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1) Część I - obejmująca członkow
łozonych przy ulicach: J. S.
i Wałbrzyskiej L9, odbędzie

Warszawa, dnia łP,O.ł,, 2017 r,

Spółdzielni zamieszkałych w nieruchomościach po-
Bacha 2O, 22, 26, 26b, 30, 34, 34a

się dnia 15 maja 2017 r, (poniedziałek),

7-,AIń/IADOI\{IE,NIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Słuzew nad Dolinką" w Warszawie, działając
na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Społdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Człon_
ków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Służew nad Dotinką" w Warszawie, które od-
będzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. W. A. Mozarta 1 - sala konferencyjna
(V piętro).
Zgodnie z § 2l ust. 2 Statutu Społdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni od-
bywać się będzie w pięciu częściach.

2) CzęŚĆ II - obejmująca członków Społdzielni zamieszkałych w nieruchomościach po-
łozonych przy ulicach: Wałbrzyskiej 15, A. Kmicica 1, BatuĘ L,3,7,7a,7c
i 7d, odbędzie się

3) CzęŚĆ III - obejmująca członków Społdzielni zamieszkałych w nieruchomościach
połozonych przy ulicach: W. A. Mozarta 8, 10, J. s. Bacha 14, Sonaty 2| 4| 6
i 6c, odbędzie się dnia 17 maia 2017 r. (środa), o qodzinie 1800.

4) CzęŚĆ IV - obejmująca członkow Spółdzielni zamieszkałych w nieruchomościach
połozonych przy ulicach: Z. Noskowskiego 2, 6,8, J. S. Bacha 7, Lo, Loa, 1,2,
W. A. Mozafta 2, 3 i 6, odbędzie się dnia 18 maja 2017 r., (czwartek),
o qodz. 1800.

Część V - obejmująca członków
łozonych przy ulicach: Łukowej

Społdzielni zamieszkałych w nieruchomościach po-
L, 2, 3, 7, Z. Noskowskiego LO, L2| L6, 20

5)

i J. Elsnera 32, odbędzie się dni 19



11.
12,

POFLZADEK OBR.AD
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2, Wybor Prezydium kazdej zczęści Walnego Zgromadzenia.
3. Wybor komisji mandatowo-skrutacyjnej kazdej częściWalnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie porządku obrad,
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Społdzielni w roku 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Społdzielni za rok2016.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczejza rok2016wraz z wynikami lustracji,
8. Dyskusja nad pkt, 5-7.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarząduzdziałalności Społdzielni w roku 2016,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansoweg o za rok 2016,

c) podziału nadwyzki bilansowej za rok2016,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Społdzielni za rok 2016,
e) rozpatrzenia iprzyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej zarok2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uczestniczenia członkow Społdzielni w kosztachzwiązanych z działal-
nością społeczno-kulturalną i oświatową Społdzielni.
Rozpatrzenie i uchwalenie zmian w Statucie Społdzielni Mieszkaniowej ,,Słuzew nad Dolinką".
Rozpatrzenie i uchwalenie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Członkow Społdzielni
Mieszkaniowej ,,Słuzew nad Dolinką" poprzez uchwalenie nowego regulaminu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Społdzielnl na Vll Krajowy ĄazdZwiązku Rewizyjne-
go Społdzielni Mieszkaniowych RP.

1 4. Zakonczenie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Społdzielni informuje o prawie członkow do zapoznania się ze sprawozdaniami oraz ze
wszystkimi pozostałymi materiałami będącymi przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
w tym projektami uchwał, które będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy
ul. Mozańa 1, lV piętro, pok. 401 (Sekretariat Rady Nadzorczej), w terminie od dnia 24 kwietnia
2017 roku w godzinach urzędowania Spółdzielni Wyżej wymienione dokumenty będą dostępne
równiez po zalogowaniu w systemie EDlS.
Zgodnie z § 24 ust. 4 i 5 Statutu, członkowie mają prawo zgłaszac projekty uchwał i ządania zamiesz-
czenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie
do'15 dni przed dniem pierwszej częsci Walnego Zgromadzenia, Projekt uchwały zgłaszanej przez
członkow Społdzielni musi byc popańy przez co najmniej 10 członkow, ktorych podpisy zostaną potwier-
dzone notarialnie lub przez uprawnionego pracownika Społdzielni. Pracownikami uprawnionymi do po-
twierdzania podpisow w godzinach urzędowania Społdzielni są. p Edyta Sybicka (pok Nr 3O2)
i p, Marzanna Szafrańska (pok. Nr 401),
Ewentualne projekty uchwał, zgłoszone w trybie § 24 ust. 4 i 5 Statutu, zostaną wyłozone
na co najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Społdzielni,
w pok. 401 oraz w systemie EDlS, w zakładce ,,Aktualnosci".
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia proszeni będą o podpisanie listy obecności, ktora zostanie wyłozona
przed wejŚciem do sali, w ktorej będą odbywać się obrady. Prosimy o zabranie dokumentu potwier-
dzającego tozsamośó,
Każdy z członkow moze uczestniczyc z prawem głosu tylko w jednej, właściwej dla niego, części Walne-
go Zgromadzenia, zgodnie z podziałem podanym powyzej. Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu, członek może
brac udział w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, który nie może zastępować więcej niz
jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i
dołączone do protokołu. Wzor pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie Społdzielni, na stronie inter-
netowej Społdzielni www.smsnd,pl oraz w systemie EDlS.


