
U C H W A Ł A    N R  11/2014 
 

 

 

Zarządu Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieruszowie 

z dnia    26  maja  2014r. 
                        w sprawie   

                zwołania Walnego Zgromadzenia. 
 

 

 

                                   Na podstawie Prawa Spółdzielczego z dnia 16 września 1982r.(Jedn. 

          tekst Dz.U.Nr 188 poz.1848 z 2003r.) oraz postanowień § 100 pkt 10  Statutu Spół- 

         dzielni uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 28 listopada 2007r 

         z późniejszymi zmianami uchwala  co następuje: 

 

§  1. 
 

 

         1.Zwołuje się na dzień   18 czerwca 2014r. na godz. 16
00

  Walne Zgromadzenie 

            członków Wieruszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieruszowie. 

         2.Miejscem obrad Walnego Zgromadzenie będzie sala Ochotniczej Straży Pożarnej                                

            w Wieruszowie  przy ul. Mickiewicza 13. 

            

  

§  2. 
 

 

           Ustalono porządek obrad Walnego Zgromadzenia  w sposób następujący: 

           1.Otwarcie,wybór przewodniczącego, sekretarza i męża zaufania. 

           2.Uchwalenie porządku obrad i  zapoznanie z zasadami obrad Walnego Zgromadzenia  

              zgodnie z § 90-91 Statutu Spółdzielni. 

           3.Przyjęcie protokółu z ostatniego  Walnego Zgromadzenia. 

           4.Wybory Komisji:  

              a)   Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej  

b) Komisji  Wnioskowej.  

           5.Sprawozdanie z działalności organów samorządowych Spółdzielni 

              a)   Zarządu Spółdzielni za 2013 rok 

b) Rady Nadzorczej za okres od 21 czerwca 2013 do 18 czerwca 2014r.   

          6.Sprawozdanie finansowe spółdzielni za 2013 rok. 

          7.Ocena działalności Spółdzielni w świetle przeprowadzonych kontroli – odczytanie   

             listu polustracyjnego. 

          8. Dyskusja. 

          9..Sprawozdanie Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej. 

        10 .Podjęcie uchwał w sprawie: 

         a)   przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni , 



b) udzielenie członkom Zarządu absolutorium 

         c)   przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej, 

d)   przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 rok. 

e)   zatwierdzenie zmian i tekstu jednolitego regulaminu Rady Nadzorczej WSM 

w Wieruszowie. 

              f)   przyjęcia protokółu lustracji i zatwierdzenia wniosków polustracyjnych. 

        11.Sprawozdanie Komisji Wnioskowej – podjęcie uchwały o przyjęciu wniosków. 

        12.Zamknięcie obrad. 

 

            

§  3. 
 

 

         1.O czasie, miejscu i porządku obrad  Walnego Zgromadzenia  należy powiadomić: 

 

             - członków oczekujących w formie pisemnej imiennie 

            

             - wszystkich członków zamieszkałych oraz osoby nie będące członkami a zamieszka- 

                łe w zasobach spółdzielni poprzez wywieszenie zaproszeń w biurze spółdzielni i na  

                tablicach ogłoszeń. 

 

 

§ 4. 
 

 

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


