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UCHWAŁA NR 1/2021 
WALNEGO ZGROMADZENIA  

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 
odbytego w częściach  

od dnia 20 września 2021 r. do dnia 24 września 2021 r.  
 
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni  
 
Na podstawie § 30 pkt. 14 statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§ 1 
 Zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej na Walnym 

Zgromadzeniu – część I w dniu 20 września 2021 r. stanowiącym załącznik Nr … do 
protokołu Walnego Zgromadzenia w przeprowadzonym głosowaniu tajnym, poszczególni 
kandydaci na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni uzyskali w  części I Walnego 
Zgromadzenia następującą liczbę głosów: 
1/ ……………………………………..  - liczba głosów ………. 
2/ ………………………………………  - liczba głosów………. 
3/………………………………………  - liczba głosów………. 
4/ ………………………………………  - liczba głosów………. 
5/ ………………………………………  - liczba głosów………. 
6/………………………………………  - liczba głosów………. 
7/………………………………………  - liczba głosów………. 
8/………………………………………  - liczba głosów………. 
9/………………………………………  - liczba głosów………. 
10/………………………………………  - liczba głosów………. 
11/………………………………………  - liczba głosów………. 
12/………………………………………  - liczba głosów………. 
13/………………………………………  - liczba głosów………. 
14/………………………………………  - liczba głosów………. 
15/………………………………………  - liczba głosów………. 
16/ ………………………………………  - liczba głosów………. 
17/………………………………………  - liczba głosów………. 
18/………………………………………  - liczba głosów………. 
19/ ……………………………………..  - liczba głosów………. 
20/ ………………………………………  - liczba głosów………. 
21/………………………………………  - liczba głosów………. 
22/ ………………………………………  - liczba głosów………. 
23/ ………………………………………  - liczba głosów………. 
24/………………………………………  - liczba głosów………. 
25/………………………………………  - liczba głosów………. 
26/………………………………………  - liczba głosów………. 
27/………………………………………  - liczba głosów………. 
28/………………………………………  - liczba głosów………. 
29/………………………………………  - liczba głosów………. 
30/………………………………………  - liczba głosów………. 
 

         Sekretarz                               Przewodniczący  
 I części Walnego Zgromadzenia  I części Walnego zgromadzenia        
…………………………                       …………………………. 

 
 Zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej na Walnym 

Zgromadzeniu – część II w dniu 21 września 2021 r. stanowiącym załącznik Nr … do 
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protokołu Walnego Zgromadzenia w przeprowadzonym głosowaniu tajnym, poszczególni 
kandydaci na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni uzyskali w  części II Walnego 
Zgromadzenia następującą liczbę głosów: 
1/ ……………………………………..  - liczba głosów …………. 
2/ ………………………………………  - liczba głosów…………. 
3/………………………………………  - liczba głosów…………. 
4/ ………………………………………  - liczba głosów…………. 
5/ ………………………………………  - liczba głosów………… 
6/………………………………………  - liczba głosów………… 
7/………………………………………  - liczba głosów………… 
8/………………………………………  - liczba głosów………… 
9/………………………………………  - liczba głosów………… 
10/………………………………………  - liczba głosów…………. 
11/………………………………………  - liczba głosów…………. 
12/………………………………………  - liczba głosów………… 
13/………………………………………  - liczba głosów………… 
14/………………………………………  - liczba głosów………… 
15/………………………………………  - liczba głosów………… 
16/ ………………………………………  - liczba głosów………… 
17/………………………………………  - liczba głosów………… 
18/………………………………………  - liczba głosów………… 
19/ ……………………………………..  - liczba głosów……….. 
20/ ………………………………………  - liczba głosów………… 
21/………………………………………  - liczba głosów………… 
22/ ………………………………………  - liczba głosów………… 
23/ ………………………………………  - liczba głosów………… 
24/………………………………………  - liczba głosów………… 
25/………………………………………  - liczba głosów…………. 
26/………………………………………  - liczba głosów………… 
27/………………………………………  - liczba głosów…………. 
28/………………………………………  - liczba głosów………… 
29/………………………………………  - liczba głosów………… 
30/………………………………………  - liczba głosów………… 
 

         Sekretarz            Przewodniczący  
 II części Walnego Zgromadzenia    II części Walnego zgromadzenia
  …………………                              ………………. 

