WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
„CARSKA DROGA”
„Carska Droga”

Kossutha 10, 12 i Czumy 15
01-355 Warszawa ul. Waleriana Czumy 15

DECYZJA NR 11/2014
Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Carska Droga"
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie:

przeprowadzenia dodatkowych głosowań nad Uchwałami o numerach od 36/2014
do 40/2014 oraz 42/2014 i 43/2014 w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Wykonując dyspozycje zawarte w §§ 44 i 45 Statutu Wspólnoty Mieszkaniowej „Carska Droga" (zał. do
Uchwały nr 2/2011 z 11.06.2011 r.), Zarząd Wspólnoty postanawia, co następuje:
§1
Ponieważ głosowania Właścicieli nad zaproponowanymi uchwałami na zebraniu w dniu 1.03.2014r.
nie osiągnęły wymaganych większości, Zarząd Wspólnoty postanawia przeprowadzić głosowania
uzupełniające w trybie indywidualnego zbierania głosów w dniach od 15.03.2014 r. do 22.03.2014 r.
nad uchwałami oznaczonymi numerami od 36/2014 do 40/2014 oraz 42/2014 i 43/2014.
§ 2
Głosowania uzupełniające dotyczą tylko tych Właścicieli, którzy nie byli obecni osobiście lub pośrednio
(przez pełnomocnika) na Zebraniu w dniu 1 marca 2014 r.
§ 3
Po upływie terminu głosowania określonym w § 1, wypełnione i złożone do siedziby Zarządu przez
Właścicieli „Karty do głosowania" Zarząd przekaże Komisji Skrutacyjnej, powołanej na Zebraniu w dniu
1 marca 2014 r. w celu opracowania łącznego wyniku głosowań nad Uchwałami.
§4
Załącznikiem do niniejszej decyzji jest „Karta do głosowań uzupełniających w trybie indywidualnego
zbierania głosów w dniach od 15 do 22 marca 2014 roku”.
§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu Wspólnoty
Mieczysław JANIK

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
„CARSKA DROGA”
„Carska Droga”

Kossutha 10, 12 i Czumy 15
01-355 Warszawa ul. Waleriana Czumy 15

Załącznik do Decyzji Zarządu nr 11/2014

KARTA
do głosowań uzupełniających
w trybie indywidualnego zbierania głosów
w dniach od 15 do 22 marca 2014 roku

………………………………………………..……

ul. .............................

lokal nr ….....

(imię i nazwisko Właściciela )

Uchwała nr

w sprawie:

za

36/2014

przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Wspólnoty oraz
sprawozdania gospodarczo-finansowego za okres od 1 stycznia
2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz udzielenia Zarządowi
absolutorium za ten okres.

37/2014

ustalenia wysokości opłat na fundusz remontowy oraz uchwalenia
planu gospodarczo-finansowego na rok 2014.

38/2014

zmian w uchwałach Wspólnoty Mieszkaniowej

39/2014.

40/2014

42/2014

43/2014

upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia procedur legalizacji,
organizacji oraz realizacji miejsca ozn. PC15 stałego postoju
samochodów na terenie nieruchomości gruntowej Wspólnoty
„Carska Droga”.
upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia procedur legalizacji,
organizacji oraz realizacji miejsca ozn. PK12 stałego postoju
samochodów na terenie nieruchomości gruntowej Wspólnoty
„Carska Droga”.
dodatkowej opłaty od Właściciela lub Najemcy Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej, który w lokalu dokonał przestawienia
ściany osłonowej na zewnętrzną krawędź loggii i przestrzennie
połączył loggię z pokojem.
ustanowienia wynagrodzeń Członków Zarządu Wspólnoty.

Głosujemy przez postawienie wyraźnego znaku „ X ” w odpowiedniej rubryce.

……………………………………………
( podpis Właściciela )

przeciw

