
 

ZAWIADOMIENIE 
NA PODSTAWIE § 43 ust. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI  

ZARZĄD „SPOŁEM” PSS W BOCHNI 

ZWOŁUJE 

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH SPÓŁDZIELNI 

W DWÓCH OBWODACH 

 

 

 

 

Obwód I 

29.06.2020 r. 

poniedziałek 

 godz. 15.00 

Świetlica „Społem” 

PSS 

ul. Wolnica 

 

 

Członkowie Spółdzielni zamieszkujący teren Miasta Bochnia – 

wszystkie ulice. 

 

 

 

Obwód II 

30.06.2020 r. 

wtorek 

godz. 15.00 

Świetlica 

„Społem” PSS 

ul. Wolnica 

 

 

Członkowie Spółdzielni zamieszkujący pozostałe miejscowości. 

 

Ze względu na reżim sanitarny, związany z COVID-19 informujemy, iż w zebraniu może wziąć udział, jedynie 

osoba należąca do danego obwodu.  

Osoby z innego obwodu nie będą miały możliwości uczestniczenia w zebraniu. 

 

Ponadto, z uwagi na wystąpienie i obowiązywanie na terenie kraju stanu epidemii oraz ze względu na dynamicznie 

zmieniający się stan prawny dotyczący obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów - prosimy o telefoniczne potwierdzenie 

obecności na zebraniu najpóźniej do dnia 25.06.2020 r. do godziny 12:00: tel. 14 613 86 30 (Sekretariat czynny pon.- pt. godz. 

7:00 – 15:00). 

Powyższa weryfikacja jest niezbędna celem ustalenia możliwości przeprowadzenia zebrania oraz 

przygotowania odpowiedniego reżimu sanitarnego.  

 

Dodatkowo, bardzo prosimy, aby przed podjęciem decyzji o udziale w zebraniu, rozważyć: 

− czy istnieje u Pana/i podejrzenie zakażenia wirusem Covid-19 ? 

− czy w ostatnich dniach miał Pan/i kontakt z osobą zakażoną Covid-19 lub objętą kwarantanną ? 

− czy wrócił Pan/i w ostatnim miesiącu z zagranicy ? 

− czy występują u Pana/i którykolwiek z objawów: osłabienie, zmęczenie, duszności, podwyższoną temperaturę, kaszel, 

ból mięśni lub głowy, trudności w oddychaniu ? 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na którekolwiek z ww. pytań, prosimy o rozważenie rezygnacji z udziału w ww. 

zebraniu i poinformowanie o tym telefonicznie. 

 

 
Projekt 

Porządek Zebrania: 

1. Otwarcie zebrania. 

2. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad. 

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 

4. Zatwierdzenie Porządku Obrad. 

5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności gospodarczej i finansowej za rok 2019. 

6. Informacja Zarządu o zamierzonych działaniach na rok 2020 oraz o sprawach, które będą   przedmiotem obrad 

najbliższego Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni. 

7. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie swoich 

wniosków w tych sprawach. 

8. Informacja  Zarządu o wnioskach polustracyjnych. 

9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019. 

10. Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami oraz rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej. 

11. Przyjęcie wniosków. 

12. Zamknięcie obrad. 

 
                                                                                                                                                       ZARZĄD                                                                               

„SPOŁEM” PSS w BOCHNI 


