
Ostrowiec Św., dnia 01.06.2017 r.

U Z U P E Ł N I E N I E  P O R Z Ą D K U  O B R A D  W A L N E G O  Z G R O M A D Z E N I A  

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie § 24  ust. 1, 2, 4 i 5 Statutu SM „Krzemionki” Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” 

uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia SM „Krzemionki” w 2017 r.
Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad i wybór Prezydium Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej oraz ds. Tajnego Głosowania.
4. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni na lata kadencji 2017-2020 (wybory – część 1), w tym:

- informacja o zasadach przeprowadzenia wyborów,
- prezentacja kandydatów, odpowiedzi na pytania,
- przeprowadzenie głosowania tajnego.

      4.A) Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie odwołania członków Zarządu: Z-cy Prezesa ds. GZ Mirosława Kaczmarczyka i Członka Zarządu
Mieczysława Żaczka (odwołanie – cześć 1).

5. Przedstawienie  sprawozdania  Zarządu  z  działalności  Spółdzielni  za  2016  r.,  w  tym  kierunków  rozwoju  działalności  gospodarczej  oraz  społecznej  i
kulturalnej.

6. Informacja o realizacji wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego dotyczącego działalności Spółdzielni za lata 2012-2014.
7. Informacja o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2016 r.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r.
9.  Informacja na temat wyników lustracji przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, za okres od 01.01.2015 r.

do 31.05.2016 r. 
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016,
2) wyznaczenia kierunków działalności gospodarczej i kulturalnej Spółdzielni na rok 2017, w tym zatwierdzenie do realizacji inwestycji polegających na

budowie zespołów garaży w zasobach Spółdzielni,
3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu w składzie:

- Marzena Gos – Prezes Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 29.04.2016 r.,
- Barbara Przelazły - Prezes Zarządu w okresie od 15.11.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- Mirosław Kaczmarczyk – Z-ca Prezesa w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- Mieczysław Żaczek – Członek Zarządu w okresie od 29.03.2016 r. do 31.12.2016 r. 

4) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016. 
5) przyjęcia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego, dotyczącego działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2015 r. do 31.05.2016 r.,
6) przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.,
7) podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r.,
8) zbycia udziałów w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami: 55/26,

57/17, 62/17, 65/8, 64/1, 64/2 i 71/7 (obręb 19 arkusz 1) w rejonie ODS „Malwa” na os. Stawki przewidzianej do wydzielenia po wybudowaniu  
i ustanowieniu prawa odrębnej własności garaży. 

9) zbycia udziałów w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerami: 55/6 (obręb
20 arkusz 4) w rejonie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 111 na os. Rosochy przewidzianej do wydzielenia po wybudowaniu i ustanowieniu
prawa odrębnej własności garaży. 

10) wyrażenia  zgody na  spłatę  przez  Spółdzielnię  zobowiązań  członków Spółdzielni  posiadających spółdzielcze  prawo do lokali  w celu  uzyskania
umorzenia części tych zobowiązań.

11) wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie;
12) wyboru delegata i jego zastępcy na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
13) wyrażenia opinii w sprawie utrzymania działalności  dotyczącej punktu kasowego Spółdzielni.

       11.A) Podjęcie uchwał zgłoszonych przez członków spółdzielni w sprawach:
1)  zobowiązania Rady Nadzorczej  do poszerzenia  planu rzeczowo-finansowego remontów na 2017 r.  w zakresie  wykonania termomodernizacji
budynku os. Stawki 49,
2) zobowiązania Rady Nadzorczej  do poszerzenia planu rzeczowo finansowego remontów na 2017 r.  w zakresie  wykonania termomodernizacji
budynku os. Stawki 96,
3)  zobowiązania Rady Nadzorczej  do poszerzenia  planu rzeczowo-finansowego remontów na 2017 r.  w zakresie  wykonania termomodernizacji
budynku os. Stawki 83,
4)  zobowiązania Rady Nadzorczej  do poszerzenia  planu rzeczowo-finansowego remontów na 2017 r.  w zakresie  wykonania termomodernizacji
budynku os. Stawki 72
5)  zobowiązania Rady Nadzorczej  do poszerzenia  planu rzeczowo-finansowego remontów na 2017 r.  w zakresie  wykonania termomodernizacji
budynku os. Stawki 73,
6) obniżenia odpłatności za kserokopię dokumentów dla członków Spółdzielni,
7)  wyegzekwowania  przez  Zarząd  od  dłużników  50%  kosztów  windykacyjnych,  które  Spółdzielnia  zapłaciła  Kancelarii  Prawno-Podatkowej
Przemysława Plaskoty.

12. Rozpatrzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia członkostwa – podjęcie stosownej uchwały.
13. Odczytanie sprawozdania Komisji Wnioskowej.
14. Wybory do Rady Nadzorczej (wybory – część 2) 

– przedstawienie sprawozdania Komisji z wyników głosowania w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni na lata kadencji 2017-2020. 
       14.A) Przedstawienie sprawozdania Komisji z wyników głosowania tajnego w sprawie odwołania członków Zarządu (odwołanie – część 2).

15. Zakończenie obrad.
U W A G A:
Pogrubiona czcionka oznacza uzupełnienie porządku obrad o sprawi wynikające z wniesionych na Walne Zgromadzenie przez członków spółdzielni projektów uchwał. 
Dodane zostały punkty: 4A), 11A), i 14)A.
W związku z wniesionymi projektami uchwał o odwołanie dwóch członków zarządu zaszła konieczność, aby zamiast Komisji ds. wyborów do Rady Nadzorczej powołać 
Komisję 
ds. Tajnego Głosowania, która przeprowadzi głosowania tajne, zarówno w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej jak i odwołania członków zarządu. Zmiana ta została 
uwzględniona w punkcie 3 porządku obrad Walnego Zgromadzenia.


