
                                    Bydgoszcz, dnia 31.05.2022 r. 

Z A W I A D O M I E N I E 
       Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wisłą” w Bydgoszczy,  

działając na podstawie Ustaw: Prawo spółdzielcze, o spółdzielniach mieszkaniowych  
oraz § 77 ust.1 Statutu, zawiadamia, że 

 

  
odbędzie się  

dnia 23.06.2022 r.  o godz. 1700 w Szkole Podstawowej nr 9 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1)  
w Bydgoszczy (Fordon) przy ul. T. Bora-Komorowskiego 2 dla wszystkich członków Spółdzielni. 

 
                 Proponowany porządek obrad:                                                                    

1. Otwarcie obrad. 
2. Odczytanie listy pełnomocnictw. 
3. Wybór Prezydium Zebrania. 
4. Przedstawienie porządku obrad. 
5. Wybór Komisji  Mandatowo – Skrutacyjnej i Wyborczej. 
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2019. 
7. Sprawozdanie finansowe  za rok 2019. 
8. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni  

za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2017 r. 
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2019.  
10. Dyskusja na tematy, o których mowa w pkt 6, 7, 8 i 9 oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu  Spółdzielni za 2019 r., 
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rozliczenia wyniku za 2019 r., 
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 r., 
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2019. 

11. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2020. 
12. Sprawozdanie finansowe  za rok 2020. 
13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2020.  
14. Dyskusja na tematy, o których mowa w pkt 11, 12 i 13 oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu  Spółdzielni za 2020 r., 
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rozliczenia wyniku za 2020 r., 
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2020 r., 
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2020. 

15. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2021. 
16. Sprawozdanie finansowe  za rok 2021. 
17. Przedstawienie pisma polustracyjnego wraz z wnioskami z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni  

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. 
18. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2021.  
19. Dyskusja na tematy, o których mowa w pkt 15, 16, 17 i 18 oraz podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu  Spółdzielni za 2021 r., 
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i rozliczenia wyniku za 2021 r., 
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2021 r., 
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2021,  
e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, 
f) związanych z oceną polustracyjną działalności Spółdzielni. 

20. Omówienie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni i podjęcie uchwały w tej sprawie. 
21. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i wybory członków Rady Nadzorczej (§ 88- 89 Statutu). 
22. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 
23.  Wolne głosy. 
24.  Zakończenie obrad. 

 
 Ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, 

członkowie mogą się zapoznać 21 dni przed datą Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółdzielni  
przy ul. Miedza 5 w Bydgoszczy.  

 Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć tylko osoby uprawnione, które okażą dokumenty 
tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa. Prosimy o punktualne przybycie. 


