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Czym jest statut
spó³dzielni mieszkaniowej

i dlaczego jest on taki wa¿ny
dla jej funkcjonowania?
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CO NAM DAJ¥?CO NAM DAJ¥?CO NAM DAJ¥?CO NAM DAJ¥?CO NAM DAJ¥?
DRODZY SPÓŁDZIELCY, CZŁONKOWIE
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "STARE GLIWICE"
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Dlaczego zmiany Statutu
nowy Zarz¹d uzna³ za tak pilne

i konieczne?
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Funkcjonowanie
Walnego Zgromadzenia
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Zebrania Mieszkañców
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Uchwa³y
Walnego Zgromadzenia
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Metodyka prowadzenia
Walnego Zgromadzenia
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Dobra komunikacja
jest kwesti¹ zasadnicz¹

Tak,       
      
     
      
    
     
       
       

Rady Nieruchomoœci
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Spó³dzielnia Korporacj¹
Samorz¹dnych Spó³dzielczych

Nieruchomoœci
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Pozosta³e zmiany
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2/3 g³osów na "TAK"
spoœród g³osuj¹cych,
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UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWA£,
JAKIE ZOSTAN¥ PODDANE POD G£OSOWANIE

PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA CZ£ONKÓW
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STARE GLIWICE

285/18

http://msip-mapa.um.gliwice.pl/geoportaltoolkit/map.php?skin=gliwice_new_inwestor
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LOKAL U¯YTKOWY DO WYNAJÊCIA
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SPÓ£DZIELCZESPÓ£DZIELCZESPÓ£DZIELCZESPÓ£DZIELCZESPÓ£DZIELCZE

Informujemy, że jest już dostępna strona internetowa naszej
Spółdzielni. Jej adres to:

www.stare.gliwice.pl
Zapraszamy wszystkich członków do siedziby Spółdzielni
po odbiór logina i hasła. Pozwoli to na uzyskanie dostępu

do informacji skierowanych tylko do członków SM "Stare Gliwice".

GODZINYGODZINYGODZINYGODZINYGODZINY
OTWOTWOTWOTWOTWARCIA SPÓ£DZIELNIARCIA SPÓ£DZIELNIARCIA SPÓ£DZIELNIARCIA SPÓ£DZIELNIARCIA SPÓ£DZIELNI

Poniedziałek, Środa, Piątek 7:00 - 15:00
Wtorek, Czwartek 9:00 - 17:00

NASZA STRONA INTERNETOWA


