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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 w Warszawie.
Obrady toczyły się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad, który 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, sprawozdanie finansowe Spółdzielni wraz
ze sprawozdaniem Zarządu za 2016 rok.
Zebrani dokonali podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok oraz w wysokości
3 milionów określili najwyższą sumę zobowiązań Spółdzielni na lata 2017 i 2018.
Walne udzieliło także absolutorium członkom Zarządu.
W Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg”, które odbyło się
21 czerwca br., w Wyższej Szkole Biznesu, uczestniczyło 8 % ogółu członków Spółdzielni.
Jednym z głównych punktów porządku obrad były wybory do Rady Nadzorczej na
kadencję 2017 - 2020. Na trzyletnia kadencję wybrano sześciu członków Rady. Członkami
Rady Nadzorczej zostali wybrani: Pan Jan Gaertner, Pan mgr inż. Jan Borowski,
Pan mgr inż. Mirosław Janicki, Pani inż. Elżbieta Kalaga, Pani Jadwiga Cywińska
i Pan inż. Witold Kundys. Kolejność podana powyżej wynika z faktu uzyskania przez w/w
ilości głosów w głosowaniu tajnym.
W dniu 22 czerwca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej
ukonstytuowania się. Więcej informacji w tym zakresie jest dostępnych w zakładce „Skład
Rady Nadzorczej - kadencja 2017 - 2020”.
Ponadto w głosowaniu jawnym wybrano Delegata SM „Metalurg” na Zjazd Regionalnego
Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, którym został
Pan mgr inż. Jan Borowski.
Ważnym punktem porządku obrad było zatwierdzenie zmian do Statutu Spółdzielni, które
zostały przyjęte uchwałą i obowiązywać będą po rejestracji przez Sąd KRS w Katowicach.
W zebraniu uczestniczył Przedstawiciel Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości
Mieszkaniowej w Katowicach - Pan inż. Kazimierz Łabaj, który przedstawił Zgromadzonym
wyniki pełnej lustracji działalności Spółdzielni za łata 2013 - 2015. Prezentując wyniki
Pan Kazimierz Łabaj wysoko ocenił funkcjonowanie SM „Metalurg” stwierdzając,
że Spółdzielnia prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem
oraz obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi. Przedstawiciel Związku podkreślił,
że Spółdzielnia na bieżąco przeprowadza wszystkie kontrole, które wymagane są przepisami
prawa budowlanego. Umowy o roboty i usługi zawarte przez Spółdzielnię zabezpieczają
interesy Spółdzielni jak i jej członków oraz umożliwiają stosowanie sankcji wobec tych, którzy
nie wywiązują się z zapisów zawartych w umowach. Pan Kazimierz Łabaj ponadto stwierdził,
iż Spółdzielnia prawidłowo i terminowo dokonuje rozliczeń z członkami, tak zarówno
w zakresie opłat eksploatacyjnych, remontowych jak i za dostarczane media. Na zakończenie
swojej wypowiedzi Przedstawiciel Związku poinformował, że SM „Metalurg” posiada pełną
zdolność do prowadzenia dalszej działalności.
Informujemy, że protokół z odbytego w dniu 21 czerwca Walnego Zgromadzenia wraz
z uchwałami przejętymi do realizacji są dostępne w zakładce „Walne Zgromadzenie 2017 r.”
Zarząd SM „Metalurg” dziękuje wszystkim Członkom Spółdzielni, którzy wzięli udział
w Walnym Zgromadzeniu oraz uczestniczyli w pracach Prezydium i poszczególnych
Komisji. Walne Zgromadzenie SM „Metalurg” przebiegło sprawnie, w atmosferze
merytorycznego podejścia do poruszanych tematów.
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