
P R O T O K Ó Ł

Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie

odbytego dnia 17 czerwca 2014 r.

w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 w Sopocie 
przy ul. Wejherowskiej 1

P o r z ą d e k   o b r a d:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium.
3. Informacja Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści § 30 ust. 5 i §

34 ust. 3 – 5 Statutu Spółdzielni.
4. Przyjęcie uchwałą Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie uchwałą porządku obrad.
6. Wybór Komisji Walnego Zgromadzeni:

- Mandatowo – Skrutacyjnej;
- Wniosków.

7. Przyjęcie protokółu Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 21.05.2013 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2013 r. do maja 2014 r.
9. Sprawozdanie  finansowe  oraz  sprawozdanie  Zarządu  z  działalności

Spółdzielni w  2013 roku i przedstawienie zamierzeń na 2014 r.
10.Oświadczenie  Przewodniczącego  Komisji  Mandatowo  –  Skrutacyjnej,  w

sprawie  prawidłowości  zwołania  Walnego  Zgromadzenia  wraz  z
rekomendacją  do  stwierdzenia  przez  Przewodniczącego  Walnego
Zgromadzenia  zdolności  do  podejmowania  uchwał  oraz  informacją  o
sporządzeniu listy kandydatów do Rady Nadzorczej.

11.Przyjęcie  uchwały  w  sprawie  o  ustanowienie  i  sprzedaży  prawa  odrębnej
własności do lokalu nr 5 położonego w budynku przy ul. Kraszewskiego 39 w
Sopocie.

12.Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.
13.Wybory Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2014 – 2017.
14. P r z e r w a.
15.Dyskusja.
16. Przyjecie uchwał w sprawie:

 1/ przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za 2013 r.
 2/ przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.
 3/ podziału zysku bilansowego  za 2013 rok.
 4/ absolutorium dla Członków Zarządu.
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17.Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej wraz z informacją o wyniku 
wyborów do Rady Nadzorczej.

18.Sprawozdanie Komisji Wniosków.
19.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 1.

Otwarcie obrad

Otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni  Mieszkaniowej im. 
J.I.  Kraszewskiego  dokonała  Przewodnicząca  Rady  Nadzorczej  p.  Małgorzata 
Podolecka, która powitała przybyłych członków Spółdzielni.

Ad. 2.

Wybór Prezydium

Przystąpiono do wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia, którego skład zgodnie 
z Regulaminem Walnego Zgromadzenia jest 3-osobowy: Przewodniczący, Zastępca 
Przewodniczącego  i  Sekretarz.  Na  Przewodniczącego  Walnego  Zgromadzenia 
Członków zaproponowano kandydaturę  p.  Witolda Szydłowskiego,  który wyraził 
zgodę na kandydowanie.
Nie zgłoszono innej kandydatury.

W wyniku głosowania jawnego  ( za – 39 gł., przeciw - 0 gł., wstrzym. - 1 gł.) - 
wybrano na 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków :
p. Witolda Szydłowskiego.

Na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków zaproponowano 
kandydaturę p. Andrzeja Wróblewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. 
Nie zgłoszono innej kandydatury.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie ( za - 40 gł., przeciw - 0 gł.,wstrzym. - 
0 gł.) wybrano na 

Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia :   
p. Andrzeja Wróblewskiego.

Na  Sekretarza  Walnego  Zgromadzenia  zaproponowano  kandydaturę  p.  Elżbiety 
Kokocińskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
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Nie zgłoszono innej kandydatury.

W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie ( za  - 40 gł., przeciw - 0 gł., wstrzym. - 
0 gł.)  - wybrano na 

Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków :
p. Elżbietę Kokocińską.

Ad.  3.

Informacja Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści § 30 ust. 5
i § 34 ust. 3 – 5 Statutu Spółdzielni.  

