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ZA WIADOMIENIE
Działając na podstawie § 33 ust.2 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni

Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej zwołuje Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni na dzień:

26 czerwca 2015 r. ( piątek) o 2odz. 17.00

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
, które odbędzie się w Centrum Osiedlowym w Dąbrowie Tarnowskiej
przy ul. Spadowej 8 ( biuro Spółdzielni Mieszkaniowej, świetlica I piętro)

Proponowany porządek obrad:

l. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.
2. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

a) podjęcie uchwały
3. Przyjęcia porządku obrad.

a) podjęcie uchwały
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w przedmiocie obrad niniejszego Zebrania.'
7. Przyjęcia protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków.

a) podjęcie uchwały
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r.
9.Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 r.
IO.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.
II.Wniosek o zmianę sposobu rozliczania kosztów CO z podzielników ciepła na rozliczanie

od m/2 powierzchni mieszkania za okres rozliczeniowy 2015 .
12.Przedstawienie wniosków polustracyjnych .
13.0mówienie realizacji wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
14.Dyskusja.
15.Podjęcie uchwał w/s:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 20 14r.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 20 14r.
c) podziału nadwyżki bilansowej za 2014r.
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy
e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
g) sprzedaży prawa wieczystego użytkowania
h) budowy indywidualnych kotłowni CO na budynkach spółdzielczych
i) zmiany sposobu rozliczania c.o.

16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie wniosków z niniejszego W Z C.
a) podjęcie uchwały w/s przyjęcia wniosków zgłoszonych w trakcie zebrania

17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje o możliwości zapoznania się z materiałami będącymi
przedmiotem obrad tj. protokołami, sprawozdaniami oraz projektami uchwał, które
będą wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej
www.dabrowatsm.pl
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