
Protokół Komisji Skrutacyjnej 
 
Komisja Skrutacyjna powołana na Zwyczajnym Zebraniu Właścicieli Lokali w nieruchomości 
przy ul. Adama  Mickiewicza36VA w dniu 27.03.2013r. 
 
Głosowanie za przyjęciem komisji Skrutacyjnej w składzie: 
 

1. Łukasz Wielogórski 
2. Mariusz Osiński 
 

Za przyjęciem kandydatury                            100%  obecnych udziałów 
Przeciwko przyjęciu kandydatury                   0 %    obecnych udziałów 
Wstrzymało się od głosu                                 0 %    obecnych udziałów 
 
Na zebraniu obecnych było 19 właścicieli(w tym  1 przez pełnomocnictwo)co stanowiło  
0,273242841 udziałów właścicieli lokali. 
 
 
Głosowanie na Przewodniczącego zebrania: 
 
Kandydatura pani  Katarzyny Jóźwik 
 
Za przyjęciem kandydatury                            100%  obecnych udziałów 
Przeciwko przyjęciu kandydatury                   0 %    obecnych udziałów 
Wstrzymało się od głosu                                 0 %    obecnych udziałów 
 
Głosowanie na protokolanta zebrania: 
 
Kandydatura pana Jakuba Dyla 
 
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 i kontynuowane w trybie indywidualnego zbierania 
głosów zakończono w dniu 20.06.2013r. 
 
 
Głosowanie nad uchwałą nr 01/2013 z dnia 27.03.2013r 
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Wspólnoty za rok 2012 oraz udzielenia 
absolutorium. 
 
Za przyjęciem uchwały  0,568668333   udziałów 
Przeciwko przyjęciu uchwały 0,013270727   udziałów 
Wstrzymało się od głosu  0,015145206   udziałów 
 
 
 



Głosowanie nad uchwałą nr 02/2013 z dnia 27.03.2013r 
w sprawie: przyjęcia planu finansowo-gospodarczego na 2013  rok. 
 
Za przyjęciem uchwały  0,583813538     udziałów 
Przeciwko przyjęciu uchwały 0,013270727   udziałów 
Wstrzymało się od głosu  0                        udziałów 
 
Głosowanie nad uchwałą nr 03/2013 z dnia 27.03.2013r 
w sprawie: wyboru Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w składzie: 
Krystyna Rakowska         - Przewodnicząca Zarządu 
Katarzyna Jóźwik             - Z-ca Przewodniczącej Zarządu 
Grzegorz Rzepkowski      - Sekretarz Zarządu 
Jarosław Wilk                   - Członek Zarządu 
Jakub Dyl                          - Członek Zarządu 
Marcin Sitek                     - Członek Zarządu 
 
Za przyjęciem uchwały    0,519388920      udziałów 
Przeciwko przyjęciu uchwały   0                  udziałów 
Wstrzymało się od głosu    0,077695345      udziałów 
 
Głosowanie nad uchwałą nr 04/2013 z dnia 27.03.2013r 
w sprawie: Reprezentowania Wspólnoty przed Sądem przez Zarząd Wspólnoty 
 
Za przyjęciem uchwały  0,597084265        udziałów 
Przeciwko przyjęciu uchwały 0                  udziałów 
Wstrzymało się od głosu  0                           udziałów 
 
Głosowanie nad uchwałą nr 05/2013 z dnia 27.03.2013r 
w sprawie: Ustalenia wysokości opłaty na fundusz remontowy 
 
Za przyjęciem uchwały  0,474824689        udziałów 
Przeciwko przyjęciu uchwały 0,080244289        udziałów 
Wstrzymało się od głosu  0,042015286        udziałów 
Uchwała nie przeszła większością głosów. 
 
Głosowanie nad uchwałą nr 06/2013 z dnia 27.03.2013r 
w sprawie: Zmiany wysokości wynagrodzenia Zarządu Wspólnoty 
 
Za przyjęciem uchwały  0,092567799        udziałów 
Przeciwko przyjęciu uchwały            0,436727162        udziałów 
Wstrzymało się od głosu  0,067789304        udziałów 
Uchwała nie przeszła większością głosów. 
 
 
Podpis Komisji Skrutacyjnej 
 
Łukasz Wielogórski  ………………….. 
           data i podpis 

Mariusz Osiński  ………………….. 
           data i podpis 



 
 
 
 


