
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

odbywającego się w częściach w dniach od 1 do 6 kwietnia 2019 r.

Uchwała  nr 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni  Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego

w Poznaniu przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności

za 2018 rok.

głosy za -

przeciw            -

osoby  nie  biorące 

udziału w głosowaniu - 

Uchwała  nr 2

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni  Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego

w Poznaniu działając na podstawie art. 38 § 1. pkt. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze na

wniosek  Rady  Nadzorczej  zatwierdza  sprawozdanie  finansowe  za  2018  rok

obejmujące: 

1) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 86.388.622,80 zł

2) rachunek  zysków  i  strat,  który  wykazał  niedobór  z  tytułu  eksploatacji

gospodarki zasobami mieszkaniowymi w kwocie 1.114.783,91 zł oraz zysk netto

wypracowany z działalności gospodarczej w kwocie 2.369.461,88 zł 

3) informację  dodatkową,  obejmującą  wprowadzenie  do  sprawozdania

finansowego i objaśnienia sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w

załączniku nr. 1 do Ustawy z dnia 29.09.1994 r o rachunkowości (Dz. U. Nr 121

poz. 591 z póź. zmianami),

4) sprawozdanie z działalności Spółdzielni w roku obrotowym 2018 r.

głosy za           -

przeciw                -

osoby nie biorące 

udziału w głosowaniu -



Uchwała  nr 3

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni  Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego

w Poznaniu udziela absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Pani Hannie Pastuszak za

2018 rok.

głosy za                  -

przeciw                       -

osoby nie biorące 

udziału w głosowaniu -     

Uchwała  nr 4

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni  Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego

w  Poznaniu  udziela  absolutorium  Prezesowi  Zarządu  Panu  Waldemarowi

Witkowskiemu za 2018 rok.

głosy za                       -

przeciw                        -

osoby nie biorące 

udziału w głosowaniu -

Uchwała  nr 5

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni  Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego

w Poznaniu  działając  na  podstawie  art.  38  §  1  pkt.  4  Ustawy Prawo Spółdzielcze

przeznacza nadwyżkę bilansową z 2018 roku w kwocie 140.224,40 zł  na częściowe

pokrycie kosztów awarii niezależnych o mieszkańców.

głosy za                       -

przeciw                        -

osoby nie biorące 

udziału w głosowaniu -



Uchwała  nr 6

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni  Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego

w Poznaniu przyjmuje wnioski z lustracji Spółdzielni za okres 2016-2018 r. 

głosy za                    -

przeciw                         -

osoby nie biorące 

udziału w głosowaniu -

Uchwała  nr 7

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni  Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego

w Poznaniu  działając  na  podstawie  art.  38  §  1  pkt.  5  Ustawy Prawo Spółdzielcze

wyraża zgodę na zbycie prawa do części lokalu nr 15,16 znajdującego się w Poznaniu

przy ul. Czajcza 12 za kwotę 183.463 zł.

głosy za                    -

przeciw                         -

osoby nie biorące 

udziału w głosowaniu -
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