
Skoczów, 09.04.2018 r.

Informujemy,  że  do  Spółdzielni  wpłynęły  w  dniu  06.04.2018  r.  sporządzone  przez  członków 
w  trybie  art.  83  ust.  11  ustawy  o  spółdzielniach  mieszkaniowych  projekty uchwał  na  Walne 
Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
W oparciu o art. 83 ust. 13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w/w projekty uchwał zostały 
przez Zarząd sprawdzone i opracowane pod względem formalnym. W wyniku powyższego jako 
projekty uchwał pod głosowanie zostaną poddane projekty uchwał dotyczące :

1. Zmiany Statutu poprzez wpisanie do statutu spółdzielni  punktu o tajnym głosowaniu  o 
udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium poszczególnym członkom zarządu – Uchwała nr 
10.

2. Udostępnienia  na  stronie  internetowej  spółdzielni  uchwał, protokołów  obrad  organów 
Spółdzielni, a także protokołu lustracji i rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 
8' ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – Uchwała nr 14.

Dwa projekty zostały zakwalifikowane jako wnioski do Komisji  Wnioskowej, z uwagi na brak 
szczegółowej podstawy prawnej dla podjęcia uchwały :

1. Całkowity zakaz przyznawania przez Zarząd Spółdzielni darowizn – została potraktowana 
jako wniosek do Komisji Wnioskowej.

2. Informowanie członków spółdzielni przez umieszczenie na stronie internetowej o terminie 
odbywającej się lustracji – została potraktowana jako wniosek do Komisji Wnioskowej.

Dwa projekty zostały odrzucone : 
3. Zwrócić  wszystkie  wydatki  związane  z  przebywaniem  pracowników  spółdzielni  w 

restauracjach  i  korzystających  z  cateringu  na  koszt  członków  za  okres  urzędowania 
obecnego prezesa spółdzielni  na konto spółdzielni  – została odrzucona z uwagi  na brak 
podstawy prawnej oraz brak sprecyzowania przedmiotu żądania ( jakie kwoty i z jakich 
faktur wynikające ).

4. Średnie  wynagrodzenie  pracownika  ogółem  z  wszystkimi dodatkami  bez  zarządu 
spółdzielni nie może przekroczyć 175% brutto najniższej krajowej – odrzucona ze względu 
na  sprzeczność  z  prawem,  albowiem  Walne  Zgromadzenie  nie  ma  kompetencji  do 
określania wynagrodzeń pracowników spółdzielni.

W wyniku powyższego zmianie uległ porządek obrad. 
Projekty uchwał oraz zmieniony porządek obrad zostały wyłożone w siedzibie spółdzielni.



Spółdzielnia Mieszkaniowa
       „WSPÓLNOTA”            
          w  Skoczowie

Zawiadomienie

Na podstawie postanowień  art.  39 § 1 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze z późniejszymi 
zmianami,  oraz na podstawie § 623  ust. 1 Statutu,  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”  w  Skoczowie 
zwołuje: 

WALNE  ZGROMADZENIE  CZŁONKÓW  S.M.  „WSPÓLNOTA” 
 
którego  I  część  odbędzie   się  w  dniu  23 kwietnia 2018 roku  / poniedziałek /  o godz. 1700  w  sali  Miejskiego 
Centrum  Kultury  przy  ul. Targowej 26. 

W I części Walnego Zgromadzenia udział biorą członkowie posiadający prawo do lokali w zasobach Spółdzielni 
przy ul. Górny Bór 3, 4, 5, 6, 7, G. Morcinka 5 i 7,  Targowa 20, 21, 22, 23, 24, 25, Mickiewicza 37,  Objazdowa 
18, 20, 22, 24,  Al. Jana Pawła II 1a, Osiedlowa 16, 18, 20, 22, oraz członkowie posiadający wyłącznie prawo do 
garażu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Prezydium: przewodniczącego, 2 asesorów i sekretarza.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
- wniosków
- wyborczo-skrutacyjnej
5. Sprawy wniesione:

