
                                 

 

 

 

   Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZARE DOMY” 

02-534 Warszawa, ul. Fałata 2 lok. 32 
tel. 22 849 02 03 www.szaredomy.pl 

    Warszawa, dnia 4 października 2021 r.  
 

ZAWIADOMIENIE 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szare Domy”, działając w wykonaniu art. 39 § 1 ustawy z dnia 16 

września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz na podstawie § 33 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień: 

 

27 października 2021 roku (środa, godzina 18:00) Walne Zgromadzenie Spółdzielni, 
które odbędzie się w Gmachu Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym 

Technologicznym przy ulicy Narbutta 85 w Warszawie  
 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni: 

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz                           

i dwóch asesorów (§ 35 ust. 2 Statutu).  

2. Wybór komisji: (1) skrutacyjnej i (2) wnioskowej.  

3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.  

4. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zaciągnięcia kredytu remontowego w celu sfinansowania remontu izolacji stropu i ścian węzła 

cieplnego i jego pomieszczenia technicznego w Osiedlu Rakowiecka/Akacjowa/Fałata, 

b. zaciągnięcia kredytu remontowego w celu sfinansowania remontu stropu oraz izolacji stropu                  

i ścian węzła cieplnego w Osiedlu Fałata/Łowicka/Narbutta, 

c. zaciągnięcia kredytu remontowego w celu sfinansowania wymiany pionów gazowych                              

w budynkach znajdujących się w zasobie Spółdzielni, 

d. zaciągnięcia kredytu w celu sfinansowania remontu konserwatorskiego elewacji budynków 

Rakowiecka 59 i 59A, 

e. zaciągnięcia kredytu w celu sfinansowania remontu konserwatorskiego elewacji budynku 

Akacjowa 10. 

5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 

6. Zamknięcie obrad.  

 

 
Członkowie Spółdzielni mają prawo:  

1. do zapoznania się z dokumentami będącymi przedmiotem porządku obrad, które będą wyłożone na 21 dni przed terminem 

Walnego Zgromadzenia w biurze Spółdzielni przy ul. Fałata 2 lok. 32 w godzinach przyjęć interesantów oraz opublikowane 

na stronie internetowej Spółdzielni (www.szaredomy.pl ); 

2. do zgłaszania projektów uchwał oraz żądania zamieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie 

15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia (projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co 

najmniej 10 członków); projekty uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań będą wyłożone w biurze Spółdzielni na 14 

dni przed terminem Walnego Zgromadzenia;  

3. do zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia;  

Mandaty będą wydawane wyłącznie po okazaniu dokumentu ze zdjęciem umożliwiającym identyfikację tożsamości 

osoby. Członkowie mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. 

Uwaga: na sali obrad obowiązywać będzie nakaz noszenia maseczek. 
W przypadku zaistnienia okoliczności wyłączających możliwość odbycia WZ w formie stacjonarnej, 

głosowanie uchwał zostanie przeprowadzone na piśmie 


