
 
PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 13 czerwca 2022 r. – 15 czerwca 2022 r. 

 

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia w składzie:  

      Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.  

2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia     

     w Walnym Zgromadzeniu i zamknięcie listy. 

3. Zapoznanie z  porządkiem obrad. 

4. Wybór Komisji: 

a) Uchwał  

b) Skrutacyjnej 

5. Przedstawienie i przyjęcie protokołu Kolegium wraz z protokołami z poszczególnych  

    części Walnego  Zgromadzenia z czerwca 2021 roku. 
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 –   podjęcie uchwały. 

7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z jej działalności za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem  

    finansowym – podjęcie uchwały. 
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok – podjęcie uchwał. 
9. Informacja z realizacji Uchwał przyjętych na poprzednich częściach Walnego Zgromadzenia 
10. Przedstawienie programu działania Spółdzielni na 2022 rok – podjęcie uchwały. 

11. Podział nadwyżki bilansowej za 2021 rok – podjęcie uchwały. 

12. Oznaczenie  najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie  

     od  podjęcia Uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do podjęcia Uchwały na    

     kolejnym  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – podjęcie uchwały. 

13. Wniosek Zarządu w sprawie zbycia działek na rzecz Gminy Miasta Grajewo położonych 

przy ul. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie o nr geodezyjnym 4809/1, 4806/3, 4806/4, 

4808/1 i 4807/3 z przeznaczeniem pod inwestycję ciągu pieszo rowerowego – podjęcie 

uchwały. 

14. Dyskusja. 

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał.  

16. Zamknięcie obrad. 

 

 Informujemy, że każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z Regulaminem 

Walnego Zgromadzenia oraz materiałami objętymi porządkiem obrad, które będą wyłożone 

 w siedzibie Spółdzielni w Grajewie os. Południe 36 pokój nr 7 w dni robocze w godz.  

od 1000 do 1300. Materiały i wzór pełnomocnictwa będą również dostępne na stronie 

internetowej www.smlwgrajewo.pl. Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć członkowie 

spółdzielni po okazaniu dowodu tożsamości. 

  

Zapraszamy do wzięcia udziału. 

 

Grajewo, dnia 16.05.2022 r.     Zarząd Spółdzielni 

  

http://www.smlwgrajewo.pl/