    1) Wpisanie do statutu spółdzielni punktu o tajnym głosowaniu o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium  
         poszczególnym członkom zarządu – realizacja w punkcie 21 porządku obrad.
    2) Udostępnienie na stronie internetowej spółdzielni uchwał, protokołów obrad organów Spółdzielni, a także  
        protokołu lustracji i rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 8' ust. 3 ustawy o spółdzielniach  
        mieszkaniowych – realizacja w punkcie 25 porządku obrad.
    3) Całkowity zakaz przyznawania przez Zarząd Spółdzielni darowizn – wniosek do Komisji Wnioskowej.
    4) Informowanie członków spółdzielni przez umieszczenie na stronie internetowej o terminie odbywającej  
        się lustracji –  wniosek do Komisji Wnioskowej.
    5) Zwrócić wszystkie wydatki związane z przebywaniem pracowników spółdzielni w restauracjach i  
        korzystających z cateringu na koszt członków za okres urzędowania obecnego prezesa spółdzielni na 
        konto spółdzielni – omówienie.
    6) Średnie wynagrodzenie pracownika ogółem z wszystkimi dodatkami bez zarządu spółdzielni nie może 
        przekroczyć 175% brutto najniższej krajowej – omówienie.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r.
7. Przedstawienie  realizacji  wniosków  polustracyjnych i Walnego Zgromadzenia.
8. Dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r. – uchwała Nr 1.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni za 2017 r.
11. Dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni za 2017 r. – uchwała Nr 2.
13. Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  wraz  z  wnioskiem  w sprawie udzielenia  absolutorium członkom
      Zarządu.
14. Dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem.
15. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Spółdzielni  za 2017 r. – uchwała Nr 3.
16. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r. – uchwała  Nr 4.
17. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – uchwały  Nr 5, 6, 7.
18. Podział nadwyżki bilansowej – uchwała  Nr 8.
19. Wyrażenie zgody na pokrycie kosztów wykonania dodatkowych robót ponad roczny odpis na fundusz
      remontowy oraz sposobu spłaty tego przekroczenia na nieruchomości Gustawa Morcinka - uchwała Nr 9.
20. Wybory do Rady Nadzorczej.
21.Wpisanie do statutu  spółdzielni punktu o tajnym głosowaniu o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium  
         poszczególnym członkom zarządu – uchwała Nr 10.
22. Uchwalenie zmian w Statucie Spółdzielni i zatwierdzenie jednolitego tekstu – uchwała Nr 11.
23. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej – uchwała Nr 12.
24. Przystąpienie do Związku Rewizyjnego – uchwała Nr 13.
25. Udostępnienie na stronie internetowej spółdzielni sprawozdań z obrad organów Spółdzielni, a także uchwał
      Walnego Zgromadzenia, protokołu lustracji i rocznego  sprawozdania finansowego zgodnie z art. 8' ust. 3 ustawy 



      o spółdzielniach  mieszkaniowych – uchwała Nr 14.
26. Omówienie bieżącej działalności Spółdzielni oraz strategia na najbliższą przyszłość.
27. Pytania, wolne wnioski.
28. Sprawozdanie Komisji wnioskowej.
29. Ogłoszenie wyników wyborów – sprawozdanie komisji wyborczo-skrutacyjnej.
30. Zamknięcie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał objęte porządkiem obrad będą do wglądu dla członków Spółdzielni w siedzibie S.M. 
„Wspólnota”  przy ul.  Targowej  26  w  godzinach  urzędowania  od  dnia  09 kwietnia 2018 r.   Każdy członek 
Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z wyłożonymi dokumentami.

Skoczów, dnia 09.04.2018 r
                                                                    ZARZĄD

                                                                       Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                                                                                  „WSPÓLNOTA” 

                                                                      w Skoczowie

\



Spółdzielnia Mieszkaniowa                                                                                  
       „WSPÓLNOTA”                                                                                          
          w  Skoczowie                                                                                               

Zawiadomienie

Na podstawie postanowień  art.  39 § 1 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze z późniejszymi 
zmianami,  oraz na podstawie § 623  ust. 1 Statutu,  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”  w  Skoczowie 
zwołuje: 

WALNE  ZGROMADZENIE  CZŁONKÓW  S.M.  „WSPÓLNOTA” 
 
którego II część odbędzie się w dniu  24 kwietnia 2018 roku / wtorek /  o godz. 1700  w sali  Miejskiego Centrum 
Kultury przy ul. Targowej 26. 

