OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, działając na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ze zmianami, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które odbędzie się w trybie głosowania korespondencyjnego.
Pod głosowanie w tym trybie poddane zostaną:
1) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2021 r.
2) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.
3) Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni w 2021 r.
Każdy członek spółdzielni otrzyma pakiet do głosowania korespondencyjnego zawierający projekty uchwał oraz instrukcję
dotyczącą sposobu głosowania, w terminie do 25 maja 2022 r.

1) Materiały zostaną wyłożone w każdej administracji osiedla, w siedzibie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17
w Szczecinie oraz na stronie internetowej Spółdzielni.
2) Ww. dokumenty będą udostępniane zainteresowanym członkom w godzinach pracy Spółdzielni od
11 maja do 8 czerwca 2022 r.
3) Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny w dniach

od 25 maja do 8 czerwca 2022 r. w godzinach pracy spółdzielni
lub odesłać w kopercie z dopiskiem „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SM „Kolejarz” na adres
Spółdzielni w takim terminie, aby została doręczona do siedziby Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17,
70-136 Szczecin do dnia 8 czerwca 2022 r.
Urny zostaną umieszczone w następujących lokalizacjach:
- Administracja osiedla Wzgórze Hetmańskie, ul. 9 Maja 86
- Administracja osiedla Śródmieście, ul. Potulicka 29
- Administracja osiedla Ustronie, ul. Boryny 2
- Siedziba Zarządu Spółdzielni, ul. 9 Maja 17

(Pon. 900 – 1700; Wt.– Pt. 730– 1500)
(Pon. 900 – 1700; Wt.– Pt. 730– 1500)
(Pon. 900 – 1700; Wt.– Pt. 730– 1500)
(Pon. – Pt. 700– 1800)

W dniu 8 czerwca 2022 r. (ostatni dzień głosowania) we wszystkich ww. lokalizacjach głos można
oddać do godziny 1200.
4) Posiedzenie Kolegium, które dokona przeliczenia oddanych głosów, odbędzie się 9 czerwca 2022 r.
5) Informacja o wynikach głosowania zostanie wywieszona na klatkach schodowych, w siedzibie
Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17 oraz na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”
w terminie do 14 czerwca 2022 r.
Ogłoszenie wywieszono 4 maja 2022 r.

