ucHWAŁA rvn ł,9_.lrs
Rady Nadzorczej Spółdzieln! Mieszkaniowej ,,Felin'' w Lubtinie
z dnia 27.05.2019 r.
w sorawie

przviecia proiektu zmianv w Stątucie SM ,,Felin''

§ 39 ust. 5 Statutu SM ,,Felin" w niezmienionym bzmieniu jest sprzeczny

zAń, 83 ust, 9 Ustawy
podjętą, jeżeli bvłŹ
Poddana Pod głosowanie wszystkićh częściwalnego zgromadzenia, a za uchwiłą
oPowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większośćogólnej liczby członków
uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Jedn akże w sprawach likwidacji spółdzielni,
Przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni,
zbYcia nieruchomości,zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki orgańizacyjnej do

o

sPÓłdzielniach mieszkaniowych (u.s.m.) ,,Uchwałę uważa się

za

Podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich cŻęściwalnegó zgromadzenia,

na którYch uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła iącznie co najńniej połowa
ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba, ze statut stanowi'inaczej." Zgódnie'z'Art, 83
ust. 9 u.S,m. do podjęcia uchwały potrzebna jest większośćogolnÓ; liĆzby członków
uczestniczących wWalnym Zgromadzeniu (głosowaniu) to znaczy, żełczbagłosów ''za', musi
bYĆ większa od sumy głosow "przeciw" i "wstrzymujących się" i jest tJ żw. większość
bezwzględna (przewaga głosów "za" nad głosami "przeciwi'i ,,wstzymującymi się'').
Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1
Rada Nadzorcza przyjmuje projekt zmiany § 39 ust. 5 Statutu SM ,,Felin" zaproponowany przez
Komisje Statutową w brzmieniu:

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosow tj. liczba głosów,,za,,
jest większa od sumy głosów "przeciW' i ,,wstrzymujących się''.
Większośc kwalifikowana wymagana jest:

a)
b)
c)
d)

2l3

- dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni,
- dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,

2l3

-

3l4

- dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni.

2l3

dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,

§2
Uchwała wchodzi w zycie z dniem jej podjęcia.
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