
OGŁOSZENIE 
 

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „Chojny” powiadamia 

członków Spółdzielni, że: 

 

27 maja 2019 roku odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmującą 

członków Spółdzielni zamieszkałych lub posiadających lokale mieszkalne, 

użytkowe, garaże w budynkach 1 – 35, przy ul. Ogniskowej – bud. 7A, 8A, 12A 

oraz w pawilonach przy ul. Kurczaki.  

                                    

28 maja 2019 roku odbędzie się część Walnego Zgromadzenia: obejmującą 

członków Spółdzielni zamieszkałych lub posiadających lokale mieszkalne, 

użytkowe, garaże w budynkach 201 – 253. 

 

29 maja 2019 roku odbędzie się część Walnego Zgromadzenia: obejmującą 

członków Spółdzielni zamieszkałych lub posiadających lokale mieszkalne, 

użytkowe, garaże w budynkach 301 – 334, 401 –  412, 415 oraz przy  

ul. Kosynierów Gdyńskich. 

   

30 maja 2019 roku odbędzie się część Walnego Zgromadzenia: obejmująca 

członków Spółdzielni zamieszkałych lub posiadających lokale mieszkalne, 

użytkowe, garaże w budynkach 413, 414, 450AB – 480, 501ABC – 520 oraz na 

terenie CZMP. 

 

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w sali sportowej  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodzi przy ul. Królewskiej 13/15  

i rozpoczynać się będą o godzinie 17,30. 

 

Porządek obrad: 

1.  Otwarcie obrad, przedstawienie Prezydium, w tym Przewodniczącego oraz    

 pozostałych członków. 

  2.   Przyjęcie porządku obrad. 

  3.   Wybór Komisji: mandatowo - skrutacyjnej, wnioskowej.  

  4.   Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od maja 2018 roku 

        do kwietnia 2019 roku. 

  5.   Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok. 

  6.   Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 rok. 

  7.   Dyskusja nad sprawozdaniami. 

  8.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za  

        okres od maja 2018 roku do kwietnia 2019 roku. 

  9.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  

        z działalności Spółdzielni za rok 2018. 



10.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

        Spółdzielni za 2018 rok i podziału nadwyżki bilansowej. 

11.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 

12.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej  

        Spółdzielni Mieszkaniowej „Chojny”. 

13.   Informacja o wnioskach polustracyjnych z przeprowadzonej przez Krajowy  

        Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie lustracji  

        działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2015 roku do 31.12. 2017 roku            

        oraz ich realizacja. 

14.   Omówienie zagadnień podniesionych przez członków Spółdzielni w czasie  

        obrad Walnego Zgromadzenia w 2018 roku. 

15.   Odczytanie wniosków zgłaszanych na poszczególnych częściach Walnego  

        Zgromadzenia. 

16.   Zamknięcie obrad.     

 

Ze sprawozdaniami i projektami uchwał, w tym projektem zmian do Regulaminu 

Rady Nadzorczej będącymi przedmiotem obrad można się zapoznać w siedzibie 

Spółdzielni przy ul. Chóralnej 4 ( pokój 22 ) w godzinach pracy Spółdzielni oraz 

na stronie internetowej po zalogowaniu. 

 

Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z wyżej wymienionymi 

dokumentami.   

 

Przed wejściem na zebranie należy odebrać mandat okazując się dokumentem 

tożsamości oraz podpisać listę obecności. 

 

/-/ Zarząd SM „Chojny” 
 


