
Projekt
UCFIWAł.A Nr 1/20ż0

W ir|negrl 7, gr o m a<lz eni a

Kcln ili s kie j Spółdzic ln i l\{ies z kar i rlrve j rł. Krlnirri e

PrzcPro§/aclzonegrl rv trybie głosorł,irnia na piśmie lv clnirr 16 rvrześnia2020 roku

rl, sprarr,ic : z^twierdzerria sprirrvclzdarricrn Rzrdy Naclz orczej l,a 2019 rok

Dzialając lr.tn,llic l11..j(l ri 9 l1ttsllrrr,\-z clnia l(l.()9,1982 r. ])rarvo sllt'lłclziclcze (tekst icclrl<llrtt.

[)z. LI. z 2()2(l r., |)()'/,.21 5 z, ptlilr ztrl.) rv zlr,izlz]iu z alt. .l8 ., 1 plit ? lt,t\,. usta\v\, ()leż i\, .i() plit 2

Statulrr I,,tlrririskici S;ltllclziclrri \licszl<elri<l,,,,,ci. \\'l]rlt, /.qlrltllaclzerrii: Ii<lrlrriskicj Sp<lłclziclrri

N licszl<arlit.lrvcj trclru,ala :

i\1

/,alrl'tcrt7zlc s;lrarr'<lzclatlt:,l, tlz.lltlalllrlści ]iaclr Nlrclz,lrczcj I.,tllrilisliicj Sp<ildzrclrli \Ircszlialri<lr,,,c]

z,a 2019 rcl]<.

L clrlr,ała lvchodzi rv zvcic z cltrictlr ptlcllęcrl.

].iczba gł<lsorv za przl,jęciclll r,tcllrr,llr, :

l,iczba Qł<lsolrl przccirv uLclrlvalc :

Licz,l>a glilsćl.,r, rr.strzltrllrjllcr ch się :



Projekt
UCH§7Ał.A Nr 2/202()

W a ln e go 7 gr olntt<ll, t: tli it

Kclnińs kiei Spółdz ielrri Miesz krur i orvci rł, Koninie

PfzePro\\radzclnegcl rv trybie głostlrł,ania na piśtnic lł, clnilt 16 września202() rcll<u

\V sPralvic : zatrvierdzcrria sprawozrlarria z r]zittłttlLrości Korrińskiej Spółctzie lni
Mieszkanio\\rei za rok 2019.

I)zialaląc rv tlr-llic llrt ..ló,i 9 1'rIsta\\,\,z cirlie 1ó.()9.1982 t. ])rarvtl sptl1<1ziclcze (tcl<st jcclrltllitt.

l)z, Ll. z 2020 r., P()7,. 
)75 z, y>(>Ź,rt znr.) lv zrviązkrr z al,t. .ll] l, l pkr ? \l,tt,. usta\\.\. <lt:az (l 3() 1llit 2

Stattrtu I{tirrińsliicj Spriłclziclni i\[icszlłaniclrr,cl, \\"alrlc Zgltltnaclzcrrie Iiclrririsi<icj Sp<iIclziclrli

\Iicszliarri<lrvei ttchu,all :

,i1
'1,ilxvletclz,tc 

1ltzcclstlrrvtr>Lltl sllrltu,rlzclatric z dzialalrr<lści l,,tlrririskicj Sp<ilclziclni NIicszl<arri<lrr ci

za 2079 rclk.

Llclllvala lvchtlclzi rr, żt ctc z tltlitltll 1l<lcljęcr,r.

Licz,l>a głosólv za przljęcictlr r_rclrr.,,ał\, :

Liczba glclsólr. przccirr- uchrvltlc :

Licz,l> l, gł o s <irr, \\:s tlz \, 1l] t l,i llcl, c lr się :

-)



Proickt
L]CI]§7Ał.A Nr 3/20ż0
\W a ln e go' /, gr cl ln,atlz cn i a

Korriris kiej Spółdzielni Miesz karr iorve j rł, Koninie

Przepro§Iadzonego r,r, trybie głosou,arria na piśmic r,r,clrlitl 16 rł,rześrria 2020 roktl

lr. spr-ervie : zatwierdzenia sprar,r.ozdirnia finzrnsowego za rok2019.

