
 

Legionowo, dn. 18.05.2016r. 

 

Z  A W I A D O M I E N I E 
 

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie na podstawie § 27 ust. 7 

Statutu Spółdzielni informuje, że w wyniku żądania członków zgłoszonego w trybie § 26 ust. 7 Statutu , 

porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego w sześciu Częściach w dniach od 02.06.2016r. do 

22.06.2016r. uzupełniony o zgłoszone uchwały w pkt 13 lit. „k” „l” i  „ł”  przedstawia się następująco : 

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  Walnego Zgromadzenia 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 protokołu 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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Komisji : 

 -  Mandatowo-Skrutacyjnej, 

     -  Wnioskowej 

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

dniach od 04.06.14r. do 23.06.14r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 30.06.14r.) 

5. Sprawozdanie Zarządu SML-W : 

 -  z działalności za rok 2014, 

     -  z wykonania uchwał  potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.  

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok. 

7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

8. Główne kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2015. 

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

„Przylesie” z działalności za 2014 rok. 

10. Dyskusja na tematy dotyczące p-któw  5, 6, 8 i 9.  

11. Podjęcie uchwał w n. wym. sprawach : 

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

Spółdzielni w 2014 roku, 

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

2014 rok, 

c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014, 

d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu  SML-W w Legionowie za rok 2014, 

e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, 

f. upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia nieruchomości, 

g. zmian Statutu SMl-W, 

h. rozpatrzenia odwołań członków Spółdzielni od decyzji Rady Nadzorczej 

i. zgłoszonych wniosków, 

j. oceny wniosku członków Spółdzielni dotyczącego wprowadzenia opłaty na 

działalność społeczno-kulturalną. 

k.  Zmian 

l. Zmian 

Ł zmian 

 

 

12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

 
 

 

 

 

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. 

17. Przyjęcie porządku obrad. 

18. Wybór Komisji : 

 -  Mandatowo-Skrutacyjnej, 

    -  Wnioskowej. 

19. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia (protokoły z sześciu części 

odbytych w dniach od 04.06.14r. do 23.06.14r. + protokół z obrad Kolegium z 

dnia 30.06.14r.) 

20. Sprawozdanie Zarządu SML-W : 

 -  z działalności za rok 2014, 

     -  z wykonania uchwał potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.  

21. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok. 

22. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

23. Główne kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2015. 

24. Sprawozdanie Rady Osiedla   „Batory”, „Jagiellońska”, „Młodych”, 

„Sobieskiego” i „Przylesie” z działalności za 2014 rok. 

25. Dyskusja na tematy dotyczące p-któw  5, 6, 8 i 9.   

26. Podjęcie uchwał w n. wym. sprawach : 

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z 

działalności Spółdzielni w 2014 roku, 

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

działalności za 2014 rok, 

c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014, 

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

rok 2014, 

e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, 

f. upoważnienia Zarządu SML-W w Legionowie do zbycia 

nieruchomości, 

g. zmian Statutu SML-W,  

h. rozpatrzenia odwołań członków Spółdzielni od decyzji Rady 

Nadzorczej, 

i. zgłoszonych wniosków, 

j. oceny wniosku członków Spółdzielni dotyczącego wprowadzenia opłaty 

na działalność społeczno-kulturalną. 

27. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 

28. Zamknięcie obrad. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
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 05.06.13r. do 21.06.13r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 28.06.13r. 

5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej. 

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

7. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2014/2017. 

8. Sprawozdanie Zarządu SML-W : 

 -  z działalności za rok 2013, 

     -  z wykonania uchwał  Walnego Zgromadzenia potwierdzonych przez Kolegium jako  

         podjęte.  

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za kadencję 2011/2014. 

10. Główne kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2014. 

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

z działalności za okres  2013/2014. 

12. Dyskusja na tematy dotyczące p-któw  8, 9, 10 i 11.  

13. Podjęcie uchwał w n. wym. sprawach : 

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

2013 roku, 

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

kadencję 2011/2014, 

c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013, 

d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu  SML-W w Legionowie za rok 2013, 

e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, 

f. przeznaczenia nadwyżki bilansowej z działalności gospodarczej za rok 2013,  

g. rozpatrzenia odwołania członka Spółdzielni od decyzji Rady Nadzorczej, 

h. wyrażenia zgody na zbycie praw odrębnej własności lokali biurowych Nr 1, 2, 3, 4 oraz po 

wyodrębnieniu i założeniu odrębnej księgi wieczystej dla  lokalu usługowego U6 oraz 

udziałów w odrębnej własności garażu wielostanowiskowego, znajdujących się w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym z usługami w parterze, częścią biurową i garażem 

podziemnym przy ul. Piłsudskiego 28 w Legionowie, 

i. zgłoszonych wniosków, 

j. realizacji przez Zarząd SML-W obowiązku publikowania na stronie internetowej pełnej 

treści aktów, o których mowa w art. 8
1
 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych, ich aktualnej treści 

k. wystąpienia SML-W w Legionowie ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Mieszkaniowych RP. 

14. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2014/2017. 

15. Zamknięcie obrad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


