Radom, dnia 11.06 .2O19r.
Szanowni Członkowie Spółdzielni S.M.,,Ustronie''

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni uprzejmie informu ją, że Walne Zgromadzenie
Członków SPÓłdzielni, które zostało zwołane zgodnie z obowiązującym prawem
na
dzień 8.06.2019r. nie mogło zostać przeprowadzone z wietu przyczyn niezależnych
od

Zarządu i RadY Nadzorczej Spółdzielni. O terminie Walnego Zgromadzenia
sPrawozdawcze8o za 2018r. powiadomimy członków Spółdzielni odrębnym

zawiadomieniem.

Ze względu na WYsoką frekwencję członków jak i pełnomocników, sala wybrana
na
obradY WZ okazała się niewystarczająca, by pomieścićwszystkie przybyłe
osoby. W
mYŚl obowiązującYch przepisów Spółdzielnia ma zapewnić mozliwość udziału
wszystkim uprawnionym osobom do uczestnictwa w obradach wz.
Liczba osób PrzYbYłYch na WZ zdecydowanie przewyższaładotychczasową
frekwencję
osób uPrawnionYch, uczestniczących w WZ, czego Zarząd nie mógł przewidzieć.
PowYŻsza sYtuacja spowodowana była zmianą przepisów, która umożliwiła
udział w WZ
przez pełn omocn i ków człon ków.

W dniu 8.06. 2019r. miały miejsce przypadki, gdzie zgłaszającv się pełnomocnicy nie
bYli mieszkańcami naszego osiedla, a nawet Radomia, przybyli na obrady,
nie znając
naszej SPÓłdzielni, nie wiedząc jakie ulice należą do poszczególnych jednostek
administracYjnYch, nie mieli pojęcia o strukturach Spółdzielni, o jakościżycia
w
zasobach SPÓłdzielni i jej dobrej kondycji finansowej, o najniższych czynszach
w
Radomiu jak i dbałościo stan techniczny i infrastrukturę osiedla.
Ze względu na agresYwne zachowanie niektórych

pełnomocników wobec pracowników
SPÓłdzielni, Przewodniczącego Rady Nadzorczej a także członków Zarządu
nie było
moŻliwe PrzeProwadzenie głosowań. Wobec takiej sytuacji przewodniczący Rady
Nadzorczej zamknął obrady informując o przyczynach swojej decyzji. Aby zapewnić
bezPieczeństwo biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu została wezwana policja.

Nie Pozwólcie Państwo, aby ludzie nie znający naszej Spóldzielni, jej problemów
i
mocnYch stron PoPrzez uzYskane w sposób nierzetelny pełnomocnictwa
decydowati
o PrzYszłoŚci SPÓłdzielni. Podczas przybywania uprawnionych osób na obrady WZ
miał miejsce PrzYPadek, gdy członek spółdzietni przybył na WZ i dowiedział
się, że
jest juŻ rePrezentowany przez pełnomocnika, oświadczył
iż nie udzielał żadnego
pełnomocnictwa i chce brać udział w WZ osobiście.
ZwracamY uwagę, abY nie podpisywać pełnomocnictw bez wpisywana danych
osoby,
której udzielamy pełnomocnictwa, gdyż jest
rzeczne z prawem. Apelujemy do
członków Spółdzielni o rozważne
ictw osobbm znanym, do
których mamy zaufanie, swoim sąsiado
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