WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
„Ca r s k a Dr o g a ”
„Carska Droga”

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

DECYZJA NR 13/2015
Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Carska Droga"
z dnia 9 marca 2015 r.
w sprawie:

przeprowadzenia dodatkowych głosowań w trybie indywidualnego zbierania
głosów nad Uchwałami o numerach od 44/2015 do 50/2015 (z wyłączeniem
Uchwały nr 46/2015).

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
Zarząd Wspólnoty postanawia przeprowadzić w dniach od 12.03.2015r. do 20.03.2015r.
głosowania uzupełniające w trybie indywidualnego zbierania głosów, nad uchwałami
oznaczonymi numerami od 44/2015 do 50/2015, ponieważ na Zebraniu rocznym w dniu
7.03.2015 r. wyniki głosowań Właścicieli nie osiągnęły wymaganych większości,
2. Uchwała nr 46/2015 (w załączeniu - dla formalności) nie jest głosowana z powodu braku
zgłoszeń kandydatur do uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwałę nr 48/2015, której treść zmieniono i głosowano na Zebraniu w dniu 7 marca b.r., Zarząd
przedstawia w załączeniu do głosowania.
4. Treści pozostałych uchwał pozostają bez zmian - jak w materiałach na Zebranie roczne 7 marca b.r.
1.

§ 2
Głosowania uzupełniające dotyczą tylko tych Właścicieli, którzy nie byli obecni osobiście lub
pośrednio (przez Pełnomocnika) na Zebraniu w dniu 7 marca b.r.
§ 3
1. Wypełnioną i podpisaną „Kartę do głosowań" prosimy włożyć w terminie określonym w §1
do zielonej skrzynki pocztowej przed siedzibą Zarządu (Czumy 15 klatka I-sza - wiatrołap).
2. Po upływie terminu głosowania, Zarząd przekaże „Karty” powołanej na Zebraniu w dniu
7 marca b.r. Komisji Skrutacyjnej do opracowania łącznych wyników głosowań nad
Uchwałami.
§4
Załącznikiem do niniejszej decyzji jest „Karta do głosowań uzupełniających w trybie indywidualnego
zbierania głosów w dniach od 12 do 20 marca 2015 roku”.
§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu Wspólnoty
Mieczysław JANIK
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Załącznik do Decyzji nr 13/2015 Zarządu WM”CD”

KARTA DO GŁOSOWAŃ
uzupełniających
w trybie indywidualnego zbierania głosów
w dniach od 12 do 20 marca 2015 roku

………………………………………………..……

ul. Kossutha 12 lokal nr ….....

(imię i nazwisko Właściciela)

Uchwała nr
44/2015

45/2015

47/2015

w sprawie:
przyjęcia sprawozdań z działalności Zarządu
Wspólnoty w okresie od 1 stycznia 2014 r.
do 31 grudnia 2014 r. oraz udzielenia Zarządowi
absolutorium za ten okres.
uchwalenia Planu gospodarczo-finansowego
na rok 2015.
dodatkowej opłaty, związanej z powiększeniem
powierzchni lokalu mieszkalnego, uzyskanym
przez przestawienia ściany osłonowej pokoju na
zewnętrzną krawędź loggii i przestrzenne
połączenie loggii z pokojem.

48/2015

zmian w dokumentach Wspólnoty Mieszkaniowej.

49/2015

zmiany w dokumencie Wspólnoty Mieszkaniowej.

50/2015

ustanowienia wynagrodzeń Członków Zarządu
Wspólnoty Mieszkaniowej.

za

przeciw

Głosujemy przez postawienie wyraźnego znaku „ X ” w polu głosowania.
……………………………
( podpis Właściciela )

Niniejszą „Kartę” - wypełnioną i podpisaną, prosimy włożyć w terminie głosowania
do zielonej skrzynki pocztowej przed siedzibą Zarządu (Czumy 15, klatka I-sza - wiatrołap)

