
                                                               Uchwała   nr  1 / 2019

             

       w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GSM  przy
       KWK „Mysłowice” za 2018 rok podjęta na Walnym Zgromadzeniu
       Członków w dniu 11 czerwca 2019 roku. 

Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy KWK    
„Mysłowice” działając w oparciu o Statut Spółdzielni § 44 pkt 2

postanawia:

- zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok zamykające się po  
  stronie aktywów i pasywów kwotą:  8 149 543,14 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosujących ………………..

Głosy za …………………………

Głosy przeciw …………………..

Wstrzymało się  …………………

………………………………                                        …………………………………….
     sekretarz WZCz                                                         przewodniczący WZCz



                                                           Uchwała  nr  2 / 2019

      w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
      Rady Nadzorczej za 2018 rok podjęta na Walnym Zgromadzeniu
      Członków GSM przy KWK „Mysłowice” w dniu 11 czerwca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków GSM przy KWK „Mysłowice” działając w oparciu
o art. 38 § 1 ust. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 44 pkt 2 Statutu Spółdzielni

postanawia:

- przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosujących …………………

Głosy za …………………………..

Głosy przeciw …………………….

Wstrzymało się …………………...

     ………………………………….                               ………………………………….
          sekretarz WZCz                                                      przewodniczący WZCz 



                                                            U c h w a ł a    nr  3 / 2019

         w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności
         Zarządu Spółdzielni za 2018 rok podjęta na Walnym Zgromadzeniu
         Członków GSM przy KWK „Mysłowice” w dniu 11 czerwca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków GSM przy KWK „Mysłowice” działając w oparciu
o art. 38 § 1 ust. 2 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 44 pkt 2 Statutu Spółdzielni

postanawia:

- przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosujących ……………………………..

Głosy za ………………………………………

Głosy przeciw ………………………………..

Wstrzymało się ………………………………

     ………………………………                                       ……………………………..
         sekretarz WZCz                                                      przewodniczący WZCz
            



                                                           U c h w a ł a    n r  4 / 2019

          w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu GSM przy
          KWK „Mysłowice” za 2018 rok podjęta na Walnym Zgromadzeniu
          Członków w dniu 11 czerwca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków GSM przy KWK „Mysłowice” działając w oparciu 
o Statut Spółdzielni § 44 pkt 2

postanawia:

- udzielić absolutorium za 2018 rok członkowi Zarządu Grzegorzowi Meisel.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosujących ………………

Glosy za ………………………..

Glosy przeciw ………………….

Wstrzymało się ………………...

    ……………………………….                                      ……………………………..
             sekretarz WZCz                                                  przewodniczący WZCz 



                                                        U c h w a ł a   n r   5 / 2019

        w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu GSM przy
        KWK „Mysłowice” za 2018 rok podjęta na Walnym Zgromadzeniu
        Członków w dniu 11 czerwca 2019 r. 

Walne Zgromadzenie Członków GSM przy KWK „Mysłowice” działając w oparciu 
o Statut Spółdzielni § 44 pkt 2

postanawia:

- udzielić absolutorium za 2018 rok członkowi Zarządu Danucie Wszołek.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosujących …………………

Głosy za …………………………..

Głosy przeciw …………………….

Wstrzymało się …………………...

         ……………………………                                         ……………………………..
           sekretarz WZCz                                                       przewodniczący WZCz   

 



                                                       U c h w a ł a   n r   6 / 2019

         Walnego Zgromadzenia Członków GSM przy KWK „ Mysłowice ”
         z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki
         bilansowej za rok sprawozdawczy 2018.

Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy
KWK „Mysłowice” działając w oparciu o § 44 pkt 5 Statutu Spółdzielni

postanawia:

- przeznaczyć nadwyżkę bilansową ( wynik finansowy netto w rachunku zysków i
  strat ) w wysokości  64 771,76 zł.  na pokrycie niedoboru w zakresie gospodarki
  zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni za rok sprawozdawczy 2018 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość glosujących ………………

Głosy za ………………………..

