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Obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
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Zarzqdz
Prezes Zarzqdu. Dorota Falkowska
Cztonek Zarzqdu. Grzegorz Maćkowia k
Radcy prawni:

Przemysław Barański

Michał Sobczak
Artur lgliński
Pracownicy:

Maria Okarma
Zygmunt Nowak
Dariusz Kowalewski
Porzqdek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zatqczeniu.

Przebieg Nadzwyczaj nego Wa nego Zgromadzen
I
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Ad 1.
Nadzwyczajne Wa|ne Zgromadzenie otworzył Przewodniczqcy Rady Nadzorczej _ p. Dariusz
Wa|kowiak. Przywitat zebranych i zgodnie z punktem 1 porzqdku obrad przystqpił do wyboru
Prezydium Nadzwyczajnego WaInego Zgromadzenia' Poprosił zebranych, aby podawaIi
ka ndydatu ry na Przewod niczqcego, Zastępcę Przewod niczqcego i Sekretarza.
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wyrazit zgodę na
Z sa|i zaproponowano na Przewodniczqcego p' Dariusz Walkowiaka, który
kandydowanie.

/
/

zgtaszajqca na Przewodniczacego
Pawłowski nie wyrazit zgody na kandydowanie.

Z sali pada propozycja

p. Lecha Pawłowskiego. Pan

poprosit Zastępcę
Wobec nie zgtoszenia innej kandydatury Przewodniczqcy Rady Nadzorczej
Przewodniczqcego p' Roberta Jenerowicza, o po|iczenie gtosów.
p. Dariusz
Zdecydowanq większościq gtosów na Przewodniczqcego zebrania zostat wybrany
Walkowiak.
która wybór
Na Zastępcę Przewodniczqcego zebrania zaproponowano p' Martę Jarzębowicz,
p rzyj ęta. P rzewo d n c zqcy zarzqdz it gto sowa n e.
i

i

Zastępcę Przewodniczqcego
Większościq gtosów p. Marta Jarzębowicz została wybrana na
zebrania.
wybór przyjęta. Przewodniczqcy
Na Sekretarza zaproponowano p. Krystynę Kruszewskq, która
zarzqdzil gtosowanie.
zebrania.
Większościq głosów p. Krystyna Kruszewska została wybrana na Sekretarza
Ad 2.

obrad
Zgodnie z punktem drugim porzqdku obrad Przewodniczqcy odczytat Regu|amin
z pominięciem rozdziatu 3.
Ad 3.
jakieś pytania.
Przewodniczqcy odczytał porzqdek obrad i zapytał zebranych czy sa
Głos z sa|i, że w porzqdku obrad jest ty|ko projekt uchwały mówiqcy o niedopłatach,
jest wolq członków
a co z nadpłatami. Przewodniczqcy odpowiada, że Nadzwyczajne Wa|ne
chcieli
Spółdzie|ni, którzy przyby|i na Wa|ne W czerwcu br. i wtedy nie podję|i uchwaty, którzy
przygotowania nowego projektu uchwaty, zgodnie z wnioskami płynqcymi z dyskusji.

jako członek Spółdzielni ma
Pani osztynowicz zabiera głos imówi, że zgodniez5f6 Statutu,
prawo wiedzieć kiedy jej poprawki zostanq odczytane.

projektu uchwały zostanQ
odpowiada p. Wa|kowiak * wszystkie zgtoszone poprawki do
przedstawione w pkt.

6i7

porz4dku obrad.

pkt. 3 i pyta czy Zarzqd
Pani Marcinek mówi, że również zgtosita poprawki zgodnie z 5 26
przygotowat projekt zawierajqcy je poprawki.
_ 7arzqd p rzygotowat wszystki e zgtoszo n e
wrazzprojektami uchwat. Poprawki były zgłaszane do ostatniej chwi|i.
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porzqdku obrad'
Pani osztynowicz wnioskuje, aby poprawki byty jednym z punktów
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Gtos zabiera mecenas, który wyjaśnia,że nie ma moz|iwości dodawania punktu do porzqdku
obrad.
Pan Walkowiak mówi, że przedstawi projekty uchwat uwzg|ędniajqce zgtoszone poprawki
i będq one gtosowane zgodnie z regu|aminem.
Pani osztynowicz proponuje, aby dodać do punktu 6 dalszq treśćo poprawkach.

odpowiada ponownie mecenas, który powtarza, że nie mozemy zmieniać co do treści
porzqdku obrad, który byt rozsyłany do wszystkich cztonków. Mog|ibyśmy jedynie zmienić
koIej

nośćrozpatrywanych pu n któw'

Pani Marcinek proponuje gtosowanie i potraktowanie tego wniosku jako formalny.

