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ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA 

 
               Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Szańcach" zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków 
Spółdzielni odbędzie się w dniu 28-11-2022 r. (poniedziałek) o godz. 17:30 w Zespole Szkół Salezjańskich DON 
BOSCO przy ul. Świętokrzyskiej 45-55 we Wrocławiu.  
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór Prezydium Zebrania i Komisji Skrutacyjnej. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Odczytanie listy pełnomocnictw. 
5. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021. 
6. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej za lata 2019, 2020, 2021. 
7. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025 - zgłaszanie kandydatów. 
8. Rozpatrzenie wniosków i wyników lustracji za okres 2015-2018 oraz 2019-2021. Podjęcie uchwał w 

sprawie wniosków. 
9. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
10. Podjęcie uchwał w n/w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021, 
b) zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółdzielni za lata 2019, 2020, 2021, 
c) przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego z działalności Spółdzielni lub sposobu pokrycia 

straty za lata 2019, 2020, 2021, 
d) przeznaczenia nadwyżki finansowej na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za lata 2009-2014,  
e) przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za lata 2019, 2020, 2021, 
f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za lata 2019, 2020, 2021. 

11. Wybory do Rady Nadzorczej – głosowanie.  
12. Przedstawienie propozycji zmiany Statutu Spółdzielni w zakresie sposobu wyboru członków Rady 

Nadzorczej – realizacja wniosku złożonego podczas obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26-06-2019 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 

13. Sprawy różne – dyskusja. 
14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z wyników wyborów do Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w sprawie 

wyborów członków Rady Nadzorczej. 
15. Informacja o złożonych przez członków wnioskach podczas obrad Walnego Zgromadzenia. 
16. Zamknięcie obrad. 

 
UWAGA! 

Sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Spółdzielni od dnia                   
07-11-2022 r. Ponadto, na stronie internetowej Spółdzielni: www.naszancach.pl, w zakładce DOKUMENTY I DRUKI DO 
POBRANIA, członkowie Spółdzielni mają wgląd do wyłożonych dokumentów i innych materiałów po wpisaniu hasła. Każdemu 
członkowi przysługuje prawo zapoznania się z tymi dokumentami. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał oraz 
żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego 
Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. 
Członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego 
Zgromadzenia. Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione, które okażą dokument tożsamości. 
 

Zachęcamy wszystkich członków Spółdzielni do zapoznania się z dokumentami,  
a także do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wyborach do Rady Nadzorczej 

 

 
 

http://www.naszancach.pl/


 

 

 

 


