ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PIAST"
W ZŁOTOWIE
działając na podstawie §32 ust.1 i §33 ust.1 i 2 Statutu zawiadamia Członków SM „Piast”,
iż odbędzie się sprawozdawcze

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PIAST” W ZŁOTOWIE

dnia 16.06.2018 r. o godz. 1100
w hali widowiskowo-sportowej „Złotowianka” w Złotowie, ul. Bohaterów Westerplatte 9a
Informujemy, iż każdy Członek Spółdzielni, od dnia 01.06.2018 r., ma prawo do zapoznania się ze wszystkimi
sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad WZCz 2018 na stronie internetowej www.smpiast.eu
(zakładka WZCz2018), oraz w siedzibie SM „Piast” w Złotowie ul. Norwida 5 (I piętro - Sekretariat) w godzinach pracy 8-14

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
4. Informacja Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej nt. prawidłowości zwołania WZCz i zdolności
do podejmowania uchwał wraz z przedstawieniem listy pełnomocników.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
6. Informacja z realizacji uchwały dotyczącej przyjętych wniosków na WZCz SM „Piast” z dnia 24.06.2017 r.
7. Sprawozdanie Zarządu SM „Piast” z działalności za 2017 r. i sprawozdanie finansowe za 2017 r. ,
dodatkowo prezentacja wyników badania bilansu za 2016 r.– podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału nadwyżki bilansowej.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r. – podjęcie uchwały.
9. Prezentacja wniosków z protokołu polustracyjnego z pełnej lustracji SM „Piast” za lata 2014-2016.
10. Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2017 r. –
podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
11.1) wprowadzenia zamian statutowych;
11.2) uchylenia regulaminu obrad walnego zgromadzenia;
11.3) uchylenia regulaminu rady nadzorczej;
12. Informacja o wynikach głosowania tajnego w sprawach: udzielenia absolutorium członkom Zarządu za
2017r. – odczytanie podjętej uchwały.
13. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej SM „Piast” – podjęcie uchwały.
14. Wolne głosy.
15. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
Złotów, dnia 24 maja 2018 r.

