
 
PROTOKÓŁ 

z obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia Członków 
 Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górz e 

z dnia 19 czerwca  2013 roku 
 
 

Walne Zgromadzenie Członków SM  „Ostoja” odbyło się w 3 częściach: 

I część Jelenia Góra dnia 10 czerwca 2013 r. 

II część Szklarska Poręba dnia 12 czerwca 2013 r. 

III część Piechowice dnia 14 czerwca 2013 r. 

 

W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 

- Prezes Zarządu Spółdzielni Jan Gabryś, 

- Przewodniczący i sekretarze 3 części Walnego Zgromadzenia, 

- Radca prawny Wojciech Ćwiąkała. 

 

Na prowadzącego obrady Kolegium wybrano Pana Wincentego Domalewskiego. 

 

Na podstawie § 50 statutu Spółdzielni Kolegium w składzie: 

1. Wincenty Domalewski  - przewodniczący I części 

2. Krystyna Jankowiak-Witek - sekretarz I części 

3. Jan Kos menda   - przewodniczący II części 

4. Zbigniew Kwasecki  - sekretarz II części 

5. Stanisław Mikuła  - przewodniczący III części 

6. Grażyna Butkiewicz  - sekretarz III części 

dokonało w oparciu o protokoły i uchwały z każdej części Walnego Zgromadzenia autoryzacji treści 

uchwał i potwierdza niniejszym protokołem na podstawie wyników głosowania podjęcie 

następujących uchwał: 

 

� uchwała nr 1/2013 w sprawie rocznego sprawozdania z  działalno ści Spółdzielni za 2012               

- głosowanie: 59 członków „za”/1 „przeciw” - została podjęta.  

 

� uchwała nr 2/2013 w sprawie sprawozdania finansoweg o Spółdzielni za 2012 rok  -

głosowanie: 60 członków „za”/1 „przeciw” - została podjęta. 

 

� uchwała nr 3/2013 w sprawie absolutorium dla członk ów Zarz ądu za 2012 rok 

 W głosowaniu indywidualnym na poszczególne osoby 

 Jan Gabryś     - głosowanie:  58 „za”/ 4 „przeciw” - absolutorium zostało udzielone. 

 Helena Szewczyk   - głosowanie:  57 „za”/ 3 „przeciw” - absolutorium zostało udzielone. 

 Jadwiga Bulak - głosowanie:  59 „za”/ 1 „przeciw” - absolutorium zostało udzielone. 

 

 



 

� uchwała nr 4/2013 w sprawie sprawozdania Rady Nadzo rczej Spółdzielni za 2012 rok  - 

głosowanie: 52 członków „za”/0 „przeciw” - została podjęta. 

 

� uchwała nr 5/2012 w sprawie podziału zysku netto za  2012 r. - głosowanie: 55 członków 

„za”/0 „przeciw” - uchwała została podjęta. 

 

� uchwała nr 6/2013  w sprawie oznaczenia najwy ższej sumy zobowi ązań, jaką Spółdzielnia 

może zaciągnąć w 2014 roku  - głosowanie: 53 członków „za”/0 „przeciw” - uchwała została 

podjęta. 

 

� uchwała nr 7/2013 w sprawie wyboru delegata i zast ępcy delegata na VI Krajowy Zjazd 

Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP - w związku z nie złożeniem                           

w statutowym terminie list poparcia dla kandydatów i nie spełnieniem wymogu formalnego - nie 

głosowano. 

 

� uchwała nr 8/2013 w sprawie odwołania Pana Krzyszto fa Mikołajczaka od uchwały nr 

6/2012 Rady Nadzorczej dotycz ącej wykre ślenia z rejestru członków Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Ostoja”  głosowanie: 1 członek „za”/52 „przeciw” - uchwała w sprawie 

utrzymania w mocy uchwały nr 6/2012 Rady Nadzorczej nie została podjęta. 

 

� uchwała nr 9/2013 w sprawie wniosków kwalifikuj ących si ę do odrzucenia  - w związku                 

z brakiem wniosków do odrzucenia na każdej części Walnego Zgromadzenia Członków - nie 

głosowano.  

 

Niniejszy protokół stanowi integralną część dokumentów Walnego Zgromadzenia Członków 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja”. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 


