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

 
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 24-09-2020 roku, o godzinie 15:30, które           

odbędzie się na strychu w budynku przy ul. Styczyńskiego 53a, w Chorzowie. 

 
 
 

P O R Z Ą D E K  O B R A D 
 
 
 

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 2019 rok. 

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z bilansem Spółdzielni za 2019 rok. 

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok. 

10. Głosowanie uchwał w sprawie: 

        a). zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 rok; 

        b). zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok; 

        c). zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok; 

        d).udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2019 rok; 

        e). podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok. 

11. Przedstawienie nowego regulaminu „Rady Nadzorczej”. 

12. Głosowanie uchwały w sprawie regulaminu Rady Nadzorczej. 

13. Rozpatrzenie odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej, o ile wpłyną w statutowym 

      terminie. 

 

 



 

 

14. Sprawy wniesione przez członków Spółdzielni w trybie art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych – o ile wpłyną w ustawowym terminie – głosowanie uchwały. 

15. Omówienie spraw bieżących. 

16. Sprawozdanie Komisji Wniosków - wolne wnioski. 

17. Przedstawienie wyników głosowania nad uchwałami przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną. 

18. Zamknięcie obrad. 

  
 

Informujemy, że od dnia 03-09-2020 r. w godz. od 08:00 do 12:00 Członkowie Spółdzielni              

mają prawo zapoznania się w siedzibie Spółdzielni z projektami uchwał, sprawozdaniami i innymi            

materiałami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

Przypominamy o zabraniu ze sobą dokumentów potwierdzających tożsamość.  

  

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

Z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 i troskę o bezpieczeństwo uczestników Walnego            

Zgromadzenia, prosimy o zabranie ze sobą: maseczki ochronnej (może być przyłbica lub            

półprzyłbica), rękawiczek jednorazowych, własnego długopisu oraz zachować dystans społeczny         

nie mniejszy niż 1,5 m. Przed wejściem do pomieszczenia obrad, każdy uczestnik zgromadzenia             

będzie miał sprawdzaną temperaturę termometrem bezdotykowym.  

Przy podpisywaniu listy obecności należy złożyć wypełnione oświadczenie oceny ryzyka          

epidemicznego (druk do pobrania ze strony internetowej SM „Batory”). W trakcie wejścia            

(wyjścia), zachować dystans społeczny min. 1,5 m (odstęp).  

Osoby z objawami infekcji nie będą wpuszczone na miejsce obrad i w takim wypadku              

przypominamy o możliwości ustanowienia pełnomocnika. 

 

 

  

 

 

 

 

 


