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Zawiadomienie - porządek obrad 

Z a w i a d o m i e n i e 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie działając na podstawie § 39 ust.l Statutu zwołuje na dzień 
19,06.2018 r. o godz.!?"" drugą część Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
zamieszkałych na os. Nowy Świat. os. Place, w budynkach plombowych, w Motkowicach, 
Działoszycach i członków oczekujących. 

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w Spółdzielni Mieszkaniowej p r ^ ui. 3 Maja 14. 

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 
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 poluslracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie 

z przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni za łata 2014-2016. 
8. Odczytanie listy pełnomocnictw, 
9. Dyskusja nad sprawozdaniami /zapytania 1 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. 
14. Odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej. 
15. Odczytanie wniosków zgłoszonych w czasie obrad. 
16. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej z przeprowadzenia tajnego glosowania i podjęcie uchwał. 
17. Zamknięcie obrad. 

Sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad zostaną wyłożone do wglądu członków 
w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul, 3-go Maja 14 wpokojunr. 10 od dnia25.05.2018 r. 

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania ich umieszczenia w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia w terminie do 15-lu dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

/Pierwsza część Walnego Zgromadzenia odbędzie się w dniu 18.06.2018 r./ Projekty uchwał zgłaszane przez 
członków Spółdzielni muszą być poparte przez co najmniej 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania 
poprawek do projektów uchwal nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego 
Zgromadzenia. 

W obradach mogą uczestniczyć tylko członkowie Spółdzielni, za okazaniem dowodu tożsamości lub ich 
pełnomocnicy. 

/ wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółdzielni lub na stronie internetowej /. 
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