Działa)ąc lr,trl,Ilicl aft.3ó ii 1) l'rlsta\\f-z clrlia 16.()9.'11)lt] r. l)tlllvt_l s1l<iłdziclcze (tckst jcclrlolrn,

l)z. L'. z,2()2(.) r., p()z. 2i5 'z p<lź,n ztrr.) rr zrviązllr-l 7,,,\rL il1:l..l8 r, 1 1lk1 
? ,,,,,rr,, Llslź1\\,\, <)flz \ 3() pl<r 2

Statr_rtu I{clrririsl<iei Sptilclzielrri \licszl<lrrri,,rr-cj, 1-1,, zl11,1,,zl1,1t}iLr się z 1lrzcclslalvit)11y1ll spraw()7dxllicn]

fltratrscxr'r-m ztt 2019 rclli, 1l<lzltt-rr-tri1 clllitrili l;lcltlc,ttl lc:rvicletltlt z clrria 6.0Ą,2020 r. i 1-1clzt,tr-rr,lrą

opinią l{aclt, Nac]z<)rc,/,c1) \\/l1trc '/.gronlltclz,crlre I.,tlrritrsllrt:i Slltllclziclni \Iicszkarriorr,cj uclrrvah :

l, l

Zanvielc]ziĆ 1lrzcclsterr-itltlc sl.lrarr"rlzclatrle litlattsrl,,r,c l.,rlrlirisliici Sptildziclrrr Nlicszl<arritlrr.c j

ollejmujące:

1. \\,'prolvaclzelrte cltl spt,arvtlzclatlia lrtlłtlsrlrl-cgcl.

2. [Jilarrs 7,A rtlli rlllrrlt<ll,\, 2019 r., znrll1,liltjącv siq l]() strr.,tlic al<tt,rvtirv i past,l.u.<irv lirvrltą

89.62'l,.011,49 zł.

3. l{aclrr,rrrek zrsl,:tllv i slrat za...tlk <lbrtltcllvr-2()l9 rvrliazlrjącl zt,sl< tlclttl11, 11,1,5q[9ś6i'!,.106.145r88zł.

4. Wt-kazanr' \\: rachr-rtrlirl zlsI<<ilr, i strlt \\,\,11i]( 1l,.l gtls1-1<-,dalce zirsollan-ri mieszliatri<lrr,l n.1i

zatl'u'kaiąct' się rra clzrcri 3 l . 1 2.2() l 9 r. u, krr.clcitl 2.635.4'l1r87 zł rraclrr,r,zką lirlszt<jrr nlrcl

1ltzlclrtlcllrtlli (strlrta).

5. Zcstat,icrric zt,l.ltatl rv ftttrcltrsztr rvlastrl-t,1,1 zl rllitcs <ld (,)1.()1.201() r. d<l 31,12.2()19 r.. rvtkazr.rjącc

zmrriejszcnic fr_rtlcltrszrr ,,r-Iastlclr<., rl lirvtlt1: 3.349.378r78 zł.

6. l{acl-rltncli 1lrze1llt'r,,,rl,,r 1licrril,zrrt ch rl t,l<lrztl jllcr ztlrliicjsz(,1li(, slal]Ll śl<lcllitllv picniężrlr-ch nc1[()

lv ciągu rt>krr clllrtltc)\\,(]g() 2()19 cl l<rvtltę 74.805r31 zł.

7 . I)oclatkclrvc irr{ilrma<:jc i rlll jaśrricrlia.