Głosy przeciw ………………….

Wstrzymało się ………………...

     …………………………………                                ……………………………………
              sekretarz WZCz                                                   przewodniczący WZCz



Uchwała Nr  7 /2019

 Walnego Zgromadzenia 

Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Działając  na  podstawie  §  44  pkt  11  Statutu,  Walne  Zgromadzenie  Go rniczej  Spo łdzielni
Mieszkaniowej  przy  K.W.K.  „Mysłowice”  w  Mysłowicach  postanawia  zmienic  §  37  Statutu,  w
brzmieniu:

„1. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez 
pełnomocnika. 
2. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w zebraniu Walnego 
Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. 
3. Pełnomocnik nie może reprezentować interesów więcej niż jednego członka. 
4. Pełnomocnictwo udziela się na piśmie pod rygorem nieważności i dołącza się do 
protokołu walnego zgromadzenia. 
5. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia”. 

nadając mu, nowe następujące brzmienie:

„1. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez 
pełnomocnika. 
2. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w zebraniu Walnego 
Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. 
3. Członek zarządu nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu. 
4. Pracownik spółdzielni może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu, tylko 
jeżeli jest również członkiem spółdzielni zatrudnionym na podstawie spółdzielczej 
umowy o pracę.
5. Pełnomocnik nie może reprezentować interesów więcej niż jednego członka. 
6. Pełnomocnictwo udziela się na piśmie pod rygorem nieważności i dołącza się do 
protokołu walnego zgromadzenia. 
7. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia”. 

Uchwała wchodzi w z.ycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia sądowej rejestracj
zmian. 

Ilos c  głosujących ………………..
Głosy za      …………………………
Głosy przeciw    …………………..
Wstrzymało się  …………………

                            ………………………………                                                     …………………………………….

      sekretarz WZCz                                                         przewodniczący WZCz



Uchwała Nr  8 /2019

Walnego Zgromadzenia 

Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Działając  na  podstawie  §  44  pkt  11  Statutu,  Walne  Zgromadzenie  Go rniczej  Spo łdzielni
Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach postanawia zmienic  §  40 ust.  3 Statutu,  w
brzmieniu:

„3. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się zwykła większość 
ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, z wyjątkiem spraw 
ujętych w ust. 4”.

nadając mu, nowe następujące brzmienie:

„3. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się zwykła większość 
ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, z wyjątkiem spraw 
ujętych w ust. 4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały

             przez Walne Zgromadzenie uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, 
            nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących się i nieważnych”.

Uchwała wchodzi w z.ycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia sądowej rejestracji
zmian. 

Ilos c  głosujących ………………..

Głosy za      …………………………

Głosy przeciw    …………………..

Wstrzymało się  …………………

                            ………………………………                                                     …………………………………….

      sekretarz WZCz                                                         przewodniczący WZCz

 



Uchwała Nr  9 /2019

Walnego Zgromadzenia 

Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Działając  na  podstawie  §  44  pkt  11  Statutu,  Walne  Zgromadzenie  Go rniczej  Spo łdzielni
Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach postanawia zmienic  § 40 ust.4 pkt 1 Statutu, w
brzmieniu:

„1) odwołania członka Rady Nadzorczej;”

nadając mu, nowe następujące brzmienie:

„1) odwołania członka Rady Nadzorczej oraz członka Zarządu w przypadku, o którym 
mowa w § 54 ust. 3 zdanie 2 Statutu”

Uchwała wchodzi w z.ycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia sądowej rejestracji
zmian. 
 

Ilos c  głosujących ………………..

Głosy za      …………………………

Głosy przeciw    …………………..

