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UCHWAŁA NR 1/2020 
WALNEGO ZGROMADZENIA  

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 
odbytego w częściach  

od dnia 21 września 2020 r. do dnia 25 września 2020 r.  
 
w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  z działalności Spółdzielni  w roku 2019 
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy, działając na mocy art. 38 
§1 pkt. 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. - Prawo Spółdzielcze oraz  § 30 pkt. 2 Statutu Spółdzielni 
postanawia: 

§ 1 
 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 r. stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 
Niniejsza uchwała na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uzyskała niżej 
wymienioną liczbę głosów: 
I. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia         Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia 
  …………………………………………  …………………………………… 
II. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                  - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale         - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia 
……………………………………………                …………………………………………… 
III. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                  - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale         - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz III części Walnego Zgromadzenia       Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………  …………………………………………… 
IV. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                  - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale         - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się    -  ................     
Sekretarz IV części Walnego Zgromadzenia      Przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………..…      …………………………………………………….. 
V. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                  - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale         - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz V części Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący V części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………         ………………………………………………. 
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Podsumowanie oddanych głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia: 
 
-   Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                  - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale         - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji jej treści potwierdzoną przez Kolegium,  
o którym mowa w § 42 statutu tj. z dniem ………….. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretarze Walnego Zgromadzenia  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
 
 
 
 
 
Cz. I …………………………………  Cz. I ………..………………………….. 
  
Cz. II …………………………………  Cz. II ………..………………………….. 
 
Cz. III …………………………………  Cz. III ………..………………………….. 
 
Cz. IV …………………………………  Cz. IV ………..………………………….. 
 
Cz. V …………………………………  Cz. V ………..………………………….. 
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UCHWAŁA  NR  2/2020 
WALNEGO  ZGROMADZENIA 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 
odbytego w częściach  

od dnia 21 września 2020 r. do dnia 25 września 2020 r.  
 
 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  Spółdzielni                    

Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy  za rok 2019 
 

§ 1 
Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz  
§ 30 pkt. 2 Statutu Spółdzielni,  Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady 
Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2019 rok zatwierdza to sprawozdanie. 

 
§ 2 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
Niniejsza uchwała na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uzyskała niżej 
wymienioną liczbę głosów: 
 
I. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia            Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………….               …………………………………………………             
II. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia          Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia 
 ……………………………………………..             ………………………………………………. 
III. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz III części Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia 
……………………………………………….     …………………………………………...             
IV. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ................ 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  .................     
Sekretarz IV części Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia 
……………………………………………….         …………………………………………………..    
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V. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ................. 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
 
Sekretarz V części Walnego Zgromadzenia         Przewodniczący V części Walnego Zgromadzenia 
 
……………………………………………..       ……………………………………………………             

 
 
 

Podsumowanie oddanych głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia: 
 
-   Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji jej treści potwierdzoną przez Kolegium,  
o którym mowa w § 42 statutu tj. z dniem ………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretarze Walnego Zgromadzenia  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
 
 
 
Cz. I …………………………………  Cz. I ………..………………………….. 
  
Cz. II …………………………………  Cz. II ………..………………………….. 
 
Cz. III …………………………………  Cz. III ………..………………………….. 
 
Cz. IV …………………………………  Cz. IV ………..………………………….. 
 
Cz. V …………………………………  Cz. V ………..………………………….. 
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UCHWAŁA  NR  3/2020 
WALNEGO  ZGROMADZENIA 

SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY   
odbytego w częściach  

od dnia 21 września 2020 r. do dnia 25 września 2020 r.  
 
