
Projekt 

 UCHWAŁA   

WALNEGO ZGROMADZENIA  

Spółdzielni Mieszkaniowej „WYŻYNY” 

 podjęta na piśmie w dniach 8-30.09.2020r. na podstawie art. 36 § 9-12 ustawy 

Prawo spółdzielcze oraz uchwały Zarządu nr 30/2020 z 17.08.2020r. w sprawie 

zarządzenia podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie    

 

w  sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. 
 
 
 Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo 

spółdzielcze oraz na podstawie § 105 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne 

Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny” postanawia: 

§ 1 

Po dokonaniu oceny działalności członków Zarządu Spółdzielni za okres od 01.01.2019r. 

do 31.12.2019r. udzielić absolutorium Krzysztofowi Gosławskiemu – Członkowi Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny”.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem oddania głosów przez ostatnią część Walnego 

Zgromadzenia tj. dnia 30.09.2020r. 

§ 3 

W głosowaniu udział wzięło .................. członków Spółdzielni, którzy oddali ................. 

głosy za, ................... głosów przeciw, .................... głosów wstrzymujących. 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 



Projekt 

 UCHWAŁA   

WALNEGO ZGROMADZENIA  

Spółdzielni Mieszkaniowej „WYŻYNY” 

podjęta na piśmie w dniach 8-30.09.2020r. na podstawie art. 36 § 9-12 ustawy 

Prawo spółdzielcze oraz uchwały Zarządu nr 30/2020 z 17.08.2020r. w sprawie 

zarządzenia podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie            

 

w  sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. 
 
 
Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo 

spółdzielcze oraz na podstawie § 105 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne 

Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny” postanawia: 

§ 1 

Po dokonaniu oceny działalności członków Zarządu Spółdzielni za okres od 01.01.2019r. 

do 31.12.2019r. udzielić absolutorium Cyrylowi Graczykowi – Członkowi Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem oddania głosów przez ostatnią część Walnego 

Zgromadzenia tj. dnia 30.09.2020r. 

§ 3 

 W głosowaniu udział wzięło ................. członków Spółdzielni, którzy oddali ................ 

głosów za, ................... głosów przeciw, ...................... głosów wstrzymujących. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



Projekt 

 UCHWAŁA   

WALNEGO ZGROMADZENIA  

Spółdzielni Mieszkaniowej „WYŻYNY” 

podjęta na piśmie w dniach 8-30.09.2020r. na podstawie art. 36 § 9-12 ustawy 

Prawo spółdzielcze oraz uchwały Zarządu nr 30/2020 z 17.08.2020r. w sprawie 

zarządzenia podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie             

 
w  sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. 
 
 
Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo 

spółdzielcze oraz na podstawie § 105 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne 

Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny” postanawia: 

§ 1 

Po dokonaniu oceny działalności członków Zarządu Spółdzielni za okres od 01.01.2019r. 

do 31.12.2019r. udzielić absolutorium Piotrowi Makohinowi – Członkowi Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem oddania głosów przez ostatnią część Walnego 

Zgromadzenia tj. dnia 30.09.2020r. 

§ 3 

W głosowaniu udział wzięło .................. członków Spółdzielni, którzy oddali .................. 

głosy za, .................. głosów przeciw, .................... głosów wstrzymujących. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt 

UCHWAŁA   

WALNEGO ZGROMADZENIA  

Spółdzielni Mieszkaniowej „WYŻYNY” 

podjęta na piśmie w dniach 8-30.09.2020r. na podstawie art. 36 § 9-12 ustawy 

Prawo spółdzielcze oraz uchwały Zarządu nr 30/2020 z 17.08.2020r. w sprawie 

zarządzenia podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie na piśmie             

 
w  sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. 
 
 
Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo 

spółdzielcze oraz na podstawie § 105 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, Walne 

Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny” postanawia: 

§ 1 

Po dokonaniu oceny działalności członków Zarządu Spółdzielni za okres od 01.01.2019r. 

do 31.12.2019r. udzielić absolutorium Andrzejowi Gradowi – Członkowi Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny”.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem oddania głosów przez ostatnią część Walnego 

Zgromadzenia tj. dnia 30.09.2020r. 

§ 3 

W głosowaniu udział wzięło .................. członków Spółdzielni, którzy oddali .................. 

głosy za, .................. głosów przeciw, .................... głosów wstrzymujących. 

  

 

 

 

 

 


