
          WYKAZ  UCHWAŁ  

PODJĘTYCH PRZEZ TRZY CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA 

CZŁONKÓW JASIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ               

Z SIEDZIBĄ W JAŚLE 

które odbyły się w dniach: 22,23,24,27,28,29 i 30 czerwca 2022 r.    

                              

a) uchwała nr 1/2022  w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia. 

a. Załącznik 

b) uchwała nr  2/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 rok. 

c) uchwała nr 3/2022  w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Jasielskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle za 2019 r. 

d) uchwała nr 4/2022  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzia-

łalności JSM  za 2019 r. 

e) uchwała nr  5/2022  w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu: 

p. Januszowi Przetacznikowi   

f)  uchwała nr 6/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu: 

p. Kazimierzowi Wójtowiczowi. 

g) uchwała nr  7/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu: 

p. Grzegorzowi Mielechowi 

h) uchwała nr  8/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu: 

p. Bogumile Kraus, 

i) uchwała nr  9/2022  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2020 rok. 

j) uchwała nr 10/2022  w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Jasielskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle za 2020 r. 

k) uchwała nr 11/2022  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 

działalności JSM  za 2020 r. 

l) uchwała nr  12/2022  w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarzą-

du: p. Januszowi Przetacznikowi   

m) uchwała nr  13/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu: 

p. Grzegorzowi Mielechowi 

n) uchwała nr  14/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu: 

p. Bogumile Kraus, 

o) uchwała nr  15/2022  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 rok. 

p) uchwała nr 16/2022  w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Jasielskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Jaśle za 2021 r. 

q) uchwała nr 17/2022  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 

działalności JSM  za 2021 r. 

r) uchwała nr 18/2022  w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu: 

p. Januszowi Przetacznikowi   

https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-1-porzadek-obrad.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-1-zalacznik-porzadek-obrad.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-2-zatwierdzenia-spr.-fin.-JSM-za-2019-r.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-3-podzial-nadwyzki-bilansowej-JSM-za-2019-r.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-4-zatwierdzenia-sprawozdania-Zarzadu-2019.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-5-absolutorium-za-2019-r.-JPrzetacznik.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-6-absolutorium-za-2019-r.-KWojtowicz.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-7-absolutorium-za-2019-r.-G-Mielech.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-8-absolutorium-za-2019-r.-B.Kraus_.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-9-zatwierdzenia-spr.-fin.-JSM-za-2020-r.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-10-podzial-nadwyzki-bilansowej-JSM-za-2020-rok.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-11-zatwierdzenia-sprawozdania-Zarzadu-2020.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-12-absolutorium-za-2020-JPrzetacznik.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-13-absolutorium-za-2020-r.-G-Mielech.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-14-absolutorium-za-2020-r.-B.Kraus_.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-15-zatwierdzenia-spr.-fin.-JSM-za-2021-r.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-16-podzial-nadwyzki-bilansowej-JSM-za-2021-rok-oraz-nr-16-bis-za-2019-2020-i-2021-rok.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-17-zatwierdzenia-sprawozdania-Zarzadu-2021.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-18-absolutorium-za-2021-JPrzetacznik.pdf


s) uchwała nr  19/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu: 

p. Grzegorzowi Mielechowi 

t) uchwała nr  20/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu: 

p. Bogumile Kraus 

u) uchwała nr 21/2022  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdań 

Rady Nadzorczej JSM 

a. Załącznik nr 1 

b. Załącznik nr 2 

v) uchwała nr 22/2022  w sprawie kierunków rozwoju działalności Jasielskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej z siedziba w Jaśle, 

a. Załącznik nr 1 

b. Załącznik nr 2 

w) uchwała nr 23/2022  w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań 

Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2022/2023, 

x) uchwała nr 24/20232 w sprawie określenia kierunków dysponowania mie-

niem Spółdzielni  

y) uchwała nr  25/2022 w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej Jasielskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej 

a. Załącznik – charakterystyka wybranych członków RN 

https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-19-absolutorium-za-2021-r.-G-Mielech.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-20-absolutorium-za-2021-r.-B.Kraus_.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-21-rozpatrzenie-i-przyjecie-sprawozdania-RN.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-21-zalacznik-nr-1-Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-za-okres-2021-2022.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-21-zalacznik-nr-2-Sprawozdanie-Rady-Nadzorczej-za-okres-2017-2020-i-2021-2022.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-22-kierunki-rozwoju-JSM.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-22-zalacznik-nr-1-kierunki-dzialalnosci.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-22-zalacznik-nr-2-plan-finansowo-gospodarczy-2022-r.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-23-okreslenia-najwyzszej-sumy-zobowiazan.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-24-kierunki-dysponowania-mieniem-JSM.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-25-wybor-czlonkow-Rady-Nadzorczej.pdf
https://jsm-jaslo.com.pl/wp-content/uploads/2022/07/Uchwala-WZCz-JSM-nr-25-zalacznik-Rada-Nadzorcza-charakterystyka-czlonkow.pdf