Przewodniczący  Walnego  Zgromadzenia  p.  Witold  Szydłowski  –  poinformował 
przybyłych na zebranie członków Spółdzielni o treści § 30 ust. 5 i § 34 ust. 3 i 5 
Statutu naszej Spółdzielni, a które stwierdzają, że:

„Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków”;

„ Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od 
liczby obecnych na nim członków. Uchwały podejmowane są zwykłą większością 
głosów,  z  wyjątkiem  przypadków,  w  których  wymagana  jest  kwalifikowana 
większość 2/3 głosów dla podjęcia uchwał:
 - o zmianie Statutu Spółdzielni,
 - w sprawie odwołania przed upływem kadencji członka Rady Nadzorczej,
 - w sprawie połączenia się Spółdzielni z inną spółdzielnią.”;

„Uchwałę  uważa  się  za  podjętą,  jeżeli  była  poddana  pod  głosowanie  Walnego 
Zgromadzenia  i  opowiedziała  się  za  nią  wymagana   w   ustawie   lub   Statucie 
większość ogólnej  liczby  członków uczestniczących w  Walnym  Zgromadzeniu. 
Jednakże  w sprawach :

- likwidacji  Spółdzielni, 
- przeznaczenia  majątku  pozostałego  po  zaspokojeniu  zobowiązań 
  likwidowanej Spółdzielni,
- zbycia  nieruchomości,
- zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki,

do podjęcia uchwały konieczne jest, aby  w posiedzeniu Walnego  Zgromadzenia, na 
którym uchwała była poddana pod głosowanie uczestniczyło co najmniej  1/25 ogólnej 
liczby  uprawnionych do głosowania.”
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Prezes Spółdzielni p. Małgorzata Samól w imieniu Zarządu – złożyła oświadczenie, 
że  w stosunku  do  wyłożonych  materiałów na  Walne  Zgromadzenia,  członkowie 
Spółdzielni  nie zgłaszali  projektów uchwał  ani  poprawek do projektów uchwał o 
których  mowa  w  art.  83 ustępach  10  –  13  ustawy  z  dnia  15.12.2000  r.  o 
spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222).

Powyższe oświadczenie - stanowi Załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.  4.

Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków był wyłożony wraz z innymi 
materiałami na Walne Zgromadzenie do wglądu dla członków Spółdzielni. 
Do przedstawionego projektu Regulaminu nie wniesiono żadnych zmian.

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. Witold Szydłowski odczytał 
projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  i  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie 
Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków:

U C H W A Ł A   Nr  1 / 2014

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie:  przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków.

Uchwałę podjęto przy obecności 43 członków Spółdzielni :

za   - 43 gł.
przeciw  -   0 gł.
wstrzym. -   0 gł.

Powyższa uchwała stanowi Załącznik do niniejszego protokółu.

Ad. 5.

Przyjęcie porządku obrad.

Do  przedstawionego  porządku  obrad,  który  był  wywieszony  na  tablicach 
informacyjnych w klatkach schodowych budynków mieszkalnych,  wysłany drogą 
mailową do osób, które wyraziły wolę, by w ten sposób otrzymywać korespondencję 
ze Spółdzielni oraz zamieszczony na stronie internetowej –  nie zgłoszono uwag.
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Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków p.  Witold  Szydłowski  poddał 
pod głosowanie przyjęcie porządku obrad:

U C H W A Ł A   Nr  2 / 2014

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie : przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków;

Uchwalę podjęto przy obecności 45 członków Spółdzielni :

za            -     45 gł.
przeciw   -       0 gł.
wstrzym. -       0 gł.

Uchwała powyższa stanowi Załącznik do niniejszego protokółu.

Ad. 6.

Wybory Komisji:
- Mandatowo – Skrutacyjnej,
- Wniosków.

KOMISJA  MANDATOWO- SKRUTACYJNA:

Do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

- p. Bogdan Chudzikiewicz,
- p. Beata Kępka,
- p. Magdalena Milewska.

Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej.

Następnie przeprowadzono głosowanie jawne na wszystkich kandydatów do Komisji 
Skrutacyjnej.

Jednogłośnie w głosowaniu jawnym wybrano Komisję  Skrutacyjną  w powyższym 
składzie (za - 45 gł., przeciw – 0 gł., wstrzym. - 0 gł.).
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KOMISJA WNIOSKÓW:

Zaproponowano następujące osoby do Komisji Wniosków:

- p. Barbara Maj,
- p. Beata Ryl,
- p. Anna Nowakowska.

Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do powyższej Komisji.

Następnie przeprowadzono głosowanie jawne łącznie na wszystkich kandydatów  do 
Komisji Wniosków.

