
Łęczna, dnia 15 maja 2018r. 
        

 

 

            

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w 

Łęcznej zawiadamia, że w dniu 8 czerwca 2018 r.  o godz. 17:00 w budynku Szkoły Podstawowej przy 

ul. Jaśminowej 6 w Łęcznej (mała hala) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej. 

Porządek obrad : 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia- podjęcie uchwały. 

3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór komisji zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. 

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok- podjęcie uchwały w sprawie 

przyjęcia sprawozdania finansowego. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok  

9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2017r.  – podjęcie uchwały; 

10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017r. – podjęcie uchwały; 

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu za 

2017r.; 

12. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z lustracji ustawowej przeprowadzonej za 

okres -1.01.2014-31.12.2016r. 

13. Rozpatrzenie wniosków z lustracji i podjęcie uchwał w zakresie realizacji tych wniosków; 

14. Dyskusja i zgłaszanie wniosków; 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu. 

16. Zamknięcie obrad. 

Uwaga ! 

Protokół z Walnego Zgromadzenia, wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą 

przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są  do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz na 

stronie internetowej Spółdzielni: http://smwspolnota.com.pl/ 

Jednocześnie informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wspólnota” w Łęcznej w przedmiocie zmiany Statutu Spółdzielni i dostosowania go do obecnego 

brzmienia ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze i ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o 

spółdzielniach mieszkaniowych odbędzie się w  terminie późniejszym. 

 

http://smwspolnota.com.pl/


 

Każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z w/w dokumentami, co najmniej 14  dni przed 

terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko członkowie 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Łęcznej, za wyjątkiem osób określonych w art. 36 § 3, § 

7 i § 8 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2003r. nr 188 poz. 1848 z późn. 

zm.) 

Prosimy o zabranie z sobą dowodów tożsamości, które umożliwią sprawną identyfikację członka na 

liście obecności. 

             

 


