KOMUNIKAT
Informujemy, iż WALNE ZGROMADZENIE Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku podzielone na 3 - części
odbędzie się:
- zasoby Siejnik - dnia 21.06.2022 r. o godz. 1600 w Szkole Podstawowej Nr 4 Os. Siejnik I 14;
- zasoby Olecko - dnia 22.06.2022 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku;
- zasoby Kowale Oleckie – dnia 23.06.2022 r. o godz. 1600 w sali Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich;
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Zapoznanie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia SM w Olecku oraz jego przyjęcie.
3. Wybór Prezydium części Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji części Walnego Zgromadzenia:

mandatowo - skrutacyjnej;

wniosków;

wyborczej.
6. Sprawozdanie Komisji mandatowo - skrutacyjnej w przedmiocie obecności i uprawnień części Walnego
Zgromadzenia SM w Olecku .
7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia SM w Olecku z 2019 r.
8. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2019, 2020 i 2021 rok:
a) sprawozdanie Zarządu Spółdzielni;
b) sprawozdanie finansowe;
c) sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni.
9. Przedstawienie ustaleń lustracji działalności Spółdzielni przeprowadzonej za okres 01.01.2018 r.-31.12.2020 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
d)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SM w Olecku za 2019 r.
e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SM w Olecku za 2020 r.
f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SM w Olecku za 2021 r.
g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.
h) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r.
i) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r.
j) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.
k) podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.
l) podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.
ł) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2019 r.
m) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2020 r.
n) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2021 r.
11. Wybór członków Rady Nadzorczej SM w Olecku. Podjęcie uchwały.
a/ przedstawienie listy kandydatów oraz listy osób zgłoszonych, ale pominiętych na liście
kandydatów z powodu niespełnienia wymogów określonych w § 763 Statutu.
b/ zaprezentowanie się kandydatów umieszczonych na karcie do głosowania.
12. Dyskusja.
13. Sprawozdanie Komisji wniosków.
14. Zamknięcie obrad.
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia, sprawozdania, protokół z lustracji i projekty uchwał będące przedmiotem
obrad WZ wyłożone są do wglądu członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Zyndrama 4
w Olecku. Członek Spółdzielni posiada prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.
Zarząd SM w Olecku

