
 

Zawiadomienie 

Na podstawie § 33 ust. 1 oraz § 34 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku 

Podlaskim zawiadamia iż zwołuje Walne Zgromadzenia Członków Spółdzielni, które odbędzie się w 

częściach w dniach 23, 24, 27, 28 i 29 maja 2019 roku, każda część o godz. 17:00, 

w siedzibie Spółdzielni (Osiedlowy Dom Kultury) przy ul. 11 Listopada 10: 
 

Szczegółowe informacje nt. harmonogramu części Walnego Zgromadzenia znajdują się w uchwale Zarządu 

Spółdzielni w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia [link do uchwały] 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1) Otwarcie obrad. 

2) Wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia. 

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

4) Przyjęcie porządku obrad. 

5) Złożenie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym. 

[Pobierz sprawozdanie finansowe za 2018 rok] [Pobierz sprawozdanie Zarządu] [Pobierz sprawozdanie 

z badania sprawozdania finansowego] 
6) Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok. [Pobierz sprawozdanie RN] 

7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok 
[Pobierz projekt uchwały 01/2018]. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok.  

       [Pobierz projekt uchwały 02/2018] 
9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018. [Pobierz projekt uchwały 

03/2018] 
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. [Pobierz projekt uchwały 

04/2018] 
11) Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. [Pobierz projekt uchwały 

05/2018] [Pobierz projekt uchwały 06/2018] 
12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków. [Pobierz projekt uchwały 07/2018] 

13) Sprawy różne 

14) Zamknięcie obrad. 
 

Po przedstawieniu każdej sprawy ujętej w porządku obrad przed głosowaniem nad uchwałą zostanie 

przeprowadzona dyskusja (§ 37b ust. 1 Statutu). 

W części Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie członkowie Spółdzielni – osobiście 

lub przez pełnomocnika (§ 31 Statutu). [Pobierz wzór pełnomocnictwa] W przypadku, jeśli członek posiada 

tytuł prawny do kilku lokali spółdzielczych lub/i praw własności lokalu jest on uprawniony do wzięcia udziału 

wyłącznie w jednej części walnego zgromadzenia, właściwej ze względu na położenie jednego z posiadanych 

praw do lokali. 

Od 02 maja 2019 roku w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. 11 Listopada 10 (pok. nr 10) wyłożone zostaną 

projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2018 wraz ze 

sprawozdaniem biegłego rewidenta z jego badania. Powyższe dokumenty zostaną również udostępnione na 

stronie internetowej Spółdzielni. 

Każdy z członków Spółdzielni ma prawo zapoznać się z w/w dokumentami oraz zgłosić na piśmie wnioski 

do wyłożonych w Sekretariacie Spółdzielni projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, najpóźniej do 

20 maja 2019 roku. 

Członkowie Spółdzielni zainteresowani udziałem w obradach części Walnego Zgromadzenia proszeni są o 

zabranie ze sobą dokumentu umożliwiającego potwierdzenie ich tożsamości. 
 

UWAGA: Zarząd Spółdzielni apeluje do osób, które chcą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu i do 

chwili obecnej jeszcze nie złożyły aktualizacji kwestionariusza członkowskiego (w szczególności według 

stanu na dzień 09 września 2017 roku), aby pilnie skontaktowały się ze Spółdzielnią. Jest to konieczne do 

weryfikacji i aktualizacji rejestru członkowskiego – tj. wykazu osób uprawnionych do uczestniczenia w 

części Walnego Zgromadzenia. 
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