Załącznik nr 7
Żary, dnia 31.05.2022r

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach, Uchwałą nr 3/2022 z dnia 30.03.2022 r. zarządza głosowanie
na piśmie w sprawie podjęcia uchwał za 2021 r. przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w
Żarach, w drodze indywidualnego zbierania głosów na dzień 24.06.2022 r.
Uchwały przedstawione do głosowania
1.Uchwała nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021r
2. Uchwała nr 2/2022 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021
3.
Uchwała nr 3/2022 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021
4. Uchwała nr 4/2022 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2021
5. Uchwała nr 5/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2021 rok;
6. Uchwała nr 6/2022 w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań na 2022 r.
7. Uchwała nr 7/2022 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
Głosowanie odbywać się będzie wg zasad:
1.
Głosowanie członków Spółdzielni nad uchwałami odbywa się w sposób jawny w dniu 24.06.2022 r.
w godz. 800-1700za pośrednictwem imiennej karty do głosowania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul.
Wieniawskiego 1 w Żarach w Świetlicy.
2.
Członek Spółdzielni może brać udział w głosowaniu osobiście albo przez pełnomocnika.
Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni. Pełnomocnictwo do głosowania
na piśmie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwał, powinno mieć formę pisemną pod
rygorem nieważności. Członek Spółdzielni może skorzystać ze wzoru pełnomocnictwa na stronie
internetowej vmw.sm-zary.pl
3.
W celu przeprowadzenia głosowania Zarząd wydzielił pomieszczenia z zachowaniem wymogów stanu
sanitarno - porządkowego miejsc wyznaczonych do głosowania, polegających na częstej dezynfekcji
powierzchni dotykowych (klamki, włączniki, długopisy, biurka, poręcze), zapewnić dostęp do środków
dezynfekujących, wymianę powietrza poprzez wietrzenie w godzinach prowadzenia głosowania.
4.
Członkowie Spółdzielni biorący udział w głosowaniu powinni posiadać indywidualne środki ochrony
ust i nosa, założyć jednorazowe rękawiczki lub zdezynfekować ręce przy wejściu do lokalu, w miarę
możliwości posiadać własny długopis, zachować odstęp podczas odbierania karty do głosowania.
5.
Uczestnicy głosowania obowiązani są do zachowania, co najmniej 2 metrowego dystansu między
sobą. Zgodnie z $ 25 Statutu Spółdzielni:
Materiały na Walne Zgromadzenie, dla członków Spółdzielni wyłożone będą do wglądu od dnia 03.06.2022
r. pokój nr 9 w godzinach od 800 do 1400. Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z powyższymi
dokumentami osobiście w wydzielonym pomieszczeniu biurowym w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w
Żarach. Z uwagi na zagrożenie stanem epidemii, udostępnienie dokumentów odbywać się będzie z
zachowaniem bezpieczeństwa w reżimie sanitarnym (posiadanie indywidualnych środków ochrony ust i
nosa, założenie jednorazowych rękawiczek lub zdezynfekowanie rąk) po telefonicznym umówieniu się co do
terminu(/i wmer tel.68/3630755 lub 68/363 07 64).
1. Projekty Uchwał opublikowane są na stronie internetowej spółdzielni www.sm-zary.pl
2.Wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej spółdzielni www.sm-zary.pl
3.Udział w głosowaniu nastąpi za okazaniem dowodu osobistego.
Zarząd

