
O PISEMNYM
ZAWIADOMIENIE

GT,oSowANIU UCHwAT, WALNEGo ZcRonnADZENIA

Zarz4d Sp6tdzielni Mieszkaniowej ,,BESKID" dzialaj4c na podstawie uchwaly Zarzqdunr 512021 oraz
art. 36 $ 9-12 Ustawy Prawo Sp6ldzielcze (Dz.U. z 2020 poz. 275 ze zm.) zawiadamia, 2e w dniu
24 czerwca 2021 roku (czwartek) w godzinach od 11.00 - 18.00 w biurze Administracji Sp6ldzielni
przy uI. Rokitniariczyk6w 35 w Nowym S4czu, odbgdzie sig glosowanie na piSmie pruez Czlonk6w
Sp6ldzielni Mieszkaniowej ,,BESKID" zamieszkaNych na osiedlu ,,WOJSKO POLSKIE" uchwal
CzgSci Walnego Zgromadzenia w sprawach:

1 . Zatwierdzenie sprawozdari Rady Nadzorczej Sp6ldzielni z dzialalnoSci za 2019 rok r 2020 rok

(uchwalaNr 1).

2. Zatwierdzenie sprawozdaniaZarzqdu Sp6ldzielni z dziaLalnolci za20l9 rok (uchwala Nr 2).

3. Zatwierdzenie sprawozdaniaZaruqdu Sp6ldzielni zdzialalnolciza2020rok(uchwalaNr 3).

4. Zatwrerdzenie sprawozdania hnansowego 2a2079 rok (uchwala Nr 4).

5. Zatwrerdzenie podzialu wyniku finansowego za20l9 rok (uchwala Nr 5).

6. Zatwrerdzenie sprawozdaniafinansowego 2a2020 rok (uchwalaNr 6).

7. Zatwrerdzenie podzialu wyniku finansowego 2a2020 rok (uchwalaNr 7).

8. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarzqdu Sp6tdzielni Piotrowi Gawron za okres od

01.01.201 9r. do 27 .01.2019r. (uchwala Nr 8).

9, Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarzadu Leszkowi Lorek za okres od 01.04.2019r. do

3L12.2019r. (uchwala Nr 9).

10. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarzadu Leszkowi Lorek za okres od 01 .01.2020r. do

30.06,2020r. (uchwala Nr 1 0).

ll.Udzielenie absolutorium Prezesowi Zaru4du Iwonie Malczak za okres od 03.09.2020r. do

31.12.2020r. (uchwala Nr 1 1).

tri.ejestracja uprawnionych os6b poptzezpodpisanie listy i wydanie im kart do glosowania nastqpi w dniu
glosowania, w momencie ich stawienia sig w lokalu biura Sp6ldzielnii okazamadokumentu to2samoSci.
Glosowanie odbgdzie sig za pomoc4 karl do glosowania, na kt6rych bgd4 podane nazwy kolejnych
uchwal oraz lsatkt do postawienia znaku ,,X" glosuj Q za, przeciw lub wstrzymujg sig od glosu przy
kaldej nazwre uchwaly.
Obowi4zkowe bgdzie zakrywanie ust i nosa maseczk4 ochronn4 oraz dezynfekcja r4k plynem
dostgpnym w siedzibie Sp6ldzielni.
Sprawozdanie Zarzqdu z dzialalnoSci Sp6ldzielni, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Rady
Nadzorczej oraz ww. uchwaly dostgpne s4 dla czlonk6w do wgl4du w biurze Sp6ldzielni przy
ul. B. A. Konstanty l2A codziennie w godzinach pracy Sp6ldzielni oraz w Administracji Osiedla
przy ul. Rokitniar[cryk6w 35 w Nowym S4czu od dnia 07-06-2021r. w godzinach:
- poniedzialki 14oo - 1600

- Srody 16oo - 12oo
- Pi4tki 7oo - 9oo

Kahdy czlonek jest uprawniony do zapoznania sig z ww. dokumentami.

Noovy Sqcz, dnia 01 czerwca 202I roku


