
PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2012
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Suwałkach odbytego w dniach 14 i 15 maja 2012 r.

w sprawie: odwołania od Uchwały Nr ......./201... z dnia ................... r.  Rady Nadzorczej 
Młodzieżowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Suwałkach  dotyczącej 
wykreślenia z członkostwa.

                        Działając na podstawie § 83 ust. 5 oraz § 88 ust. 9 Statutu Młodzieżowej  
Spółdzielni  Mieszkaniowej  w Suwałkach,  Walne Zgromadzenie  Młodzieżowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Suwałkach wskutek wniesienia odwołania przez:

Pana(nią) ................................... zam. Suwałki ul. ..........................................

od  Uchwały  Rady  Nadzorczej  Młodzieżowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Suwałkach 
Nr  ...../201....  z  dnia  ............................  r.  w  przedmiocie  wykreślenia  z  członkostwa 
Spółdzielni postanawia:

 § 1.

Uchylić/utrzymać*  w  mocy  Uchwałę  Nr  ...../201....  Rady  Nadzorczej  Młodzieżowej 
Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Suwałkach  o  wykreślenie  z  członkostwa  Młodzieżowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.

 § 2.

Zobowiązać  Zarząd  Spółdzielni  do  zawiadomienia  wyżej  wymienionej  osoby o  treści  tej 
uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

               Zebrani po zapoznaniu się z odwołaniem od postanowień Uchwały Nr  ....../201... z 
dnia  ............................  r.  Rady  Nadzorczej  Młodzieżowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w 
Suwałkach złożonym przez Pana(nią) ........................................... (i po wysłuchaniu jego/jej* 
wyjaśnień) oraz po przeanalizowaniu przedłożonych przez Zarząd danych:
♦ potwierdzających spełnienie statutowych wymogów formalnych skuteczności wykreślenia 

(przekazanie osobie wykreślonej powiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem oraz 
poinformowanie o trybie i terminie odwołania od podjętej uchwały o wykreśleniu),

♦ określających wysokość aktualnego zadłużenia czynszowego na dzień składania odwołania



podjęli  decyzję  o  uchyleniu/utrzymaniu(*) w  mocy  Uchwały  Nr  ....../201...  z 
dnia ......................r. Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach.
               Odwołujący(a) się został(a) prawidłowo zawiadomiony(a) o terminie i miejscu 
Walnego  Zgromadzenia  Młodzieżowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Suwałkach, 
uczestniczył(a)/nie uczestniczył(a)* w I i II części(*) Walnego Zgromadzenia.
               Zobowiązano Zarząd Spółdzielni do zawiadomienia odwołującego/odwołującej (*) 

się o treści tej Uchwały w statutowo określony sposób i termin.

Łącznie za przyjęciem odwołania oddano ………… głosów
Łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano ………… głosów

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 14 maja 2012 r.:
 - za przyjęciem odwołania oddano ………… głosów
 - przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano ………… głosów.

………………………………       .………………………...………
        Sekretarz           Przewodniczący
      I części Walnego Zgromadzenia    I części Walnego Zgromadzenia

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 15 maja 2012 r.:
  - za przyjęciem odwołania oddano …………. głosów
  - przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano …………. głosów.
 

 ………………………………       .………………………...………
         Sekretarz           Przewodniczący 
     II części Walnego Zgromadzenia   II części Walnego Zgromadzenia

(*) – niepotrzebne skreślić.



PROJEKT

UCHWAŁA NR ......./2012
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Suwałkach odbytego w dniach 14 i 15 maja 2012 r.

w sprawie: odwołania od Uchwały Nr ......./201... z dnia ................... r.  Rady Nadzorczej 
Młodzieżowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Suwałkach  dotyczącej 
wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

                        Działając na podstawie § 83 ust. 3 i 5 oraz § 88 ust. 9 Statutu Młodzieżowej  
Spółdzielni  Mieszkaniowej  w Suwałkach,  Walne Zgromadzenie  Młodzieżowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Suwałkach wskutek wniesienia odwołania przez:

Pana(nią) ................................... zam. Suwałki ul. ..........................................

od  Uchwały  Rady  Nadzorczej  Młodzieżowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Suwałkach 
Nr  ...../201....  z  dnia  ............................  r.  w  przedmiocie  wygaśnięcia  spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego postanawia:

 § 1.

Uchylić/utrzymać*  w  mocy  Uchwałę  Nr  ...../201....  Rady  Nadzorczej  Młodzieżowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu mieszkalnego.

 § 2.