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019 

 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”  w Oleśnicy, działając  na mocy art. 38 
§ 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r.  Prawo Spółdzielcze oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółdzielni 
postanawia: 

§ 1 
Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 rok, na które składają się: 

1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 
2) Bilans  zamykający się sumą 45.088.021,73 zł, 
3) Rachunek zysków i strat wykazujący nadwyżkę bilansową w kwocie 900.758,80 zł, 
4) Dodatkowe informacje i objaśnienia, 

 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 
Niniejsza uchwała na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uzyskała niżej 
wymienioną liczbę głosów: 
I. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się  -  ................     
Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia            Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………….         …………………………………………………… 
II. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia          Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia 
……………………………………………… …………………………………………… 
III. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz III części Walnego Zgromadzenia       Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia 
……………………………………………          …………………………………………….............. 
IV. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz IV części Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia 
……………………………………………….      ……………………………………………. 
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V. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                  - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale         - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz V części Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący V części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………….      …………………………………………………….. 

 
 
 
 

Podsumowanie oddanych głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia: 
 
-   Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                  - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale         - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji jej treści potwierdzoną przez Kolegium,  
o którym mowa w § 42 statutu tj. z dniem ………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretarze Walnego Zgromadzenia  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
 
 
 
 
Cz. I …………………………………  Cz. I ………..………………………….. 
  
Cz. II …………………………………  Cz. II ………..………………………….. 
 
Cz. III …………………………………  Cz. III ………..………………………….. 
 
Cz. IV …………………………………  Cz. IV ………..………………………….. 
 
Cz. V …………………………………  Cz. V ………..………………………….. 
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UCHWAŁA  NR  4/2020 
WALNEGO  ZGROMADZENIA 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 
odbytego w częściach  

od dnia 21 września 2020 r. do dnia 25 września 2020 r.  
 
w sprawie: udzielenia absolutorium 
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy, działając na mocy art. 38  
§ 1 pkt. 2 ustawy z dnia  16.09.1982 r. - Prawo Spółdzielcze oraz  § 30 pkt. 3 Statutu Spółdzielni 
postanawia:  

§ 1 
Zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej Spółdzielni, udzielić za działalność  w  2019  roku  
absolutorium    Prezesowi  Zarządu   Wojciechowi Świtoniowi. 

§ 2 
Niniejsza uchwała na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uzyskała niżej 
wymienioną liczbę głosów: 
I. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia            Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………          ……………………………………… 
II. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia           Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia 
  …………………………………………       …………………………………………… 
III. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz III części Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………       ………………………………………….. 
IV. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz IV części Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………        ……………………….…………………………….              
V. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz V części Walnego Zgromadzenia         Przewodniczący V części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………      ……………………………………………….…….              
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Podsumowanie oddanych głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia: 
 
-   Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji jej treści potwierdzoną przez Kolegium,  
o którym mowa w § 42 statutu tj. z dniem ………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretarze Walnego Zgromadzenia  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
 
 
 
 
Cz. I …………………………………  Cz. I ………..………………………….. 
  
Cz. II …………………………………  Cz. II ………..………………………….. 
 
Cz. III …………………………………  Cz. III ………..………………………….. 
 
Cz. IV …………………………………  Cz. IV ………..………………………….. 
 
Cz. V …………………………………  Cz. V ………..………………………….. 
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UCHWAŁA  NR  5/2020 
WALNEGO  ZGROMADZENIA 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 
odbytego w częściach  

od dnia 21 września 2020 r. do dnia 25 września 2020 r.  
 
w sprawie: udzielenia absolutorium 
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy, działając na mocy art. 38  
§ 1 pkt. 2 ustawy z dnia  16.09.1982 r. - Prawo Spółdzielcze oraz  § 30 pkt. 3 Statutu Spółdzielni 
postanawia:  

§ 1 
Zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej Spółdzielni, udzielić za działalność  w  2019  roku  
absolutorium   Zastępcy Prezesa  Zarządu  Włodzimierzowi Szostakowi. 

§ 2 
Niniejsza uchwała na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uzyskała niżej 
wymienioną liczbę głosów: 
I. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia             Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………  …………………………………………..……. 
II. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia          Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………  …………………………………………….….    
III. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz III części Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………           ………………………………………………… 
IV. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz IV części Walnego Zgromadzenia       Przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………       ……………………………………….              
V. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz V części Walnego Zgromadzenia          Przewodniczący V części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………      ……………………………………………………. 
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Podsumowanie oddanych głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia: 
 
-   Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji jej treści potwierdzoną przez Kolegium,  
o którym mowa w § 42 statutu tj. z dniem ………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretarze Walnego Zgromadzenia  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
 
 
 
Cz. I …………………………………  Cz. I ………..………………………….. 
  
