SODININKŲ BENDRIJA „GULBINAI“
2020.08.29 NARIŲ ATASKAITINIO RINKIMINIO (PAKARTOTINIO) SUSIRINKIMO NUTARIMAI
Susirinkimo
data, Nr.
2020.08.08
VS-1

Susirinkiumo darbotvarkė

SVARSTYTA

Narių ataskaitinio rinkiminio susirinkimo darbotvarkė:

Dalyvauja: 19 narių, t. y. 3,4 proc.

1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2019 m.

Pagal s/b „GULBINAI“ įstatų 52 str. (Bendrijos
narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra
laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau
kaip 1/2 Bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra,
Bendrijos narių susirinkimas laikomas neįvykusiu
ir ne anksčiau kaip po 14 kalendorinių dienų gali
būti sušauktas pakartotinis narių susirinkimas,
turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio
susirinkimo
darbotvarkę.
(Pakartotiniam
susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas).

2. Bendrijos revizijos ataskaita už 2019 m.
3. 2019 m. pajamų – išlaidų sąmatos įgyvendinimas.
4. Bendrijos 2020 m. pajamų – išlaidų sąmatos
tvirtinimas.
5. Bendrojo naudojimo objektų aprašo tvirtinimas.
6. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.
7. Bendrijos revizoriaus rinkimai.

NUTARTA

Šis susirinkimas laikomas neįvykusiu.

Pakartotinis ataskaitinis narių susirinkimas
šaukiamas 2020 m. rugpjūčio 29 d. 12.00
val. sodininkų bendrijos teritorijoje, vandens
siurblinės salėje, Juozapiškių g.80a (skl.
Nr.583), vadovaujantis ta pačia darbotvarke.

8. Dėl sodininkų bendrijoje esančių kelių (gatvių)
perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei patikėjimo
teise.
9. Diskusijos ir kiti klausimai.

2020.08.29
VS-2
(pakartotinis
)

Narių ataskaitinio rinkiminio (pakartotinio)
susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2019 m.
2. Bendrijos revizijos ataskaita už 2019 m.

Dalyvauja 59 dalyviai, iš jų 57 bendrijos
nariai arba 10.20 proc. visų bendrijos narių, 9 iš
jų su įgaliojimu, taip pat 2 ne bendrijos nariai be
balso teisės
1. SVARSTYTA. Bendrijos valdybos ataskaita už
2019 metus.

3. 2019 m. pajamų – išlaidų sąmatos įgyvendinimas.
4. Bendrijos 2020 m. pajamų – išlaidų sąmatos
tvirtinimas.

2. SVARSTYTA. Bendrijos revizijos ataskaita už
2019 m.

1.NUTARTA: Patvirtinti valdybos ataskaitą už
2019 metus (ataskaita pridedama, 3 lapai).
2.NUTARTA. Patvirtinti revizijos ataskaitą už
2019 metus (pridedama, 4 lapai).

5. Bendrojo naudojimo objektų aprašo tvirtinimas.
6. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.
7. Bendrijos revizoriaus rinkimai.
8. Dėl sodininkų bendrijoje esančių kelių (gatvių)
perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei patikėjimo
teise.
9. Diskusijos ir kiti klausimai.

3. SVARSTYTA. 2019 m. pajamų – išlaidų
sąmatos įgyvendinimas.

3.NUTARTA. Patvirtinti 2019 metų pajamų ir
išlaidų sąmatos įgyvendinimo ataskaitą
(ataskaita pridedama, 2 lapai).

4. SVARSTYTA. Bendrijos 2020 m. pajamų –
išlaidų sąmatos tvirtinimas.

4.NUTARTA. Patvirtinti 2020 m. pajamų ir
išlaidų sąmatą (sąmata pridedama, 2 lapai);

objektų

5.NUTARTA. Patvirtinti bendrijos bendrojo
nudojimo
objektų
aprašą
(aprašas
pridedamas).

6.SVARSTYTA. Bendrijos valdybos ir valdybos
pirmininko rinkimai.

6.1.NUTARTA. Bendrijos valdybos nariais
išrinkti: A. Bložė, R. Laurinavičienė, J.
Mekin, A. Balčiūnas ir D. Gečas 3-jų metų
kadencijai (2020 m., 2021 m., 2022 m.).

7. SVARSTYTA. Bendrijos revizoriaus rinkimai.

6.2.NUTARTA.
Bendrijos
valdybos
pirmininku išrinktas A. Bložė 3-jų metų
kadencijai (2020 m., 2021 m., 2022 m.)
7.NUTARTA. Bendrijos revizore išrinkti J.
Jankauskienę 3-jų metų kadencijai (2020
m.- 2022 m.), atliekant reviziją už 2020 m.,
2021 m., 2022 m.

8. SVARSTYTA. Dėl sodininkų bendrijoje esančių
kelių (gatvių) perdavimo Vilniaus miesto
savivaldybei patikėjimo teise.

8.NUTARTA. Perduoti Vilniaus miesto
savivaldybei patikėjimo teise sodininkų
bendrijoje
„Gulbinai“
esančius
kelius
(gatves).

5.SVARSTYTA. Bendrojo
aprašo tvirtinimas.

naudojimo

9. SVARSTYTA. Diskusijos ir kiti klausimai.
Valdybos narys K. Korzikas pareiškė kategorišką
nuomonę, jog prieš pradedant remontuoti kelius
ar gatves (vežti, skleisti ir lyginti skaldą), o taip
pat metalinius vandentiekio vamzdžius keisti į
plastikinius, būtina paruošti šių darbų projektus.
Į šį pasiūlymą buvo replikuota, jog tai ne tokie
sudėtingi darbai, kad jiems būtų gaištamas
brangus laikas ir eikvojamos didžiulės lėšos. Gal
tik reikėtų dėl remontuotino kelio ar gatvės
ruožo prieš tai pasitarti su ten gyvenančiais
sodininkais.

9.NUTARTA.
Nepritarti
pasiūlymui ir jo nesvarstyti.

K.

Korziko