Zobowiązać  Zarząd  Spółdzielni  do  zawiadomienia  wyżej  wymienionej  osoby o  treści  tej 
uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

               Zebrani po zapoznaniu się z odwołaniem od postanowień Uchwały Nr  ....../201... z 
dnia  ............................  r.  Rady  Nadzorczej  Młodzieżowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w 
Suwałkach złożonym przez Pana(nią) ........................................... (i po wysłuchaniu jego/jej* 
wyjaśnień) oraz po przeanalizowaniu przedłożonych przez Zarząd danych:
♦ potwierdzających spełnienie statutowych wymogów formalnych skuteczności wygaśnięcia 

spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego  (przekazanie  członkowi 
Spółdzielni powiadomienia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego wraz z uzasadnieniem oraz poinformowanie o trybie i terminie odwołania od 
podjętej uchwały),



♦ określających  wysokość  aktualnych  zadłużeń  czynszowych  (i  kredytowych)  na  dzień 
składania odwołania

podjęli  decyzję  o  uchyleniu/utrzymaniu(*) w  mocy  Uchwały  Nr  ....../201...  z 
dnia ......................r. Rady Nadzorczej MSM w Suwałkach.
               Odwołujący(a) się został(a) prawidłowo zawiadomiony(a) o terminie i miejscu 
Walnego  Zgromadzenia  Młodzieżowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Suwałkach, 
uczestniczył(a)/nie uczestniczył(a)* w I i II części(*) Walnego Zgromadzenia.
               Zobowiązano Zarząd Spółdzielni do zawiadomienia odwołującego/odwołującej (*) 

się o treści tej Uchwały w statutowo określony sposób i termin.

Łącznie za przyjęciem odwołania oddano ………… głosów
Łącznie przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano ………… głosów

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 14 maja 2012 r.:
 - za przyjęciem odwołania oddano ………… głosów
 - przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano ………… głosów.

………………………………       .………………………...………
        Sekretarz           Przewodniczący
      I części Walnego Zgromadzenia    I części Walnego Zgromadzenia

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 15 maja 2012 r.:
  - za przyjęciem odwołania oddano …………. głosów
  - przeciw przyjęciu (za oddaleniem) odwołania oddano …………. głosów.
 

 ………………………………       .………………………...………
         Sekretarz           Przewodniczący 
     II części Walnego Zgromadzenia   II części Walnego Zgromadzenia

(*) – niepotrzebne skreślić.



PROJEKT

UCHWAŁA NR ……/2012
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Suwałkach odbytego w dniach 14 i 15 maja 2012 r.

w sprawie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2011.

                      Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r.  
Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) oraz postanowień 
Statutu  Młodzieżowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Suwałkach,  Walne  Zgromadzenie 
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 
Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2011 postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić  sprawozdanie  Zarządu  z  działalności  Spółdzielni  za  rok  2011  w  brzmieniu 
ujętym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało – …………….
Łącznie przeciw uchwale głosowało – ……….…

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 14 maja 2012 r.:
 - za uchwałą głosowało – ……………
 - przeciw uchwale głosowało – …………

………………………………       .………………………...………
        Sekretarz           Przewodniczący
      I części Walnego Zgromadzenia    I części Walnego Zgromadzenia



2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 15 maja 2012 r.:
  - za uchwałą głosowało – …………….
  - przeciw uchwale głosowało – …………..
 

 ………………………………       .………………………...………
         Sekretarz           Przewodniczący 
     II części Walnego Zgromadzenia   II części Walnego Zgromadzenia



PROJEKT
UCHWAŁA NR …./2012

Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Suwałkach odbytego w dniach 14 i 15 maja 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Młodzieżowej Spółdzielni 
                    Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2011.

                       Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. 
Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz na podstawie § 
88  pkt.  2  Statutu  Młodzieżowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Suwałkach,  Walne 
Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach 
za 2011 rok składające się z:

1) bilansu zamykającego się tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotą 71.390.825,51 zł. 
2) rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę bilansową w wysokości 215.103,79 zł.
3) dodatkowej informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało – …………….
Łącznie przeciw uchwale głosowało – ……….…

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 14 maja 2012 r.:
 - za uchwałą głosowało – ……………
 - przeciw uchwale głosowało – …………

………………………………       .………………………...………
        Sekretarz           Przewodniczący
      I części Walnego Zgromadzenia    I części Walnego Zgromadzenia



2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 15 maja 2012 r.:
  - za uchwałą głosowało – …………….
  - przeciw uchwale głosowało – …………..
 

 ………………………………       .………………………...………
         Sekretarz           Przewodniczący 
     II części Walnego Zgromadzenia   II części Walnego Zgromadzenia



PROJEKT
UCHWAŁA NR …./2012

Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Suwałkach odbytego w dniach 14 i 15 maja 2012 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za rok 2011.

