ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie na podstawie § 19 ust.
1 Statutu Spółdzielni uprzejmie zawiadamia Członków Spółdzielni, że w dniu 4 czerwca 2019 r.
o godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej Hotelu COLNUS w Kolnie przy ulicy Strażackiej 1 odbędzie się
Walne Zgromadzenie.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie obrad.
Wybór prezydium zebrania, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
Regulamin obrad – podjęcie uchwały.
Odczytanie listy pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni:
a) finansowe za 2018 rok łącznie ze sprawozdaniem z działalności Spółdzielni za okres styczeńgrudzień 2018 roku,
b) z realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 rok.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania
Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok łącznie ze sprawozdaniem z działalności Spółdzielni za okres styczeń-grudzień 2018 roku,
b) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok,
d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2018 rok,
e) uchwalenia największej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć od 01.07.2019 r.
do 30.06.2020 r.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Członkowie SML-W mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał będącymi
przedmiotem obrad. Powyższe materiały od dnia 13.05.2019 r. zostaną wyłożone w biurze Spółdzielni
pokój nr 5.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UCZESTNIKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa LokatorskoWłasnościowa z siedzibą w Kolnie ulica Ciepła 3.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są – na postawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r, w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowa z siedzibą w Kolnie
ulica Ciepła 3.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od likwidacji Spółdzielni.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w/w celu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

