
 

                           ZAWIADOMIENIE  O  WALNYM  ZGROMADZENIU 

                                                   CZŁONKÓW 

 

 

        Zgodnie z § 29 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej " Gryf " w Gryfowie Śląskim 

     członkowie Spółdzielni mają prawo do : 

 

1. Zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia . 

Projekty uchwał, w  tym  uchwał  przygotowanych  w  wyniku tych żądań, powinny  być 

wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

 

2. Członkowie  mają  prawo  zgłaszać  projekty  uchwał i żądania, o których mowa w ust.1,   

w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków. 

Projekt uchwały zgłaszanej przez członka spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 

10  członków  podpisanych  pod  projektem  z   podaniem   następujących   danych :  imię 

i nazwisko , adres zamieszkania, własnoręczny podpis oraz podpisaną klauzulę  zgody  do 

składanych projektów uchwał przez wszystkie osoby popierające uchwałę. 

 

3. Członek  ma  prawo  zgłaszania  poprawek  do  projektów uchwał nie poźniej niż na 3 dni 

             przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. 

 

4.    Członkowie  Spółdzielni  mają  możliwość  zgłaszania  kanydatów  na  członków   Rady 

              Nadzorczej w terminie do  15 dni   przed  dniem  posiedzenia  Walnego  Zgromadzenia        

              Członków. 

               Zgłaszanie kandydatur członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie  na  podstawie 

               § 38 Statutu z podaniem : 

               - imienia i nazwiska kandydata oraz miejsca jego zamieszkania 

               - imienia i nazwiska oraz własnoręcznego podpisu osób zgłaszających. 

              Zgłoszenie kandydatur członków Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniem kandydata 

              w wyznaczonym terminie należy złożyć w siedzibie Spółdzielni. 

 

5.   Zgodnie z § 26 Statutu członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu 

             Członków  osobiście  albo  przez  pełnomocnika.  Wzór   pełnomocnictwa  dostępny  jest 

             w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej sm.gryf@wp.pl 

              Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu  umożliwiającego  ustalenie tożsamości  członka 

               lub pełnomocnika. 

 

              Zgodnie z § 28 Statutu w siedzibie Spółdzielni ( Sekretariat ) wyłożone są następujące 

              materiały do wglądu od dnia 01.09.2020 roku w godzinach od 10ºº do 12ºº : 

              -Sprawozdanie z działalności SM " Gryf " za 2019 rok. 

              -Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok. 

              -Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za  2019 rok   (   bilans, rachunek zysków i strat, 

                informacja dodatkowa, oraz protokół Komisji Rewizyjnej z weryfikacji bilansu ) 

              - Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków. 

               

 

            Członek Spółdzielni Mieszkaniowej " Gryf " w Gryfowie Śląskim ma prawo do zapoznania 

             się z wyżej wymienionymi dokumentami. 
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