej w roku 2015

Lista nr 1
Jastrzębie - Zdrój, os. Barbary: okręg: ul. Jasna, ul. Szkolna

1.
2.

ZBIGNIEW KOPAŃSKI
JÓZEF KUBERA

Lista nr 2
Jastrzębie - Zdrój, os. Barbary, okręg: ul. Turystyczna 1-3, 2-4, 5-7, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-28,
30-32, 63-73

1.

BOGUMIŁ ORZOŁ

Lista nr 3
Jastrzębie - Zdrój, okręg: os. Zofiówka, os.1000-lecia, ul. Truskawkowa

1.

ROMAN ANTCZAK

Z każdej listy można wybrać jednego kandydata. Obok imienia i nazwiska wybranego
kandydata należy postawić znak „x”.

