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UCHWAŁA NR 1/2017

WALNEGO ZGROMADZENIA

$PDŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ n,Row'' w Wodzisławiu ŚL

z dnia28.04.2017r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczei

za20l.6 rok

s1

Na podstawie art. 38 $ 1 pkt 2 Ustawy z dnla 16.09.1982r.- Prawo Spółdzielcze
( t.s. z dnia 4.l2.20l5r. Dz. U. z 20L6 poz. 2I) oraz $ 72 Statutu Spótdzielni

WALNE ZGROMADZBNIE

za tw ie r  dza

sprawozdanię z działalności RADY NADZORCZEJ za 2016 rok stanowiące załącznik do
niniejszej Uchwały.

s2

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia przez ostatnią częśÓ Walnego Zgromadzetia
odbytego w pięciu częściach w okresie od24.04.20l7r. do 28,04,20L7r.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Opv7ou*

PRZEWoDNICZĄCY KoLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Paweł PtaszvńskiAgnieszka Głogowska
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WALNEGO ZGROMADZENIA

sP DŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,oRow'' w Wodzisławiu ŚL

z dnia 28.04.2017r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania rocznego Zarzadu Spółdzielni za 2016r.

s1

Na podstawię art. 38 $ 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16.09.|982r.- Prawo Spółdzielcze
(tJ. z dnia 4. |2.20I5r. Dz. U. z 20|6 poz. 2|) oraz $ 72 Statufu Spółdzielni

WALNE ZGROMADZENIE

zatwierdza

sprawozdan.e ZARZĄDU z działalności Spółdzielni za 20|6 rok stanowiące załącznik do
niniejszej Uchwały.

s2

Sprawozdatie z działalności SpółdzieLru za 2016 rok zostanie złoione do Krajowego
Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego.

s3

Uchwała wchodzi w żtycie z dniem podjęcia ptzęz ostatnią częśÓ Walnego Zgromadzeńa
odbytego w pięciu częściach w okresie od24.04.20l7r. do 28.04.20|7r.

s4

Wykonanie Uchwały p ow lerza się Zarządowi Sp ółdzielni.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWoDNICZ ĄCY KoLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

QfuVouil-.
Agńiesżka Głogowska
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WALNEGO ZGROMADZENIA

1POŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ooRo.w'' w Wodzisławiu ŚL

z dnia 28.04.2017r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016

s1
Na podstawie art. 38 $ 1 pkt 2 Ustawy z dnia t6.09.I982r.- Prawo Spółdzielcze ( tj. z dnia

4.|2.20|5r. Dz. U. z 20|6 poz. 2l) oraz $ 72 ust,3 Statutu Spółdzielni

WALNE ZGROMADZENIE

za tw ie rdza

toczne sprawozdanie finansowe składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

2. bilansu sporządzonego na dziefi3I.12.2016r., który po stronie aktywów i pasywów zanyka
się sumą 95 4|2 648,62 zł ,

3. rachunku zysków i strat zarok obrotowy od 01.01 .2016r. do 3t.12.2016r. wykazującego zysk
netto w wysokoŚci 562 339,62 zł

4. zestawienia zmian w kapitale ( funduszu) własnym za rok obrotowy od 0l.01.2016r. do
3|.12.2016r. 

'wykazujących 
zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.272.958,79 zł

5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.201ór. do 31,12.201'6r.
wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.366.780,87 zł

6. dodatkowych informacji i objaśnień.

s2
Zobowiąntje się Zatząd Spółdzielni do złożzęnia zatwietdzonego sprawozdania finansowego za
2016 rok stosownie do art. 69 ustawy z dnia29.09.I994r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U
z 19.07.2016 r. poz. 1047 ) oraz art.27 ust.2 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od
osób prawnych ( tekst jednolity Dz.U. poz. 1888 z26.|0.2016r. tj. ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych ) do Krajowego Rejestru Sądowego i Urzędu Skarbowego.

s3
Uchwała wchodzi w iycie z dniem podjęcia przez ostatnią część Walnego Zgromadzenia odblego
w pięciu częściach w okresie od24'04.2017r. do 28.04.2011r

s4
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

A '