W  II  części  Walnego  Zgromadzenia  udział  biorą wyłącznie  członkowie  posiadający  prawo  do  lokali 
w zasobach Spółdzielni  przy ul. G. Morcinka  3, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Prezydium: przewodniczącego, 2 asesorów i sekretarza.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Odczytanie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
- wniosków
- wyborczo-skrutacyjnej
5. Sprawy wniesione:

    1) Wpisanie do statutu spółdzielni punktu o tajnym głosowaniu o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium  
         poszczególnym członkom zarządu – realizacja w punkcie 21 porządku obrad.
    2) Udostępnienie na stronie internetowej spółdzielni uchwał, protokołów obrad organów Spółdzielni, a także  
        protokołu lustracji i rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 8' ust. 3 ustawy o spółdzielniach  
        mieszkaniowych – realizacja w punkcie 25 porządku obrad.
    3) Całkowity zakaz przyznawania przez Zarząd Spółdzielni darowizn – wniosek do Komisji Wnioskowej.
    4) Informowanie członków spółdzielni przez umieszczenie na stronie internetowej o terminie odbywającej  
        się lustracji –  wniosek do Komisji Wnioskowej.
    5) Zwrócić wszystkie wydatki związane z przebywaniem pracowników spółdzielni w restauracjach i  
        korzystających z cateringu na koszt członków za okres urzędowania obecnego prezesa spółdzielni na 
        konto spółdzielni – omówienie.
    6) Średnie wynagrodzenie pracownika ogółem z wszystkimi dodatkami bez zarządu spółdzielni nie może 
        przekroczyć 175% brutto najniższej krajowej – omówienie.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r.
7. Przedstawienie  realizacji  wniosków  polustracyjnych i Walnego Zgromadzenia.
8. Dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r. – uchwała Nr 1.
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni za 2017 r.
11. Dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółdzielni za 2017 r. – uchwała Nr 2.
13. Sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  wraz  z  wnioskiem  w sprawie udzielenia  absolutorium członkom
      Zarządu.
14. Dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem.
15. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Spółdzielni  za 2017 r. – uchwała Nr 3.
16. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r. – uchwała  Nr 4.
17. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – uchwały  Nr 5, 6, 7.
18. Podział nadwyżki bilansowej – uchwała  Nr 8.
19. Wyrażenie zgody na pokrycie kosztów wykonania dodatkowych robót ponad roczny odpis na fundusz
      remontowy oraz sposobu spłaty tego przekroczenia na nieruchomości Gustawa Morcinka - uchwała Nr 9.
20. Wybory do Rady Nadzorczej.
21.Wpisanie do statutu  spółdzielni punktu o tajnym głosowaniu o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium  
      poszczególnym członkom zarządu – uchwała Nr 10.
22. Uchwalenie zmian w Statucie Spółdzielni i zatwierdzenie jednolitego tekstu – uchwała Nr 11.
23. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej – uchwała Nr 12.
24. Przystąpienie do Związku Rewizyjnego – uchwała Nr 13.
25. Udostępnienie na stronie internetowej spółdzielni sprawozdań z obrad organów Spółdzielni, a także uchwał
      Walnego Zgromadzenia, protokołu lustracji i rocznego  sprawozdania finansowego zgodnie z art. 8' ust. 3 ustawy 



      o spółdzielniach  mieszkaniowych – uchwała Nr 14.
26. Omówienie bieżącej działalności Spółdzielni oraz strategia na najbliższą przyszłość.
27. Pytania, wolne wnioski.
28. Sprawozdanie Komisji wnioskowej.
29. Ogłoszenie wyników wyborów – sprawozdanie komisji wyborczo-skrutacyjnej.
30. Zamknięcie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał objęte porządkiem obrad będą do wglądu dla członków Spółdzielni  w siedzibie S.M. 
„Wspólnota”  przy ul. Targowej 26  w  godzinach  urzędowania  od  dnia 09 kwietnia 2018 r. Każdy członek Spółdzielni 
ma prawo do zapoznania się z wyłożonymi dokumentami.

Skoczów, dnia 09.04.2018 r.
                                                            ZARZĄD

                                                                       Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                                                                                     „WSPÓLNOTA” 

                                                                            w Skoczowie