Przewodniczqcy WaInego uspokaja i podkreś|a, ze wszystkie poprawki oraz projekt
przygotowany z wniosku Rady Nadzorczej omówi szczegółowo w punkcie 6.
Pan Kotek proponuje przegtosowanie porzqdku obrad, gdyz wszystkie zgtoszone poprawki
będq musiaty być omówione'
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2 gtosy.

Pozostata większośćza przyjęciem porzqdku obrad.

Ad 4.
Przewodniczqcy prosi zebranych o podawanie kandydatur do KomisjiSkrutacyjnej.

podano następujqce kandydatury: p. Lech Pawtowski, p. Jarosław Krzyżaniak,
p. Krzysztof Maj i p. Andrzej Przestalski.

Z sa|i

Jest czterech kandydatów, więc p. Krzyzaniak rezygnuje z udziatu.

Kandydaci zosta|i przedstawieni i przyję|i wybór.
Przewodniczqcy stwierdza, ze nie ma dalszych zgtoszeń i zarzqdza gtosowanie.
W iększościqgtosów

przyjęto kandydatu

ry.

Nie ma gtosów przeciwnych. Przewodniczqcy prosi o zgtaszanie kandydatur do
Wnioskowej.
Zgłoszono następujqce kandydatury: p. Maria Moś,p. |wo Szyfter, p.Zofia Bystrzycka.
Kandydaci zosta|i przedstawieni i przyjęli wybór.
Prośbado Komisji Skrutacyjnej, aby prze|iczyła głosy.
Większościq gtosów przyjęto kandydatury.
Nie ma gtosów przeciwnych'
Komisje wybierajq spośród siebie przewodniczqce1o, sekretarza i cztonka.
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Komisji

W międzyczasie do Komisji Skrutacyjnej podchodzq spóźnione osoby i pobierajq mandaty do
gtosowania.
Ad 5.
Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej przedstawit p. Krzysztof Maj.
Komisja ukonstytuowała się następujqco:

Przewodniczqcy:

p. Krzysztof Maj

Sekretarz:

p. Lech Pawtowski

Członek:

p, Andrzej Przestalski

Przewodniczqcy stwierdza, ze uprawnionych do głosowania jest 2270 osób, natomiast
obecnych na sa|i jest 281 osób - zebranie jest uprawnione do gtosowania.
Ad 6.

Pan Walkowiak odczytuje projekt uchwaty w przedmiocie ustalenia zasad pokrywania
niedopłat zwiqzanych z |oka|ami' Treśćprzedstawianego projektu jest wyświetlana na
ekranie. Zebrani mogq go czytać. Do projektu uchwaty przygotowany jest załqcznik nr 1'
,,oświadczenie o potrqceniu,,, który Przewodniczqcy równiez odczytuje i który również jest
wyświetlanyna ekra nie.
Przewodniczqcy stwierdza, ze

poprawki w i|ości7.

do przedstawionego projektu uchwały zgtoszone

zostaty

Pierwszq poprawkę ztozy|a p. osztynowicz.
Drugq poprawkę zgłosiłp. Ryszard Pawlik.
Pan Wa|kowiak stwierdza,

ie obydwie poprawki sq identyczne co do treścii odczytuje'

Po odczytaniu Przewodniczqcy informuje, że wszystkie osoby zgłaszajqce poprawki będq
proszone o przedstawienie i uzasadnienie ustne w kiIkuminutowych wystqpieniach, po

przedstawieniu wszystkich poprawek.

