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Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu, 
które odbyło się w dniu 21 czerwca 2013 roku. 

 
 

Numer 
uchwały 

 
Dotyczy 

 
Decyzja Walnego Zgromadzenia 

 
1 

Przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego 
Zgromadzenia. 
 

Regulamin został przyjęty  

 
2 

zatwierdzenia protokołu Walnego 
Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 16 
czerwca 2012  

Protokół został zatwierdzony 

 
3 

zatwierdzenia sprawozdania Rady 
Nadzorczej  za rok 2012. 
 

Sprawozdanie zostało zatwierdzone 

 
4 

zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Spółdzielni za rok 2012. 
 

Sprawozdanie zostało zatwierdzone 

 
5 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za rok 2012. 
 

Sprawozdanie zostało zatwierdzone 

 
6 

udzielenia absolutorium Prezesowi 
Zarządu 
 

Udzielono absolutorium 

 
7 

udzielenia absolutorium Członkowi 
Zarządu ds. Technicznych 
 

Udzielono absolutorium 

 
8 

udzielenia absolutorium Członkowi 
Zarządu ds. Ekonomicznych  
 

Nie udzielono absolutorium 

 
 
 
9 

przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto 
w kwocie  3 079 990,10 zł za rok 2012 
zgodnie z art.5 ust.2 usm. 
 

Przeznaczono na : 

a) pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 
418 168,63 zł, 

b) zasilenie funduszu zasobowego 2 611 821,47 
zł, 

c) pokrycie działalności społeczno- kulturalnej 
50 000 zł. 

 

 
10 wyboru przedstawiciela i zastępcy 

przedstawiciela na Zjazd Regionalnego 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych w Radomiu. 
 

Dokonano wyboru 

11 uchwalenia zmian do Statutu Spółdzielni 
 

Uchwalono  
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12 

uchwalenia zmian do Regulaminu Rady 
Nadzorczej. 
 

Uchwalono  

 
 

13 

rozpatrzenia w postępowaniu 
wewnątrzspółdzielczym odwołania od 
uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą 
dot. wykreślenia z rejestru członków. 
 

Uchylono Uchwalę Rady Nadzorczej 

 
 

14,15,16 

rozpatrzenia w postępowaniu 
wewnątrzspółdzielczym odwołania od 
uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą 
dot. wykreślenia z rejestru członków. 
 

Utrzymano w mocy Uchwalę Rady 
Nadzorczej 

 
 
 
 
 
 

17 

o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na 
rezygnację z przysługujących Spółdzielni 
wierzytelności odsetkowych od 
lokatorów, będących członkami 
Spółdzielni, ze względu na szczególnie 
uzasadnione okoliczności. 
 

Podjęto uchwałę wyrażającą zgodę 
Wykaz Członków Spółdzielni wnioskujących o 
podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na 
rezygnację z przysługujących Spółdzielni 
wierzytelności odsetkowych ze względu na 
szczególnie uzasadnione okoliczności i 
zachowanie danych osobowych stanowi załącznik 
Nr 1 do Uchwały  
 

 
 
 

18 

wyrażenia przez Walne Zgromadzenie 
zgody na zaciągnięcie kredytu 
inwestorskiego z premią 
termomodernizacyjną w wysokości do 
1 500 000 zł na docieplenie budynków 
Osiedlowa 17, Osiedlowa 17A 
 

Wyrażono zgodę 

 
 

19 

wyrażenia zgody na zamianę tytułu 
prawnego do lokalu użytkowego 
położonego w Radomiu przy ul. 
Komandosów 2, zajmowanego na 
warunkach najmu przez Panią Bożenę 
Bieś i ustanowienie na jej rzecz odrębnej 
własności lokalu. 

Nie wyrażono zgody 

 
 
 

20 

wyrażenia zgody na zamianę tytułu 
prawnego do lokalu użytkowego nr 6  
przy ul. Gagarina 9 w Radomiu, 
zajmowanego na warunkach najmu przez 
Panią Martę Drabczyk i ustanowienie na 
jej rzecz odrębnej własności lokalu. 

Nie wyrażono zgody 

 
 

21 

wyrażenia zgody na przekazanie w drodze 
zamiany na rzecz Gminy Miasta Radomia 
prawa użytkowania wieczystego działki o 
nr ewidencyjnym 305/12 o powierzchni 
4622m2. 

Wyrażono zgodę 

 wyrażenia zgody na przekazanie w drodze Wyrażono zgodę 
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22 zamiany na rzecz Gminy Miasta Radomia 
prawa użytkowania wieczystego działek o 
nr ewidencyjnym 290/12; 305/10; 328/5 . 

 
 

23 

wyrażenia zgody na przekazanie w drodze 
zamiany na rzecz Gminy Miasta Radomia 
prawa użytkowania wieczystego części 
(ok. 350 m2) działki o nr ewidencyjnym 
290/40 o całkowitej powierzchni 2229 m2, 
zlokalizowanej przy ul. Wyścigowej 

Wyrażono zgodę 

 
 

24 

wyboru członków Rady Nadzorczej oraz 
członków, którzy w przypadku 
wygaśnięcia mandatu członka Rady 
Nadzorczej przed końcem kadencji 
wchodzą na jego miejsce do końca 
kadencji 

Dokonano wyboru członków Rady 
Nadzorczej 

 
 
 
 
 

25 

podjęcie uchwały dot. zajęcia przez Walne 
Zgromadzenie stanowiska w sprawie 
uchwał Rady Miasta Radomia w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 

Stanowisko Walnego Zgromadzenia S.M. 
„Ustronie”: 

§ 1 
1.Walne Zgromadzenie negatywnie ocenia 

przyjęte przez Radę Miasta zasady 
odpłatności za odbiór odpadów. 

2.Walne Zgromadzenie wnioskuje, by odpłatność 
za odbiór odpadów naliczana była od osoby. 

3. Walne Zgromadzenie negatywnie ocenia 
nałożenie na Spółdzielnię obowiązku 
zapewnienia pojemników. Decyzja ta 
spowoduje obciążenie dodatkowymi kosztami 
członków Spółdzielni. 

§2 
Walne Zgromadzenie wnioskuje do Prezydenta 
Miasta Radomia i Rady Miasta o zmianę 
stosownych uchwał poprzez uwzględnienie 
przedstawionego w § 1 stanowiska. 
 

§ 3 
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do 
przesłania niniejszej uchwały Prezydentowi i 
Radzie  Miejskiej. 
 
 

 


