
                                               Uchwała nr  7 / 2016 

                       Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w Żarach 

                                                                                                                                                                        

w sprawie:  zmiany  Regulaminu  obrad  Walnego  Zgromadzenia  Spółdzielni  Mieszkaniowej  

                     w Żarach  ul. Wieniawskiego 1 

                                                                                                                                                    

Na  podstawie  § 26 pkt 13 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje : 

                                                                         § 1  

1. W § 6 Regulaminu pkt 1  i 2 otrzymuje brzmienie:                                                                                                               

„1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części, zawiadamia się   wszystkich  

członków co najmniej na 21 dni przed terminem  Walnego Zgromadzenia, poprzez wywieszenie informacji na 

tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych budynków, na tablicach ogłoszeń w siedzibie administracji Spółdzielni, 

oraz na stronie internetowej Spółdzielni. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz 

informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań, projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, oraz 

informacje o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.                                                                                         

2. O czasie, miejscu i  porządku obrad  zawiadomić  Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz 

Krajową Radę Spółdzielczą”.                                                                                                                                               

2. W § 6 Regulaminu skreśla się  pkt 3                                                                                                                        

3. W § 13 pkt 7 w zdaniu drugim, skreśla się zwrot „nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu” 

                                                                         § 2 

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                         § 3 

  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi                                                                                                                    

 1. Na I części Walnego Zgromadzenia odbytej w dniu 20 czerwca  2016 r.                                                                                     

-  za podjęciem niniejszej Uchwały głosowało …………. członków,                                                                          

-  przeciwko Uchwale głosowało                      …………..członków. 

Sekretarz I Części Walnego Zgromadzenia                       Przewodniczący I Części Walnego Zgromadzenia 

      …………………………………………..                     …………….………………………………… 
                                (podpis)                                                                                                         (podpis) 

 

 

   2. Na II części Walnego Zgromadzenia odbytej w dniu 21 czerwca 2016 r.                                                                    

-  za podjęciem niniejszej Uchwały głosowało ……………członków, 

     -  przeciwko Uchwale głosowało                      …………….członków. 

Sekretarz II Części Walnego Zgromadzenia                      Przewodniczący II Części Walnego Zgromadzenia 

      …………………………………………..                     …………….………………………………… 
                                (podpis)                                                                                                         (podpis)  

 

 

   3. Na III części Walnego Zgromadzenia odbytej w dniu  22 czerwca 2016 r.                                                             

-  za podjęciem niniejszej Uchwały głosowało ……………członków, 

     -  przeciwko Uchwale głosowało                      …………….członków. 

        Sekretarz III Części Walnego Zgromadzenia                     Przewodniczący III Części Walnego Zgromadzenia    

         ………………………………………..                     …………….………………………………… 
                                (podpis)                                                                                                         (podpis) 

 



 

       

    

       Na podstawie § 32 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Kolegium w składzie  przewodniczący i sekretarz poszczególnych 

części  Walnego  Zgromadzenia  po  zsumowaniu  wyników głosowania   stwierdza, że  Walne  Zgromadzenie 

Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Żarach  podjęło  z dniem  29 czerwca 2016 r. Uchwałę  nr 7/2016 

       w sprawie : zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach .     

 

                                        Sekretarz                                                      Przewodniczący       

                        1. ………………………………                        1. ……………………………… 

                        2. ………………………………                        2. ……………………………… 

                        3. ………………………………                        3. ………………………………                   

 

                        Żary, dnia 29 czerwca 2016 r.                                      