Trzeciq poprawkę zgłosit p. Marek Durczak ijest ona identyczna z czwartq, zgłoszonqprzez
p. Kapka.
Przewod

n

iczqcy odczytuje zgłoszon e poprawki.

Piqtq poprawkę ztozyła p' Matgorzata Marcinek.
Pan WaIkowiak odczytuje poprawkę zgtoszonq przezp' Marcinek.
Szósta poprawka zostata zgłoszona przez p' Piotra Kotka.
Pan Walkowiak odczytuje poprawkę zgłoszonq przez p, Kotka.

Siódmq poprawkę zgłosiłp. Dariusz WaIkowiak'
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Wszystkie zgłoszone poprawki stanowiq zatqcznik do niniejszego protokotu.

Po odczytaniu poprawek Komisja Skrutacyjna informuje, że aktua|nie na sa|i obecnych jest

316 cztonków.

Przewodniczqcy prosi p. Prezes o zabranie głosu. Prezes stwierdza, ze przyjęcie uchwaty
z IokaIami powinno
oznaczać def|nitywny koniec wie|omiesięcznego procesu porzqdkowania zasztości, które
przeszkadzaty i nadaI przeszkadzajq w dziataniach konstruktywnych. Prezes mówi,
że nadzieja
z jakq Zarzqd podchodzit do tego Nadzwyczajnego WaInego została przysłonięta obawq
wynikajqcq z ko|portażu anonimowych u|otek, co larzqd odczytuje jako kolejnq próbę
podzie|enia cztonków Spótdzie|ni i próbę wzniecenia niepokoju. Prezes informuje
o przeprowadzonym procesie restrukturyzacji i przypomina cztonkom, ze od samego
poczqtku Zarzqd uczciwie przedstawit sytuację zwiqzanqz zagrozeniami ptynqcymi
z btędnych roz|iczeń inwestycji. Jest o tym mowa w sprawozd aniu 1arzqdu za f0O7 i 2008 rok.

W przedmiocie ustalenia zasad pokrywania niedopłat zwiqzanych

Prezes przypomina, ze zdaniem Iustratorów i Zwiqzku Rewizyjnego przeprowadzone
rozIiczenia zapewnity korzyściokreś|onej grupie cztonków kosztem innej. Doszto do
naruszenia praw majqtkowych. Intencjq Zarzqdu jest zIikwidowanie podziału cztonków na
nadptatowców i niedoptatowców.

Na koniec Prezes stwierdza, że nie cofniemy czasu. Można ty|ko naprawić popełnione błędy

i nie może być tak, że prywata zwyciężać będzie nad interesem ogótu.

Przewodniczqcy podziękowat p. Prezes.

Pan Wa|kowiak udzie|a głosu osobom, które zgłosity poprawki' Prosi, aby uzasadnienie
ograniczyć do 3 - 4 minut.

- zgtosita poprawki zgodnie z propozycjq przegtosowanq na
Walnym W czerwcu br'. Jej gtówna zmiana dotyczy właśniestowa ,,umorzenie,,, gdYzto będzie
skutkowało zaptaceniem przez cztonków podatku dochodowego. Ponadto zamiast wniosku
na|eŹy skorzystać z odwołań od uchwat ztozonych przez członków do Rady Nadzorczej.
Gtos zabiera p. osztynowicz

Autorzy drugiej i trzeciej poprawki nie odpowiedzieli na Wezwanie Przewodniczqcego i nie
zgłosiIi się

w sprawie uzasadnienia zgtoszonych poprawek.

Czwarta poprawkę zgtosit p. Kapek. W swojej wypowiedzi stwierdził, że ogólnie przyłqcza się
do uzasadnienia p. osztynowicz, a|e nie zgadza się na zawęzenie bonifikaty tylko do osób,
które się odwotały, gdyż wie|e przypadków losowych mogto uniemoż|iwić złożenietakiego
odwołania. Ma również obawy co do skutków podatkowych.

