
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” zwołuje 

WALNE ZGROMADZENIE  

w dniu 16 września 2020r. (środa) o godz. 17
00 

w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku 

przy ul. Żaglowej 11, w Sali Konferencyjnej 

 
z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie  obrad  Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania 

Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. 

3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej. 

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

5. Przyjęcie protokółu Walnego Zgromadzenia z dnia 29.05.2019 r. 

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności od maja 2019 r. do 

kwietnia 2020 r.  

7. Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 

Spółdzielni za 2019 r.  

8. Przedstawienie  sprawozdania  Zarządu Spółdzielni  z działalności w 2019 r.  

9. Informacja z przeprowadzonego badania lustracyjnego z działalności Spółdzielni za 

okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. 

10.   Podjęcie uchwał w sprawach: 

-  przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej, 

-  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r., 

-  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2019 r., 

-  podziału  nadwyżki  bilansowej za 2019 r., 

-  udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2019 r. 

11.   Podjęcie  uchwały  dotyczącej  wprowadzenia  zmian  do  Statutu. 

12.   Podjęcie  uchwały  dotyczącej  uczestniczenia  przez  członków  Spółdzielni  w  kosztach 

  związanych   z   działalnością  kulturalną, oświatową  i  społeczną  prowadzoną  przez  

  Spółdzielnię. 

13.   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zbycia  nieruchomości  w  postaci lokalu niemieszkalnego 

  położonego w budynku przy ul. Startowej 7 G. 

14.   Podjęcie innych uchwał – jeżeli zostaną zgłoszone w trybie § 61 ust. 6 Statutu. 

15.   Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia. 

16.   Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

  Dojazd do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBEREXPO z Zaspy: 

 tramwaj: Linia 8 do przystanku Twarda, a następnie Linią 7 lub 10 w kierunku 

Nowego Portu do przystanku Żaglowa – AMBEREXPO, 

 autobus: Linia 158 do przystanku Żaglowa - AMBEREXPO (przystanek na żądanie).   

  Na terenie AMBEREXPO dostępny będzie bezpłatny parking. 



 

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec” informuje,  że: 

1. Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z materiałami i projektami uchwał, 

które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Wszystkie materiały tj. sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad  

Walnego Zgromadzenia będą wyłożone od dnia 02.09.2020 r. w siedzibie Spółdzielni 

Mieszkaniowej ,,Młyniec” przy ul. Pilotów 3 w poniedziałki i czwartki od 10
00 

do16
00

 oraz we 

wtorki i piątki od 8
00 

do 14
00

. Materiały udostępniane będą członkom Spółdzielni 

Mieszkaniowej ,,Młyniec” po okazaniu dokumentu tożsamości. Ze względu na obowiązujący na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, udostępnienie członkom ww. materiałów 

nastąpi wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretny dzień  

i godzinę (w tym celu prosimy dzwonić pod nr tel.: 58 556-95-31, 58 556-53-21). Materiały 

dostępne będą również w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. 

3. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez 

Pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni. 

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do 

protokółu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu 

Walnego Zgromadzenia. 

4. Tryb i terminy zgłaszania projektów uchwał, żądania zamieszczenia oznaczonych spraw            

w porządku obrad i poprawek do projektów uchwał określa § 61 ust. 5-8 Statutu Spółdzielni. 

5. Warunkiem otrzymania mandatu do głosowania przez członka Spółdzielni na Walnym 

Zgromadzeniu jest okazanie dokumentu tożsamości. 

6. Zgodnie z § 72 ust. 4 Statutu Spółdzielni przebieg obrad Walnego Zgromadzenia będzie 

utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. 

7. Głosowania odbywać się będą za pomocą indywidualnych elektronicznych urządzeń i systemu, 

służących do oddawania i liczenia głosów. 

 

UWAGA: 

Podczas Walnego Zgromadzenia wszyscy obecni zobowiązani są do zakrywania ust i nosa 

np. maseczkami ochronnymi oraz do zachowania dystansu społecznego. Na sali dostępne 

będą środki do dezynfekcji rąk.  

Mając na uwadze obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział jedynie: 

- osoby zdrowe, u których nie występują objawy chorobowe sugerujące występowanie choroby 

zakaźnej,  

- w ostatnich 14 dniach nie przebywały na kwarantannie, a także nie miały świadomego 

kontaktu i nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie, 

- nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 oraz 

chorującym na COVID-19. 

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zobowiązani będą do podpisania oświadczenia o powyższej 

treści. 

 

                                                                          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  

                                                                                              ,,Młyniec” 

 


