
UCHWAŁA Nr ...../2021 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu 

z dnia 24 września 2021 roku 

 

w sprawie:  przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za okres od 01 stycznia 
2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

 

Na podstawie § 24 punkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 18 maja 2018 roku – Walne 

Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu 

 

p o s t a n a w i a : 

 

przyjąć sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu z działalności za 

okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

 
 
 
głosowało   ....... osób, 
za uchwałą głosowało   …... osób, 
przeciw uchwale głosowało  …... osób. 

 

 

 

              Sekretarz                     Przewodniczący  
    Walnego  Zgromadzenia                 Walnego  Zgromadzenia 
 

........................................       .......................................... 

 

 

 

 



Załącznik nr .......... 

 

UCHWAŁA Nr ...../2021 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu 

z dnia 24 września 2021 roku 

 

w sprawie:  przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia 
2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

 

Na podstawie § 24 punkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 18 maja 2018 roku – Walne 

Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu 

 

p o s t a n a w i a : 

 

przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu z 

działalności za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

 

 
głosowało   ....... osób, 
za uchwałą głosowało   ....... osób, 
przeciw uchwale głosowało  ....... osób. 

 

 

 

              Sekretarz                     Przewodniczący  
    Walnego  Zgromadzenia                 Walnego  Zgromadzenia 
 

........................................       .......................................... 

 

 

 



Załącznik nr .......... 

 

UCHWAŁA Nr ...../2021 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu 

z dnia 24 września 2021 roku 

 

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Poniatów” w Wałbrzychu 

 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu działając 

w oparciu o postanowienia zawarte w § 24 punkt 3 i punkt 6 Statutu Spółdzielni uchwalonego przez 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 18 maja 2018 roku oraz na podstawie art. 76 

ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (Dz. U. z 2017r. nr 1560 z późn. zm.) 

p o s t a n a w i a : 

§ 1 

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2020 Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w 

Wałbrzychu. 

2. Zysk netto za rok 2020 w kwocie 43.526,16 złotych przeznaczyć na: 

a) 11.000,00 złotych  – na fundusz zasobowy, 

b) 32.526,16 złotych  – na pokrycie utrzymania i eksploatacji zasobów mieszkaniowych  

   Spółdzielni. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
głosowało   ....... osób, 
za uchwałą głosowało   ....... osób, 
przeciw uchwale głosowało  ....... osób. 
 

 

              Sekretarz                     Przewodniczący  
    Walnego  Zgromadzenia                 Walnego  Zgromadzenia 
 

........................................       .......................................... 



Załącznik nr .......... 

 

UCHWAŁA Nr ...../2021 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu 

z dnia 24 września 2021 roku 

 

w sprawie:  udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” 
w Wałbrzychu 

 

Na podstawie § 24 punkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 18 maja 2018 roku – Walne 

Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu po zapoznaniu się ze 

sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 

roku i Zarządu Spółdzielni z działalności w 2020 roku 

p o s t a n a w i a : 

 

udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu - Panu 

Dariuszowi Mankiewiczowi za okres pracy na zajmowanym stanowisku – to jest od 01 stycznia 2020 

roku do 31 grudnia 2020 roku. 

 
 
 
głosowało   ....... osób, 
za uchwałą głosowało   ....... osób, 
przeciw uchwale głosowało  ....... osób. 

 

 

              Sekretarz                     Przewodniczący  
    Walnego  Zgromadzenia                 Walnego  Zgromadzenia 
 

........................................       .......................................... 

 

 



Załącznik nr .......... 

 

UCHWAŁA Nr ...../2021 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu 

z dnia 24 września 2021 roku 

 

w sprawie:  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Poniatów” w Wałbrzychu 

 

Na podstawie § 24 punkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 18 maja 2018 roku – Walne 

Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu po zapoznaniu się ze 

sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 

roku i Zarządu Spółdzielni z działalności w 2020 roku 

p o s t a n a w i a : 

 

udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu - Pani 

Małgorzacie Chmielewskiej za okres pracy na zajmowanym stanowisku – to jest od 01 stycznia 2020 

roku do 31 grudnia 2020 roku. 

 

 
 
głosowało   ....... osób, 
za uchwałą głosowało   ....... osób, 
przeciw uchwale głosowało  ....... osób. 

 

 

 

              Sekretarz                     Przewodniczący  
    Walnego  Zgromadzenia                 Walnego  Zgromadzenia 
 

........................................       .......................................... 

 



 

Załącznik nr .......... 

 

UCHWAŁA Nr ...../2021 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu 

z dnia 24 września 2021 roku 

 

w sprawie:  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, w granicach której Spółdzielnia może 
podejmować zobowiązania 

 

Na podstawie § 24 punkt 9 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu 

uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 18 maja 2018 roku – Walne 

Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu 

 

p o s t a n a w i a : 

 

upoważnić Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu do zaciągnięcia zobowiązań w 

imieniu Spółdzielni do kwoty 6 000 000,00 złotych, słownie: sześć milionów złotych. 

 

 
głosowało   ....... osób, 
za uchwałą głosowało   ....... osób, 
przeciw uchwale głosowało  ....... osób. 

 

 

              Sekretarz                     Przewodniczący  
    Walnego  Zgromadzenia                 Walnego  Zgromadzenia 
 

........................................       .......................................... 

 

 


