
Protokół Komisji Skrutacyjnej 
 
Komisja Skrutacyjna powołana na Zwyczajnym Zebraniu Właścicieli Lokali w nieruchomości 
Ogrody Mickiewicza przy ul. Adama  Mickiewicza36VA w dniu 27.03.2014r. 
 
Głosowanie za przyjęciem komisji Skrutacyjnej w składzie: 
 

1. Zientarska Beata 
2. Sitek Marcin 
 

Za przyjęciem kandydatury                            100%  obecnych udziałów 
Przeciwko przyjęciu kandydatury                      0      obecnych udziałów 
Wstrzymało się od głosu                                    0      obecnych udziałów 
 
Na zebraniu obecnych było  15 właścicieli(w tym  1 przez pełnomocnictwo)co stanowiło 
0,215504307  udziałów właścicieli lokali. 
 
Głosowanie na Przewodniczącego zebrania: 
 
Kandydatura  Jóźwik Katarzyna 
 
Za przyjęciem kandydatury                               100%  obecnych udziałów 
Przeciwko przyjęciu kandydatury                         0      obecnych udziałów 
Wstrzymało się od głosu                                       0      obecnych udziałów 
 
Głosowanie na protokolanta zebrania: 
 
Kandydatura   Dyl Jakub 
 
Za przyjęciem kandydatury                           100%      obecnych udziałów 
Przeciwko przyjęciu kandydatury                     0          obecnych udziałów 
Wstrzymało się od głosu                                   0          obecnych udziałów 
 
Głosowanie nad uchwałami odbyło się w trybie przewidzianym w art. 23  ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80,poz. 903, z późn. zm.) 
Zbieranie głosów rozpoczęte na zebraniu  kontynuowane zostanie w trybie indywidualnego 
zbierania głosów . 
 
Głosowanie nad uchwałą nr 01/2014 z dnia 27.03.2014r 
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Wspólnoty za rok 2013 oraz udzielenia 
absolutorium. 
 
Za przyjęciem uchwały  0,202233580   udziałów 
Przeciwko przyjęciu uchwały 0,013270727   udziałów 
Wstrzymało się od głosu                     0   udziałów 
 
Głosowanie nad uchwałą nr 02/2014 z dnia 27.03.2014r 
w sprawie: przyjęcia planu finansowo-gospodarczego na 2014  rok. 
 
Za przyjęciem uchwały  0,202233580    udziałów 
Przeciwko przyjęciu uchwały 0,013270727    udziałów 
Wstrzymało się od głosu                    0     udziałów 
 



Głosowanie nad uchwałą nr 03/2014 z dnia 27.03.2014r 
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej 
Komisja w składzie: 
Beata Zientarska             - Przewodniczący(a) komisji 
Iwona Kędel       -Członek komisji 
Ewa Chrzanowska           -Członek komisji 
 
Za przyjęciem uchwały    0,215504307     udziałów 
Przeciwko przyjęciu uchwały                     0      udziałów 
Wstrzymało się od głosu                      0      udziałów 
 
Głosowanie nad uchwałą nr 04/2014 z dnia 27.03.2014r 
w sprawie: określenia zasad i sposobu prowadzenia ewidencji finansowej oraz 
sporządzania sprawozdań rocznych i okresowych 
 
Za przyjęciem uchwały  0,202233580        udziałów 
Przeciwko przyjęciu uchwały 0,013270727        udziałów 
Wstrzymało się od głosu                    0         udziałów 
 
Głosowanie nad uchwałą nr 05/2014 z dnia 27.03.2014r 
w sprawie: Ustalenia wysokości opłaty na fundusz remontowy 
 
Za przyjęciem uchwały  0,146506699       udziałów 
Przeciwko przyjęciu uchwały 0,037450356        udziałów 
Wstrzymało się od głosu  0,031547252        udziałów 
 
Głosowanie nad uchwałą nr 06/2013 z dnia 27.03.2013r 
w sprawie: ustalenia wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością 
wspólną i kosztów związanych z utrzymaniem poszczególnych lokali 
 
Za przyjęciem uchwały  0,202233580        udziałów 
Przeciwko przyjęciu uchwały                              0         udziałów 
Wstrzymało się od głosu  0,013270727        udziałów 
 
 
Podpis Komisji Skrutacyjnej 
 
……………..               ………………….. 
           data i podpis 

……………..   ………………….. 
           data i podpis 

Przewodniczący(a) zebrania: 

…………………………. 
 

 

 
 
 
 


