
 

Legionowo, dn. 05.05.2017r. 

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

          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie na podstawie § 27 ust. 1 Statutu 

Spółdzielni uprzejmie informuje, że zebranie Części I  Walnego Zgromadzenia członków zamieszkałych na Os. „Batory”,  

„Młodych” i „Grzybowa”, Przylesie I”, „Przylesie II” i domki jednorodzinne + członkowie oczekujący na ustanowienie 

prawa do lokalu,  zwołane w oparciu o § 26 ust. 1 Statutu, odbędzie się w dniu 02.06.2017r. o godz. 1800 . Miejsce obrad :  

sala konferencyjna w biurowcu Zarządu, Legionowo, ul. Jagiellońska 11. 

 

P o r z ą d e k   o b r a d :  

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 02.06.16r. do 

22.06.16r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 29.06.16r.) 

5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej. 

6. Sprawozdanie Zarządu SML-W : 

 -  z działalności za rok 2016, 

     -  z wykonania uchwał  Walnego Zgromadzenia potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.  

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok. 

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

9. Sprawozdanie Rady Osiedla   „Batory”, „Młodych”, „Przylesie”, „Jagiellońska” i „Sobieskiego” z działalności za 

2016 rok. 

10. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2017/2020. 

11. Główne kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2017. 

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 2016 roku, 

b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2016 rok, 

c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016, 

d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu  SML-W w Legionowie za rok 2016, 

e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,  

f. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015 i 2016, 

g. wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, 

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

i. zgłoszonych wniosków. 

14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 

15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej. 

16. Zamknięcie obrad. 

 

Uwaga  :                                                                                                                     

- Członkowie SML-W mają prawo do zapoznania się  ze sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi przedmiotem 

obrad. Powyższe materiały  zostaną wyłożone  od dnia 08.05.2017r., w tym : dla członków zamieszkałych w zasobach 

spółdzielczych w Administracjach Osiedli a dla członków oczekujących na ustanowienie prawa do lokalu w biurowcu 

Zarządu, pok. Nr 14. Dodatkowo będą również opublikowane  na stronie internetowej SML-W. 

- Ponieważ w porządku obrad jest punkt o wyborach do Rady Nadzorczej, członkowie mają możliwość zgłaszania 

kandydatów na członków Rady Nadzorczej  w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia I Części Walnego Zgromadzenia 

(posiedzenie I Części Walnego Zgromadzenia odbędzie się 02.06.2017r.) tj. do dnia 17.05.2017r. Zgłoszenie powinno być 

poparte przez co najmniej 10 członków. Zgłoszenia należy dokonać na drukach opracowanych przez Spółdzielnię. Druki: 

zgłoszenie kandydata i oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, można pobrać w biurze Zarządu - 

pokój nr 14  + strona internetowa SML-W. 

-    Członek  otrzyma mandat  w momencie podpisywania listy obecności  za okazaniem dowolnego dowodu tożsamości ze 

zdjęciem. 

                                                                                                                   Zarząd SML-W 

 

 

 

 

 

 



Legionowo, dn. 05.05.2017r. 

Z A W I A D O M I E N I E 
 
          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie na podstawie § 27 ust. 1 Statutu 

Spółdzielni uprzejmie informuje, że zebranie Części II  Walnego Zgromadzenia członków zamieszkałych na Os. 

„Jagiellońska”  w obrębie ulic : Jagiellońska, Al. 3 Maja, Hubala, Kr. Jadwigi, Piłsudskiego, Sobieskiego, Wysockiego, 

Sowińskiego i Piłsudskiego (dot. bud. 0, 2, 3, 4, 24, 29, 33, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 69, 70, 71, 72, „58”, „D”, „A,  

B, C i C1”- „ANAT” i bud. przy ul. Norwida,   zwołane w oparciu o § 26 ust. 1 Statutu, odbędzie się w dniu 07.06.2017r. o 

godz. 1800 . Miejsce obrad :  sala konferencyjna w biurowcu Zarządu, Legionowo, ul. Jagiellońska 11. 

 
P o r z ą d e k   o b r a d :  

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 02.06.16r. do 

22.06.16r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 29.06.16r.) 

5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej. 

