
                                                                                                                    
 

Dąbrowa Białostocka, dn. 24 maja 2012 r. 

 

Ldz/244/2012 

Członkowie  

Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Dąbrowie Białostockiej 

 
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w D ąbrowie Białostockiej 
 

działając na podstawie § 29 ust.1  Statutu Spółdzielni 
 

zwołuje 

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 
 
 

które odb ędzie si ę w dniu 17 czerwca 2012 r. 
(niedziela) o godz. 12.30 

w Kinie „Lotos” 
przy ul. Kunawina 1 

 
 

Proponowany porz ądek obrad:  
 

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium. 
2. Wybór osoby protokolanta. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 14.04.2011r. 
5. Wybór komisji:  

a) mandatowo-skrutacyjnej 
b) wnioskowej 

6. Oświadczenie komisji mandatowo-skrutacyjnej o prawidłowości zwołania 
Walnego Zgromadzenia. 

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011r. 
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. 

8. Przedstawieni sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011r. 
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. 

9. . Przedstawienie wyników badania sprawozdania finansowego za 2011r. 
- podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania, 
- podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty finansowej. 

10. Przedstawienie sposobu realizacji uchwał i wniosków z Walnego 
Zgromadzenia z dnia 14.04.2011r. 
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11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu pełniącym funkcję w 2011r. 
12. Wynagrodzenie dla Członków obecnej Rady Nadzorczej. 

- podjęcie uchwały o wynagrodzeniu Członków Rady Nadzorczej. 
13. Upoważnienie Zarządu do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązania 

finansowego na lata 2012 – 2013. 
14. Wybór delegata na zjazd Spółdzielczego Związku. 
15. Wolne wnioski:  

- sprawozdanie komisji wnioskowej,  
- przyjęcie wniosków. 

16. Zatwierdzenie protokołu komisji wnioskowo-skrutacyjnej oraz wnioskowej. 
17. Zamknięcie obrad. 

 
 

Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępnione do wglądu w biurze 
Spółdzielni przy ul. Sulika 4 oraz na stronie internetowej www.smdabrowa.home.pl 
od dnia 29 maja do 14 czerwca 2012 r. w godz. od 900 do 1600. 

Każdemu z Członków Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z nimi 
w miejscu ich wyłożenia. 

Każdy mieszkaniec Spółdzielni mo że sprawdzi ć czy znajduje si ę w spisie 
członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadze niu. 
 
Na podstawie Art. 36 § 2 Prawa Spółdzielczego i § 2 8 ust. 1 Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
 

Wstęp na Walne zgromadzenie maj ą wył ącznie   
Członkowie Spółdzielni. 

 
Na zebranie prosimy zabra ć ze sobą dowody osobiste, niezb ędne do 
stwierdzenia to żsamości przy podpisywaniu listy obecno ści. Brak dokumentu 
identyfikuj ącego zaskutkuje niemo żnością wydania mandatu uprawniaj ącego 
do wzi ęcia udziału w głosowaniu. 
 
Wydawanie mandatów od godz.11.45   
 

 
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
 

Wiktor Góralski 
Leon Sanik 

Janusz Łuku ć 


