
 

Uchwała nr 1/21/WZ/Zd. 

z dnia ……………2021 r. 

 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Krasińskiego” w Gorlicach  

w sprawie: zorganizowania i prowadzenia zdalnie obrad Walnego Zgromadzenia 

Członków Spółdzielni  "Krasińskiego" w Gorlicach, głosowania przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
 

 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw                  

(Dz. U. nr 568 z póź. zm.), art. 90,   zabrania zwołania walnego zgromadzenia członków 

spółdzielni w dotychczasowej formie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. 
 

 Obowiązujący stan epidemiologiczny, w myśl art. 424 k.c. jest "stanem wyższej 

konieczności". Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275  z 

póź. zm.) art. 35. §4
1 

- §4
4 

dopuszcza podjęcie określonej uchwały na piśmie albo przy 

wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Członkowie SM „Krasińskiego” w Gorlicach na podstawie wymienionych na wstępie 

aktów prawnych postanawiają: 

§ 1. 

 

Zorganizować  Walne  Zgromadzenie Członków Spółdzielni , obradować  zdalnie,  

przeprowadzić  głosowanie nad poszczególnymi uchwałami przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
                                                            

§ 2. 

 

Głosowanie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia  Członków Spółdzielni 

przeprowadzić  zgodnie z przedstawionym projektem Regulaminu głosowania przez 

Członków  Spółdzielni Mieszkaniowej "Krasińskiego" w Gorlicach, przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się  na odległość, po jego przyjęciu stosowną 

uchwałą. 

§ 3. 

 

Podstawowe zasady zwoływania, obradowania, głosowania, podejmowania uchwał 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni  nie mogą naruszać praw Członka Spółdzielni 

określonych w Statucie Spółdzielni, jeżeli wymienione na wstępie akty normatywne 

wprowadzające "stan wyższej konieczności" nie stanowią inaczej. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                 Zarząd Spółdzielni. 

 

 

LICZBA GŁOSÓW ZA LICZBA GŁOSÓW PRZECIW 

    

 

Załączniki: projekty nw. dokumentów: 

 

1. Regulamin  głosowania przez Członków  Spółdzielni Mieszkaniowej "Krasińskiego" w Gorlicach przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się  na odległość. 

2. Uchwała nr 2/21/WZ/Zd  w sprawie przyjęcia Regulaminu  głosowania przez Członków  Spółdzielni 

Mieszkaniowej "Krasińskiego" w Gorlicach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się  na odległość. 

3.  Oświadczenie o wybranym sposobie głosowania. 