Jednogłośnie w głosowaniu jawnym wybrano Komisję Wniosków w w/w składzie 
(za – 46 gł., przeciw – 0 gł.,  wstrzym. - 0 gł.).

Ad. 7.

Przyjęcie protokółu Walnego Zgromadzenia Członków  z dn. 21.05.2013 r.

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 21 maja 2013 r. - był wyłożony 
do  wglądu  w  siedzibie  Spółdzielni,  celem  umożliwienia  członkom  Spółdzielni 
zapoznania się z nim.

Nie wniesiono żadnych uwag do protokółu.

Protokół  Walnego  Zgromadzenia  Członków  z  dnia  21.05.2013  r.  przyjęto  w 
głosowaniu jawnym (za – 46 gł., przeciw – 0 gł., wstrzym. - 0 gł.).

Ad. 8.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od czerwca 2013 r.  
do maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej odczytała Przewodnicząca R.N. - p. 
Małgorzata Podolecka.

Sprawozdanie  Rady  Nadzorczej  Spółdzielni  stanowi  Załącznik do  niniejszego 
protokółu.
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Ad. 9.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności 
Spółdzielni w 2013 roku i przedstawienie zamierzeń na 2014 r. 

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu za 2013 r., w którym zawarta 
jest informacja na temat planowanych zamierzeń Zarządu na 2014 r. - przedstawiła 
Prezes Spółdzielni p. Małgorzata Samól, szczegółowo omówiła niektóre jego punkty.

Sprawozdanie Zarządu było wyłożone do wglądu dla członków Spółdzielni wraz z 
innymi materiałami na Walne Zgromadzenie.

Powyższe sprawozdanie Zarządu stanowi Załącznik do protokółu.

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2013, poddane zostało badaniu przez 
biegłego rewidenta – Biuro Audytorsko – Konsultingowe Krystyna Daroszewska z 
Gdańska ul. Wita Stwosza 81 C/12.

Ad.  10.

Oświadczenie Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, w
sprawie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z
rekomendacją do stwierdzenia przez Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia zdolności do podejmowania uchwał oraz informacją o 
sporządzeniu listy kandydatów do Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie Komisji  Mandatowo – Skrutacyjnej złożył jej Przewodniczący - p. 
Bogdan Chudzikiewicz;

Po zbadaniu odpowiednich dokumentów Komisja stwierdziła, że dzisiejsze Walne 
Zgromadzenie Członków zostało zwołane prawidłowo w trybie przewidzianym w § 
32 ust.  1 i  § 33 Statutu Spółdzielni,  w tym prawidłowo powiadomiono o czasie, 
miejscu  i  porządku  obrad  członków Spółdzielni  i  inne  osoby wskazane w §  33 
Statutu.

Po zbadaniu list obecności członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenia w dniu 17 
czerwca 2014 r. Komisja stwierdza co następuje:

- na 1028 członków Spółdzielni na dzisiejsze Walne Zgromadzenie
  przybyło 49 osób, co stanowi 4,77 %  uprawnionych do głosowania.
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Wobec powyższego Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej im. J.I. Kraszewskiego obradujące w dniu 17 czerwca 2014 r.
jest prawomocne i zgodnie z treścią § 34 ust. 3 Statutu zdolne do
podejmowania uchwał.
Listy obecności członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu w dniu
17.06.2014 r. oraz Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej działającej na 
Walnym Zgromadzeniu S.M. im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie w dniu 
17.06.2014 r. - stanowią Załączniki do niniejszego protokółu.

Ad. 11.

Przyjęcie uchwały w sprawie o ustanowienie i sprzedaży prawa odrębnej
własności do lokalu nr 5 położonego przy ul. Kraszewskiego 39
w Sopocie

Sprawę  przedstawiła  uczestniczącym  w  Walnym  Zgromadzeniu  Członków 
Spółdzielni Prezes p. Małgorzata Samól, oraz Radca Prawny Spółdzielni p. Urszula 
Janiszewska.

Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. Witold Szydłowski 
poddał projekt uchwały pod głosowanie:

U C H W A Ł A  Nr   3 / 2014

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 17 czerwca 2014 r. 

w sprawie:  ustanowienia i sprzedaży prawa odrębnej własności do lokalu 
nr 5 położonego w budynku przy ul. Kraszewskiego 39 
w Sopocie.

