Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance
zawiadamia,
iż w następstwie uwzględnienia żądań zgłoszonych
w trybie określonym w ust. 2 i 3 § 61 statutu,
porządek obrad Walnego Zgromadzenia ulega
uzupełnieniu o dodatkowy punkt.
W związku z powyższym poniżej podajemy
obowiązujący porządek obrad.

Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 28-11-2007r, projekty Uchwał oraz sprawozdanie roczne i finansowe
znajdują się do wglądu od 30 kwietnia 2008r w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciance, pokój 210 w godzinach urzędowania
(poniedziałki od godziny 800 do godz. 1700, wtorki, środy, czwartki od godziny 700 do godz. 1500, piątki od godziny 700 do godz. 1400)

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ
W TRZCIANCE
w dniu 14 maja 2008r w Krzyżu Wlkp. - początek godzina 1630
oraz
w dniu 15 maja 2008r w Trzciance - początek godzina 1630
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego zebrania.
2. Wybór pozostałych członków Prezydium (Z-ca Przewodniczącego, 2 Sekretarzy).
3. Głosowanie nad:
a) przyjęciem porządku obrad,
b) przyjęciem

protokółu

z

ostatniego

Zebrania

Przedstawicieli

Członków

z

dnia

28 listopada 2007r. (uchwała nr 1).
4. Wybór Komisji:
a) mandatowo - wyborczej,
b) skrutacyjnej,
c) uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2007 rok.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2007 rok.
7. Wybór delegata na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
8. Wybory dwóch przedstawicieli na zjazd przedkongresowy Spółdzielczości.
9.

Rozpatrzenie możliwości inwestycji – budowy kotłowni na biomasę – dla zasobów mieszkaniowych w
Krzyżu Wlkp., przy ul. Wojska Polskiego i Sienkiewicza.

10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał dotyczących:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz podziału nadwyżki bilansowej za
2007 rok (uchwała nr 2),
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2007 rok (uchwała nr 3),
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok (uchwała nr 4),
d) udzielenia Zarządowi absolutorium za 2007 rok (uchwała nr 5,6,7),
e) wyboru delegata na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni

Mieszkaniowych

RP

(uchwała nr 8),
f) wyboru dwóch przedstawicieli na zjazd przedkongresowy Spółdzielczości (uchwała nr 9)
12. Ogłoszenie wyników wyborów.
13. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej wnioski (uchwała nr
10).
14.

Zakończenie.
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