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Gdańsk, dnia 17.05.2017 roku
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ZAWIADOMIENIE
Na podstawie § 82 ust. 1 Statutu SM ,,DOKER' oraz w uzgodnieniu z Ftadą
Nadzorczą, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni na dzień 08.06.2017 roku (czrvartek), początek obrad: godz. |700.
Miejsce obrad: Budynek StraĘ Granicznej (dawne kasyno), Gdańsk Nowy
Port, ul. Oliwska 35.
roponow any porządek obrad :
1" Otwarcie obrad i wybór Prezydium: Przewodniczącego, sekretarza i

P

asęsorów.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisj i : Mandatowo-Skrutacyjnej, Wybo
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zarok20l6.

rczej i Wnioskowej

.

5" Sprawozdanie Zarządu Spółdzięlni za rok 2016.
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rck 2016.
7. Dyskusja nad punktami od 4 do 7 porządku obrad.
8, Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatv,lierdzenię sprawozdania RadyNadzorczej za rok 2aI6,

6.

b) zatwierdzenię sprawozdaniaZaruądu za rok 2016,
c) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzieln i za rck 20t6,
d) zatwier dzęnie sprawozdania fi nansowego za rok 20 l 6,
e) ptzeznaczenie zysku netto za rok 2016 z dzińa\ności gospodarczej S.M.

,,DOKER".
Wybory unlpełniające do Rady Nadzorczej fiedna osoba).
l0. Ogłoszęnię wyników wyborów do Rady Nadzorczej"
11. Dalszy ciąg dyskusji, wolne wnioski.
12. Zanknięcie obrad.

9.

MateriaĘ sprawozdawcze wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia będą
wyłozone członkorn Spółdzielni do wglądu w biurzę Spółdzielni przy ul.
Kasztanowej 8, w terminię od dnia 17.05.2017 roku. Członkowie Spółdzielni
posiadają pełne prawo do zapoznania się z dokumentami wnoszonymi pod
obrady Walnego Zgromadzenia.

JednoczeŚnie

Zarąd informuje członków S.M. DOKER o brzmieniu

art, Art. 83 ust. 10, 11, 12

i

13

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:
,,I0, ProjektY uchwał i żqdania ząmieszczenia oznaczonych spraw w porzqdku obrad
walnego
zgromadzenia lub jego wszYstbich częścimajq prawo zgłaszać: zarzqd, rada
nadzorcza i członkowie.
ProjekĘ uchwął, w Ęm uchwał przygotowanych w wyniku
Ęch żqdań, powinny być wykładane na co
najmniej I4 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.
]

], Członkowie majq Pralło zgłaszaĆ projekty ucłwał i żqdania, o hórych mowa w

ust. ]0, w terminie
do 15 dni Przed dniem Posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej
części.projekt ucłnłały
zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być popffit! przez co najmniej
10 członków.

DOTYCZY TO TAKŻE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

Do RADY NADZORCZEJ !!
]2, Członek mą Prqwo zgłaszania popralłek do projektów uchwął nie później
niż na 3 dni przed
posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

Zarzqd jest zobowiqzanY do przygotowania pod względem
formalnym i przedłożeniapod
głosowanie na walnYm zgromadzeniu projehów uchwął i popra-tłek zgłoszonych
przez
13,

członków

spółdzielni."

ZARZĄD ZAąCZA llrżn PRZYKŁ.ADqWĄ KARTĘ ZGŁ^SZENIA
KANDYDATA DO RADY NADZORCZEI. ZGŁOSZENIA MOGĄ ODBYWAC SIĘ

NA TYCH KARTACH LUB NA

KARTACH SPECJALNIE

DO

TEGO

PRZYGOTOWANYCH PRZEZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

ES

Zgłoszenie kandydata na członka Rady
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej DOKER w Gdańsku
NAZWlSKo
lMlĘ/lMloNA

MlEJSCE ZAMIESZKANIA:

.

L|STA PoDPlSoW cZŁoNKÓW S.M. ,,DoKER" PoPIERAJĄoYCH KANDYDATA
Lo.

lmie inazwisko

Adres zamieszkania

Podpis

1,

2,
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9,

10

11.
12.

oświadczenie

Ja nizej

Nadzorczej.

podpisany - v,tyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do Rady

Podpis kandydata
Gdańsk, dnia

.

...... roku

