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ZAWIADOMIENIE
Zarzqd Migdzyzakladowej Sp6ldzielni Mieszkaniowej "Budowlanka" w OSwiqcimiu, dzialajqc na podstawie.$ 23 ust. 1

Statutu Sp6ldzielni zwoluje w okresie od 19.10.2020r. do 22.10,2020r. Walne Zgromadzenie czlonkow Spoldzielni 2a2019 rok
w podziale na lV czgSci.
Porzqdek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocnoSci obrad i wyb6r Prezydium Zebrania.
2. Zatwierdzenie porzqdku obrad.
3. Powolanie Komisji:

a) mandatowo - skrutacyjnej,
b) uchwal:
Przedstawienie sprawozdania finansowego MSM,,Budowlanka" za 201 9 rok.
Przedstawienie sprawozdania z dzialalnoSci Rady Nadzorczej za 2019 rok.
Przedstawienie sprawozdania z realizaqi uchwal podjqtych pzez Walne Zgromadzenie w 2019 roku
Omowienie uchwaly w przedmiocie u2ytkowania wieczystego nieruchomo6ci.
Dyskusja nad sprawozdaniami.

Podjqcie uchwal dotyczqcych:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp6ldzielni za 2019 rok,
b) przeznaczenia nadwy2ki bilansowej z dzialalnoSci gospodarczej Sp6ldzielni za 2019 rok,
c) ustalenia najwy2szej sumy zobowiqzan, jakie Sp6ldzielnia moze zaciqgnqi,
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalnoSci za 2019 rok
e) udzielenia Czlonkom Zazadu absolutorium,
f; u2ytkowania wieczystego nieruchomo6ci.

Zamknigcie obrad.

Materialy bqdqce tematykq obrad znajdujq siq do wglqdu wszystkich czlonk6w Sp6ldzielni w biurze Zarzqdu przy ul.
Balandy 1 w O6wiqcimiu, w kazdy dzieri roboczy Sp6ldzielni; w czwartek w godzinach 9"-17'", w pozostale dni 7""-15"",
poczqwszy od dnia 28.09.2020r. W tym czasie mozna uzyska6 szczeg6.lowe informacje w sprawach objgtych porzqdkiem obrad.
Materialy dotyczqce punkt6w 4, 5,6,7, proponowanego porzqdku obrad oraz projekty uchwal bgdq umieszczone na stronie
internetowej Sp6ldzielni www.budowlankaoswiecim.pl i wylozone do wglqdu w biurze Zarzqdu Sp6ldzielni ul. Balandy 1.
W przypadku braku mo2liwo6ci osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, czlonek Sp6ldzielni mo2e udzielii
pelnomocnictwa (wz6r pelnomocnictwa jest dostqpny na stronie internetowej Sp6ldzielni www.budowlankaoswiecim.pl, w
administracjach Spoldzielni oraz w biurze Zarzqdu Spoldzielni ul. Balandy 1).
Karty upowa2niajqce do glosowania bgdq wydane czlonkom Sp6ldzielni poszczeg6lnej czgSci Walnego Zgromadzenia za
okazaniem dowodu osobistego.
W czasie przebywania w biurze Zarzqdu jak ipodczas obrad Walnego Zgromadzenia wprowadza sig obowiqzek zakrywania
ust i nosa tj. zalo2enie maseczki lub przylbicy oraz zachowanie dystansu spo{ecznego.
JednoczeSnie informujemy, 2e w zwiqzku z dynamicznie zmieniajqcq sig sytuacjq wynikajqcq z epidemii koronawirusa
COVID-19, w przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeri, istnieje mo2liwo56 odwolania Walnego Zgromadzenia.
Prosimy Pahstwa o sprawdzanie strony naszej Sp6ldzielni www.budowlankaoswiecim.pl, gdzie w przypadku braku mo2liwoSci
przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia zostanie umieszczona informacja o jego odwolaniu.
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