 
 Zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej na Walnym 

Zgromadzeniu – część III  w dniu 22 września 2021 r. stanowiącym załącznik Nr … do 
protokołu Walnego Zgromadzenia w przeprowadzonym głosowaniu tajnym, poszczególni 
kandydaci na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni uzyskali w  części III Walnego 
Zgromadzenia następującą liczbę głosów: 
 
1/ ……………………………………..  - liczba głosów …………. 
2/ ………………………………………  - liczba głosów…………. 
3/………………………………………  - liczba głosów…………. 
4/ ………………………………………  - liczba głosów…………. 
5/ ………………………………………  - liczba głosów………… 
6/………………………………………  - liczba głosów………… 
7/………………………………………  - liczba głosów………… 
8/………………………………………  - liczba głosów………… 



5 
 

9/………………………………………  - liczba głosów………… 
10/………………………………………  - liczba głosów…………. 
11/………………………………………  - liczba głosów…………. 
12/………………………………………  - liczba głosów………… 
13/………………………………………  - liczba głosów………… 
14/………………………………………  - liczba głosów………… 
15/………………………………………  - liczba głosów………… 
16/ ………………………………………  - liczba głosów………… 
17/………………………………………  - liczba głosów………… 
18/………………………………………  - liczba głosów……….. 
19/ ……………………………………..  - liczba głosów……….. 
20/ ………………………………………  - liczba głosów………… 
21/………………………………………  - liczba głosów………… 
22/ ………………………………………  - liczba głosów…………. 
23/ ………………………………………  - liczba głosów………… 
24/………………………………………  - liczba głosów………… 
25/………………………………………  - liczba głosów…………. 
26/………………………………………  - liczba głosów………… 
27/………………………………………  - liczba głosów…………. 
28/………………………………………  - liczba głosów………… 
29/………………………………………  - liczba głosów………… 
30/………………………………………  - liczba głosów………… 
 

         Sekretarz            Przewodniczący  
 III części Walnego Zgromadzenia    III części Walnego zgromadzenia
  ……………………                             …………………. 

 
 Zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej na Walnym 

Zgromadzeniu – część IV w dniu 23 września 2021 r. stanowiącym załącznik Nr … do 
protokołu Walnego Zgromadzenia w przeprowadzonym głosowaniu tajnym, poszczególni 
kandydaci na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni uzyskali w  części IV Walnego 
Zgromadzenia następującą liczbę głosów: 
 
1/ ……………………………………..  - liczba głosów…………. 
2/  ……………………………………..  - liczba głosów …………. 
3/………………………………………  - liczba głosów…………. 
4/ ………………………………………  - liczba głosów…………. 
5/ ………………………………………  - liczba głosów………… 
6/………………………………………  - liczba głosów………… 
7/………………………………………  - liczba głosów………… 
8/………………………………………  - liczba głosów………… 
9/………………………………………  - liczba głosów………… 
10/………………………………………  - liczba głosów…………. 
11/………………………………………  - liczba głosów…………. 
12/………………………………………  - liczba głosów………… 
13/………………………………………  - liczba głosów………… 
14/………………………………………  - liczba głosów………… 
15/………………………………………  - liczba głosów………… 
16/ ………………………………………  - liczba głosów………… 
17/………………………………………  - liczba głosów………… 
18/………………………………………  - liczba głosów………… 
19/ ……………………………………..  - liczba głosów……….. 
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20/ ………………………………………  - liczba głosów………… 
21/………………………………………  - liczba głosów………… 
22/ ………………………………………  - liczba głosów…………. 
23/ ………………………………………  - liczba głosów………… 
24/………………………………………  - liczba głosów………… 
25/………………………………………  - liczba głosów…………. 
26/………………………………………  - liczba głosów………… 
27/………………………………………  - liczba głosów…………. 
28/………………………………………  - liczba głosów………… 
29/………………………………………  - liczba głosów………… 
30/………………………………………  - liczba głosów………… 
 

         Sekretarz            Przewodniczący  
 IV części Walnego Zgromadzenia    IV części Walnego zgromadzenia
  ………………                              …………………. 

