
Podsumowanie Walnego Zgromadzenia 

Coroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni odbyło się w ośmiu częściach w dniach: 14; 15; 

16; 17; 21; 22; 23; 24 maja 2018 r. 

Frekwencja na Walnym Zgromadzeniu wynosiła 2,66%. 

Wyniki głosowania na poszczególne uchwały przedstawiają się następująco: 

1. Nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni 

za rok 2017:   

 237 głosów „za” ; 18 głosów „przeciw”, 7 głosów „wstrzymujących się”. 

2. Nr 2/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017: 

237 głosów „za” ; 19 głosów „przeciw” , 12 głosów „wstrzymujących się”. 

3. Nr 3/2018 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok:   

240 głosów „za” ; 20  głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”.   

4. Nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017: 

240 głosów „za” ; 23  głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.  

5.  Nr 5/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu p. Wiesławowi  

Wawer: 

 242 głosy „za” ; 20  głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

6. Nr 6/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu  

ds. technicznych  p. Dariuszowi Roman: 

 243 głosy „za” ; 19  głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.   

7. Nr 7/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jolancie 

Kubańskiej: 

240 głosów „za” ; 18  głosów „przeciw”, 9 głosów „wstrzymujących się”. 

8. Nr 8/2018 w sprawie uchwalenia nowego tekstu statutu Spółdzielni:  

            227 głosów „za”; 5 głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”. 

9. Nr 9/2018 w sprawie wniosków z przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni   

             za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2016 r. 

             213 głosów „za”; 1 głos „przeciw”, 6 głosów „wstrzymujących się”. 

10. Nr 10/2018 w sprawie zbycia wieczystego użytkowania gruntu działki nr 1411 przy ul. 

Sikorskiego 2 na rzecz OPEC Gdynia:  

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

11. Nr 11/2018 w sprawie zbycia wieczystego użytkowania gruntu działki nr 1897 przy ul. 

Żeliwnej na rzecz OPEC Gdynia: 

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

12. Nr 12/2018 w sprawie zbycia wieczystego użytkowania gruntu działki nr 820/1 przy 

ul. Horyda 30A na rzecz OPEC Gdynia: 

216 głosów „za”, 20 głosów przeciw, 5 głosy „wstrzymujące się”. 

13. Nr 13/2018 w sprawie zbycia wieczystego użytkowania gruntu działki nr 319 przy ul. 

Unruga na rzecz OPEC Gdynia: 

217 głosów „za”, 19 głosów przeciw, 2 głosy „wstrzymujące się”. 



14. Nr 14/2018 w sprawie zbycia  prawa własności gruntu działki  nr 271 przy ul. 

Morskiej na rzecz Gminy Miasta Gdyni: 

215 głosów „za”, 19 głosów przeciw, 1 głos „wstrzymujący się”. 

Ponadto Walne Zgromadzenie dokonało wyboru jednego członka Rady Nadzorczej z osiedla 

Obłuże Leśne i Nowe do końca kadencji 2017-2020. Wybory uzupełniające do Rady 

Nadzorczej były przeprowadzone, w związku ze złożeniem rezygnacji z członkostwa w 

Radzie osoby z osiedla Obłuże Leśne i Nowe. 

Nie podjęto uchwał o zbyciu gruntu. 

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad 

za wyjątkiem uchwał nr: 10,11,12,13,14 w sprawie zbycia gruntów.  

Uchwały te uzyskały zdecydowaną większość członków uczestniczących w Walnym 

Zgromadzeniu, jednak zgodnie z § 80 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. 

 


