
Walne Zgromadzenie Członków  

Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej   

23.06.2022r.  

 

ZAWIADOMIENIE 
 

Na podstawie Art. 83 ust. 2 i ust. 6 Ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. 

Dz.U. 03.119.1116 z póź. zm. w związku z § 21 ust. 3, § 21 ust.8, § 21 ust. 10 Statutu HGSM, Zarząd 

Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Katowicach, zwołuje na dzień 23.06.2022r. 

na godz. 1600 Walne Zgromadzenie Członków Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Miejscem Walnego Zgromadzenia Członków HGSM będzie budynek Katowice Miasto Ogrodów – 

Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek przy ul. Plac Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach.  

 

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków HGSM 

 
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania. 

2. Wybór Prezydium zebrania. 

3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej i jej ukonstytuowanie się. 

4. Wybór komisji wniosków i uchwał i jej ukonstytuowanie się. 

5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad. 

6. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej. 

7. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni w roku 

2021.  

8. Podjęcie uchwały o przyjęciu i zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego  Spółdzielni 

sporządzonego na dzień 31.12.2021r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego Spółdzielni za rok 2021. 

10. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania Zarządu z działalności HGSM w roku 2021. 

11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium poszczególnym członkom Zarządu HGSM. 

12. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Stałej Komisji Statutowej HGSM 

w roku 2021. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań zaciąganych przez 

HGSM. 

14. Podjęcie uchwały o przyjęciu informacji nt. przeprowadzonej Lustracji pełnej HGSM za lata 

2018, 2019, 2020 wraz z wnioskami polustracyjnymi. 

15. Uchylenie Uchwały WZCz Nr 9/2016 z dnia 19.05.2016r. w sprawie „Zasad tworzenia i 

wykorzystywania budżetu Obywatelskiego przeznaczonego na wykonanie prac wnioskowanych 

przez mieszkańców zasobów HGSM”. 

16. Podjęcie uchwały o zbyciu działki o powierzchni około 16 m2, powstałej w wyniku podziału 

geodezyjnego działki nr 1312/12 karta mapy 5, obręb Roździeń, rejon ulicy Borki 

w Katowicach. 

17. Podjęcie Uchwały o zbyciu nieruchomości gruntowej, zabudowanej zdekapitalizowanymi 

budynkami, położonej w Katowicach przy ul. Oswobodzenia 42 i Ociepki 1 – działka nr 

2726/168 karta mapy 2, obręb Janów. 

18. Podjęcie Uchwały o zbyciu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Katowicach 

przy ul. Ociepki – działka nr 2723/168, 2725/168, 2832/168, 2833/168 karta mapy 2, obręb 

Janów  

19. Sprawozdanie Komisji wniosków i uchwał. 

20. Zakończenie zebrania. 

             

Na podstawie § 78 ust. 4 Statutu Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd HGSM 

zawiadamia, że roczne Sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym 

Spółdzielni, i Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,  

Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021 i Sprawozdaniem z działalności Zarządu 

HGSM w roku 2021 oraz Projekty Uchwał objęte porządkiem obrad zebrania zostają wyłożone do wglądu 

członkom Spółdzielni od dnia 09.06.2022r. w siedzibie Spółdzielni, II piętro pokój nr 19 (Zespół 

Organizacyjno-prawny) od poniedziałku do czwartku w godz. od 900 do 1400. Na podstawie § 21 ust. 9 

Statutu HGSM, członkowi przysługuje prawo do zapoznania się z w/w dokumentami.  



Ponadto informujemy, że zgodnie z zapisami § 4 „Regulaminu doręczania korespondencji do użytkowników 

lokali HGSM”, indywidualne zawiadomienia o terminie i miejscu oraz porządku obrad WZCz, zostały 

Państwu doręczone za pośrednictwem skrzynek pocztowych.  

 

Mandaty będą wydawane członkom uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu na godzinę przed jej 

rozpoczęciem tj. od godz. 15:00, po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.  

                                                                                             

Zarząd  

          Hutniczo-Górniczej  

Spółdzielni Mieszkaniowej  
 

 

 

 

 

 

 

Katowice dn. 31.05.2022r.  
 