 
 Zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej na Walnym 

Zgromadzeniu – część V w dniu 24 września 2021 r. stanowiącym załącznik Nr … do 
protokołu Walnego Zgromadzenia w przeprowadzonym głosowaniu tajnym, poszczególni 
kandydaci na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni uzyskali w  części V Walnego 
Zgromadzenia następującą liczbę głosów: 
1/ ……………………………………..  - liczba głosów………… 
2/ ………………………………………  - liczba głosów…………. 
3/………………………………………  - liczba głosów…………. 
4/ ………………………………………  - liczba głosów…………. 
5/ ………………………………………  - liczba głosów………… 
6/………………………………………  - liczba głosów………… 
7/………………………………………  - liczba głosów………… 
8/………………………………………  - liczba głosów………… 
9/………………………………………  - liczba głosów………… 
10/………………………………………  - liczba głosów…………. 
11/………………………………………  - liczba głosów…………. 
12/………………………………………  - liczba głosów………… 
13/………………………………………  - liczba głosów………… 
14/………………………………………  - liczba głosów………… 
15/………………………………………  - liczba głosów………… 
16/ ………………………………………  - liczba głosów…………. 
17/………………………………………  - liczba głosów………… 
18/………………………………………  - liczba głosów…………. 
19/ ……………………………………..  - liczba głosów……….. 
20/ ………………………………………  - liczba głosów………… 
21/………………………………………  - liczba głosów………… 
22/ ………………………………………  - liczba głosów…………. 
23/ ………………………………………  - liczba głosów………… 
24/………………………………………  - liczba głosów………… 
25/………………………………………  - liczba głosów…………. 
26/………………………………………  - liczba głosów………… 
27/………………………………………  - liczba głosów…………. 
28/………………………………………  - liczba głosów………… 
29/………………………………………  - liczba głosów………… 
30/………………………………………  - liczba głosów………… 
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    Sekretarz            Przewodniczący  
 V części Walnego Zgromadzenia    V części Walnego zgromadzenia
  ……………………                       …………………………. 

 
§ 2 

1. Zgodnie z protokołami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych wybranych na poszczególnych 
częściach Walnego Zgromadzenia, odbytych w dniach od 20 września 2021 r.  
do 24 września 2021 r. oraz podliczeniem sumy głosów  otrzymanych przez poszczególnych 
kandydatów dokonanym w dniu 29 września 2021  r. przez Kolegium,  
o którym  mowa w § 42 statutu Spółdzielni, poszczególni kandydaci otrzymali we wszystkich 
częściach Walnego Zgromadzenia następującą liczbę głosów: 
1/ ……………………………………..  - liczba głosów………… 
2/ ………………………………………  - liczba głosów…………. 
3/………………………………………  - liczba głosów…………. 
4/ ………………………………………  - liczba głosów…………. 
5/ ………………………………………  - liczba głosów………… 
6/………………………………………  - liczba głosów………… 
7/………………………………………  - liczba głosów………… 
8/………………………………………  - liczba głosów………… 
9/………………………………………  - liczba głosów………… 
10/………………………………………  - liczba głosów…………. 
11/………………………………………  - liczba głosów…………. 
12/………………………………………  - liczba głosów………… 
13/………………………………………  - liczba głosów………… 
14/………………………………………  - liczba głosów………… 
15/………………………………………  - liczba głosów………… 
16/ ………………………………………  - liczba głosów………….. 
17/………………………………………  - liczba głosów………….. 
18/………………………………………  - liczba głosów…………. 
19/ ……………………………………..  - liczba głosów……….. 
20/ ………………………………………  - liczba głosów………… 
21/………………………………………  - liczba głosów………….. 
22/ ………………………………………  - liczba głosów…………. 
23/ ………………………………………  - liczba głosów………… 
24/………………………………………  - liczba głosów………… 
25/………………………………………  - liczba głosów…………. 
26/………………………………………  - liczba głosów………… 
27/………………………………………  - liczba głosów…………. 
28/………………………………………  - liczba głosów………… 
29/………………………………………  - liczba głosów………… 
30/………………………………………  - liczba głosów………… 
 
 

2. W związku z powyższym do Rady Nadzorczej Spółdzielni wybrane zostały następujące 
osoby, które uzyskały kolejno najwyższą  liczbę głosów: 
1. ………………………………….. – liczba głosów…………… 
2. ………………………………….. – liczba głosów…………… 
3. ………………………………….. – liczba głosów…………… 
4. ………………………………….. – liczba głosów…………… 
5. ………………………………….. – liczba głosów…………… 
6. ………………………………….. – liczba głosów…………….. 
7. ………………………………….. – liczba głosów…………….. 
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8. ……………………………………– liczba głosów…………… 
9. ………………………………….. – liczba głosów…………… 
10. ………………………………….. – liczba głosów…………… 
11. ………………………………….. – liczba głosów…………… 
12. ………………………………….. – liczba głosów…………… 
13. ………………………………….. – liczba głosów…………… 
14. ………………………………….. – liczba głosów………….. 
15. ………………………………….. – liczba głosów…………… 

