
Zarząd SPÓłdzielni Mieszkaniowej ,,oDRA" w Policac h działającna podstawie art,8 3 ust 2 i 6ustawY z dnia 15 grudnia 2000 r, o spółdzielniach mieszk*io*y.r, (test jednol ity Dz,IJ. z2013r., poz.1222 z poźniejszymi zmianam i) oraz § 43-51 Statutu Spółdzielni.

ZAWIADAMIA

o terminie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia członków spółdzielni
Mieszkaniowej ,,ODRA" w Policach, które odbędzie się w sześciu częściach w dniach
od22maja2017 r, do 72 czerwca2017 r. w sali konferencyjnej (II piętro, nr 215) w siedzibie
SM o,odra" w Policach przy uI. Piaskowej 101, wg. ponizszego harmonogramu:

1, Pierwsza część Waln ego Zgromadzęniaodbędzie się 22 maja 2017 r. o godz. 17 .00
Zespoł Nieruchomości Nr 1.

Druga część Walnego Zgromadzeniaodbędzie się 24 maja2017 r. o godz. 77.00
Zespoł Nieruchomości Nr 4.

Trzęcia część Walnego Zgromadzeniaodbędzie się 29 maja20l7 r. o godz. 17.a0
Zespoł Nieruchomości Nr 3 .

Czwarta część Walnego Zgromadzeniaodbędzie się 31 maja 2017 t. o godz. 17.00
Zespoł Nieruchomości Nr 6.

Piąta część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 8 częrwca 2017 r. o godz, 17 .00
Zespoł Nieruchomości Nr 2.

6, Szósta częŚĆ Walnego Zgromadzeniaodbędzie się 12 częrwca 2017 r. o godz, 77 .00
Zespoł Nieruchomości Nr 5.
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Otwarcie Walnego Zgromadzenia i odczy.t anie porządku obrad.
Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

Wybór Komisji Wnioskowej,

SPrawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej stwierdzające zdolność Walnego
Zgromadzenia Członków do podejmowania uchwał.

6, Rozpatrzenie sprawozdania z działalnoŚci Rady Nadzorczej za 20t6r. - podjęcie uchwały 
;wsprawiezatwięrdzeniasprawozdaniaRadyNadzorczej(Uchwałanr1).

7, Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2076 r. - podjęcie uchwały i
w sprawie zatwięrdzenia sprawo zd,aniafinansowego (Uchwała nr 2). 
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8, RozPatrzenie sPrawo zdaniaZarząduSpółdzielni z działalności za20l6 r.- podjęcie uchwałv
w sprawie zatwierdzenia sprawo zdania zarządu(uchwała nr 3).
9' Podjęcie uchwał w sPrawie udzielenia absolutorium członko m Zarządu z działalności za
2016 r. (Uchwały nr 4, 5 i 6),

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyzki
1 l. Wybór delegata na VII Krajowy Zjazd Związku
(Uchwała Nr 8).

1 2. Sprawo zdanie Komisji Wnioskowej.

bilansowej za2016 r. (Uchwała ff 7).

Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych

13' Zamknięcie obrad i na ostatniej części Walnego Zgromadzenia ogłosz enia łącznych
wyników gło sowań nad, po szcze gó lnymi uchwałam i.

komplet materiałów, w tlłn: sprawozdania Rady Nadzorczej i zarządu, sprawozdanie
finansowe, oPinia wTaz z raPortem biegłego rewidenta zbad,aniasprawozdania finansowego,
ProjektY uchwał objętYch Porządkiem obrad, a także Statut Spółdzielni i Regulamin Walnego
zgromadzenia są wyłozone w siedzibie spółdzielni przy ul.piaskowej 10 i w policach, pokój
nr 113 od 28 kwietnia 2017 r.

KaŻdY członek SPÓłdzielni ma prawo zapoznania się z tymi dokumentami w godzinach:
Pon' 8'00 - 16'00, rłĄ,- Pt, 7,00 - 15.00. PowYzsze materiały zostanąrówniez zamieszczone
nastronieinternetowejnaszejSpółdzielni@.Projektyuchwałiząd,ania
zamięszczęnia oznaczonych spraw w porządku obrad wszystkich części walnego
Zgromadzenia członkowie SPÓłdzielni mogą składać w formie pisemnej nie później niż na 15
(PiętnaŚcie) dni Przed rozpoczęciem pierws zej części Walnego ZgromadzeHia Członków
SPÓłdzielni zgodnie z art.83 ust.ll ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., o spółdzielniach
mieszkaniowych (tekst jednolity Dz- IJ. z 2013 r.) poz. t222 z poźniejszymi zmianami) i § 46
ust. 7 Statutu Spółdzielni.

Prosimy o zabranieze sobą dowodów tożsamości.
Ponadto informujemy, Że zgodnie z § 43 pkt,4 Statutu Spółdzietni Mieszkaniowej ,,oDR.,Ą,,
członęk moŻe braĆ udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgtomadzenia.
Członkowie mogą braĆ udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, natomiast osoby
Prawne - PrZeZ ustanowionYch w tYm celu pełnomocników. Kazdemu człoŃowi przysługuje
jeden głos bez względu na iloŚĆ wniesionych udziałów. Wobec povlyższego ZarządSpółdzielni
zaprasza wyłącznie członków naszej Spółdzielni, zali
Zgromadzenia.
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