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 Postanowienia w sprawie organizacji
 Zebrania i posiedzeń Rady
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Postanowienia w sprawie prowadzenia Zebrania
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Postanowienia w sprawie działania Rady
 

               
             

           
              
           

              
         
           
              
           
 

             
      

             
             
     

Postanowienia w sprawie obowiązków Rady
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SPÓ£DZIELNISPÓ£DZIELNISPÓ£DZIELNISPÓ£DZIELNISPÓ£DZIELNI

Przypominamy adres naszej
strony internetowej:

www.stare.gliwice.pl
Zapraszamy wszystkich członków
do siedziby Spółdzielni po odbiór
logina i hasła, co pozwoli na uzy-
skanie dostępu do informacji skie-
rowanych tylko do członków SM
"Stare Gliwice"

GODZINY OTWGODZINY OTWGODZINY OTWGODZINY OTWGODZINY OTWARCIAARCIAARCIAARCIAARCIA
SPÓ£DZIELNISPÓ£DZIELNISPÓ£DZIELNISPÓ£DZIELNISPÓ£DZIELNI

 Poniedziałek - 7.00 - 15.00
 Wtorek - 8.00 - 17.00
 Środa - 7.00 - 15.00
 Czwartek - 7.00 - 15.00
 Piątek - 7.00 - 14.00

NASZA STRONANASZA STRONANASZA STRONANASZA STRONANASZA STRONA
INTERNETOWINTERNETOWINTERNETOWINTERNETOWINTERNETOWAAAAA
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Ochrona prawna firmy
i w życiu prywatnym,

finansowanie prawnika w Polsce
i krajach Unii Europejskiej,

sprawy odszkodowawcze, karne,
wykroczeniowe, kaucje,

spory z ZUS i Urzędem Skarbowym,
spory z pracodawcą,

spory konsumencie plus porady
prawne bez ograniczenia.
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woda
i kanalizacja

14%
energia

elektryczna
0,6%

eksploatacja
lokali

mieszkalnych
31%

energia cieplna
32%

fundusz
remontowy

23%

  
  