L'chlu,ala lr-choclzi rr zvcic z cltlicnl prlcljęcr,L.

liczl>a głtlsórv za plzr-jęcictll uchrveł\, :

llcz.ba gltlstirr, 1lrzecirr ttcht,ltlt, :

Llcz|-;a glclstirr, rr,strzt,tlltt jąct,clr stq: :

\,2



Projekt
t]CFI§7Ał,A Nr 4/2020

\Wahr c go'l gr on l aclz eni,,l

Konińskiei Spółdzielrri M iesz karrior.l,ei

Pfzepfo\Nadzonego $, trybie głosorł,ania na piśmie r.r, dnitl 16 września2020 rokul

rr, slltalvie: podziałtr rradtryżki bilarrsolvci za rok 2019.

Dzialaląc rv trlllic ar:t.3ó,..9 l'rtstźt\\,\ z cll-ria 16.t)9.19li2 r. i)tarr,c_l spcilclziclcze (tckst icclrltllttt,

l)z. L'. z 2()2() r., |)(,)7,.21 5 z, p(lź,n znr,) rr, zlr,iązlitr z alt. .l8 .i l llkt :l tt,rr,. Llsta\v\,cl_,az ,,\ .i() plit 5

i \i 127 Slatutlr I,,<lrrirlsIiic1 S1l<llclziclrlr Nitcszl<arriolvci, \\'ljrlc',/,gt:<>n:rlclzcrtic lioniriskicj SpoIclziclrrr

N{icszkar-ri<lrvci ucht.irla :

ri1

Naclu,t'zkę l;ilatlstllr,ą z,lt 2l|7t) r<lli rv rl,r,s<ll<clści 1.106.145rt]i] zł (slrlrvrric: t-l-rilitlrt stcl szcśc1 1r,siq:ct.sttl

cztcrclzicŚci 1lięĆ zlrl(t ch tlsielnclzicsiąt <lsictlr gr<lszr,) I)r7,c,/.l7i|c7,\-c rla clzielalrrość uclsllclclar-lir

zasclbanri lrlieszl<alliorrl'nri t u>zliczl-c 1lt 1ltlszczegtiltlc llicrttch<lmclści proporcjclnaitric rlrl

P<lrvierzclrni r-rżr,tkor,,,ei l<lliali zajrntlrvatlt-clr y>tz,ez cz,lonlitirv I.,cltrrtiskiej Spć;łclzieltri \Iieszkarri<l,,r.cj.

\j2
\\'l l<orlerrie r_lchr,,-aIl 1l<lrr,icLza stę '/ltrzącklrr-i l.,rlrririsl<ie j Sllrlłdzicllri NIicszl<atriclrvc1.

,\j

LTchrvala rvchtlclzi rr. zl cic z cltrictn podjęcla.

Licz,ln głclst')rv ze przl jęcitlt,1-1 Ltchrvll\ :

],lczblt gltls<irr, 1lrzecilr, lrchlr-ltlc :

Liczba słosórv rvstrzt.tl-tttiącvclr się :



Projekt
UCI{WAłA Nr 5/20ż0
\Walncgtl Zgrclrn irclz etr i lt

Konińs kie j Spółdz iclni Mies z kaniorvei rv Koninie

PrzePro\Ń'adzonego rv trybie głosor.r,ania rra piślnie rł, dnilt 16 rvrześnia 2020 roku

sptarvic: r"rdzielenia łrbsoltrtclritltrr człclnktlrr,i 'Z,łrządv Kclnińskiei Spćrłclzielni
Mieszkaniorł,ej w Koninie Panu Piotroq.i \Wolickienrrr - Prezesowi Zarzącll za
2019 rclk.

