
PROJEKTY UCHWAt 



UCHWALA nr 714 WALNEGO ZGROMADZENIA 
SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JEDNOSC" 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spotdzielni 
Mieszkaniowej „Jednosc" w Piasecznie za rok obrachunkowy 2013. 

Walne Zgromadzenie Spoldzielni Mieszkaniowej „JEDNOSC" w Piasecznie, dzialajqc na 
podstawie § 98 ust 2 Statutu, po zapoznaniu si? z przedstawionym sprawozdaniem 
finansowym za rok 2013, skladaj^cym si? z: 

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2013r, 
2. Bilansu, 
3. Rachunku zyskow i strat, 
4. Informacji dodatkowej, 
5. Rachunku przeplywow pieni?znych, 
6. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) wlasnym, 
7. Opinii bieglego rewidenta, 

zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spoldzielni za 2013 r., sporz^dzone zgodnie z 
wymogami ustawy o rachunkowosci oraz ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych 
wykazuj^c po stronie aktywow i pasywow kwot? 64.693.565,27 zl oraz wykazuj^c zysk netto 
288.977,93 zl 

§1 

§2 
Za przyj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo - czlonkow 

czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /14 
WALNEGO ZGROMADZENL^ 

SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JEDNOSC" 
z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarzadu Spoldzielni Mieszkaniowej JEDNOSC w 
Piasecznie za 2013 rok 

§1 
Walne Zgromadzenie Spoldzielni Mieszkaniowej JEDNOSC w Piasecznie, dzialaj^c na 
podstawie § 98 ust. 1 statutu Spoldzielni, postanawia zatwierdzic sprawozdanie Zarzadu 
Spoldzielni z dzialalnosci w 2013 roku. 

§2 
Za podj?ciem uchwaly glosowalo czlonkow Spoldzielni 
Przeciwko podj?ciu uchwaly glosowalo czlonkow Spoldzielni 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodnicz^cy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /14 WALNEGO ZGROMADZENIA 
SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JEDNOSĈ^ 

z dnia 25 czerwca2014 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium czlonkowi Zarzadu. 

§1 

Walne Zgromadzenie Spoldzielni Mieszkaniowej „JEDNOSC" w Piasecznie, dzialaj^c w 
oparciu o § 98 ust 2 Statutu, w glosowaniu jawnym udziela absolutorium z dzialalnosci za 
okres 02.09.2013 -31.12.2013r. Prezesowi Zarzadu Spoldzielni Mieszkaniowej „JEDNOSC" 
w Piasecznie Januszowi Sierakowskiemu. 

§2 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo - czlonkow Spoldzielni 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo - czlonkow Spoldzielni 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia 

Przewodnicz^cy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /14 WALNEGO ZGROMADZENL\ 
SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JEDNOSC" 

z dnia 25 czerwca2014 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium czlonkowi Zarzadu. 

§1 

Walne Zgromadzenie Spoldzielni Mieszkaniowej „JEDNOSC" w Piasecznie, dzialaj^c w 
oparciu o § 98 ust 2 Statutu, w glosowaniu jawnym udziela absolutorium z dzialalnosci za 
okres 01.01.2013 -09.09.2013r. Prezesowi Zarzadu Spoldzielni Mieszkaniowej „JEDNOSC" 
w Piasecznie Robertowi Golasiowi. 

§2 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo - czlonkow Spoldzielni 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo - czlonkow Spoldzielni 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjfcia.. 

Przewodnicz^cy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /14 WALNEGO ZGROMADZENIA 
SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ ^JEDNOSC'^ 

z dnia 25 czerwca2014 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium czlonkowi Zarzadu. 
§1 

Walne Zgromadzenie Spoldzielni Mieszkaniowej „JEDNOSC" w Piasecznie, dziataj^c w 
oparciu o § 98 ust 2 Statutu, w glosowaniu jawnym udziela absolutorium z dzialalnosci za 
okres 01.01.2013-16.09.2013. dla czlonka Zarzadu Spoldzielni Mieszkaniowej „JEDNOSC" 
w Piasecznie Jolancie Zaslawskiej. 

§2 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo - czlonkow Spoldzielni 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo - czlonkow Spoldzielni 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia 

Przewodnicz^cy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr 714 
WALNEGO ZGROMADZENL^ 

SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ ..JEDNOSC" 
z dnia 25 czerwca 2014 rokn 

w sprawie: przeznaczenia cz^sc zysku bilansowego za 2011 rok ze sprzedazy udzialow w 
PCU na fundusz zasobowy. 

§1 
Walne Zgromadzenie Spoldzielni Mieszkaniowej JEDNOSC w Piasecznie, dzialaj^c na 
podstawie art. 76 Ustawy Prawo Spoldzielcze, postanawia pozostal^ kwot? zysku 
bilansowego za 2011 rok pochodz^cego ze sprzedazy udzialow w PCU, w wysokosci 
138 737,02 -zl przeznaczyc na zwi?kszenie funduszu zasobowego. 

§2 
Za podj?ciem uchwaly glosowalo czlonkow Spoldzielni 
Przeciwko podj?ciu uchwaly glosowalo czlonkow Spoldzielni 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia uchyla uchwal? Walnego Zgromadzenia nr 
18/2013. 

Przewodnicz^cy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr 714 
WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JEDNOSC" 
z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie: przeznaczenia cz^sci zysku bilansowego za 2011 rok ze sprzedazy udzialow w 
PCU na pokrycie cz?sci nadwyzki kosztow nad przychodami za lata poprzednie w zakresie 
dotycz^cym lokali zasilanych energi^ ciepln^ z PCU 

§1 
Walne Zgromadzenie Spoldzielni Mieszkaniowej JEDNOSC w Piasecznie, dzialaj^c na 
podstawie art. 76 Ustawy Prawo Spoldzielcze, postanawia pokryc cz^sci^ zysku 
bilansowego za 2011 rok, pochodz^cego ze sprzedazy udzialow w PCU w wysokosci 
937.809,26-zl, cz?sc nadwyzki kosztow nad przychodami w zakresie dotycz^cym lokali 
zasilanych energi^ ciepln^ z PCU, za nizej wymienione lata: 

1. 2000 i 2001 w wysokosci: 483 160,87 zi 
2. 2003 w wysokosci: 317 086,05 zl 
3. 2011 wwysokoscij 200 784,59 zl 
4. Razem 1 001 031,51 zl 

§2 
Za podj?ciem uchwaly glosowalo czlonkow Spoldzielni 
Przeciwko podj?ciu uchwaly glosowalo czlonkow Spoldzielni 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia i uchyla uchwal? Walnego Zgromadzenia m 
18/2013. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr 714 
WALNEGO ZGROMADZENLV 

SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ ..JEDNOSC" 
z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie: przeznaczenia cz^sci zysku bilansowego za 2011 rok ze sprzedazy udzialow w 
PCU na pokrycie straty bilansowej w zakresie dotycz^cym lokali zasilanych energi^ cieplnq z 
PCU 

§1 
Walne Zgromadzenie Spdldzielni Mieszkaniowej JEDNOSC w Piasecznie, dzialaj^c na 
podstawie art. 76 Ustawy Prawo Spdldzielcze, postanawia pokryc cz?sci^ zysku 
bilansowego za 2011 rok, pochodz^cego ze sprzedazy udzialdw w PCU, strat? bilansowy w 
zakresie dotycz^cym lokali zasilanych energi^ ciepln^ z PCU w wysokosci 953.119,99-zl 

• 

§2 
Za podj?ciem uchwaly glosowalo czlonkdw Spdldzielni 
Przeciwko podj?ciu uchwaly glosowalo czlonkdw Spdldzielni 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia i uchyla uchwal? Walnego Zgromadzenia nr 
18/2013. 

