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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.83 ust.2 i 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 77 ust.l
i § 73 ust. 2 Statutu Spółdzielni Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje:

WALNE ZGROMADZENIE WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
w Społecznym Domu Kultury w sali nr 1przy ul. Słowackiego 19a o godz. 1700 w trzech

które odbędzie się
częściach:

o
.

dniu 6 częrwca2019 r. (crwartek\ Osiedla: Zoliborz II. Zoliborz III. Rudawka i Piaski.
częśćII w dniu 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) Osiedla: Zatrasie. Młocinv. Niedzielskiego.
Nowodwory, Latyczowska i Hery.
o częśćIII w dniu 12 czerwca 2019 r. (środa) Osiedla: Bielanv. Wawrzvszew. Wawrzyszew Nowy.
proponowany uzupełnionv porzadek obrad:
l. Otwarcie Walnego Zgromńzeniai stwierdzenie prawidłowościzwołania.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromńzenia w składzie: przewodniczący,2 asesorów i sekretarz.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej wrazz przedstawieniem wniosków polustracyjnych ZRSM RP.
6. Przedstawienie sprawozdaria z dzińa1rności Zarządtl za 2078 r. wraz z realizaiją podjętych uchwał przez Walne
Zgtomadzenie w 2018 r. i informacją nt. sposobu realizacji wniosków polustracyjnych zawarĘch w liście
polustracyjnymZwiązku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkarriowych RP z dnia26.03.2019 r.
7. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za20l8 r. wTaz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
8. Kierunki rozwoju działalnościinwestycyjnej WSM.
9. Informacja nt. przeksńałcenia prawa uĄrtkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi
częśó I w

or az

re

gulacji prawnej gruntów.

lO.Informacja nt. warunków spłaty kredytów mieszkaniowych w ramach umów zawarĘch z BGK.
11.Podjęcie uchwaĘ w sprawie przyznaniaffilłu ,,Zasłużonego Cńonka Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Warszawie".
12.Dyskusja.

l3.Podjęcie uchwał w sprawach:

l)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

7

4.

zatutierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018tok,
podziŃu nadwyzki bilarrsowej za20l7 r.,
podziału nadwyżki bilansowej zaż0l8 r.,
przyjęcia sprawozdani a Zarządl za 2018 r.
udzielenie absolutorium Członkom Zaruądu,
odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej - wnioski Członków Spółdzielni,
przyjęcia sposobu rcalizacji wniosków polustracyjnych,
ustalenia zasad określającychwartośćgruntów przeznacz§nych

pod dzińa|nośćinwesĘcyjną

o numerach ewidencyjnych 58/3 oraz 68,
z obrębu 4-03-06, położnych w Warszawie,
1 O)przyjęcia znian w regulaminie Walnego Zgromadzenia,
ll)zatwierdzenia kierunków działalnościZarządu Spółdzielni na 2019 rok,
l2)przyjęcia kierunków rozrvoju działalnościinwestycyjnej WSM,
1 3)prąystąpienia do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
l4)powołania Komisji mającej na celu wyjaśnienie sprawy
garazy nr 15 i nr 16 do.budynku garazowego
przy ul. Rydygiera 4 w,Warszawie - wniosek CzłoŃów Spółdzi{hi.
Zari<nięcie zebrania.
wyrazeniazgody na zbycie nieruchomości gruntowych

z.cAPRĘESA
ds.

'Uwagi:

mgr inż.

1. Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się z dokumentami
Zgromadzenia, w tym: ze sprawozdaniami i projektami uchwał; Listem

przedmiotem obrad Walnego

polustracyjnymo Sprawozdaniem bieglego
rewidenta z badania bilansu za 20l8r., które w godzinach 10.00- 15.00 są do wglądu w Administracjach Osiedti
i w Biurze Zarządu WSM pok 103 oraz dostępne na stronie internetowej WSM (dostęp poprzez e-book).
Uprzejmie prosimy o przybycie na Zebranie z dokumentem tożsamościi legitymacją członkowską WSM ponieważ
są one podstawą do wydania mandatu uprawniającego do udziału w głosowaniu.
3. W częściach Walnego Zgromadzenia udział biorą Członkowie Spółdzielni zamieszkali w poszczególnych Osiedlach
osobiścielub poprzez pełnomocników, przy czym jeden Członek Spółdzielni może reprezentować tylko jednego

Członka Spółdzielni na podstawie pisemnego pelnomocnictwa.

