Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków SM „Metalurg”
W Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg”, które
odbyło się 25 czerwca 2014r, w Wyższej Szkole Biznesu, uczestniczyło 97 osób
uprawnionych do głosowania - co stanowi 16 % ogółu członków Spółdzielni.
Zgodnie z terminami określonymi w Statucie, pisemne zawiadomienia o czasie,
miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia przekazane zostały do wszystkich
członków Spółdzielni, a ponadto do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych w Katowicach i Krajowej Rady Spółdzielczej.
Zgromadzeniu przewodniczył Pan Mirosław Janicki, a funkcję sekretarza pełniła
Pani Jolanta Kowalik.
Obrady przebiegały według porządku, który został podany do wiadomości
w zawiadomieniu z dnia 30 maja 2014 roku, który nie uległ już zmianie i został przyjęty
do realizacji przez Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie, jako najwyższy organ Spółdzielni, dokonało oceny pracy
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni. Efektem tej oceny było podjęcie uchwał
zatwierdzających sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie
finansowe Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem Zarządu za 2013 rok.
Zebrani dokonali podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok w wysokości 4 min oraz
określili najwyższą sumę zobowiązań Spółdzielni w 2014 i 2015 roku.
Jednym z głównych punktów porządku obrad były wybory do Rady Nadzorczej na
kadencję w latach 2014 - 2017. Spośród 12 zgłoszonych kandydatur, na nową,
trzyletnią kadencję wybrano sześciu członków Rady. Członkami Rady Nadzorczej
zostali wybrani: Jolanta Kowalik, Jan Borowski, Olga Łakomik, Mirosław Janicki,
Jan Gaertner i Ryszard Murzyński.
Kolejność podana powyżej wynika z faktu uzyskania przez w/w ilości głosów
w głosowaniu tajnym.
W dniu 1 lipca 2014 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej
ukonstytuowania się. Więcej informacji w tym zakresie jest dostępnych w zakładce
„Skład Rady Nadzorczej - kadencja 2014 - 2017”.
Walne Zgromadzenie udzieliło także absolutorium Zarządowi. Prezes Andrzej Madej
oraz Renata Rogusz - Zastępca Prezesa uzyskali po 98 % poparcia obecnych,
uprawnionych do głosowania.
W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego
Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach - Zbigniew Durczok, który przedstawił
Zgromadzonym wyniki pełnej lustracji działalności Spółdzielni za lata 2 0 1 0 -2 0 1 2 .
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SM „Metalurg” stwierdzając, że należy ona do spółdzielni w naszym województwie,
których działalność uznać można wręcz za modelową.
Walne Zgromadzenie było okazją do dyskusji nad ważnymi problemami, a także do
zapoznania się z najważniejszymi kierunkami rozwoju SM „Metalurg” na lata
2014-2018, które zostały również przyjęte stosowną uchwałą.
Dąbrową Górnicza, 2.7.2014