Przewodnicz^cy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr 714 WALNEGO ZGROMADZENLV 
SPOLDZIELNI MffiSZKANIOWEJ ..JEDNOSC" 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie: pokrycia cz?sci straty bilansowej i cz?sci nadwyzki kosztow nad przychodami za 
lata poprzednie 

1. Walne Zgromadzenie Spoldzielni Mieszkaniowej JEDNOSC w Piasecznie, dzialaj^c 
na podstawie § 98 ust. 5 statutu Spoldzielni, postanawia o b c i ^ c obowi^zkiem 
pokrycia cz?sci straty bilansowej za lata poprzednie w wysokosci 127.637,83-zl 
czlonkow Spoidzielni Mieszkaniowej JEDNOSC w Piasecznie posiadaj^cych tytuly 
prawne do lokali w budynkach przy ul. Szkolnej 22, Szkolnej 24, Sikorskiego lA, 
Powstancow Warszawy 10, Powstancow Warszawy 12A i Powstancow Warszawy 
16A w Piasecznie. Pokrycie straty nast^pi w okresie 3 lat. Stawka oplaty na 
poszczegolne lokale wynosi 0,33 -zl/m^ powierzchni uzytkowej lokalu miesi?cznie. 

2. Walne Zgromadzenie Spoldzielni Mieszkaniowej JEDNOSC w Piasecznie, dzialaj^c 
na podstawie § 98 ust. 5 statutu Spoldzielni, postanawia obci^zyc obowi^zkiem 
pokrycia nadwyzki kosztow nad przychodami za lata poprzednie: 

w wysokosci 63.324,57-zl osoby posiadaj^cych tytuly prawne do lokali w budynkach 
przy ul. Szkolnej 22, Szkolnej 24, Sikorskiego lA, Powstancow Warszawy 10, 
Powstancow Warszawy 12A i Powstancow Warszawy 16A w Piasecznie. Pokrycie 
niedoboru nast^pi w okresie 3 lat. Stawka oplaty na poszczegolne lokale wynosi 0,13 

§1 

- 2000 i 2001 w wysokosci: 483 160,87 zl 
- 2003 w wysokosci: 317 086,05 zl 
- 2011 w wysokosci: 200 784.59 zl 
Razem 1 001 031,51 zl 

zl/m^ powierzchni uzytkowej mieszkania miesi?cznie. 

§2 
Za podj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko podj?ciu uchwaly glosowalo 

czlonkow Spoldzielni 
czlonkow Spoldzielni 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Przewodnicz^cy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /14 
WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ ^JEDNOSC" 
z dnia 25 czerwca 2014 roku 

Dotvczy: pokrycia odsetek z tytulu rozliczenia inwestycji budynku Sikorskiego lA w 
Piasecznie. 

§1 
Walne Zgromadzenie Spoldzielni Mieszkaniowej „JEDNOSC" w Piasecznie, dzialaj^c na 
podstawie § 98 ust 18 Statutu, postanawia rozlozyc na 24 miesi?czne raty splat? kwoty 
620.032,41-zl stanowi^cej pozostale do zaplaty odsetki od nieterminowego regulowania 
zobowi^zan Spoldzielni Mieszkaniowej JEDNOSC w Piasecznie na rzecz Multi Heek 
zwi^anych z realizacj^ inwestycji SIKORSKIEGO 1A w Piasecznie. 
Oplata ta b?dzie pobierana razem z oplatami eksploatacyjnymi od osob, ktore dotychczas nie 
dokonaly splaty z tego tytulu, w wysokosci zgodnej z ewidencj^ ksi?gow^ Spoldzielni 

§2 
Za przyj?ciem uchwaly glosowalo - czlonkow 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo - czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodnicz^cy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr 714 
WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ ..JEDNOSC" 
z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie: przeznaczenia zysku bilansowego za rok 2013 r. w wysokosci 288 977,93 zl na 
fundusz zasobowy Spoldzielni. 

§1 
Walne Zgromadzenie Spoldzielni Mieszkaniowej JEDNOSC w Piasecznie, dzialaj^c na 
podstawie art. 76 Ustawy Prawo Spoldzielcze, postanawia przeznaczyc zysk bilansowy za 
rok 2013 w wysokosci 288 977,93 zl na fundusz zasobowy Spoldzielni. 

§2 
Za podj?ciem uchwaly glosowalo czlonkow Spoldzielni 
Przeciwko podj?ciu uchwaly glosowalo czlonkow Spoldzielni 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodnicz^cy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr / 2014 
WALNEGO ZGROMADZENIA 
SM JEDNOSC W PLASECZNIE 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
Dotvczy; przeznaczenia zysku bilansowego za rok 2012 r. w wysokosci 
37.552,12 zl na fundusz zasobowy Spoldzielni. 

Na podstawie art. 76 Ustawy Prawo Spoldzielcze Walne Zgromadzenie 
niniejszym uchwala co nast^puje: 

§1 
Wahie Zgromadzenie postanawia przeznaczyc zysk bilansowy za rok 2012 w 
wysokosci 37.552,10 zl na fiindusz zasobowy Spoldzielni. 

§2 
Uchwal? niniejsz^ podj^to w glosowaniu jawnym. 

Za przyj^ciem uchwaly glosowalo - czlonkow 
Przeciwko przyj^ciu uchwaly glosowalo - czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Przewodnicz^cy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr 714 
WALNEGO ZGROMADZENLV 

SPOLDZIELNI MffiSZKANIOWEJ ..JEDNOSC" 
z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie: oznaczenia najwyzszej sumy zobowi^zan jak^ Spoldzielnia moze zaci^gn^c w 
2014 roku w ramach biezacei dzialalnosci (nie dotyczy zaci^gania kredytow). 

§1 
Walne Zgromadzenie Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" w Piasecznie, dzialaj^c na 
podstawie § 98 ust. 7 Statutu SM Jednosc, oznacza najwyzsz^ sum? zobov^^^an, jak^ 
Spoldzielnia moze zaci^gn^c w 2014 roku, na kwot? 18.000.000,00-zl (osiemnascie milionow 
zlotych). 

§2 
Za przyj?ciem uchwaly glosowalo - czlonkow 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo - czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 

Przewodnicz^cy 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr 714 
WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ ..JEDNOSC" 
z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie: wyrazenia zgody na nabycie od Gminy Piaseczno prawa wlasnosci dziatki gruntu 
nr 14/84 z obr?bu 17 w Piasecznie oraz ustanowienie sluzebnosci przesylu na rzecz 
dostawcow mediow 

1. Walne Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej JEDNOSC w Piasecznie, dzialaj^c 
w oparciu o § 98 ust. 20 statutu Spoldzielni, wyraza zgod? na nabycie od Gminy 
Piaseczno prawa wlasnosci niezbudowanej dzialki gruntu o numerze ewidencyjnym 
14/84 o powierzchni 916 m ,̂ z obr?bu 17, opisanej w ksi?dze wieczystej KW m 
WAM/00261697/1 za cen? 32.544,14-z}. 

2. Zaplacona cena obci^za osoby posiadaj^ce tytuly prawne do lokali w budynku przy ul. 
Kusocinskiego 5 w Piasecznie, proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej lokali. 

