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Zarząd Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie
na pod§tawie § 35 pkt" I) Statutu

za*viadamia,
że w dniu 15.06.2015 roku (poniedziałek} o godzinie 1,7.00

w siedzibie Spółdzielni (Klub OCK) Włry uł. Kolberga 9 w §opo§ie
odbędzie się

\ilALNE ZGROMADZENIE CT,ŁoNKow

Porządek Zebraniaz

1, Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybor Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej NSM.
7 . Sprawozd anie Zarządu NSM oraz opinia biegłego rewident a za 2014 rok.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia spra*,ozdania finansowego za 2014 r.

b) zatwierdzenia sprawozd ania Zarządu za 2a1 4 r.
c) przeznaczenia nadwyzki bilansow ej za 2a I 4 r .

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za2014 r.

1 0. Sprawozdanie Komi sj i Wnioskowej.
11.Zamknięcie obrad.

Zarząd informuie, ze sprarvozdanta Zarządu i Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
rv Sopocie oraz inne materiały,lvyłozone sąod dnia 25.05.20l5r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kolberga 9,

pokój nr 6 rv godzinach urzędor.vania. Kazdy członek Spółdzielni ma pfawo do zapoznania się z tymi
dokumetrtami.
Jednocześnie Zarząd infonnqje członków NSM o brzmieniu afi.8' Llsl. l0, l1, 12 i 13 ustawy
o spółdzielniach nrieszkaniorłych :

,, l0. Projek\, uchlt,ął i żądania załłlieszczellia ozilaczoąych sprau, 1, porządku obrad v,alłlego zgt"ołtlclclzełlia lub
jego wszlulkich czejci łnają prau;a zgłaszać: zarzącl, radą nadzorcza i członkowie. Projekty, gęJvyąt, w ry*lłr

uchll,ął pt,41goto11,ął1}lch y, wyniku łych tądań, pottliłtłły b1,[ w1l|ę!gd{ł77e ł?u co tlajmniej l4 dni prz.ed terminent
v,alnego zgromadzellia łłtb jegtl pientszej części.
]l. Członkol,ie mająprcnro zgłaszclćprojektyuchwał i ządania, o któlychmol|ar: u.st. l0,w terninie do l5 dni
przed dniem posiedzenia ł,alnego zg,onladzenia lub jego pienaszej części. Projekt lłchv,ały zgłaszanej przez
czlonkólp spóldzielni łntłsi b3,ć popttl,iy plzez co łlajmniej l0 człołlków,
]2. Człrłnek łilą prąwo zgłaszctłlitł popruv,ek do projekthł uclnt,ął nie późńej niż ncł 3 dni przed posiedzenient
y, a ln e go z gł, o m a dz ełl i a l u b .j ego p i ent szej c z ęś c i.

13. Zarząd jest zobov,iązany do przj,gotolt,ania porl w,zględexł formalnym i przedłożenia pad głosotucnie na
lt,ctlnym zgromctdzenilł projektólv ttclnycłł i popł,awek zgłoszotrych przez członkólv spółdzielni."

Prgzes Zarządu
Nauc:,ycielsxił! §łr;r1 ry

Marle ći;,avdynłła

Sopot, dnia 2 i.05.201 5r.


