
  
Czeladź, dnia  07.05.2019 r.

Zawiadomienie i proponowany porządek obrad 
Walnego Zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi w dniu 08.06.2019 r.

Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie § 19 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie,
które  odbędzie  się  w  dniu  08.06.2019  r.  o  godz.  1000,  w  Miejskim  Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  w  Czeladzi
przy ul. Sportowej 2.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych w formie pisemnej przez członków spółdzielni do uczestniczenia 

w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:  Przewodniczący obrad, Sekretarz i dwóch Asesorów.
4. Wybór Komisji:

a) Mandatowo-Skrutacyjnej, b)    Uchwał i Wniosków 
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo–Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia 

i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie porządku obrad i zapoznanie ze złożonymi przez członków projektami uchwał i żądań na Walne 

Zgromadzenie – przyjęcie porządku obrad.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 – podjęcie uchwały.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018 – podjęcie uchwały.
9. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 – podjęcie uchwały.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2018  – podjęcie uchwał.
11. Podział zysku netto za rok 2018  – podjęcie uchwały.
12. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć – podjęcie uchwały.
13. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych podczas Walnego Zgromadzenia w 2018 r.
14. Realizacja wniosków z lustracji pełnej za lata 2015-2017 przeprowadzonej w miesiącach maj-czerwiec 2018 r. – podjęcie 

uchwały.
15. Zatwierdzenie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały.
16. Zatwierdzenie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektów uchwał i żądań wniesionych przez członków Spółdzielni.
18. Wolne wnioski. 
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
20. Zakończenie obrad.
Informacja dodatkowa: 
Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdanie biegłego 
rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego 
Zgromadzenia wyłożone będą od dnia 24.05.2019 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kombatantów 4 pokój nr 18 w dniach od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Spółdzielni. Każdy członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się z wyżej 
wskazanymi dokumentami. 
Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego 
Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszonej przez członka Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10-ciu członków. 
Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego 
Zgromadzenia.

ORGANIZACJA
Walnego Zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 08.06.2019 r.

1. Walne Zgromadzenie Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołane zostało zgodnie z §19 Statutu Spółdzielni.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w dniu 08.06.2019 r. o godz. 1000 w Miejskim Ośrodku Sportu 

i Rekreacji w Czeladzi przy ul. Sportowej 2.
3. Członkowie Spółdzielni proszeni są o podpisanie listy obecności. 

Listy wyłożone będą przy wejściu na salę obrad od godz. 900 .
4. Członek Spółdzielni obecny na Walnym Zgromadzeniu otrzyma pilot do głosowania.
5. Członek przy odbiorze pilota do głosowania musi okazać się dowodem tożsamości.
6. W Walnym Zgromadzeniu może brać udział Członek Spółdzielni lub jego pełnomocnik. Pełnomocnik nie może zastępować 

więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone 
w siedzibie Spółdzielni, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo winno zostać 
podpisane czytelnie przez mocodawcę, będącego członkiem Spółdzielni. Własnoręczność podpisu mocodawcy na 
pełnomocnictwie, potwierdza upoważniony pracownik Spółdzielni, po okazaniu przez mocodawcę dokumentu tożsamości. 
Własnoręczność podpisu mocodawcy może być również potwierdzona urzędowo lub notarialnie. Pełnomocnictwo winno 
określać zakres umocowania do udziału w Walnym Zgromadzeniu z podaniem daty Walnego Zgromadzenia. 

 
Zarząd

                                                                                                  Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej


