
Projekt

Uchwała nr 812017

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ODRAoo w Policacho

obradującego w sześciu częściach w dniach: 22,,24,29r3I maja oraz 8 i 12 czerwca

2017 r.

poddana pod głosov,anie na .. części Walnego Zgromadzenia - Zespół lllieruchomości

nr ..., w dniu ... 2017 r.

w sprawie: Wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni

Mieszkaniowych RP.

§1

Walne Zgtomadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej ..ODRA" w Policach działając

na podstawie § 44 pkt l2 Statutu Społdzielni wybrało w głosowaniu jawnym Lidię Walczak

przedstawicielem Spółdzielni Mieszkaniowej ,.Odra" w Policach na VII Krajowy Zjazd

Związku Rewizyjnego Społdzielni Mieszkaniowl,ch RP w dniach 6.1 1. - 7 .1I.ż017 r.

Na ... części Walnego Zgromadzenta:

Zauchwałąłącznie głosowało . osób.

Przeciw uchwale łącznie głosowało . osób.

Przewodniczqcy

... ... Części Walnego Zgromadzenia

sekretarz

... ... Części Walnego Zgromadzenia



ZWLĄZEK REW|ZYJNY
SPcŁDzl ELNI lvl lESZKANloWYCH RP
00-013 WARSZAWA
WWW, zrsmrp,com.pl

Warszawa, dnia 18 stycznia 2017 r.

Rada Nadzorcza l Zarząd
Spółdziel n i Mieszkan iowej
zzeszonej w ZRSMRP

Zarząd Związku Rewizyj nego Społdziel n i M ieszka n iowych RP i nform uje,
że w roku 2017 planowane jest zwołanie Vll Krajowego Zjazdu Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, którego członkiem jest
rowniez Wasza Spółdzielnia,

Zgodnie zart,,38 § 1 pkt. 12 ustawy Prawo spółdzielcze, wybór delegata
na Ąazd związku, w ktorym spółdzielnia jest zrzeszona, nalezy do wyłącznej
właściwości walnego zg romadzen ia.

Zgodnie z § 13 statutu naszego Związku, każda organizacja społdzielcza
należąca do Związku moze być reprezentowana na Ąeździe przez jednego
delegata, a każdy delegat ma jeden głos,

lnformująG o powyższym prosimy uprzejmie o wprowadzenie do
porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy wyboru
delegata Waszej Spółdzielni na Vll Krajowy Ąazd Związku.

Dla zapewnienia udziału przedstawiciela Społdzielni w Ąeżdzie
wskazany jest rowniez wybór zastępcy delegata, gdyby ze względów losowych
nie mógł wziąc w nim udziału wybrany delegat.

o dalszych działaniach przygotowawczo-organizacyjnych do krajowego
Zlazdu naszego Związku będziemy informować na bieząco.
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