
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

ul. Ślęczka 1a  

41- 800 Zabrze 

Do wiadomości Członków Zabrzańskiej 

Mieszkaniowej  

 

Z A W I A D O M I E N I E 
 

               Zarząd Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia 
członków Spółdzielni, że  w dniach 17 – 22 sierpnia 2020r. odbędzie się Walne 
Zgromadzenie podzielone na części, do udziału w którym uprawnionymi są 
członkowie należący terytorialnie do danego rejonu Administracji, zgodnie                                    
z następującym porządkiem oraz harmonogramem co do terminu i miejsca 
przeprowadzenia obrad.   

 

Porządek obrad 

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu. 
2. Przedstawienie ustalonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia podzielonego na 

części. 

3. Wybór Prezydium poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. 

4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i połączonej Komisji Wyborczej                             

i Wniosków poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. 

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 

2019r. 

6. Sprawozdanie finansowe Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2019 r. wraz                   

z przedstawieniem opinii biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania 

sprawozdania. 

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019r.                        

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Zabrzańskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej za 2019r. 

 zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 

2019r.  

 zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019r. 

 udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Zabrzańskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej za działalność w 2019r.  

9. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą i Wniosków listy kandydatów                                

w wyborach do Rady Nadzorczej.  

10. Przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej na okres kadencji 

przypadającej w latach 2020 – 2023. 

11. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań - środków finansowych                                  

z przeznaczeniem na zadania remontowe i termomodernizację – podjęcie uchwały. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej – odrębnej własności 

lokalu mieszkalnego położonego w Zabrzu przy ul. Gdańskiej 44 m 28. 

13. Dyskusja – wolne wnioski i zapytania.  

14. Zamknięcie obrad.                                                     
 

Jednocześnie informujemy, że na co najmniej 21 przed pierwszą części Walnego 

Zgromadzenia tj. od dnia 24.07.2020r., w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Ślęczka 1 



a  w Zabrzu pok. nr 14. ( poniedziałek w godz. 1200- 1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 

700- 1500 ) zostaną wyłożone sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad 

Walnego Zgromadzenia, do których zgodnie z ustawowymi uprawnieniami mają wgląd 

członkowie Spółdzielni.  Lista kandydatów zgłoszonych w wyborach do Rady Nadzorczej 

na okres kadencji przypadającej w latach 2020 – 2023 będzie udostępniona na 14 dni 

przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia   

Sprawozdania i  projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni 

www.zabrzezsm.pl w zakładce e – kartoteka.  

Harmonogram  

Walnego Zgromadzenia członków Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 

podzielonego na sześć części  w 2020 roku. 

Część  

Walnego 

Zgromadzenia 

 

Data 

 

Godzina 

 

Miejsce 

 

rejon  

 ADS Helenka  

 

 

 

17.08. 2020r.  

poniedziałek 

 

 

 

16
00 

 

Szkoła Podstawowa Nr 33                                 

ul. Zamenhofa 56 

w Zabrzu 

 

 

rejon  

 ADS Północ  

 

 

 

18.08.2020r. 

wtorek  

 

 

16
00

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 14                                   

ul. Gdańska 10                              

w Zabrzu 

 

 

rejon   

ADS Zachód  

 

 

 

19.08.2020r. 

środa 

 

 

16
00

 

 

Zabrzańskie Centrum Kształcenia 

Ogólnego i Zawodowego  

ul. Piłsudskiego 58 

w Zabrzu 

 

 

 

rejon   

ADS Zaborze  

 

 

 

20.08.2020r.  

czwartek 

 

 

16
00

 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 17  

ul. Korczoka 98                                       

w Zabrzu  

 

 

rejon   

ADS Południe 

 

 

 

21.08.2020r. 

piątek 

 

 

16
00

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 6                            

ul. Klonowa 23 

w Zabrzu  

 

 

rejon   

ADS Centrum  

 

 

22.08.2020r. 

sobota 

 

 

9
00

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 36 

Pl. Warszawski 6 

w Zabrzu 

 
 

 

http://www.zabrzezsm.pl/


 

Uczestniczący w danej części Walnego Zgromadzenia członkowie proszeni są                          

o podpisanie przed wejściem na salę obrad listy obecności. Listy obecności będą sporządzone 

nieruchomościami. Wydanie mandatu i nadanie numeru nastąpi po podpisaniu listy obecności. 

