
UCHWAI,A NR II2O22

WALNEGO ZGROMADZENIA
SPDLDZIELNI MIESZKANTOWEJ,oRO'w,, w wodzislawiu Sl.

z dnia 25.04.2022r.

w sprawie t zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnoSci Rady Nadzorczei
2a2019.2020,2021 rok.

Na podstawie art. 38 $ 1 pkt 2
tekst jednolity Dz. U. poz. I2B5 z dn.

ustawy z dma 16 wrzesnia r982r.- prawo Sp6ldzielcze
3,07 .2018r. ) oraz g 72 Statutu Sp6ldzielni

$1

WALNE ZGROMADZENIE

zatwierdza

sprawozdanie z dzialalnosci RADY NADZORCZEJ za 2019,2020,202r rok
zalqczntki do niniejszej Uchwaty.

stanowi4ce

s2

uchwala wchodzi w Zycte z dniem podjgcia przez ostatni4 czgsc Walnego zgromadzenia
odbytego w pigciu czgsciach w okresie od 19.0i.2022r. do 25.04.2022r.

SEKRETARZ KOLEGIUM PRZEWOD OLEGIUM
WALNEG ZENIA

Wn



UCHWAT,A NR 212022
WALNEGO ZGROMADZENIA

}PDLDZTELNI MIESZKANIOWEJ,,RO'w" w wodzislawiu Sl.

z rJnia 25.04.2022r.

w sprawie : zatwierd

s1

Na podstawie art. 38 $ 1 pkt.2 Ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982r,-prawo Sp6ldzielcze
tekst jednolity Dz. u . poz.r285 z dn. 3.07 .20 r 8r. ) oraz g 72 Statutu Sp6ldzielni

sprawozdanie ZARZ,+DU
niniejszej Uchwaty.

WALNE ZGROMADZENIE

zfitwierdza.

dziatalno ici Sp 6ldzielni

s2

Spoldzielni za 2019 rok

za 2019 rok stanowi4ce zalqczntk do

Sprawozdanie z dzialalnoSci
S4dowego.

zostanie zLo\one do Iftajowego Rejestru

s3

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia przez ostatni4 czg{c Walnego Zgromadzenia
odbytego w pigciu czgsciach w okresie od, 19 .04.2022r. do 25 ,04 .2022r.

,$4

Wykonanie Uchwaly powierza srg Zanqd,owi Sp6trdzielni.

SEKRETARZ I(OLEGI M

ldzielni 2019r.

ZGROMA

yiiski el

ENIA
PRZEWODNICZ
WAL



UCHWAI-,A NR 312022
WALNEGO ZGROMADZENIA

1PDLDZIELNI MIESZKANIOWEJ ,,Row" w wodzislawiu SI.

z dnia 25.04,2022r.

w sprawic : zatwierd

s1

Na podstawie art. 33 $ 1 pkt.2 Ustawy z dma 16 wrzesnia 1982r.-prawo Spoldzielcze
( telct jednolity Dz.IJ . poz.l2}5 z dn. 3.01 .201gr, ) oraz g 72 Statutu Sp6tdzielni

WALNB ZGROMADZENIE

zatwierdza

sprawozdanie ZARZ,{DU
niniejszej Uchwaty.

ZA 2020 rok stanowi4ce zalqcznik d,o

Sprawozdanie z dzialalno6ci Spoldzielni za 2020 rok
S4dowego.

zostanie zloZone do Iftajowego Rejestru

z dzialalnoSci Spold zielni

$2

Uchwala wchodzi w Lycre
odbytego w pigcin czgsciach

s3

z dniem podjgcia przez ostatni4 czlsc walnego Zgromadzema
w okresie od 19.04.2022r. do 25 .04.2022r.

s4

wykonanie Uchwaly powierza sig zarzqddwi Sp6td zielm,

SEKRETARZ KOLEGIUM PRZEWODNICZ4 KOLEGIUM
WALNEGO ZGR ADZENIA

Walas n



UCHWAI.A NR 412022
WALNEGO ZGROMADZENIA

SPOtr,DZIELNI MIESZKANIOWEJ,,Row,, w wodzislawiu St.

z dnia 25"04.2022r.

w sprawie :

s1

Na podstawie art. 38 $ 1 pkt.2 Ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982r.-prawo Sp6ldzielcze
( tekst j ednolity Dz. rJ , poz.r2g5 z dn, 3 .07 .20rgr. ) oraz g 72 staturu Sp6tdzielni

WALNE ZGROMADZENIB

zatwierdza

sprawozdanie ZARZ,{DU
niniejszej Uchwaty.