Wstrzymało się  …………………

                            ………………………………                                                     …………………………………….

      sekretarz WZCz                                                         przewodniczący WZCz



Uchwała Nr 10/2019

Walnego Zgromadzenia 

Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Działając  na  podstawie  §  44  pkt  11  Statutu,  Walne  Zgromadzenie  Go rniczej  Spo łdzielni
Mieszkaniowej  przy  K.W.K.  „Mysłowice”  w  Mysłowicach  postanawia  zmienic  §  41  Statutu,  w
brzmieniu:

„1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, lub 
wyznaczona przez Radę Nadzorcza osoba, która przeprowadza wybór Prezydium 
Zgromadzenia. 
2. Członkowie Spółdzielni dokonują wyboru Prezydium Zgromadzenia w składzie 
Przewodniczącego Zgromadzenia, Sekretarza oraz asesora. Prezydium Zgromadzenia 
kieruje obradami Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w 

             skład Prezydium. 
3. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym 
członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej i 
zaproszeni przez organy Spółdzielni goście. 
4. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub  

             odroczyć ich rozpatrywanie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić  
             kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. 

5. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona: 
1) komisję skrutacyjno–mandatową w składzie co najmniej dwuosobowym, której 
zadaniem jest: sprawdzenie czy listy obecności członków są kompletne, zbadanie 
ważności ich mandatów, dokonywanie na zarządzenie PrzewodniczącegoZebrania
obliczenia wyników głosowania i podanie tych wyników Przewodniczącemu 
Zabrania oraz wykonywanie innych czynności technicznych związanych z 
przeprowadzeniem głosowania, a także inne zadania powierzone przez 
Przewodniczącego Zebrania; 
2) inne komisje, w razie potrzeby. 

6. Komisje wyłaniają ze swojego składu przewodniczącego komisji i sekretarza komisji. 
7. Każda komisja spisuje protokół ze swojej działalności, który podpisany przez 
przewodniczącego komisji i sekretarza komisji, przewodniczący komisji przekazuje 
Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia. 
8. Przewodniczący komisji składają sprawozdania z czynności komisji oraz referują

                 wnioski bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. 
9. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w danym punkcie porządku obrad, 
Przewodniczący Zebrania otwiera dyskusję udzielając członkom głosu w kolejności 
zgłaszania się; za zgodą obecnych dyskusja może być przeprowadzona nad kilku

             punktami porządku obrad łącznie. 
10. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabierania głosu poza 
kolejnością.
11. Przedstawione projekty uchwał przewodniczący poddaje pod głosowanie jawne, o ile 
przepisy szczególne nie przewidują głosowania tajnego”. 



nadając mu, nowe następujące brzmienie:

„1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, lub 
wyznaczona przez Radę Nadzorcza osoba, która przeprowadza wybór Prezydium 
Zgromadzenia. 
2.Członkowie Spółdzielni dokonują wyboru Prezydium Zgromadzenia w składzie 
Przewodniczącego Zgromadzenia, Sekretarza oraz asesora. Prezydium Zgromadzenia 
kieruje obradami Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w 

             skład Prezydium. 
3. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym 
członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej i 
zaproszeni przez organy Spółdzielni goście. 
4. Po dokonaniu wyboru Prezydium, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza 
głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Walne Zgromadzenie może skreślić z 
porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego 
Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych 
porządkiem obrad.
5. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona: 

1) komisję skrutacyjno–mandatową w składzie co najmniej dwuosobowym, której 
zadaniem jest: sprawdzenie czy listy obecności członków są kompletne, zbadanie 
ważności ich mandatów, dokonywanie na zarządzenie Przewodniczącego 

                           Zebrania obliczenia wyników głosowania i podanie tych wyników
                          Przewodniczącemu Zabrania oraz wykonywanie innych czynności technicznych
                          związanych z przeprowadzeniem głosowania, a także inne zadania powierzone 
                           przez Przewodniczącego Zebrania; 

