
 Pińczów dn. 04.06.2018 r. 

                                                                                                                 

ZAWIADOMIENIE 

 

W związku ze złożeniem przez grupę członków Spółdzielni odwołania od decyzji Rady Nadzorczej  oraz   

 projektów uchwał zgodnie z § 41 statutu Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie  podaje do   

 wiadomości uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia w częściach w dniach 18 i 19. 06.2018.  

 

  1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium. 

    2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.  

    3. Wybór komisji:      

        -  mandatowo- skrutacyjnej, 

        -  wnioskowej.    

    4. Sprawozdanie z działalności  Rady Nadzorczej za 2017 r.  

    5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2017 r. oraz przedstawienie  kierunków  działania  

        Spółdzielni na 2018 r. 

    6. Informacja na temat sprawozdania finansowego S.M. za 2017 r. 

    7. Przedstawienie listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni  Mieszkaniowych RP  

        w Warszawie z przeprowadzonej lustracji z działalności  Spółdzielni za lata 2014-2016. 

    8. Odczytanie listy pełnomocnictw. 

    9. Dyskusja nad sprawozdaniami /zapytania i odpowiedzi /. 

  10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

        - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r., 

        -zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2017 r., 

        -zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Spółdzielni Mieszkaniowej, 

        - podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r. 

  11. Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie: 

         - udzielenia absolutorium członkom Zarządu, 

  12. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia   

          może zaciągnąć. 

  13.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni. 

  131. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni zgłoszonych przez członków  

         w trybie § 41 ust.2 statutu: 

         a)  głosowanie w sprawie zmiany w § 31 pkt. 1 statutu 

         b)  głosowanie w sprawie zmiany w § 64 ust.2 statutu 

  14. Podjęcie uchwał zgłoszonych przez członków w trybie § 41 ust. 2 statutu: 

         a)  w sprawie termoizolacji budynków 

         b)  w sprawie ogrzewania budynków os. Nowy Świat 

         c)  w sprawie zakupu i montażu daszków nad balkonami na najwyższych kondygnacjach bloków   

              mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie 

         d)  w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej 

         e)  w sprawie zmiany regulaminu rozliczeń kosztów dostarczonej wody zimnej, wody do podgrzania  

             i odprowadzenia ścieków, zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej nr 13 z dnia 22.11.2014 r. 

         f)  w sprawie wydzielenia z nieruchomości wielobudynkowych nieruchomości           

              jednobudynkowych. 

  15.  Odwołania od uchwał Rady Nadzorczej: 

         a)  od uchwały nr 4/2018 Rady Nadzorczej w sprawie wprowadzenia zmian opłaty                 

              eksploatacyjnej 

         b)  od uchwały nr 10/17 z dnia 18.05.2017 r. w sprawie uchylenia  uchwały Rady  

               Nadzorczej dotyczącej  regulaminu rozliczenia kosztów zużycia ciepła na cele  centralnego  

              ogrzewania, podgrzewu wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie (§ 10 pkt. 2). 

   16. Odczytanie wniosków zgłoszonych w czasie obrad. 

   17. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej z przeprowadzenia tajnego głosowania i  

         podjęcie uchwał. 

   18. Zamknięcie obrad. 