 
3. Z następujących kandydatów którzy uzyskali taką samą liczbę głosów: 

1. ………………………………….. – liczba głosów………… 
2. ………………………………….. – liczba głosów………… 
3. ………………………………….. – liczba głosów………… 
4. ………………………………….. – liczba głosów………… 
5. ………………………………….. – liczba głosów………… 
6. ………………………………….. – liczba głosów………… 
7. ………………………………….. – liczba głosów………… 
8. ……………………………………– liczba głosów………… 
9. ………………………………….. – liczba głosów…………. 
10. ………………………………….. – liczba głosów………… 

Wyłoniono w drodze losowania (§ 43 ust. 20 statutu Spółdzielni)  pozostałych   członków Rady 
Nadzorczej  

1. ……………………………………… 
2. ……………………………………….. 
3. …………………………………………. 
4. …………………………………………. 
5. …………………………………………. 
6. ………………………………………….. 
7. ………………………………………….. 
8. ………………………………………….. 
9. …………………………………………. 
10. ………………………………………… 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji  jej treści potwierdzoną przez Kolegium, o którym 
mowa w § 42 statutu tj. z dniem 29 września 2021 r 

 
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 2/2021 
WALNEGO ZGROMADZENIA  

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 
odbytego w częściach  

od dnia 20 września 2021 r. do dnia 24 września 2021 r.  
 

w sprawie: wyboru przedstawiciela  na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości. 
 
Na podstawie art.  258 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 648), uchwał Nr 17/2019,  12/2020 oraz 23/2021 Zgromadzenia Ogólnego  Krajowej Rady 
Spółdzielczej w sprawie zwołania VII Kongresu  Spółdzielczości oraz  § 43 i § 45 statutu Spółdzielni 
Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej na Walnym 
Zgromadzeniu – część I w dniu 20 września 2021 r. stanowiącym załącznik Nr … do protokołu 
Walnego Zgromadzenia w przeprowadzonym głosowaniu tajnym, poszczególni kandydaci na 
przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości w 2022 r.   uzyskali w  
części I Walnego Zgromadzenia następującą liczbę głosów: 
1. …………………………………    - liczba głosów …………. 
2. …………………………………    - liczba głosów…………. 
3. …………………………………    - liczba głosów…………. 
4. …………………………………    - liczba głosów…………. 
5. …………………………………    - liczba głosów…………. 
6. …………………………………    - liczba głosów…………. 
 

      Sekretarz                               Przewodniczący  
I części Walnego Zgromadzenia  I części Walnego zgromadzenia                       
…………………………         …………………………. 

 
2. Zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej na Walnym 
Zgromadzeniu – część II w dniu 21 września 2021 r. stanowiącym załącznik Nr … do protokołu 
Walnego Zgromadzenia w przeprowadzonym głosowaniu tajnym, poszczególni kandydaci na 
przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości w 2022 r.   uzyskali w  
części II Walnego Zgromadzenia następującą liczbę głosów: 
1. …………………………………    - liczba głosów …………. 
2. …………………………………    - liczba głosów…………. 
3. …………………………………    - liczba głosów…………. 
4. …………………………………    - liczba głosów…………. 
5. …………………………………    - liczba głosów…………. 
6. …………………………………    - liczba głosów…………. 
 

      Sekretarz                               Przewodniczący  
II części Walnego Zgromadzenia  II części Walnego zgromadzenia                       
…………………………         …………………………. 
 
 
 

3. Zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej na Walnym 
Zgromadzeniu – część III w dniu 22 września 2021 r. stanowiącym załącznik Nr … do protokołu 
Walnego Zgromadzenia w przeprowadzonym głosowaniu tajnym, poszczególni kandydaci na 
przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości w 2022 r.   uzyskali w  
części III Walnego Zgromadzenia następującą liczbę głosów: 
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1. …………………………………    - liczba głosów …………. 
2. …………………………………    - liczba głosów…………. 
3. …………………………………    - liczba głosów…………. 
4. …………………………………    - liczba głosów…………. 
5. …………………………………    - liczba głosów…………. 
6. …………………………………    - liczba głosów…………. 
 