ZA 2021 rok stanowi4ce zalacznjk do

Sprawozdanie z dzialalnoSci Sp6ldzielni za 2021rok zostan ie zlolone do Iftajowego Rejestru
S4dowego.

z dzialalnoSci Sp6ldzielni

$2

$3

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia przez ostatni4 azgsc Walnego Zgronad,zenia
odbytego w pigciu czgsciach w okresie ocl 19.04,2022r. do zs .04 i)zzr.

s4

wykonanie Uchwaly powierza sig Zarzqdowi Sp6ldzielni.

UM
SEKRETARZ KOLEGIUM

WALNECO ZGROMA NIA

zyriski



UCHWAI-,A NR 5/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA

IPDI'DZIELNI MTESZKANIOWBJ,,ROw" w wodzislawiu SI.

z rJnia 25.04,2022r.

w sprawie : zatwi nla s ania fin nsowego k2019

$1
Na podstawie aft. 38 $ 1 pkt.2 ustawy z dnia 16 wrzesnia lgl2r.-prawo Sp61d,zielcze

( tekst jednolity Dz. U . poz.l285 z dn. 3 .01 .2018r, ) oraz g 12 ust.3 Statutu Sp6ldzielni

WALNE ZGROMADZENIE

zatwierdza
roczne sprawozdanie finansowe skladaj4ce sig z:

1. wprowa dzenia do sprawo zdama finansowego,

2. bilansu sporz}dzonego na dzief 3LI2.2019r., ktory po stronie aktyw6w i pasyw6w zamyl<a
sig sum4 97.344.960,71 zl

3. rachunku zysk6w i strat zarok obrotowy od 01 ,01.2019r. do 3L12.2019r. wykazujqcego
zysk netto w wysokoSci 578.480,08 zl

4.zestawtenia zmran w kapitale (funduszu) wlasnym za rok obrotowy od 01,01 .20Igr. d,o
3L12.2019r. wykazujqcego zmmejszenie kapitalu wlasnego o kwotg el1.AS+,+g ,t

5. rachunku przeplyw6w pienigznych za rok obrotowy od 01,01 .2OI9r, do 3L12.2019r.
wykazuj4cego zrnniejszenie stanu Srodkow pienigznych o kwotg 3.222.1g5,7221

6. dodatkowych informacji i objaSnieri.

s2
Zobowtqzuje sig Zarzad Spoldzielnr do zloaenia zatwierdzonego sprawozdania finanso wego za
2019 rok stosownie do art. 69 ustawy z dnia29.0g.I994r. o rachunkowoSci oraz arL.27 ust.2
ustawy z dnia 15'02'1992r, o podatku dochodowym od osob prawnych do Iftajowego Rejestru
S4dowego.

$3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia przez ostatni4 czElc Walnego Zgromadzenia
odbytego w pigciu czgseiach w okresie od 19.04.2022r. do 25.04.2022r.

,$4

wykor-ranie Uchwaly powierza srg Zarz4dowi Spoldzielni,

SEKRETARZ KOLEG UM PRZEWODNTCZ CY KOLEGTUM
WALNECO.ZCROMA WALNEGO ZC MADZENIA

aszyns wel

ENIA

Walas styn



UCHWAI-,A NR 6/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA

SPDLDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,ROw" w wodzislawiu Sl.

z dnia 25.04.2022r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020

$1
Na podstawie'ar1. 38 $ I pkt. 2 Ustawy z dnia 16 wrzesnia l9\2r.-Prawo Spol dzielcze

( tekst jednolity Dz. U. poz.l285 z dn. 3.01 .2018r. ) oraz g 72 ust,3 Statutu Spotdzielni

WALNE ZGROMADZENIE

zatwierdza
roazne sprawozdanie finansowe skladaj4ce sig z:

1. wprowadzema do sprawozdama finansowego,

2. bilansu sporzadzonego na dzieh3l.l2.2020r., kt6ry po stronie aktyw6w i pasywow zantyl<a
sig sum4 92.705.119,84 zl