2) inne komisje, w razie potrzeby. 
6. Komisje wyłaniają ze swojego składu przewodniczącego komisji i sekretarza komisji. 
7. Każda komisja spisuje protokół ze swojej działalności, który podpisany przez 
przewodniczącego komisji i sekretarza komisji, przewodniczący komisji przekazuje 
Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia. 
8. Przewodniczący komisji składają sprawozdania z czynności komisji oraz referują 

                 wnioski bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. 
9. Po przedstawieniu spraw zamieszczonych w danym punkcie porządku obrad, 
Przewodniczący Zebrania otwiera dyskusję udzielając członkom głosu w kolejności 
zgłaszania się; za zgodą obecnych dyskusja może być przeprowadzona nad   

             kilku punktami porządku obrad łącznie. 
10. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabierania głosu poza 
kolejnością.
11.  Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut. 
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie abierającej 
głos, jeżeli odbiega ona od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla 
przemówień. W przypadku niezastosowania się mówcy do uwag przewodniczący odbiera 
mu głos.
13. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
14. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu

 obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące:
- sposobu głosowania
- głosowania bez dyskusji
- przerwania dyskusji
- zamknięcia listy mówców



- ograniczenia czasu przemówień
- zarządzenia przerwy w obradach
- kolejności i sposobu uchwalania wniosków
- zamknięcia listy kandydatów.

15. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu
     powinny być składane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska na ręce Sekretarza
    Walnego Zgromadzenia Członków.

16. Przedstawione projekty uchwał przewodniczący poddaje pod głosowanie jawne, o ile 
przepisy szczególne nie przewidują głosowania tajnego. 
17. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze Rady Nadzorczej oraz przy odwołaniu 
członka Rady Nadzorczej albo członka Zarządu w sytuacji, o której mowa w § 54 ust. 3 
zdanie 2 Statutu.
18. Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć co najmniej numer 
kolejny i datę podjęcia. 
19.   Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała wchodzi w z.ycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia sądowej rejestracji
zmian. 

Ilos c  głosujących ………………..

Głosy za      …………………………

Głosy przeciw    …………………..

Wstrzymało się  …………………

                            ………………………………                                                     …………………………………….

      sekretarz WZCz                                                         przewodniczący WZCz



Uchwała Nr  11/2019

Walnego Zgromadzenia 

Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Działając  na  podstawie  §  44  pkt  11  Statutu,  Walne  Zgromadzenie  Go rniczej  Spo łdzielni
Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach postanawia zmienic  § 44 pkt.  3 Statutu,  w
brzmieniu:

„3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu;” 

nadając mu, nowe następujące brzmienie:

„3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu, przy czym głosowanie w sprawie 
udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu 
odrębnie w sposób jawny”. 

Uchwała wchodzi w z.ycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia sądowej rejestracji
zmian.

Ilos c  głosujących ………………..

Głosy za      …………………………

Głosy przeciw    …………………..

Wstrzymało się  …………………

                            ………………………………                                                     …………………………………….

      sekretarz WZCz                                                         przewodniczący WZCz



Uchwała Nr  12/2019

Walnego Zgromadzenia 

Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Działając  na  podstawie  §  44  pkt  11  Statutu,  Walne  Zgromadzenie  Go rniczej  Spo łdzielni
Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach postanawia zmienic  §  48 ust.  5 Statutu,  w
brzmieniu:

„5. W przypadku braku kandydatów skutecznie zgłoszonych w trybie określonym w ust. 4,
kandydatów zgłaszają obecni na Walnym Zgromadzeniu podając imię i nazwisko 
kandydata, który wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej a w razie jego 
nieobecności na Walnym Zgromadzeniu należy przedłożyć pisemne oświadczenie 
kandydata o wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej. 

nadając mu, nowe następujące brzmienie:

„5. W przypadku braku kandydatów skutecznie zgłoszonych w trybie określonym w ust. 4,
kandydatów zgłaszają obecni na Walnym Zgromadzeniu podając imię i nazwisko 
kandydata, który wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej a w razie jego 
nieobecności na Walnym Zgromadzeniu należy przedłożyć pisemne oświadczenie 
kandydata o wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej. 
Członkowie komisji skrutacyjno-mandatowej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej. 
Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady 

             Nadzorczej, jeśli była to ich pierwsza 3-letnia kadencja”.