6. Sprawozdanie Zarządu SML-W : 

 -  z działalności za rok 2016, 

     -  z wykonania uchwał  Walnego Zgromadzenia potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.  

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok. 

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

9. Sprawozdanie Rady Osiedla   „Batory”, „Młodych”, „Przylesie”, „Jagiellońska” i „Sobieskiego” z działalności za 

2016 rok. 

10. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2017/2020. 

11. Główne kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2017. 

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 2016 roku, 

b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2016 rok, 

c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016, 

d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu  SML-W w Legionowie za rok 2016, 

e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,  

f. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015 i 2016, 

g. wyboru delegata na VII  Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, 

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

i. zgłoszonych wniosków. 

14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 

15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej. 

16. Zamknięcie obrad. 

 

Uwaga  :                                                                                                                     

- Członkowie SML-W mają prawo do zapoznania się  ze sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi przedmiotem 

obrad. Powyższe materiały  zostaną wyłożone  od dnia 08.05.2017r., w tym : dla członków zamieszkałych w zasobach 

spółdzielczych w Administracjach Osiedli a dla członków oczekujących na ustanowienie prawa do lokalu w biurowcu 

Zarządu, pok. Nr 14. Dodatkowo będą również opublikowane  na stronie internetowej SML-W. 

- Ponieważ w porządku obrad jest punkt o wyborach do Rady Nadzorczej, członkowie mają możliwość zgłaszania 

kandydatów na członków Rady Nadzorczej  w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia I Części Walnego Zgromadzenia 

(posiedzenie I Części Walnego Zgromadzenia odbędzie się 02.06.2017r.) tj. do dnia 17.05.2017r. Zgłoszenie powinno być 

poparte przez co najmniej 10 członków. Zgłoszenia należy dokonać na drukach opracowanych przez Spółdzielnię. Druki: 

zgłoszenie kandydata i oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, można pobrać w biurze Zarządu - 

pokój nr 14  + strona internetowa SML-W. 

-    Członek  otrzyma mandat  w momencie podpisywania listy obecności  za okazaniem dowolnego dowodu tożsamości ze 

zdjęciem. 

                                                                                                                   Zarząd SML-W 

 
 

 

 

 

 

 



Legionowo, dn.  05.05.2017r. 

Z A W I A D O M I E N I E 
 
          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie na podstawie § 27 ust. 1 Statutu 

Spółdzielni uprzejmie informuje, że zebranie Części III  Walnego Zgromadzenia członków zamieszkałych na Os. 

„Jagiellońska”  w obrębie ulic : Jagiellońska, Mickiewicza, Sowińskiego, Krasińskiego, Sobieskiego,  Piłsudskiego, Kr. 

Jadwigi, Hubala i Al. 3 Maja  (dot. bud. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 

37, 38, 39, 42 i 43),   zwołane w oparciu o § 26 ust. 1 Statutu, odbędzie się w dniu 12.06.2017r. o godz. 1800 . Miejsce obrad :  

sala konferencyjna w biurowcu Zarządu, Legionowo, ul. Jagiellońska 11. 

 
P o r z ą d e k   o b r a d :  

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 02.06.16r. do 

22.06.16r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 29.06.16r.) 

5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej. 

6. Sprawozdanie Zarządu SML-W : 

 -  z działalności za rok 2016, 

     -  z wykonania uchwał  Walnego Zgromadzenia potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.  

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok. 

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

9. Sprawozdanie Rady Osiedla   „Batory”, „Młodych”, „Przylesie”, „Jagiellońska” i „Sobieskiego” z działalności za 

2016 rok. 

10. Wybory do Rady  Nadzorczej na kadencję 2017/2020. 

11. Główne kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2017. 

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 2016 roku, 

b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2016 rok, 

c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016, 

d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu  SML-W w Legionowie za rok 2016, 

e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,  

f. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015 i 2016, 

g. wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, 

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

i. zgłoszonych wniosków. 

14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 

15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej. 

