
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach zawiadamia,  
że na dzień 10 kwietnia 2017 roku na godz. 16.30, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach.

Miejsce obrad:  siedziba Spółdzielni przy ul. Zawiszy Czarnego 8,  sala narad  nr 57.
       
Materiały na Walne Zgromadzenie (sprawozdania i projekty uchwał) będą 

wyłożone w siedzibie Spółdzielni od dnia 17.03.2017r. do dnia 07.04.2017r.  
Z materiałami tymi mogą się Państwo zapoznać w  pokoju nr 40 w:

– poniedziałek w godz.                      11.00 – 17.00
– wtorek, środa, czwartek w godz.     9.00 – 16.00
– piątek w godz.                                   8.00 – 12.00 
W załączeniu przesyłamy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków  

Spółdzielni (verte).
Jednocześnie informujemy, że niniejsze ogłoszenie wraz z porządkiem obrad znajduje 

się także na stronie internetowej Spółdzielni www.smpiast.pl.

                                                                                          Z  poważaniem:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIAST”
40-872 Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 8 • www.smpiast.pl • e-mail: smpiast@smpiast.pl

tel. 32 254 65 05,  faks 32 254 10 25

PR/9372017 Katowice, 13.02.2017 r.



Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków
S M „Piast” w Katowicach  w dniu  10  kwietnia 2017 roku

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej i Wniosków.
4.  Sprawozdanie Komisji  Mandatowej na okoliczność prawidłowości zwołania 

Walnego Zgromadzenia Członków i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku wraz z podjęciem uchwały.
6.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 wraz z przedstawieniem 

opinii biegłego rewidenta oraz podjęciem uchwał w sprawie:
a)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016 oraz podziału 

nadwyżki bilansowej,
b)  udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz członkom Zarządu 

Spółdzielni.
7.  Omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 

wniesionej przez posła Klubu Parlamentarnego Kukiz̀ 15 wraz z podjęciem 
uchwały.

8.  Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej dotyczących wykreśleń  
z rejestru członków Spółdzielni i podjęcie uchwał w tych sprawach. 

9.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 roku wraz z podjęciem 
uchwały.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wybudowanych 
z udziałem środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego  
w budynku przy ul. Zawiszy Czarnego 2 w Katowicach, na rzecz  najemców 
tych lokali.

11.   Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Zarząd  Spółdzielni może 
zaciągnąć w latach 2017 – 2018 wraz z podjęciem uchwały.

12.   Sprawozdanie Komisji Wniosków i głosowanie w sprawach wniosków   
zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.

13.   Zakończenie obrad. 