      Sekretarz                               Przewodniczący  
III części Walnego Zgromadzenia  III części Walnego zgromadzenia                       
…………………………         …………………………. 

 
 
4. Zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej na Walnym 
Zgromadzeniu – część IV w dniu 23 września 2021 r. stanowiącym załącznik Nr … do protokołu 
Walnego Zgromadzenia w przeprowadzonym głosowaniu tajnym, poszczególni kandydaci na 
przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości w 2022 r.   uzyskali w  
części IV Walnego Zgromadzenia następującą liczbę głosów: 
1. …………………………………    - liczba głosów …………. 
2. …………………………………    - liczba głosów…………. 
3. …………………………………    - liczba głosów…………. 
4. …………………………………    - liczba głosów…………. 
5. …………………………………    - liczba głosów…………. 
6. …………………………………    - liczba głosów…………. 
 

      Sekretarz                               Przewodniczący  
IV części Walnego Zgromadzenia  IV części Walnego zgromadzenia                       
…………………………         …………………………. 

 
 
5. Zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej na Walnym 
Zgromadzeniu – część V w dniu 24 września 2021 r. stanowiącym załącznik Nr … do protokołu 
Walnego Zgromadzenia w przeprowadzonym głosowaniu tajnym, poszczególni kandydaci na 
przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości w 2022 r.   uzyskali w  
części V Walnego Zgromadzenia następującą liczbę głosów: 
1. …………………………………    - liczba głosów …………. 
2. …………………………………    - liczba głosów…………. 
3. …………………………………    - liczba głosów…………. 
4. …………………………………    - liczba głosów…………. 
5. …………………………………    - liczba głosów…………. 
6. …………………………………    - liczba głosów…………. 
 

      Sekretarz                               Przewodniczący  
V części Walnego Zgromadzenia  V części Walnego zgromadzenia                       
…………………………         …………………………. 

§ 2 
 

1. Zgodnie z protokołami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych wybranych na poszczególnych 
częściach Walnego Zgromadzenia, odbytych w dniach od 20 września 2021 r. do 24 września 
2021 r. oraz podliczeniem sumy głosów  otrzymanych przez poszczególnych kandydatów 
dokonanym w dniu 29 września 2021 r. przez Kolegium, o którym  mowa w § 42 statutu 
Spółdzielni, poszczególni kandydaci otrzymali we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia 
następującą liczbę głosów: 
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 1. …………………………………    - liczba głosów …………. 

2. …………………………………    - liczba głosów…………. 

3. …………………………………    - liczba głosów…………. 

4. …………………………………    - liczba głosów…………. 

5. …………………………………    - liczba głosów…………. 

6. …………………………………    - liczba głosów…………. 

 

2. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie wybrało Panią/Pana  …………………………… 
przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy na Zjazd Przedkongresowy w 
celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji  jej treści potwierdzoną przez Kolegium, o którym 
mowa w § 42 statutu tj. z dniem 29 września 2021 r 

 

  

 

 

 

 Sekretarze Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

Cz. I ………………………………… ……………………………………………. 

Cz. II ……………………………….. ……………………………………………. 

Cz. III ………………………………. ……………………………………………. 

Cz. IV ………………………………. ……………………………………………. 

Cz. V ………………………………... ……………………………………………. 
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UCHWAŁA NR 3/2021 
WALNEGO ZGROMADZENIA  

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 
odbytego w częściach  

od dnia 20 września 2021 r. do dnia 24 września 2021 r.  
 

w sprawie: wyboru przedstawicieli  na IX Zjazd Przedstawicieli  Związku Rewizyjnego 

Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu 

Na podstawie § 30 pkt. 13 statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej na Walnym 
Zgromadzeniu – część I w dniu 20 września 2021 r. stanowiącym załącznik Nr … do 
protokołu Walnego Zgromadzenia w przeprowadzonym głosowaniu tajnym, poszczególni 
kandydaci na przedstawiciela na IX Zjazd Przedstawicieli Związku Rewizyjnego 
Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu  uzyskali w  części I Walnego Zgromadzenia 
następującą liczbę głosów: 
1. …………………………………    - liczba głosów …………. 
2. …………………………………    - liczba głosów…………. 
3. …………………………………    - liczba głosów…………. 
4. …………………………………    - liczba głosów…………. 
5. …………………………………    - liczba głosów…………. 
6. …………………………………    - liczba głosów…………. 
7. …………………………………    - liczba głosów…………. 
8. …………………………………    - liczba głosów…………. 
 