3. rachunku zysk6w i strat zarok obrotowy od 01 .01.2020r. do 31.12.2020r. wykazuj4cego
zysk netto rv wysokosci 426,510,44 zl

4, zestawtenra zff\an w kapitale (funduszu) wlasnym za rok obrotowy od 01.01 .2020r. do
3l'12,2020r. wykazuj4cego zrnniejszenie kapitalu wlasnego o kwotg 1.446,748,25 zl

5. rachunku przeplywow pieniEanych za rok obrotowy od 01.01 .2020r. clo 31.12.2020r.
wykazujqcego zmniejszenie stanu Srodk6w pienigznych o kwotg 576.111,79 zl

6. dodatkowych inforrnacji i objaSnieri.

s2
Zobowrqzuje sig Zarz4d Sp6tdzielni do zLoaenia zatwierdzonego sprawozdania finansowego za
2020 tok stosownie do art. 69 ustawy z dnta29.09.I994r, o rachunkowoSci oraz art.2J ust.2
ustawy z dma 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osob prawnych do Iftajowego Rejestru
S4dowego.

$3
Uchwala wchodzi w tycte z dniem podjgcia przez ostatni4 czgsc Walnego Zgromadzenia
odbytego w pigciu czgsciach w okresie od 19 ,04.2022r. do 25 .04.2022r.

$4
Wykonanie Uchwaly p ow rerza sig Zarzadowi Sp6lclzie lni.

SEKRETARZ KOLEGIUM



UCHWAI,A NR 712022

WALNEGO ZGROMADZBNIA
1PDLDZIELNI MIESZKANIOWEJ ,,Row" w wodzislawiu Sl.

z dnia 25,04.2022r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021

s1
Na podstawie.art. 3B $ 1 pkL.2 Ustawy z dnta 16 wrzesnia 1932r.-prawo Spol6zielcze

( tekst jednolity Dz. U. poz.I285 z dn.3,07,2018r. ) oraz g 72 ust,3 Statutu Spoldzielni

WALNE ZGROMADZBNIE

zatwierdza
roczne sprawozdanie finansowe skladaj4ce sig z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

2. bilansu sporz,}dzonego na dzien3l.I2.2021r., ktory po stronie aktywow i pasywow zamyka
sig slmq 94.863.395,35 zl

3. rachunku zyskow i strat za rok obrotowy od 01.0L2021r, do 31.\2.2021r. wykazuj4cego
zysk netto q, y,ysokoSci 379.381,99 zl

4. zestawienia nnian w kapitale (funduszu) wlasnym za rok obrotowy od 01.01 .2021J.. do
3I'12.2021r. vykazuj4cego zmniejszenie kapitalu wtasnego o kwotg 1.658.765,52 zl

5. rachunku przeplywow pienigznych za rok obrotowy od 01.01 ,2021r. do 3L12.202h.
wykazuj4cego zwigkszenie stanu srodkow pienigznych o kwotg 30g.753,66 zl

6. dodatko\\rych informacji i objaSnieri"

s2
Zobowrqzuje sig ZatzEd Spoldzielni do zLo2enia zatwierdzonego sprawozdania finansowego za
2021 rol< stosownie do art. 69 ustawy z dnia29.09.1994r. o rachunkowoSci oraz art.27 vst.2
ustawy z dma 15.02.1992r. o podatku dochodowym od os6b prawnych do Iftajowego Rejestru
S4dowego.

$3
Uchwata wchodzi u' zycie z dniem podjgcia przez ostatni4 czESc Walnego Zgrontad,zenia
odbytego w pigciu czEsciach w okresie od 19 .04.2022r. do 25.04.2022r.

$4
Wykonanie Uchwa.hy powierza srg Zarzqdowi Sp6ldzielni"

PRZEWODNI ACY KOLEGIUM
WALNEGO Z OMADZEN]A

SEKRETAI{Z KOLEGIUM

Walas ' yll



UCHWAI.,A NR 812022

WALNEGO ZGROMADZENIA
SPOT,DZIELNI MIESZKANIOWEJ,,ROwo, w wodzislawiu SI.

z dnia 25.04.2022r,

w sprawie : udz

$1
Na podstawie art, 38 S 1 pkt.2 Ustawy z dnia

( tekst jednolity Dz. tJ. poz)2}5 z dn,3.0j.2018r. )
rozpatrzeniu sprawozdari Zarzqdu Spoldzielni i
z wykonania budzetu za rok 20 19,2020,2021

