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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wybrzeże" w Sławnie zawiadamia, że w dniu                                               

18 kwietnia 2018 roku o godzinie 17:00 w świetlicy przy ul. Witosa 9, odbędzie się III część 

Walnego Zgromadzenia Członków SM "Wybrzeże"  w Sławnie, obejmująca budynki:  

Okrzei 7, Okrzei 9,  Okrzei 11, Okrzei 13,  Armii Krajowej 11, Armii Krajowej 18 a, Armii 

Krajowej 18 b. 

 

Projekt porządku obrad: 

Otwarcie obrad. 

Wybór Prezydium Zebrania, przyjęcie porzadku obrad. 

Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniach  

  24-27.04.2017 r. 

Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej ( 3 osoby ) 

Wybór Komisji Wnioskowej ( 2 osoby ) 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2017. 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017.      

Przedstawienie zmian do Statutu Spółdzielni. 

Dyskusja. 

Głosowanie w sprawie uchwał dotyczących : 

a/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2017 –  uchwała nr 1 

b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni sporządzonego na dzień 31.12.2017 rok – 

uchwała nr 2 

c/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni – uchwała nr 3 

d/ przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017 rok – uchwała nr 4 

e/ uchwalenie nowego brzmienia Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wybrzeże“ w Sławnie – 

uchwała nr 5 

f/ wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego usytuowanego w piwnicy bm przy ul. Racibora 3 

Państwu Urszuli i Janowi Bojko – uchwała nr 6                                                                      

Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 

Zakończenie obrad. 

 

 

 

 

 



Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, sprawozdanie z 

działalności Spółdzielni, z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe, projekty 

uchwał będących przedmiotem obrad, Regulamin Walnego Zgromadzenia wyłożone są do wglądu i 

zapoznania się  z ich treścią  w biurze Spółdzielni od dnia 30.03.2018r. w godzinach 8:00-14:00 

oraz zamieszczone na stronie internetowej SM Wybrzeże – smwybrzeze.pl. 
 

Uwaga: Każdy członek może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, 

niezależnie od ilości posiadanych lokali. Każdy członek winien mieć ze sobą dokument 

potwierdzający tożsamość . 
 
 

Grzegorz Tworek   Kazimierz Olejniczak 

  Członek Zarządu   Prezes Zarządu 

 