I)zialaląc rv 1rlllic art. 3(l ,i 9 1' ltslalvt, z drria ](l.()9.198] r. l)rltr.,,tl spólcłziclczc (tckst jcclrTtllitl

Dz. t,. z,2()2() r., |)(r7,.2i-5 z, p(lź,n. zm,) lv zrvią;,,ktL z lrt . .iFj l 1 lllit ? rr.rr,. rlstźl\\.\,t)faz 1i 3() pkr 3

Statuttr li<lrririskicj Sptildziclrrr \Iicszliarritlrvc), \\'alrlc Zrlr<ltllaclzerric I{<lrririskiej SllriJclziclrrr

N licsz]iarrrolr,c j trchlr-ltla :

,il
L.dzicliĆ allsclltlfclrirr1-1l za rtlli 2tl1() cz.Icln1<,<*r,t'l.atz,l1clrr [.,clrlirisliic1 Sp<iiclzielni Nlicszkatricll,'cj pallu

Pitltrtlrvi \fi'olickictlrr_t l)fczcs tlrl", t'/,al.z,ąclu Spr l l dziclrl i.

Llclrrr.ała rr,ch<>clzi rr. zl cic z clnicnl pocljęcrlr.

] )cz.ba głosiirv za p-,^zlięctilt1,1 t-tchrvlt It, :

l;czl>a glosórr, przccirv irclTrvalc :

Licz,ba głclsórv lvstrzltlllljącr-clr się :

\,2



Pro!ekt
UCH§/Ał-A Nt 6/2020

\Waln e go Z gr olnadz enia

Konińskiei Społdzielni Mieszkaniowej w Koninie

pfzepfowadzonego w trybie głosowania na piśmie w dniu 16 września 2020 roku

w sprarvic: udzie le nia absolutorirrm człorrktl*,i '/,atztldv Konińskiej Spółdzielni
Mieszkarriou.ej rv ktlninie pirnu karcllctrł,i Brylowi - zastępcy prezesa 'zarządu

za 2019 rok.

I)ziałając rv trl,bic art,36 ri 9 l) rtslarv,t z clrlil 16.()9.19|]2 l:. l)tltrr,<l spółclziclczc (tcl<st jcdlrtllltr.

1)z. l.-. z,202() r.. l)()z. 2'-i> z p(>ź.t zlll.) rv zlvillzlirr z lrrt. .l8 ,, l plit 2 rt,tt,. tlsta\\,\ i)fźrz ,.i 3() 1llir .3

Statr,rttr Ii<lrririskicj Sptllclzielni \Iieszliarltrxvcj, \\'eLllc ZL,rotrlacizetric litlrririskiej SllólclzicLnt

\Iicszkarriclrvcj uclrrvellr :

i'1

Llclztclic allsrllulrlrilrltr ze t:clli 2()19 cz]<llr]<.tlrvi Zal:zącltt i.,rlrrrrrsl<iej Spc'lłdzielrri NIreszkzrnirlrvei l)ltrlur

I{arololvi l]rr,l<lrr,,i Zastę:pcr- ])l:czesa'/,arząc7tl.

§2

Liclrrvala lr,clr<lclzr rv zt,cic z cltliclnl 1ltlcłjęci.r.

L:lcz,|>a gł<ls<ilv za ;lrzl jęcitlnl Lti:hlvell :

Ltcz.ba qltls<irr, 1lrzccirv uchr.',1t]c :

],icz,ba g1tlsórv rvsttzr-tr. lr jąct.clr się :



Projekt
[JCH§7Ał-Ą Nr 7 /ż020
\rVrr ln e go 7 gł otnadz enia

Konińs kiei Spółdzie ln i Miesz kanior.l,ci w Koninie

PrzePr()\\Iadzoncgo rv trybic głosorvania na piśmie rv dnitl 1(r wrze śr-li a 2020 rcku

w sprarvic: trdzielerria absolutclritrm członkor.l,i Zmządv Korrińskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Koninie Pani Irenie Niedźrviedzkiei - Członkorvi Zarządu
za 2019 r<lk.

