
sopot, dnja 15 mąa 2018 r'

zanad s półdziel n i Mieszkan iowei
im. J, L Kraszewskiedo w Sopocie

na podstawie s 48 ust. 2 statutu zawiadamia . że w dniu
oz czerwca 2O{8 r. (czwartek)

o godz. 1730 w sali gimnastycznej zEsPoLU szKÓŁ HANDLovVYcH
(dawniej: Gimnazjum nr 2) w Sopocie przy ul' Wejherowskiej 'l odbędzie się

Walne zgromadzenie członków spółdzielni.

1. Otwarcie obrad.
2' Wybór Prezydium'
3' lnformacja Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści s 34 ust'

3-5 statutu spółdzielni'
4. Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
5' Uchwalenie porządku obrad'
6' Wyból Komisji Wal1ego 79romadzeria'

- Skrutacyjnej

7' Przyjęcie protokołu Walnego zgromadzenia cŻłonkóW z dnia 8 czerwca 2017 f'
8. Sprawozdanle Rady Nadzorczej.
9. sprawozdanle finansowe oraz sprawozdanie zalządu z działalnoścj spółdzjeini W 2017

roku i pżedstawienie zamieŻeń na 2018 f'
10' oświadczenie przewodniczącego Komisji skrutacyjnej W sprawje prawidłowości

zwołania Walnego Zgromadzenia Wraz z rekornendacją do stwierdzenia przez
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zdolności do podejmowania uchwał'

11' Przedstawienie zmian statutu oraz zmjan w Regu]amjnie Rady Nadzorczej spółdzjelni oraz
podjęcie uchwał W sprawach:
- Żmian statutu.
- zmial regL am.nu Rady Naozo'czej

12.Ptzetwa.
13. Dyskusja.
14' Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zalządu za 2017 l'
2/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
3/ podziału zysku bilansowego za 2017 rok'
4l oznaczen'a ra)wyższej su-y zobow ązai'
5/ pokrycja nadwyżk] kosŻtów nad przychodarniz gospodarklzasoban]i mjeszkaniowymi,
6/ zmiany wysokości uczestnictwa członków Spółdzie|ni W kosztach związanych

z działa]nością społeczną' ośWiatową i kultura ną'
7/ abso utorium dla członków zalządu.

1 5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
1 6' Sprawozdanie Komlsji WnioskóW.
17' Zamknięc]e obrad Walnego Zgromadzenia'

Zarząc] infarmuje, Że ze sprawozdanjanj, projektani uchwał będącymi przedmiotem abrad mozna zapaznać się w
siedzibie społdzielni pok. nr 1a4 w !]adzinach jej pracy oraz na naszej stranie intenetawejJllyą]tBszpystsi9gp1
'W c]niach od 23 naja do 6 czeNca 2018 r. z wyłożanyni dokunentanj na prawo Żapaznać się każdy Człanek
spó zjelni' który także ma prawa zg]aszania paprawek da projektów uchwał nie późnjejjednak niz na 3 dni pżed
posiedzenien Walnega Zgronadzenia tj da dnia A4 czer"\,ca 2A18 r.(padstawa prawna: ustawa z dnja 15.12 2A0A
r a spóldzielniach mie szkanjawch - Dz' U. z 2a1 3 r. poz'1222 z póżniejszyni Żmianani) '
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOVWCH

W związku z realizaqą wymogów Rozporządzenia Par|amentu Europejskiego

i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i W sprawie

swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogó|ne

rozporządzenie o ochronie danych ''RoDo'') informujemy, iż Spółdzie|nia

Mieszkaniowa im. J. L Kraszewskiego w Sopocie jest administratorem

Pani/Pana danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych wyłącznie

w celu wykonywania zadań ustawowych i statutowych naszej Spółdzielni

przez okres trwania spółdzie|ni ijej zasobów mieszkaniowych' Pani/Pana

dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym pracownikom

Spółdzielni' a w wypadku zaistnienia takiej konieczności i niezbędnym

zakresie i zagwarantowaniem tajności także firmom wykonującym prace

remontowe lub modernizacyjne w zasobach Spółdzielni oraz organom

władzy publicznej lub Wykonującym zadania pub|iczne w zakresie iw celach'

które wynikają z przepisów prawa'


