………..……………………...................
(miejscowość, data)

……………………………………………………..
(imię i nazwisko członka Spółdzielni)

……………………………………………………..
(adres lokalu związanego z posiadaniem członkostwa w Spółdzielni)

…………………………………………………………………
(nr telefonu do kontaktu)

ZGŁOSZENIE CHĘCI UDZIAŁU
W KOMISJACH PRZEPROWADZAJĄCYCH GŁOSOWANIE NA PIŚMIE
NAD UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Ja, niżej podpisany(-a), któremu (-ej) przysługuje prawo do lokalu nr ………….….
przy ul. …………………………………………………………… niniejszym osobiście
zgłaszam chęć mojego udziału w jednej z komisji (mandatowo – skrutacyjnej lub
wyborczej), które przeprowadzą w dniach: 21, 22, 23, 26 lipca 2021 roku
głosowanie na piśmie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, w tym
głosowanie na piśmie w wyborach do Rady Nadzorczej KSM. Przyjmuję również do
wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 87 ust. 7 Statutu Spółdzielni,
członkowie komisji mandatowo – skrutacyjnej i komisji wyborczej nie mogą
kandydować do Rady Nadzorczej KSM.
……..…………………………………………………….
(własnoręczny podpis członka Spółdzielni)

Informacja:
Zgłoszenie należy doręczyć w nieprzekraczalnym terminie do dn. 2 lipca 2021 roku
do godz. 15:00 do Punktu Podawczego Spółdzielni, ul. Kujawska 26, pokój nr 11.
W przypadku zgłoszenia się większej niż wymagana w Statucie KSM liczby
zainteresowanych członków Spółdzielni, o ich udziale w danej komisji zadecyduje

losowanie,

które

zostanie

przeprowadzone

w

obecności

przybyłych

osób

zainteresowanych, w dniu i w miejscu wyznaczonym przez Zarząd i podanym ww.
osobom do wiadomości telefonicznie, a w razie braku kontaktu – za pośrednictwem
wiadomości sms. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, względnie niezgłoszenia
się żadnego członka Spółdzielni, Zarząd KSM wyznaczy osoby uzupełniające skład
komisji.
Członkowie komisji zostaną powiadomieni o ich wyznaczeniu do składu osobowego
komisji oraz o terminach spotkań telefonicznie, a w razie braku kontaktu – za
pośrednictwem wiadomości sms.
Pierwsze spotkanie komisji wyborczej planowane jest niezwłocznie po upływie
terminu zgłaszania kandydatów do RN, w dniu 5 lipca 2021 roku w godzinach
popołudniowych,

a

ostatnie

(spotkanie

kolegium,

składającego

się

z Przewodniczących i Sekretarzy obydwu komisji powołanych dla każdego z Osiedli)
– w dniu 2 sierpnia 2021 roku – prosimy o wzięcie powyższego pod uwagę przy
dokonywaniu zgłoszeń.

