
                                        Uchwała nr. 1/2017
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów

Jednorodzinnych” z siedzibą w Krakowie 

z dnia  17.05.2017 roku

Walne  Zgromadzenie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Osiedla  Domów

Jednorodzinnych” z siedzibą w Krakowie postanawia:

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie Statutu §65 zatwierdza sprawozdanie 
finansowe spółdzielni za okres sprawozdawczy 2016 r. od 01.01.2016 do 
31.12.2016, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą  
…………. zł wraz z bilansem.
Wynik na działalności GZM stanowi nadwyżkę kosztów nad przychodami 
w kwocie …………. zł.
Wynik na pozostałej działalności wynosi netto  …………. zł.
 
                                                          §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący:     Sekretarz:



Uchwała nr. 2/2017
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów

Jednorodzinnych” z siedzibą w Krakowie 

z dnia   17.05.2017   roku

Walne  Zgromadzenie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Osiedla  Domów

Jednorodzinnych” z siedzibą w Krakowie postanawia:

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie Statutu §65 przeznacza wynik 

finansowy uzyskany na pozostałej działalności gospodarczej za rok 2016 

- w kwocie ……….. zł na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi na 

poszczególne nieruchomości w rozliczeniu do m2 p.u. dla członków 

spółdzielni

- w kwocie ……. zł na fundusz zasobowy

                                                          §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący:              Sekretarz :



Uchwała nr. 3/2017
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów

Jednorodzinnych” z siedzibą w Krakowie 

z dnia   17.05.2017  roku

Walne  Zgromadzenie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Osiedla  Domów

Jednorodzinnych” z siedzibą w Krakowie postanawia:

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie Statutu §65 ust. 2 przyjmuje 
sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy –  2016  r. 

                                                          §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący:     Sekretarz:



Uchwała nr. 4/2017
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów

Jednorodzinnych” z siedzibą w Krakowie 

z dnia  17.05.2017 roku

Walne  Zgromadzenie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Osiedla  Domów

Jednorodzinnych” z siedzibą w Krakowie postanawia:

§1

Na podstawie Statutu §65 ust.2 udziela  absolutorium członkowi Zarządu 
Spółdzielni w osobie  :

Pan …………

z wykonywania przez niego obowiązków .

                                                          §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący                                  Sekretarz :



Uchwała nr. 5/2017
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów

Jednorodzinnych” z siedzibą w Krakowie 

z dnia  17.05.2017 roku

Walne  Zgromadzenie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Osiedla  Domów

Jednorodzinnych” z siedzibą w Krakowie postanawia:

§1

Na podstawie Statutu §65 ust.2 udziela  absolutorium członkowi Zarządu 
Spółdzielni w osobie  :

Pan ……….

z wykonywania przez niego obowiązków .

                                                          §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący                                  Sekretarz :



Uchwała nr. 6/2017
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów

Jednorodzinnych” z siedzibą w Krakowie 

z dnia  17.05.2017 roku

Walne  Zgromadzenie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Osiedla  Domów

Jednorodzinnych” z siedzibą w Krakowie postanawia:

§1

Na podstawie Statutu § 65 ust.2 udziela absolutorium członkowi Zarządu 
Spółdzielni w osobie  :

Pani ……………

z wykonywania przez nią obowiązków .

                                                          §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący                                  Sekretarz :



Uchwała nr. 7/2017
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla Domów

Jednorodzinnych” z siedzibą w Krakowie 

z dnia   17.05.2017  roku

Walne  Zgromadzenie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Osiedla  Domów

Jednorodzinnych” z siedzibą w Krakowie postanawia:

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie Statutu § 74 ust. 6 ustala liczbę 
członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na pięć.

                                                           §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący:                              Sekretarz :