      Sekretarz                               Przewodniczący  
I części Walnego Zgromadzenia  I części Walnego zgromadzenia                       
…………………………         …………………………. 

 
2. Zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej na Walnym 
Zgromadzeniu – część II w dniu 21 września 2021 r. stanowiącym załącznik Nr … do 
protokołu Walnego Zgromadzenia w przeprowadzonym głosowaniu tajnym, poszczególni 
kandydaci na przedstawiciela na IX Zjazd Przedstawicieli Związku Rewizyjnego 
Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu  uzyskali w  części II Walnego Zgromadzenia 
następującą liczbę głosów: 
1. …………………………………    - liczba głosów …………. 
2. …………………………………    - liczba głosów…………. 
3. …………………………………    - liczba głosów…………. 
4. …………………………………    - liczba głosów…………. 
5. …………………………………    - liczba głosów…………. 
6. …………………………………    - liczba głosów…………. 
7. …………………………………    - liczba głosów…………. 
8. …………………………………    - liczba głosów…………. 
      Sekretarz                               Przewodniczący  
II części Walnego Zgromadzenia  II części Walnego zgromadzenia                       
…………………………         …………………………. 
 
3. Zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej na Walnym 
Zgromadzeniu – część III w dniu 22 września 2021 r. stanowiącym załącznik Nr … do 
protokołu Walnego Zgromadzenia w przeprowadzonym głosowaniu tajnym, poszczególni 
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kandydaci na przedstawiciela na IX Zjazd Przedstawicieli Związku Rewizyjnego 
Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu  uzyskali w  części III Walnego Zgromadzenia 
następującą liczbę głosów: 
1. …………………………………    - liczba głosów …………. 
2. …………………………………    - liczba głosów…………. 
3. …………………………………    - liczba głosów…………. 
4. …………………………………    - liczba głosów…………. 
5. …………………………………    - liczba głosów…………. 
6. …………………………………    - liczba głosów…………. 
7. …………………………………    - liczba głosów…………. 
8. …………………………………    - liczba głosów…………. 
      Sekretarz                               Przewodniczący  
III części Walnego Zgromadzenia  III części Walnego zgromadzenia                       
…………………………         …………………………. 
 
4. Zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej na Walnym 
Zgromadzeniu – część IV w dniu 23 września 2021 r. stanowiącym załącznik Nr … do 
protokołu Walnego Zgromadzenia w przeprowadzonym głosowaniu tajnym, poszczególni 
kandydaci na przedstawiciela na IX Zjazd Przedstawicieli Związku Rewizyjnego 
Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu  uzyskali w  części IV Walnego Zgromadzenia 
następującą liczbę głosów: 
1. …………………………………    - liczba głosów …………. 
2. …………………………………    - liczba głosów…………. 
3. …………………………………    - liczba głosów…………. 
4. …………………………………    - liczba głosów…………. 
5. …………………………………    - liczba głosów…………. 
6. …………………………………    - liczba głosów…………. 
7. …………………………………    - liczba głosów…………. 
8. …………………………………    - liczba głosów…………. 
      Sekretarz                               Przewodniczący  
IV części Walnego Zgromadzenia  IV części Walnego zgromadzenia                       
…………………………         …………………………. 

 
5. Zgodnie z protokołem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej na Walnym 
Zgromadzeniu – część V w dniu 24 września 2021 r. stanowiącym załącznik Nr … do 
protokołu Walnego Zgromadzenia w przeprowadzonym głosowaniu tajnym, poszczególni 
kandydaci na przedstawiciela na IX Zjazd Przedstawicieli Związku Rewizyjnego 
Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu  uzyskali w  części V Walnego Zgromadzenia 
następującą liczbę głosów: 
1. …………………………………    - liczba głosów …………. 
2. …………………………………    - liczba głosów…………. 
3. …………………………………    - liczba głosów…………. 
4. …………………………………    - liczba głosów…………. 
5. …………………………………    - liczba głosów…………. 
6. …………………………………    - liczba głosów…………. 
7. …………………………………    - liczba głosów…………. 
8. …………………………………    - liczba głosów…………. 
      Sekretarz                               Przewodniczący  
V części Walnego Zgromadzenia  V części Walnego zgromadzenia                       
…………………………         …………………………. 
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§ 2 
1. Zgodnie z protokołami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych wybranych na poszczególnych 

częściach Walnego Zgromadzenia, odbytych w dniach od 20 września 2021 r. do 24 września 
2021 r. oraz podliczeniem sumy głosów  otrzymanych przez poszczególnych kandydatów 
dokonanym w dniu 29 września 2021 r. przez Kolegium, o którym  mowa w § 42 statutu 
Spółdzielni, poszczególni kandydaci otrzymali we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia 
następującą liczbę głosów: 

 1. …………………………………    - liczba głosów …………. 

