
DOMIENIE
CHWAT, WaT-Nnco ZcnOMADZENIA

Zarzqd Sp6ldzielni Mieszkaniowej ,,BESKID" dzialaj4c na podstawie uchwaly Zaruqdttnr 51202I oraz
art. 36 $ 9-12 Ustawy Prawo Sp6ldzielcze (Dz.U. z 2020 poz. 275 ze zm.) zawiadamta, 2e w dniu
23 czerwca 2021 roku (Sroda) w godzinach od 11.00 - 18.00 w biurze Sp6ldzielni przy
ul. Konstanty I2Aw Nowym S4czu, odbgdzie sig glosowanie na piSmie przez Czlonkow Sp6ldzielni
Mieszkaniowej ,,BESKID" zamieszkalych na osiedlu ,,WOLKI" uchwal Czgfici Walnego
Zgromadzenia w sprawach:

1 . Zatwierdzenie sprawo zdanRady Nadzorczej Sp6ldzielni z dzialalnolci za 2019 rok i 2020 rok

(uchwalaNr 1).

2. ZatwwdzeniesprawozdantaZarz4duSp6ldzielnrzdzialalnolciza20l9rok(uchwalaNr2).

3. Zatwrerdzenie sprawozdanraZarzqdu Sp6ldzielni z dzialalnolci 2a2020 rok (uchwatra Nr 3).

4. Zatwrerdzenie sprawozdania finansowego 2a2079 rok (uchwalaNr 4).

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

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

7 . Zatwrerdzenie podzialu wyniku finansoweg o za 2020 rok (uchwala Nr 7).

8. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarzqdu Sp6ldzielni Piotrowi Gawronowr za okres od

0 1.0 1.20 1 9r. do 27 .0L2019r. (uchwala Nr 8).

9. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarz4du Leszkowi Lorek za okres od 01 .04.20I9r. do

31.12.2019r. (uchwala Nr 9).

10. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarzadu Leszkowi Lorek za okres od 01 .0I.2020r. do

30.06.2020r. (uchwala Nr 1 0).

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

31.12.2020r. (uchwala Nr 1 1).

R-ejestracja uprawnionych os6b poprzezpodpisanie listy i wydanie im kart do glosowania nast4pi w dniu
glosowania, w momencie ich stawienia sig w lokalu biura Sp6tdzielni i okazania dokumentu tozsamoSci.
Glosowanie odbgdzie siE za pomoc4 kart do glosowania, na kt6rych bgd4 podane nazry kolejnych
uchwal orazkratki do postawienia znaku,,X" glosujg 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 Sp6tdzielni.
Sprawozdanie Zarz4du z dzialalnoSci Sp6ldzielni, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Rady
Nadzorczej oraz ww. uchwaly dostgpne bgd4 dla czlonk6w do wgl4du w biurze Sp6ldzielni przy
ul. B.A. Konstanty l2A w Nowym S4czu od dnia 07-06-2021r. Kahdy czlonekjest uprawniony do
zapoznanra sig z ww. dokumentami.

Nowy S4cz, dnia 0l czerwca2)2l roku


