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    ZAWIADOMIENIE 

            Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzywdzie, działając na podstawie  
art. 22b ust.2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków 
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i  bankach zrzeszających, art.38 § 1. ust. 6 
ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 21 ust.1 pkt 6  
i § 22 ust.1 Statutu Banku zwołuje ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI  

Banku Spółdzielczego w Krzywdzie 
na dzień 24. września 2015 roku (czwartek) w sali konferencyjnej Banku  

przy  ul. Łukowskiej nr 39. 
Początek Zebrania o godzinie 1500. 

Drugi termin Zebrania Przedstawicieli, w którym będzie ono mogło obradować  
i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli,   

wyznacza się w miejscu i dniu jak wyżej na godzinę 1530. 
Proponowany porządek obrad 

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli. 
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza. 

3. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków.  
4.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.  

5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania. 
6. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Zebrania. 

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w I półroczu 2015 r., wykonania uchwał Zebrania 
    Przedstawicieli, wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej. 

8. Przedstawienie konieczności przystąpienia naszego Banku do systemu ochrony mającego zapewnić 
    Płynność i wypłacalność zrzeszonych banków spółdzielczych i Banku Zrzeszającego. 

9. Dyskusja nad złożonym sprawozdaniem, koniecznością przystąpienia Banku do systemu ochrony  
    i  przedstawienie projektów uchwał. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Banku Spółdzielczego w Krzywdzie do systemu ochrony 
      mającego służyć zapewnieniu płynności i wypłacalności jego uczestników.   

11. Sprawy różne, wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad. 

 Stosownie do § 23 ust. 4 Statutu:  
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w I półroczu 2015 r. , 2) sprawozdanie z wykonania 

uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, 3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu 
Przedstawicieli, 4) protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;   

wyłożone będą w lokalu Centrali Banku na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli. 
             

                                      


