
ZAWIADOMIENIE DLA CZŁONKÓW SM „RAZEM” 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” informuje, iż w dniu 06-06-2017r. (wtorek)  o godz. 1600 w Łaziskach Średnich  
w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Wyrskiej 4 , odbędzie się II część Walnego Zgromadzenia Członków obejmująca 
członków spółdzielni zamieszkałych w budynkach: 
Łaziska Średnie: 
ul. Pstrowskiego 1,2,3,5,8,9,11,19,23,25, 
ul. Staszica 1,2,6,10 
ul. Wyrska 6,8,10,12 
ul. Wyszyńskiego 1,3,5 
ul. Zwałowa 5 
ul. Kościuszki 18,20,111,112,113,114  
ul. 22 lipca 7,10 
ul. Sikorskiego 1,3,5 
ul. Powstańców 2,4,5 
ul. Zwycięstwa 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14       
            
o poniższym porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór prezydium dla poszczególnych części WZCz.                                        
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Wybór komisji dla poszczególnych części WZCz: 

- Mandatowo – Skrutacyjnej 
- Wnioskowej 

5. Przyjęcie protokołu Kolegium z WZCz odbytego  w dniu 21.06.2016r.         (uchwała 1/WZCz/2017) 
wraz z podjęciem uchwały o przyjęciu protokołu j.w.                            

6. Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016r. 
7. Omówienie sprawozdania finansowego za 2016r. składającego się z: 

-  wprowadzenia do bilansu, 
-  bilansu za 2016r. 
-  rachunku zysków i strat za 2016r. 
-  informacji dodatkowej, 
-  sprawozdania Zarządu za 2016r. 
-  kierunków działania na 2017r.  
- wniosków z protokołu polustracyjnego i opinii biegłego rewidenta. 

8.  Uwagi i zapytania dotyczące punktów 6 i 7. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

-  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016r.                (uchwała 2/WZCz/2017) 
-  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r.    (uchwała 3/WZCz/2017) 
-  podziału wyniku finansowego      (uchwała 4/WZCz/2017) 
-  zatwierdzenia kierunków działania na 2017r.     (uchwała 5/WZCz/2017) 
-  udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu                 (uchwały 6,7,8/WZCz/2017) 

-  przyjęcia wniosków z protokołu polustracyjnego                                                (uchwała 9/WZCz/2017) 

 

10. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawach:                                                                   
- rozpatrzenie odwołania członków SM „Razem” z tytułu                                      (uchwały  od 9/WZCz/2017) 

   wykluczenia ze Spółdzielni              
11. Omówienie pism skierowanych do Walnego Zgromadzenia Członków          (uchwały …  /WZCz/2017)      

 wraz z podjęciem stosownych uchwał lub decyzji.                  
12. Dyskusja, wolne wnioski. 
13. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji wniosków z protokołu                  (uchwała ……/WZCz/2017) 

Komisji Wnioskowej.                                                                                                                       
14. Zakończenie obrad. 



       

 

 Informujemy, iż sprawozdanie i projekty uchwał (zgodnie z § 20 ust. 5 Statutu Spółdzielni) 

wyłożone będą, co najmniej 14 dni przed dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia Członków tj.  

od dnia 16.05.2017r. w siedzibie Spółdzielni w Łaziskach Górnych przy  

ul. Pstrowskiego 4 w Sekretariacie. Członkom przysługuje od tego dnia prawo do zapoznania się z tymi 

dokumentami w dniach roboczych (oprócz środy) w godzinach: 

pn. 700-1600, wt. 800-1700, czw. 700-1500, pt. 700-1300. Zainteresowanych prosi się o wcześniejsze 

uzgodnienie terminu w Sekretariacie Spółdzielni (tel. 32 738-98-25).  

 Członkom Spółdzielni przysługuje prawo (zgodnie z § 20 ust. 6 Statutu Spółdzielni) zgłaszania 

projektów uchwał i żądania zamieszczania oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Członków w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części WZCz. tj. do dn. 15.05.2017r.  

Proponowane uchwały muszą być poparte pisemnie przez co najmniej 10 Członków. Członek ma prawo 

zgłaszania pisemnych poprawek do projektów uchwał (zgodnie z § 20 ust. 7 Statutu Spółdzielni)  nie 

później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części WZCz tj. do dn. 26.05.2017r. 


