SM/PC/284/2019

Chorzów, dnia 20-05-2019 r.

Zawiadomienie
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Batory” w Chorzowie działając na podstawie § 51 ust.
1 Statutu Spółdzielni oraz art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego zwołuje Walne Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Batory” na dzień 12-06-2019 roku, o godzinie 1700, które
odbędzie się na strychu w budynku przy ul. Styczyńskiego 53a, w Chorzowie.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji:
a. Mandatowo - Skrutacyjnej;
b. Wniosków.
6. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawidłowości zwołania
Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2018 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z bilansem Spółdzielni za 2018 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.
10. Głosowanie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 rok;
b.zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok;
c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok;
d.udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 rok;
e. podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.
11. Omówienie zmian do regulaminu „Obrad Walnego Zgromadzenia”.
12. Przedstawienie nowego regulaminu „Rady Nadzorczej”.
13. Głosowanie uchwał w sprawie:
a. regulaminu „Obrad Walnego Zgromadzenia”;
b. regulaminu „Rady Nadzorczej”.
14. Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej – głosowanie uchwały.

15. Wybory do Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem kadencji.
a. zgłaszanie kandydatur;
b. przedstawienie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną listy kandydatów;
c. głosowanie tajne;
Przerwa techniczna
d. przedstawienie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną wyników głosowania;
e. zatwierdzenie składu Rady Nadzorczej na kadencję 2019 – 2022 – podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej, o ile wpłyną w statutowym
terminie.
17. Sprawy wniesione przez członków Spółdzielni w trybie art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych – o ile wpłyną w ustawowym terminie.
18. Omówienie spraw bieżących.
19. Sprawozdanie Komisji Wniosków - wolne wnioski.
20. Przedstawienie wyników głosowania nad uchwałami przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.
21. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że od dnia 28-05-2019 r. w godz. od 0730 do 1430 Członkowie Spółdzielni
mają prawo zapoznania się w siedzibie Spółdzielni z projektami uchwał, sprawozdaniami i innymi
materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