3. Walne Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej JEDNOSC w Piasecznie, dzialaj^c 
w oparciu o § 98 ust. 20 statutu Spoidzielni, wyraza zgod? na obci^zenie zakupionej 
dzialki gruntu o numerze ewidencyjnym 14/84 o powierzchni 916 m ,̂ z obr?bu 17, 
opisanej w ksiedze vdeczystej KW m WAM/00261697/1 sluzebnosci^ przesyiu na 
rzecz dostawcow mediow. 

§1 

§2 
Za podj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko podjfciu uchwaly glosowalo 

... czlonkow Spoidzielni 
czlonkow Spoidzielni 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodnicz^cy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr 714 WALNEGO ZGROMADZENLV 
SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ ..JEDNOSC 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie: wyrazenia zgody na zbycie prawa uzytkowania wieczystego dzialek gruntu przy 
ul. Kusocinskiego 

Walne Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej JEDNOSC w Piasecznie, dzialaj^c w 
oparciu o § 98 ust. 6 statutu Spoldzielni, wyraza zgod? na sprzedaz prawa uzytkowania 
wieczystego zabudowanych garazami dzialek gruntu o numerach ewidencyjnych: 16/9; 
16/10; 16/11; 16/12; 16/13; 16/14; 16/15; 16/16; 16/17; 16/18;16/19 z obr?bu 0015-15, 
zlokalizowanych w Piasecznie przy ul. Kusocinskiego, za cen? nie nizsz^ od wartosci 
rynkowej okreslonej w operacie szacunkowym sporz^dzonym przez rzeczoznawc? 
maj^tkowego. 

§1 

§2 
Za podj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko podj^ciu uchwaly glosowalo 

... czlonkow Spdldzielni 
czlonkow Spoldzielni 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Przewodnicz^cy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWAtA nr /14 
WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JEDNOSC'' 
z dnia 25 czerwca 2014 roku 

dotyczy: nieodptatnego przekazania na rzecz Gminy Piaseczno prawa uzytkowania 
wieczystego zajgtych pod ulice Aleja Roz oraz pod ulice bez nazwy dzialek gruntu o nr 
ewidencyjnych 21/104; 21/160 i 21/149 z obr?bu 15 w Piasecznie 

§1 
Walne Zgromadzenie Spoldzielni Mieszkaniowej „JEDNOSC" w Piasecznie, dzialaj^ na 
podstawie § 98 ust 6 Statutu, wyraza zgod? na nieodplatne przeniesienie na rzecz Gminy 
Piaseczno prawa uzytkowania wieczystego niezabudowanych dzialek gruntu o numerach 
ewidencyjnych 21/104; 21/160 i 21/149 z obr?bu 15 stanowiacych ulic? Aleja Roz i ulica bez 
nazwy. 
Mapa z zaznaczonymi dzialkami 21/104; 21/160 i 21/149 stanowi zalacznik do niniejszej 
uchwaly. 

§2 
Za przyj?ciem uchwaly glosowalo - czlonkow 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo - czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

PrzewodniczQcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /14 WALNEGO ZGROMADZENIA 
SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ ..JEDNOSC" 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 

dotyczy: zbycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa uzytkowania wieczystego dziatek gruntu o 
m ewidencyjnych 21/89; 21/158 z obrgbu 15 w Piasecznie 

Walne Zgromadzenie Spoldzielni Mieszkaniowej „JEDNOSC" w Piasecznie, dzialajqc na 
podstawie § 98 ust 6 Statutu, wyraza zgod? zbycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa 
uzytkowania wieczystego niezabudowanych dzialek gruntu o numerach ewidencyjnych 21/89 i 
21/158 z obr?bu 15 za cen? odpowiadaj^c^ wartosci rynkowej. 
Mapa z zaznaczonymi dzialkami 21/89 i 21/158 stanowi zalacznik do niniejszej uchwaly. 

§1 

§2 
Za przyj^ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo - czlonkow 

czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodnicz^cy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA iir_/2014 
WALNEGO ZGROMADZENLV 
SM JEDNOSC w PIASECZNH: 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: zmiany § 98 Statutu SM „Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt. 9 Statutu Spoldzielm Mieszkaniowej „Jednosc" Walne Zgromadzenie 
niniejszym uchwala, co nast?puje: 

§1 
Zmianie ulega tresc § 98 Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc", poprzez skreslenie 
punktu 20) o nast^puj^cym brzmieniu: 

Do wylqcznej wlasciwosci Walnego Zgromadzenia nalezy: 
20) „Podejmowanie uchwal w sprawie nabycia i obciqzenia nieruchomosci" 

§2 
Uchwal? niniejsz^ podj?to w glosowaniu jawnym. 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo - czlonkow 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo - czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr_/2014 
WALNEGO ZGROMADZENLA 
SM JEDNOSC W PLVSECZNIE 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 99 Statutu SM „Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt 9) Statutu Spoidzielni Mieszkamowej „Jednosc" Walne Zgromadzenie 
niniejszym uchwala, co nast?puje: 

§1 
Zmiame ulega tresc § 99 ust. 1 Statutu Spoidzielni Mieszkaniowej „Jednosc", ktory otrzymuje 
nast^puj^ce brzmienie: 

1. Walne Zgromadzenie zwoiuje Zarzqd co najmniej raz w roku w terminie do dnia 30 
czerwca. 

§2 
Uchwal? niniejsz^ podj?to w glosowaniu jawnym. 

Za przyj?ciem uchwaly glosowaio - czlonkow 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo - czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodnicz^cy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr_/2014 
WALNEGO ZGROMADZENLA 
SM JEDNOSC W PLASECZNIE 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 109 Statutu SM „Jecinosc" 
Na podstawie § 98 pkt 9) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" Walne Zgromadzenie 
niniejszym uchwala co nast?puje: 

§1 
Zmianie ulega tresc § 109 ust. 1 pkt 3) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc", ktory 
otrzymuje nast^puj^ce brzmienie: 

Do zakresu dzialania Rady Nadzorczej nalezy w szczegolnosci: 
3)Podejmowanie uchwal w sprawie nabycia i obciqzenia nieruchomosci oraz nabycia zakladu 
lub innej jednostki organ izacyjnej. 

§2 
Uchwal? niniejsz^ podj?to w glosowaniu jawnym. 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo - czlonkow 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo - czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodnicz^cy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /2014 
WALNEGO ZGR0MADZENL4 
SM JEDNOSC W PLASECZNIE 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: obowi^zywania postanowieii Statutu SM „Jednosc", zmiany art. 126 Statutu 
Na podstawie § 98 pkt 9) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" Walne Zgromadzenie 
niniejszym uchwala, co nast?puje: 

W przepisach przejsciowych i koncowych zmianie ulega § 126 ust. 3 Statutu, ktory otrzymuje 
nast^puj^ce brzmienie: 

3. § 105 ust. 1 Statutu w brzmieniu ustalonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 
ktore rozpocz^lo si^ dnia 17.12.2013 r., ma zastosowanie do Rad Nadzorczych wybieranych 
przez Walne Zgromadzenia obradujqce po zakonczeniu tego Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, z zastrzezeniem, ze utrata mandatu przez czlonka Rady Nadzorczej 
powolanego przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, nie powoduje koniecznosci 
uzupelnienia skladu Rady Nadzorczej w sposob okreslony w § 108 Statutu ani w drodze 
wyborow uzupelniajqcych, o ile liczba czlonkdw Rady Nadzorczej nie spadnie ponizej 9. 