Autorka piqtej poprawki, p. Małgorzata Marcinek zgadza się z przedmówcami i przychyla się
w całoścido tego co zostato powiedziane.
Jako ko|ejny Występuje p' Piotr Kotek wyjaśniajqc, ze interesuje go sposób pokrycia straty,
która moze powstać. Chce równiez, aby Zarzqd podat stan na|eżnościizobowiqzań na koniec
września. Kwota prognozowanej straty jest mrożqca i d|atego Zarzqd powinien to wyjaśnić.
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Jako ostatni głos zabiera autor siódmej poprawki - p. Dariusz WaIkowiak' Jego poprawki
dotyczq zmiany stowa ,,umorzenie,, na ,,odpis w księgi rachunkowe,,. PoWinno to uchronić
cztonków przed ewentua|nymi skutkami podatkowymi. Zgłosit równiez poprawkę oczywistej
omytki pisarskiej.

Po wystuchaniu wszystkich wnioskodawców gtos zabiera mec. |gliński

zgtoszonych propozycji zmian.

Zgadza się,

i

odnosi się do

ze zgtoszone propozycje zmiany stowa ,,umorzenie,, na ,,odpis W

księgi
rachunkowe,, może znosić obowiqzek podatkowy członków. odnoszqc się do zmiany zapisu na
,,Ioo%o bonifikatę,,, jako potwierdzenie wo|i WaInego Zgromadzenia, które odbyto się
W czerwcu - bonifikata miata wynosić do 1'00%. Nie ma bonifikaty Ioo%o, może być najwyżej
99%.7aproponowanie stowa ,,bonifikata,, jest w sprzeczności z wyrazonq wo|q Wa|nego
Z czerwca mówiqcq o opcji zerowej. oczywisty błqd pisarski na|ezy poprawić.

odnoszqc się do propozycji zmian zgłoszonych przez p. Kotka mecenas stwierdza,

że

spółdzie|nia nie sporzqdza bi|ansu na koniec wrześniai nie ma takiego obowiqzku. odnoszqc
się do propozycji pokrycia straty mecenas stwierdza, że strata ta jest prognozowana i nie
można decydować o pokryciu czegoś,co dopiero powstanie.
Następnie gtos zabiera p. Prezes, która odnosi się do propozycji p. osztynowicz
w przedmiocie zmiany w uchwale, mówiqcej, że bonifikaty udzie|a się osobom, które z|oiy|y
odwołania do Rady Nadzorczej' Prezes stwierdza, że odwotania byty przechowywane |uzem
|ub w kartonach itrudno będzie stwierdzić, kto złozyłtakie odwotania, a kogo zginęło.

Ponownie gtos zabiera mecenas i wyjaśnia, że projekt uchwaty z wniosku Rady Nadzorczej
zmierza w kierunku zakończenia sprawy. Termin składania wniosków zostat okreś|ony w taki
sposób, aby wszyscy zdqzy|i do 20]"]. roku.
Przewodniczacy p. Wa|kowiak informuje, że uchwaty Rady Nadzorczej nr 5 i 8 z 2008 roku, na
które p. osztynowicz i p. Marcinek się powotaty zostaty zaskarzone przez jednego członków
Spótdzie|ni. Pan Wa|kowiak potwierdza również fakt niewłaściwegoprzechowywania przez
poprzednia Radę Nadzorczq odwotań cztonków'
Ad 7.

Pytanie zadaje p. Piotr Otawski z lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 388 do mecenasa - czv
uzycie słów ,,bonifikata,,, ,,umorzenie,, lub ,,odpis,, spowoduje różne skutki podatkowe dla
członków SpółdzieIni.

Mecenas odpowiada, Że o wystqpieniu ewentualnych skutków podatkowych zdecyduje
przedmiot uchwały, a nie uzyte sformułowanie, niemniej jednak naj|epszym rozwiqzaniem
bytoby użycie stowa,,odpis,,.
Kolejny gtos z sali, że Spótdzie|nia nie ma podstaw do ponownych rozliczeń, do ścigania
cztonków. Straty powstajq z teBo, ze niektórzy dochodzq swoich na|ezności z tytutu tych złych
rozIiczeń.

odpowiada p. Prezes strata powstanie ze spisania na|eżnościW pozostate koszty
operacyjne. SpótdzieInia ma obowiqzek odprowadzenia podatku od kwot, z których

cztonkowie rezygnujq w wyniku zawieranych ugód.
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Gtos zabiera p. Marta Mancewicz - stwierdza, ze jest przeciwna umarzaniu niedoptat, sama
ma nadptatę i pyta się co z uchwatq nr 5/2006 mówiqcq o sptacie nadpłat.