Cz. II …………………………………  Cz. II ………..………………………….. 
 
Cz. III …………………………………  Cz. III ………..………………………….. 
 
Cz. IV …………………………………  Cz. IV ………..………………………….. 
 
Cz. V …………………………………  Cz. V ………..………………………….. 
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UCHWAŁA  NR 6/2020 
WALNEGO  ZGROMADZENIA 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY   
odbytego w częściach  

od dnia 21 września 2020 r. do dnia 25 września 2020 r.  
 
w sprawie: udzielenia absolutorium 
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy, działając na mocy art. 38  
§ 1 pkt. 2 ustawy z dnia  16.09.1982 r. - Prawo Spółdzielcze oraz    § 30 pkt. 3 Statutu Spółdzielni 
postanawia:  

§ 1 
Zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej Spółdzielni, udzielić za działalność  w  2019  roku  
absolutorium   Gł. Księgowej, Członkowi Zarządu  Ewelinie Wojtowicz. 

§ 2 
Niniejsza uchwała na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uzyskała niżej 
wymienioną liczbę głosów: 
I. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia             Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………         ………….……………………………. 
II. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia           Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………        ………………………………………….              
III. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz III części Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia 
………………….………………………..               …………………………………………….……. 
IV. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz IV części Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………    ……………………………………………….              
V. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz V części Walnego Zgromadzenia          Przewodniczący V części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………       ……………………………………………….              
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Podsumowanie oddanych głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia: 
 
-   Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji jej treści potwierdzoną przez Kolegium,           
o którym mowa w § 42 statutu tj. z dniem ………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretarze Walnego Zgromadzenia  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
 
 
 
 
Cz. I …………………………………  Cz. I ………..………………………….. 
  
Cz. II …………………………………  Cz. II ………..………………………….. 
 
Cz. III …………………………………  Cz. III ………..………………………….. 
 
Cz. IV …………………………………  Cz. IV ………..………………………….. 
 
Cz. V …………………………………  Cz. V ………..………………………….. 
 
 
 
 
 
 



15 
 

UCHWAŁA  NR 7/2020 
WALNEGO  ZGROMADZENIA 

SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ „ZACISZE”  W  OLEŚNICY  
odbytego w częściach  

od dnia 21 września 2020 r. do dnia 25 września 2020 r.  
 
w sprawie:  zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej S.M. ”Zacisze”                        

w Oleśnicy na rok 2020  i lata dalsze 
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy, działając w oparciu  
o art. 38 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16.09.1982 r. - Prawo Spółdzielcze oraz § 30  pkt. 1 Statutu 
Spółdzielni, podejmuje uchwałę następującej treści: 

§ 1 
W celu zapewnienia prawidłowej działalności Spółdzielni w roku 2020 i latach następnych, Walne 
Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy uchwala kierunki działalności 
gospodarczej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 
Kierunki działań gospodarczych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy na rok 2020 
winny stanowić podstawę do opracowania planów całokształtu działalności Spółdzielni w tym roku. 

§ 3 
Niniejsza uchwała na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uzyskała niżej 
wymienioną liczbę głosów: 
 
I. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia           Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia 
………………………………………            …………………………………………….                   
II. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia          Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………                   ………………………………………….              
III. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz III części Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………        ……………………………………….              
IV. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz IV części Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………      ……………………………………….              
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V. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz V części Walnego Zgromadzenia         Przewodniczący V części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………        ……………………………………….              
 
Podsumowanie oddanych głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia: 
 
-   Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji jej treści potwierdzoną przez Kolegium,  
o którym mowa w § 42 statutu tj. z dniem ………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretarze Walnego Zgromadzenia  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
 
 
Cz. I …………………………………  Cz. I ………..………………………….. 
  
Cz. II …………………………………  Cz. II ………..………………………….. 
 
