
R E A L I Z A C J A    U C H W A Ł

z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Michał”  

w dniach 25 i 26 czerwca 2014 r. 
        

   
1).      Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu.
          - podjęto większością głosów.

2).      Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
           - podjęto większością głosów.

3).     Uchwała o zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu).
          - podjęto większością głosów.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”            w 
Siemianowicach Śl.  za rok 2013, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., zamykające się po
stronie aktywów  i  pasywów  sumą  bilansową  wynoszącą  19.954.960,52 zł.

4).     Uchwała o przeznaczeniu kwoty nadwyżki przychodu nad kosztami.          
          - podjęto większością głosów.   

Zysk netto z pozostałej działalności gospodarczej operacyjnej i finansowej          w kwocie 
448.568,53 zł. przeznaczyć na: 

1)  centralny fundusz remontowy Spółdzielni w kwocie   443.568,53 zł. 
2)  fundusz społeczno-kulturalny w kwocie  5.000,00 zł.  

5).    Uchwała o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu- Adelajdzie Chawińskiej 
        z wykonania Jej obowiązków w roku 2013, tj. w okresie od 01.01.2013 roku 
       do 30.09.2013 roku - podjęto większością głosów.

5a). Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, w okresie od 01.01.2013 roku
       do 30.09.2013 roku oraz Prezesowi Zarządu, w okresie od 01.10.2013 roku
       do 31.12.2013 roku Grażynie Solorz, z wykonania Jej obowiązków w roku 2013
           - podjęto większością głosów.

5b).  Uchwała o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu Teresie Tabor-Termin
        z wykonania Jej obowiązków w roku 2013, tj. w okresie od 01.10.2013 roku 
        do 31.12.2013 roku - podjęto większością głosów.

5c)   Uchwała o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Schmidt
        z wykonania Jego obowiązków w roku 2013, tj. w okresie od 01.10.2013 roku 
        do 31.12.2013 roku - podjęto większością głosów.

6).      Uchwała o zaciągnięciu najwyższej sumy zobowiązań.



           - podjęto większością głosów.

Ustala się, że najwyższa suma zobowiązań, jaką Spółdzielnia (Zarząd)   może   zaciągnąć  w
trakcie roku obrachunkowego z tytułu prowadzenia działalności, do której została powołana
to kwota  16.000.000,00 PLN  (słownie:  szesnaście milionów złotych).

7).     Uchwała o realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.     
          - podjęto większością głosów.

8).     Uchwała o zniesieniu współwłasności nieruchomości przy ul. Sobieskiego    
         w Siemianowicach Śląskich  - podjęto jednogłośnie.

9).      Uchwała o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości.
           - podjęto jednogłośnie.
    
10).     Uchwała o wyrażeniu zgody na zbycie lokali mieszkalnych.
            - podjęto jednogłośnie. 

11).     Uchwała dotycząca zmiany Statutu - podjęto większością głosów.

Nowy Statut został zarejestrowany dnia 16 grudnia 2014 roku.

12).     Uchwała dotycząca zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków
            - podjęto większością głosów.

13).     Uchwała dotycząca zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej 
          - podjęto większością głosów.

14).    Uchwała dotycząca uchylenia uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu 
           z grona członków - podjęto jednogłośnie.
          
14a).  Uchwała  dotycząca  utrzymania  w  mocy  uchwały  Rady  Nadzorczej  
           o  wykluczeniu  z  grona  członków  -  podjęto większością głosów.


