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Przepisy prawa zobowiązu-

ją Zarządy Spółdzielni do przepro-

wadzenia Walnego Zgromadzenia  

Członków Spółdzielni. Pandemia ko-

ronawirusa brutalnie zderzyła obo-

wiązki z  możliwościami spełniania 

wymogów nałożonych przez prze-

pisy. Nie ma możliwości zorganizo-

wania Walnego Zgromadzenia bez 

narażenia Państwa na zarażenie się 

wirusem. Mimo, że duża część na-

szych członków jest zaszczepiona 

takie ryzyko istnieje. Zarząd nie ma 

moralnego prawa aby ryzykować 

zdrowiem, a  może i  życiem miesz-

kańców LSM.

Według stanu na dzisiaj nie są 

podsumowane lata 2019 i  2020. 

Wszystko na to wskazuje, że najbliż-

sze Walne Zgromadzenie będzie się 

mogło odbyć w  2022 roku (mamy 

nadzieję, że do tego czasu epide-

mia zostanie zwyciężona). Tak więc 

najbliższe Walne obejmowałoby lata 

2019, 2020, 2021. Podsumowanie 3 

lat działalności trwałoby bardzo dłu-

go. Konsekwencją długich zebrań 

jest zawsze zmniejszona pod koniec 

obrad frekwencja.

Materiały dotyczące 2019 i  2020 

roku zostały opublikowane w wyda-

nych informatorach. Jak na pewno 

Państwo pamiętacie były to pokaź-

nych rozmiarów Wydawnictwa. Taki 

sam informator zostanie wydany 

w przyszłym roku, a dane w nim za-

warte będą podsumowaniem 2021 

roku.

Mając na uwadze również to, że 

zmian wymaga statut Spółdzielni 

(Komisja Statutowa nad tymi zmia-

nami pracuje), jesteśmy pewni, że 

w przyszłym roku szykuje się wielo-

etapowe, maratońskie Walne Zgro-

madzenie.

Kierując się tymi przesłanka-

mi, postanowiliśmy zapropono-

wać wszystkim członkom Lubelskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, aby dzia-

łalność prowadzoną w  2019 roku 

podsumować przez Walne Zgro-

madzenie poprzez podjęcie uchwał  

na piśmie. Głosowaniu poddanych 

byłoby 8 projektów uchwał, które 

zamieszczone są w dalszej części ni-

niejszego informatora.

Podsumowanie 2019 roku ma na 

celu zamknięcie minionego etapu 

działalności i  pozwala na normalną 

dalszą działalność LSM-u. Jedno-

cześnie zapewniamy, że dołożone 

zostaną wszelkie starania aby udział 

w głosowaniu był bezpieczny.

W przypadku zaistnienia okolicz-

ności związanych ze stanem epide-

mii lub zagrożenia epidemicznego 

mogącymi nieść za sobą brak moż-

liwości bezpiecznego przeprowa-

dzenia głosowania, zastrzega się 

możliwość odwołania przeprowa-

dzenia głosowania przed dniem jego 

rozpoczęcia.

 « Andrzej Mazurek 
Prezes Zarządu

Szanowni Państwo
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