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ZAWIADOMIENIE
Zarzqd Miqdzyzakladowej Spoldzielni Mieszkaniowej "Budowlanka" w Oswigcimiu, dzialajqc na podstawie $ 23 ust. 1
Statutu Spo{dzielni zwo+uje w okresie od 05.06.2018r. do 15.06.2018r. Walne Zgromadzenie Czlonkow Spo{dzielni za2017 rok
w podziale na lX czq6ci.
Porzqdek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocnoSci obrad i wyb6r Prezydium Zebrania.
2. Zatwierdzenie porzqdku obrad.

3.

Powoianie Komisji:
a) mandatowo - skrutacyjnej,
b) uchwa{
Przeprowadzenie wyborow na czlonkow Rady Nadzorczel na lata 2018-2021.
Przedstawrenie sprawozdania finansowego MSM,,Budowlanka" za 2017 rok.
Przedstawienie sprawozdania z dzialalnoSci Rady Nadzorczej za 2017 rok.
7
Przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwal podjqtych pe ez Walne Zgromadzenie w 2017roku.
Omowienie propozycji zmian Statutu Spoldzielni
Omowienie propozycji zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
1 1 . Podjgcie uchwai dotyczqcych:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp6ldzielni za 2017 rok,
b) przeznaczenia nadwy2ki bilansowej z dzialalnosci gospodarczej Spoldzielni za 2017 tok,
c) ustalenia na.jwy2szej sumy zobowiqzan, jakie Sp6ldzielnia mo2e zaciqgnqc,
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalno6ci 2a2017 rok,
e) udzielenia Czlonkom ZaEAdu absolutorium,
f) zmiany Statutu Sp6ldzielni MSM ,,Budowlanka" w Oswigcimiu popzez przyjqcie nowej treSci Statutu,
g) zmian Regulaminu Rady Nadzorczej MSM ,,Budowlanka" w Oswigcimiu.
12. Zamkniqcie obrad (na ostatniej czgSci WZ ogloszenie wynikow g{osowan).

4.
5.
6.
.
8.
9.

Materialy bQdqce tematykq obrad znajdujq siq do wglqdu wszystkich cz{onkow Spoldzielni w biurze Zarzqdu przy ul.
Balandy 1 w O5wigcimiu, w ka2dy dzierl roboczy Spoldzielni; w czwartek w godzinach 9"'-17", w pozostale dni 7"-15"',
poczqwszy od dnia 14.05.2018r W tym czasie mo2na uzyskac szczegolowe informacje w sprawach objgtych porzqdkiem obrad.
Materialy dotyczqce punktow 5, 6, 7, 8, I, proponowanego porzqdku obrad oraz pro.jekty uchwal bqdq umieszczone na
stronie internetowej Spoldzielni www.budowiankaoswiecim.pl iwylozone do wglqdu w biurze Zatzadu Spoldzielni ul. Balandy 1
pokoj nr 6.
W przypadku braku mo2liwo6ci osobistego uczestnictwa w WZ, cz{onek Spo{dzielni mo2e udzielic pelnomocnictwa (wzor
pelnomocnictwa jest dostQpny na stronie internetowej Spoldzielni www.budowlankaoswiecim.pl, w zakladce pliki do pobrania, w
administracjach Spoldzielni oraz w biurze Zarzqdu Spoldzielni ul. Balandy 1 pokoj nr 6).
Tegoroczne WZ dokonuje wyboru czlonkow Rady Nadzorczej. (Wzor listy poparcia jest dostqpny na stronie internetowej
Sp6ldzielni www.budowlankaoswiecim.pl w zakladce pliki do pobrania, w administracjach Spoidzielni oraz w biurze Zarzqdu
Spoldzielni ul. Baiandy 1 pokoj nr 6). Listy poparcia winny byc dostarczone do Sp6ldzielni na 15 dni przed rozpoczgciem
pieruvszej cze6ci WZ.

Karty upowa2niajece do glosowania bqdq wydane czlonkom Spotdzielni poszczegolnej czesci WZ za okazaniem
dowodu osobistego.
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