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CZLONKOWIE
Sp6ldzieln i Mieszka niowei,,PIAST"

w Barlinku

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarzqd Spoldzielni Mieszkaniowej ,,P|AST' w Barlinku realizujqc postanowienia $ 31 ust. 1 Statutu Sp6ldzielni
zwoluje Walne Zgromadzenie Czlonkow SM ,,P|AST" w Barlinku na dzieh 8 czerwca 2019 roku na godz. 9:00.

Walne Zgromadzenie odbgdzie sig na sali widowiskowej BOK (,,Panorama") przy ul. Podwale 9
w Barlinku i obejmowac bqdzie nastgpujqcy porzqdek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Zapoznanie z postanowieniami Statutu dotyczqcymi organizacji i przeprowadzania Walnego

Zgromadzenia.
3. Wyb6r Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Odczytanie i przyjqcie porzqdku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybor Komisji: uchwal iwniosk6w orazmandatowo - skrutacyjnej.
6. Stwierdzenie prawidlowoSci zwolania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnoSci do podejmowania

prawomocnych uchwal.
7 . Odczytanie i przyjgcie protokolu z Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2018 roku.
8. Sprawozdanie Zarzqdu z dzialalno5ci w 2018 roku.
9. Sprawozdanie finansowe za2O18 rok. \

10. Sprawozdanie Rady Nadzorczejza okres sprawozdawczy.
11. Sprawozdanie Zarzqdu z realizaqi uchwal i wnioskow podjgtych przez Walne Zgromadzenie

w 2018 roku.
12. Dyskusja w tematach objqtych punktami od 8 do 11 porzqdku obrad.
13. Rozpatrzenie wniosk6w z protokolu polustracyjnego dzialalnoSci Spoldzielni w latach 2015,2016 i 2017

z badania przeprowadzonego przez Zwiqzek Rewizyjny Sp6ldzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie
oraz podjgcie uchwal w tym zakresie.

14. Podjqcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdaniaZarzqdu z dzialalnoSci Spoldzielni za2018 rok
'15. Podjgcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
16. Podjqcie uchwaly w sprawie podzialu nadwyzki przychod6w nad kosztami (dochodu o96lnego)

za rok 2018.
17. Podjqcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.
18. Podjqcie uchwaly w sprawie przyjgcia sprawozdania Zarzqdu z realizaqi uchwal i wniosk6w podjgtych

przez Walne Zgromadzenie w 2018 roku
19. Podjqcie decyzji o sposobie glosowania nad uchwalami w sprawie udzielenia absolutorium czlonkom

Zazqdu oraz podjqcie przedmiotowych uchwat.
20. Podjgcie uchwaly w sprawie oznaczenia nlwyZszej sumy zobowiEzah jakq Sp6ldzielnia mo?e zaciqgnqc

w 2020 roku zptzeznaczeniem Srodk6w na termomodernizacjg.
21. Podjgcie uchwaly w sprawie wyboru sposobu zaopatrzenia w wodg iodprowadzanie Sciek6w oraz

rozliczania koszt6w
22. Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na wyodrgbnienie i zbycie lokalu (garazu) polozonego w

zespole garaLy na ul. Stodolnej w Barlinku, oznaczonego symbolem C numer 13 o powierzchni 16,50 m2
na rzecz dotychczasowego najemcy

23. Podjgcie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na wyodrqbnienie i zbycie lokalu (garazu) o konstrukcji
metalowej, o powierzchni 18,00 m2, poloZonego w Barlinku przy ul.31 Stycznia, na dzialce oznaczonej
numerem ewidencyjnym 806/9, obrgb 2, m. Barlinek narzecz dotychczasowego najemcy

24. Podjqcie uchwaly w sprawie przystqpienia do Gospodarczego Banku Spoldzielczego w Barlinku
w charakterze czlonka

25. Odczytanie i przyjqcie protokolu Komisji Uchwal iWnioskow.
26. Zamknigcie obrad.



Informujemy, ze zgodnie z postanowieniami $ 29 ust. 1 Statutu Sp6ldzielni, Czlonek moze uczestniczyc w
Wafnym Zgromadzeniu osobiScie albo przez pelnomocnika. Pelnomocnik nie moZe zastqpowac wiqcej niz jednego
czlonka. Pelnomocnictwo powinno byc udzielone na pi5mie pod rygorem niewaZno5ci i dolqczone do protokolu
Walnego Zgromadzenia.

Wsp6lmalzonkowie niebgdqcy czlonkami i nie posiadajqcy Pelnomocnictwa nie majq prawa zabierania glosu
i glosowania, a w zebraniu mogq uczestniczyc tylko Medy, jezeli umozliwiq to warunki organizacyjne.

Czlonek Spoldzielnima prawo m.in. do:
- zapoznania siq z materialami i projektami uchwal bgdqcymi przedmiotem obrad. Dokumenty powy2sze zostanq

wylozone do wglqdu w sekretariacie SM ,,P|AST" przy ul. Wodnej 2, pok. nr 1 od dnia 17 maja 2019 roku,
- do zglaszania poprawek do projekt6w uchwal wylozonych do wglqdu, nie p62niej niZ na 3 dni przed

posiedzeniem Walnego Zgromadzenia,
- zglaszania projekt6w uchwal i ZEdafi rozszerzenia porzqdku obrad na warunkach okreSlonych w Statucie.

Realizujqc postanowienia $ 45 ust. 5 Statutu informujemy,2e przebieg obrad Walnego Zgromadzenia zostanie
utrwalony za pomocE uzqdzefi rejestrujqcych d2wiqk.

Ze wzglqdow organizacyjnych warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w Zebraniu oraz skorzystania
z mozliwo5ci zapoznania siq z malerialami dotyczqcymi porzqdku obrad, jest okazanie wainego dowodu
osobistego lub innego dowodu to2samoSci. Posiadanie dokumentu potwierdzajqcego to2samo56 warunkuje
rownieZ dopuszczenie czlonka spoldzielni do oddania glosu w tajnych glosowaniach.
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Czlonkowie Sp6ldzielni Mieszkaniowej ,,PIAST" w Barlinku wg rozdzielnika
Regionalny Zwiqzek Rewizyjny Sp6ldzielni Mieszkaniowych w Szczecinie, ul. Zubr6w 3,71-617 Szczecin
Zwiqzek Rewizyjny Sp6ldzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
Krajowa Rada Sp6ldzielcza, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa
Zazqd Sp6ldzielni Mie.szkaniowej ,,PIAST" w Barlinku wg rozdzielnika
Pracownicy Sp6ldzielni Mieszkaniowej ,,PIAST" w Barlinku wg rozdzielnika
Zaproszeni goScie wg rozdzielnika

Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogloszeh w biurze Sp6ldzielni pzy ul. Wodnej 2 oraz opublikowano w informatorze
Sp6ldzielni na stronie internetowej vvww. barlinek24. pl