2. …………………………………    - liczba głosów…………. 

3. …………………………………    - liczba głosów…………. 

4. …………………………………    - liczba głosów…………. 

5. …………………………………    - liczba głosów…………. 

6. …………………………………    - liczba głosów…………. 

7. …………………………………    - liczba głosów…………. 

8. …………………………………    - liczba głosów…………. 

2. W związku z powyższym na przedstawicieli na IX Zjazd Przedstawicieli Związku Rewizyjnego 
Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu wybrane zostały następujące osoby, które uzyskały 
kolejno najwyższą  liczbę głosów: 
1. ………………………………….. – liczba głosów…………… 

2. ………………………………….. – liczba głosów…………… 

3. ………………………………….. – liczba głosów…………….. 

4. ………………………………….. – liczba głosów…………….. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji  jej treści potwierdzoną przez Kolegium, o którym 
mowa w § 42 statutu tj. z dniem 29 września 2021 r. 

 

 

 

 

  Sekretarze Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

Cz. I ………………………………… ……………………………………………. 

Cz. II ……………………………….. ……………………………………………. 

Cz. III ………………………………. ……………………………………………. 

Cz. IV ………………………………. ……………………………………………. 

Cz. V ………………………………... ……………………………………………. 
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UCHWAŁA NR 4/2021 
WALNEGO ZGROMADZENIA  

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 
odbytego w częściach  

od dnia 20 września 2021 r. do dnia 24 września 2021 r.  
 
w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  z działalności Spółdzielni  za rok 2020 
 
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 za 2020 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                  - ................. 
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-   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 29 września 2021 r. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  5/2021 
WALNEGO  ZGROMADZENIA 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 
odbytego w częściach  

od dnia 20 września 2021 r. do dnia 24 września 2021 r.  
 
 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  Spółdzielni                    

Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy  za rok 2020 
 

§ 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 29 września 2021 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  6/2021 
WALNEGO  ZGROMADZENIA 

SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY   
odbytego w częściach  

od dnia 20 września 2021 r. do dnia 24 września 2021 r.  
 
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020 

 
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 2020 rok, na które składają się: 

1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 
2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę 43.875.400,26 zł, 
3) Rachunek zysków i strat wykazujący  za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zysk netto 

w wysokości 531.375,61 zł, 
4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.23020 r. do 31.12.2020 

r. wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 1.681.452,78 zł., 
5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący 

zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 279.696,82 zł. 
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”). 

 
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                             - ............... 
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-   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   -  ................     
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji jej treści potwierdzoną przez Kolegium,  
o którym mowa w § 42 statutu tj. z dniem 29 września 2021 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  7/2021 
WALNEGO  ZGROMADZENIA 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 
odbytego w częściach  

od dnia 20 września 2021 r. do dnia 24 września 2021 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  2020  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 29 września 2021 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  8/2021 
WALNEGO  ZGROMADZENIA 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 
odbytego w częściach  

od dnia 20 września 2021 r. do dnia 24 września 2021 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  2020  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 29 września 2021 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 9/2021 
WALNEGO  ZGROMADZENIA 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY   
odbytego w częściach  

od dnia 20 września 2021 r. do dnia 24 września 2021 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  2020  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 29 września 2021 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 10/2021 

WALNEGO  ZGROMADZENIA 
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ „ZACISZE”  W  OLEŚNICY  

odbytego w częściach  
od dnia 20 września 2021 r. do dnia 24 września 2021 r.  

 
w sprawie:  zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej S.M. ”Zacisze”                        

w Oleśnicy na rok 2021  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 2021 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 2021 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 29 września 2021 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 10/2021 
 

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  SPÓŁDZIELNI   
NA  2021  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 2021 instalacji ciepłej wody użytkowej w 2 budynkach wielorodzinnych, 
przy ul. Lotniczej 1-5a; ul. Przyjaźni 17.  

