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PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W WAŁBRZYCHU 

W ROKU 2020 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Członka Rady Nadzorczej. 

2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza . 

3. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz wniosków. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań : 

a) Zarządu Spółdzielni z działalności gospodarczej w roku 2019, 

b) sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019, 

c) z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy, 

5. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu. 

6. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały. 

7. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej przez Krajowy Związek Rewizyjny 

lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia kierunków działań gospodarczych na rok 2020, 

b) przeznaczenia pożytków i przychodów z własnej działalności gospodarczej SM 

„Górnik”, 

c) wyboru Delegata na Zjazd Krajowego Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia 

jest zrzeszona. 

9. Dyskusja. 

10.Przedstawienie wniosków zgłoszonych przez Członków  w trakcie Walnego 

Zgromadzenia . 

      11. Zamknięcie obrad. 

  

Nadmieniamy, że zgodnie z § 15 ust. 9 oraz § 18 ust. 1 pkt. 2 lit c) Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964) 

Walne Zgromadzenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem niezbędnych środków 

ostrożności i bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem zasad i ograniczeń przewidzianych 

przepisami powszechnie obowiązującymi.  

W czasie tegorocznego Walnego Zgromadzenia obowiązuje nakaz zakrywania 

nosa i ust oraz zakaz przemieszczania się po sali. Członkowie Spółdzielni mogą wejść do 

pomieszczenia, jedynie w maseczce lub przyłbicy. Usta i nos należy zakryć jeszcze przed 

wejściem do pomieszczenia.  

Dodatkowo informujemy, że ze względów jw. w trakcie Zebrania nie będą 

odczytywane sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej. Pełen tekst sprawozdań został 

zamieszczony na naszej stronie internetowej www.smgornik.pl   

Członkowie nie posiadający dostępu do Internetu mogą odebrać wersję drukowaną 

sprawozdań z portierni SM „Górnik”. 
 


		2020-08-06T12:42:58+0200


		2020-08-06T12:54:33+0200




