
           Załącznik do zawiadomienia  z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie
głosowana w dniach 07, 08, 09, 10 i 11 września 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej 
       w Chełmnie za 2019 rok.

Zgodnie z art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U.2020.275 
ze zm.) oraz na podstawie § 28 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala:

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie za 
    2019 rok,  na które składa się:

   1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
   2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów 
       zamyka się sumą 34 935 508,37 zł,
  3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku 
      wykazujący zysk netto w wysokości 121 785,81 zł,
  4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie
głosowana w dniach 07, 08, 09, 10 i 11 września 2020 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie 
       za 2019 rok.

Zgodnie z art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U.2020.275 ze 
zm.) oraz na podstawie § 28 pkt 5 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala:

1. Nadwyżkę bilansową za 2019 rok w wysokości 121 785,81 zł przeznaczyć na pokrycie 
    części kosztów zarządzania i administrowania przypadających na powierzchnię użytkową 
    lokali będących w posiadaniu członków Spółdzielni według stanu na dzień 31.12.2019 r.
 
2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



       Uchwała nr 3

            Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie
        głosowana w dniach 07, 08, 09, 10 i 11 września 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej 
                   w Chełmnie za 2019 rok.

Zgodnie z art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U.2020.275 ze 
zm.) oraz na podstawie  § 28 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala:

1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie
     za 2019 rok.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      Uchwała nr 4

          Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie
        głosowana w dniach 07, 08, 09, 10 i 11 września 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
                   w Chełmnie za 2019 rok.

Zgodnie z art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U.2020.275 ze 
zm.) oraz na podstawie § 28 pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala:

1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie 
     za 2019 rok.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