 

Uchwała wchodzi w z.ycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia sądowej rejestracji
zmian. 

Ilos c  głosujących ………………..

Głosy za      …………………………

Głosy przeciw    …………………..

Wstrzymało się  …………………

                            ………………………………                                                     …………………………………….

      sekretarz WZCz                                                         przewodniczący WZCz



Uchwała Nr  13/2019

Walnego Zgromadzenia 

Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Działając  na  podstawie  §  44  pkt  11  Statutu,  Walne  Zgromadzenie  Go rniczej  Spo łdzielni
Mieszkaniowej  przy  K.W.K.  „Mysłowice”  w  Mysłowicach  postanawia  zmienic  §  49  Statutu,  w
brzmieniu:

„1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, na której
umieszczone są imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów, w kolejności alfabetycznej. 
2. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności członków 
komisji skrutacyjno-mandatowej. 
3. Uprawnieni do głosowania realizują prawo głosu przez pozostawienie na karcie 
wyborczej imion i nazwisk kandydatów, na których oddają swój głos, maksymalnie do 
pięciu kandydatów i skreślenie pozostałych osób z karty wyborczej. 
4. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba wskazanych 
kandydatów do Rady Nadzorczej jest mniejsza lub równa liczbie miejsc w Radzie 
Nadzorczej. 

            5. Mandaty Rady Nadzorczej przypadają osobom, na które oddano kolejne największe
            ilości głosów. 
            6. Drugą turę wyborów przeprowadza się w przypadku, gdy dwóch lub więcej
             kandydatów uzyska tę samą najmniejszą liczbę głosów, a w Radzie Nadzorczej 
            pozostało do obsadzenia wolne miejsce albo wolne miejsca. Drugą turę wyborów
           przeprowadza się wyłącznie pomiędzy kandydatami o takiej samej najmniejszej liczbie
          głosów. 

nadając mu, nowe następujące brzmienie:

„1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy opieczętowanej karty 
wyborczej, na której umieszczone są imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów, w 
kolejności alfabetycznej.  
2. Przed rozpoczęciem głosowania kandydaci na członków Rady Nadzorczej zobowiązani 
są do przedstawienia się osobiście lub przez osobę zgłaszającą. Obecni mogą kandydatom
zadawać pytania.
3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności członków 
komisji skrutacyjno-mandatowej. 
4. Uprawnieni do głosowania realizują prawo głosu przez pozostawienie na karcie 
wyborczej imion i nazwisk kandydatów, na których oddają swój głos, maksymalnie do 
pięciu kandydatów i skreślenie pozostałych osób z karty wyborczej. Kartę wyborczą bez 
skreśleń uważa się za głos nieważny, jeżeli liczba umieszczonych
na niej kandydatów przekracza liczbę osób wybieranych
5. Do Rady Nadzorczej wchodzą kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co 
najmniej 50% oddanych głosów. 



6. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty zarządza się II turę 
wyborów. 
7. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nie obsadzonych 
mandatów spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali największą 
liczbę głosów, a nie uzyskali co najmniej 50% oddanych głosów. 
8. Do Rady Nadzorczej wchodzą kandydaci, wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci 
którzy w II turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę głosów .W przypadku nie 
wyłonienia kandydatów w II turze wyborów przeprowadza się następne wybory na 
zasadach obowiązujących w II turze wyborów aż do wybrania wszystkich członków Rady 
Nadzorczej.
9. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trakcie trwania
kadencji wybór następuje zwykłą większością głosów obecnych na Walnym

             Zgromadzeniu. 
10.  Wyniki wyborów ustala komisja skrutacyjno – mandatowa, która z czynności tych

      sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania”.

Uchwała wchodzi w z.ycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia sądowej
              rejestracji zmian. 

Ilos c  głosujących ………………..

Głosy za      …………………………

Głosy przeciw    …………………..

