
Grójec dnia 06.06.2015r.  

 
                                                                                                     CZŁONKOWIE  

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  

                                                                                 „ SAMOPOMOC”  w GRÓJCU 

                    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Samopomoc” w Grójcu działając na                   

podstawie & 31 pkt. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje i zaprasza Członków  na Walne Zgromadzenie 

Spółdzielni w dniu 29 czerwca 2015 r. ( PONIEDZIAŁEK) o godz. 1700  . Zebranie odbędzie się w 

Szkole podstawowej Nr 2 w Grójcu przy ul. Polna 17 ( sala gimnastyczna ) z następującym 

porządkiem obrad : 

 
1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia. 
2. Przyjęcie Regulaminu obrad 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Wybór Komisji :  mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków  

5. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie prawomocności zwołania Walnego 

Zgromadzenia i prawa do podejmowania uchwał 

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok 

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu :  

a) z działalności Spółdzielni za 2014 rok 

b) sprawozdania finansowego  Spółdzielni za rok 2014  

c) realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia z 2014 r. 

8. Dyskusja nad sprawozdaniami  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014  

10. Podjęcie uchwał w sprawach :  

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni  

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

c) realizacji uchwał z Walnego Zgromadzenia z 2014 r 

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za 2014 rok  

12. Podjęcie uchwał w sprawach : 

a) uchwalenia kierunków działalności Spółdzielni na lata 2015-2016 

b) darowania Gminie Grójec prawa wieczystego użytkowania działek położonych przy ul. 

Mogielnickiej 21- oznaczonych numerami 3325/9. 3325/11 ,1443/11,1443/13 o obszarze 

442,45 m2  

c) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na: 

            - termomodernizację budynku Niepodległości 19 w wys. 770 tys. zł  

13. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwały w sprawie wniosków 

zgłaszanych przez Członków na Walnym Zgromadzeniu   

14. Zakończenie obrad. 

       Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze sprawozdaniami oraz projektami uchwał, które będą 

przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Wymienione dokumenty udostępnione  będą do wglądu w 

biurze Spółdzielni ul. Mogielnicka 30D ( pokój 10 )  na 14 dni przed zebraniem w godzinach pracy biura 

oraz w dniu Walnego na Sali obrad. Prosimy o zabranie ze sobą dowodów tożsamości. 

 