(n b ?PUS/L'
Agnieszka Głogowska

PRZEWoDNICZ ĄCY KoLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZEMA

Paweł Ptaszyński
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WALNEGO ZGROMADZENIA

$PDŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,Row'' w Wodzisławiu ŚL

z dnia 28.04.2017r.

s1
Na podstawie art. 38 $ 1 pkt.2 Ustawy z dnia 16.09.1982r.- Prawo Spółdzielcze

( t.s. z dnia 4.|2.20|5r. Dz. U. z 2016 poz. 2I) oraz $ 72 ust. 3 Statutu Spółdzielni po
rozpatrzetiu sprawozduh Zarządu Spółdzielni i rocznego sprawozdania finansowego z
wykonania budietu za rok 20I 6

WALNE ZGROMADZENIE

UDZIELA

absolutorium członkowi Zarządu Spółdzieln i za 2016 rok

Jan Grabowiecki . Prezes Zatządu

$2

Uchwała wchodzi w żtyciez dniem podjęcia przezostatnią część Walnego zg,,^ud,"^u
odbytego w pięciu częściach w okresie od24.04.20|7r. do28.04.20|7r

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

!6 c1"u*
Agnieszka Gtogowska

PRZEWoDNICZĄCY KoLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZEMA



ĘÓldzie.bia MteazŁ:xtcnnr UCH$AŁA NR 5120|7"ROw"
tło,dz|*ław Ś|.

WALNEGO ZGROMADZENIA

$PÓŁDZIELNI MIESZKANIoWEJ,,Row' w Wodzisławiu ŚL

z dnia28.04.2017r.

w sprawie : udzielenia absolutorium czlonkowi Zarzadu Spółdzielni za 2016 rok.

s1

Na podstawie art. 38 $ 1 pkt. 2 Ustawy z drua |6.09.|982r.- Prawo Spółdzielcze
(t.s.z dnta 4.|2.20I5r. Dz. U. z 20|6 poz.2I) oraz $ 72 ust.3 Stafutu Spółdzielni po
rozpattzeniu sprawozdan Zarządu Spółdzielni i rocznego sprawozdania finansowęgo z
wykonania budŻętu za rok 2016

WALNE ZGROMADZENIE

ADZIELA

absolutorium członkowi Zarządu Spółdzieln i za 2016 rok

Władysław Maryjka . Zastępca Ptezesa zatządu

$2

Uchwała wchodzi w żtycle z dniem podjęcia przez ostatnią część Walnego Zgromadzenta
odbytego w pięciu częściach w okresie od24.04.20l7r. do 28.04.2017r

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

,  d  ^ /

tta(atn
Agnieszka Gtogowska

PRzEwoDNIczĄcY KoLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZEMA

.-)/ ,/

/ńa7?ź-
VPo,,ł Ptasmński



Ęołd.zlehaia }v4' !e g &gł'doęł
"B'o1Ąl"

|t*odłłlłłw ${. UCHWAŁA NR 6120|7

WALNEGO ZGROMADZENIA

$PDŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,Row' w Wodzisławiu ŚL

z dnia 28.04.2017r.

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarzadu Spółdzielni za 2016 rok.

s1

Na podstawie art. 38 $ I pkt. 2 Ustawy z
( t.S. , drua 4.12.2015r. Dz. U. z 2016 poz. 2I)
rozpatrzeniu sprawozdah Zarządu Spółdzielni i
wykonania budżetu za rok 2016

dnia 16.09.I982r.- Prawo Spółdzielcze
oraz $ 72 ust.3 Statutu Spółdzielni po
rocznęgo sprawozdania finansowego z

WALNE ZGROMADZENIE

ADZIBLA

absolutorium członkowi Zarządu Spółdzieln i za 201'6 r ok

Iwona Kołeczko - Zastępca Prezesa Zatządu

s2

Uchwała wchodzi w iycie z dniem podjęcia przęz ostatnią część Walnego Zgromadzenia
odbytego w pięciu częściach w okresie od24.04.20l7r. do f8.04.f0l7r

