
L.dz.  56/2019 

Warszawa, 13 maja 2019 

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 

Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „NATOLIN” 

z siedzibą w Warszawie 

 

Szanowni Państwo, 

 

 Zarząd SBM „NATOLIN” zawiadamia, że zgodnie z § 29 ust. 1. i § 30 Statutu Spółdzielni, 

zwołuje doroczne Walne Zgromadzenie członków SBM „NATOLIN”, które odbędzie się o godz. 18-tej 

17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) w Szkole Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 

1 w Warszawie -  z niżej proponowanym porządkiem obrad: 
 

1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej SBM „NATOLIN”. 

2. Wybór w głosowaniu jawnym Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący, Sekretarz, ew. 

Asesorzy) oraz przyjęcie porządku obrad; 

3. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej; 

4. Komunikat Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – stwierdzający prawidłowość zwołania zebrania i 

jego zdolność do podejmowania uchwał; 

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni w 2018 r.; 

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni w 2018 r.; 

7. Przedłożenie „Rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r.; zawierającego bilans, rachunek 

zysków i strat oraz informację dodatkową; 

8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami, informacją dodatkową n/t bilansu oraz prezentacja i 

wyjaśnienie treści uchwał proponowanych do podjęcia. 

9. Podjęcie w drodze głosowania n/w Uchwał w przedmiocie: 

Nr 1/2019 – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2018 r. 

Nr 2/2019 – zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r. 

Nr 3/2019 – zatwierdzenia „Rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r.”. 

 Nr 4/2019 – rozliczenie wyniku bilansowego za rok 2018 r. 

 Nr 5/2019 – udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r. 

10. Wybory do Rady Nadzorczej SBM „Natolin”. 

11. Sprawy różne oraz wnioski zebrane i zgłoszone do Komisji Wnioskowej; 

12. Zamknięcie przez Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia; 

 

Zgodnie z treścią § 30 ust. 3 Statutu SBM „NATOLIN” najpóźniej w terminie do 15 dni przed dniem 

odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. do 1 czerwca 2019 r. włącznie, należy zgłaszać w formie pisemnej 

wszystkie proponowane zmiany do w/w porządku obrad, tj. projekty uchwał, sprawy do omówienia oraz 

kandydatury do Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniami woli kandydatów – obligatoryjnie 

potwierdzone podpisami, co najmniej 10-ciu członków Spółdzielni, którzy udzielają im swego poparcia. 

Na podstawie § 30 ust.4 oraz uwzględniając zapis § 12. Statutu SBM „NATOLIN”, informujemy, że 

wszystkie materiały sprawozdawcze, oraz projekty uchwał zostaną wyłożone do wglądu w biurze 

Spółdzielni od dnia 27 maja 2019 r.  

Tekst obowiązującego Statutu, Regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej znajdą 

Państwo na stronie internetowej: www.sbmnatolin.pl. 

Łączymy wyrazy szacunku i zapraszamy na zebranie, 

 

http://www.sbmnatolin.pl/

