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Załącznik do Uchwały nr 9/2014  

Walnego Zgromadzenia ŻSM 21.05.2014r. 

 

Zmiany w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Żyrardowskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej: 

1. w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

7.   Każdy członek Spółdzielni wychodząc z sali obrad w trakcie trwania zebrania musi 

oddać mandat pracownikom Spółdzielni obsługującym zebranie. 

2. w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

6.  Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana  

w statucie lub ustawie większość ogólnej liczby członków uczestniczących  

w Walnym Zgromadzeniu. 

Członkami uczestniczącymi w Walnym Zgromadzeniu są wszyscy członkowie 

obecni na tym zgromadzeniu, którzy wzięli udział w głosowaniu, niezależnie od tego 

czy głosowali „za”, „przeciw”, czy „wstrzymali się od głosu”. 

3. w § 5 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

10.  Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się 

głosy „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”. 

4. w § 9 ust. 1 pkt 1) lit. c) zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

c) (…) Takie same czynności komisja podejmuje w przypadku zgłoszonych 

kandydatów do Rad Osiedli oraz kandydatów na delegatów na zjazdy związków, 

których Spółdzielnia jest członkiem. 

5. w § 9 ust. 1 skreśla się pkt. 2) 

6. w § 14 skreśla się ust. 3 

7. w § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5.  Postanowienia § 14 ust. 1, ust. 2 zdanie pierwsze i ust. 4 mają odpowiednie 

zastosowanie przy zgłaszaniu delegatów na zjazdy związków, których Spółdzielnia 

jest członkiem. 

8. w § 15 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

10. Postanowienie § 15 ust. 1-8, mają odpowiednie zastosowanie przy wyborach 

członków Rad Osiedli oraz delegatów na zjazdy związków, których Spółdzielnia jest 

członkiem. 

9. w załączniku nr 4 do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia ŻSM w zdaniu 

czwartym ust. 1 skreśla się pkt. 4) 

Podpisy 

Sekretarzy       Przewodniczących 

części Walnego Zgromadzenia    części Walnego Zgromadzenia 

odbytych w dniach: 

I   - 7.05.2014r. 

 

...................................................                           ……….......................................  

Wójcik Teresa       Popielczyk Stanisław 

II  - 9.05.2014r. 

 

...................................................                           ………....................................... 

Bogucka Ewa       Drużynski Andrzej 

III - 14.05.2014r. 

 

...................................................                           ………....................................... 

Rzeczycka Barbara      Zielińska Krystyna  


