
zAWlAD_oM,!EN,lE
o terminie. mieiscu i porzadku obra4 Walnęgo Zqromadze{ri3 Człg.nków SM ..Felin"

Zaząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Felin" w Lublinie działając na podstawie § 37 ust. 1 Statutu Spółdzielni
zawiadamia, że dnia 11.01.2019 r. o qodzinie 17.00 w lnkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. J. Franczaka
Lalka 43 w Lublinie, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członkow Spółdzielni, z następującym porządkiem
obrad:

porzadek obrad:

1, Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Wybór Kom isji Mandatowo-Skrutacyj nej.

5, Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania częściWalnego

Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

6. lnformacja o rezygnacjiz pełnienia funkcjiCzłonka Rady NadzorczĄz nieruchomościprzy ul. Gęsiej

i ul. Pergolowejw Lublinie.

7. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej.

8. Przeprowadzenie głosowań w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Felin" -
dyskusja i głosowanie nad kazdym zgłoszonym projektem zmiany Statutu,

9. Odczytan ie protokołu Kom isj i Mand atowo-S krutacyj n ej.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Społdzielni Mieszkaniowej ,,Felin",

b) zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej,,Felin",

c) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Społdzielni Mieszkaniowej ,,Felin"

11. Zamknięcie obrad.

N? zebranie Drosimv przviść z dokumentem stwierdzaiacv,m tożsamoś§ (dowód osobistv lub paszpoń|.

UWAGA! (dotvczv Członków zamieszkałvch na Osiedlq Gesia i OsiedIu Pe,rqotowa)

Zgodnie z § 46 ust. 5 i 6 Statutu, pisemne zgłoszenia kandydatów na członkow Rady Nadzorczejz nieruchomoŚci przy ul. Gęsiej i ul. Pergolowej, popańe przez co najmniej 10 członków Społdzielni,
zamieszkałych w tych nieruchomościach, spośrod Członków tam zamieszkałych, nalezy składac w biurze
Zarządu Spółdzielni przy ul. Wł. Jagiełły 10 w Lublinie w terminie nie krótszym niż 15 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 27.12.2018 r.

Zgłoszenia kandydatów dokonane po tym terminie lub niekomptetne, nie będą pzyjmowane.
Uwagal Zgodnie z § 46 ust. 4 Statutu Spółdzielni, nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż
przez dwie kolejne kadencje Rady.

Do zgłoszenia kandydatów nalezy dołączyc pisemną zgodę kandydata na kandydowanie oraz oświadczenie
o nie naruszaniu zakazu konkurencji, zgodnie z § 63 statutu społdzielni.

lnformujemy, że wszystkie projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, będą
wyłoźone do wglądu w siedzibie Zarządu Społdzielni przy ul. Wł. Jagiełły 10 w Lublinió od dnia 28.12.2018 r.-,
w dni robocze w godzinach:
- poniedziałek od godziny 8.00 do 16.00,
- wtorek, środa, czwartek od godziny 8.00 do 14,00,
- piątek od godziny 8.00 do 12.00.

Członek ma prawo do zapoznania się z w/w dokumentami.
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