1 6 wrzeSnia I982r.-Prawo Spol dzielcze
oraz $ J2 ust.3 Statutu Sp6lclzielni po
rocznego sprawozdania finansowcgo

WALNE ZGROMADZENIE

UDZIELA

absolutorium czlonkowi Zarz4du Sp6ldzielni
za okres od 01.01.2019r. do 3l.l2.Z0}l

Jan Grabowiecki - prezes Zarzadu

,$2

Uchwala wchodzi w Zycre z dniem podjgcia przez ostatni4 czgsc Walnego Zgromad,zema
odbytego w pigciu czgsciach w okresie od 19.04.2022r. do 25.04 jo22r.

PRZEWODNI CY KOLEGIUM
ADZENIA

yM
ENIA

ia absolu m czlonkowi Za

SEKRETARZ KOLEGI

WALN

Wala styn



UCHWAI-,A NR 912022

WALNEGO ZGROMADZENIA
SPOT DZIELNI MIESZKANIOWEJ 

',RO'W,' w Wodzislawiu Sl.

z rJnia 25.04.2022r.

w sprawie : udzielenia absolutorium czlonkowi Zarzadu Sp6ldzielni

za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021

$1

Na podstawie art. 38 $ I pkt,2 Ustawy z dnia
( tekst jednolity Dz. U. poz.l285 z dn, 3.01.2018r. )
rozpalrzeniu sprawozdaf, Zarzqdu Sp6ldzielni i
z wykonania budzetu za rol< 2019, 2020, 202I

1 6 wrzeSnia I 982r.-Prawo Spoldzielcze
oraz $ 12 ust, 3 Statutu Spotdzielni po
rocznego sprawozdania finansowepo

WALNE ZGROMADZENIE

UDZIELA

absolutorium czlonkowi Zarz4du Sp6lclzielni

za okres od 01.01.2019r. do 3l.lZ.Z02l

Wladyslaw Maryjka - Zastgpca Prezesa Zarz4du

$2

Uchwala wchodzi w Zycre z dniern podjgcia przez ostatni4 czgsc Walnego Zgron-tadzenia
odbytego w pigciu czgsciach w okresie od 19 .04.2022r, do 25 .04 .2022r.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZ ACY KOLEGIUM

Wala
tI
Krystyn



UCHWAI,A NR IOI2O22

WALNBGO ZGROMADZENIA
SPOT,DZIELNI MIESZKANTOWBJ o,RO'w" w wodzislawiu Sl.

z dnia 25.04.2022r.

w sprawie : udzielenia absolutorium czlonkowi Zarzadu Sp6ldzielni

za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2021

$1

Na podstawie art. 38 g 1 pkt 2 Ustawy z dnia
( tekst jednolity Dz. U. poz.l285 z dn. 3.0i,2018r. )
rozpatrzenru sprawozdari Zarzydu Sp6ldzielni i
z wykonania br,rdzetu za rok 2019, 2020, 2021

1 6 wrzeSnia l9\2r.-Prawo Spol dzielcze
oraz $ J2 ust.3 Statutu Spoldzielni pcr

rocznego sprawozdania finansowego

WALNE ZGROMADZENIE

UDZIELA

absolutorium czlonkowi Zarz4clu Sp6tdzielni
za okres od 01.01.2019r. do 3l.lL.20Tl

Iwona Koleczko - Zastepca prezesa Zarzqdu

$2

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia przez ostatni4 czESc Walnego Zgronadzenia
odbytego w pigciu czgsciach w okresie od 19 .04.2022r. do 25 .04.2022r.

PRZEWODNIC
WALNECO ZGR

I(OLEGIUM
DZENIA

tynWalas



UCHWAI,A NR III2O22
WALNEGO ZGROMADZENIA

SPOI-DZIELNI MIESZKANIOWEJ,,RO'W" w Wodzislawiu Sl.

z dnia 25.04.2022r.

w sprawie : wyboru czlonkriw Rady Nadzorczej.