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWoDNICZĄCY KoLEGIUM
WALNEGqZGROMADZE]qA

Pawet Piaszyński
al,{łvo"d'

Agnieszka Głogowska
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WALNEGO ZGROMADZENIA

$PDŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,Row' w Wodzisławiu ŚL

z dnia28.04.f0I74r.

w sprawie : wyboru członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie $ 74 Statufu Spółdzielni WALNE ZGROMADZENIE stwierdza,
iż w wyniku tajnych wyborów mandat członka Rady Nadzorczej na nową kadencję 20|7-2020 uzyskali
następujący członkowie Spółdzielni :

$1

Rada Nadzorcza składa się z 15 członków, zpodziałemmandatów d|aposzczególnych osiedli :

1) ok'ęg wyborczy Nr 1 - członkowie osiedla xxx - lecia PRL, Piastów i Dąbrówki
.7 mandatów, w tym :

3 mandaĘ. członkowie osiedla xxx - lecia PRL

1. Stanisław Bruś Wodzisław Śt. os. XD( lecia PRL11,3/1 głosów za t4I
(imię i nazwisko) (adres zamieszkania)

2. Łucjan Musiolik Wodzisław Śt. os. )(n(_ kcia PkL 18/10 głosów za 156
(imię i nan,visko) (adres zamieszkania)

3. Aleksander Nowak Wodzisław Śt. os. w(_ lecia PRL 51/8 głosów za 164
(imię i nanvisko) (adres zamieszkania)

3 mandaty _ członkowie osiedla Piastów

4. Rybczyński Janusz Wodzisław Śt. ut. Przemysława 12/107 głosów za 162
(imię i nazwisko) (adres zamieszkania)

5. Aneta Trojanowska Wodzisław Śt. ut. Przemysława 12/35 głosów za 161
(imię i nan,łisko) (adres zamieszkania)

6. Andrzej Wojteczek Wodzisław Śt. ut. Przemysława 3/117 głosów za 167
(imię i naałisko) (adres zamieszknnia)

1 mandat - członkowie osiedla Dąbrówki

7. Kruczek Rafał Wodzisław Śt. os. Dąbrówki 12F/3g głosów za 203
(imię i nanvisko) (adres zamieszknnia)

2) ok"ęg wyborcry Nr 2 - członkowie osiedla Centrum - 4 mandaty

8. Jan Kaczyński Wodzisław Śt. ut Wojska Polskiego 6/16 !łosów za 168
(imię i nazwisko) (adres zamieszkania)



9.

10.

11 .

Monika Ligock,
(imię i namvisko)

Marianna Mazurek
(imię i nanvisko)

Wojciech Wilkowski
(imię i nazwisko)

Marian Koko
(imię i nanvisko)

Rupnik Jan
(imię i namvisko)

Wodzisław Sl. ul. PCK 28/16 głosów za 164
(adres zamieszknnia)

Wodzisław Śl. ut.Kard,St.Wyszyńskiego 20/3 głosów za 147
(adres zamieszkania)

Wodzisław Śt. ut. 26 Marca t66/44 głosów za t49
(adres zamieszkania)

Rydułtowy al. Plebiscytowa 44/27 głosów za 173.
(adres zamieszknnia)

Rydułtowy ul. Łokietka 6b/l5 głosów za 158.
(adres zamieszkania)

członkowie zamieszkali na terenie gminy Pszów

Pszów uI. Jagienki 4d/3 , głosów za 210
(adres zamieszkania)

członkowie zamieszkali na terenie gminy Radlin

3)

4)

5)

okręg rvyborcry Nr 3 - członkowie zamieszkali na terenie gminy Rydułtorvy
- 2 mandatv

12.

13 .

okręg wyborczy Nr 4
- 1 mandat

|4. ŁukaszKabut
(imię i naa,uisko)

okręg wyborczy Nr 5
- 1 mandat

głosów za 164.

spoŚród |iczby: |.470 oddanych głosów waŻnych.

$2
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do odebrania pisemnych oświadczeń
wybranych członków Rady Nadzorczej o nie karalnoŚci otaz zakazie prowadzęnia działalności
konkurencyjnej wobec Spółdzielni , na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod rygorem
wygaśnięcia mandatu z tytutu $ 77 statutu.

