
 

 

Kraśnik, 3 sierpnia 2021 r. 

  

ZAWIADOMIENIE  

O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SM „DOM”. 

 Na podstawie § 28 i 29 Statutu, Zarząd SM „DOM” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spół-

dzielni, które odbędzie się w piątek, 27 sierpnia 2021 r. o godz. 1630 w Centrum Kultury i Promocji, 

Al. Niepodległości 44 – Górny hol, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Komisji Wnioskowej. 

6. Rozpatrzenie odwołań wniesionych do Walnego Zgromadzenia. 

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 i 2020 r. 

8. Omówienie wyników finansowych Spółdzielni za 2019 i 2020 r. 

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 i 2020 r. 

10. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim Zebraniu. 

11. Omówienie wyników lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2017-2020 r.  

12. Podjęcie uchwał w sprawach: 

- przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2019 i 2020 r.; 

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 r.; 

- przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 r.; 

- podziału nadwyżki bilansowej; 

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 i 2020 r.; 

- rozpatrzenie wniosków wynikających z protokołu lustracji Spółdzielni; 

- przyjęcia wniosków zgłoszonych przed Walnym Zgromadzeniem. 

13. Wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” 

- przedstawienie zgłoszonych w ustawowym terminie kandydatów na członków Rady Nadzorczej; 

- głosowanie nad przedstawionymi kandydaturami 

14. Dyskusja. 

15. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej. 

16. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez komisję wnioskową. 

17. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd informuje, że materiały objęte porządkiem obrad: 

 - protokół z Walnego Zgromadzenia z 2019 r.; 

 - sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni za lata 2019 i 2020; 

 - projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad; 

 - Statut Spółdzielni Mieszkaniowej DOM  

 - protokół z lustracji pełnej Spółdzielni 

 będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni od dnia 9 sierpnia br. codziennie w godz. od 1000 do 

1600. 

Ze względu na COVID-19 i potrzebę sprawnego przebiegu zebrania, w trosce o Państwa bezpieczeń-

stwo, apelujemy o wcześniejsze zapoznanie się z powyższymi dokumentami i zgłaszanie ewentualnych wnio-

sków czy uwag. 

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w po-

rządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały 

zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. 

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedze-

niem Walnego Zgromadzenia. 

 W związku z wyborami do Rady Nadzorczej, kandydatów na członków Rady, spośród członków 
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Spółdzielni, zgłaszają pisemnie członkowie na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do dnia 

12.08.2021 r. Liczba kandydatów jest nieograniczona, z tym, że każda kandydatura musi być po-

parta przez co najmniej 5 członków Spółdzielni. Należy również przedłożyć pisemną zgodę kandy-

data na kandydowanie. Odpowiednie formularze są dostępne w biurze Spółdzielni. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej DOM informuje, że Walne Zgromadzenie odbędzie się z zachowa-

niem reżimu sanitarnego i przepisów obowiązujących w tym zakresie. Osoby z widocznymi objawami in-

fekcji nie będą wpuszczane na salę posiedzeń. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury 

osobom, co do których wystąpi podejrzenie infekcji. 

Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami i nieprzemieszczanie się w czasie 

trwania obrad. Obowiązują maseczki ochronne. 

Środki do dezynfekcji rąk zapewnia Spółdzielnia. 

 

                                                                              Za Zarząd SM „DOM” 

                                                                        

 

 