2. Wymiana zaworów  grzejnikowych  w 10 budynkach wielorodzinnych – zgodnie z planem 
remontów na rok 2021 zatwierdzonym przez Radą Nadzorczą.  

3. Wymiana około 130 szt. wodomierzy zimnej wody, których legalizacja upływa w 2021 roku.  
 
C – W ramach robót termo modernizacyjnych 
 
1. Kontynuacja  docieplania  stropodachów wraz z kominami w części stropowej.  
2. Docieplenie części ścian zewnętrznych 5 budynków  – zgodnie z planem remontów na rok 2021 

zatwierdzonym przez Radą Nadzorczą.  
3. Dobudowa 2 wiatrołapów w budynku przy ul. Żeromskiego 9-11b w Oleśnicy. 
4. Dofinansowanie członkom spółdzielni do wymiany okien w lokalach mieszkalnych. 
 
D – W ramach robót remontowych 
 
Realizacja prac remontowych zgodnie z Planem remontów zasobów Spółdzielni na rok 2021 
zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.  

  
E – W zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego.  

Analizowanie możliwości i opłacalności skorzystania z finansowania zewnętrznego w postaci 
dotacji, niskooprocentowanych pożyczek lub innych produktów finansowych mogących pomóc w 
realizacji remontów lub modernizacji obiektów Spółdzielni.  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  11/2021 
WALNEGO  ZGROMADZENIA 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 
odbytego w częściach  

od dnia 20 września 2021 r. do dnia 24 września 2021 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 2021 r. do dnia  
30 czerwca 2022 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        - .................. 
-   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 29 września 2021 r. 

 
 
 
 
 

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 12/2021 
WALNEGO  ZGROMADZENIA 

SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „ZACISZE”  W  OLEŚNICY 
odbytego w częściach  

od dnia 20 września 2021 r. do dnia 24 września 2021 r.  
 
w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni za 2020  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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 
648), art.5 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  z 15.12.2000 r.( t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1208)  oraz  na  podstawie § 30 pkt 5 Statutu Spółdzielni postanawia:  

§ 1 
Nadwyżkę bilansową za 2020 rok w wysokości 531.375,61 zł (słownie: pięćset trzydzieści jeden 
tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć 61/100  zł ) podzielić w ten sposób, że: 

1. kwotę 158.332,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dwa zł)  
przeznaczyć na zwiększenie centralnego funduszu remontowego spółdzielni, 

2. kwotę 373.043,61zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści trzy 61/100  zł) 
przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem wszystkich 
nieruchomości mieszkalnych w zakresie obciążającym członków, 

 
§ 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   -  ..................     
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 29 września 2021 r. 

 
 
 
 
 
 

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  13/2021 
WALNEGO  ZGROMADZENIA 

SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „ZACISZE”  W  OLEŚNICY 
odbytego w częściach 

od  dnia  20 września 2021 r. do dnia 24 września 2021 r. 
 
 
w sprawie:  realizacji wniosków wynikających z pisma polustracyjnego RZRSM w Opolu  

z dnia 17 listopada 2020 r.  
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy, działając w oparciu o art. 38 
§ 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16. 09.1982 r. - Prawo Spółdzielcze oraz  na podstawie § 30 pkt. 4   Statutu 
Spółdzielni postanawia: 

 
§ 1 

Przyjąć do realizacji i stosowania wnioski: 
1. Dostosować prowadzoną ewidencję akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, do 

przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy Polityki Społecznej z dnia  
10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 19 grudnia 2018 r. poz. 
2369). 

2. Opracować i wprowadzić w życie regulamin prowadzenia i finansowania działalności 
społecznej, kulturalnej i oświatowej. 
                                                             
                                                                § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 4 
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 
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 -  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 
   …………………………………………            ………..…………………………………….        
 
 
Podsumowanie oddanych głosów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia: 
-   Liczba głosujących                           - ............... 
-   Liczba głosów za uchwałą                - ................. 
-   Liczba głosów przeciw uchwale        - .................. 
-   Liczba  głosów wstrzymujących się  -  ................     
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą autoryzacji jej treści potwierdzoną przez Kolegium,  
o którym mowa w § 42 statutu tj. z dniem 29 września 2021 r 

 
 
 
 
 
 
 

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 ………..………………………….. 
 


