
   SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

„KRASIŃSKIEGO” 

38-300 GORLICE, ul. Krasińskiego 3A 

                  REGON 490744940 
 

Zaproszenie Członków Naszej Spółdzielni do podjęcia 

ważnych uchwał, pozwalających na wykonywanie zadań 

statutowych w „stanie wyższej konieczności”. 
 

Ustawa „covidowa” z marca 2020 r. zabrania zwoływania walnych 

zgromadzeń członków spółdzielni w dotychczasowej formie, w okresie 

obowiązywania stanu epidemii. Realizacja przyjętych zadań i rozliczenie  

kosztów za 2019 rok nie zostało przedstawione  Członkom Naszej Spółdzielni. 
 

Analogicznie zapowiada się brak możliwości rozliczenia zrealizowanych 

zadań i kosztów za 2020 rok w dotychczasowej formie, tj.: bezpośredniego 

zgromadzenia członków – epidemia trwa i nie wiadomo kiedy się zakończy. 

Ustawa Prawo Spółdzielcze daje możliwość  podjęcia uchwał na piśmie 

albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość ,tj. w tym przypadku podjęcie  dwóch  uchwał , przyjęcie  regulaminu 

umożliwiającego głosowanie na odległość, zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym, opisanym w załączonych dokumentach. 
 

Prosimy o zapoznanie się z przedstawioną propozycją i oddanie głosów 

na załączonej  „Karcie do głosowania” oraz  złożenia „Oświadczenia                            

o wybranym sposobie głosowania”- w terminie do 19 kwietnia 2021 roku. 
 

Wypełnione poprawnie dokumenty należy osobiście włożyć do urny 

ustawionej w budynku administracji Spółdzielni przy ul. Krasińskiego 3 A       

(wejście od strony ul.  Moniuszki )  w Gorlicach w dniach:  19 i 21  kwietnia 

2021 r. w godzinach od 8
00 

do 14
00

. 
 

 

Wszelkie dodatkowe informacje telefonicznie udziela Zarząd 

Spółdzielni pod nr 533 880 172 lub 533 895 572. 

 

                                                                    Zarząd Spółdzielni 
 

 

 

Załączniki: 

1. Regulamin głosowania przez Członków SM „Krasińskiego” w Gorlicach przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

2. Karta do głosowania. 

3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

4. Oświadczenie o wybranym sposobie głosowania. 

5. Uchwała nr 1/21/WZ/Zd  w sprawie: zorganizowania i prowadzenia zdalnie obrad Walnego 

Zgromadzenia Członków SM „Krasińskiego” w Gorlicach, głosowania przy wykorzystaniu środków 

porozumiewania się na odległość  przez Członków SM „Krasińskiego” w Gorlicach. 

6. Uchwała nr 2/21/WZ/Zd w sprawie: przyjęcia Regulaminu głosowania przy wykorzystaniu środków 

porozumiewania się na odległość  przez Członków SM „Krasińskiego” w Gorlicach. 

 


