PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd WSM „GROCHÓW” w Warszawie działając na podstawie § 54 ust. 1 pkt 12 i § 27 pkt 1
Statutu Spółdzielni informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się w
budynku Hotelu Pracowniczego Nr 1 Wojskowego Instytutu Medycznego przy
ul. Garwolińskiej 8/10 ( róg ul. Osowskiej ) w Warszawie o godz. 17:30 w dniach:
20.05.2019r. I część – budynki: Garwolińska 7, 9 i Grochowska 186;
21.05.2019r. II część – budynki: Grochowska 200 i Grochowska 202;
22.05.2019r. III część – budynki: Kobielska 15, Kobielska 17, Kobielska 19 ;
23.05.2019r. V część – budynki: Kobielska 11 i Kobielska 13.
Natomiast IV część Walnego Zgromadzenia obejmująca budynek Kobielska 1 odbędzie się
w biurze WSM „GROCHÓW” przy ul. Kobielskiej 1 pok. 17 w Warszawie w dniu 27.05.2019r.
o godz. 17:30.
Porządek obrad:
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Otwarcie Zebrania – wybór Prezydium Zebrania.
Wybór Komisji Zebrania: mandatowo – skrutacyjnej, wnioskowej.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni łącznie ze sprawozdaniem finansowym za 2018r.
Opinia biegłego rewidenta na temat wykonanego bilansu Spółdzielni za rok 2018.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018r
Dyskusja nad punktami 3,4,5.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018.;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu;
c) rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni;
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
e) absolutorium dla członków Zarządu.
Przedstawienie planu działań poprawy efektywności energetycznej budynków w okresie najbliższych 3 lat
oraz określenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na ten cel i podjęcie
uchwały.
Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokali użytkowych:
a/ Kobielska 11 (Usługi medyczne o profilu kardiologiczno - onkologicznym) na rzecz jego najemcy;
b/ Kobielska 19 (Sklep sportowy „SPORTIM”) na rzecz jego najemcy.;
c/ Kobielska 19 (Usługi z zakresu podologii) na rzecz jego najemców.
Przedstawienie informacji dot. przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Omówienie realizacji wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu w 2018r.
Sprawozdanie Komisji wnioskowej w sprawie zgłoszonych wniosków.
Zamknięcie obrad.

Zarząd WSM „GROCHÓW” informuje, że w biurze Spółdzielni przy ul. Kobielskiej 1 pok. 14
w dniach od 26.04.2019r. do 20.05.2019r. wyłożone będą do wglądu dla członków Spółdzielni:
1/ sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r.;
2/ sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018r. oraz opinia biegłego rewidenta;
3/ sprawozdanie Rady Nadzorczej;
4/ projekty uchwał.
W/w dokumenty dostępne będą także na stronie internetowej: www.wsmgrochow.pl w terminie jak wyżej.
UWAGA!

Członkowie przybywający na zebranie powinni zabrać ze sobą dowód tożsamości.

Warszawa, 2019-04-24