I
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odpowiada p. Prezes - uchwała nr 512006 Zebrania Przedstawicieli zostata uchy|ona przez ten
sam organ uchwatq nr I z dnia 27 października 2006 roku. Prezes informuje zebranych, że p.
Mancewicz wraz z ojcem spotka|i się z Zarzqdem w przedmiocie zawarcia ugody, |ecz jej
zawarcie uwarunkowa|i uzyskaniem dodatkowej korzyści w postaci sprzedaży pomieszczenia
wózkarniw ce|u powiększenia mieszkania' Na to nie zgodził się Zarzqd.
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Pytanie p. osztynowicz do mecenasa - czy widziat wszystkie dokumenty, ponieważ ona ma
komp|et dokumentów jej dotyczqcych. Z dokumentów tych jasno wynika, ze to nie ona jest
winna.

odpowiada na to Przewodniczący, ze to się wszystko zgadza. Nieprawidłowości potwierdzita
|ustracja i w takiej sytuacji jest większośćpokrzywdzonych cztonkóW natomiast forma|nie
Spótdzie|nia może dokonać ostatecznego rozliczenia tylko raz.
Mecenas dodaje, że aby Wszyscy by|i traktowani równo wystarczy ty|ko ztożenie wniosku, aby
Spółdzielnia miata podstawę umorzenia Iub tez zrobienia odpisu _
i niedoptaty, która powstata w wyniku btędu, nie ma. odpis to walor dodatkowy. Podkreśla
również, że nie wszystkie osoby z roŻnych powodów złozy|y odwotania i wydaje się, że
wprowadzenie poprawek mówiqcych o objęciu odpisem ty|ko tych, którzy takie odwołanie
zIozy|i w Iatach 2005 - 2006 jest kategoryzowaniem Spótdzielcow.
Pani Mośmówi o osobach, które miaty niedoptatę ija uregulowaty * jak wyglqda ta sytuacja.

odpowiada p. Prezes - ta grupa nie jest zbyt |iczna. W większościprzypadków byty to osoby
przymuszon e przez poprzedni Zarzqd do wpłaty przed sprzedażq mieszkania , gdYz dopiero
wtedy Spółdzielnia wydawata zaświadczenie. Druga grupa to osoby, które uznaty to
rozIiczenie' Częśćosób dokonata tez kompensaty.
Przewodniczqcy prosi o ciszę i zaprasza do zgtoszeń do dyskusji.
Pani Mośpyta o wydawane obecnie zaświadczenia o ostatecznym rozliczeniu.

odpowiada p. Prezes - zaświadczenia przedstawiajq stan faktyczny sprawy i informujq, że
osobq zobowiqzanq |ub posiadajqcq roszczenie jest ta osoba, która na moment dokonania
roz|iczenia posiadata tytuł prawny do |oka|u'

Pani Danuta Depper mówi, że miata niedoptatę okoto 4 tysiqce złotych i uregu|owata
na|eżność,bo sobie ska|ku|owata, zejej się to optaca, ze względu na np. dodatkowe koszty

sqdowe. Pyta się czy projekt uchwaty uzyskał pozytywnq opinię prawników.

