
Walne Zgromadzenie SM „Wybrzeże” w Sławnie odbyło się w dniu 13.04.2016 roku.  

Uczestniczyło w nim 201 członków Spółdzielni, tyle też wydano urządzeń do głosowania.  

Dodatkowo 4 osoby, niebędących członkami SM, przysłuchiwało się obradom, nie biorąc 

udziału w głosowaniach. 

Zrealizowano porządek obrad wg. poniższego wykazu: 

1. Otwarcie Zebrania. 

2. Wybór Prezydium Zebrania, przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego 16 kwietnia   

2015 r. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

5. Wybór Komisji Wnioskowej. 

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2015. 

7. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015 rok. 

8. Dyskusja. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a)         zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2015      - uchwała nr 1 

b)         zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni sporządzonego na dzień    31.12.2015 r.                                                                                    

                                                                                                                                - uchwała nr 2                                                                                                                                

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni                            - uchwała nr 3 

d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015 rok.     

                                                                                                                                           - uchwała nr 4                                                                                                                                                                                                                                   

e)          wyboru przedstawiciela Spółdzielni na VI Kongres Spółdzielczości                   - uchwała nr 5 

f)          wyrażenia zgody na budowę zespołu garaży przy ul. Witosa 9 w Sławnie,                  

             działka 1359/2                                                                                                       - uchwała nr 6                                                                                                                                                                          

h)         w sprawie wymiany w zasobach Spółdzielni  wodomierzy mieszkaniowych na  

wodomierze z odczytem radiowym                                                                       - uchwała nr 8                                                                        

                                                                                         

10. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej. 

11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków przez Walne Zgromadzenie. 

12. Zakończenie obrad. 

 

Z porządku obrad zdjęto pkt. 9g - uchwałę nr 7/2016 dotyczącą  ustalenia dodatkowego odpisu 

funduszu remontowego na sfinansowanie doprowadzenia ciepłej wody do Osiedla Słoneczna. 

Uchwała został zdjęta z porządku obrad na wniosek 16 członków Spółdzielni. Wniosek został 

ponadto pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą.  

Podstawa prawna: § 33 pkt. 2 Statutu Spółdzielni 

„Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich 

rozpatrywanie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność 

rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad.” 

 

 



Podczas Walnego Zgromadzenia podęto następujące uchwały: 

a) Uchwała nr 1/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu 

Spółdzielni na rok 2015: przyjęta 118 głosami, przeciw 11, wstrzymało się od głosu 11 

b) Uchwała nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni 

sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku: przyjęta 121 głosami, przeciw 6, wstrzymało 

się od głosu 12 

c) Uchwała nr 3/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 

Spółdzielni: 

- Kazimierz Olejniczak: absolutorium udzielone 90 głosami, przeciw 37, wstrzymało 

się od głosu 11 

- Grzegorz Tworek: absolutorium udzielone 101 głosami, przeciw 21, wstrzymało                 

się od głosu 9 

d) Uchwała nr 4/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 

Spółdzielni za 2015 rok: przyjęta 103 głosami, przeciw 9, wstrzymało się od głosu 14 

e) Uchwała nr 5/2016 w sprawie wyboru przedstawiciela na VI Kongresu 

Spółdzielczości.  

Pan Krzysztof Kowalczyk, jako kandydata na Kongres zgłosił Prezesa Spółdzielni 

Kazimierza Olejniczaka.  

Kandydatura została przyjęta 108 głosami, przeciw 15, wstrzymało się od głosu 5 

f) Uchwała nr 6/2015 w sprawie wyrażenia zgody na budowę zespołu garaży przy                        

ul. Witosa 9 w Sławnie, działka nr 1359/2: przyjęta 92 głosami, przeciw 18, wstrzymało 

się od głosu 14 

h) Uchwała nr 8/2015 w sprawie wymiany w zasobach Spółdzielczych wodomierzy                   

na wodomierze z odczytem radiowym: przyjęta 79 głosami, przeciw 42, wstrzymało                

się od głosu 7 

 

Ponadto udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni, odbyło się w głosowaniu 

tajnym. 

 

 