$3
Uchwała wchodzi w życie z dnięm podjęcia przez ostatniączęść Walnego Zgromadzenia odbytego w pięciu
częściach w okresie od24.04.20l7r. do 28.04.2017r

s4
Wykonanie U chwały powierza się Zar ządowi Spółdzielni.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZEMA

l5. Pawet Ptaszyński
(imię i nanvisko)

Radlin ul. Findera 8/24
(adres zamieszkania)

PRZEWoDNICZ ĄCY KoLEGI UM

,łg,fun#6fł,ko,
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WALNEGO ZGROMADZENIA

SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,Row' w Wodzisławiu Sl.

z dnia 28.04.2017r.

w sprawie : podziału nadwyżki bilansowei wg stanu na 31.12.2016 r.

Na podstawię art. 38 $ 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 16.09.1982r.- Prawo Spółdzielcze
(t.:.,dnia4.l2.20|5r.Dz.U.z2016poz.2I) oraz $ 72 ust.6 Statutu Spółdzielni

WALNEGO ZGROMADZENIA

uchwa la

s1

przeznaczyć nadwyŻkę bilansową Wg stanu na3l.|2,20|6r. w kwocię nętto:

562 339,62 zł

. na pokrycie wydatków związartychz
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomoŚci -
mieszkaniowych w zakresie obciążaj ącym
członków Spółdzielni

. na prowadzenię działalności społeczno i
kulturalno- o świ atowej

2s0.000.00

22 339,62

. na rewita|izację terenów zielonych
i placów zabaw
na osiedlach spółdzi eIczy ch 290 000.00

s2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez ostatniączęść Walnego Zgromadzenia odbytego w pięciu
częściach w okresie od24.04.20l7r. do 28.04.2017r

ss
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółd zie|ni.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZEMA

0|TorłosL
Agnie,szkdGłogowska

PRZEwoDNlCzĄCY KoLEGIUM
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Dzlałając na podstawię art. 38
Spółdzielcze ( tj. z dtia 4.I2.20I5r.
Spółdzielni

UcHwAŁA NR 9|2017

s1

$ 1 pkt. 7 Ustawy z drua 16.09.1982r.- Prawo
Dz. Ll. z 2016 poz. 2l) oraz $ 72 ust.9 Statutu

WALNBGO ZGROMADZENIA

1POŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 'Row' w Wodzisławiu ŚL

z dnia 28.04.2017r.

w sprawie : oznaczenia naiwyższei sumy zobowiazań .

WALNE ZGROMADZENIE

uchwa la

Sumę nEwyŻszychzobowięań jaką SpółdzielniamoŻe zaclrynąć w 2018 r. oznaczyćna
kwotę:

11.300.000'00 zł

s2

Uchwała wchodzi w iycie z dnięm podjęcia przez ostatniączęść Walnego Zgromadzenia odbytego w pięciu
częściach w okresie od24.04.20l7r. do 28.04.2017r

s3
Wykonanie Uchwały powierz a stę Zarządowi Spółdzielni.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Q,rvłougt.
Agniószkh Głogowska

PRZEWoDNICZĄCY KoLEGIUM



Su ma najwyżsrych zobow iązań j aką Spółdzielnia może zaciągnąć

w 2018 roku wynosi:

[ 1.300.000'00 zł

Na powyŻszą kwotę składa się moiliwośó zaciryania poŻyczek i innych środków
zewnętznych na wspieranie efektywności energetycznej w sektorzę mięszkaniowym dla
budynków:

2 150000,00 Rydułtowyul.KrzyŻkowicka f0,22,24

l 400 000,00 - Wodzisław Śt. ut. Wał'owa2}

2,700 000,00 - Wodzisław Śt. ut. Przemysława4

2 O50 000,00 - Wodzisław Śt. ut. Przemysława 18

3 000 000,00 - realizacja innych zadafi ze środków zewnętrznych

na kontyrruacj ę ocieplęń i modernizacji budynków

11 300 000,00 Razem


