
Gdynia, 27.05.2019 r. 

 

Informacja na temat Walnego Zgromadzenia 2019 roku 

Coroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni odbyło się w czterech częściach w dniach: 20; 21; 

22; 23; maja 2019 r. 

Frekwencja na Walnym Zgromadzeniu wynosiła 2,41%. 

Wyniki głosowania na poszczególne uchwały przedstawiają się następująco: 

1. Nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 

rok 2018:   

 210 głosów „za”, 16 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”. 

2. Nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018: 

215 głosów „za”, 17 głosów „przeciw” , 2 głosy „wstrzymujące się”. 

3. Nr 3/2019 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok:   

205 głosów „za”, 16  głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”.   

4. Nr 4/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018: 

203 głosów „za”, 17  głosów „przeciw”, 8 głosów „wstrzymujących się”.  

5.  Nr 5/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. Wiesławowi  

Wawer: 

 207 głosów „za”, 15  głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”. 

6. Nr 6/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu  

ds. techniczno-eksploatacyjnych  p. Dariuszowi Roman: 

 201 głosów „za”, 17  głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”.   

7. Nr 7/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jolancie Kubańskiej: 

206 głosów „za”, 15  głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”. 

8. Nr 8/2019 w sprawie uchwalenia  zmiany do statutu Spółdzielni § 75 ust.10:  

            191 głosów „za”, 21 głosów „przeciw”, 7 głosów „wstrzymujących się”. 

9. Nr 9/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia 

           189 głosów „za”, 11 głosów „przeciw”, 9 głosów „wstrzymujących się”. 

10. Nr 10/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej: 

185 głosów „za”, 13 głosów „przeciw”, 9 głosów „wstrzymujących się”. 

11.  Nr 11/2019 w sprawie zbycia wieczystego użytkowania gruntu działki nr 1411:  

178 głosów „za”, 18 głosów przeciw, 1 głos „wstrzymujący się”. 

12. Nr 12/2019 w sprawie zbycia wieczystego użytkowania gruntu działki nr 1897: 

175 głosów „za”, 15 głosów przeciw, 2 głosy „wstrzymujące się”. 

13. Nr 13/2019 w sprawie zbycia wieczystego użytkowania gruntu działki nr 820/1: 

175 głosów „za”, 9 głosów przeciw, 5 głosów „wstrzymujących się”. 

14. Nr 14/2019 w sprawie zbycia wieczystego użytkowania gruntu działki nr 319: 

176 głosów „za”, 13 głosów przeciw, 1 głos „wstrzymujący się”. 

15. Nr 15/2019 w sprawie zbycia prawa  wieczystego użytkowania gruntu działki nr 1769: 

179 głosów „za”, 9 głosów przeciw, 1 głos „wstrzymujący się”. 



16. Nr 16/2019 w sprawie zbycia wieczystego użytkowania gruntu działki nr 1882: 

      180 głosów „za”, 9 głosów przeciw, 2 głosy „wstrzymujące się”. 

 

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad za 

wyjątkiem uchwał nr: 11,12,13,14,15,16 w sprawie zbycia gruntów.  

Uchwały te uzyskały zdecydowaną większość członków uczestniczących w Walnym 

Zgromadzeniu, jednak zgodnie z § 75 ust. 10 statutu Spółdzielni uchwałę w sprawie zbycia 

nieruchomości uważa się za podjętą, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło łącznie co 

najmniej 5% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Ten wymóg statutowy nie został 

spełniony.  

Zmiana do statutu Spółdzielni (§ 75 ust. 10), dotycząca zbycia nieruchomości, została 

uchwalona. 

 

 

 