Uchwałę podjęto przy obecności 49 członków Spółdzielni, co stanowi 4,77% 
ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

Głosy za -  48 gł.
           przeciw -    0 gł.

wstrzym. -    1 gł.

Wyżej wymieniona uchwała jest załącznikiem do niniejszego protokółu.
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Ad. 12. i 13.

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia 
Członków poinformował, że wpłynęło 18 oświadczeń członków Spółdzielni, 
którzy wyrazili chęć kandydowania do Rady Nadzorczej Spółdzielni. 

 
Przed przystąpieniem do głosowania osoby,  które wyraziły zgodę na 
kandydowanie i są obecne na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia dokonały
prezentacji swojej osoby.

Prezentacja kandydatów odbywa się w kolejności alfabetycznej:

1/ P. Anna Chudzikiewicz– ul. Kraszewskiego 37 / 28; przybyła na 
    dzisiejsze Walne Zgromadzenie Członków i powtórzyła dane zawarte w 
    swoim oświadczeniu, stanowiącym Załącznik do protokółu.
     Dodała również, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec
     Spółdzielni i nie jest spokrewniona z członkami Zarządu, a także nie
     pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania
     finansowe wobec Spółdzielni.

2/ Józef Ciapka – ul. Kraszewskiego 39/25; przybył na Walne Zgromadzenie
    Członków i powtórzył dane zawarte w swoim oświadczeniu, stanowiącym
     Załącznik do protokółu.
     Dodał również, że nie jest spokrewniony z członkami Zarządu, a także nie
     pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania
     finansowe wobec Spółdzielni.
     
3/ Andrzej Dudkowski – ul. Kraszewskiego 25 / 24 ; przybył na Walne
     Zgromadzenia Członków i powtórzył dane zawarte w swoim oświadczeniu,
     stanowiącym Załącznik do protokółu.
     Dodał również, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec
     Spółdzielni i nie jest spokrewniony z członkami Zarządu, a także nie
     pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania
     finansowe wobec Spółdzielni.

4/ Jerzy Karowicz – ul. Kraszewskiego 25 / 2; w obecności wszystkich 
     uczestników Walnego Zgromadzenia zrezygnował z kandydowania do 
     Rady Nadzorczej.

5/ Konrad Kierzek - ul. Kraszewskiego 21 / 43; przybył na dzisiejsze Walne
     Zgromadzenie Członków i powtórzył dane zawarte w swoim oświadczeniu,
     stanowiącym Załącznik do protokółu.
     Dodał również, że nie jest spokrewniony z członkami Zarządu, a także nie
     pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania
     finansowe wobec Spółdzielni.   
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6/ Elżbieta Kokocińska– ul. Kraszewskiego 37/19;   przybyła na dzisiejsze
    Walne Zgromadzenie Członków i powtórzyła dane zawarte w swoim
     oświadczeniu, stanowiącym Załącznik do protokółu.
     Dodała również, że nie jest spokrewniona z członkami Zarządu, a także nie
     pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania
     finansowe wobec Spółdzielni.   

7/ Zbigniew Kornet – ul. Pokorniewskiego 5B/15; przybył na dzisiejsze
     Walne Zgromadzenie Członków i powtórzył dane zawarte w swoim
      oświadczeniu, stanowiącym Załącznik do protokółu.
     Dodał również, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec
     Spółdzielni i nie jest spokrewniony z członkami Zarządu, a także nie
     pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania
     finansowe wobec Spółdzielni.
   
8/ Barbara Kumpiecka– ul. Sienkiewicza 25/2; przybyła na Walne
     Zgromadzenie Członków i powtórzyła dane zawarte w swoim  
     oświadczeniu, stanowiącym Załącznik do protokółu.
     Dodała również, że nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane
     swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.
   
9/ Lidia Lublinn-Lenczewska – ul. Kraszewskiego 30 / 36; przybyła na 
    dzisiejsze Walne Zgromadzenie Członków i powtórzyła dane zawarte w 
    swoim oświadczeniu, stanowiącym Załącznik do protokółu.
     Dodała również, że nie nie jest spokrewniona z członkami Zarządu, a także
     nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania
     finansowe wobec Spółdzielni.
        
