
PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ

W TRZCIANCE

w     dniu     4     czerwca     2012r.,     w     Krzyżu     Wlkp.   –   o     godzinie     17  00      
w     sali     kina   „  POLONIA  ”   przy     ul.     Wojska     Polskiego  

oraz
w     dniu     6     czerwca     2012r     w     Trzciance   –   o     godzinie     16  30  

w     sali     Spółdzielni     Mieszkaniowej     Lokatorsko   –   Własnościowej     w     Trzciance  

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego zgromadzenia.

2. Wybór pozostałych członków Prezydium (Z-cy Przewodniczącego, 2 Sekretarzy).

3. Głosowanie nad:

a) przyjęciem porządku obrad,

b) przyjęciem protokółu z Walnego Zgromadzenia:

- części I z dnia 25 maja 2011r., (uchwała nr 1),

- części II z dnia 26 maja 2011r., (uchwała nr 2).

4. Wybór Komisji:

a) mandatowej (3 członków),

b) uchwał i wniosków (5 członków).

5. Wybór przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na V kongres 

Spółdzielczości (uchwała nr 3).

6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2011 rok.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2011 rok.

8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli prawidłowości sprawozdania finansowego za 2011.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwał dotyczących:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok i podziału nadwyżki bilansowej

za 2011 rok (uchwała nr 4),

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2011 rok (uchwała nr 5),

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2011 rok (uchwała nr 6),

d) udzielenia Zarządowi absolutorium za 2011 rok (uchwała nr 7, 8, 9),

e) zbycia gruntów otrzymanych jako nieruchomości zamienne w ramach odszkodowania od Gminy 

Trzcianka za działki gruntu przejęte pod drogi publiczne (uchwała nr 10).

f) uchwalenia zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance 

(uchwała nr 11)

g) zbycia części lub całości nieruchomości obejmujących działki gruntu w Trzciance i Krzyżu Wlkp. 

(Uchwała Nr 12),

11. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej wnioski

(uchwała nr 13).

12. Zakończenie.

Protokoły z Walnego Zgromadzenia z dnia 09-06-2010r., oraz z dnia 10-06-2010r., projekty uchwał oraz sprawozdanie zarządu i 
finansowe znajdują się do wglądu od dnia 4 maja 2011r w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciance, pokój 210 w godzinach 
urzędowania (poniedziałki od godziny 800 do godz. 1600, wtorki, środy, czwartki od godziny 700 do godz. 1400, piątki od godziny 700 do 
godz. 1300) 


