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INFORMACJA OGÓLNA O GŁOSOWANIU NA PIŚMIE 

DOTYCZĄCA NIEKTÓRYCH UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach informuje, iż zarządził głosowanie na piśmie, w drodze 
indywidualnego zbierania głosów, w zakresie określonych uchwał na Walnym Zgromadzeniu 

Zarządzenie głosowania nastąpiło na podstawie art. 36 §9 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo 
spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 648) wprowadzonego art. 15 ustawy z dnia 16.04.2020 roku o 
szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 
2020 roku poz.695) dodającego m.in. do art.36 - §9 do §13ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo 
spółdzielcze. 
Decyzja o zarządzeniu głosowania, podyktowana jest ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemii. 
Niektóre uchwały muszą być terminowo podjęte i te uchwały przedstawiamy pod głosowanie, a pozostałe 
projekty uchwał będą poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu - gdy nastąpi możliwość jego 
zwołania. 

Głosowanie nad projektami uchwał odbywa się w sposób jawny poprzez indywidualne zbieranie głosów. 
Każdy członek Spółdzielni oddaje swój głos na Karcie do głosowania wg wzoru ustalonego przez Spółdzielnię. 
Na tej Karcie należy oddać swój głos na każdy projekt uchwały oddzielnie, stawiając znak "X" w odpowiedniej 
kratce dotyczącej danej uchwały. Kartę należy podpisać. Tak wypełnioną Kartę należy wrzucić do urny. 
 

Dokumenty związane z przedstawionymi uchwałami, będą do wglądu w biurze Spółdzielni, po umówieniu się 
co do terminu, a każdy członek Spółdzielni ma prawo się z nimi zapoznać z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa. 
Dla ułatwienia dostępu do ww. dokumentów można skorzystać ze strony internetowej Spółdzielni www.sm-
zary.pl. 

Rada Nadzorcza, w dniu 23.05.2022 roku, podjęła uchwały stwierdzając, iż sprawozdanie finansowe za 2021 
rok zostało sporządzone rzetelnie i prawidłowo, oraz pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie zarządu z 
działalności Spółdzielni za 2021 rok, jak również zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla członków 
Zarządu. 
 

Informacja o podjętych? uchwałach będzie opublikowana na stronie internetowej Spółdzielni www.sm-zary.pf 
Wyniki głosowania zostaną przedstawione na najbliższym, możliwym do zwołania, Walnym Zgromadzeniu. 
Wszelkich informacji w zakresie głosowania można uzyskać pod nr tel. 68/363 07 57, lub 68/363 07 64 
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