§1 

§2 
Uchwal? niniejsz^ podj?to w glosowaniu jawnym. 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo czlonkow 

czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /2014 
WALNEGO ZGROMADZENL^ 
SM JEDNOSC w PIASECZNH: 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 

w sprawie: Zmiany § 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej Jednosc" Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast?puje: 

Zmianie ulega § 5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc", 
ktory otrzymuje brzmienie: 

/. Rada Nadzorcza sklada od 7 do 9 czlonkdw wybranych bezposrednio przez Walne 
Zgromadzenie. Pelnomocnik osoby prawnej moze bye wybrany jako czlonek Rady Nadzorczej, 
natomiast osoba reprezentujqca osob§ fizycznq nie moze bye wybrana do Rady Nadzorczej. 

§1 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowaio czlonkow 

czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Przewodnicz^cy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr_/2014 
WALNEGO ZGROMADZENM 
SM JEDNOSC W PIASECZNIE 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast^puje: 

§1 
Zmianie ulega § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spdldzielni Mieszkaniowej „Jednosc", 
ktory otrzymuje brzmienie: 

2. Na miejsce czlonka Rady Nadzorczej, ktory utracU mandat, wchodzi - do konca kadencji -
kandydat, ktory w ostatnich wyborach do Rady Nadzorczej uzyskal najwi§kszq ilosc glosow. 

§2 
Uchwal? niniejsz^ podj?to w glosowaniu jawnym. 
Za przyj?ciem uchwaly glosowalo - czlonkow 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo - czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczgcy 
Walnego Zgromadzenia Sekretarz 

Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA iir_/2014 
WALP«:GO ZGROMADZENL\ 
SM JEDNOSC W PLVSECZNIE 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast?puje: 

§1 
Zmianie ulega § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc", 
ktory otrzymuje brzmienie: 

l.Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania zwoiuje przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia wyboru Rady. 

Uchwal? niniejsz^ podj?to w glosowaniu jawnym. 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo - czlonkow 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo - czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /2014 
WALNEGO ZGROMADZENLA 
SM JEDNOSC w PMSECZNH: 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast?puje: 

Zmiame ulega § 22 Regulaminu Rady Nadzorczej Spoldzielni Mieszkamowej „Jednosc", 
poprzez dodanie ust. 2 o nast^puj^cym brzmieniu: 

2. § 5 test. 1 niniejszego Regulaminu, w brzmieniu ustalonym przez Walne Zgromadzenie z 
dnia 25 czerwca 2014 r ma zastosowanie do Rad Nadzorczych wybieranych przez Walne 
Zgromadzenia obradujqce po zakonczeniu Walnego Zgromadzeniu z dnia 25 czerwca 2014 r. 

§1 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj^ciu uchwaly glosowalo czlonkow 

czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia Sekretarz 

Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /2014 
WALNEGO ZGROMADZENIA 
SM JEDNOSC W PIASECZNIE 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 

Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej Jednosc" Walne 
Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast?puje: 

Skresla si? § 1 ust. 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc" o nast^puj^cym brzmieniu: 

2. Walne Zgromadzenie jest podzielone na cz^sci. 
3. Poszczegolne cz^sci Walnego Zgromadzenia obradujq wedlug tego samego 
porzqdku obrad. 

Jednosc' 

§1 

§2 
Uchwal? niniejsz^ podj?to w glosowaniu jawnym. 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo czlonkow 

czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia Sekretarz 

Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /2014 
WALNEGO ZGROMADZENIA 
SM JEDNOSC W PLASECZNIE 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzema Spoldzielm Mieszkaniowej 
„Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej Jednosc" Walne 
Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast?puje: 

Zmianie ulega § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc", ktory otrzymuje brzmienie: 

/. Czlonek moze brae udzial w Walnym Zgromadzeniu osobiscie lub przez ustanowionego 
pelnomocnika (podpis mocodawcy potwierdzony notarialnie). Pelnomocnictwo powinno 
wskazywac sposob glosowania - wedlug wlasnego uznania pelnomocnika bqdz w okreslony 
sposob nadposzczegolnymi uchwalami. 

§1 

§2 
Uchwal? niniejsz^ podj?to w glosowaniu jawnym. 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo czlonkow 

czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia Sekretarz 

Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /2014 
WALNEGO ZGROMADZENIA 
SM JEDNOSC w PL^SECZNH: 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie; Zmiany § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" Walne 
Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast^puje; 

Zmianie ulega § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc", poprzez dodanie punktow: 18) i 19) ktore otrzymuje brzmienie: 

18) Podejmowanie uchwal rowniez w innych sprawach nie zastrzezonych do wylqcznych 
uprawnien innych organow Spdldzielni; 
19) Walne Zgromadzenie upowaznia zarzqd Spoldzielni do obciqzania kosztami czlonkdw 
Wspdlnot mieszkaniowych korzystajqcych z infrastruktury SM Jednosc wraz z ustalaniem 
wysokosci oplat z tego tytulu. 

§1 

§2 
Uchwal? niniejsz^ podj?to w glosowaniu jawnym. 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo czlonkow 

czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr_/2014 
WALNEGO ZGROMADZENIA 
SM JEDNOSC W PL\SECZNIE 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzema Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej Jednosc" Walne 
Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast?puje: 

§1 
Zmianie ulega § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc", ktory otrzymuje brzmienie: 

/. Walne Zgromadzenie zwolywane jest przez Zarzqd co najmniej raz w roku w terminie do 
dnia 30 czerwca. 

§2 
Uchwal? niniejsz^ podj?to w glosowaniu jawnym. 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo - czlonkow 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo - czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /2014 
WALNEGO ZGROMADZENIA 
SM JEDNOSC W PLiSECZNIE 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" Walne 
Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast^puje: 

Zmianie ulega § 5 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spdldzielni 
Mieszkaniowej „Jednosc", ktore otrzymuje brzmienie: 

/. O czasie, miejscu i porzqdku Walnego Zgromadzenia zawiadamia si^ czlonkow pisemnie w 
sposob zwyczajowo przyj^ty co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Z 
zachowaniem tego samego terminu zawiadamia sif Zwiqzek Rewizyjny, w ktorym Spoldzielnia 
jest zrzeszona oraz Krajowq Rad^ Spoldzielczq. 
Zawiadomienie powinno zawierac oprocz czasu, miejsca i porzqdku obrad Walnego 
Zgromadzenia rowniez informacje o miejscu wylozenia wszystkich sprawozdan i projektow 
uchwal, ktore b^dq przedmiotem obrad oraz informacje o prawie czlonka do zapoznania si§ z 
tymi dokumentami. 
Zawiadomienia czlonkdw dokonuje si^ poprzez wywieszenie ogloszenia na tablicach ogloszen 
w biurze Spoldzielni i na klatkach schodowych budynkow nalezqcych do Spdldzielni oraz 
poprzez umieszczenie ogloszenia na stronie internetowej Spdldzielni. 
3. Walne Zgromadzenie, jest wazne niezaleznie od liczby obecnych na nim czlonkdw. 

