
 
 
 

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

        Zgodnie z § 20 w związku z § 17 ust. 2 statutu oraz w oparciu o uchwałę 
Rady Nadzorczej nr  27/2023 Zarząd Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
zwołuje Walne Zgromadzenie Członków. 
Walne Zgromadzenie Członków (Część I) zgodnie z uchwalonym przez Radę 
Nadzorczą podziałem odbędzie się w dniu 29.05.2023 r. o godz. 17.00                        
w Hali Sportowej MOSiR w Sosnowcu – Niwka, ul. Orląt Lwowskich 70.                     
 

 
Porządek obrad : 

 
1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium. 
2. Odczytanie listy pełnomocników członków Spółdzielni. 
3. Wybór Komisji : 

 
- Mandatowo-Skrutacyjnej 
- Uchwał i Wniosków 
 

4. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków.      
              

5. Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków  (Część I)                              
w sprawach : 

 
a) przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, 
b) przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków odbytego                  

w 4-ch częściach w dniach : 06.06.2022 r., 07.06.2022 r., 08.06.2022 r., 
09.06.2022 r. 

 
6. Przedstawienie informacji z działalności administracji i Rady Osiedla                  

za 2022 r. (Część I). 
 

7. Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków  (Część I)                              
w sprawach : 
 
a) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r., 
b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni za 2022 r., 
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za 2022 r., 
d) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i poszczególnym 

członkom Zarządu z działalności za 2022 r. 
e) podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) spółdzielni z działalności 

gospodarczej  opodatkowanej za 2022 rok, 
f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką spółdzielnia może  

zaciągać, 



g) wyrażenia zgody na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu mieszkalnego położonego w Sosnowcu przy                                        
ul. Sobieskiego 25/166, 

h) wyboru delegata oraz jego zastępcy na VIII Krajowy Zjazd Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie. 

 
8. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 
9. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Sosnowieckiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 

 
 
 
 
Informacja dodatkowa : 
 
Każdy członek ma prawo zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem 
obrad Walnego Zgromadzenia Członków w godzinach pracy spółdzielni                    
w Administracji nr 1 przy ulicy Kalinowej 169 w terminie od  08.05.2023 r. 
 

Uprzejmie prosimy członków przybywających na zebranie o podpisywanie 
listy obecności za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu 
tożsamości. 

 
 
 
Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Sosnowieckiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej: 
 

 
Informujemy, iż w związku z  zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze obrady zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami 
bezpieczeństwa sanitarnego, które obowiązywać będą w terminie przeprowadzenia 
obrad.    
 
 
 

 
 

 
 

 
                             Zarząd Spółdzielni 
 

 
 
 

 
Sosnowiec, dnia  28.04.2023 r. 


