
           Międzychód, 04.09.2020 r. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA GŁOSOWANIA NA PIŚMIE, 

W DRODZE INDYWIDUALNEGO ZBIERANIA GŁOSÓW W SPRAWIE 

UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ W MIĘDZYCHODZIE. 

 

  Na podstawie art. 36 § 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze w związku 

z art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dodającego m.in. do art. 36 - § 9 do § 13 ustawy z 

dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz Uchwały Nr 13/2020 Zarządu Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie z dnia 26.08.2020 r. Zarząd 

Spółdzielni, w celu zapewnienia bieżącej działalności gospodarczej i finansowej Spółdzielni 

zarządził głosowanie na piśmie w drodze indywidualnego zbierania głosów i poddaje pod 

głosowanie niżej wymienione uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Międzychodzie: 

 

1. Uchwała Nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółdzielni za 2019 rok. 

2. Uchwała Nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. 

3. Uchwała Nr 3/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 

Spółdzielni. 

4. Uchwała Nr 4/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni 

Mieszkaniowej za 2019 rok Prezesowi Bogdanowi Młyńczakowi. 

5. Uchwała Nr 5/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni 

Mieszkaniowej za 2019 rok Głównej Księgowej Marioli Pospiesznej. 

6. Uchwała  Nr  6/2020  w sprawie podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) za 2019 rok. 

 

Zasady głosowania: 

1. Głosowanie  Członków  nad  uchwałami odbywa się w sposób jawny, na piśmie  w dniu 

30  września 2020 roku w godzinach od 12:00 do 18:00 w siedzibie Spółdzielni przy 

ul. M. Piłsudskiego 45, w wydzielonym pomieszczeniu biurowym, za pośrednictwem 

imiennej karty do głosowania, według wzoru ustalonego przez Spółdzielnię, z 

zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wynikających ze stanu epidemii. 

2. Kartę do głosowania wydaje Komisja Skrutacyjna w dniu, czasie i miejscu 

przeprowadzenia głosowania za okazaniem dokumentu tożsamości. Do wydanej karty do 

głosowania dołączona będzie pisemna informacja wyjaśniająca podstawy i zasady 

zarządzonego głosowania na piśmie. 

3. W terminie od dnia 15 września 2020 roku do dnia 29 września 2020 roku, Członkowie 

mogą się zapoznać ze wszystkimi sprawozdaniami i projektami uchwał bezpośrednio w 

siedzibie  Spółdzielni, w wydzielonym pomieszczeniu biurowym, z zachowaniem 

wszelkich zasad bezpieczeństwa  wynikających  ze stanu epidemii, po telefonicznym lub 

e-mailowym – smmiedzychod@pxnet.pl , umówieniu lub na stronie internetowej 

www.smmiedzychod.pl . 

Pytania dotyczące ustalenia terminów wglądu do  dokumentacji należy kierować pod nr 

telefonu: 95 748 2343 wew. 40. 

 

       

http://www.smmiedzychod.pl/

