
 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMATOR” w Kielcach uprzejmie zawiadamia,  

że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniach 07.05.2019 r. – 15.05.2019 r. 

 

  

 

 

Walne Zgromadzenie w częściach: 

 

 

I część – obejmująca członków posiadających lokale na terenie Osiedla Pod Dalnią  

                i w budynku przy ul. Hożej 27 

 

 - w dniu 07.05.2019 r. o godz. 17.00 – klub „Domatorek”, ul. Massalskiego 4 

 

II  część – obejmująca członków posiadających lokale na terenie Osiedla Ślichowice I 

                  

  - w dniu 09.05.2019 r. o godz. 17.00 – klub „Domatorek”, ul. Massalskiego 4 

 

III część – obejmująca członków posiadających lokale na terenie Osiedla Ślichowice II 

 

    - w dniu 13.05.2019 r. o godz. 17.00 – klub „Domatorek”, ul. Massalskiego 4 

 

IV część – obejmująca członków posiadających lokale na terenie Osiedla Zacisze 

 

    - w dniu 15.05.2019 r. o godz. 17.00  -  Szkoła Podstawowa Nr 32 

                                   Kielce, ul. Barwinek 31 

 

 

 

 

Zebranie Kolegium Walnego Zgromadzenia 

 

 

-22.05.2019 r. o godz. 17.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Massalskiego 4, sala nr 4 

 

 

Walne Zgromadzenie przebiegać będzie zgodnie z porządkiem obrad przekazanym do 

skrzynek pocztowych. 
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Porządek obrad dla Osiedla Pod Dalnią i budynku przy ul. Hożej 27 oraz Osiedli 

Ślichowice I, Ślichowice II i Zacisze: 

 

 

1.  Otwarcie obrad.  

2.  Wybór Prezydium Zebrania.  

3.  Wybór Komisji  Mandatowo -Skrutacyjnej.  

4.  Odczytanie protokołu Komisji  Mandatowo -Skrutacyjnej.  

5.  Przedstawienie porządku obrad.  

6.  Przedstawienie i  zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej 

z działalności za 2018 rok –  podjęcie uchwały.  

7.  Przedstawienie wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej pełnej  

lustracji Spółdzielni za lata 2016 -2018.  

8.  Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania  Zarządu z działalności  

Spółdzielni  za 2018  rok - podjęcie uchwały.  

9.  Przedstawienie i  zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni  

za 2018 rok –  podjęcie uchwały.  

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków 

Zarządu  za działalność w  2018 roku.  

11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału  nadwyżki bilansowej.  

12.Przedstawienie i zatwierdzenie kierunków rozwoju działalności  

gospodarczej, społecznej i kulturalnej  Spółdzielni  na 2019 rok –  

podjęcie uchwały.  

13.Informacja na temat planowanych na 2019 rok inwestycji . Zatwierdzenie 

założeń organizacyjno -finansowych inwestycji  –  podjęcie uchwały.  

14.Przedstawienie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej –  podjęcie 

uchwały.  

15.Zamknięcie obrad.  

 

 

Członków Spółdzielni posiadających lokale w zasobach Spółdzielni  zapraszamy do udziału 

w Zebraniu. Pobranie mandatu przez członka uprawnionego do głosowania albo przez 

reprezentującego członka pełnomocnika odbędzie się po okazaniu dowodu tożsamości. 

Każdy Członek Spółdzielni może brać udział tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia. 

 

 

        
 

 

 