Cz. III …………………………………  Cz. III ………..………………………….. 
 
Cz. IV …………………………………  Cz. IV ………..………………………….. 
 
Cz. V …………………………………  Cz. V ………..………………………….. 
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         załącznik do Uchwały Nr 7/2020 
 

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  SPÓŁDZIELNI   
NA  2020  ROK  I LATA DALSZE 

 
A – W zakresie spraw organizacyjno-prawnych 
Realizowanie wniosków członków o przekształcenie posiadanych praw do lokali mieszkalnych oraz 
garaży w odrębną własność. 

B – W zakresie eksploatacji lokali 

1. Wykonanie w roku 2020 instalacji ciepłej wody użytkowej w 8 budynkach wielorodzinnych, 
przy ul. Armii Krajowej 3-4; ul. Sikorskiego 4-4c; ul. Szkolna 2; ul. Okrężna 1-6; ul. Reja 1-5;  
ul. Mościckiego 2-2a ; ul. Mościckiego 4-4a; ul. Krzywoustego 71a,b.  

2. Wymiana zaworów  grzejnikowych  w budynkach - ul. Klonowej 4-4b;  ul. Klonowej 6-6d ; ul. 
Klonowej 8-8d; ul. Klonowej 10-10d; ul. Klonowej 5-5b; ul. Klonowej 7-7b; Pl. Zwycięstwa 2-
2d; ul. Żeromskiego 1,2 ; ul. Daszyńskiego 7 ; ul. Daszyńskiego 10 ; ul. Małopolna 14-20 ;  
ul. Kopernika 8-8d ; ul. Podchorążych1-1c; ul. Sikorskiego 4-4c; ul. Sucharskiego 2a-2e;. 

3. Wymiana około 3.500 szt. wodomierzy zimnej wody, których legalizacja upływa w 2020 roku.  

 
C – W ramach robót termo modernizacyjnych 
 
1. Ocieplenie fragmentów ścian zewnętrznych  budynków - przy ul. Klonowej 12b,12c,12d,  
 ul. Wojska Polskiego 17-17h, ul. Podchorążych 1-1c w Oleśnicy, ul. Mickiewicza 7 w Bierutowie.  
2. Docieplenie stropodachów i kominów w części stropodachu w budynkach przy  

ul. M.C. Skłodowskiej 6-6d,7-7e; ul. Kilińskiego 10-10b,11-11b,12-12b; ul. Żeromskiego 1-2,  
ul. Żeromskiego 6-8;, ul. 11 listopada 18-18b; ul. Daszyńskiego 7-9c;  ul. Daszyńskiego 10-10g; 
ul. Małopolnej 14-20; ul. Sudoła 19-22; ul. Sikorskiego 1-1i; ul. Sucharskiego 6-6k,8-8d,10-10g; 
ul. Kopernika 1-1b, 7-9a w Oleśnicy; ul. Rynek1-2, ul. Mickiewicza 1-7 w Bierutowie.   

3.  Wymiana okien klatki schodowej budynku przy ul. Okrężnej 1-6 w Oleśnicy. 
4. Dobudowa wiatrołapów  ul. Żeromskiego 11a,11b w Oleśnicy. 
5. Dofinansowanie członkom spółdzielni do wymiany okien w lokalach mieszkalnych. 
 
D – W ramach robót remontowych 
 
1. Ze środków funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych, w ramach planowanych robót w 

2020 roku wykonamy: 

 Remont kominów ponad dachem ul. Klonowa 4-4e, 6-6d, 8-8d, 10-10d; ul. Maczka 5-5e w 
Oleśnicy, ul. Mickiewicza 1, w Bierutowie. 

 Rozpoczniemy i będziemy kontynuować remonty wybranych balkonów i loggii w 
budynkach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 1-1i , ul. Wojska Polskiego 16-16i, ul. mjr. H. 
Sucharskiego             4-4i, 6-6k,  8-8d, 10-10g, ul. 11Listopada 18-18b,19-19b w Oleśnicy. 

 Przeprowadzimy remont dachu w budynku przy ul. Maczka 3-3b w Oleśnicy. 