Dzialając rv tr:t,llic ar't.3ó,,,9 1'ustalr-t-z cllria 16.()9.1982 r. l)ralr,<l sllci}cłziclczc (tcli.st jcclrlolitr,

I)z. Lr. z,2()2(.) r.) 1)()7..275 z, y>(lź,n. z,n:r.) rv zlr,iązkir z trt. 38 il 1 plit 2 rvtt,. tlstźl\\,), clraz 1i 3|) pkr .i

Statr.lttr l(onirisliici Spcilclzielrli \[ic,szknrri<lrvcj, \\Ialrle /-qr:rlmetlzcrrie I..<lrlrrisklcj Sprlłclzlcirri

Nlieszliarritlrvci rtchrvlrla :

,i1

L]clzicliĆ absolurlorilrtrl za rol< 2()19 czł<lrrkclrvt'/,arz,ąclu ].ttlrrirrsl<icj Spólclziclni NIicszkalriclrvcj i)arri

Iterlie Nicclźrr-ieclzliic j (, z l r lnkr lrvi'l,xnyd,tl.

L.clrrvała u,clr<lclzi lv żr,cicl z clnictr-r pocljęcilt.

Liczba gl<iscilv za plzl jęcict-tl r_rchrvall, :

Llcz,|n gl<ls<lrl- 1-1rzecirv urcllu,a]c :

Liczl> a gł o s órv lvs tlzl- rtrlr| llct-clr się :

§2



Proiekt
UCFI§7Ał,A Nr 8/ZOż0

Walnegtl Zgronradzcniir

Konińskiej Spółclzielni Mieszkaniorvej w Koninie:

PfzePfo\vadzonego rv trybie głosowania na piśmie u, dnitr 16 r.r,rześnia2020 roktl

rv sllrau,ic : ołn^czenia nlrjlłryższej sr.uny zobclrr,iąziui z tytr"rłr,r kredvtórv i pożyczek jaką
Konińs krr Spółdz ie ln i a M ies z kaniou,zl m oże z,aciągnąć.

Działaiąc rv trlllic err .3ó ii !) 1,) ttstarr,J,z cltlta 16.()9.19|i2 r-, Pralvcl spriIclzielczc (telist jccll-rcllitv

I)z. L'. z,2()2() t., |)o7,.21 5 z. ylt'lź,n zrlr.) rv zrvrązlitr z ar:t. .j8 l 1 lllit 7 r.",rl.. Llsl1l\\,\- tlfaz r.i 3() pl<t 8

Statutu Ii<lrrińslircj Sptlldziclrrr NIicszlilrrll<lrvcj. \\,'alrTc Z.tlltltllaclzeirie l.*<lrririsl<lej Sprilclzielrri

\f ies zkarrior,,,c j rrchrr.ala :

ll
L'stala się najlvlzsz11 stl1llę z<llitllviilzati z tt,tlrllr l<rccit,t<jrv i p<lżl-czek jaką Sp<iłclzielnia nlrlże:

zaciągnąć rv tllircsic <lc] clnia 1 paź<lz,iertlilia 2()20 rtllitt rltl dnia 31 grudrria 2()21 t:. cl<l lilvclt\. :

3.00().()( X),()[) z ] cln,clT (s l<lrvrllc : trzt- rr' ilitlrlv z l<ln,ch).

,l 2

Walne '1,grc>mldz,etlic r_t;ltlrvażntlt 7.arl,ącl I.,tlr-ririsl<icj Sptllclziclrli Nlicszliarrirlwc| c]() zacią.grrięctlr

kleclr'tórv, Ptlżr'czel< clcl rvtstlliości lilvtltr,cllireślclrrej rr,_r\ 1, po rr,czcśniejszt-t,l-t uzt,sliatlitt zgtlclt, l{aclt.

Naclz<lrczc j I{rlrri risliic, j S;lti l cl zrcllrr N {ics zlielrirlivci,

i3
L, clrlvała lvchtlclzt rv zr-cic z <]rlictll ;ltlcljęcia.

li, )cz,l>a glclsórv za ptzlięcicnr trchu,alt, :

Liczba glclst'lrv przt:cilr, rtcIllr,al,-: :

],,icz,ba głtlsórv wStlz\-llllliąct clr slę :


