
Wykaz uchwał 
 

podjętych przez Walne Zgromadzenie przeprowadzone w dniach 20-23.06.2016 r. 
 

 
 
 

Uchwała nr 1. 
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia” na podstawie art. 38 § 1 ust.1 Prawa 
Spółdzielczego zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 rok. 
 

Uchwała nr 2. 
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia” na podstawie art. 38 § 1 ust.1 Prawa 
Spółdzielczego zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 rok. 
  

Uchwała nr 3. 
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia” w oparciu o art.38 § 1 ust.1 Prawa 
Spółdzielczego, po zapoznaniu się z oceną sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjnej Rady 
Nadzorczej zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2015, na które składa się: Bilans 
zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 32.504.200,02 zł. Rachunek zysków i strat 
wykazujący: 

a) w pozycji „zmiana stanu produktów” nadwyżkę kosztów nad przychodami gospodarki    
     zasobami mieszkaniowymi w wysokości 64.153,54 zł zarachowanych w ciężar konta  
     rozliczeń międzyokresowych; 
b) zysk finansowy netto w wysokości 534.348,72 zł. 

Informacje dodatkowe zawiera sprawozdanie z działalności Spółdzielni. 
  

Uchwała nr 4. 
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia” w oparciu o opinię Komisji Rewizyjnej 
i wniosek Rady Nadzorczej postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – mgr inż. Ewie Czyż 
z działalności za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 
 

Uchwała nr 5. 
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia” w oparciu o opinię Komisji Rewizyjnej 
i wniosek Rady Nadzorczej postanawia udzielić absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu – 
mgr. Andrzejowi Sosulskiemu z działalności za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  
  

Uchwała nr 6. 
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia” w oparciu o opinię Komisji Rewizyjnej i 
wniosek Rady Nadzorczej postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – mgr Lucynie 
Kuśmierek z działalności za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 
  
 
 
 



Uchwała nr 7. 
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia” w oparciu o § 43 ust. 2 Statutu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia”, art. 38 § 1 ust. 4 Prawa Spółdzielczego z dnia 16 września 
1982 r. z późn. zm. oraz art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 
2000 r. z późn. zm. postanawia: 
1. Pożytki z nieruchomości wspólnej za 2015 r.: 

a) mieszkaniowej w kwocie 58.815,79 zł przeznaczyć na pokrycie kosztów eksploatacji tej   
    nieruchomości; 
b) garażowej zespół A w kwocie 11.231,95 zł przeznaczyć na fundusz remontowy tej  
     nieruchomości; 
c) garażowej zespół B w kwocie 2.753,96 zł przeznaczyć na fundusz remontowy tej  
     nieruchomości. 

2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej za 2015 r. w wysokości 461.547,02 zł  
      przypadające członkom spółdzielni:  

- w kwocie 61.547,02 zł przeznaczyć na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości  
   mieszkaniowej; 
- w kwocie 400.000,00 zł przeznaczyć na fundusz wymiany ocieplenia. 

 
Uchwała nr 8. 

 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia” postanawia zwiększyć maksymalną 
kwotę sumy zobowiązań finansowych podejmowanych przez Zarząd Spółdzielni na wymianę 
ocieplenia do wysokości 6.800.000 złotych (sześć milionów osiemset tysięcy złotych). 
  

Uchwała nr 9. 
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia” dokonuje wyboru delegata na Zjazd 
Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach w osobie mgr inż. 
Ewy Czyż – Prezesa Spółdzielni. 
 
 
 
Członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia” na VIII kadencję tzn. na lata 2016 
– 2019 zostali wybrani:  
 

Bogusław Bączek 
Paweł Gajowski 
Grażyna Grzesik 
Wojciech Kierat  
Andrzej Korolewicz 
Wojciech Matuszny 
Jarosław Misztal 
Barbara Rubińska-Jonczy 
Jan Sutkowski  
Ksymena Szymanowska-Sołowij 

 