 Zlikwidujemy naświetla piwniczne budynku przy ul. Sikorskiego 1-1i w Oleśnicy. 

 Będziemy kontynuować mycie elewacji budynku przy ul. Sucharskiego 8-8d w Oleśnicy. 
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 Będziemy kontynuować uzupełnianie brakujących kratek wentylacyjnych stropodachów                  
w zasobach Spółdzielni 

 Dokonamy wymiany wywiewek kanalizacyjnych na budynkach ul. Kilińskiego 17-17d;                    
ul. Sudoła 19-22,23-26; ul. Prosta 2-7 w Oleśnicy 

 Przeprowadzimy rozbiórkę nieużywanego  chodnika za budynkiem ul. Klonowa10-10d                    
w Oleśnicy. 

 Wymienimy wyłaz dachowy  przy  ul. Skłodowskiej 6-7e  w Oleśnicy.  

 Przeprowadzimy remont instalacji odgromowej w budynku przy ul. Maczka 3-3b w 
Oleśnicy. 

 Zamontujemy energooszczędne lampy z czujnikiem ruchu na klatkach schodowych                          
budynku przy ul. Klonowej 2-2b( zsypy); ul. Okrężna1-6  w Oleśnicy.   

 Dokonamy modernizacji domofonów polegającej na wymianie kaset przy drzwiach 
wejściowych do klatek schodowych na nowe – cyfrowe w budynkach przy ul. Okrężnej 1-
6; ul. 3 Maja 42, 42a, 43-46a; ul. Mickiewicza 4-5a, 5b, Żeromskiego 12, 14, 15; ul. Armii 
Krajowej 3-4; ul. Krzywoustego 71a,b; ul. Kopernika 8-8d; ul. Sikorskiego 4-4c w 
Oleśnicy. 

 Przeprowadzimy remont instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy ul. Prostej 4-5                      
w Oleśnicy. 

 Rozpoczniemy remont 5 dźwigów osobowych budynku przy Pl. Zwycięstwa 1,1a,1b,1c,1d  
w Oleśnicy. 

 Wykonamy remont instalacji gazowych w budynkach przy ul. Matejki 13-15;  
ul. Rzemieślnicza 6; ul. Kilińskiego 17-17d; ul. Mickiewicza 5b; ul. Żeromskiego 14;  
ul. Reja 1-5 w Oleśnicy.  

 Wykonamy nowe przyłącza wodne dla budynków przy ul. Sikorskiego 1-1i; ul. Wojska 
polskiego  16-16i;  ul. Wojska polskiego  17-17h w Oleśnicy.  

 Wykonamy remonty instalacji wod.-kan. w budynkach przy ul. Sudoła 19-22, ul. Sudoła 
23-26 w Oleśnicy 

 Pomalujemy elewacje budynku przy ul. Zielonej 8-8e w Bierutowie  

 Przeprowadzimy remont opaski wokół budynku  ul. Kolejowa 11-11b w Bierutowie. 

 Wykonamy płukanie instalacji c.o. w budynkach przy ul. Zielonej 7a-7c,8-8e,9-9d,10-10c 
w Bierutowie.  

 Zamontujemy wymiennik ciepła w kotłowni przy ul. Zielonej 7 w Bierutowie 
 

2. Ze środków Centralnego Funduszu Remontowego w 2020 roku wykonane zostaną: 

 podłączanie mieszkań do zmodernizowanej instalacji AZART w zasobach spółdzielni, 

 wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw spółdzielni, 

 remont osłon śmietnikowych wraz z dojazdami z kostki brukowej, 

 remont korytarza dla lokali usługowych przy ul. Miciewicza4b, 

 rozpoczniemy remont placu zabaw i górki przy pl. Zwycięstwa 1-1f, Skłodowskiej 6-7e. 
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E - Korzystanie z finansowania zewnętrznego.  