Wstrzymało się  …………………

                            ………………………………                                                     …………………………………….

      sekretarz WZCz                                                         przewodniczący WZCz



Uchwała Nr  14/2019

Walnego Zgromadzenia 

Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Działając  na  podstawie  §  44  pkt  11  Statutu,  Walne  Zgromadzenie  Go rniczej  Spo łdzielni
Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach postanawia zmienic  §  52 ust.  1 Statutu,  w
brzmieniu:

„1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach
                 Rady Nadzorczej, wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość 
                  posiedzeń. w wysokości: 

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 9 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o 
                  którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
                  za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847),

2) Sekretarza Rady Nadzorczej – 9 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym 
mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 847),

             3) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 6,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
              o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
               za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847)”. 

nadając mu, nowe następujące brzmienie:

„1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach 
Rady Nadzorczej, wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość 
posiedzeń. w wysokości: 
1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 11.5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o 
którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2177),
2) Sekretarza Rady Nadzorczej – 11,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym 
mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2177),
3) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 9 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o 
którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2177).”

Uchwała wchodzi w z.ycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia sądowej rejestracj
zmian. 

Ilos c  głosujących ………………..
Głosy za      …………………………
Głosy przeciw    …………………..
Wstrzymało się  …………………

                            ………………………………                                                     …………………………………….

      sekretarz WZCz                                                         przewodniczący WZCz



Uchwała Nr  15/2019

Walnego Zgromadzenia 

Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Działając  na  podstawie  §  44  pkt  11  Statutu,  Walne  Zgromadzenie  Go rniczej  Spo łdzielni
Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach postanawia zmienic  §  54 ust.  1 Statutu,  w
brzmieniu:

„1. Zarząd składa się od dwóch do trzech członków wybranych przez Radę Nadzorczą”.

nadając mu, nowe następujące brzmienie:

„1. Zarząd może być jedno lub wieloosobowy. Zarząd wieloosobowy składa się od dwóch 
do trzech członków. Członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza”.

 

Uchwała wchodzi w z.ycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia sądowej rejestracji
zmian. 

Ilos c  głosujących ………………..

Głosy za      …………………………

Głosy przeciw    …………………..

Wstrzymało się  …………………

                            ………………………………                                                     …………………………………….

      sekretarz WZCz                                                         przewodniczący WZCz



Uchwała Nr  16/2019

Walnego Zgromadzenia 

Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Działając  na  podstawie  §  44  pkt  11  Statutu,  Walne  Zgromadzenie  Go rniczej  Spo łdzielni
Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach postanawia zmienic  §  56 ust.  1 Statutu,  w
brzmieniu:

„1. Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Posiedzenia
          Zarządu zwoływane są przez prezesa Zarządu, a w jego nieobecności, przez jego zastępcę”. 

nadając mu, nowe następujące brzmienie:

„1. Zarząd wieloosobowy działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. 
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa Zarządu, a w jego nieobecności, przez 
jego zastępcę”. 

Uchwała wchodzi w z.ycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia sądowej rejestracji
zmian. 

Ilos c  głosujących ………………..

Głosy za      …………………………

Głosy przeciw    …………………..

Wstrzymało się  …………………

                            ………………………………                                                     …………………………………….

      sekretarz WZCz                                                         przewodniczący WZCz



Uchwała Nr 17/2019

Walnego Zgromadzenia 

Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Działając  na  podstawie  §  44  pkt  11  Statutu,  Walne  Zgromadzenie  Go rniczej  Spo łdzielni
Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach postanawia zmienic  §  57 ust.  1 Statutu,  w
brzmieniu:

„Oświadczenie woli za Spółdzielnie składają łącznie, co najmniej dwaj członkowie 
Zarządu”. 

nadając mu, nowe następujące brzmienie:

„Oświadczenie woli za Spółdzielnie składają łącznie, co najmniej dwaj członkowie 
Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli za Spółdzielnie 

             składa Prezes Zarządu jednoosobowo”. 

Uchwała wchodzi w z.ycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia sądowej rejestracji
zmian. 

Ilos c  głosujących ………………..