10/ Barbara Maj  – ul. Sienkiewicza 17/2; przybyła na dzisiejsze Walne
      Zgromadzenie Członków i powtórzyła dane zawarte w swoim
      oświadczeniu, stanowiącym Załącznik do protokółu.
     Dodała również, że nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane
     swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.
   
11/ Izabela Majeranowska  – ul. Kraszewskiego 30 / 62; przybyła na 
      dzisiejsze Walne Zgromadzenie Członków i powtórzyła dane zawarte w 
      swoim oświadczeniu, stanowiącym Załącznik do protokółu.
     Dodała również, że nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane
     swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.
   

     12/ Anna Nowakowska– ul. Tatrzańska 2/53; przybyła na Walne
     Zgromadzenie Członków i powtórzyła dane zawarte w swoim 
    oświadczeniu, które stanowi Załącznik do protokółu.
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     Dodała również, że nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane
     swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.

13/ Andrzej Nowosielski – ul. Tatrzańska 4 / 69; przybył na Walne 
      Zgromadzenie Członków i powtórzył dane zawarte w swoim 
      oświadczeniu, które stanowi  Załącznik do protokółu.
      Dodał również, że nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane
      swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.

14/ Tadeusz Pisarek – ul. Kraszewskiego 27/27; przybył na Walne 
       Zgromadzenie Członków i powtórzył dane zawarte w swoim
      oświadczeniu, które stanowi  Załącznik do protokółu.
      Dodał również, że nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane
      swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.

15/ Krystyna Rozalska– ul. Sienkiewicza 17/22; przybyła na Walne
     Zgromadzenie Członków i powtórzyła dane zawarte w swoim  
     oświadczeniu, które stanowi Załącznik do protokółu.
     Dodała również, że nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane
     swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.

16/ Beata Ryl – ul. Sienkiewicza 23/61; przybyła na Walne Zgromadzenie
      Członków i powtórzyła dane zawarte w swoim oświadczeniu, które
      stanowi Załącznik do protokółu.
     Dodała również, że nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane
     swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.

17/ Witold Szydłowski – ul. Kraszewskiego 32/52; przybył na Walne 
      Zgromadzenie Członków i powtórzył dane zawarte w swoim 
      oświadczeniu, które stanowi  Załącznik do protokółu.
      Dodał również, że nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane
      swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.

18/ Dorota Wróblewska – ul. Malczewskiego 4/8; przybyła na Walne
     Zgromadzenie Członków i powtórzyła dane zawarte w swoim  
     oświadczeniu, które stanowi Załącznik do protokółu.
     Dodała również, że nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane
     swoje zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.

Po prezentacji wszystkich kandydatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. 
Witold Szydłowski poinformował uprawnionych o zasadach poprawnego głosowania 
określonych w §  33 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków, a  następnie 
Komisja  Mandatowo  –  Skrutacyjna  rozdała  członkom Spółdzielni  ostemplowane 
pieczęcią Spółdzielni karty do głosownia.
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Ad. 14.

P R Z E R W A 
Ad. 15.

D Y S K U S J A:

Wypowiedzi delegatów w dyskusji:

P.  W.  Czerniawski  (ul.  Sienk.  25)  –  poruszył  sprawę  pomieszczeń  po  byłych 
zsypach na zewnątrz budynków wysokich, czy można by je przeznaczyć  m.in. na 
pomieszczenia do przechowywania rowerów lub wózków ?

Prezes Sp-ni p. M. Samól – poinformowała, że Zarząd już przystąpił do odnawiania 
tych  pomieszczeń  (m.  in.  w  bud.  Krasz.  30,  32  i  S-17),  w  celu  udostępnienia 
mieszkańcom do przechowywania rowerów lub wózków.  

P.  M.  Stepaniuk  (ul.  Krasz.  27  ) -  czy  Zarząd  przewiduje  budowę  wiat 
śmietnikowych zamykanych dla budynków IV – piętrowych.

Prezes Sp-ni p. M. Samól – Zarząd nie przewiduje budowy wiat śmietnikowych dla 
budynków IV– piętrowych, można by jedynie rozważyć sprawę zadaszenia śmietnika 
centralnego lub jego zamykanie.

P. K. Rozalska (ul. Sienk. 17) –  wyraziła swój niepokój wysokimi zaległościami 
występującymi w jej budynku (ok 85.000,- zł.).

