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ATSAKYMAS I RASTA BENDRIJOS VALDYBAI ItR. 2014l08/I6/Oi

.'

RaSt4 Nr. 2014/08116101 rasbte bendrijos valdybai ir prasote pripaZinti J[sq surengt4 Sou susirinkim4
galiojandiu bei patvirtinti Jus Sios laiptines lgaliotine. Pirmiausia norediau friminti, kad po 2014-06-26 d.
ivykusio susirinkimo, kuriame nebuvote i5rinkta bendrijos pirmininke, 2014-06-27 d. parasete ra5t4
Klaipedos, Palangos, Gargpd4, Kretingos miestq notarams, kad susirinkimas Jlsq supratimu yra negaliojantis,
nors pati aktyviai jame dalyvavote, teikete pasi[lymus. Cituoju i5 ra5to notarams: "pranesame Jums,
kad pilietis Sigitas Rem6za, Siuo metu vykdantis daugiabudiq grvenamqjq namr4 bendrijos (toliau Bendrijos)
juridinio asmens kodas 141785769,pirmininko pareigas gali jums pateikti istatymo reikalavimq neatitinkandius
dokumentus - naujus DNSB "RumpiSkes" istatus, Siq lstatq tvirtinimo protorol4 bei lgaliojimus atstovauti minetai
Bendrijai kaip Bendrijos pirmininkas... Siuo metu i5rirrkti Bendrijos namq laiptiniq lgaliotiniai veikia neteisetai,
nes pagal Bendrijos galiojandius istatus igaliotiniai turejo b[ti renkami visuotiniame Bendrijos susirinkime... Todel
piliedio Sigjto Remezos paruo5ti dokumentai del jo patvirtinimo Bendrijos pirmininku, valdybos nar*rl ir istatq
patvirtinimo, kurie neva yra patvirtinti Bendrijos lgaliotiniq susirinkime yra neteiseti, kadangi lgalioiiniai vir5yjo
savo igaliojimus" ir t. t. Tuomet, jei igaliotiniai i5rinkti neteisetai, valdyba - taip pat. Tadiau dabar 2014-08-16 d.
raste i5rinktai, tadiau dar nepatvirtintai bendrijos valdybai ra5ote, neva benddjos pirmininkas nesupranta istatymo
turinio ir s4moningai trukdo bendrijos nariams dalyvauti bendrijos valdyme. Noriu atkreipti demesi, kad pati jau
painiojates savo ra5tuose ir bandote istatymus traktuoti taip kaip Jums patinka ir paranku bei komentuojate tuos
straipsnius, kurie Jums bent kiek tinka. Susirinkimq tvarka nustato ne vien 13 str. 3 punktas. Susirinkimq Saukimq,
organizavim4 ir sprendimq priemim4 nustato bendrijq istatymo 11 str., 12 str. ir 13 str. Kol nebus patvirtinti
bendrijos istatai ir bendrijos valdyba, Jlsq pra5yrno valdyba svarst5rti negales, nes jeigu gautumete neigiam4
atsakym4, vel ra5ysite, kad valdyba vir5ijo savo jgaliojimus, kad ji i$rinkta neteisetai.
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