
 
Do Redakcji zwróciło się z prośbą Prezydium II części Walnego Zgro-
madzenia z prośba o opublikowanie pisma do Prezesa Zarządu. Niestety 
reakcja Prezesa była odwrotna do prośby.                       
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Członkowie Prezydium Cz.II Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 14.06.2014 r. 
oraz przerwanego i odroczonego na inny termin,  zwracają się o wyznaczenie terminu kon-

tynuacji zebrania, zgodnego z wolą Walnego Zgromadzenia wyrażoną w przegłosowa-
nym przez zebranie wniosku.  Wniosek ten dotyczył przerwania obrad i kontynuowania 
zebrania w terminie do 14 dni.  Wynik głosowania tego wniosku był następujący: za - 41 
głosów, przeciw – 3 głosy, wstrzymujący się  -  0.  

Termin 14 dni jest zgodny z projektem zmiany statutu, zawartym w uchwale WZ nr 
16/2014,  który został uprzednio przyjęty przez Komisję Statutową oraz przez Radę Nadzorczą 
w uchwale nr 10/05/2014.    

Ponadto głosy członków w dyskusji WZ wyraźnie zastrzegały,  że nie życzą sobie zebra-
nia w czasie weekendu.  Treść wniosku i głosy w dyskusji są wyraźnie słyszalne na nagraniu 
dźwiękowym. Wyraźnie jest też słyszalna deklaracja Prezesa, że „tak zrobię jak państwo 
postanowicie” oraz apel Prezesa do Prezydium o współpracę przy wyznaczaniu terminu i 
znalezieniu sali. Wniosek, deklaracja i apel zobowiązują Zarząd do wyznaczenia terminu ze-
brania najpóźniej do dnia 27.06.2014 r. (piątek).  

Prezydium ma potwierdzoną informację o dysponowaniu przez właściciela wolną salą 
w tym samym miejscu we wszystkich dniach od 24.06 (wtorek) do 27.06 (piątek, który nb. 
jest dniem przerwy w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej).  

 Wobec powyższego członkowie Prezydium nie wyrażają zgody na propozycję zwo-
łania zebrania w dniu 30 czerwiec (poniedziałek)  tj. w 16-ym  dniu po przerwaniu obrad,  
a więc niezgodnie z przegłosowanym wnioskiem i cytowaną deklaracją Prezesa.  Poza tym 



weekend 28-29.06 będzie dla wielu osób okresem wyjazdu oraz początkiem urlopu wakacyj-
nego i również z tego powodu termin 30.06  jest nie do przyjęcia.  

Prezydium Walnego Zgromadzenia oczekuje poważnego traktowania wniosku Wal-
nego Zgromadzenia Członków Spółdzielni przez Zarząd. 
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