
 

Olkusz, dnia 24.05.2021 
Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Olkuszu  
 

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU  
 CZŁONKÓW OLKUSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA PIŚMIE 

 

 
 

Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych  
(tj. z dnia 22 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1465), art. 36 § 9 - § 13 Ustawy z dnia 16 września 1982 r Prawo Spółdzielcze 
(tj. z dnia 19 marca 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 648), Statutem Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu oraz Ustawą 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 
i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255) zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Olkuszu NA PIŚMIE z poniższym przedmiotem obrad, wynikającym z treści uchwały Rady Nadzorczej Olkuskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Olkuszu z dnia 21.05.2021 roku o numerze 10/2021, to jest:   
 

1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020 
2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 

rok 2020 
3. podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020  
4. podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020  
5. podjęcie uchwały w sprawie  zmian do Statutu 
6. podjęcie uchwały w sprawie  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć  
7. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  (ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej 

własności) –  na rzecz właścicieli garaży posiadających umowę dzierżawy 
 

Walne Zgromadzenie na piśmie zwołuje się na dni 29 czerwiec 2021 i 30 czerwiec 2021 roku  
w godzinach od 11:00 do 17:00 i odbędzie się ono w siedzibie Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu  
(32-300) przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94. 
 

INSTRUKCJA:  
Członek Spółdzielni głosuje poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny wystawionej w siedzibie Olkuskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Olkuszu (32-300) przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 94. Przed przystąpieniem do głosowania członek 
okazuje komisji mandatowo-skrutacyjnej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (dowód osobisty lub 
paszport). Członek Spółdzielni otrzymuje od komisji kartę do głosowania, co potwierdza własnym podpisem w przeznaczonej 
na to rubryce. Głosować może tylko członek wpisany do listy lub jego pełnomocnik. Pełnomocnik nie może zastępować więcej 
niż jednego członka.  Jednocześnie Zarząd informuje, iż Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z projektami 
uchwał i sprawozdaniami, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia na piśmie. Powyższe dokumenty zostaną 
wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 94 w dniach 11-25.06.2021 roku. 
Z uwagi na stan epidemii zapoznanie się z dokumentami pozostaje możliwe przy zapewnieniu środków bezpieczeństwa 
sanitarnego. Członek Spółdzielni zobowiązany jest jednak posiadać własną maseczkę.    
 

O terminie Walnego Zgromadzenia przeprowadzanego w trybie zwyczajnym Członkowie Spółdzielni zostaną 
powiadomieni w ciągu 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

 
 

Zarząd Olkuskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej

 


