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                                        Zawiadomienie 

     o pisemnym głosowaniu określonych uchwał  przez Walne Zgromadzenie  

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzebnicy z terminem ich dostarczenia 

do spółdzielni do dnia 30-03-2022 roku do godz.10.00. 

 1.  W oparciu o uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 

2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozpowszechnianiem się wirusa SARS-Co V-2, wprowadzającej zmiany do 

Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze ( Dz.U z 2020 roku 

poz. 275), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzebnicy,  zgodnie z art. 36 § 

9 -13 Ustawy Prawo spółdzielcze i w oparciu o uchwałę nr 1/2022 Zarządu z 

dnia 01-03-2022 roku w sprawie przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia 

Członków, zarządza głosowanie określonych uchwał na piśmie przez Walne 

Zgromadzenie  Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzebnicy, z terminem 

ich dostarczenia do spółdzielni, do dnia 30-03-2022 roku do godz.10.00. 

2. Przedmiotem głosowania na piśmie są dołączone do niniejszego 

zawiadomienia 4 uchwały w sprawie: 

1)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Trzebnicy za rok 2019, 

2) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej (zysku) Spółdzielni        

Mieszkaniowej w Trzebnicy za rok 2019, 

3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Trzebnicy za 2020 rok, 

4) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej (zysku) Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Trzebnicy za rok 2020. 



 

3. Głosowanie odbywa się na dostarczonych drukach ze wskazanymi uchwałami, 

poprzez postawienie znaku” X”  w wierszu:” za”, „przeciw” lub „wstrzymuje 

się”  i czytelnym podpisem członka przy każdej uchwale. 

4. Zebranie zestawów do głosowania i zliczenie wyników odbędzie się przez 

Komisję Skrutacyjną wyłonioną przez Radę Nadzorczą, która następnie 

podpisze protokół oraz zaparafuje przegłosowane uchwały. Protokół dostępny 

będzie na stronie internetowej Spółdzielni:www.smlwtrzebnica.pl w 

zakładce Walne Zgromadzenie. 

5. Podpisane  zestawy (uchwały)do głosowania należy dostarczyć bezpośrednio 

do sekretariatu  spółdzielni przy ul. Obornickiej 1 w Trzebnicy lub  przesłać 

drogą pocztową do biura spółdzielni. Termin dostarczenia głosowanych 

uchwał upływa o godz.10.00 w dniu 30-03-2022r. 

6. Zgodnie z art. 36 § 11 Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze 

( Dz.U. z 2020 roku poz. 275), przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków 

uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie. 

7. Materiały objęte głosowaniem  zostaną wyłożone do wglądu od dnia 14-03-

2022 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Obornickiej 1 w Trzebnicy w 

godzinach od 10.00 do 14.00 ,z którymi można się zapoznać  z zachowaniem 

wymogów sanitarnych w związku z COVID-19.Dodatkowo materiały te będą 

zamieszczone na stronie internetowej spółdzielni w zakładce Walne 

Zgromadzenie. 

8. Głosowanie uchwał na piśmie przez Walne Zgromadzenie dokonywane jest 

przez członka Spółdzielni osobiście.  

9. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzebnicy  z 

udziałem osobistym, zostanie zwołane po odwołaniu stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, w ciągu 6 tygodni od dnia odwołania tego 

stanu ,co wynika  z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku ( Dz.U z 

2020r.poz.568). 
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