                       Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. 
Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz na podstawie § 
107  ust.  4  Statutu  Młodzieżowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Suwałkach,  Walne 
Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Nadwyżkę bilansową za rok 2011 w wysokości 215.103,79 zł. (słownie: dwieście piętnaście 
tysięcy sto trzy złotych 79/100) przeznaczyć na zwiększenie:

1) funduszu remontowego członkom Spółdzielni poszczególnych nieruchomości według 
m2 lokali mieszkalnych i garaży w budynkach mieszkalnych w wysokości  115.103,79 
zł. (słownie: sto piętnaście tysięcy sto trzy złotych 79/100),

2) funduszu zasobowego w wysokości 100.000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało – …………….
Łącznie przeciw uchwale głosowało – ……….…

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 14 maja 2012 r.:
 - za uchwałą głosowało – ……………
 - przeciw uchwale głosowało – …………

………………………………       .………………………...………
        Sekretarz           Przewodniczący
      I części Walnego Zgromadzenia    I części Walnego Zgromadzenia



2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 15 maja 2012 r.:
  - za uchwałą głosowało – …………….
  - przeciw uchwale głosowało – …………..
 

 ………………………………       .………………………...………
         Sekretarz           Przewodniczący 
     II części Walnego Zgromadzenia   II części Walnego Zgromadzenia



PROJEKT

UCHWAŁA NR …../2012
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Suwałkach odbytego w dniach 14 i 15 maja 2012 r.

w sprawie: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni
                       Mieszkaniowej w Suwałkach za rok 2011.

                       Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r.  
Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz postanowień 
Statutu  Młodzieżowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Suwałkach,  Walne  Zgromadzenie 
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 
Rady Nadzorczej za rok 2011 postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić  sprawozdanie  Rady  Nadzorczej  Młodzieżowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w 
Suwałkach za rok 2011 w brzmieniu ujętym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało – …………….
Łącznie przeciw uchwale głosowało – ……….…

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 14 maja 2012 r.:
 - za uchwałą głosowało – ……………
 - przeciw uchwale głosowało – …………

………………………………       .………………………...………
        Sekretarz           Przewodniczący
      I części Walnego Zgromadzenia    I części Walnego Zgromadzenia



2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 15 maja 2012 r.:
  - za uchwałą głosowało – …………….
  - przeciw uchwale głosowało – …………..
 

 ………………………………       .………………………...………
         Sekretarz           Przewodniczący 
     II części Walnego Zgromadzenia   II części Walnego Zgromadzenia



PROJEKT
UCHWAŁA NR …../2012

Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Suwałkach odbytego w dniach 14 i 15 maja 2012 r.

w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
                       w Suwałkach. 

                       Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r.  
Prawo Spółdzielcze (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz postanowień 
Statutu  Młodzieżowej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Suwałkach,  Walne  Zgromadzenie 
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Udzielić  absolutorium  następującym  członkom  Zarządu  Młodzieżowej  Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Suwałkach:

1. Leszkowi Markowi Janiszewskiemu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Łącznie za uchwałą głosowało – …………….
Łącznie przeciw uchwale głosowało – ……….…

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 14 maja 2012 r.:
 - za uchwałą głosowało – ……………
 - przeciw uchwale głosowało – …………

…………………………….…                      ……………………...………
                Sekretarz          Przewodniczący 
I części Walnego Zgromadzenia                   I części Walnego Zgromadzenia

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 15 maja 2012 r.:
 - za uchwałą głosowało – …………….
 - przeciw uchwale głosowało – …………..
 



 ………………………………       .………………………...………
         Sekretarz           Przewodniczący 
     II części Walnego Zgromadzenia   II części Walnego Zgromadzenia

2. Magdalenie Wasilewskiej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Łącznie za uchwałą głosowało – …………….
Łącznie przeciw uchwale głosowało – ……….…

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 14 maja 2012 r.:
- za uchwałą głosowało – ……………
- przeciw uchwale głosowało – …………

………………………………       .………………………...………
        Sekretarz           Przewodniczący
      I części Walnego Zgromadzenia    I części Walnego Zgromadzenia

2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 15 maja 2012 r.:
 - za uchwałą głosowało – …………….
 - przeciw uchwale głosowało – …………..

 

 ………………………………       .………………………...………
         Sekretarz           Przewodniczący 
     II części Walnego Zgromadzenia   II części Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PROJEKT

UCHWAŁA NR …/2012
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Suwałkach odbytego w dniach 14 i 15 maja 2012 r.

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Suwałkach.

