
 

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA  
 

 

Głosujący udziela odpowiedzi pod każdą przestawioną uchwałą, stawiając znak „X”  

(dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce obok odpowiedzi pozytywnej  

„ZA UCHWAŁĄ” albo w kratce obok odpowiedzi negatywnej „PRZECIW UCHWALE”. 

Postawienie znaku „X” w obu kratkach w odpowiedzi pod daną uchwałą lub niepostawienie 

tego znaku w żadnej z kratek w odpowiedzi pod daną uchwała spowoduje nieważność 

głosu w zakresie tej uchwały. Następnie głosujący - członek Spółdzielni wpisuje w miejscu 

oznaczonym w dolnej części karty do głosowania miejscowość i datę oddania głosu oraz  

w wyznaczonym miejscu składa swój czytelny podpis (imię i nazwisko). 
 
Głosowanie nad uchwałami odbędzie się wyłącznie w formie korespondencyjnej poprzez 
wrzucenie wypełnionej i podpisanej przez Członka Spółdzielni imiennej karty  
do głosowania do spółdzielczej urny. Urna przeznaczona do oddania głosu dostępna 
będzie dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w poniżej wyszczególnionych 
dniach i godzinach w świetlicy spółdzielczej przy ulicy Kopernika 5A w Żninie. Urna będzie 

pod stałym nadzorem Komisji Skrutacyjnej. 
 

Karty do głosowania są imienne i nie wolno ich kserować. Każdy członek spółdzielni może 

oddać tylko jeden głos w głosowaniu nad każdą z uchwał. Udział w głosowaniu będą brały 

tylko karty oryginalne podpisane przez Członka Spółdzielni na którego zostały wystawione. 

 

W głosowaniu będą brać udział tylko głosy (karty do głosowania) wrzucone  
do wystawionej urny spółdzielczej w dniach i godzinach: 
 

− 16.08.2021 r. w godz. od 1530  do 1700 dla części Walnego Zgromadzenia obejmującej:  

nieruchomości - Kopernika 2, 4, 6, 8; Kopernika 3; Spółdzielcza 1,2,3 

− 16.08.2021 r. w godz. od 1730  do 1900  dla części Walnego Zgromadzenia obejmującej:  

nieruchomości - Żytnia 2, Żytnia 3 i 5; Żytnia 4 i 6; Żytnia 8, 10 i Piwna 5; Piwna 1;  

Piwna 3 

− 17.08.2021 r. w godz. od 1530  do 1700  dla części Walnego Zgromadzenia obejmującej:  

nieruchomości - W. Pieniężnej 21, 23, 25, 27, 29, 31; W. Pieniężnej 37; Słoneczna 32 i 

34; Niedziałkowskiego 2-2e; Niedziałkowskiego 4; Niedziałkowskiego 4a i 4b; 

Spółdzielcza 4 w Rogowie; M. Konopnickiej 2a i 2b w Gąsawie; Biskupin 35a 

− 17.08.2021 r. w godz. od 1730  do 1900 dla części Walnego Zgromadzenia obejmującej:  

nieruchomości - Browarowa 1, 2, 3, 5, 7, 9; Aliantów 14 

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo prosimy o nie podejmowanie prób dostarczenia kart 

do głosowania osobiście do rąk pracowników biura Spółdzielni, lecz – tak jak wskazano – 

wyłącznie poprzez wrzucenie ich do urny.  
 



Prosimy o złożenie karty do głosowania „na pół” bądź „na cztery”, ale o nie wkładanie 
tych kart do kopert, co ułatwi i przyśpieszy proces liczenia głosów. 

 

Głosowanie zostanie zakończone dla każdej części Walnego Zgromadzenia po upływie 

godziny głosowania wskazanej w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 

poprzez zabranie urny spółdzielczej z miejsca jej wystawienia w wyznaczonym dniu 

głosowania. 

 

Po zakończeniu głosowania we wszystkich grupach członkowskich i sporządzeniu z nich 

protokołów, zostanie przez Komisje Skrutacyjną sporządzony przy udziale Zarządu i 

Prezydium Rady Nadzorczej jeden zbiorczy protokół przeprowadzonego głosowania nad 

wymienionymi na wstępie tego zawiadomienia uchwałami. 

 

Wyniki wyżej opisanego głosowania zostaną podane przez Zarząd Spółdzielni do 

wiadomości ogółu członków naszej Spółdzielni przez ich publikację na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Spółdzielni oraz przez umieszczenie na naszej stronie internetowej 
www.smznin.pl  
 

 

                                                                                                           Zarząd Spółdzielni 


