
                  
                Warszawa, dn. 24.02.2023 roku 

 

                 Członkowie SMB „Jary” 

 

Zarząd SMB „Jary” zawiadamia, iż zgodnie z art. 83 ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku ze zgłoszonymi wnioskami członków 

proponowany porządek obrad został uzupełniony o punkty 10e, 10f, 14,17,18,19,20,21,22,23 i 24. 

Walne Zgromadzenie odbędzie w dniu 11 marca 2023 r. w dolnym kościele Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie przy al. Komisji 
Edukacji Narodowej 101. Początek obrad godz. 9:00. 
 
 

Proponowany porządek obrad po zamianach przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie obrad.                                                                                          

2. Wybór prezydium. 

3. Odczytanie listy pełnomocnictw. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór komisji: 

a) Skrutacyjnej, 

b) Wnioskowej. 

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SMB „Jary” z działalności w roku 2021. 

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności SMB „Jary” w roku 2021. 

8. Sprawozdanie finansowe SMB „Jary” za rok 2021. 

9. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SMB „Jary” w roku 2021, 

b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu SMB „Jary” w roku 2021,  

c)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego SMB „Jary” za rok 2021, 

d) podział nadwyżki bilansowej za rok 2021,  

e) projekt uchwały- podział nadwyżki bilansowej za rok 2021- projekt członka 

f) projekt uchwały- podział nadwyżki bilansowej za rok 2021- projekt członka 

g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu SMB „Jary” za rok 2021. (P. Pawlak, M. Tomczyk, M. Mieszanowski). 

11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025 (podjęcie uchwał). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”. 

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany treści pkt 9 Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków nr 9_2018 – projekt członka 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni za okres 1.01.2021 do 30.09.2022. Informacja 

o realizacji wniosków polustracyjnych. 

16. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 04.06.2022 r. 

17. Projekt uchwały w sprawie budowy wind zewnętrznych - projekt członka 
18. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w treści § 41 ust 5 Statutu - projekt członka 
19. Projekt uchwały w sprawie udzielenia informacji przez Zarząd o wysokości funduszu zasobowego na początku 2021 r. i na zakończenie roku 

- projekt członka 
20. Projekt uchwały w sprawie udzielenia informacji przez Zarząd o budynkach spełniających możliwości wyodrębnienia się ze Spółdzielni - 

projekt członka 
21. Projekt uchwały w sprawie udzielenia informacji przez Zarząd o ewentualnych planach złożenia pozwu do Sądu grupy projektowanego 

budynku Wiolinowy Pasaż, przeciwko Spółdzielni w kwocie 200 tys. zł od osoby, za niewybudowanie dla nich lokali mieszkalnych - projekt 
członka 

22. Projekt uchwały w sprawie udzielenia informacji przez Zarząd o niedoborach, pomimo że naliczane opłaty są aktualizowane częściej niż 
zezwalają na to zapisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - projekt członka 

23. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Domu Sztuki - projekt członka 
24. Projekt uchwały w sprawie ujednolicenia kryteriów przetargowych, organizacji wyborów Komitetów Domowych oraz optymalizacji 

kosztów administracyjnych – projekt członka 
25. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 

26. Zamknięcie obrad. 

 
 
ZARZĄD SMB „JARY” 
 
 
 
 
 
 

 Zgodnie z art. 83 ust. 11 Ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2018 r. poz. 845): „Członek spółdzielni może 

uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. 

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po 

rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia”.  

Pełnomocnik przybywający na obrady Walnego Zgromadzenie jest zobowiązany posiadać dokument pełnomocnictwa. Dokument 

pełnomocnictwa powinien być złożony w dniu odbywania się Walnego Zgromadzenia przy odbiorze mandatu.    

W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia lista nowo złożonych pełnomocnictw będzie odczytywana na bieżąco według uznania prezydium, jednakże nie 

rzadziej niż przed rozpoczęciem każdego z kolejnych punktów porządku obrad.   

W obradach Walnego Zgromadzenia może brać udział członek Spółdzielni lub ustanowiony przez niego pełnomocnik. Równoczesne przybycie na obrady 

członka Spółdzielni i pełnomocnika wyłącza udział tego pełnomocnika w obradach. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba nie będąca członkiem, jak i 

inny członek biorący udział w Walnym Zgromadzeniu również we własnym imieniu. 

Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej www.smbjary.waw.pl 
 

 Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w związku z koniecznością potwierdzenia 

uprawnienia do udziału w Walnego Zgromadzenia oraz wydania elektronicznych pilotów do głosowania i podpisania listy obecności. 

 Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przybycie co najmniej 15 minut przed godziną rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia. 

http://www.smbjary.waw.pl/

