
ZAWIADOMIENIE 

O ZWOŁANIU  WALNEGO  ZGROMADZENIA 

 

Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2018 r. (sobota) o godzinie 1000                           

w Publicznym Gimnazjum nr 8 przy ul. Piastowskiej 17 odbędzie się  dla członków Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Michałów” w Radomiu  Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem 

obrad:  

 

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybory Komisji: mandatowo – skrutacyjnej, wnioskowej. 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności                          

do podejmowania ważnych uchwał. 

5. Rozpatrzenie wniosku wynikającego z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni        

za lata 2014 – 2017 oraz podjęcie uchwały w tym zakresie.  

6. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2018 – 2021. 

7. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2018 – 2021. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.  

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r., łącznie                         

ze sprawozdaniem finansowym za 2017 r. i informacją z realizacji wniosków zgłoszonych na 

Walnym Zgromadzeniu w dniu 09 czerwca 2017 r.  

10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami. 

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

⎯ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r. 

⎯ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  Spółdzielni za 2017 r, 

⎯ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r, 

⎯ podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r, 

⎯ realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 09 czerwca 2017 r. 

⎯ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 r. 

12. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej i zastępców członków Rady 

Nadzorczej na kadencję w latach 2018 – 2021. 

13. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. 
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14. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej 

Spółdzielni na lata 2018 – 2021. 

15. Uchwalenie zmian w statucie Spółdzielni. 

16. Ogłoszenie wyników wyborów członków Rady Nadzorczej i zastępców członków Rady 

Nadzorczej na kadencję w latach 2018 – 2021. 

17. Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia przez Spółdzielnię działalności społecznej, 

oświatowej i kulturalnej na rzecz członków Spółdzielni. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego części 

działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 350/122 i 350/177 na rzecz obecnego 

dzierżawcy. 

20. Dyskusja, wolne wnioski i pytania uczestników. 

21. Odczytanie zgłoszonych wniosków i przekazanie ich do rozważenia przez organy Spółdzielni. 

22. Zamknięcie obrad. 

 

Członkom Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z materiałami w sprawach 

będących przedmiotem obrad. 

 

Od dnia 25 maja 2018 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Jagiellońskiej 2,  w pokoju nr 6 wyłożone 

są do wglądu następujące dokumenty: 

 

1. List polustracyjny Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych               

w Radomiu, podsumowujący lustrację całokształtu działalności Spółdzielni za lata 2014 – 

2017. 

2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r. 

3. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2017 r. – sporządzone przez Zarząd. 

4. Informacja Zarządu z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim Walnym 

Zgromadzeniu  w dniu 09 czerwca 2017 r. 

5. Zmieniony statut. 

6. Zmieniony Regulamin Rady Nadzorczej. 

7. Projekty uchwał. 

W pokoju nr 4 członkowie mogą zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni 

(bilansem) za 2017 r.  
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Ważne: Mandaty, potwierdzające prawo udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, wydawane 

będą członkom Spółdzielni po okazaniu dokumentu ze zdjęciem.  

 

W związku z tym prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość. 


