
Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E 

 

Zarząd KSM „Nasz Dom” w Koszalinie zawiadamia, iż w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego SARS-Cov-2, nie ma możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia 

(art. 90 ustawy 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.  

z 2020 r., poz. 568). W związku z powyższym, na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy z dnia 16 

września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 20 lutego 2020 r. poz. 275 i 568) 

znowelizowanym Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia 

w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.z 17 kwietnia 2020 poz. 695) 

uchwały zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia zostaną podjęte przez członków Spółdzielni  

w trybie indywidualnego zbierania głosów.  

Głosowanie odbędzie się w dniach 21, 22 i 23 września 2020 r. w godzinach od 1000 do 1400  

i 1600 do 1900, w Klubie Spółdzielni przy ul. Zwycięstwa 148.  

W wyżej określonym terminie, każdy członek Spółdzielni będzie miał prawo oddać głos  

w sprawie podjęcia danej uchwały, w dowolnie wybranym przez siebie dniu i godzinie. 

 

WYKAZ PODEJMOWANYCH UCHWAŁ ZASTRZEŻONYCH DLA WALNEGO 
ZGROMADZENIA KSM „NASZ DOM” W KOSZALINIE 

 
1. Uchwała nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni  

i sprawozdania finansowego za 2019 r.  

2. Uchwała nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  

w 2019 roku. 

3. Uchwała nr 3/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosków z lustracji pełnej, przeprowadzonej  

w KSM „Nasz Dom” w Koszalinie za okres od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

4. Uchwała nr 4/2020 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r. 

5. Uchwała nr 5/2020 w sprawie zmiany statutu KSM „Nasz Dom” w Koszalinie. 

6. Uchwała nr 6/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu na termomodernizację 

Nieruchomości 103. 

Komplet uchwał wyłożony będzie w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 1 od dnia 31 sierpnia godz.800 oraz 

w tym samym terminie na stronie internetowej www.naszdom-koszalin.pl. 

Prawo do głosowania nad uchwałami mają członkowie Spółdzielni.  

Przed oddaniem głosu należy okazać dowód tożsamości. 

W związku z trwającą pandemią, zarówno w siedzibie Spółdzielni jak i w Klubie obowiązują zasady 

bezpieczeństwa, szczególnie obowiązek zachowania odległości oraz zakrywania nosa i ust. 

Zachęcamy do udziału w głosowaniu nad uchwałami. 

 

Zarząd KSM „Nasz Dom”  

 

 

Koszalin, dnia 2020-08-27 


