PROJEKT

UCHW AŁA NR ……..
WALNEGO ZGROMADZENI A SM „JAS-MOS”
Z DNI A …………………

w sprawie: przekazania części środków funduszu zasobowego na potrzeby remontowe
zasobów mieszkaniowych

Na podstawie art.38 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) oraz § 60 pkt 1 Statutu

Walne Zgromadzenie
uchwala
−
−

przekazać część środków funduszu zasobowego na cele remontowe zasobów
mieszkaniowych nieruchomości do kwoty nie wyższej niż 9 000 000,00 zł (słownie:
dziewięć milionów złotych).
zobowiązać Zarząd do określenia ostatecznej wysokości kwoty, a Radę Nadzorczą
do dokonania jej podziału na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do
powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w nieruchomościach.

Za uchwałą oddano ………………. głosów
Przeciw uchwale oddano ……………….. głosów

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia ..............................................

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia

...............................................

PROJEKT

UCHW AŁA NR ……..
WALNEGO ZGROMADZENI A SM „JAS-MOS”
Z DNI A …………………

w sprawie: uchwalenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.

W oparciu o art. 38 § 2 Ustawy z dnia 16.09.82 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity:
Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) oraz na podstawie § 60 pkt 14 Statutu

Walne Zgromadzenie
§1
Uchwala następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej:
§ 3 otrzymuje brzmienie:
1. Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie
w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zmianami) obowiązującego w miesiącu, za który
wynagrodzenie wypłacono.
2. Osoby funkcyjne w Radzie Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1
podwyższone o 50 %.
3. Za osobę funkcyjną uważa się członków Prezydium Rady oraz członków Komisji
Rewizyjnej.
4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest udział co najmniej
w jednym posiedzeniu Rady lub jej organów w danym miesiącu.
5. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do ostatniego dnia miesiąca lub następnego dnia
roboczego po ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu, jeżeli posiedzenie
odbywa się w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca.

§2
Upoważnia Zarząd do sporządzenia jednolitego tekstu regulaminu.

Za uchwałą oddano...................... głosów
Przeciw uchwale oddano............... głosów

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia ..............................................

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia

...............................................

PROJEKT

UCHW AŁA NR ……..
WALNEGO ZGROMADZENI A SM „JAS-MOS”
Z DNI A …………………

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zmiany okresu rozliczeniowego kosztów
centralnego ogrzewania

Na podstawie art.38 § 1 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) oraz § 60 Statutu

Walne Zgromadzenie
w yraża opinię:
„zmienić okres rozliczeniowy kosztów centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni
na okres od 1 czerwca do 31 maja każdego roku z uwzględnieniem okresu
przejściowego”.

Za uchwałą oddano ………………. głosów
Przeciw uchwale oddano ……………….. głosów

Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia ..............................................

Sekretarz Kolegium Walnego Zgromadzenia

...............................................

