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W dniach 22-24.09.2020 r. przeprowadzono głosowanie na piśmie w drodze indywidualnego zbierania                    

głosów nad uchwałami, będącymi w kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Koszalińskiej Spółdzielni                   

Mieszkaniowej „Przylesie”  w Koszalinie. Głosowanie odbyło się w wyjątkowej procedurze przewidzianej na czas epidemii 

koronawirusa tj. w oparciu o znowelizowane przepisy art. 36 § 9-11 Ustawy Prawo spółdzielcze. Zgodnie z tymi przepisami, 

Zarząd może zarządzić podjęcie określonych uchwał przez członków uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu      

na piśmie w drodze indywidualnego zbierania głosów. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo zarówno mieszkańców,                 

jak i pracowników, przeprowadzono więc głosowanie na piśmie nad uchwałami, niezbędnymi do funkcjonowania podmiotu 

gospodarczego i realizacji uchwalonych planów gospodarczych.  

W głosowaniu udział wzięło łącznie 636 osób. Frekwencja wyniosła 5,93 % tj. ~6 % uprawnionych.  

Wszystkie uchwały podejmowane były zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania.  

  Do przeprowadzenia procedury głosowania powołano komisję skrutacyjną, która przedłożyła Zarządowi zbiorcze 

wyniki głosowania w celu sporządzenia zbiorczej, formalnej uchwały Walnego Zgromadzenia. Pod głosowanie poddano niżej 

wymienione uchwały; zestawienie przedstawia numer uchwały, jej przedmiot oraz wynik głosowania w ramach głosów 

ważnych: 
 

 Uchwała nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni za 2019 rok: 

  591 głosów „za” uchwałą; 26 głosów „przeciw” uchwale; 8 głosów „wstrzymujących się”   

większość głosów za uchwałą 
 

 Uchwała nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019  rok: 

  594 głosów „za” uchwałą; 27 głosów „przeciw” uchwale; 7 głosów „wstrzymujących się”   

większość głosów za uchwałą 
 

 Uchwała nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni za 2019 rok: 

  596 głosów „za” uchwałą; 23 głosów „przeciw” uchwale; 7 głosów „wstrzymujących się”  

większość głosów za uchwałą 
 

 Uchwała nr 4/2020 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań: 

  581 głosów „za” uchwałą; 25 głosów „przeciw” uchwale; 19 głosów „wstrzymujących się”  

większość głosów za uchwałą 
 

 Uchwała nr 5/2020 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej: 

  585 głosów „za” uchwałą; 28 głosów „przeciw” uchwale; 15 głosów „wstrzymujących się”  

większość głosów za uchwałą 
 

 Uchwała nr 6/2020 w sprawie zatwierdzenia wyników lustracji spółdzielni: 

588 głosów „za” uchwałą; 24 głosów „przeciw” uchwale; 17 głosów „wstrzymujących się”  

większość głosów za uchwałą 
 

 Uchwała nr 7/2020 w sprawie kierunków działalności: 

587 głosów „za” uchwałą; 28 głosów „przeciw” uchwale; 15 głosów „wstrzymujących się”  

większość głosów za uchwałą 
 

 Uchwała nr 8/2020 w sprawie zbycia nieruchomości: 

578 głosów „za” uchwałą; 30 głosów „przeciw” uchwale; 20 głosów „wstrzymujących się”  

większość głosów za uchwałą 
 

 Uchwała nr 9/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu: 

572 głosów „za” uchwałą; 39 głosów „przeciw” uchwale; 8 głosów „wstrzymujących się”  

większość głosów za uchwałą 
 

 Uchwała nr 10/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu: 

576 głosów „za” uchwałą; 42 głosów „przeciw” uchwale; 8 głosów „wstrzymujących się”  

większość głosów za uchwałą 
 

 Uchwała nr 11/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Głównemu Księgowemu: 

587 głosów „za” uchwałą; 33 głosów „przeciw” uchwale; 8 głosów „wstrzymujących się”  

większość głosów za uchwałą 
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