P. M. Rajtar (ul. Krasz. 39) – udzieliła wyjaśnień w sprawie działalności Komisji 
Rewizyjne  R.N  (której  była  Przewodniczącą).  Przez  okres  6  lat  (dwie  kadencje 
R.N.),  Komisja  Rewizyjna  R.N.  w  porozumieniu  z  Zarządem Sp-ni  oraz  Radcą 
Prawnym,  próbowała  zminimalizować  stan  zaległości  członków  Spółdzielni. 
Dłużnicy  byli  zapraszani  na  posiedzenia  Rady  Nadzorczej,  celem  wyjaśnienia 
przyczyn  powstania  zaległości,  wiele  spraw  zostało  kierowanych  do  Sądu,  a 
następnie do komornika. 

P. Wł. Machynia (ul. Sienk. 25) – poruszyła następujące sprawy:
- zaproponowała, aby osobom nie płacącym czynszu zakręcać dostawę wody;
- uważa, że w naszej Spółdzielni jest bardzo wysoka stawka eksploatacyjna, dla
  porównania przedstawiła stawki innych Spółdzielni (m.in. NSM Brodwino,
  „Morena”);
- dlaczego w naszej Spółdzielni opłata za ciepło jest naliczana cały rok, a nie jak
   w innych Spółdzielniach, tylko w okresie jesienno – zimowym ?

P. M. Podolecka – w odpowiedzi na powyższą wypowiedź poinformowała, że duży
wpływ na wysokość stawki eksploatacyjnej mają przychody  z lokali użytkowych, 
których nasza Spółdzielnia nie ma za dużo.
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Jednocześnie p. M. Podolecka stwierdziła, że budynki przy ul. Sienkiewicza 23 i 25, 
zostały wybudowane w latach 70-tych z niezbyt trwałych elementów i wymagały w 
ostatnich latach wielu kosztowych remontów.
Jednocześnie stwierdziła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Spółdzielnia nie 
może odciąć lokatorom dostarczania wody oraz ciepła.

P. A. Putlak (ul. Tatrz. 2) –  zamiast sprzedaży obecnie wolnego dwupokojowego 
mieszkania na K-39, zaproponował dokonanie zamiany lokalu dłużnika z większego 
na to właśnie mieszkanie, a z różnicy wkładu można by pokryć jego zaległości.

Wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Prezes Sp-ni – p. M. Samól – zwolnione obecnie 
mieszkanie jest bardzo zadłużone, gdyż osoba zajmująca ten lokal bez umowy, nie 
dokonywała żadnych opłat.

P. I. Majeranowska (ul. Krasz. 30) –  czy istnieje taka możliwość, aby lokatorzy 
odpracowywali swoje zadłużenia ?

Prezes Sp-ni – p. M. Samól – poinformowała, że istnieje taka możliwość,  mamy 
nawet jeden taki przypadek, ale lokator musi wyjść z taką propozycją sam. 

Z-ca Prezesa Sp-ni p. M. Sowiński – omówił szczegółowo, sposób rozliczania osoby, 
która zdecydowała się na odpracowywanie zaległości.

P.  B.  Kumpiecka  (ul.  Sienk.   25)  – zaproponowała,  aby  na  tablicy  ogłoszeń 
wywieszać informację o zaległościach z podziałem na piętra.

Prezes Sp-ni  p.  M.  Samól  –  potwierdziła,  że nie  można podawać  nazwisk  osób 
zadłużonych, ale rozważona zostanie powyższa propozycja.

P. K. Rozalska – poruszyła sprawę opłat za pomieszczenia gospodarcze na piętrach, 
uważa, że ustalona przez Zarząd opłata jest zbyt wysoka i czy istnieje możliwość 
obniżenia tych kosztów ?

Wyjaśnień w powyższej sprawie udzieliła Prezes Sp-ni p. M. Samól informując że 
Zarząd Spółdzielni zweryfikuje wysokość opłat za te pomieszczenia..

P.  A.  Mańkowska  (ul.  Krasz.  30)  –  poruszyła  sprawę  remontów  balkonów w 
budynku Kraszewskiego 30, czy jest przewidywany remont pozostałych balkonów na 
ścianie zachodniej tego budynku ?

