
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej 

działając na podstawie § 29 ust.1 Statutu Spółdzielni 

zwołuje 
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 

które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. 
(środa) o godz. 17.00 

w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej 
przy ul. gen. Sulika 4 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad: 

a) wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia,  
b) wybór protokolanta. 

2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: 

a) Mandatowo-Skrutacyjnej, 
b) Wyborczej, 
c) Wnioskowej. 

4. Oświadczenie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawidłowości zwołania Walnego 
Zgromadzenia. 

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok wraz ze 
sprawozdaniem finansowym: 
a) sprawozdanie z działalności Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym,  
b) przedstawienie wyników badania sprawozdania finansowego, 
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, 
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, 
e) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej. 

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok. 
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. 

7. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2018 rok  
a) przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z głosowania nad 

absolutorium.  
8. Wybór Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022: 

a) zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej, 
b) przedstawienie protokołu komisji wyborczej w sprawie kandydatów do Rady 

Nadzorczej, 
c) głosowanie tajne, 
d) ogłoszenie wyniku wyborów do Rady Nadzorczej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. 
10. Upoważnienie Zarządu do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązania finansowego na lata 

2019 – 2020. 
11. Przedstawienie wniosków z lustracji (lustracja 2016 – 2018). 
12. Przedstawienie sposobu realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Zjazd Przedstawicieli Spółdzielczego 

Regionalnego Związku Rewizyjnego. 
14. Wolne wnioski:  

a) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków.  
15. Zamknięcie obrad. 
Sprawozdanie finansowe jest dostępne do wglądu w siedzibie spółdzielni. Projekty uchwał, które 

będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ul. gen. Sulika 4 od dnia 05.06.2019 r. do 25.06.2019 r. w godz. od 10

00
 do 14

00
. 

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

Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (wzór 
pełnomocnictwa dostępny jest w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej). 

Na zebranie prosimy zabrać ze sobą dowody osobiste, niezbędne do stwierdzenia 
tożsamości.  

Wydawanie mandatów od godz. 16.30  

Zapraszamy wszystkich Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
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