Protokół nr 10
z posiedzenia Zarządu SBM orAteńskaoo
w dniu 18.05.2017 r.
Obecni:
prezes Jarosław Machlewski
Zastępca Prezesa Bogdan Piasta

inr

37 pry AL Stanow Zjednoczonvch}4

Zarząd, Po Szczęgółowej analizie przedstawionego projektu
,podjął uchwałę w

sPrawie PrzYjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia CzŁonkow
Społdzielni w dniu 10.06.2017r.

:

Porzqdek obrad:
otwarcie obrad.
ż. Wyb ó r P rzewo dniczące go Zebr ania, Zastęp cy i S ekretarza.
3. Prryjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji skrutacyjnej i wnioskowej.
5. SPrawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2016 r. oraz omówienie
realżacji wniosków z
Walnego Zgromadzenia z roku 2016.
6. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za20!6 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
8. Ocena sPrawozdania finansowego przezRN i wniosek RN
w sprawie absolutorium dla
Członków Zarządu wystąpienie Przewodniczącego Komisji RewĘjnej Rady
Nadzorczej.
9. Dyskusja nad pkt. 516,7,8.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zahłierdzenia sprawozdania Zarządu za 2016 r.
b) zatwier dzenia sprawozdania finansowego Spółdzieln i za 2016 r.
c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
d) absolutorium dla Członków Zarządu
e) przeznaezenia nadłlyżkibilansow ej za rok2016
11, DYskusja i Podjęcie uchwaĘ w sprawie wyrażenia zgody nazłożenie
przezSpółdzielnię
weksla
zabezpieczenia poĘczki z WolewOdzkiego Funduszu ochrony
.T Ę"1-"bY
srodowiska i Gospodarki wodnej w warszawie na remont elewacji.
1.

,,

12.

13.
14.

podjęcie uchwaĘ w sprawie bezprzetatgowego nabycia od Miasta
Stołecznego Warszary prawa uĘtkowania wieczystego nieruchomoŚci gruntowej
stanowiącej częśćdziałki nr 3l4 z obrębu 3-01-23, o powierzchni 2 m', zabudowanej
częściąbudynku prry ul. Egipskiej 7 w Warszawie.
Dyskusja i podjęcie uchwaĘ w sprawie zmiany § 11 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni w
zakresie obnżeniaopłatczłonkowskich.
Dyskusja i podjęcie uchwaĘ w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni w zakresie § 33 ust.

Dyskusja

i

lj

oraz § 34 ust. 4 i dodania w § 34 ust. 41.
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz prryjęcie wniosków.
16. Zamkrlięcie obrad.
O pr<t

Na tym protokół zakończono i podpisano.
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