
Płock, dnia 23.05.2014r. 

Z A W I A D O M I E N I E 
 

Zarząd Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Płocku, 

działając na podstawie § 77 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje  

 

WALNE ZGROMADZENIE PŁOCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  

LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ  
 

na dzień 16 czerwca 2014 roku, o godz. 1700 

w sali widowiskowej Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Krzywoustego 3 w Płocku, 
 

z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. 

2. Uchwalenie „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej    

Lokatorsko – Własnościowej w Płocku”. -> projekt uchwały oraz -> regulamin  

3. Przyjęcie porządku obrad. -> projekt uchwały  

4. Wybór Komisji: 

o uchwał  

o skrutacyjno - mandatowej. 

5. Przyjęcie Protokołu z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się 04 czerwca 2013 roku. 

6. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej z wykonania czynności regulaminowych. 

7. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, które odbyło się                 

04 czerwca 2013 roku i podjęcie uchwały -> projekt uchwały oraz -> sprawozdanie  

8. Przedstawienie projektów uchwał o przeniesieniu praw do terenu, w tym w sprawie: 

a. wyzbycia się prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki gruntu numer 614/26              

o pow. 0,1468 ha położonej przy ul. Otolińskiej w Płocku. -> projekt uchwały oraz                        

-> szkic sytuacyjny  

b. wyzbycia się prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki gruntu numer 576/11                  

o pow. 0,0853 ha położonej przy ul. Lasockiego w Płocku. -> projekt uchwały oraz                          

-> szkic sytuacyjny  

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku. -> sprawozdanie  

10. Przedstawienie kierunków pracy Spółdzielni w 2014 roku. -> kierunki  

11. Przedstawienie opinii i wniosków Rady Nadzorczej o sprawozdaniu finansowym Spółdzielni                           

za rok 2013. -> opinia biegłych rewidentów 

12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku. -> sprawozdanie 

13. Dyskusja dotycząca punktów: 9, 10, 11, 12 .  

14. Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni: 

 . w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013. -> projekt uchwały  

a. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2013. -> projekt uchwały  

b. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu PSML-W z działalności w 2013 roku. -> projekt 

uchwały  

c. w sprawie absolutorium Członkom Zarządu. -> projekt uchwały  

d. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku. -> projekt 

uchwały  

e. w sprawie kierunków pracy Spółdzielni w 2014 roku. -> projekt uchwały  

15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia wysokości najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może 

zaciągnąć -> projekt uchwały  

16. Zakończenie obrad. 

Na podstawie § 78 ust. 1 Zarząd zawiadamia o powyższym oraz informuje, że:  

 w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie PSML-W. Prosimy o przybycie z 

dokumentem tożsamości niezbędnym przy podpisywaniu listy obecności w celu uzyskania mandatu do udziału w głosowaniu 

jako członek Spółdzielni. 

 członkowie mają prawo zapoznać się z Protokółem z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni , które odbyło się w dniu 04 czerwca 

2013 roku, sprawozdaniami wymienionymi w porządku obrad i projektami uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad,               

w biurze Spółdzielni przy ul. Obrońców Westerplatte 6a , pokój nr 11, od dnia 30 maja 2014 roku w godzinach pracy 

Spółdzielni. 
Zarząd PSML-W 

http://psmlw.pl/doc/2014wa_02_1.pdf
http://psmlw.pl/doc/2014wa_02_2.pdf
http://psmlw.pl/doc/2014wa_03_1.pdf
http://psmlw.pl/doc/2014wa_07_1.pdf
http://psmlw.pl/doc/2014wa_07_2.pdf
http://psmlw.pl/doc/2014wa_08_a.pdf
http://psmlw.pl/doc/2014wa_08_as.pdf
http://psmlw.pl/doc/2014wa_08_b.pdf
http://psmlw.pl/doc/2014wa_08_bs.pdf
http://psmlw.pl/doc/spr_zarzadu_2013.pdf
http://psmlw.pl/doc/spr_kie_zarzadu_2013.pdf
http://psmlw.pl/doc/201404opinia.pdf
http://psmlw.pl/doc/201405_spr_r_nad.pdf
http://psmlw.pl/doc/2014wa_14_a.pdf
http://psmlw.pl/doc/2014wa_14_b.pdf
http://psmlw.pl/doc/2014wa_14_c.pdf
http://psmlw.pl/doc/2014wa_14_c.pdf
http://psmlw.pl/doc/2014wa_14_d.pdf
http://psmlw.pl/doc/2014wa_14_e.pdf
http://psmlw.pl/doc/2014wa_14_e.pdf
http://psmlw.pl/doc/2014wa_14_f.pdf
http://psmlw.pl/doc/2014wa_15_1.pdf