Z-ca Prezesa P. M. Sowiński – stwierdził, że remont balkonów na ścianie zachodniej 
budynku Krasz. 30 nie był planowany, z powodu braku funduszy na dzień dzisiejszy.
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P. A. Mielczarska (ul. Krasz. 30 ) -  uważa, że w pierwszej kolejności należałoby 
dokończyć remont balkonów w całym budynku Kraszewskiego 30, a nie przechodzić 
na następny budynek (obecnie trwa remont balkonów na południowej ścianie na bud. 
Krasz. 32.).

P.  W.  Szydłowski  (ul.  Krasz.  32)  –  poinformował,  że  remonty  balkonów 
wykonywane  są sukcesywnie, w zależności od ich stanu. Dokonano już remontów 
balkonów na budynkach Tatrz. 2, 4, 6 i Krasz. 21.

P. J. Szymczukiewicz (ul. Krasz. 30) – poruszyła sprawę braku poręczy (zejście do 
boksu śmietnika) przy budynku Kraszewskiego.
Wyjaśnień udzielił Z-ca Prezesa p. M. Sowiński.

P. T. Pisarek (ul. Krasz. 27) – poruszył następujące sprawy:
- elewacja garaży przy ul. Tatrzańskiej jest w bardzo złym stanie, psuje estetykę 
   naszego Osiedla;
- nawierzchnia drogi dojazdowej do Spółdzielni i do śmietnika centralnego jest 
   w bardzo zły stanie.

Wyjaśnienia Prezes Sp-ni p. Małgorzaty Samól:
- Zarząd rozważa możliwość wykonania na zlecenie Sp-ni  tzn. „ozdobnych   
  graffit”na elewacji garaży  ;
- remont nawierzchni dojazdowej do śmietnika centralnego, należałoby wykonać,
   ale remont nawierzchni dojazdowej do Sp-ni powiniej być wykonany w  
   porozumieniu  z NSM Brodwino, gdyż do tej Sp-ni należy część terenu.

P. A. Putlak (ul. Tatrz. 2) – poruszył następujące sprawy:
- usunięcia z korytarzy piwnic skrzyń na piasek, które utrudniają przejście   
  korytarzami;
- uważa, że pomysł aby pomieszczenia po zsypie przeznaczać na przechowywanie
  rowerów i wózków, nie jest dobrym pomysłem. Należało by najpierw pomyśleć o
  zabezpieczeniu tych pomieszczeń przed włamaniami. 

Wyjaśnień w powyższych sprawach udzielali Prezesi Spółdzielni. 
Nie było więcej głosów w dyskusji.

Ad. 16.

Przyjęcie uchwał w sprawach:

1 / przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu 
     za 2013 r.;
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Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Walnego
Zgromadzenie p. Witold Szydłowski, który następnie poddał ją pod
głosowanie:

U C H W A Ł A   Nr   4  / 2014

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie  z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania 
finansowego Spółdzielni za 2013 r.;

Uchwałę podjęto przy obecności 45 członków Spółdzielni :

za           -  43 gł.
przeciw   -   0 gł.
wstrzym. -   2 gł. 

Uchwała powyższa stanowi Załącznik do protokółu.

2 / przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej;

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków p. Witold Szydłowski 
przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, a następnie poddał pod
głosowanie:

U C H W A Ł A   Nr   5/ 2014

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółdzielni za 2013 / 2014 r.;

Uchwałę podjęto przy obecności 46 członków Spółdzielni :

za   -   46 gł.
przeciw  -     0 gł.
wstrzym.  -     0 gł.

Powyższa uchwała stanowi Załącznik do protokółu.
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3 / podziału zysku bilansowego za 2013 r.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia p. Witold Szydłowski i  poddał uchwałę pod głosowanie:

U C H W A Ł A   Nr  6 / 2014

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie: podziału zysku bilansowego za 2013 r.

Uchwałę podjęto przy obecności 46 członków Spółdzielni :

za            -  46 gł.
przeciw   -    0 gł.
wstrzym. -    0 gł.

Uchwała powyższa stanowi Załącznik do protokółu

4 /  absolutorium dla Członków Zarządu.

Projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym
Członkom Zarządu przedstawił Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Członków p. Witold Szydłowski i poddał je pod głosowanie:

U C H W A Ł A   Nr  7 / 2014

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie  z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 
p. Małgorzacie Samól z tytułu działalności w roku
obrachunkowym 2013;

Uchwałę podjęto przy obecności 46 członków Spółdzielni :
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za            -  45 gł.
przeciw   -    0 gł.
wstrzym. -    1 gł.

Powyższa uchwała stanowi Załącznik do protokółu.

U C H W A Ł A   Nr   8 / 2014

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu 
p. Markowi Sowińskiemu z tytułu działalności  
w roku obrachunkowym 2013;

Uchwałę podjęto przy obecności 45 członków Spółdzielni :

za            -  45 gł.
przeciw   -    0 gł.
wstrzym. -    0 gł.

Powyższa uchwała stanowi Załącznik do protokółu.

U C H W A Ł A   Nr  9 / 2014

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 17 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu/Głównemu
Księgowemu p. Izabeli Olszewskiej z tytułu działalności
w roku obrachunkowym 2013;

Uchwałę podjęto przy obecności 46 członków Spółdzielni :

za            -  45 gł.
przeciw   -    0 gł.
wstrzym. -    1 gł.

Powyższa uchwała stanowi Załącznik do protokółu.
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Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdza, iż dokonała obliczenia głosów 
oddanych w głosowaniu jawnym nad kolejnymi sprawami stanowiącymi 
przedmiot obrad Walnego Zgromadzenia.
Wyniki poszczególnych głosowań uwidoczniono w protokóle Walnego
Zgromadzenia i pod tekstami poszczególnych uchwał stanowiącymi załączniki
do protokółu Walnego Zgromadzenia.

Ad.  17.

Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej - przedstawiła Przewodniczący
tej Komisji p. Bogdan Chudzikiewicz:

Po zakończeniu oddawania głosów Komisja dokonała otwarcia urny i ustaliła:

a/ liczba wrzuconych kart wyborczych 49, w tym liczba kart nieważnych – 0;
b/ liczba głosów oddanych ogółem 451 na wszystkich kandydatów;
c/ liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na Walnym
    Zgromadzeniu – znajduje się w Protokóle Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
   (patrz Protokół – Załącznik).

W wyniku wyborów do Rady Nadzorczej wybrano następujący skład 
Rady Nadzorczej (wg kolejności alfabetycznej):

1. Anna Chudzikiewicz
2. Andrzej Dudkowski
3. Elżbieta Kokocińska
4. Zbigniew Kornet
5. Barbara Kumpiecka
6. Lidia Lublinn-Lenczewska
7. Barbara Maj
8. Andrzej Nowosielski
9. Krystyna Rozalska
10.Beata Ryl
11.Witold Szydłowski
12.Dorota Wróblewska.

Wszystkie mandaty do Rady Nadzorczej Spółdzielni zostały obsadzone (12 
mandatów), a na zastępców członków Rady Nadzorczej wybrano:

1. Izabela Majeranowska
2. Anna Nowakowska
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Ad. 18.

Sprawozdanie Komisji Wniosków;

Komisja Wniosków, któIa ukonst}tuowała się następująco:

1. Przerł'odniczący - Barhcrr Maj

Protokólanci:

1. Sabina Koprowska

2. Anna Zielonka

2' Z-ca Przervodniczącego - Anna Nowakowska
3. Sekretalz - Beata Rvl.

Pr'otokół Komisji Wnioskólv przedstar'r'iła Plzervodniczący tej Komisji'

Protokół powyższy stanowl Zułqcznik do niniejszego pl.otokółl'

Ad. 19.

Zamknięcie obrad.

Po w1'czerpaniu wszystkich sprar'v zamieszczonych rv porządku obrad
Przewodniczący Walnego Zgronladzenla p. Witoid Szydłowski, c1okonał
formalnego zamknięcia oblad Walnego Zgrolrrac1zęnia Członkólv
Spółdzielni 

-Mieszkaniowej im. J. l' Klasźervskiego w Sopocie, c1ziękLrjąc
obecn1łl członkonr za udział wjego obradach olaz zajego organizac1ę'

Sekretarz WZCz
I

=|-'L"" 
i.21

Elż\}ta Kokocińska

Przewodniczący WZCz\, _,a
'/'21a.Ą--J L'

Witoldrszvdlo$ ski


