
Katowice, dnia 02.07.2021 r. 

 
INFORMACJA  O  UCHWAŁACH  WALNEGO  

ZGROMADZENIA 

KATOWICKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ 

 

Stosownie do postanowień § 83 ust. 5 Statutu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje P.T. Członków Spółdzielni, że odbyte 

w dniach 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 czerwca 2021 roku Walne Zgromadzenie 

podjęło następujące uchwały: 

 

 

nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 

za 2020 rok”, 

nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności KSM  

za 2020 rok, w tym sprawozdania finansowego za rok 2020” 

nr 3/2021 
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej  

nr 4/2021 w sprawie zatwierdzenia „Kierunków rozwoju działalności 

gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2021 rok”, 

nr 5/2021 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu KSM mgr Krystynie Piaseckiej 

absolutorium za działalność w 2020 roku, 

nr 6/2021 w sprawie udzielenia Zastępcy Prezesa Zarządu KSM mgr Zbigniewowi 

Olejniczakowi absolutorium za działalność w 2020 roku, 

nr 7/2021 w sprawie udzielenia Zastępcy Prezesa Zarządu KSM mgr Teresie 

Ślązkiewicz absolutorium za działalność w 2020 roku, 

nr 8/2021 w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Ekonomicznej KSM  

na lata 2021-2030 

nr 9/2021 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką KSM może 

zaciągnąć, 

nr 10/2021 w sprawie zbycia  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości KSM 

przy ul. Mikusińskiego w Katowicach 

nr 11/2021 w sprawie zbycia nieruchomości KSM przy ul. Zamkowej 

w Katowicach oraz potwierdzenia umowy sprzedaży na rzecz Miasta 

Katowice 

nr 12/2021 w sprawie aktualizacji treści niezrealizowanych uchwał w sprawie 

zbycia nieruchomości KSM podjętych przez Walne Zgromadzenie oraz 

Zebranie Przedstawicieli Członków w części dotyczącej tytułu 

prawnego jaki przysługuje Spółdzielni do gruntu. 

nr 13/2021 przystąpienia przez KSM do podmiotu gospodarczego promującego 

i wdrażającego systemy wytwarzania energii z odnawialnych źródeł 

energii (OZE) 

 



Wszystkie uchwały oraz protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia Katowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej są dostępne do wglądu członków Spółdzielni w siedzibie Zarządu Katowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej przy ul. Klonowej 35c, w Dziale Organizacji i Samorządu (pok. 36 i 36a) w godzinach 

pracy Spółdzielni (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem uzgodnienia terminu w związku 

z ograniczeniami wynikającymi ze stanem epidemii koronawirusa i przeciwdziałaniu jego 

rozprzestrzeniania). 

 

 

Z poważaniem 

     Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 


