
                                                 Skierniewice, dn. 01.09.2021r. 

 
 

O G Ł O S Z E N I E   
 

Zarząd Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje w dniu 22.09.2021r. 
godz. 17oo  w  Hali  Sportowej  Nr 1 OSiR  przy  ul.  Pomologicznej 10  
w Skierniewicach Walne Zgromadzenie Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 

 

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 2020r.: 
       a/ dyskusja, 
       b/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania. 
8. Wybór członka do Rady Nadzorczej Skierniewickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

a) prezentacja kandydatów, 
b) głosowanie,  
c) odczytanie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej. 

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020r.: 
       a/ dyskusja, 
       b/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, 
       c/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
           za 2020r., 
       d/ podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020r., 
       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 protokołu komisji wnioskowej: 
       a/ dyskusja, 
       b/ przyjęcie wniosków. 
12.  Zakończenie obrad. 
 
 
 
 



 
 
Zgodnie z § 70 ust. 2 Statutu SSM projekty uchwał i żądania zamieszczenia 
oznaczonych spraw należy zgłaszać w terminie do dnia 07.09.2021r. w siedzibie 
Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 pokój nr  5 do godz. 15oo. Projekty muszą zawierać 
poparcie co najmniej 10 członków Spółdzielni. 
 
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         
w godzinach  od 12°° - 15°° od dnia  01.09.2021r. po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym: 46 833-40-75 wew. 32 lub 42. 
 
Biura Spółdzielni czynne :  poniedziałek    w godz. od 700 - 1700 

            wtorek-piątek   w godz. od 700 - 1500 

 

Kandydatów do Rady Nadzorczej SSM należy zgłaszać w terminie do dnia 
07.09.2021r. 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. 
 
W Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć udział osoby uprawnione, które 
okażą dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa. 
W celach organizacyjnych zwracamy się do Państwa z prośbą o wcześniejsze 
potwierdzenie udziału w Walnym Zgromadzeniu poprzez wykonanie telefonu 
46 833-40-75 wew. 32 lub 42 bądź napisanie e-maila: samorzad@skier-sm.pl  
do dnia 14.09.2021r. 
 
W związku z trwającym nadal stanem epidemii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
członkom Spółdzielni, uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu, informujemy, że:  
1) Walne Zgromadzenie odbędzie się w dużej sali, gdzie obowiązywać będzie  
    zasada utrzymania odległości 1,5 m od osoby,  
2) w Walnym Zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby objęte kwarantanną  
    oraz będące pod nadzorem epidemiologicznym,  
3) osoby wchodzące do budynku, obowiązane są do założenia maseczek  
    lub przyłbic i przebywania w nich przez czas trwania zebrania,  
4) członkowie wchodzący na salę obrad podlegają obowiązkowi mierzenia  
    temperatury i zdezynfekowania rąk, osoby z podwyższoną temperaturą,                       
    nie zostaną wpuszczone na salę obrad. 
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