§1 

§2 
Uchwal? niniejsz^ podj?to w glosowaniu jawnym. 
Za przyj?ciem uchwaly glosowalo - . 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo - . czlonkow 

czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /2014 
WALNEGO ZGROMADZENIA 
SM JEDNOSC W PIASECZNIE 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej Jednosc" Walne 
Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast?puje: 

Zmianie ulega § 6 Regulaminu Wahiego Zgromadzenia Spdldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc", ktory otrzymuje brzmienie: 

1. Projekty uchwal i zqdania zamieszczenia oznaczonych spraw w porzqdku obrad Walnego 
Zgromadzenia majq prawo zglaszac Zarzqd, Rada Nadzorcza i czlonkowie. Projekty uchwal, 
w tym uchwal przygotowanych w wyniku tych zqdan, powinny bye wykladane, co najmniej na 
14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
2. Czlonkowie majq prawo zglaszac projekty uchwal i zqdania , o ktorych mowa w ust. 1, w 
terminie do 15 przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwaly zglaszanej 
przez czlonkow spoldzielni musi bye poparty przez co najmniej 10 czlonkdw. 
3. Czlonek ma prawo zglaszania poprawek do projektow uchwal nie pozniej niz na 3 dni 
przedposiedzeniem Walnego Zgromadzenia. 
4. Zarzqd jest zobowiqzany do przygotowania pod wzgl^dem formalnym i przedlozenia pod 
glosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektow uchwal i poprawek zgloszonych przez 
czlonkdw spdldzielni 

§1 

§2 
Uchwal? niniejsz^ podj?to w glosowaniu jawnym. 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo czlonkow 

czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr_/2014 
WALNEGO ZGROMADZENTA 
SM JEDNOSC W PLVSECZNffi 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" Walne 
Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast?puje: 

§1 
Zmianie ulega § 7 Regulaminu Wahiego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc", ktory otrzymuje brzmienie: 

Kazdemu czlonkowi przysluguje na Walnym Zgromadzeniu tylko jeden glos. 

§2 
Uchwal? niniejsz^ podj?to w glosowaniu jawnym. 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo - czlonkow 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo - czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia Sekretarz 

Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /2014 
WALNEGO ZGROMADZENLA 
SM JEDNOSC W PLASECZNffi 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spoldzielm Mieszkaniowej Jednoi^" Walne 
Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast?puje: 

Zmianie ulega § 8 Regulaminu Wahiego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc", ktory otrzymuje brzmienie: 

l.Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniezqcy Rady Nadzorczej lub inny 
upowazniony przez Radq Jej czlonek stwierdzajqc prawidlowosc zwolania Walnego 
Zgromadzenia ijego zdolnosc do podejmowania uchwal. 
2.0twierajqcy obrady Walnego Zgromadzenia zarzqdza wybor Prezydium Walnego 
Zgromadzenia w skladzie przewodniczqcy, zast^pca przewodniczqcego i sekretarz. 
Czlonkowie Zarzqdu nie mogq wchodzic w sklad Prezydium Walnego Zgromadzenia. 
3. Walne Zgromadzenie moze zmienic kolejnosc rozpatrywanych spraw obj^tych porzqdkiem 
obrad, lub zdjqc zporzqdku obrad niektore z nich. 

§1 

Za przyj^ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo czlonkow 

czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

P rzewod niczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA iir__/2014 
WALNEGO ZGROMADZENL^ 
SM JEDNOSC W PLVSECZNIE 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" Walne 
Zgromadzenie mmejszym uchwala co nast?puje: 

§1 
Zmianie ulega § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spdldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc", ktory otrzymuje brzmienie: 
1. Walne Zgromadzenie wybiera ze swojego grona nastfpujqce komisje: 

1) skrutacyjnq, ktorej zadaniem jest : 
• stwierdzenie waznosci i ilosci wydanych mandatow, 
• obliczenie wynikow glosowan i podanie tych wynikow Przewodniczqcemu 

Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynnosci technicznych 
zwiqzanych z obslugq glosowan, 

2) wyborczq (powoiywanq w przypadku wyborow przewidzianych w porzqdku 
obrad) , ktorej zadaniem jest: 

• przedstawienie listy kandydatow zgloszonych do wyboru, 
3) wnioskowq, ktorej zadaniem jest: 

• zebranie wnioskow zgloszonych przez czlonkow podczas Walnego 
Zgromadzenia. 

§2 
Uchwal? niniejsz^ podj?to w glosowaniu jawnym. 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo - czlonkow 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo - czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /2014 
WALNEGO ZGROMADZENLV 
SM JEDNOSC w PIASECZNH: 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spdldzielni Mieszkaniowej Jednosc" Walne 
Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast?puje: 

Zmianie ulega § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spdldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc", ktdiy otrzymuje brzmienie: 

/. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porzqdku obrad Przewodniczqcy Walnego 
Zgromadzenia otwiera dyskusje, udzielajqc giosu w kolejnosci zglaszania si^. Za zgodq 
wi^kszosci obecnych czlonkow dyskusja moze bye prowadzona Iqcznie nad kilkoma punktami 
porzqdku obrad. 

§1 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo czlonkdw 

czlonkdw 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /2014 
WALNEGO ZGROMADZENIA 
SM JEDNOSC W PIASECZNIE 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej Jednosc" Walne 
Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast?puje: 

Zmianie ulega § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc", ktory otrzymuje brzmienie: 

l.Obrady Walnego Zgromadzenia zostajq przerwane na skutek podj§tej uchwaly o jego 
przerwaniu bez wyczerpania porzqdku obrad Uchwala ta powinna okreslac termin zwolania 
kontynuacji Walnego Zgromadzenia. 
l.Zakonczenie Walnego Zgromadzenia nastqpuje po wyczerpaniuprzyj^tego porzqdku obrad 

§1 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo 

czionkow 
czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /2014 
WALNEGO ZGROMADZENIA 
SM JEDNOSC W PLASECZNIE 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzema Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spoldzielni Mieszkamowej „Jednosc" Walne 
Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast?puje: 

Zmianie ulega § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spdldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc", ktdry otrzymuje brzmienie: 

/. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporzqdza siq protokol, ktory podpisujq przewodniczqcy i 
sekretarz Walnego Zgromadzenia. Protokol powinien zawierac datq Walnego Zgromadzenia, 
stwierdzac prawomocnosc jego zwolania, liczb§ wydanych mandatow, porzqdek obrad, 
przebieg dyskusji, trescpodjftych uchwal iprzyj^tych wnioskow. 

§1 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo 

czlonkdw 
czlonkdw 

§3 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr 72014 
WALNEGO ZGROMADZENIA 
SM JEDNOSC W PLVSECZNIE 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" Walne 
Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast?puje: 

Zmianie ulega § 13 ust. 1, 4 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni 
Mieszkaniowej „Jednosc", w ten sposob, ze: 

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Uchwaie Walnego Zgromadzenia imaza siq za podj^tq, 
jezeli byla poddana pod glosowanie Walnego Zgromadzenia , a za uchwatq 
opowiedziala si§ wymagana w statucie lub ustawie wi^kszosc ogolnej liczby czlonkow 
uczestniczqcych w Walnym Zgromadzeniu. Jednakze w sprawach likwidacji 
spdldzielni, przeznaczania majqtku pozostalego po zaspokojeniu zobowiqzan 
likwidowanej spoldzielni, zbycia nieruchomosci, zbycia zakladu lub innej 
wyodr^bnionej jednostki organizacyjnej do podjecia uchwaly konieczne jest, aby w 
posiedzeniu Walnego Zgromadzenia , na ktorym uchwala byla poddana pod 
glosowanie, uczestniczyla Iqcznie, co najmniej polowa ogolnej liczby uprawnionych 
do glosowania". 

