Decyzja Zarządu RSM „Bawełna” z dnia 20.07.2022 roku
w sprawie zwoływania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni
w okresie zagrożenia epidemiologicznego
Wyciąg z protokółu nr 19/2022 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni w dniu 20.07.2022 r.:
(…)
W związku z uchwaleniem w dniu 7.07.2022 roku przez Sejm RP ustawy o zmianie niektórych ustaw
w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (aktualnie ustawa oczekuje na podpis
Prezydenta), uchylającej odroczenie ustawowego terminu na zwołanie walnych zgromadzeń i
przedłużenie kadencji rad nadzorczych, wprowadzone przepisami z art. 90 i art. 90a. 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, z późn. zm.) Zarząd
rozważał temat zwołania najbliższego Walnego Zgromadzenia RSM „Bawełna”. Przy podejmowaniu
decyzji Zarząd wziął pod uwagę doniesienia prasowe i komunikaty przedstawicieli władz RP o
zbliżającej się kolejnej fali zachorowań na Covid-19, która na zachodzie Europy przybrała już
znaczne rozmiary, a do Polski może dotrzeć nawet wcześniej niż w okresie powakacyjnym. Ponadto
Zarząd kierował się stanowiskiem Rady Nadzorczej przedłożonym na posiedzeniu w dniu 14 lipca
2022 roku w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia RSM „Bawełna” w okresie obowiązywania
w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, rekomendującym Zarządowi wstrzymanie się z
decyzją o zwołaniu Walnego Zgromadzenia co najmniej do czasu wyjaśnienia się sytuacji z
nadciągającą falą wzrostu zakażeń, a najlepiej – do czasu zniesienia w kraju stanu zagrożenia
epidemiologicznego.
Mając więc na względzie rosnące ryzyko powrotu pandemii, argumenty przywołane w wyżej
wzmiankowanym stanowisku Rady Nadzorczej, dobrą i stabilną sytuację ekonomiczną Spółdzielni
oraz opinię prawną Radcy Prawnego Spółdzielni - p.mec. Jadwigi Chmielewskiej-Furmankiewicz
w sprawie stanu prawnego w razie wejścia w życie ustawy z 7 lipca 2022 roku, zgodnie z którą
ostateczny termin zwołania najbliższego walnego zgromadzenia w spółdzielniach to 30 czerwca 2023
roku, Zarząd postanowił nadal jeszcze nie zwoływać Walnego Zgromadzenia RSM „Bawełna” i
poczekać, co przyniosą najbliższe miesiące w kwestii pandemii koronawirusa.
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