
Uchwała Nr 5/2021 

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie 
głosowana w dniach 16 i 17 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie zmiany statutu Spółdzielni 

 

Na podstawie i zgodnie z art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 648 ze zm.) oraz § 81 pkt. 9 statutu Spółdzielni. 

Walne Zgromadzenie 

uchwala: 

§1 
W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie, powiat żniński, województwo Kujawsko-Pomorskie, 

uchwalonym uchwałą nr 8/2019 podjętą w dniach 17, 18, 19 i 24 czerwca 2019 r. na częściach Walnego 

Zgromadzenia Członków Spółdzielni wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 100 ust. 1. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 

3 lat.” 

2) § 107 otrzymuje brzmienie: 

„§ 107 ust. 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium w skład którego wchodzą: 

przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. 

§ 107 ust. 2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie i koordynowanie prac Rady 
Nadzorczej i jej Komisji. 

§ 107 ust. 3. Rada Nadzorcza może powołać Komisję Rewizyjną oraz w razie potrzeby komisje doraźne.” 

 

§2 

Ustala się jednolitą treść statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żninie w brzmieniu jak w załączniku do 

niniejszej uchwały 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2022 roku tj. z dniem upływu kadencji obecnej Rady 

Nadzorczej istniejącej w składzie 12 osobowym. 

 

 

Ustalenia Komisji Skrutacyjnej 

 
Stwierdza się, że głosowanie nad niniejszą uchwała odbyło się wyłącznie w formie korespondencyjnej 

poprzez wrzucenie wypełnionej i  podpisanej przez członka karty do głosowania do spółdzielczej urny  

do głosowania. 

Wyniki tego głosowania ustaliła powołana przez Zarząd Spółdzielni Komisja Skrutacyjna, która stwierdza,  
że na ogólną liczbę członków Spółdzielni ………………………………., w głosowaniu wzięło udział ………………. 

członków, głosów ważnych oddano ………………., głosów nieważnych oddano ……………….. Spośród ważnie 

oddanych głosów za podjęciem uchwały głosowało ………………. członków, przeciw podjęciu uchwały 

głosowało ………………. członków. 

 

Zarząd Spółdzielni:                                                                                                    Komisja Skrutacyjna: 

                                                                                                                         (czytelne podpisy imieniem i nazwiskiem) 

                                                                                                                               

 


