
 

 
 
L. dz. Ns/ WZ/0837 / 2018           Poznań, dnia  22 maja 2018 r.  

 
 

     K O M U N I K A T 
Komunikat w/s uzupełnienia porządku obrad części Walnego Zgromadzenia  

Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
 

 
Zarząd Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając na podstawie § 111 ust.1 

oraz ust. 5 Statutu Spółdzielni oraz Uchwały nr 237 Zarządu Spółdzielni w sprawie, 
przedstawia uzupełniony porządek obrad  Walnego Zgromadzenia na wszystkich jego 
częściach.  
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad części Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz komisji wnioskowej. 
4. Procedura wyborcza: 

a) przedstawienie i prezentacja kandydatów do Rady Osiedla (Uwaga: punkt nie dotyczy 
części Walnego Zgromadzenia os. Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowa), 

b) wydanie kart do głosowania uprawnionym członkom Spółdzielni. 
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017 oraz informacja Kierownika 

Administracji z działalności w 2017 roku w zakresie dotyczącym danej części Walnego 
Zgromadzenia. 

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2017 rok. 
7. Informacja z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok. 
8. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad w pkt. 5-7. 
9. Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 

2017 r., zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017 r., 
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2017 r. oraz udzielenia absolutorium 
członkom Zarządu Spółdzielni. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć 
Spółdzielnia w okresie od dnia Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach od 11 
do 20 czerwca 2018 r. do Walnego Zgromadzenia zwołanego w 2019 r. w trybie określonym 
w § 109 ust. 1 Statutu a dotyczących: 
a) Kredytu na termomodernizację budynków mieszkalnych; 
b) Kredytu na inwestycję obejmującą budowę budynków mieszkalnych oraz infrastruktury 

przyległej na terenie położonym przy ul. Boranta w Poznaniu.    
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2017 rok. 
12. Składanie kart do głosowania do urny wyborczej (Uwaga: punkt nie dotyczy części 

Walnego Zgromadzenia os. Jana III Sobieskiego, Marysieńki i Baranowa). 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni. 
15. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie wyboru członków 

Rad Osiedli (Uwaga: punkt nie dotyczy części Walnego Zgromadzenia os. Jana III 
Sobieskiego, Marysieńki i Baranowa). 

16. Informacja Komisji Wnioskowej. 
17. Zakończenie części Walnego Zgromadzenia. 

 
             
Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które 
będą przedmiotem obrad. Materiały wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu, os. 
Bolesława Chrobrego 117 i w administracji osiedla zgodnie z § 110 Statutu Spółdzielni tj. od 
21.05.2018 r. oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.psm.poznan.pl (po zalogowaniu 
się do informacji czynszowej). 
W związku z faktem, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje wybory Rady 
Osiedla - grupa członków Spółdzielni z tego osiedla w liczbie nie mniejszej niż 15 osób ma 
prawo zgłoszenia kandydata na Członka do Rady Osiedla. Zgłoszenia kandydata należy 

http://www.psm.poznan.pl/


 

dokonać na piśmie w terminie nie krótszym niż 15 dni przez terminem I części Walnego 
Zgromadzenia tj. najpóźniej do 28.05.2018 r. w Administracjach Osiedli lub siedzibie Zarządu 
PSM pok. 48 os. Bolesława Chrobrego 117 w Poznaniu. Zgłoszenie powinno zawierać imię i 
nazwisko kandydata, adres jego lokalu oraz imiona i nazwiska członków Spółdzielni 
zgłaszających kandydaturę i ich podpisy. Do zgłoszenia należy dołączyć ankietę zawierająca 
oświadczenie o zgodzie kandydata na wybór na członka Rady Osiedla Spółdzielni oraz inne 
informacje dotyczące kandydata. Ankieta dostępna w Administracjach osiedli oraz na stronie 
internetowej PSM. 
Na Zebranie prosimy zabrać legitymację członkowską lub kartę identyfikacyjną 
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i dowód tożsamości. 
 
 
Przewidywany termin Kolegium Walnego Zgromadzenia 27.06.2018 r. godz. 17:00.  
 
 
 
 
 

Terminarz zebrań poszczególnych części Walnego Zgromadzenia: 
 
 

➢ dla członków mieszkających w os. Jana III Sobieskiego, Marysieńki i  Baranowo 
11.06.2018r. godz. 1700, miejsce: Klub Sportowy „Sobieski” w osiedlu Jana III 
Sobieskiego 22 w Poznaniu 

 
➢ dla członków mieszkających w os. Bolesława Chrobrego i ul. Grobla 11-13, 

13.06.2018r. godz. 1700, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 17 w osiedlu Bolesława 
Chrobrego   w Poznaniu 

 
➢ dla członków mieszkających w os. Władysława Łokietka, 15.06.2018r., godz. 1700,  

miejsce: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w osiedlu Władysława Łokietka w 
Poznaniu. 
 

➢ dla członków mieszkających w os. Władysława Jagiełły i Zygmunta Starego oraz 
członków oczekujących 18.06.2018r., godz.1700, miejsce: Piątkowskie Centrum 
Kultury „Dąbrówka” w osiedlu Bolesława Chrobrego 120 w Poznaniu. 
 

➢ dla członków mieszkających w os. Bolesława Śmiałego, 19.06.2018r., godz. 1700, 
miejsce: Szkoła Podstawowa nr 34 w osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu. 
 

➢ dla członków mieszkających w os. Stefana Batorego, 20.06.2018r., godz. 1700,  
miejsce: Szkoła Podstawowa nr 67 w osiedlu Stefana Batorego 101 w Poznaniu. 

  
 
         

        Zarząd 
      Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
 
 
 
      
 