Prosimy o wcześniejsze przybycie i zabranie dokumentu tożsamości, który umożliwi sprawną 

identyfikację członków Spółdzielni i punktualne rozpoczęcie obrad. Zgodnie z obowiązującymi 

postanowieniami Statutu ZSM, jeżeli Walne Zgromadzenie zostało podzielone na części, 

członek spółdzielni może wziąć udział tylko w jednej nich, wg zamieszkania lub położenia 

posiadanego prawa do garażu, lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, w obrębie 

danego rejonu Administracji. Zasada ta dotyczy również tych członków spółdzielni, którzy 

posiadają kilka lokali w zasobach ZSM położonych w różnych rejonach Administracji. Członek 

posiadający roszczenie o ustanowienie prawa do lokalu w Zabrzańskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej na podstawie zawartej umowy o kolejność przydziału lokalu mieszkalnego, 

uprawniony jest do udziału tylko w jednej, wybranej spośród sześciu, części Walnego 

Zgromadzenia, wg zadeklarowanego w oświadczeniu rejonu Administracji.  

 

Sposób zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej ZSM. Zgodnie z obowiązującymi 

postanowieniami Statutu ZSM i przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy                               

o spółdzielniach mieszkaniowych, kandydatów do Rady Nadzorczej mogą zgłaszać pisemnie 

członkowie Spółdzielni  na 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. 

do dnia 31.07.2020r., w siedzibie Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Ślęczka 1 a 

w Zabrzu, pok. nr 14 ( I piętro).Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko oraz adres członka 

spółdzielni zgłaszającego kandydata, imię i nazwisko kandydata oraz miejsce jego 

zamieszkania. Do zgłoszenia kandydata niezbędna jest jego pisemna zgoda na kandydowanie 

w wyborach Rady Nadzorczej ZSM wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 18 4 ust. 3 

Statutu ZSM, złożona w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ślęczka 1 a w Zabrzu pok. nr 14                             

( I piętro),  w terminie do dnia 31.07.2020r. 

W związku z koniecznością przestrzegania reżimu sanitarnego w stanie epidemii, 

Zarząd Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej prosi uczestników o zachowanie zasad 

bezpieczeństwa, które zawierają załączone do niniejszego ZAWIADOMIENIA 

WYTYCZNE                                    

 

   Zarząd Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej   

     ZAPRASZAMY 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Przy  wejściu każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia jest 

zobowiązany  

 Zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki jednorazowe 

 Założyć  osłonę na nos  i usta (maseczka, przyłbica) przez cały 

czas  trwania zebrania. 

 Usiąść w miejscu wyznaczonym na Sali. 

 Przestrzegać  zachowania dystansu społecznego – odległość  

około 2 m 

 Poruszać się tylko w obszarze niezbędnym do udziału                                  

w Walnym Zgromadzeniu 

 Wysłuchać i dostosować się do wszelkich wskazówek osób 

organizujących Walne Zgromadzenie 

 Posiadać własny długopis do podpisywania dokumentów  

2. Apelujemy , aby zachować zasady bezpieczeństwa podczas Walnego 

Zgromadzenia .  

3. Uczestnik oświadcza iż wie ,że  udział   w Walnym Zgromadzeniu,  

może zainicjować zwiększenie ryzyka zakażenia COVID -19                            

w obecnym stanie epidemicznym .                                                                                                                      

4. Na wypadek zakażenia nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec  

Zabrzańskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej.  

                                                                                                          Zarząd  

                                                                           Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

 

WYTYCZNE 

DLA UCZESTNIKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

ZABRZAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII 

SARS-CoV-2 


