
INFORMACJA O UCHWAŁACH 

PODJĘTYCH PRZEZ 

WALNE ZGROMADZENIE 

KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

W 2013 ROKU 

 

 

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

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje członków Spółdzielni, że obradujące w dniach 20, 

21 i 22 maja 2013 roku Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: 

 

nr 1/2013  w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 

  2012 rok”, 

nr 2/2013 w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności KSM za 2012 

  rok, w tym sprawozdania finansowego za rok 2012”, 

nr 3/2013 w sprawie zatwierdzenia „Kierunków rozwoju działalności gospodarczej,  

  społecznej i kulturalnej KSM na 2013 rok”, 

nr 4/2013 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu KSM mgr Krystynie Piaseckiej  

  absolutorium za działalność w 2012 roku, 

nr 5/2013 w sprawie udzielenia Zastępcy Prezesa Zarządu KSM mgr Urszuli   

  Smykowskiej absolutorium za działalność w 2012 roku, 

nr 6/2013 w sprawie udzielenia Zastępcy Prezesa Zarządu KSM mgr Zbigniewowi  

  Olejniczakowi absolutorium za działalność w 2012 roku, 

nr 7/2013 w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Ekonomicznej KSM na lata  

  2013 – 2022, 

nr 8/2013 o treści uchwały podjętej w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady 

  Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o pozbawieniu członkostwa, zgodnie              

  z § 83 ust. 6 Statutu KSM Zarząd zawiadamia indywidualnie tylko   

  odwołującego się członka, 

nr 9/2013 o treści uchwały podjętej w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady 

  Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o pozbawieniu członkostwa, zgodnie          

  z § 83 ust. 6 Statutu KSM Zarząd zawiadamia indywidualnie tylko   

  odwołującego się członka, 

nr 10/2013 o treści uchwały podjętej w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady 



  Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o pozbawieniu członkostwa, zgodnie          

  z § 83 ust. 6 Statutu KSM Zarząd zawiadamia indywidualnie tylko   

  odwołującego się członka, 

nr 11/2013 o treści uchwały podjętej w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady 

  Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o pozbawieniu członkostwa, zgodnie          

  z § 83 ust. 6 Statutu KSM Zarząd zawiadamia indywidualnie tylko   

  odwołującego się członka, 

nr 12/2013 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań długoterminowych, jaką 

  KSM może zaciągnąć w roku 2013, 

nr 13/2013 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Katowickiej 

  Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Mysłowickiej w Katowicach, 

nr 14/2013 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Katowickiej 

  Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Józefowskiej w Katowicach. 

 

Wszystkie uchwały są  dostępne do wglądu członków Spółdzielni w siedzibie Zarządu 

Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Klonowej 35c, w Dziale Organizacji                    

i Samorządu (pokój nr 25) w godzinach pracy Spółdzielni. 

 

Informacja o  wynikach głosowania nad uchwałami będzie zamieszczona w czerwcowym 

wydaniu gazety KSM „Wspólne Sprawy” oraz na stronie internetowej KSM. 

 

 

`      Z poważaniem 

 

                Zarząd 

Katowice, 24. 05. 2013 r.    Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 