16. Zamknięcie obrad. 

 

Uwaga  :                                                                                                                     

- Członkowie SML-W mają prawo do zapoznania się  ze sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi przedmiotem 

obrad. Powyższe materiały  zostaną wyłożone  od dnia 08.05.2017r., w tym : dla członków zamieszkałych w zasobach 

spółdzielczych w Administracjach Osiedli a dla członków oczekujących na ustanowienie prawa do lokalu w biurowcu 

Zarządu, pok. Nr 14. Dodatkowo będą również opublikowane  na stronie internetowej SML-W. 

- Ponieważ w porządku obrad jest punkt o wyborach do Rady Nadzorczej, członkowie mają możliwość zgłaszania 

kandydatów na członków Rady Nadzorczej  w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia I Części Walnego Zgromadzenia 

(posiedzenie I Części Walnego Zgromadzenia odbędzie się 02.06.2017r.) tj. do dnia 17.05.2017r. Zgłoszenie powinno być 

poparte przez co najmniej 10 członków. Zgłoszenia należy dokonać na drukach opracowanych przez Spółdzielnię. Druki: 

zgłoszenie kandydata i oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, można pobrać w biurze Zarządu - 

pokój nr 14  + strona internetowa SML-W. 

-    Członek  otrzyma mandat  w momencie podpisywania listy obecności  za okazaniem dowolnego dowodu tożsamości ze 

zdjęciem. 

                                                                                                                   Zarząd SML-W 

 
 

 

 

 

 

 



 

Legionowo, dn. 05.05.2017r. 

Z A W I A D O M I E N I E 
 
          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie na podstawie § 27 ust. 1 Statutu 

Spółdzielni uprzejmie informuje, że zebranie Części IV  Walnego Zgromadzenia członków zamieszkałych na Os. 

„Sobieskiego” + „Listopadowa”,   zwołane w oparciu o § 26 ust. 1 Statutu, odbędzie się w dniu 21.06.2017r. o godz. 1800 . 

Miejsce obrad :  sala konferencyjna w biurowcu Zarządu, Legionowo, ul. Jagiellońska 11. 

 
P o r z ą d e k   o b r a d :  

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 02.06.16r. do 

22.06.16r. + protokół z obrad Kolegium z dnia 29.06.16r.) 

5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej. 

6. Sprawozdanie Zarządu SML-W : 

 -  z działalności za rok 2016, 

     -  z wykonania uchwał  Walnego Zgromadzenia potwierdzonych przez Kolegium jako podjęte.  

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok. 

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

9. Sprawozdanie Rady Osiedla   „Batory”, „Młodych”, „Przylesie”, „Jagiellońska” i „Sobieskiego” z działalności za 

2016 rok. 

10. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2017/2020. 

11. Główne kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2017. 

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 2016 roku, 

b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za 2016 rok, 

c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016, 

d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu  SML-W w Legionowie za rok 2016, 

e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,  

f. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015 i 2016, 

g. wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, 

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

i. zgłoszonych wniosków. 

14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 

15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej. 

16. Zamknięcie obrad. 

 

Uwaga  :                                                                                                                     

- Członkowie SML-W mają prawo do zapoznania się  ze sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi przedmiotem 

obrad. Powyższe materiały  zostaną wyłożone  od dnia 08.05.2017r., w tym : dla członków zamieszkałych w zasobach 

spółdzielczych w Administracjach Osiedli a dla członków oczekujących na ustanowienie prawa do lokalu w biurowcu 

Zarządu, pok. Nr 14. Dodatkowo będą również opublikowane  na stronie internetowej SML-W. 

- Ponieważ w porządku obrad jest punkt o wyborach do Rady Nadzorczej, członkowie mają możliwość zgłaszania 

kandydatów na członków Rady Nadzorczej  w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia I Części Walnego Zgromadzenia 

(posiedzenie I Części Walnego Zgromadzenia odbędzie się 02.06.2017r.) tj. do dnia 17.05.2017r. Zgłoszenie powinno być 

poparte przez co najmniej 10 członków. Zgłoszenia należy dokonać na drukach opracowanych przez Spółdzielnię. Druki: 

zgłoszenie kandydata i oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, można pobrać w biurze Zarządu - 

pokój nr 14  + strona internetowa SML-W. 

-    Członek  otrzyma mandat  w momencie podpisywania listy obecności  za okazaniem dowolnego dowodu tożsamości ze 

zdjęciem. 

                                                                                                                   Zarząd SML-W 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


