
Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa "RENAWA" 

82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 1 

tel. (0-55) 2794332,  fax: (0-55) 2612302,  e-mail: biuro@psmrenawa.pl 

 

 

Sporządził: Waldemar Lorek, tel. 55 279 4332 

Proponowany porządek obrad WZC 

 Otwarcie obrad WZC  

 Wybór Prezydium WZC (Przewodniczący, Sekretarz) 

 Przyjęcie protokołu z ostatniego WZC i porządku obrad  

 Przyjęcie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu obrad WZC 

 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 

 Wybór Komisji Skrutacyjnej 

 Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres:  2020 i 2021 rok 

 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres 2020 i 2021 rok 

 Sprawozdanie finansowe (bilans) Spółdzielni za lata 2020 i 2021 r oraz sprawozdania Biegłego Rewidenta 

 Przedstawienie projektów uchwał 

 Omówienie zmian w statucie w związku z wprowadzoną nową numeracją 

 Przedstawienie regulaminu działalności Rady Nadzorczej 

 Wybory do Rady Nadzorczej 

 Podjęcie uchwał: 

 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego (bilansu) Spółdzielni za 2020 roku, 

 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego (bilansu) Spółdzielni za 2021 roku, 

 w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu za 2020 rok, 

 w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu za 2021 rok, 

 w sprawie podziału wyniku finansowego z rozliczeń międzyokresowych za 2020 rok, 

 w sprawie podziału wyniku finansowego z rozliczeń międzyokresowych za 2021 rok, 

 w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Nadzorczej 

 w sprawie zmian statutu spółdzielni 

 Dyskusja 

 Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 Przyjęcie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad WZC 

 Sprawy różne 

 Zamknięcie obrad. 

 

 

Informujemy, że od dnia 09.05.2022r w godz. 7ºº-15ºº  do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Warszawskiej 1  

w Kwidzynie są: 
 Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 i 2021, 

 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020 i 2021, 

 Protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków, 

 Sprawozdanie finansowe (bilans) Spółdzielni za 2020 i 2021 rok oraz sprawozdanie Biegłego Rewidenta, 

 Projekty uchwał oraz statutu, 

 

Ponadto informujemy, że I część Obrad WZC rozpoczyna się w dniu 30.05.2022 r.  

 


