
Zestawienie uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Suwalskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, obradujące w dniach 27, 28, 30 czerwca 2014 roku 
 

Nr 

uchwały 

 

w   s p r a w i e: 

Wynik głosowania  

1/2014 uchylenia uchwały Rady Nadzorczej Suwalskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej nr 27/13 z dnia 22 lipca 2013 r. wykreślającej  

z rejestru członków Spółdzielni Pana Jerzego Niewiadomego  

ul. Kowalskiego 3/33 

 

uchwalona 

 

2/2014 uchylenia uchwały Rady Nadzorczej Suwalskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej nr 37/13 z dnia 30 września 2013 r. wykreślającej  

z rejestru członków Spółdzielni Pana Marka Dudy ul. Witosa 15/52 

uchwalona  

3/2014 sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Suwalskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013 rok  
uchwalona 

4/2014 przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Suwalskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013 rok oraz zamierzeń 

gospodarczych na 2014 rok  

                 uchwalona 

5/2014 przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Suwalskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej za 2013 rok 
uchwalona 

6/2014 

przyjęcia kierunków rozwoju Suwalskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej na lata 2015-2017; 

uchwalona 

7/2104 podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok 
uchwalona 

8/2014 

przyjęcia wniosków wynikających z protokołu lustracji częściowej 

Spółdzielni, obejmującej zagadnienia rozliczania kosztów ciepła 

dostarczonego do celów centralnego ogrzewania i centralnego 

przygotowania ciepłej wody 

                 uchwalona 

9/2014 

zbycia nieruchomości zabudowanej usytuowanej przy ul. Reja  

na działce oznaczonej numerem 25268 

 

uchwalona 

10/2014 

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu –  

Stanisławowi Krzysztofowi Mażulowi za okres pracy od 

01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

 

uchwalona 

11/2014 

udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu – Józefowi 

Dariuszowi Kimera za okres pracy od 25.06.2013 r. – 31.12.2013 r.  

 

uchwalona 

12/2014 

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu, Januszowi Markowi 

Struzikowi za okres pracy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

 

uchwalona 

13/2014 

udzielenia absolutorium Panu Janowi Wiszniewskiemu za okres 

pracy od 01.01.2013 r. do 27.05.2013 r. na stanowisku Zastępcy 

Prezesa Zarządu  

 

uchwalona 

14/2014 

odwołania członków Rady Nadzorczej Suwalskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, powołanych na kadencję obejmującą lata  

2013 – 2016* 

 

uchwalona  

* projekt złożonej przez mieszkańców uchwały dotyczył odwołania członków Rady Nadzorczej, dlatego też uchwała nosi taki 

tytuł. Po zsumowaniu wyników głosowania stwierdzono, że nie odwołano żadnego z członków Rady Nadzorczej 

 

 
Pełna treść uchwał znajduje się w siedzibie biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A, pok. 4. 

 

 

 

 
Sporządziła: 

A. Bogdanowicz 