2. W ust?pie 4-tym skresla si? slowa „poszczegolnych czqsci". 
3. W ust?pie 5-tym slowa „odwolujqcy ma prawo bye obecny na kazdej czfsci Walnego 

Zgromadzenia" zast?puje si? slowami „odwolujqcy si^ ma prawo bye obecny na 
Walnym Zgromadzeniu". 

§1 

§2 
Uchwal? niniejszq podj?to w glosowaniu jawnym. 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo czlonkow 

czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /2014 
WALNEGO ZGROMADZENLA 
SM JEDNOSC w PIASECZNH: 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 16 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt. 13) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" Walne 
Zgromadzenie niniejszym uchwala, co nast^puje: 

Zmianie ulega § 16 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc", ktory otrzymuje brzmienie: 
/. Czlonkdw Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w liczbie od 7 do 9 osob. 
Pelnomocnik osoby prawnej moze bye wybrany jako czlonek Rady Nadzorczej, natomiast 
osoba reprezentujqca osobq fizycznq nie moze bye wybrana do Rady Nadzorczej. 

§1 

Za przyj^ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj^ciu uchwaly glosowaio czlonkow 

czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr_/2014 
WALNEGO ZGROMADZENM 
SM JEDNOSC w PIASECZNH: 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkamowej 
„Jednos6" 
Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spoldzielni Mieszkamowej Jednosc" Walne 
Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast?puje: 

§1 
Zmianie ulega § 17 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzema Spoldzielni 
Mieszkaniowej „Jednosc", ktory otrzymuje brzmienie: 

1. Kandydatow do Rady Nadzorczej zglaszajq, czlonkowie Spdldzielni co najmniej na 15 dni 
przez terminem Walnego Zgromadzenia. 
2. Kandydat lub lista kandydatow do Rady Nadzorczej powinna bye zgloszona w formie 
pisemnej z poparciem co najmniej 10 czlonkdw Spdldzielni oraz zawierac rtastqpujqce 
informacje: 
a. imi§ i nazwisko kandydata, 
b. imif i nazwisko osoby zglaszajqcej. 
c. zgody osoby na kandydowanie; 
d. zatrudnienia kandydata w Spdldzielni, 
e. prowadzenia dzialalnosci konkurencyjnej kandydata wobec Spdldzielni, 
f. pozostawania w sporze sqdowym kandydata ze Spdldzielniq, 
g. liczby kadencjipelnionejprzez kandydata w Radzie Nadzorczej. 
3. Kandydaci na czlonkdw Rady Nadzorczej, przed glosowaniem dokonujq Prezentacji. 
Czlonkowie mogq kandydatom zadawac pytania. Nieobecnosc Kandydata na Walnym 
Zgromadzeniu nie ma wplywu na glosowanie nad jego kandydaturq. 

§2 
Uchwal? niniejszq podj?to w glosowaniu jawnym. 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo 

czlonkow 
czlonkow 



§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Przewodniczqcy Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr 72014 
WALNEGO ZGROMADZENL\ 
SM JEDNOSC W PIASECZNIE 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 18 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" Walne 
Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast?puje: 

Zmianie ulega § 18 ust. 1 i ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni 
Mieszkaniowej „Jednosc", ktory otrzymuje brzmienie: 

/. Zarzqd Spdldzielni sporzqdza list^ kandydatow na czlonkdw Rady Nadzorczej, 
umieszczajqc na niej nazwiska osdb, ktore wyrazily zgodq na kandydowanie. Listf 
przedstawia siq pod glosowanie Walnemu Zgromadzeniu. 
7. Za osoby wybrane do Rady Nadzorczej uwaza si§ kandydatdw, ktdrzy spelnili Iqcznie 
nastqpujqce warunki: otrzymali kolejno najwifkszq ilosc glosdw sposrod ogdlnej liczby 
czlonkdw uczestniczqcych w Walnym Zgromadzeniu, oraz co najmniej 30 % glosdw sposrdd 
ogdlnej liczby czlonkdw uczestniczqcych w Walnym Zgromadzeniu. 

§1 

§2 
Uchwal? niniejsz4 podj?to w glosowaniu jawnym. 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo czlonkow 

czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /2014 
WALNEGO ZGROMADZENIA 
SM JEDNOSC W PIASECZNIE 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 19 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 

Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spdldzielni Mieszkaniowej Jednosc" Walne 
Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast?puje: 

Zmianie ulega § 19 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldziehu 
Mieszkaniowej „Jednosc", ktore otrzymuje brzmienie: 

/. Delegata i jego zastqpcq na zjazd zwiqzku, w ktorym Spoldzielnia jest zrzeszona wybiera 
Walne Zgromadzeni w glosowaniu tajnym, sposrdd czlonkdw Spdldzielni. 
3. Karty zgloszen i oswiadczenia sklada siq w Zarzqdzie najpozniej na 15 dni przed terminem 
Walnego Zgromadzenia. 

„Jednosc' 

§1 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj^ciu uchwaly glosowalo czlonkow 

czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr_/2014 
WALNEGO ZGROMADZENL^ 
SM JEDNOSC W PIASECZNIE 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej Jednosc" Walne 
Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast?puje: 

§1 
Zmianie ulega § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielm Mieszkaniowej 
„Jednosc", ktore otrzymuje brzmienie: 

/. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego 
Zgromadzenia zgodnie z przyjqtymi powszechnie zasadami obradowania i obowiqzujqcymi 
postanowieniami Statutu Spoldzielni i Prawa Spoldzielczego. 
2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porzqdku obrad Walnego 
Zgromadzenia, przewodniczqcy oglasza zamknifcie obrad. 

§2 
Uchwal? niniejsz^ podj?to w glosowaniu jawnym. 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo - czlonkow 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo - czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr /2014 
WALNEGO ZGROMADZENL\ 
SM JEDNOSC w PIASECZNH: 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: Zmiany § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt 13) Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej Jednosc" Walne 
Zgromadzenie niniejszym uchwala co nast?puje: 

Zmianie ulega § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spdldzielni Mieszkaniowej 
„Jednosc", ktory otrzymuje brzmienie: 

/. W terminie do 7 dni od zakonczenia Walnego Zgromadzenia, kolegium w skladzie 
przewodniczqcy obrad i sekretarz Walnego Zgromadzenia na podstawie protokotu z obrad 
sporzqdzonego zgodnie z § 12, ust. 1 niniejszego regulaminu, autoryzujq tresc podjqtych 
uchwal oraz potwierdzajq, ktore uchwaly zostaly podj§te, a ktore nie zostaly podjqte. 
2. Z czynnosci wymienionych w ust. 1 sporzqdza siq protokol, ktory podpisujq wszystkie osoby 
uczestniczqce w kolegium. 
3. W przypadku jesli w terminie 7 dni od zakonczenia Walnego Zgromadzenia nie zostanie 
sporzqdzony protokol wymieniony w ust. 2 okreslajqcy liczby oddanych glosow przy 
poszczegolnych glosowaniach i wyniki glosowania nie zostanq przekazane Zarzqdowi, karty 
do glosowania przekazywane sq Zarzqdowi, ktory oblicza glosy i publikuje wyniki glosowania 
w biurze Spdldzielni. 
4. Protokol, o ktorym mowa w ust. 2 lub protokol z posiedzenia Zarzqdu w przypadku ustalen 
wynikajqcych z ust. 3 stanowi integralnq czqsc protokolu Walnego Zgromadzenia. 