Głosy z saIi dyscypIinujq wypowiadajqcq się, aby skróciła wypowiedzi. Pani pyta daIej czy
projekt uchwaty dotyczy również |okali użytkowych.

odpowiada p. Prezes, że projekt uchwały zostat przygotowany uwzg|ędniajqc opinie prawne.
odpis na pewno spowoduje stratę i d|atego została przedstawiona jej maksyma|na prognoza.
Nie chcemy sytuacji, kiedy to W czerwcu przysztego roku, po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem fin a nsoWYffi , Wszyscy będ q zdziwien i wystqp ien iem straty
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Pani Prezes odpowiada jeszcze na pytanie dotyczqce zagroien. Jak informowata

i dzisiaj, nie ma zagrozenia dla Spółdzie|ni pod warunkiem, że proces
zawierania ugód będzie reaIizowany' NadaI mamyzagrożenie ptynqce zpozwu
p. Twardowskiego i p. Sójki _ Bursztyn. Na|eży pamiętać, ze przy umowie przedwstępnej,
dotyczqcej sprzedaży majqtku na lokaIizacji Wojskowa, wptacona byta za|iczka w wysokości
7 mi|ionów ztotych i inwestor w przypadku przegranej zazqda zwrotu za|iczki. My tych
pieniędzy nie mamy.
W czerwcu br.

Ponownie gtos zabiera Przewodniczqcy Wa|nego. W swojej wypowiedzi nawiqzuje do treści
protokotu polustracyjnego. Na przeprowadzonych rozliczeniach biegli nie zostawili
suchej
nitki. Dodatkowo jako przykłady podaje karygodne btędy arytmetyczne znajdujqce się w
roz|iczeniu, kiedy to cena brutto byta nizsza od ceny netto. Na|ezy pamiętać o rekordowej
nadpłacie 160.000 zt. Te rekordowe nadpłaty uzyskiwały osoby, które kupowały mieszkania na
końcu Iub pustostany. Nie zwaIoryzowano wktadów osobom, które przystępowaty
najwcześniej i tym osobom wy|iczono największe niedoptaty.
Pan z loka|izacji Św. Rocha pyta odnośnie 9 mi|ionów straty _ czy cztonkowie będq zagrozeni.

Drugie pytanie

-

kiedy Rocha będzie gotowe do ustanawiania odrębnej wtasności.

Uczestnicy zebrania sq wzburzeni, że pytania się powtarzajq, ze dużo się mówi a ludzi ubywa
trzeba gtosować.
Pan Piotr Wiatr z Umińskiego składa wniosek formalny o zakończenie dyskusji.
P

rzewod
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zqcy zarzqdza gtosowa
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Za by|o 236 głosów.

Przeciw 25 gtosów.
Wyn i k podat Przewod

n

iczqcy Kom

isj i

Skrutacyj

n

ej.

Tym samym zamknięto punkt 7 porzqdku obrad.

Ad 8.
Przewodniczacy p' WaIkowiak przed rozpoczęciem gtosowania udzieIa głosu mecenasowi.

Mecenas wyjaśniasposób głosowania. Gtosowane będq projekty uchwał w kolejności od
poprawek najda|ej idqcych. Najda|ej idqce poprawki zgtosiły p. osztynowicz i p. Paw|ik'
Wypowiedzi przerywa ponownie pan z Rocha, pytajqc o stratę 9 miIionów złotych.

Pani Prezes odpowiada ponownie, ze pokazanie prognozy wysokościstraty

zasygna Iizowan iem wszystkich skutków podej mowa nej uchwaty.

Pod wzg|ędem księgowym wyjaśnień udzie|a Gtówna Księgowa.
Gtos z sa|i, że zamknęliśmy już dyskusję.
Pan Grajek pyta o sposób gtosowania nad zgtoszonymi poprawkami.
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odpowiada Przewodniczqcy, ze nie ma możliwościgtosowania nad poprawkami wybiórczo.
Będziemy gtosować projekty uchwat wraz ze wszystkimi zgtoszonymi przez danego członka
poprawkami.

Przewodniczqcy ponownie stwierdza, ze najda|ej idqcym wnioskiem sq poprawki zgłoszone
przezp, osztynowicz i p' Paw|ik, a więc projekt tej uchwaty będzie głosowany jako pierwszy.
Jako drugi gtosowany będzie projekt uwzg|ędniajqcy poprawki zgtoszone przez p. Kotka.
Trzeci _ wedtug wniosków zgłoszonych przez p' Durczaka i p. Kapka. Czwarty projekt uchwały
z poprawkami p. Marcinek jest zbiezny, ale w mniejszym stopniu ingerujqcy w projekt
uchwaty Rady Nadzorczej.
W kwestiiforma|nej zg|asza się p. Kosmowski, aby odwrócić porzqdek gtosowania.
Mecenas wyjaśnia, ze nie może głosować tego wniosku ponieważ jest on niezgodny
z Regulaminem Obrad.
Jako ostatnia będzie głosowana uchwata uwzg|ędniajqca poprawki zgtoszoneprzez
p. Walkowiaka, jako najmniej zmieniajqca treśćprojektu uchwaty.