Dziatajqc na podstawie $ 74 Statutu Sp6ldzielni WALNE ZGROMADZENIE stwierdza, i2
w wyniku tajnych wybor6w mandat czlonka Rady Nadzorczej na now4 kadencjE 2022-2025 uzyskali
nastgpuj4cy czlonkowie Sp6tdzielni :

$1

Rada Nadzorcza sklada sig z 15 czlonk6w, zpodzialemmandat6w dlaposzczeg6lnych osiedli :

1) Okrgg wyborczy Nr 1 - czlonkowie Osiedla XXX lecia, Piast6w i Dabrriwki
-Tmandatriw.wtvm:

3 mandaty- czlonkowie osiedla XXX - leci

1. Bugaiski Jan Woclzislaw St. Ot. XXX tecia 53/1 glosdw zn 118

, (imig i nazwisko) (adres zamieszkania)

2. Kominek Piotr. Woclzislaw St. Ot. XXX - lecia 123/17 glosdw za 129
(imig i nazwisko) (adres zamieszkania)

3. Walas Krysfiin Wodzisluw St. Os. XXX - tecia 123/15 glosdw za 106
(imig i nazwisko) (adres zamieszkania)

3 mandaty - czlonkowie osiedla Piast6w

4. Okori Henryk Woclzislaw St. ut. Przemyslawa t2/109 glostiw za 177
(imig i nazwisko) (adres zamieszkania)

5. Rybczyr|ski Janusz. Woclzislaw St. ut. Przemyslawa t2/107 glosdw za 170
(imig i nazwisko) (adres zamieszkania)

6. TrojanowskuAneta Wotlzislaw St, ut. Przemyslawa 7D/4 glostSw za 174
(imig i nazwisko) (adres zamieszkania)

I mandat - czlonkowie osiedla D4br6wki

7. Kruczek Rafal Wortzislaw Sl. Os. Dqbrdwki 12F/39 gloshw za Ig2
(imig i nazwisko) (adres zamieszkania)

2) Okrgg wyborczy Nr 2 - czlonkowie osiedla Centrum - 4 mandaty

8. Baficzyk tr'ucian Wotlzislaw St. ut Karcl. St. Wyszyr4skiego 25/12 gtosdw za 140
(imig i nazwisko) (adres zamieszkania)

9. Koczy Klaudia Wotlzislaw St. ut. Wojska Polskiego 2/15 glosdw za 127
(imig i nazwisko) (adres zamieszkania)



10.

11.

Ligocka Monika lVoclzislaw St. ut. Kartl. St. Wyszyr|skiego 77/5 glosdw za 161
(imig i nazwisko) (adres zamieszkania)

Mazurek Marianna Wodzislaw St. ut. Kartl. St. Wyszyriskiego 20/3 glosdw za 156
(imig i nazwisko) (adres zamieszkania)

3)

4)

5)

Okrgg wyborczy Nr 3 - czlonkowie zamieszkali na terenie gminy Rydultowy
2 mandatv

12.

13.

14. Kabut tr ukasz
(imig i nazwisko)

Rydultowy ul. Plebiscytowa 34/35
(adres zamieszkania)

Ryduttowy ul. tr okietka 68/15
(adres zamieszkania)

Psaiw ul. Jagienki 4D/3
(adres zamieszkania)

Deninger Ewa
(imig i nazwisko)

Rupnik Jan
(imig i nazwisko)

glosdw za 149

glosdw za 129

Okrgg wyborczy Nr 4 - czlonkowie zamieszkali na terenie gminy Pszriw
l mandat

glosriw za 198

Okrgg wyborczy Nr 5 - czlonkowie zamieszkali na terenie gminy Radlin
1 niandat

15. Ptaszyfiski Pawel Radlin ul. Wolno{ci 8/24
(imig i nazwisko) (adres zamieszkania)

spoSr6d hczby : 1295 oddanych gtros6w wahnych.

glosdw za 126

$2

Walne Zgromadzenre zobowrqzuje ZarzEd Sp6ldzielni do odebrania pisemnych oSwiadczeri
wybranych czlonk6w Rady Nadzorczej o nie karalnoSci oraz zakazie prowadzenia dzialalnoSci
konkurencyjnej wobec Sp6ldzielni, na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod rygorem
wygaSnigcia mandatu ztyiilu $ 77 statutu.

$3

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia przez ostatni4 czg!;t, Walnego Zgromadzenia odbytego w pigciu
czssciach w okresie od 19 .04.2022r. do 25 .04.2022r.

$4
Wykonanie Uchwaly powierza sig ZarzEdowi Sp6ldzielni.

