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ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU 
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PIŃCZOWIE 

i PISEMNYM GŁOSOWANIU UCHWAŁY 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie działając na podstawie § 39 pkt. 2 Statutu 
zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Ze względu na trwający stan epidemii koronawirusa C0VID-19 Walne Zgromadzenie odbędzie się 
zgodnie z przepisami art. 36 § 9-13 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz Uchwały Nr 18/2021 Zarządu 
Spółdzielni w sprawie zwołania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w formie pisemnego 
głosowania. 
Wybory Rady Nadzorczej stały się konieczne ze wzgłędy na uchylenie w dniu 20 maja 202Ir. przez 
Sąd uchwały Nr 18/2019 Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie wyborów Rady Nadzorczej na 
kadencję 2019-2022. 

Walne Zgromadzenie organizowane jest wyłącznie na oddanie głosów na piśmie w trybie 
tajnym przez członków Spółdzielni osobiście łub przez pełnomocnika w cełu wyboru 9 członków 
Rady Nadzorczej Spółdzielni na trzyletnią kadencję. 

Zasady przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia: 
1. Głosowanie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie 

odbędzie się w dniu 15 lipca 2021 r., w godz. od 10.00 do 18.00 w świetlicy przy ul. 3 Maja 14. 
2. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają pisemnie członkowie Spółdzielni w trybie 

§ 51 ust.7 statutu w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. 
Lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz projekt uchwały zostaną wyłożone 
do wglądu członków w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 3-go Maja 14 
w pokoju nr 10 na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

3. W obradach mogą uczestniczyć tylko członkowie Spółdzielni lub ich pełnomocnicy za 
okazaniem dowodu tożsamości. 

4. Przebieg wyborów nadzorować będzie Komisja skrutaeyjna. W skład komisji wchodzić 
będzie 8 osób tj: 6 członków Spółdzielni, którzy zgłoszą chęć pracy w komisji 
i 2 pracowników Spółdzielni. Jeżeli zgłosi się więcej osób do praey w komisji wówczas 
odbędzie się losowanie na 7 dni przed rozpoczęciem wyborów. Kandydaci chętni do 
wzięcia udziału w pracach Komisji skrutacyjnej zgłaszają na piśmie swoją kandydaturę do 
dnia 02.07.2021 r. w dziale członkowskim Spółdzielni pokój nr 10. 

5. Nad prawidłowym przebiegiem Walnego Zgromadzenia czuwać będzie Kancelaria 
Notarialna - Notariusz p. Andrzej Kaleta, ul. Tadeusza Kościuszki 60, Busko Zdrój. 

6. Rejestracja uprawnionych osób i wydanie im kart do głosowania nastąpi w dniu 
głosowania. Na karcie należy pozostawić maksymalnie 9 kandydatów nieskreślonych. 

7. Po zakończeniu głosowania Notariusz sporządza protokół z Walnego Zgromadzenia 
stwierdzający jego przebieg oraz wyniki głosowania. 

8. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zobowiązuje się wszystkich uczestników 
Walnego Zgromadzenia do przestrzegania zasad ochrony poprzez obowiązek noszenia 
maseczek ochronnych, a także korzystania z własnych przyborów do pisania. 

Druk zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej, oświadczenie kandydata i druk pełnomocnictwa 
można uzyskać w Spółdzielni łub poprzez stronę internetową Spółdzielni. _ 
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