PORZĄDEK OBRAD
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ
W TRZCIANCE
w dniu 28 listopada 2007 roku
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego zebrania.
2. Wybór pozostałych członków Prezydium (Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz).
3. Głosowanie nad:
a) przyjęciem porządku obrad (Uchwała Nr 1)
b) przyjęciem protokółu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Członków w dniu
24 maja 2007r. (Uchwała Nr 2).
4. Wybór Komisji:
a) mandatowej,
b) uchwał i wniosków.
5. Omówienie projektów uchwał dotyczących:
a) zmian w statucie spółdzielni,
b) uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia,
c) ewentualnego wyraŜenia zgody na rozliczenie kwot wpłaconych z tytułu
przekształcenia po dniu 23 kwietnia 2001r. lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu lub przeniesienia po tym dniu
własności lokalu na członka, któremu przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego w ten sposób, Ŝe kwoty te zostaną wpisane na poczet wpłat na
fundusz remontowy przypadających od osób na rzecz, których spółdzielnia
przekształciła prawo lokatorskie na własnościowe lub przeniosła własność lokalu,
d) zezwolenia na zbycie lokali uŜytkowych w miejscowości Trzcianka i KrzyŜ Wlkp.,
e) zezwolenia na zbycie części lub całości nieruchomości w miejscowości Trzcianka,
f) zmian w regulaminie świadczeń za udział w pracach organów samorządowych
z dnia 18 czerwca 1997r.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie Uchwał w sprawie:
a) uchwalenia

zmian

w

statucie

Spółdzielni

Mieszkaniowej

Lokatorsko

–

Własnościowej (Uchwała Nr 3),
b) uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia (Uchwała Nr 4),
Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 24 maja 2007r znajduje się do wglądu od 14 listopada
2007r w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciance, pokój 210 w godzinach urzędowania (poniedziałki od godziny
00
00
00
00
00
00
8 do godz. 17 , wtorki, środy, czwartki od godziny 7 do godz. 15 , piątki od godziny 7 do godz. 14 ) oraz w
00
siedzibie Administracji Spółdzielni Mieszkaniowej KrzyŜ Wlkp, w godzinach urzędowania (poniedziałki od godziny 8 do
00
00
00
godz. 17 , środy, czwartki od godziny 7 do godz. 15 ).

c) wyraŜenia zgody na rozliczenie kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia
po dniu 23 kwietnia 2001r. lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
na własnościowe prawo do lokalu lub przeniesienia po tym dniu własności lokalu na
członka, któremu przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
w ten sposób, Ŝe kwoty te zostaną wpisane na poczet wpłat na fundusz remontowy
przypadających od osób na rzecz, których spółdzielnia przekształciła prawo
lokatorskie na własnościowe lub przeniosła własność lokalu (Uchwała Nr 5),
d) zezwolenia na zbycie lokali uŜytkowych w Trzciance i w KrzyŜu Wlkp., (Uchwała Nr
6),
e) zezwolenia na zbycie części lub całości nieruchomości w miejscowości Trzcianka
obejmujących działki gruntu nr 1721/7, 1721/8, 1713/1, dla których prowadzona jest
Kw 15725 oraz nr 1715/8, dla której prowadzona jest Kw 9766 (Uchwała Nr 7),
f) ustalenia świadczeń za udział w pracach organów samorządowych (Uchwała Nr 8).
8. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej
wnioski (Uchwała Nr 9).
9. Zakończenie.
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