SEKRETARZ KOLEGIUM PRZEWODNICZ4CY KOLEGIUM

WALNEGO ZGROMADZENIA

Walas Krfstyn



UCHWALA NR I2I2O22

WALNEGO ZGROMADZENIA
SPOr-DZIBLNI MIESZKANIOWEJ,,Ro'w', w wodzislawiu Sl.

z dnia 25.04.2022r.

w sprawie : podzialu nadwyZki bilansowei wg stanu na 31.12.2019r.

Napodstawie art.38 $ 1pkt.4 Ustawy zdnia 16 wrzeSnialgS2r.-prawo Sp6ldzielcze
( tekst jednolity Dz.Il. poz.l215 z dn,3,07 ,2018r. ) oraz g 72 ust. 6 Statutu Sp6ldzielni

WALNE ZGROMADZENIE

uchwala
s1

przeznacz)rc nadwakg bilansow4 wg stanu na 31 .12,201gr. w kwocie netto:

578.480.08 zl

- na pokrycie wydatkow zwiqzanych z
Funduszem remontowym
nieruchomoSci mieszkaniowych - 410.000,00 zt
w zakresie obciq4aj4cym
czlonkow Sp6ldzielni

- na prowadzenie dzialalnoSci spoleczno i
l<ulturalno - oSwiatowej

- na rewitalizacjE teren6w zielonych
placow zabaw i placykow gospodarczych
na osiedlach sp6tdzi elczych

100.000,00 zl

68.480,08 zl

$2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia przez ostatni4 czgsc Walnego Zgromadzenia
odbytego w pigciu czgsciach w okresie od 19.04.2022r, d,o 25.04.2022r.

, $3
wykona'ie Uchwaly powierza sig zarzqdowi Sp6tdzielni.

SEKRETARZ KOLEGIUM PRZEWODNTC24 Y KOLEGIUM
ZGROMADZENIA WALNEGO ZCR ADZENIA

szyn i Pawel Walas, tyn



UCHWAI.,A NR I3I2O22

WALNEGO ZGROMADZENIA

SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ ,,ROw" w wodzislawiu Sl.

z dnia 25.04.2022r.

w sprawie : rrodzialu nadwy2ki bilansowei wg stanu na 31.12.2020r.

Na podstawie art. 38 $ 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 16 wrzesnia l9g2r.-Prawo Spoldzielcze
( tekst jednolity Dz.U. poz)295 z dn.3.01 ,2018r. ) oraz g 12 ust.6 Statutu Spolclzielni

WALNE ZGROMADZENIE

uchwala
$1

przeznaczyc nadwy1kg bilansowq wg stanu na 31 .12,2020r. w kwocie netto:

426.510,44 zl
- na pokrycie wydatkow zwi4zanych z

Funduszem remontowym
nieruchom oSci mieszkaniowych
w zakresie obci4lajqcym
czlonk6w Spoldzielni

230.000,00 zl

- na prowadzente dzialalnoSci spoleczno i
kulturalno - oSwiatowej

- na rewita\izacjE teren6w zielonych
placow zabaw i placykow gospodarczych
r-ra osiedlach spoldzi elczy ch 106.5 10,44 zl

$2
Uchwala wchodzi w tycte z dniern podjgcia przez ostatni4 czgsc Walnego Zgrotnadzema
odbytego w pigciu ezgsciach w okresie od 19.04.2022r. do 25.04.2022r.

'$3
Wykonanie Uchwaly powierza sig Zarz1dowi Sp6ldzielni.

PRZEWODNICZA Y KOLEGTUM
WALNECO ZGR ADZENIA

90.000,00 zt

SBI(RETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZCROM ENIA

wuiu, Jr(,r"



UCHWAI,A NR I4I2O22

WALNEGO ZGROMADZENIA
SPotr DZIELNT MTESZKANIOWEJ ,,ROw,'w wodzislawiu Sl.

z dnia 25.04.2022r.
w sprawie r podriolu rod*yZLi bilorro*.i *g rtunu ,ro 31.12.2021..

