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                                                               Z A W I A D O M I E NIE                                     Głogów, dnia 19 marzec 2019r 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie działając na podstawie art. 83 § 2 Ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych (DZ.U. z 2018.845 t.j. z dnia 2018.05.08) oraz na podstawie § 28 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółdzielni zwołuje  

w dniach 21 - 23 maja 2019r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie, którego 

obrady odbędą się w 3 częściach wg następującego harmonogramu: 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA            21 maja 2019r.  SP nr 8 ul. G.Morcinka 2                  godz.1600 

Osiedle Śródmieście,      Osiedle Hutnik,      Osiedle Chrobry     
_______________________________________________________________________________________________________________ 

CZĘŚĆ DRUGA                  22 maja 2019r.  SP nr 12 ul. Gomółki 43                                                        godz.1600 

Osiedle  Kopernik A ,       Osiedle Kopernik B,       Osiedle Kopernik C   
 _______________________________________________________________________________________________________________  

CZĘŚĆ TRZECIA         23 maja 2019r.   SP nr 14 ul. Królewska 12                                            godz.1600 

Osiedle Piastów Śląskich A,       Osiedle Piastów Śląskich B                
 _______________________________________________________________________________________________________________ 
Informujemy, że członek Spółdzielni uczestniczy w tej części Walnego Zgromadzenia, która administracyjnie obejmuje siedzibę jego lokalu 

mieszkalnego. 

*członek który posiada tytuł spółdzielczego prawa do kilku lokali mieszkalnych uczestniczy w tej części Walnego, w obrębie której położony jest 

lokal, który został nabyty jako pierwszy. 

 
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA  

w dniach 21,22,23 maja 2019r. 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Prezydium. 

2. Odczytanie listy pełnomocników członków Spółdzielni.  

3. Wybór komisji : 

 mandatowo – skrutacyjnej 

 uchwał i wniosków. 

4. Informacja o zgłoszonych projektach uchwał i sprawach do porządku obrad. 

5. Zapoznanie z porządkiem obrad. 

6. Przedstawienie informacji z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2018r. 

7. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej  . – podjęcie uchwały 

8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r. – podjęcie uchwały.  

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018r. – podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwał (3) w sprawie absolutorium dla członków Zarządu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku z działalności Spółdzielni za 2018r. 

12. Podjęcie uchwały określającej najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na lata 

2019/2020. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zasad wyborów członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Nadodrze” w Głogowie. 

15. Dyskusja i wnioski. 

16. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków. 

17. Zakończenie obrad. 
 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała 

Władysława Sikorskiego 48, pokój nr 212 od dnia 30.04.2019r. zostaną wyłożone do wglądu wszystkie materiały dotyczące porządku 

obrad wraz z projektami uchwał, z którymi członek spółdzielni może się zapoznać. 

POUCZENIE: 

Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika; ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych 

praw do lokali. 

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądanie zamieszczenia spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem 

obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 06.05.2019r. 

Projekt uchwały zgłoszonej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków. 

Poprawki do projektów uchwał członek ma prawo zgłaszać nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego 

Zgromadzenia tj. do dnia 17.05.2019r. 

 

 
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

 „NADODRZE” W GŁOGOWIE 

 


