
                                                                                                                                Skoczów, dnia 10.05.2018 r. 

INFORMACJA
dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” 

w Skoczowie.

W dniu 27.04.2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” 
w Skoczowie  z  udziałem przewodniczących  I  i  II  części  Walnego Zgromadzenia  Członków 
(§ 64 ust. 6 i 7 Statutu). 
Tematem  posiedzenia  było  stwierdzenie,  która  z  uchwał  wynikająca  z  porządku  obrad 
Walnego Zgromadzenia otrzymała wymaganą statutem ilość głosów oraz która takiego warunku 
nie spełniła.
W  obradach  I  części  Walnego  Zgromadzenia  w  dniu  23.04.2018  r.  wydano 82  mandaty. 
W obradach II  części  Walnego  Zgromadzenia  w dniu  24.04.2018  r.  wydano 65  mandatów. 
Przygotowanych pod głosowanie było 14 uchwał.

Uchwała nr  01/2018 dot. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
Uchwała nr  02/2018 dot. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
Uchwała nr  03/2018 dot. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 
Uchwała nr  04/2018 dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego.    
Uchwała nr 05/2018 dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Januszowi 
Skowrońskiemu.
Uchwała nr  06/2018 dot. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Teresie Zagóra.
Uchwała nr 07/2018 dot. udzielenia absolutorium członkowi Zarządu - Kazimierzowi 
Pileckiemu.
Uchwała nr  08/2018 dot. przeznaczenia nadwyżki bilansowej.
Uchwała nr  09/2018 dot. wyrażenia zgody na pokrycie kosztów wykonania dodatkowych robót 
ponad  roczny  odpis  na  fundusz  remontowy  oraz  sposobu  spłaty  tego  przekroczenia  na 
nieruchomości Gustawa Morcinka.
Uchwała  nr   10/2018  dot.   wpisania  do  Statutu  Spółdzielni  punktu  o  tajnym  głosowaniu 
o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium poszczególnym członkom Zarządu
Uchwała nr 11/2018 dot. uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni i zatwierdzenie jednolitego 
tekstu Statutu.
Uchwała nr 12/2018 dot. zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 13/2018 dot. przystąpienia Spółdzielni do Związku Rewizyjnego.
Uchwała nr 14/2018 dot. udostępnienia na stronie internetowej Spółdzielni sprawozdań z obrad 
organów  Spółdzielni,  a  także  uchwał  Walnego  Zgromadzenia,  ustaleń  lustracji  i  rocznego 
sprawozdania finansowego.

Zarząd informuje, że uchwały o numerach  od  01 - 09 i od  11 - 14 ujęte w porządku obrad 
I  części  i  II  części  Walnego  Zgromadzenia  Członków  otrzymały  wymaganą  Statutem ilość 
głosów, a tym samym zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 10 ujęta w porządku obrad I części i II części Walnego Zgromadzenia Członków nie 
otrzymała  wymaganej  Statutem ilości  głosów a  tym samym  została  odrzucona przez Walne 
Zgromadzenie zgodnie z § 64 ust. 3 Statutu.

Wszystkie  wnioski  złożone  w  trakcie  obrad  Walnego  Zgromadzenia  Członków  do  Komisji 
Wnioskowej  zostały  odnotowane  w  Sprawozdaniu  tej  komisji  i  zostaną  skierowane  do 
rozpatrzenia przez stosowne organy spółdzielni.


