Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Barbara”
41-503 Chorzów, ul. Wiejska 8
tel. (32) 245 90 36 lub (32) 245 98 12
e-mail: sekretariat@smbarbara.pol.pl

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” informuje, że zgodnie z postanowieniami:

1.
2.

Ustawy z dnia 16 września 1982r Prawo Spółdzielcze
§ 46 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara”
zwołuje
na dzień 02 czerwca 2016 roku XXVIII Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „Barbara”, które obradować będzie w Miejskim Domu Kultury
przy ul. Lompy 13 w Chorzowie. Początek obrad o godz. 15.30

Członkowie Spółdzielni biorący udział w Walnym Zgromadzeniu winni posiadać przy sobie ważny dokument
tożsamości oraz znać numer członkowski, na który wydany będzie mandat uprawniający do czynnego
uczestnictwa w obradach. Dopuszcza się możliwość wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków
prawnie ustanowionych pełnomocników posiadających stosowne dokumenty.
Proponuje się następujący porządek obrad:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad.
Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
Przyjęcie porządku obrad.
Uchwalenie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia – Uchwała Nr 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
Wybory komisji:

7.
8.

skrutacyjnej,
wyborczej.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015r. oraz I półrocze roku 2016,
Sprawozdanie komisji skrutacyjnej w przedmiocie obecności członków na Walnym Zgromadzeniu i jego
prawomocności.

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2015 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015.
10. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków przyjętych na poprzednich Walnych
Zgromadzeniach.

11. Dyskusja dot. punktów 7,9,10.
12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej w kadencji 2016-2019

oraz wyboru delegata na zjazdy
RZRSM Katowice (kadencja 2016-2020), a także delegata na kongresy spółdzielczości organizowane przez
Krajową Radę Spółdzielczą.

13. Podjęcie uchwał:
a. Uchwała Nr 2
b. Uchwała Nr 3
c. Uchwała Nr 4
d.

Uchwała Nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015,
w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku) za rok 2015,
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015
i I półroczu 2016r. ,
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2015,

www.smbarbara.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Barbara”
41-503 Chorzów, ul. Wiejska 8
tel. (32) 245 90 36 lub (32) 245 98 12
e-mail: sekretariat@smbarbara.pol.pl

e.

Uchwała Nr 6

w sprawie udzielenia absolutorium poprzedniemu Prezesowi Zarządu p. inż.
Andrzejowi Gruszce za działalność w okresie od 01.01.2015 do 31.01.2015r.,

f.

Uchwała Nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. mgr inż. Adamowi Płonce
za działalność w roku 2015,

g.

Uchwała Nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium Głównej Księgowej, Członkowi Zarządu p. mgr
Izabeli Stec za działalność w roku 2015,

h.

Uchwała Nr 9

w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań długoterminowych na
kontynuację w roku 2017 długoletniego programu termomodernizacji zasobów
Spółdzielni,

i.

Uchwała Nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów na przeprowadzenie remontów
budynków mieszkalnych z możliwością uzyskania premii remontowej na lata 2016 i
2017,

j.

Uchwała Nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch miejsc postojowych (lokal użytkowy
nr 7) w garażu wielostanowiskowym w podziemiach budynku ul. Pudlerska 8 –
Świdra 16-18.

k.

Uchwała Nr 12 w sprawie wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielczości
Mieszkaniowej w Katowicach oraz delegata na kongresy spółdzielczości
organizowane przez Krajową Radę Spółdzielczą.

l.

Uchwała Nr 13 w sprawie wyników wyborów tajnych do Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Barbara” na trzyletnią kadencję 2016-2019.

14. Przyjęcie protokołu komisji wyborczej oraz skrutacyjnej odnośnie pkt 12 porządku obrad .
15. Zakończenie obrad.
Zgodnie z § 49 Statutu Zarząd prosi o pisemne zgłaszanie do sekretariatu Spółdzielni kandydatów do Rady
Nadzorczej najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, Regulamin obrad oraz materiały na Walne Zgromadzenie
Członków Spółdzielni wyłożone będą do wglądu w sekretariacie Spółdzielni od dnia 19 maja 2016r
w następujących dniach tygodnia i godzinach: w poniedziałki w godz. 7ºº-17ºº, wtorki, środy, czwartki
w godz. 7ºº-15ºº, w piątki 7ºº-13ºº.
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