
INFORMACJA NA TEMAT ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ 

W WYBORACH W DNIU 07.06.2017R. 

 

Członkowie mają prawo zgłaszać kandydatów na członków Rady w terminie do 
dnia 05.06.2017r. Zgłoszenie kandydata powinno być poparte przez co najmniej 
10 członków Spółdzielni. Kandydat powinien przed upływem tego terminu stawić 
się osobiście w siedzibie Spółdzielni i złożyć pisemną zgodę na kandydowanie, 
oświadczenie o nienaruszaniu zakazu konkurencji, a także oświadczenie, że nie 
był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, 
dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowe, oraz nie jest zadłużony wobec 
Spółdzielni. W przypadku nie spełnienia tych warunków zgłoszenie uważa się za 
nieskuteczne, a kandydata nie zamieszcza się na karcie wyborczej. Kandydaci 
zamieszczeni na karcie wyborczej mają prawo zaprezentowania się członkom 
Spółdzielni podczas Walnego Zgromadzenia.  

Poniżej przedstawiamy wzory dokumentów do złożenia w biurze Spółdzielni. 

 

I. 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a ..................................................................................... 

zamieszkały/a 

......................................................................................................... 

niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie w kadencji 2017r.-2020r. 

 Jednocześnie składam oświadczenie: 

1. Jestem Członkiem Spółdzielni - nr członkowski ……….; 

2. Posiadam lokal mieszkalny/lokal użytkowy/garaż* znajdujący się w 

zasobach Spółdzielni; 

3. Nie byłem/am skazany/a za przestępstwo popełnione umyślnie 

przeciwko mieniu i dokumentom oraz za przestępstwo karno-skarbowe;  

4. Nie jestem zadłużony/a wobec Spółdzielni; 

5. Nie jestem spokrewniony z członkami Zarządu Spółdzielni; 



6. Nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, nie 

jestem też członkiem władz w podmiotach gospodarczych prowadzących 

działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, nie uczestniczę jako 

członek władz w podmiotach, z którymi Spółdzielnię wiążą umowy o 

dostawy, roboty lub usługi. 

 

Iława, dn. ........................................................ 

     Podpis: ........................................................ 

*Niepotrzebne skreślić 

 

II. 

W związku z planowanymi wyborami do Rady Nadzorczej na najbliższym 

Walnym Zgromadzeniu Członków  Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w 

Iławie   -  my  Członkowie  Spółdzielni  niniejszym  zgłaszamy   kandydaturę  

Pana/Pani ………............................................................................................  

zamieszkałego/ej 

..................................................................................................... 

na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie w 

kadencji 2017r.-2020r. 

Imię i nazwisko Członka Spółdzielni     Adres  

1. .......................................................................... ...................................... 

2. .......................................................................... ...................................... 

3. .......................................................................... ...................................... 

4. .......................................................................... ...................................... 

5. .......................................................................... ...................................... 

6. .......................................................................... ...................................... 

7. .......................................................................... ...................................... 

8. .......................................................................... ...................................... 

9. .......................................................................... ...................................... 

10. .......................................................................... ...................................... 

 


