
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Pińczowie 

ul. 3 Maja 14. 28-400 Pińczów 

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie z dnia 11.06.2021 roku w sprawie zwołania 
Walnego Zgromadzenia. 
Działając na podstawie art. 36 §9 - §13 Prawa spółdzielczego z dnia 16 września 1982 r. 
tj. D z . U . z 2020r. poz. 275 ze zm., Zarząd postanawia: 

Zwołać Walne Zgromadzenie Spółdzielni na dzień 2021-07-15 w godz. 1 0 - 1 8 i zarządzić 
przeprowadzenie głosowania na piśmie celem wyborów członków do Rady Nadzorczej 
Spółdzielni. 

Pisemne głosowanie będzie przebiegało według następujących zasad: 

1) Zarząd zawiadomi na 21 dni przed głosowaniem członków Spółdzielni. Zawiadomienie 
powinno zawierać czas, miejsce i zasady głosowania, wskazanie uchwały, która będzie głosowana 
oraz informację o miejscu wyłożenia projektu uchwały, która będzie przedmiotem obrad oraz 
informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. W załączeniu treść 
zawiadomienia. 
2) Zarząd wyłoży na 14 dni przed terminem głosowania projekt uchwały oraz listę kandydatów, 
która ma być podjęta na piśmie przez Walne Zgromadzenie. 
3) Zarząd umożliwi członkom Spółdzielni zapoznanie się z uchwałą i listą kandydatów do Rady 
Nadzorczej. 
4) Przebieg wyborów nadzorować będzie Komisja skrutacyjna wraz z Notariuszem. W skład 
Komisj i skrutacyjnej wchodzić będzie 8 osób tj. 6 członków Spółdzielni, którzy zgłoszą chęć pracy 
w komisji i 2 pracowników Spółdzielni. 
5) Zarząd zleci Notariuszowi spisanie protokołu z głosowania na piśmie uchwały Walnego 
Zgromadzenia. 
6) Zarząd zleci przygotowanie sali do głosowania na piśmie uchwały Walnego Zgromadzenia. Na 
sali powinny być wydzielone boksy umożliwiające swobodne wypełnienie karty do głosowania. 
Miejscem głosowania będzie świetlica w siedzibie Spółdzielni ul. 3 Maja 14. 
7) Zarząd zleci przygotowanie i opieczętowanie kart do głosowania. 
W dniu głosowania na piśmie uchwały Walnego Zgromadzenia przed wyznaczoną dla członków 
godziną głosowania, przy udziale Notariusza, Komisji skrutacyjnej oraz Zarządu, zaplombowana 
zostanie urna do głosowania i przeliczone karty do głosowania. 
8) Rozpoczęcie i zakończenie głosowania zgodnie z zawiadomieniem. Po zakończeniu 
głosowania obliczone będą oddane głosy na członków R . N . przez Komisję skrutacyjną i 
Notariusza. 
9) Z przebiegu głosowania Notariusz i komisja sporządzą protokoły. 

§ 1 

§2 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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