
ZAPROSZENIE 

 Zarząd SM ,,Kabel”, działając na podstawie § 80, ust. 6 Statutu Spółdzielni, zwołuje 
na dzień 25 czerwca 2019r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Domu 
Kultury „Uśmiech”, ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki, o godz. 17:30. 

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia 
 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 
5. Wybór Sekretarza Zgromadzenia. 
6. Przyjęcie porządku obrad. 
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu SM ,,Kabel” z działalności za 2018 r oraz 

Przedstawienie wyniku finansowego Spółdzielni za okres od dnia 1 stycznia 2018r do 
dnia 31 grudnia 2018r i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań. 

8. Przedstawienie sprawozdania i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania Rady Nadzorczej SM ,,Kabel” z działalności za 2018 r 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką 

Spółdzielnia może zaciągnąć. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku za 2018 r. 
12. Przedstawienie działań podjętych przez Zarząd Spółdzielni w sprawie przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego we własność. 
13. Omówienie sytuacji dotyczącej parkowania pojazdów na terenie należącym do 

Starosty Zachodniego. Plany rozwiązania problemu braku miejsc parkingowych na 
terenie Spółdzielni. 

14. Informacja o sytuacji dotyczącej przekazania infrastruktury wod-kan. 
15. Informacja o obowiązku składania prawidłowych oświadczeń o ilości osób 

przebywających w lokalach. 
16. Wolne wnioski. 
17. Zamknięcie Zgromadzenia. 

 
Ponadto Zarząd Spółdzielni informuje, że: 

Każdy Członek Spółdzielni ma prawo do zapoznania się ze wszystkimi uchwałami będącymi 
przedmiotem obrad, których projekty będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni w Ożarowie 
Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 127A na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
Członkowie mają prawo zgłaszać projekty Uchwał i żądania zamieszczania oznaczonych 
spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem 
posiedzenia Walnego Zgromadzenia; projekty Uchwał muszą być poparte, przez co najmniej 
10 Członków Spółdzielni. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów Uchwał nie 
później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. 


