INFORMACJA O UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU
OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie działając na podstawie art. 8 3 ust. 2 i 6
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 31 ust. 1 i 2 Statutu, w wyniku zgłoszenia
projektu uchwały przez członków Spółdzielni, przedstawia uzupełniony porządek obrad
Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w częściach w dniach 18,19 oraz 24,25,26
czerwca 2019 roku.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Komisji mandatowo - skrutacyjnej.
Sprawozdanie Zarządu z działalności gospodarczej i finansowej Spółdzielni za rok
2018.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok.
7. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie projektu uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni w
trybie § 31 ust. 1 i 2 Statutu.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
d) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni na okres do następnego
Walnego Zgromadzenia
e) podziału zysku netto
f) wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego budowy budynku na
os. dr F. Raszei
g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni
h) zmian w Statucie – uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni
w trybie § 31 ust. 1 i 2 Statutu tj. zgłoszonej w terminie do 15 dni przed
terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany
§ 26 ust. 2 i § 27 ust. 3.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.
ZARZĄD

PROJEKT
UCHWAŁA NR 9/2019
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmnie odbytego w pięciu częściach
w dniach 18, 19 oraz 24, 25, 26 czerwca 2019 r.
w sprawie: zmian w Statucie.
§1
Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16-09-1982 r. - Prawo spółdzielcze
( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1285 ) oraz na podstawie § 28 pkt 11 i § 31 ust. 1 i 2 Statutu
Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. Skreśla się dotychczasową treść § 26 ust. 2 i nadaje nowe brzmienie:
Walne Zgromadzenie nie dzieli się na części dla członków posiadających lokale na terenie
Chełmna. Dla grup członkowskich spoza terenu Chełmna możliwy jest udział w Walnym
Zgromadzeniu w częściach uwzględniając zasadę wspólnoty interesów wynikającą
z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości.
2. Skreśla się dotychczasową treść § 27 ust. 3 i nadaje nowe brzmienie:
Członek może być obecny w każdej części Walnego Zgromadzenia z tym, że w głosowaniu może
brać udział tylko w jednej części. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni mogą brać
udział w każdej części Walnego Zgromadzenia.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od daty wpisania do Krajowego
Rejestru Sądowego.
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