
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Kraków  13 maja 201l r. 
NOWY PROKOCIM 

Kraków, ul. Kurczaba 25 

Z A W I A D O M I E N I E  

o zmianie porządku obrad 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim" informuje, Ŝe na wniosek 
uprawnionych osób w zwołanym na dzień l czerwca 2011 roku /środa/ o godz. 18-tej w hali KS 
Korona, ul. Kalwaryjska 9-15 w Krakowie. 

WALNYM ZGROMADZENIU 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NOWY PROKOCIM" 

umieszczono dodatkowy punkt w porządku obrad (zaznaczono czcionką pochyloną). Po zmianach 
porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 
2. Wybór Prezydium Zgromadzenia. 
3. Uchwalenie Regulaminu obrad. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Wybór Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej. 
6. Sprawozdanie  Komisji   Mandatowej w  przedmiocie obecności i prawidłowości zwołania 

Zgromadzenia. 
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 
8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 
9. Sprawozdanie Rady  Nadzorczej  z działalności  za  okres  od  czerwca  2010 r. 

do kwietnia 201l r. 
10. Przedstawienie listu polustracyjnego ZRSMRP z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2007- 

2009 oraz wniosków w nim zawartych. 
11. Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 

23.06.2010 r. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na: 

zbycie nieruchomości garaŜy połoŜonych przy ul. Kurczaba 27. 
zbycie na rzecz Gminy Kraków prawa wieczystego uŜytkowania działek przy 

ul. Kozietulskiego 

13. Przedstawienie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni i podjęcie uchwały, 
14. DYSKUSJA. 
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni 
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni 
c) podziału nadwyŜki bilansowej 
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 
e) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu 

 

16. Przedstawienie przez Komisję Wnioskową zgłoszonych wniosków - 
  głosowanie nad ich przyjęciem lub odrzuceniem. 

17. Zamknięcie obrad. 

Projekt Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał będących przedmiotem obrad, 
roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni łącznie ze sprawozdaniem finansowym wraz z opinią 
biegłego rewidenta, protokół z lustracji, sprawozdanie Rady Nadzorczej - wyłoŜone będą do wglądu 
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kurczaba 25 we wszystkie dni robocze w godz. l1°°-14OC 

(poniedziałek do 16™), poczynając od dnia 10.05.201l r. 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu SM „Nowy Prokocim" mają tylko członkowie 
Spółdzielni za okazaniem dowodu toŜsamości. 

  


