
Informacja o treści podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej,
które odbyło się 14 czerwca 2016 roku.

Zarząd PSML-W, na podstawie Protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – 
Własnościowej, które odbyło się 14 czerwca 2016 roku, informuje, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o treści:

1.Uchwała Nr 1/2016     w sprawie: uchwalenia regulaminu obrad.
2.Uchwała Nr 2/2016     w sprawie przyjęcia porządku obrad.
3.Uchwała Nr 3/2016 o przyjęciu Protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 19 czerwca 2015 roku.
4.Uchwała Nr 4/2016     w sprawie zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia 
Spółdzielni, które odbyło się 19 czerwca 2015 roku.
5.Uchwała Nr 5/2016     o wyrażeniu zgody na rozwiązanie umowy o ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania 
niezabudowanych działek gruntu o nr ewid.: 384/27; 384/37; 392/12; 404/15; 404/17; 404/43; 404/47; 404/60; 404/61; 
404/62, położonych w rejonie al. Antoniego Roguckiego w Płocku, stanowiących własność Gminy Płock.
6.Uchwała Nr 6/2016     o wyrażeniu zgody na rozwiązanie umowy o ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania 
niezabudowanej działki gruntu o nr ewid.1234, położonej w rejonie ul. Wolskiego w Płocku, stanowiącej własność Gminy 
Płock.
7.Uchwała Nr 7/2016     o wyrażeniu zgody na rozwiązanie umowy o ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania 
niezabudowanej działki gruntu o nr ewid.614/22, położonej w rejonie ul. Dworcowej, Chopina i Otolińskiej w Płocku, 
stanowiącej własność Gminy Płock.
8.Uchwała Nr 8/2016     o wyrażeniu zgody na rozwiązanie umowy o ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania 
niezabudowanej działki gruntu o nr ewid.576/26, położonej w rejonie ul. Dworcowej w Płocku, stanowiącej własność 
Gminy Płock.
9.Uchwała Nr 9/2016     o wyrażeniu zgody na rozwiązanie umowy o ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania 
niezabudowanej działki gruntu o nr ewid.561/3, położonej w rejonie ul. Lasockiego w Płocku, stanowiącej własność Gminy 
Płock.
10.Uchwała Nr 10/2016     o wyrażeniu zgody na rozwiązanie umowy o ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania 
niezabudowanej działki gruntu o nr ewid.561/11, położonej w rejonie ul. Lasockiego w Płocku, stanowiącej własność 
Gminy Płock
11.Uchwała Nr 11/2016     o wyrażeniu zgody na rozwiązanie umowy o ustanowieniu prawa wieczystego użytkowania 
niezabudowanej działki gruntu o nr ewid.404/18, położonej w rejonie ul. Płoskiego w Płocku, stanowiącej własność Gminy 
Płock.
12.Uchwała Nr 12/2016     o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Loaktorsko – 
Własnościowej w Płocku z działalności w 2015 roku.
13.Uchwała Nr 13/2016     o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PSML-W za 2015 rok.
14.Uchwała Nr 14/2016     w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok.
15.Uchwała Nr 15/2016     o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – 
Własnościowej w Płocku z działalności w 2015 roku.
16.Uchwała Nr 16/2016     o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu Panu Janowi Karolowi 
Rączkowskiemu.
17.Uchwała Nr 17/2016     o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu – Zastępcy Prezesa Pani Krystynie Jadwidze 
Wrzeszczyńskiej.
18.Uchwała Nr 18/2016     o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu Pani Zofii Grażynie Kędzierskiej.
19.Uchwała Nr 19/2016     o zatwierdzeniu kierunków pracy Spółdzielni w 2016 roku.
20.Uchwała Nr 20/2016     o przyjęciu składu Rady Nadzorczej wybranej w głosowaniu tajnym na 3 – letnia kadencję.
21.Uchwała Nr 21/2016     w sprawie oznaczenia wysokości najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
22.Uchwała Nr 22/2016     w sprawie zasad wprowadzania czynności i usług nie ujętych w kosztach działalności Spółdzielni, 
istotnych dla danej nieruchomości.
23.Uchwała Nr 23/2016     w sprawie przyjęcia wyboru dwóch przedstawicieli Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko
– Własnościowej na Zjazd przedkongresowy.
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