W nadchodzących latach Zarząd widzi potrzebę korzystania z zewnętrznych instrumentów 
finansowych dla niektórych prac remontowo-inwestycyjnych. W szczególności dotyczy to 
m.in. wykorzystywania energii odnawialnej (np. fotowoltaika), modernizacji dźwigów 
osobowych, modernizacji instalacji c.o, prac termomodernizacyjnych. Zarząd uważa za 
zasadne rozważenie możliwości korzystania z finansowania lub współfinansowania ww. 
działań przy wykorzystaniu środków zewnętrznych typu: niskooprocentowane pożyczki 
termomodernizacyjne, programy współfinansujące prace zmniejszające zużycie energii w 
budynkach itp. Warunkiem podstawowym skorzystania z tego typu środków jest uzyskanie 
zgody mieszkańców nieruchomości, na potrzeby której miałby one być wykorzystane. Spłata 
zobowiązań z tego tytułu następowałaby ze środków gromadzonych na funduszu remontowym 
danej nieruchomości.    
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UCHWAŁA  NR  8/2020 

WALNEGO  ZGROMADZENIA 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 

odbytego w częściach  
od dnia 21 września 2020 r. do dnia 25 września 2020 r.  

 
 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań 
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy działając  
w oparciu o art. 38 § 1 pkt. 7 ustawy z dnia 16.09.1982 r. - Prawo Spółdzielcze  oraz   
§ 30 pkt. 8  Statutu Spółdzielni postanawia: 

§ 1 
Upoważnić Zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia w okresie od 01 października 2020 r. do dnia  
30 czerwca 2021 r. zobowiązań (kredytów) na finansowanie działalności inwestycyjnej nie 
związanej z budową nowych lokali mieszkalnych i eksploatacyjnej do łącznej wysokości  500.000 
zł. 

§ 2 
Upoważnić Radę Nadzorczą Spółdzielni do podejmowania uchwał określających wysokość 
zaciąganego kredytu na poszczególne przedsięwzięcia, zadanie lub obiekt. 
Łączne wysokości zaciąganych kredytów nie mogą przekroczyć w okresie jw. sumy  wymienionej 
w § 1, a zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie. 

§ 3 
Niniejsza uchwała na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uzyskała niżej 
wymienioną liczbę głosów: 
 
I. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia             Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………            ………….………………………………………. 
II. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia           Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………       ……………..………………………………. 
III. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz III części Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………       ………..……………………………….              
IV. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
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-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz IV części Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………       ………..……………………………….              
 
V. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz V części Walnego Zgromadzenia          Przewodniczący V części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………      ………………….………………………………….              
 
Podsumowanie oddanych głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia: 
 
-   Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji jej treści potwierdzoną przez Kolegium,          
o którym mowa w § 42 statutu tj. z dniem ………….. 

 
 
 
 
 
 
 

Sekretarze Walnego Zgromadzenia  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
 
 
Cz. I …………………………………  Cz. I ………..………………………….. 
  
Cz. II …………………………………  Cz. II ………..………………………….. 
 
Cz. III …………………………………  Cz. III ………..………………………….. 
 
Cz. IV …………………………………  Cz. IV ………..………………………….. 
 
Cz. V …………………………………  Cz. V ………..………………………….. 
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UCHWAŁA  NR 9/2020 
WALNEGO  ZGROMADZENIA 

SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „ZACISZE”  W  OLEŚNICY 
odbytego w częściach  

od dnia 21 września 2020 r. do dnia 25 września 2020 r.  
 
w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni za 2019  rok  
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy działając w oparciu  
o  art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, art. 5 ust. 2 ustawy  
o spółdzielniach mieszkaniowych  z 15.12.2000 r. Dz. U. z 2013 poz. 1222 oraz  na  podstawie  
§ 30 pkt 5 Statutu Spółdzielni postanawia:  

§ 1 
Nadwyżkę bilansową za 2019 rok w wysokości 900.758,80 zł (słownie: dziewięćset tysięcy 
siedemset pięćdziesiąt osiem    80/100  zł ) podzielić w ten sposób, że: 

1. kwotę 191.298,80 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt 
osiem 80/100  zł)  przeznaczyć na zwiększenie centralnego funduszu remontowego spółdzielni, 

2. kwotę 694.460,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt 
zł) przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem wszystkich 
nieruchomości mieszkalnych w zakresie obciążającym członków, 

3. kwotę 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przeznaczyć na pokrycie wydatków 
związanych z prowadzeniem działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej (obchody 
jubileuszu 60-lecia działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”), 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 
 

§ 3  
Niniejsza uchwała na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uzyskała niżej 
wymienioną liczbę głosów: 
 
I. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia              Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………           ………………..………………………………….    
 
II. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia           Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………      …………..……………………………….     
III. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
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Sekretarz III części Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………       …………………………………………………….              
IV. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz IV części Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………           …………………..……………………………… 
V. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz V części Walnego Zgromadzenia          Przewodniczący V części Walnego Zgromadzenia 
   …………………………………………            ………..…………………………………….        
 
 
 
Podsumowanie oddanych głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia: 
 
-   Liczba głosujących                           - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się  -  ................     
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji jej treści potwierdzoną przez Kolegium,  
o którym mowa w § 42 statutu tj. z dniem ………….. 

 
 
 
 
 
 

Sekretarze Walnego Zgromadzenia  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
 
 
Cz. I …………………………………  Cz. I ………..………………………….. 
  
Cz. II …………………………………  Cz. II ………..………………………….. 
 
Cz. III …………………………………  Cz. III ………..………………………….. 
 
Cz. IV …………………………………  Cz. IV ………..………………………….. 
 
Cz. V …………………………………  Cz. V ………..………………………….. 
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UCHWAŁA  NR  10/2020 
WALNEGO  ZGROMADZENIA 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 
odbytego w częściach  

od dnia 21 września 2020 r. do dnia 25 września 2020 r.  
 

w sprawie  : działalności Spółdzielni w zakresie inwestycji mieszkaniowych 
 
 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy działając na mocy art. 30 
pkt 1 Statutu Spółdzielni. 

 
§ 1 

1. Upoważnia Zarząd Spółdzielni i Radę Nadzorczą do sporządzenia analizy opłacalności a 
następnie przystąpienia do realizacji inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na terenach do których Spółdzielnia posiada tytuł prawny. 

2. Realizacja ww. inwestycji będzie finansowana z : 
a) W przypadku lokali o statusie odrębnej własności z wpłat przyszłych właścicieli lokali. 
b) W przypadku mieszkań lokatorskich z kredytu z zastrzeżeniem, że zabezpieczeniem 

kredytu nie może być inna nieruchomość Spółdzielni niż ta, w której maja zostać 
wybudowane mieszkania lokatorskie.    

 
§ 2 

Wykonanie powyższej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi Spółdzielni. 
 

§ 3 
Niniejsza uchwała na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uzyskała niżej 
wymienioną liczbę głosów: 
 
I. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia             Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………            ………….………………………………………. 
II. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz II części Walnego Zgromadzenia           Przewodniczący II części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………       ……………..………………………………. 
III. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz III części Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący III części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………       ………..……………………………….              
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IV. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz IV części Walnego Zgromadzenia        Przewodniczący IV części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………       ………..……………………………….              
 
V. Część Walnego Zgromadzenia 
 -  Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
Sekretarz V części Walnego Zgromadzenia          Przewodniczący V części Walnego Zgromadzenia 
…………………………………………      ………………….………………………………….              
 
Podsumowanie oddanych głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia: 
 
-   Liczba głosujących                             - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                 - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się   -  ................     
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji jej treści potwierdzoną przez Kolegium,          
o którym mowa w § 42 statutu tj. z dniem ………….. 

 
 
 
 
 
 
 

Sekretarze Walnego Zgromadzenia  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
 
 
Cz. I …………………………………  Cz. I ………..………………………….. 
  
Cz. II …………………………………  Cz. II ………..………………………….. 
 
Cz. III …………………………………  Cz. III ………..………………………….. 
 
Cz. IV …………………………………  Cz. IV ………..………………………….. 
 
Cz. V …………………………………  Cz. V ………..………………………….. 
 


