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O G Ł O S Z E N I E   
        
           Zarząd Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia o terminach zebrań Walnego 
Zgromadzenia Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywającego się  w częściach j.n.: 
 
- 07.06.2022r. godz. 1700  w Hali Sportowej Nr 1 OSiR przy ul. Pomologicznej 10 
  os.1000-Lecia  i 1000-Lecia Płd.,  

- 09.06.2022r. godz. 1700  w Hali Nr 3 OSiR przy ul. Tetmajera 7 
  os. Widok kw. A, B, C i D. 
 

PORZĄDEK OBRAD 
 

1. Otwarcie Zebrania. 
2. Odczytanie listy pełnomocnictw. 
3. Wybór Prezydium Zebrania. 
4. Odczytanie porządku obrad. 
5. Wybór komisji: 

       a/ mandatowo-skrutacyjnej, 
       b/ wnioskowej. 

6. Odczytanie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej. 
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  za 2021r.: 

       a/ dyskusja, 
       b/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania. 
   8. Wybory do Rady Nadzorczej Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
       a) prezentacja kandydatów, 
       b) głosowanie,  
       c) odczytanie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej. 
    9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021r.: 
        a/ dyskusja, 
        b/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, 
        c/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
            finansowego za 2021r., 
        d/ podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021r., 
        e/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom  Zarządu. 
  10. Omówienie projektu uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką  
         Spółdzielnia może zaciągnąć: 
         a/ dyskusja, 
         b/ podjęcie uchwały. 
  11.  Odczytanie wniosków polustracyjnych: 
         a/ dyskusja, 

   b/ podjęcie uchwały 
  12.  Odczytanie protokołu komisji wnioskowej: 
         a/ dyskusja, 
         b/ przyjęcie wniosków. 
  13.  Zakończenie obrad. 

 
 
 



 
 
Zgodnie z § 70 ust. 2 Statutu SSM projekty uchwał i żądania zamieszczenia 
oznaczonych spraw należy zgłaszać w terminie do dnia 23.05.2022r. w siedzibie 
Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 pokój nr  5 do godz. 15oo. Projekty muszą zawierać 
poparcie co najmniej 10 członków Spółdzielni. 
 
Zgodnie z § 66 ust. 2 Statutu SSM w przypadku, gdy członkowi przysługuje prawo 
do więcej niż jednego lokalu – członek składa Spółdzielni oświadczenie o tym,          
z którym z tych lokali będzie związane wykonywanie przez niego prawa do udziału 
w Walnym Zgromadzeniu. 
 
Ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad członkowie 
mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 pok. nr 6 lub 5         
oraz w Administracji os. Widok ul. Norwida 4 w godzinach  od 12°° - 15°° od dnia  
16.05.2022r. 
 
Biura Spółdzielni czynne :  poniedziałek    w godz. od 700 - 1700 

            wtorek-piątek   w godz. od 700 - 1500 

 

W związku z tym, iż pierwsza część Walnego  Zgromadzenia odbędzie się w dniu 
07.06.2022r. kandydatów do Rady Nadzorczej SSM należy zgłaszać w terminie      
do dnia 23.05.2022r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 pokój nr 5            
do godz. 1500. Zgłoszenie musi zawierać poparcie co najmniej 10 członków 
Spółdzielni oraz oświadczenie kandydatów. Druki oświadczeń i druk zgłoszenia  
członków można pobrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 pokój nr 6, 
Administracji os. 1000-Lecia i 1000-Lecia Płd. oraz os. Widok, a także na stronie 
internetowej Spółdzielni www.skier-sm.pl. 
 
Udział w Walnym Zgromadzeniu członków os. 1000-Lecia, 1000-Lecia Płd.     
i os. Widok będą mogły wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty 
tożsamości oraz dokumenty uprawniające do uczestnictwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skier-sm.pl/