Na podstawie art' 38 $ I pkt. 4 Ustawy z dma 16 wrzesnia l9}2r.-prawo Spoldzielcze
( tekst jednolity Dz.IJ. poz.I295 z dn. 3.07 ,2018r, ) oraz g 12 ust.6 Statutu Sp6ldzielni

WALNE ZGROMADZENIE

uchwala
$1

przeznaczyc nadwylkg bilansow4 wg stanu na 31 .12.2021r. w kwocie netto:

379.381 ,99 zl

- na pokrycie wydatkow zwrqzanych z
Funduszem remontowym
nieruchomoSci rnieszkaniowych 150,000.00 z1
w zakresie obci1lajqcym
czlonk6w Sp6ldzielni

- na prowadzenie dzialalnoSci spoleczno i
kr"rlturalno - oSwiatowej

- na rewitalizacjg teren6w zielonych
plac6rv zabaw i placykow gospodarczych
na osiedlach sp6ldzi elczy ch 109.381,99 zL

s2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia przez ostatni4 czElc Walnego zgromad,zenia
odbytego w pigciu czgsciach w okresie od 19,04.2022r. dozs.o+iozzr.

$3
wykonanie Uchwaly powierza siE zarzqdowi Spoldzielni.

120.000,00 zl

SEKRETARZ KOLIIGIUM
WAI-NECO ZGROM ZENIA

Pawel



UCHWAI-,A NR. I5I2O22

WALNEGO ZGROMADZENIA
SPot DZIELNI MIBSZKANIOWEJ ,,ROw,,w wodzislawiu Sl.

z dnia 25.04.2022r.

w sprawie : oznaczenia naiwy2szei sumv zobowiazari .

Dzialaj1c na podstawie
Sp6ldzielcze ( tekst jednolity
Spoldzielni

art. 38 g 1 pkt, 7 Ustawy z dnia 16
Dz. U. po2,1285 z dn, 3,07.2018r, )

WALNB ZGROMADZENIE

uchwala

wrzeSnia I982r.- Prawo
oraz $ 72 ust.9 Statr-rtu

Sp6ldri.:,r1 a mooe zaciggn4c w 2022 r. oznaczyl na
kwotg:

17.750.000,00 zl

$2
Uchwala wchodzi u' zycie z dniern podjgcia przez ostatni4 czQsc Walnego Zgromadzema
odbytego w pigciu czgsciach w okresie od 19.04.2022r. do 25.04.2022r.

Wykonani e uchw aly p owi erza sig zar zqd"i,,'ro utozielni.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNTCZ4C KOLEGIUM
WALNEGO ZGR ADZENIA

aszyriski Walas rystyn



UCHWAI-,A NR 1612022

WALNEGO ZGROMADZENIA
SPOI-DZIELNI MIESZKANIOWEJ ,,ROW', w Wodzislawiu Sl.

z dnia25.04.2022r.

w sprawie : oznaczenia naiwyZszei sumy zobowiazari .

Dzialajqc na podstawie art. 38 $ 1 pkt. 7 Ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982r.- Prawo
Sp6ldzielcze ( tekst jednolity Dz. U. poz.l285 z dn. 3.07.2018r. ) oraz g 72 ust.9 Statutu
Sp6tdzielni

WALNE ZGROMADZENIE

uchwala

$1
Surng najwylszych zobowiqzah jak4 Sp6tdzielnia rnoze zaciqgnq(,w 2023 r. oznaczy1na
kwotg:

16.550.000,00 zl

s2
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia przez ostatni4 czgs(, Walnego Zgromadzema
odbytego w pigciu czgsciach w okresie od 19 .04 .2022r. do 25 .04.2022r.

$3
Wykonanie Uchwaly powierza sig ZarzEdowi Sp6ldzielni.

SEKRETARZ KOLEGIUM
WALNEGO ZGROMADZENIA

Walas Krystyn



w sprawie :

Dziatajqc na
Spoldzielcze
Spotdzielni

UCHWAI-,A NR 17 12022

WALNEGO ZGROMADZENIA
1PDLDZIELNI MIESZKANIOWEJ ,,Row" w wodzislawiu Sl.

z dnia 25.04.2022r.

kierunk6w dzialalnosci gospodarczej Sp6ldzielni na lata z0z2 - 20zs

podstawie art. 38 $ 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982r.-prawo
(tekst jednolity Dz.u. poz.l560 z 22.09.2017r.) oraz g 72 pkr. r i2r Statutu

WALNB ZGROMADZENIE
uchwal

i rozwiqzari informatycznych w ramach
tworzonego w celu wykorzystania
obsludze uzytkownikow lokali oraz

$1
kierunki dzialalnoSci gospodarczej Spoldzielni na lata 2022 -2025 koncentrr-rj4c sig na :

I' Utrzymaniu nieruchornoSci Spoldzielni w dobryrn stanie technicznym umozliwiaj4cym
i'ch wlaSciw4 eksploatacj g.