                   

                        Działając na podstawie § 88 ust. 14 oraz § 96 ust. 3 Statutu Młodzieżowej 
Spółdzielni  Mieszkaniowej  w Suwałkach,  Walne Zgromadzenie  Młodzieżowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.
Z niżej wymienionych kandydatów, zgłoszonych zgodnie z § 96 ust. 2 Statutu Młodzieżowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach t. j.:

1. ……………………………… nr czł. …….
2. ……………………………… nr czł. …….
3. ……………………………… nr czł. …….
4. ……………………………… nr czł. …….
5. ……………………………… nr czł. …….
6. ……………………………… nr czł. …….
7. ……………………………… nr czł. …….
8. ……………………………… nr czł. …….

dokonać wyboru Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach w 
składzie:

1. …………………………………………..……. nr czł. ……..…. - …… głosów
2. ……………………………………………..…. nr czł. ………… - …… głosów
3. …………………………………………..……. nr czł. ………… - …… głosów
4. …………………………………………..……. nr czł. ………… - …… głosów
5. ……………………………………………..…. nr czł. ………… - …… głosów
6. ……………………………………………..…. nr czł. ………… - …… głosów
7. …………………………………………..……. nr czł. ………… - …… głosów

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 14 maja 2012 r. kandydaci otrzymali 
następującą ilość głosów:

1. …………………………. nr czł. ……. - …………. 
2. …………………………. nr czł. ……. - ………….
3. …………………………. nr czł. ……. - ………….
4. …………………………. nr czł. ……. - ………….
5. …………………………. nr czł. ……. - ………….
6. …………………………. nr czł. ……. - ………….
7. …………………………. nr czł. ……. - ………….
8. …………………………. nr czł. ……. - ………….

………………………………       .………………………...………
        Sekretarz           Przewodniczący
      I części Walnego Zgromadzenia    I części Walnego Zgromadzenia

W II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 15 maja 2012 r. kandydaci otrzymali 
następującą ilość głosów:

1. …………………………. nr czł. ……. - …………. 
2. …………………………. nr czł. ……. - ………….
3. …………………………. nr czł. ……. - ………….
4. …………………………. nr czł. ……. - ………….
5. …………………………. nr czł. ……. - ………….
6. …………………………. nr czł. ……. - ………….
7. …………………………. nr czł. ……. - ………….
8. …………………………. nr czł. ……. - ………….

 ………………………………       .………………………...………
         Sekretarz           Przewodniczący 
     II części Walnego Zgromadzenia   II części Walnego Zgromadzenia



PROJEKT

UCHWAŁA NR ……/2012
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Suwałkach odbytego w dniach 14 i 15 maja 2012 r.

w sprawie: przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach.

                       Działając na podstawie § 89 ust. 11 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej  w  Suwałkach,  Walne  Zgromadzenie  Młodzieżowej  Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Przekazać  darowiznę  dla  Zespołu  Szkół  Nr  10  w  Suwałkach  w  wysokości  500  złotych 
(słownie:  pięćset  złotych)  na  zakup  roślin  ozdobnych  do  skrzynek,  donic  i  gazonów 
znajdujących się przy budynku szkoły.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało – …………….
Łącznie przeciw uchwale głosowało – ……….…

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 14 maja 2012 r.:
 - za uchwałą głosowało – ……………
 - przeciw uchwale głosowało – …………

………………………………       .………………………...………
        Sekretarz           Przewodniczący
      I części Walnego Zgromadzenia    I części Walnego Zgromadzenia



2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 15 maja 2012 r.:
  - za uchwałą głosowało – …………….
  - przeciw uchwale głosowało – …………..
 

 ………………………………       .………………………...………
         Sekretarz           Przewodniczący 
     II części Walnego Zgromadzenia   II części Walnego Zgromadzenia



PROJEKT

UCHWAŁA NR …./2012
Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Suwałkach odbytego w dniach 14 i 15 maja 2012 r.

w sprawie: przekazania darowizny dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

                       Działając na podstawie § 89 ust. 11 Statutu Młodzieżowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej  w  Suwałkach,  Walne  Zgromadzenie  Młodzieżowej  Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Suwałkach postanawia:

§ 1.

Przekazać darowiznę dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach w wysokości  1.000 złotych 
(słownie:  jeden  tysiąc  złotych)  na  wsparcie  kosztów  wykonania  Ławeczki  Marii 
Konopnickiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie za uchwałą głosowało – ….
Łącznie przeciw uchwale głosowało – …..

w tym:

1) w I części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 14 maja 2012 r.:
 - za uchwałą głosowało – ….
 - przeciw uchwale głosowało – ….

………………………………       .………………………...………
        Sekretarz           Przewodniczący
      I części Walnego Zgromadzenia    I części Walnego Zgromadzenia



2) w II części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 15 maja 2012 r.:
  - za uchwałą głosowało – ….
  - przeciw uchwale głosowało – ….
 

 ………………………………       .………………………...………
         Sekretarz           Przewodniczący 
     II części Walnego Zgromadzenia   II części Walnego Zgromadzenia


