
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Spółdzielni Budowlano -Mieszkaniowej "Zoliborz" 

w dniu 09.01.2020 roku 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni , wybór Prezydium. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Wybór: 

a) Komisji Mandatowo -Skrutacyjnej, 
b) Komisji Wnioskowej . 

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej ( stan faktyczny i stan prawny) 
z podjętych działań Zarządu w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu 
mieszkalnego w lokal usługowy przy ul. Mickiewicza 20 . Udzielenie głosu członkom Zarządu 
Spółdzielni. 

5. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej. 
6. Odczytanie listy pełnomocnictw, zgodnie z art. 83 ust.1 1 Ustawy o Spółdzielniach 

Mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od 9.09.2017r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1 596). 
7. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: 

a) udzielenia wotum zaufania dla Członka Zarządu , 
b) udzielenia wotum zaufania dla Wiceprezesa Zarządu, 

c) udzielenia wotum zaufania dla Prezes Zarządu , 
8. Głosowanie nad uchwałami w sprawach ( w razie nie udzielenia wotum zaufania) : 

a) w sprawie odwołania Członka Zarządu, 
b) w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu, 
c) w sprawie odwołania Prezes Zarządu . 

9. Wybory uzupełniające do Zarządu SBM Żoliborz (w razie odwołania dwóch członków 
Zarządu) głosowanie nad uchwałami w sprawach: 
a) wyboru Członka Zarządu SBM Żoliborz na czas do końca trwania obecnej kadencji 

Zarządu ( kadencja 2018- 2022) 
b) wyboru Wiceprezesa Zarządu SBM Żoliborz na czas do końca trwan ia obecnej kadencji 

Zarządu ( kadencja 2018-2022) 
c) wyboru Prezesa Zarządu SBM Żoliborz na czas do końca trwania obecnej kadencji 

Zarządu ( kadencja 2018-2022) 
10. Głosowanie nad uchwałą w sprawie skrócenia kadencji Zarządu SBM "Żoliborz" wobec nie 

udzielania wotum zaufania wszystkim członkom obecnego Zarządu. 
11 . Wybory do Zarządu SBM "Żoliborz" na kadencję 2020-2024, uchwały w sprawie: 

a) wyboru Prezesa Zarządu, 
b) wyboru Wiceprezesa Zarządu , 

c) wyboru Członka Zarządu. 
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej z przyjętych ważnych wniosków z obrad NWZC. 
13.Głosowanie WZC nad przyjęciem wniosków. 
14. Sprawy różne. 
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 83 ust. 11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 50 ust. 4 Statutu Spółdzielni, 
członkowie mają prawo zgłaszania projektów uchwał i tądania zamieszczenia oznaczonych spraw w 
porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed posiedzeniem Walnego 
Zgromadzenia. 

Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 1 O członków 
Spółdzielni. 

Zgodnie z art. S3 ust. 12 o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 50 ust. 5 Statutu Spółdzielni, 
członkowie mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie pótniej nit na 3 dni przed 
Walnym Zgromadzeniem. 

Sekretarz Rady Nadzorczej 
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