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Członek Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 
          
 

ZAWIADOMIENIE 
 

Zarząd zaprasza Członków do udziału w Walnym Zgromadzeniu Dębieckiej 

Spółdzielni     Mieszkaniowej     w      Poznaniu,    które   odbędzie    się  w   dniu   

4   czerwca   2018r.   (poniedziałek)   o    godzinie   17
00 

w    auli   Szkoły   Podstawowej    nr  21   przy  ulicy   Łozowej   77  w   Poznaniu  

z następującym porządkiem obrad: 
‘ 

1. Otwarcie Zebrania i wybór Prezydium w składzie: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, 

sekretarz. 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Odczytanie listy pełnomocnictw. 

4. Wybór komisji (w składzie od 3 do 5 osób) 

a) skrutacyjnej, 

b) wnioskowej, 

c) wyborczej. 

5. Wybory do Rady Nadzorczej z podziałem na części w toku zebrania w  zależności od gotowości 

komisji wyborczej. 

a) zgłaszanie kandydatów i sporządzenie kart do głosowania, 

b) rozdanie kart do głosowania, prezentacja kandydatów i zebranie głosów, 

c) ogłoszenie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną. 

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017.  

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017. 

8. Przedstawienie informacji dotyczącej zmiany Statutu Spółdzielni. 

9. Dyskusja nad sprawozdaniami i zmianą Statutu. 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego DSM za rok 2017, 

b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, 

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017,  

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni, 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni. 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) z działalności  

gospodarczej za rok 2017. 

13.  Wolne głosy. 

14.  Informacja Komisji Wnioskowej. 

15.  Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia. 
UWAGI: 

1. Członkowie DSM mogą zapoznać się w sekretariacie Spółdzielni oraz na stronie 

internetowej DSM (www.debieckasm.pl),  jak również otrzymać za odpłatnością w 

wysokości określonej w „Instrukcji w sprawie trybu i zasad udostępniania członkom 

Spółdzielni dokumentów dotyczących działalności DSM”, ze sprawozdaniami, projektami 

uchwał, projektem zmienionego statutu oraz protokołem z ostatniego Walnego 

Zgromadzenia od dnia 15.05.2018r.  

 

2. Udział w Zabraniu będą mogły wziąć osoby uprawnione po okazaniu dokumentu 

tożsamości. 

 

 


