
 

P o r z ą d e k   o b r a d 

Walnego  Zgromadzenia  SML-W   w   Legionowie 

 

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Komisji : 

-   Mandatowo-Skrutacyjnej, 

   -   Wnioskowej 

   -   Wyborczej 

4. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia (protokoły z sześciu części odbytych 

w dniach od 28.05.15r. do 18.06.15r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 25.06.15r.) 

5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej. 

6. Sprawozdanie Zarządu SML-W : 

    -   z działalności za rok 2015, 

    -   z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte. 

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok.  

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

9. Sprawozdanie Rady Osiedla „Batory”, „Jagiellońska”, „Młodych”,    „Sobieskiego”  i 

„Przylesie” z działalności za 2015 rok. 

10. Wybory do Rady Osiedla „Batory”, „Jagiellońska”, „Młodych”, „Sobieskiego” i „Przylesie” 

na kadencję 2016/2019. 

11. Główne kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2016. 

12. Dyskusja na tematy dotyczące p-któw 6, 7, 9 i 11. 

13. Podjęcie uchwał w n. wym. sprawach : 

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności 

Spółdzielni w 2015 roku, 

b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 

2015 rok, 

c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015, 

d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu SML-W w Legionowie za rok 2015, 

e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, 

f. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015, 

g. przyjęcia wniosków wynikających z protokółu polustracyjnego dot. lustracji pełnej 

działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2013r. 

h. upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości, 

i. upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do przystąpienia do organizacji 

gospodarczej, 

j. zgłoszonych wniosków, 

k. oceny wniosku członków Spółdzielni dotyczącego wprowadzenia opłaty na 

działalność społeczno-kulturalną, 

l. zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w 

Legionowie, 

ł.   odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej. 

14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 

15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Osiedla „Batory”, „Jagiellońska”, „Młodych”, 

„Sobieskiego” i „Przylesie”. 

16. Zamknięcie obrad. 

      

 

 

 


