Kraków 23.04.2012 r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Osiedla Domów Jednorodzinnych” w Krakowie zgodnie
z Ustawą z dnia 15 .12. 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jednolity z późn. zm.
) oraz obow. zapisy Prawo Spółdzielcze, zgodnie z obowiązującym Statutem par. 62, par. 63,
par. 64, zgodnie z właściwościami Walnego Zgromadzenia Statut par. 65, na podstawie
Regulaminu Walnego Zgromadzenia - Statut par. 71- zaprasza Członków Spółdzielni na
Walne Zgromadzenie Spółdzielni .
Spotkanie odbędzie się w lokalu AGH Kraków przy ul. Al.Mickiewicz 30 w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki bud. B2 , I piętro , sala nr. 110 w dniu
21.05.2012 r. o godzinie 16,00 –tej .
Porządek Walnego Zgromadzenia Spółdzielni .
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia - stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do
podejmowania uchwał.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok wraz z zatwierdzeniem
bilansu oraz przeznaczenia wyniku finansowego na pozostałej działalności gospodarczej–
uchwała nr 1 , nr 2.
7. Lustracja 2007-2010 - przedstawienie protokołu polustracyjnego KRS.
8. Sprawozdanie Zarządu wraz z przedstawieniem ustaleń lustracji oraz oceny protokołu
polustracyjnego i sprawozdaniem z jej realizacji.
Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za okres sprawozdawczy oraz
udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni – uchwała nr 3 i nr 4.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.
10. Korekta Uchwały Walnego Zgromadzenia nr. 7/2011 w związku z oczywistą pomyłką w
oznaczeniu działki – zbycie w dowolnej formie prawnej działki nr 316/34 obr.51 Podgórze –
uchwała nr 5.
11. Korekta Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 7/2010 – zbycie w dowolnej formie prawnej
działek 280/1 i 280/4 obr.9 Krowodrza – uchwała nr 6.
12. Zakończenie obrad.
Uwaga: Zgodnie z Statutem par. 63 - każdemu Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo
zapoznania się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi przebiegu Walnego Zgromadzenia,
które będą wyłożone do wglądu członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni w Krakowie,
ul. Łobzowska 57 ( sekretariat ) w dniach i godzinach pracy spółdzielni.