I(ontynuacj i termom o dernizacji budynk6w rni eszkalnych wi el ol okal owy ch

I(ontynuowaniu prac remontowych wptywaj4cych na racjonalizacjg koszt6w w
zasobach Sp6ldzielni, w tym tworzenie warunk6w do poprawy bilansr-r energetyc znego
budynkow.

4. Kontynuowaniu wdrozenia kolejnych modut6w
Zintegrowanego Systernu Informaty cznego
nowoczesnych narzgdzi informatycznych w
zas ob 6w zarz4dzany ch przez Sp oldzieln i g.

Wspierani u dzialalnoS ci kulturalno-oSwiatowej w ramach dzi alalnoSci Sp oldzielni.

DbaloSci o utrzymanie dobrego wizerunku Sp6ldzielnijako przedsigbiorstwa i zarzqd,cy
nieruchomoSciami.

$2
Wykonanie Uchwaly powierza sig Radzie Nadzorczej i Zarzqdowi Spoldzielni.

$3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia przez ostatni4 szQsc Walnego Zgromadzenta
odbytego w pigciu czgsciach w okresie od, 19.04.2022r. do 25.04.2022r.

2.

aJ.

5.

6.

SEKRETARZ KOLEGIUM
ENIA



UCHWAI-,A NR I8I2O22
WALNEGO ZGROMADZENIA

SPOT,DZIELNI MIESZKANTOWEJ o,Row" w wodzislawiu
z rJnia 25.04.2022r.

w sprawie : wvboru del 6ldzielni na Zwiazku
Rewizvin dzielczoSci Mi Ka icach

$1

Dzialaj4c napodstawie art. 3s $ 1 Ustawy Prawo Sp6ldzielcze ((Dz.rJ.Nr 30/82 poz.2I0 z
p6Lniejszymi zmianami) oraz g 72 ust.14 Statutu spotozietni

WALNE ZGROMANZBNTN

wybiera

pana Jana Grabowieckiego
jako delegata Spoldzielni Mieszkaniowej "ROW" w Wodzistawiu Sl4skirn naZjazd
Regionalnego ZwiEzku Rewizyjnego Sp6tdzielczolcr Mieszkaniowei w Katowicach,

$2
Uchwala wchodzi tv Zycre z dniern podjgcia przez ostatni4 czElc Walnego Zgromadzema
odbytego w pigciu czgsciach w okresie od 19.04.2022r. do 25.oq.iozzr.

SEKRETARZ KOLEGIUM PRZEWODNICZA
WALNEGO ZC

Sr.

LEGIUM
)ZENIA

,,/ "

tas awel Walas



UCHWAI-,A NR 19/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA

sPotr-DZIELNI MIESZKANIOWEJ ,,Row" w wodzislawiu Sl.

z dnia 25.04.2022r.

w sprawie: wyraienia zgody na przystapienie Sp6ldzielni Mieszkaniowei ..ROW,,
do Sp6ldzielni Energetvcznei HELIOS z siedziba w Katowicach.

Na podstawie ar1. 3B $ 1 pkt 6 ustawy Prawo Spoldzielcze oraz $ 72 pkt 8 Statutu Sp6tdzielni

WALNE ZGROMADZENIE

postanawia

Wyrazic zgodg na przyst4pienie Sp6tdzielni Mieszkaniowej ,,ROW do Sp6tdzielni Energetycztej
FIELIOS KRS 0000942405 z siedzlb4 w I(atowicach ul. Mickiewicza2g.

s2

UpowaZnii Zarzqd Spotdzielni Mieszkaniorvej ,,ROW" do clol<onania wszelkich czynnoSci prawnych i
finansowych przewidzianycl-r statutern Sp6ldzielni Energetycznej HELIOS w celu wykonania
przedmiotowej uchwaly,

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia przoz ostatni4 czgsi Walnego Zgrom adzeniaoclbytego w
pigciu czg6ciach u, okresie od 19 .04.2022r . d,o 25 .04 .2022t .

SEKRETARZ KOLBCIUM
WALNEGO ZCROMADZENIA

$1

$3

aszyriski


