
 
Stosownie do przepisów art. 40 § 1 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze  oraz   

§ 23   Statutu,  Zarząd   Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Cuprum” w Polkowicach zawiadamia, że 

zwołał na dzień 4 i 5 czerwca 2019 r. Walne Zgromadzenie Członków.  

 

Zgodnie z § 20 ust. 3 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza podzieliła Walne Zgromadzenie na 

następujące części: 

Członkowie zamieszkali na os. Sienkiewicza -  04.06.2019 r. o godz. 15 30. 

Członkowie zamieszkali na os. Krupińskiego -  04.06.2019 r. o godz. 17 30. 

Członkowie zamieszkali na os.Gwarków + ul. Legnicka - 05.06.2019 r o godz. 15 30.  

 

Wyżej wymienione części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Kinie przy ul. Dąbrowskiego 1 

w Polkowicach.  

 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.  Wybór  

Prezydium zebrania. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji wniosków. 

4. Przyjęcie protokołu wraz z informacją o  realizacji uchwał z Walnego Zgromadzenia 

odbytego w   dniach  11-13.06.2018 r. 

5. Omówienie sprawozdania  i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania   

         z działalności Zarządu Spółdzielni za 2018 rok.  

6. Omówienie sprawozdania finansowego za rok 2018  oraz podjęcie uchwały  

         w sprawie jego zatwierdzenia. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni 

za 2018 rok. 

9. Omówienie sprawozdania  i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania   

         z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok. 

10. Przedstawienie wniosków polustracyjnych Spółdzielni za lata 2015-2017. 

11. Omówienie planów na rok bieżący oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

kierunków działalności spółdzielni w 2019 roku. 

12. Dyskusja i wolne wnioski. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ DOWÓD OSOBISTY LUB INNY 

DOKUMENT STWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ. 

 
 

Protokół z odbytego Walnego Zgromadzenia Członków w 2018 r., sprawozdania i uchwały 

dotyczące spraw zamieszczonych  w   porządku   obrad  od dnia 20 maja br. będą  do wglądu  

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kolejowej 24 A w godzinach pracy tj. w godz. 7 00 – 15 00, a 

we wtorki 8 00 – 16 00. 

 


