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Warszawa, dnia 28.08.2020 

ZAWIADOMIENIE 

Działając w trybie art.36 p. 9, 10, 11, 12, 13 Ustawy Prawo Spółdzielcze  

(Dz. U. 2020 poz. 275), zobligowany przepisami Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020. poz. 570) nakazującymi 

do dnia 30 września 2020 zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego 

oraz do dnia 15 października 2020 r. przekazania go do KRS oraz 

dalszym sprawnym działaniem Spółdzielni,  Zarząd SBM „GEOLOG” 

zarządza głosowanie pisemne Walnego Zgromadzenia nad uchwałami: 

Uchwała nr 1. 

Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności i 
sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2019, zamykające się sumą 
bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 1151077,17 PLN. 

Uchwała nr 2. 
Walne Zgromadzenie zatwierdza Plan Gospodarczo-Finansowy na rok 2020 
zamykający się po stronie przychodów i rozchodów kwotą 836.028,17 PLN. 
 
Uchwała nr 3. 
Walne Zgromadzenie zatwierdza wniosek Zarządu SBM „GEOLOG”, aby 
nadwyżkę bilansową  z tytułu wynajmu lokalu użytkowego, garaży i boksów 
piwnicznych w kwocie 21.319,07 PLN przenieść na konto Funduszu 
Remontowego. 
 
Biorąc pod uwagę fakt  że ostatnia podwyżka opłat czynszowych miała miejsce w 
2010r. i mając na względzie procent inflacji od tego czasu, prosimy Państwa o 
głosowanie również nad uchwałą: 
 
Uchwała nr 4. 
Walne Zgromadzenie zatwierdza wzrost opłat za czynsz w wysokości 25 gr. za 
m2. 

 

Kalendarium głosowania: 

Od 02.09.2020r. – zawiadomienie członków Spółdzielni o głosowaniu    
(dostarczone osobiście, do skrzynek pocztowych, e-mailem, 
umieszczenie w gablotach informacyjnych, stosownie do wcześniejszych 
dyspozycji członków Spółdzielni). 
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 Do 15.09.2020r.  –  składanie uwag (osobiście do biura w godzinach 
urzędowania, e-mailem, pocztą, do skrzynki Spółdzielni znajdującej się 
na III klatce w bud. przy ul. Marzanny 10). 

Do 22.09.2020r.  –  odpowiedzi na uwagi (dostarczone osobiście, do 
skrzynek pocztowych lub e-mailem, stosownie do wcześniejszych 
dyspozycji członków Spółdzielni). 

Do 28.09.2020r.  –   głosowanie nad uchwałami (przekazanie głosu 
osobiście do biura w godzinach urzędowania, e-mailem, pocztą, do 
skrzynki Spółdzielni znajdującej się na III klatce w bud. przy ul. Marzanny 
10). 

29.09.2020r.  – liczenie głosów na połączonym spotkaniu Rady 
Nadzorczej z Zarządem o godzinie 17.30 w Mokotowskim Centrum 
Integracji Mieszkańców - budynek przy ul. Woronicza 44A. 

30.09.2020r.  – ogłoszenie wyniku głosowania (na stronie internetowej 
Spółdzielni oraz w gablotach informacyjnych na parterze budynków). 

Do 15.10.2020r – przekazanie dokumentów wymaganych przepisami do 
KRS 

Jednocześnie Zarząd zawiadamia że 81 posiedzenie Walnego 
Zgromadzenia członków Spółdzielni odbędzie się zgodnie z art. 90 
Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568) w ciągu 6 tygodni od 
dnia ogłoszenia końca pandemii. 

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni, sprawozdanie Zarządu, plan 
gospodarczo-finansowy na 2020 rok, projekty uchwał oraz Protokół z 80 
Walnego Zgromadzenia, udostępnione są w biurze Spółdzielni w 
godzinach dyżurów, będą także dostępne na stronie internetowej 
spółdzielni www.sbm-geolog.pl . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sbm-geolog.pl/
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                                      KARTA DO GŁOSOWANIA 
 
 

Uchwała nr 1. 

Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności i 
sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2019, zamykające się sumą 
bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 1151077,17 PLN. 

Za                                                                    Przeciw            

 
Uchwała nr 2. 
Walne Zgromadzenie zatwierdza Plan Gospodarczo-Finansowy na rok 2020 
zamykający się po stronie przychodów i rozchodów kwotą 836.028,17 PLN. 
 

Za                                                                     Przeciw            

 
Uchwała nr 3. 
Walne Zgromadzenie zatwierdza wniosek Zarządu SBM „GEOLOG”, aby 
nadwyżkę bilansową  z tytułu wynajmu lokalu użytkowego, garaży i boksów 
piwnicznych w kwocie 21.319,07 PLN przenieść na konto Funduszu 
Remontowego. 
 

Za                                                                     Przeciw            

 
Uchwała nr 4. 
Walne Zgromadzenie zatwierdza wzrost opłat za czynsz w wysokości 25 gr. za 
m2. 

  
Za                                                                     Przeciw            

 
 
 
 
 
 
 
 

* Odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem w odpowiedniej kratce 

  

 

 

 


