
    

Żmigród, dn. 31 sierpnia 2020r.

Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Żmigrodzie  zawiadamia,  że
zgodnie z § 32 oraz kompetencjami określonymi w § 58 ust. 2.12 statutu, zwołuje na
dzień  24  września  2020r.   o  godz.  17  00   w  sali  widowiskowej  Zespołu  Placówek
Kultury przy ul. Wrocławskiej  12 w Żmigrodzie, Walne Zgromadzenie członków tut.
spółdzielni,  z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie zebrania, wybór prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu oraz sprawozdania z realizacji uchwał poprzedniego
    Walnego Zgromadzenia .
4. Prezentacja kandydatów na przedstawicieli na zjazd przedkongresowy VII
    Kongresu Spółdzielczości.
5. Wybór komisji zebrania:
    a) mandatowo-skrutacyjnej
    b) wnioskowej.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019
     - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019
     - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
8. Sprawozdanie finansowe za rok 2019
   - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
10. Wybór przedstawiciela na zjazd przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości
11. Dyskusja.
12. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej
      - ogłoszenie wyników głosowania
        a) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela na zjazd
            przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości.
13. Sprawozdanie komisji wnioskowej
     - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na zebraniu.
14. Zakończenie zebrania.

Informujemy, że protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia członków,
regulamin  obrad,  sprawozdania  z  działalności  Zarządu,  Rady  Nadzorczej  i
sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz projekty uchwał  będące przedmiotem
obrad,  zostaną umieszczone w dniu 10 września 2020r.  na stronie internetowej sp-
ni www.smzmigrod.pl w Aktualnościach w zakładce „Walne Zgromadzenie 2019”

Nadto, zgodnie z § 34 statutu, członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty
uchwał i żądanie zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do
15 dni przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 09 września 2020r.
Projekt uchwały musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni
przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 20 września 2020r.

http://www.smzmigrod.pl/


W związku z umieszczeniem w porządku obrad wyborów przedstawicieli  na
zjazd przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości   informujemy, iż członkowie
spółdzielni  mają  możliwość  zgłaszania  kandydatów  w  terminie  do  15  dni  przed
zebraniem tj. do dnia  09 września 2020r.
Członkowie zgłaszający kandydatów są obowiązani dokonać zgłoszenia kandydatury
na piśmie z podaniem:
a) imienia i nazwiska kandydata,
b) imienia i nazwiska osoby zgłaszającej kandydaturę
Do wniosku należy załączyć pisemną zgodę członka na kandydowanie,
Dokumenty dotyczące zgłoszenia kandydata na przedstawiciela są do pobrania na
stronie  internetowej  Spółdzielni,  w  "Aktualnościach"  w  zakładce  „Walne
Zgromadzenie 2020” 

U W A G A:
Uczestników Walnego Zgromadzenia  obowiązują zasady  bezpieczeństwa 
w  czasie epidemii SARS-CoV-2 tj:
1. W zebraniu może brać udział wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów
   sugerujących chorobę zakaźną.
2. Nie może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osoba chora, przebywająca
   z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo
   jest  objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Każdy uczestnik korzysta z własnych przyborów do pisania.
4. W zebraniu może wziąć udział  wyłącznie osoba z osłoną na usta i nos
    (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku
    osób,  które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa  
    maseczką)
5. Przy wejściu na salę uczestnik zebrania powinien zdezynfekować ręce, albo
    założyć rękawiczki.