Przewodniczqcy zarzqdził rozpoczęcie gtosowania nad projektami uchwał, uwzg|ędniajqcymi
poprawki wniesione przez poszczególnych członków.
Przewodniczqcy prosi Komisję Skrutacyjnq, aby przygotowała się do |iczenia gtosów.
Przewodniczqcy odczytuje poprawki p. osztynowicz i zarzqdza gtosowanie, przypominajqc, że
gtosujemy mandatami.

Zabyły

2 gtosy

Przeciwko byty

24f glosy

Poprawka p. Osztynowicz zostata odrzucona.

Przewodniczqcy odczytuje poprawki p. Kotka izarzqdza gtosowanie'

7abyło

5 gtosów

Przeciwko byto

241gtosów

Poprawka p. Kotka zostata odrzucona.

Przewodniczqcy odczytuje poprawki p. Kapka ip. Durczakaizarzqdza gtosowanie'

Zabyt
Przeciwko

1 gtos

było

247 g,osow

Poprawka p. Kapka i p. Durczaka zostata odrzucona

4,

-

V
I

Przewodniczqcy odczytuje poprawki p' Marcin eki zarz4dza głosowanie.
Za byly

4 gtosy

Przeciwko byto

249 gtosów

Poprawka p. Marcinek została odrzucona.

odczytana zostaje treśćpoprawki p. WaIkowiaka i zarzqdza się gtosowanie'

Zabyto

236 gtosów

Przeciwko były

23 gtosy

Uchwata nr ]. Nadzwyczajnego Wa|nego Zgromadzenia, uwzg|ędniajqca poprawki zgtoszone
przez p. Dariusza WaIkowiaka zostata podjęta.
Ad 9.
Przewodniczqcy zamyka sktadanie wniosków.
Pan ze Św. Rocha ponownie pyta o decyzję ws. swojej |okalizacji.

Ad 10.
Przewodniczqcy pyta Komisję wnioskowq, czy wptynęły jakieś wnioski.

Pan Iwo Szyfter odczytuje protokół Komisji Wnioskowej, która ukonstytuowała
następujqco:

Przewodniczqcy:

p. |wo Szyfter

Sekretarz:

p.Zofia Bystrzycka

Cztonek:

p. Maria Moś

Przewodniczqcy Komisji stwierdza, że wptynqt jeden wniosek
Smoczyka i odczytał jego treść.Wniosek podpisaty trzy osoby'

,

się

ztozony przez p' Kajetana

Ad 11.
Przewodniczqcy WaI nego zarz4dza gtosowanie nad wnioskiem ztożonym przez p. Kajetana
Smoczyka.
Za było

51głosów

Przeciwko byto

13 głosów

Wniosek zostat przyjęty (uchwała nr 2).
W międzyczasie do Prezydium podchodzi p. Marta Mancewicz i pyta Sekretarza zebrania,
p. Krystynę Kruszewskq, czy zapisata dobrze jej nazwisko i czy w ogó|e zapisata wszystko to, co
mówiła. Sekretarz potwierdza, że wypowiedzi p. Mancewicz znajdujq się w protoko|e.

Przewodniczqcy zebrania poucza
przebiegu Walnego Zgromadzenia.

p' Mancewicz,

aby

przeszkadzata

w

protokotowaniu

Ad 12.
Na tym zakończono Nadzwyczajne Wa|ne Zgromadzenie.

Przewodniczqcy podziękowat obecnym za|iczny i aktywny udziat.

Zastępca Przewod niczacego

t,fuffi?,#
Marta Jarzębowicz
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ariusz Walkowiak