§1 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo czlonkow 

czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr 714 
WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ ..JEDNOSC" 
z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie: odwolania p.o Prezesa Zarzqdu SM „Jednosc" 

§1 
Walne Zgromadzenie odwoluje z funkcji p.o. Prezesa Zarzqdu SM „Jednosc" w Piasecznie 
p. Stanislawa Zawadzkiego. 

§2 
Wyzej wymieniony nie posiada zadnych kwalifikacji, do pelnienia tej funkcji, wymaganych 
zgodnie z obowi^uj^cym Regulaminem o zatrudnieniu i wynagradzaniu czlonkow Zarzqdu. 

§3 
Rada Nadzorcza zlamala zapis § 17 Regulaminu RN, ktory dopuszcza do czasowego 
pelnienia obowi^zkow czl. Zarzqdu przez czl. RN na czas ogloszenia konkursu. 
R.N. uniewaznila konkurs R.N z wrzesnia 2013r. nie oglaszaj^c nowego. 

§4 
Za podj^ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko podj?ciu uchwaly glosowalo 

§5 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Przewodniczqcy Seliretarz 
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia 

czlonkow Spoldzielni 
czlonkow Spoldzielni 

PROJEKT UCHWALY ZGLOSZONY PRZEZ CZLONKOW SPOLDZIELNI 



UCHWALA nr 714 
WALNEGO ZGROMADZENLV 

SPOLDZffiLNI MffiSZKANIOWEJ ..JEDNOSC" 
z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie: odwolania czlonkow Rady Nadzorczej. 

§1 
W oparciu o § 98 ust 15 Statutu Walne Zgromadzenie w glosowaniu tajnym postanawia 
odwolac cz. RN, ze skladu Rady Nadzorczej 

1. Henryk Gluchowski 
2. Bozena Si?bor 
3. Ewa Zalewska 
4. Stanislaw Zawadzki 
5. Ryszard Kuklewski 
6. Stanislawa Adaszewska 

§2 
Walne Zgromadzenie krytycznie ocenia dotychczasow^ dzialalnosc RN, ktora nie stoi na 
strazy zapisow wynikajqcych z § 109 Statutu, a w wielu wypadkach sama lamala te zapisy 

§3 
W skladzie Rady Nadzorczej znajdujq si? osoby, ktore w oparciu o § 32 ust 3 pkt 1 Statutu nie 
powinne bye czlonkami Spoldzielni a tym samym i RN. Podejmowane przez nich decyzje 
jakie by nie byly, ich samych nie dotyczy, gdyz przeszli do Wspolnot Mieszkaniowych. 

§4 
RN sprzeniewierzyla si? uchwaiom WZ za ktorymi przewazajqcq ilosciq glosow, glosowali 
spoldzielcy, w tym uchwalami dotyczqcymi zmian w Statucie, ktore mialy na celu 
upodmiotawianie spoldzielcow i ich decyzji. 

§5 
RN w swojej dzialalnosci nie potrafila uchwalic harmonogramu dzialania, co jest sprzeczne z 
Regulaminem Rady § 8, 9 i 10. 

§6 
Rada Nadzorcza zlamala zapis § 15 i § 17 Regulaminu RN nie oglaszaj^c konkursu na czl. 
Zarzqdu, powierzajqc bezterminowo obowiqzki Prezesa osobie, ktora nie speinia wymagan 
wynikajqcych z Regulaminu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu czl. Zarzqdu. 



§7 

Rada Nadzorcza nie dokonala oceny lustracji Zwiqzku Rewizyjnego i ich realizacji i 
przedtozyla wynikow WZ do czego zobowiqzuje Statut § 109 ust 1 pkt 2 ppkt d. 

§8 

Za podj?ciem uchwaly glosowalo czlonkow Spoldzielni 
Wyniki podliczenia glosow przez Komisj? Skrutacyjnq. 

§9 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Przewodniczqcy Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia 

PROJEKT UCHWALY ZGLOSZONY PRZEZ CZLONKOW SPOLDZIELNI 



UCHWALA nr 714 WALNEGO ZGROMADZENIA 
SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ ..JEDNOSC 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie: zmiany § 17 Regulaminu Rady Nadzorczej. 

§1 
Walne Zgromadzenie Czlonkow postanawia dokonac zmiany zapisu Regulaminu Rady 
Nadzorczej § 17,kt6ry otrzymuje brzmienie: 

W razie koniecznosci, Rada Nadzorcza, moze wyznaczyc jednego lub kilku czlonkow Rady 
do czasowego pelnienia funkcji czlonka ( czlonkow) Zarzqdu. Okres czasowego oznacza nie 
dluzej jak 60 dni na czas ogloszonego konkursu na czlonka ( czlonkow) Zarzqdu. 
W okresie oddelegowania czlonkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pelnienia 
funkcji czlonka Zarzqdu. Po zakonczeniu okresu oddelegowania czlonkostwo w RN zostaje 
automatycznie przywrocone. 

§2 

§3 
Za podj^ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko podj?ciu uchwaly glosowalo 

czlonkow Spoldzielni 
czlonkow Spoldzielni 

§4 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 

PROJEKT UCHWALY ZGLOSZONY PRZEZ CZLONKOW SPOLDZIELNI 



UCHWALA nr 714 
WALNEGO ZGROMADZENM. 

SPOLDZffiLNI MIESZKANIOWEJ ..JEDNOSC" 
z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie: podziahi zysku bilansowego za 2011 r. 
§1 

W oparciu o art. 76 ustawy Prawo Spoldzielcze Walne Zgromadzenie czlonkow 
SM „Jednosc" w Piasecznie postanawia dokonac podzialu zysku bilansowego za rok 2011. 

§2 
Zysk bilansowy w kwocie 2 258 940,87 zl pomniejszony o pozytki z nieruchomosci i mienia 
Spoldzielni w kwocie Iqcznej 228 977,55 zl co daje zysk netto w kwocie 2 029 963,32 zl 
przeznaczyc nast^pujqco 

§3 
5% zysku przeznaczyc na fundusz zasobowy, zas pozostalq cz?sc kwoty, przeznaczyc na 
fundusz remontowy poszczegolnych nieruchomosci zasobow mieszkaniowych SM „Jednosc" 
w oparciu o procentowy udzial w ogolnej cz?sci powierzchni uzytkowej zasobow Spoldzielni. 

§4 
Ze wzgl?du na fakt, ze zysk powstal w wyniku sprzedazy udzialow w PCU, udzial w 
podziale zysku dotyczy tych nieruchomosci, ktore byly odbiorcq ciepla i cieplej wody z PCU 
a tym samym posrednio partycypowaly w splacie kredytu zaciqgni^tego na budow? PCU. 

§5 
Podstawq podzialu zysku obok procentowego udzialu w ogolnej cz^sci nieruchomosci 
SM „Jednosc", nalezy uwzgl?dnic dodatkowe wspolczynniki 
1.0 dla tych nieruchomosci, ktore pobieraly wyIqcznie cieplo 
1.3 dla tych nieruchomosci, ktore pobieraly cieplo i cieplq wod? 

