
 

 

WALNE ZGROMADZENIE 
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przecław - Zielone Pole” w Szczecinie, działając na podstawie art. 8³ 
ust. 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. 
poz. 1222), § 25 ust. 1 Statutu SM ,,Przecław - Zielone Pole” oraz uchwały Zarządu Spółdzielni z dnia 
26.05.2015 r. 
 

ZAWIADAMIA 
 
       o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni ,,Przecław - Zielone Pole” w dniu 25.06.2015r.            

       o godz. 17.00. Miejsce obrad – Hotel Dworski, Przecław ul. Pod Zodiakiem 2 

       z następującym porządkiem obrad: 

  1. Otwarcie obrad. 

  2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków S. M. „Przecław - Zielone Pole” w Szczecinie w składzie: 
przewodniczący, sekretarz, dwaj asesorzy. 

  3. Wybór Komisji:  
a. Skrutacyjnej  
b. Wnioskowej  

  4. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności zwołania     
       Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 

  5.  Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad. 

  6.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni w roku 2014 r.  

  7.  Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2014 r.  

  8.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014 r. 

  9.  List po lustracyjny lustracji inwestycyjnej ,,Zbójnicka” za 2013 r. 
 
10.  Prezentacja wizualna stanu technicznego zasobów Spółdzielni. 

11.  Wieloletni plan remontowy zasobów Spółdzielni. 

12 . Dyskusja. 

13.  Podjęcie uchwał w sprawach : 
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 r. 
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014 r.  
c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 r.     
d. udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2014 r.              
e. zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej, 
f. rozwiązania umowy wieczystego użytkowania dla działek o nr. ewid. 2/128, 2/121, 301/7 obręb Przecław, 
g. przyjęcia wniosków po lustracyjnych, 
h. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć do czerwca 2016 r. 
i.      przyjęcie wieloletniego planu remontowego zasobów Spółdzielni.  

 
13.  Wolne wnioski. 

14.  Sprawozdanie komisji wnioskowej oraz głosowanie nad wnioskami. 

15.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków S.M. „Przecław - Zielone Pole” w Szczecinie. 

 Jednocześnie informujemy, że projekty uchwał oraz pozostałe materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad 
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni będą wyłożone do wglądu z dniem 11.06.2015 r. w siedzibie 
Spółdzielni przy ul. Południowej 25 w Szczecinie. 

 

 

Zarząd SM ,, Przecław - Zielone Pole” 



 

                                 


