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INSTRUKCJA GŁOSOWANIA TAJNEGO NA WALNYM ZGROMADZENIU

1 Przepisy ogólne
2 Instrukcja określa zasady i tryb przeprowadzania głosowania tajnego na WZ

3
Dokumenty głosowania tajnego są sporządzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową L-W
„Żuławy” i opatrzone pieczęcią Spółdzielni.

4 Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W „Żuławy”

5

Liczba uprawnionych do głosowania obejmuje osoby będące członkami Spółdzielni oraz
osoby posiadające ważne pełnomocnictwo od członka Spółdzielni na podstawie rejestru
członków oraz rejestru pełnomocników.

6

Pełnomocnictwa składane są do akt Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw
podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia  

7 Głosowanie odbywa się w lokalu i w godzinach Walnego Zgromadzenia
8 Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania

9

Na karcie do glosowania zamieszcza się informację o sposobie głosowania oraz
warunkach ważności głosu

10 Karta do głosowania jest jedną kartką zadrukowaną jednostronnie

11

W przypadku konieczności karta do głosowania może składać się z większej ilości kart
zadrukowanych jednostronnie

12 Wzór karty do głosowania zatwierdza komisja mandatowo-skrutacyjna

13

Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list, nazw lub nazwisk albo
poczynienie innych znaków lub dopisków na karcie do głosowania w tym na kartce lub
poza nią nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu

14

Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części nie bierze się pod
uwagę

15

Urna wyborcza jest wykonana w taki sposób, aby karty wyborcze mogły być wrzucane
wyłącznie w czasie głosowania przez otwór do wrzucania kart. Karty wyborcze nie mogą
być wyjęte przed zakończeniem głosowania.

16 Głosowanie przez pełnomocnika:
17 Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka
18 Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności

19 Przed rozpoczęciem głosowania komisja mandatowo-skrutacyjna:
20 Sprawdza czy urna jest pusta
21 Czy na miejscu znajduje się rejestr członków i pełnomocników
22 Czy na miejscu znajdują się listy do wydawania kart do głosowania
23 Sprawdza czy dostępne jest miejsce do zapewnienia tajności głosowania

24

Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu głosowania tajnego podejmuje Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

25

Przed przystąpieniem do głosowania osoba uprawniona pobiera kartę go głosowania po
potwierdzeniu jego tożsamości przez komisję mandatowo-skrutacyjną. W razie potrzeby
potwierdzenia tożsamości dokonuje się na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy
lub innego dokumentu urzędowego ze zdjęciem umożliwiającego identyfikację

26 Otrzymanie karty wyborczej potwierdza się podpisem na w rejestrze osób uprawnionych

27

Przy ustaleniu wyników głosowania po zakończeniu głosowania, komisja mandatowo-
skrutacyjna:

28 Sprawdza rejestry wydania kart do głosowania
29 Ustala liczbę uprawnionych do głosowania i liczbę wydanych kart do głosowania
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30

wyciąga z urny wyborczej karty do glosowania i ustalają liczbę kart ważnych i liczbę kart
nieważnych.

31

Każda niezgodność ilości kart wyjętych z urny i kart wydanych jest odnotowana w
protokole

32

Wynik głosowania ustala się na podstawie kart ważnych. Wyniki odczytuje komisja
mandatowo-skrutacyjna na wniosek Przewodniczącego WZ.

33  Komisja mandatowo-skrutacyjna obraduje w pełnym składzie
34  Z prac komisji dokumentacja przekazywana jest do Przewodniczącego WZ
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