
Białystok, dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZAWIADOMIENIE
  Zgodnie z § 77 Statutu, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniu 26 maja 2015 r. o godz. 1700 

w sali  na  I piętrze  pawilonu  „OPAŁEK”  przy  ul.  M.C.  Skłodowskiej  14B  w Białymstoku 
odbędzie się pierwsza część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski” 
w Białymstoku posiadających lokale w budynkach nr 12, 14, 14A i 14B przy ul. Waszyngtona oraz 
nr 12 przy ul. Skłodowskiej z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór prezydium obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej i komisji uchwał.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r. łącznie ze sprawozdaniem finansowym za 

2014 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.
8. Przedstawienie wniosków Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r., kierunków 

działalności Spółdzielni na lata 2016 – 2018 i zmian w Statucie Spółdzielni.
9. Prezentacja i wybór przedstawiciela na Zjazd Przedstawicieli Regionalnego Związku Rewizyjnego 

Spółdzielni Mieszkaniowych w Białymstoku.
10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami, informacjami, projektami i wnioskami złożonymi w trybie 

§ 78 ust. 8 Statutu Spółdzielni.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r., wraz ze sprawozdaniem 
finansowym Spółdzielni za 2014 r.,

b) udzielenia  absolutorium  prezesowi  Zarządu  Spółdzielni  Pawłowi  Franciszkowi  Mytnikowi 
za 2014 r.,

c) udzielenia absolutorium zastępcy prezesa Zarządu Spółdzielni Wojciechowi Tadeuszowi Sykale 
za 2014 r.,

d) udzielenia  absolutorium  członkowi  Zarządu  Spółdzielni  Mirosławie  Elżbiecie  Trochimowicz 
za 2014 r.,

e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.,
f) podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r.,
g) przyjęcia kierunków działalności Spółdzielni na lata 2016 – 2018, 
h) zmian w Statucie Spółdzielni,
i) wyboru przedstawiciela na Zjazd Przedstawicieli Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Mieszkaniowych w Białymstoku.
12. Zamknięcie obrad.

Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą 
przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.  Dokumenty  te  są  wyłożone  w sekretariacie  Spółdzielni  przy  ul.  
Legionowej 9A w Białymstoku oraz dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni www.smpiaski.pl.

Członek Spółdzielni może być obecny i brać udział w części Walnego Zgromadzenia, do której został zaliczony.  
Nie dotyczy to członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. Na innych częściach Walnego Zgromadzenia 
członek Spółdzielni może być obecny bez prawa głosu i głosowania.

Członek Spółdzielni kandydujący na przedstawiciela na Zjazd Przedstawicieli Regionalnego Związku Rewizyj-
nego Spółdzielni Mieszkaniowych w Białymstoku może być obecny na wszystkich częściach Walnego Zgromadze-
nia (z prawem do głosowania wyłącznie na tej części Zgromadzenia, do której został zaliczony).

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania kandydatów na Zjazd Przedstawicieli Regionalnego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walne-
go Zgromadzenia, tj. w terminie do dnia 11.05.2015 r.  

Członkowie Spółdzielni, którzy będą brali udział w Walnym Zgromadzeniu, obowiązani są wylegitymować 
się dokumentem tożsamości.



Białystok, dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZAWIADOMIENIE
  Zgodnie z § 77 Statutu, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniu 27 maja 2015 r. o godz. 1700 

w sali  na  I piętrze  pawilonu  „OPAŁEK”  przy  ul.  M.C.  Skłodowskiej  14B  w Białymstoku 
odbędzie  się  druga część  Walnego Zgromadzenia  Członków Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Piaski” 
w Białymstoku posiadających lokale w budynkach nr 18, 22, 22A i 24 przy ul. Waszyngtona z nastę-
pującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór prezydium obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej i komisji uchwał.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r. łącznie ze sprawozdaniem finansowym za 

2014 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.
8. Przedstawienie wniosków Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r., kierunków 

działalności Spółdzielni na lata 2016 – 2018 i zmian w Statucie Spółdzielni.
9. Prezentacja i wybór przedstawiciela na Zjazd Przedstawicieli Regionalnego Związku Rewizyjnego 

Spółdzielni Mieszkaniowych w Białymstoku.
10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami, informacjami, projektami i wnioskami złożonymi w trybie 

§ 78 ust. 8 Statutu Spółdzielni.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r., wraz ze sprawozdaniem 
finansowym Spółdzielni za 2014 r.,

b) udzielenia  absolutorium  prezesowi  Zarządu  Spółdzielni  Pawłowi  Franciszkowi  Mytnikowi 
za 2014 r.,

c) udzielenia absolutorium zastępcy prezesa Zarządu Spółdzielni Wojciechowi Tadeuszowi Sykale 
za 2014 r.,

d) udzielenia  absolutorium  członkowi  Zarządu  Spółdzielni  Mirosławie  Elżbiecie  Trochimowicz 
za 2014 r.,

e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.,
f) podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r.,
g) przyjęcia kierunków działalności Spółdzielni na lata 2016 – 2018, 
h) zmian w Statucie Spółdzielni,
i) wyboru przedstawiciela na Zjazd Przedstawicieli Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Mieszkaniowych w Białymstoku.
12. Zamknięcie obrad.

Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą  
przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.  Dokumenty  te  są  wyłożone  w sekretariacie  Spółdzielni  przy  ul.  
Legionowej 9A w Białymstoku oraz dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni www.smpiaski.pl.

Członek Spółdzielni może być obecny i brać udział w części Walnego Zgromadzenia, do której został zaliczony.  
Nie dotyczy to członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. Na innych częściach Walnego Zgromadzenia 
członek Spółdzielni może być obecny bez prawa głosu i głosowania.

Członek Spółdzielni kandydujący na przedstawiciela na Zjazd Przedstawicieli Regionalnego Związku Rewizyj-
nego Spółdzielni Mieszkaniowych w Białymstoku może być obecny na wszystkich częściach Walnego Zgromadze-
nia (z prawem do głosowania wyłącznie na tej części Zgromadzenia, do której został zaliczony).

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania kandydatów na Zjazd Przedstawicieli Regionalnego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walne-
go Zgromadzenia, tj. w terminie do dnia 11.05.2015 r.  

Członkowie Spółdzielni, którzy będą brali udział w Walnym Zgromadzeniu, obowiązani są wylegitymować 
się dokumentem tożsamości.



Białystok, dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZAWIADOMIENIE
  Zgodnie z § 77 Statutu, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniu 28 maja 2015 r. o godz. 1700 w sali 
na I piętrze pawilonu „OPAŁEK” przy ul. M.C. Skłodowskiej 14B w Białymstoku odbędzie się trze-
cia  część  Walnego  Zgromadzenia  Członków Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Piaski”  w Białymstoku 
posiadających  lokale  w budynkach  nr  9,  11,  13,  15  i  9A przy  ul.  Legionowej  z  następującym 
porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór prezydium obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej i komisji uchwał.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r. łącznie ze sprawozdaniem finansowym za 

2014 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.
8. Przedstawienie wniosków Zarządu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r. i kierunków 

działalności Spółdzielni na lata 2016 – 2018 i zmian w Statucie Spółdzielni.
9. Prezentacja i wybór przedstawiciela na Zjazd Przedstawicieli Regionalnego Związku Rewizyjnego 

Spółdzielni Mieszkaniowych w Białymstoku.
10. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami, informacjami, projektami i wnioskami złożonymi w trybie 

§ 78 ust. 8 Statutu Spółdzielni.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r., wraz ze sprawozdaniem 
finansowym Spółdzielni za 2014 r.,

b) udzielenia  absolutorium  prezesowi  Zarządu  Spółdzielni  Pawłowi  Franciszkowi  Mytnikowi 
za 2014 r.,

c) udzielenia absolutorium zastępcy prezesa Zarządu Spółdzielni Wojciechowi Tadeuszowi Sykale 
za 2014 r.,

d) udzielenia  absolutorium  członkowi  Zarządu  Spółdzielni  Mirosławie  Elżbiecie  Trochimowicz 
za 2014 r.,

e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.,
f) podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r.,
g) przyjęcia kierunków działalności Spółdzielni na lata 2016 – 2018, 
h) zmian w Statucie Spółdzielni,
i) wyboru przedstawiciela na Zjazd Przedstawicieli Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Mieszkaniowych w Białymstoku.
12. Zamknięcie obrad.

Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą 
przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.  Dokumenty  te  są  wyłożone  w sekretariacie  Spółdzielni  przy  ul.  
Legionowej 9A w Białymstoku oraz dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni www.smpiaski.pl.

Członek Spółdzielni może być obecny i brać udział w części Walnego Zgromadzenia, do której został zaliczony.  
Nie dotyczy to członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. Na innych częściach Walnego Zgromadzenia 
członek Spółdzielni może być obecny bez prawa głosu i głosowania.

Członek Spółdzielni kandydujący na przedstawiciela na Zjazd Przedstawicieli Regionalnego Związku Rewizyj-
nego Spółdzielni Mieszkaniowych w Białymstoku może być obecny na wszystkich częściach Walnego Zgromadze-
nia (z prawem do głosowania wyłącznie na tej części Zgromadzenia, do której został zaliczony).

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania kandydatów na Zjazd Przedstawicieli Regionalnego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walne-
go Zgromadzenia, tj. w terminie do dnia 11.05.2015 r.  

Członkowie Spółdzielni, którzy będą brali udział w Walnym Zgromadzeniu, obowiązani są wylegitymować 
się dokumentem tożsamości.