§6 

Walne Zgromadzenie uchyla uchwal? WZ NR 18/2013 
§7 

Za podj^ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko podj?ciu uchwaly glosowalo 

czlonkow Spoldzielni 
czlonkow Spoldzielni 



§8 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

Przewodniczqcy Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia 

PROJEKT UCHWALY ZGLOSZONY PRZEZ CZLONKOW SPOLDZIELNI 



UCHWALA nr /14 WALNEGO ZGROMADZENL^ 
SPOLDZreLNI MIESZKANIOWEJ ..JEDNOSC" 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie: pokrycia przez SM „Jednosc" odsetek z tytutu niezaplaconej w terminie faktury 
- Sikorskiego lA 

§1 
Postanawia si? o pokryciu przez Spoldzielni? Mieszkaniowq „Jednosc" w Piasecznie, odsetek 
z tytulu niezaplaconej w terminie przez Zarzqd SM „Jednosc" faktury dot. realizacji 
inwestycji przy ul. Sikorskiego 1A jako straty bilansowej. 

§2 
Wykonanie Uchwaly powierza si? Zarzqdowi Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" 

§3 
Za podj?ciem uchwaly glosowalo czlonkow Spoldzielni 
Przeciwko podj?ciu uchwaly glosowalo czlonkow Spoldzielni 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia 

PROJEKT UCHWALY ZGLOSZONY PRZEZ CZLONKOW SPOLDZIELNI 



UCHWALA nr 714 
WALNEGO ZGROMADZENL\ 

SPOLDZreLNI MffiSZKANIOWEJ ..JEDNOSC" 
z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie: osob uprawnionych do wytoczenia powodztwa o uchylenie uchwaly Walnego 
Zgromadzenia. 

§1 
Z uwagi na notoryczne wytaczanie przez Zarzqd Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" 
powodztwa o uchylenie Uchwal Walnego Zgromadzenia i wydanymi wyrokami Sqdu 
Najwyzszego potwierdzajqcymi bezzasadnosc tych pozwow, dokonuje si? zmiany §102 ust. 4 
Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej w Piasecznie o brzmieniu jak ponizej: 
„Kazdy czlonek Spoldzielni moze wytoczyc powodztwo o uchylenie uchwaly. 
Jednakze prawo zaskarzenia uchwaly w sprawie wykluczenia albo wykreslenia czlonka 
przysluguje wylqcznie czlonkowi i wykluczonemu albo wykreslonemu". 

§2 
Za podj?ciem uchwaly glosowalo czlonkow Spoldzielni 
Przeciwko podj?ciu uchwaly glosowalo czlonkow Spoldzielni 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia 

PROJEKT UCHWALY ZGLOSZONY PRZEZ CZLONKOW SPOLDZIELNI 



UCHWALA nr 714 WALNEGO ZGROMADZENLV 
SPOLDZmLNI MffiSZKANIOWEJ „ JEDNOSC" 

z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie: wykonania audytu zewnetrznego w zakresie rozliczenia funduszu remontowego 
wszystkich budynkow znajdujqcych si? w zasobach SM „Jednosc" w latach 2007-2013 

§1 
Postanawia si? o wykonaniu audytu zewn?trznego, ktory przedstawi szczegolowe rozliczenie 
funduszu remontowego wszystkich budynkow znajdujqcych si? w zasobach Spoldzielni 
Mieszkaniowej „Jednosc" w latach 2007-2013. 

§2 
Za podj?ciem uchwaly glosowalo czlonkow Spoldzielni 
Przeciwko podj?ciu uchwaly glosowalo czlonkow Spoldzielni 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia 

PROJEKT UCHWALY ZGLOSZONY PRZEZ CZLONKOW SPOLDZIELNI 



UCHWALA nr_/2014 
WALNEGO ZGROMADZENLA 
SM JEDNOSC W PIASECZNIE 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 
w sprawie: zmiany § 32 Statutu SM „Jednosc" 
Na podstawie § 98 pkt. 9 Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" Walne Zgromadzenie 
niniejszym uchwala, co nast?puje: 

W § 32 Statutu wykresla si? ust.3 pkt 1. 
§1 

§2 
Uchwal? niniejszq podj?to w glosowaniu jawnym. 

Za przyj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo 

czlonkow 
czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczqcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 

PROJEKT UCHWALY ZGLOSZONY PRZEZ CZLONKOW SPOLDZIELNI 



UCHWALAnr /2014 
WALNEGO ZGROMADZENIA 

SM JEDNOSC W PIASECZNIE 
z dnia 25 czerwca 2014 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spoldzielni Mieszkaniowej, Jednosc' 
w Piasecznie za rok obrachunkowy 2012. 

§1 
Walne Zgromadzenie Spoldzielni Mieszkaniowej „JEDNOSC" w Piasecznie na podstawie § 
98 ust.2 obowi^j^cego Statutu, w glosowaniu jawnym, po zapoznaniu si? z przedstawionym 
sprawozdaniem finansowym za rok 2012, skladaj^cym si? z: 

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2012r. 
2. Bilansu, 
3. Rachunku zyskow i strat, 
4. Informacji dodatkowej, 
5. Rachunku przeplywow pienifznych, 
6. Zestawienia zmian w kapitale ( funduszu) wlasnym, 
7. Opinii bieglego rewidenta, 

podj?lo uchwal? nast^puj^cej tresci: 
1. Walne Zgromadzenie Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" w Piasecznie zatwierdza 
Sprawozdanie Finansowe Spoldzielni za 2012 r. sporz^dzone zgodnie z wymogami ustawy o 
rachunkowosci oraz ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych wykazuj^c po stronie aktywow 
i pasywow kwot? 69 225 020,33 zL oraz wykazuj^c zysk netto 291 192,51 zl. 
2. Walne Zgromadzenie Spoldzielni Mieszkaniowej „Jednosc" w Piasecznie 
zatwierdza i przeznacza: 
l.Nadwyzk?bilansow^ uzyskan^ zpozytkowznieruchomosci orazpozytkowi przychodow 
z mienia Spoldzielni: 
a) kwot? 164 112,53 zl (pozytki z nieruchomosci) na zwi?kszenie przychodow 
nieruchomosci ktorej dotycz^. 
b) kwot? 89 527,88 zl (pozytki i przychody z mienia Spoldzielni) na pokrycie wydatkow 
zwi^zanych z eksploatacj^ i utrzymaniem nieruchomosci w zakresie obci^zaj^cym czlonkow 
Spoldzielni. 

§2 
Za przyj?ciem uchwaly glosowalo 
Przeciwko przyj?ciu uchwaly glosowalo -

czlonkow 
czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodnicz^cy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 



UCHWALA nr 714 
WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJJEDNOSC^^ 
z dnia 25 czerwca 2014 roku 

w sprawie: uchylenia uchwaly Rady Nadzorczej nr 30/14 z dnia 24 kwietnia 2014 
roku w sprawie zmiany wysokosci miesiecznej stawki spiaty zadluzenia fiinduszu 
remontowego dla lokali w budynku przy ul. Szkolnej 17 w Piasecznie. 

§1 
Walne Zgromadzenie Spotdzielni Mieszkaniowej „JEDNOSC" w Piasecznie, dzialaj^c na 
podstawie § 98 ust 10 Statutu, postanawia uchylic uchwat? Rady Nadzorczej nr 30/14 z dnia 
24 kwietnia 2014 roku zmieniaj^c^ wysokosc miesiecznej stawki spiaty zadluzenia funduszu 
remontowego lokali w budynku przy ul. Szkolnej 17 w Piasecznie z kwoty 3,03-zl/m na kwot? 
6,24-zl/m^ 

§2 
Za przyjfciem uchwaly glosowalo - czlonkow 
Przeciwko przyj^ciu uchwaly glosowalo - czlonkow 

§3 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

Przewodniczgcy 
Walnego Zgromadzenia 

Sekretarz 
Walnego Zgromadzenia 


