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Bydgoszcz dnia 14.04.2022 r. 

 

ZAWIADOMIENIE  

CZŁONKÓW FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  

O GŁOSOWANIU NA PIŚMIE 

 

Zarząd Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, działając na podstawie i z upoważnienia nadanego  

art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz.U. 2021 poz. 648 z późn. zm.) 

w kształcie nadanym jej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695), zarządził (uchwała Zarządu  

nr 26/2022 z dnia 12.04.2022 r.) głosowanie na piśmie przez Walne Zgromadzenie Fordońskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej następujących uchwał w sprawie: 

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego FSM za rok 2019 - UCHWAŁA NR 1/2022, 

2. przeznaczenia nadwyżki bilansowej FSM za rok 2019 - UCHWAŁA NR 2/2022,  

3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego FSM za rok 2020 - UCHWAŁA NR 3/2022,  

4. przeznaczenia nadwyżki bilansowej FSM za rok 2020 - UCHWAŁA NR 4/2022,  

5. zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego usytuowanego przy ul. Kleeberga 3 w Bydgoszczy - 

UCHWAŁA NR 5/2022, 

6. zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej dz. Nr 291/40 obręb 342 w Bydgoszczy wraz ze 

znajdującym się na niej budynkiem - UCHWAŁA NR 6/2022. 

Z treścią sprawozdań finansowych za rok 2019 i 2020 wraz ze sprawozdaniami niezależnego biegłego 

rewidenta badającego sprawozdania finansowe za te okresy oraz treścią uchwał, Członkowie mogą zapoznać 

się w siedzibie Spółdzielni w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz biurach Administracji Osiedli w godzinach 

pracy Spółdzielni od dnia 21.04.2022 r. do dnia 12.05.2022 r. 

 

1) Głosowanie nad powyższymi uchwałami odbędzie się wyłącznie na piśmie poprzez wrzucenie 

wypełnionej karty do głosowania do urny. Urny przeznaczone do oddania głosów dostępne będą  

w dniu 12.05.2022 r. w godzinach od 12.00 do 19.00. 

 

2) Urny dla poszczególnych Osiedli będą wystawione w następujących miejscach: 

a) Osiedle Nad Wisłą – pawilon przy ul. Pielęgniarskiej 17, 

b) Osiedle Tatrzańskie i Niepodległości – Administracja Osiedli przy ul. Wyzwolenia 95, 

c) Osiedle Bajka i Szybowników – Administracja Osiedli przy ul. Rataja 2, 

d) Osiedle Bohaterów i Przylesie – Administracja Osiedli przy ul. Fiedlera 9. 

 

3) Głosowanie zostanie zakończone w dniu 12 maja 2022 r. o godz. 19.00 poprzez zabranie urn z miejsc 

ich wystawienia. Powołana komisja skrutacyjna, dokona w obecności notariusza komisyjnego otwarcia 

urn i policzy oddane głosy. 
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4) Członek Spółdzielni, posiadający kilka tytułów prawnych do lokali znajdujących się w obszarach 

różnych osiedli, może dokonać aktu głosowania tylko w jednej, wybranej przez siebie lokalizacji.  

Udział w głosowaniu będą mogli wziąć wyłącznie Członkowie FSM, którzy okażą dokument tożsamości  

ze zdjęciem. 

 

5) Wyniki głosowania zostaną podane do wiadomości Członków Spółdzielni w drodze publikacji na stronie 

internetowej Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków zasobów Spółdzielni w terminie   

30 dni od dnia zakończenia głosowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

W związku z wprowadzeniem w dniu 14 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie 

ogłoszeniem w okresie od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 

nie doszło do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w 2020 i 2021 roku. Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 

marca 2020 roku 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.2020 poz. 568) został przedłużony ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia  

w tradycyjnej formie o 6 tygodni licząc od dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. 

Znowelizowano również ustawę Prawo spółdzielcze, poprzez wprowadzenie do art. 36 tej ustawy § 9-13 

regulujących możliwość podjęcia na piśmie, albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania na 

odległość, określonej uchwały przez Walne Zgromadzenie, bez konieczności zwołania i odbycia tego Walnego 

Zgromadzenia w formie, jaka była stosowa przed stanem epidemii. 

Zarząd Spółdzielni postanowił skorzystać ze stworzonych możliwości prawnych i zarządzić głosowanie na 

piśmie nad wymienionymi uchwałami. Taka forma głosowania, pozwoli na podjęcie kilku uchwał, które są niezbędne i 

wskazane dla prowadzenia prawidłowej, bieżącej działalności Spółdzielni.  

Liczymy na Państwa czynny udział w głosowaniu i pozostajemy w przekonaniu, że wkrótce spotkamy się na 

Walnym Zgromadzeniu zwołanym w tradycyjnej formie. 

 