Głosy za      …………………………

Głosy przeciw    …………………..

Wstrzymało się  …………………

                            ………………………………                                                     …………………………………….

      sekretarz WZCz                                                         przewodniczący WZCz



Uchwała Nr 18/2019

Walnego Zgromadzenia 

Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Działając  na  podstawie  §  44  pkt  14  Statutu,  Walne  Zgromadzenie  Go rniczej  Spo łdzielni
Mieszkaniowej przy K.W.K.  „Mysłowice”  w Mysłowicach postanawia zmienic  §  3,  Regulaminu Rady
Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 10 z dnia 20 czerwca 2016 r. w brzmieniu:

„Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą zadania określone w § 29 Statutu 
Spółdzielni”

nadając mu, nowe następujące brzmienie:

„Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą zadania określone w § 51 Statutu 
Spółdzielni”.

Uchwała wchodzi w z.ycie z dniem podjęcia. 

Ilos c  głosujących ………………..

Głosy za      …………………………

Głosy przeciw    …………………..

Wstrzymało się  …………………

                            ………………………………                                                     …………………………………….

      sekretarz WZCz                                                         przewodniczący WZCz



Uchwała Nr 19/2019

Walnego Zgromadzenia 

Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Działając  na  podstawie  §  44  pkt  14  Statutu,  Walne  Zgromadzenie  Go rniczej  Spo łdzielni
Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach postanawia zmienic  § 4 ust.  1 Regulaminu
Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 10 z dnia 20 czerwca 2016 r. w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z 7 osób wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne 
Zgromadzenie Członków na okres 3 lat spośród nieograniczonej liczby kandydatów 
będących członkami Spółdzielni”.

nadając mu, nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 osób wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne 
Zgromadzenie Członków na okres 3 lat spośród nieograniczonej liczby kandydatów 
będących członkami Spółdzielni”.

Uchwała wchodzi w z.ycie z dniem podjęcia. 

Ilos c  głosujących ………………..

Głosy za      …………………………

Głosy przeciw    …………………..

Wstrzymało się  …………………

                            ………………………………                                                     …………………………………….

      sekretarz WZCz                                                         przewodniczący WZCz



Uchwała Nr  20/2019

Walnego Zgromadzenia 

Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach

z dnia 11 czerwca 2019 r.

Działając  na  podstawie  §  44  pkt  14  Statutu,  Walne  Zgromadzenie  Go rniczej  Spo łdzielni
Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach postanawia zmienic  § 6 ust.  3 Regulaminu
Rady Nadzorczej zatwierdzonego uchwałą nr 10 z dnia 20 czerwca 2016 r. w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz ustala zakres jej 
działania. Może powoływać również inne komisje stałe lub czasowe”.

nadając mu, nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może powołać ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz ustalić zakres 
              jej działania. Może powoływać również inne komisje stałe lub czasowe.

Uchwała wchodzi w z.ycie z dniem podjęcia. 

Ilos c  głosujących ………………..

Głosy za      …………………………

Głosy przeciw    …………………..

Wstrzymało się  …………………

                            ………………………………                                                     …………………………………….

      sekretarz WZCz                                                         przewodniczący WZCz



Uchwała Nr 21/2019

 Walnego Zgromadzenia 
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach

z dnia 11 czerwca 2019 r

.
Działając  na  podstawie  §  44  pkt  14  Statutu,  Walne  Zgromadzenie  Go rniczej  Spo łdzielni

Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach, działając w wykonaniu zalecen  lustracyjnych,
postanawia uchylic  Regulamin Walnego Zgromadzenia Członko w Go rniczej Spo łdzielni Mieszkaniowej
przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia numer 1 z 18
czerwca 2018 r.

Uchwała wchodzi w z.ycie z dniem podjęcia.

Ilos c  głosujących ………………..

Głosy za      …………………………

Głosy przeciw    …………………..

Wstrzymało się  …………………

                            ………………………………                                                     …………………………………….

      sekretarz WZCz                                                         przewodniczący WZCz


