PROTOKÓŁ
Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego
w Sopocie
odbytego w dniu 7 czerwca 2018 r.
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Handlowych
(dawniej Gimnazjum 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 § 34 ust. 3-5
Statutu Spółdzielni.
4. Przyjęcie uchwałą Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie uchwałą porządku obrad.
6. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
- Skrutacyjnej,
- Wniosków.
7. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 8 czerwca
2017 r.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
9. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółdzielni w 2017 roku i przedstawienie zamierzeń na 2018 r.
10. Oświadczenie przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, w sprawie prawidłowości
zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z rekomendacją do stwierdzenia przez
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zdolności do podejmowania uchwał.
11. Przedstawienie zmian Statutu oraz zmian e Regulaminie Rady Nadzorczej
Spółdzielni oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- zmian statutu,
- zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
12. P r z e r w a.
13. Dyskusja.
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14. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu
za 2017 r.,
2/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
3/ podziału zysku bilansowego za 2017 rok,
4/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
5/ pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami z gospodarki zasobami
mieszkaniowymi,
6/ zmiany wysokości uczestnictwa członków Spółdzielni w kosztach
związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną,
7/ absolutorium dla Członków Zarządu.

15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
16. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 1.
Otwarcie obrad.
Otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. I. Kraszewskiego dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Andrzej
Dudkowski, który powitał 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.
Członkowie przybyli na dzisiejsze Walne Zgromadzenie Członków – przyjęli
wniosek, zgłoszony przez p. Andrzeja Dudkowskiego, aby głosowanie nad składem
Prezydium WZCz przeprowadzić na wszystkich kandydatów łącznie.
Na
Zastępcę
Przewodniczącego
Walnego
Zgromadzenia
Członków
zaproponowano kandydaturę p. Małgorzaty Podoleckiej, która wyraziła zgodę na
kandydowanie.
Nie zgłoszono innej kandydatury.
Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę p. Iwony
Kiżewskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Nie zgłoszono innej kandydatury.
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Następnie przeprowadzono głosowanie jawne na wszystkich kandydatów do
Prezydium.
W głosowani jawnym większością głosów wybrano Prezydium w następującym
składzie:
- Przewodniczący WZCz
- Z-ca Przewodniczącego WZCz
- Sekretarz WZCz

-

p. Witold Szydłowski,
p. Małgorzata Podolecka,
p. Iwona Kiżewska.

Wynik głosowania:
za – 26 gł., przeciw – 0 gł., wstrzymujące – 3 gł.

Ad. 3.
Informacja przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści
§ 34 ust. 3 - 5 Statutu Spółdzielni.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. Witold Szydłowski –
poinformował przybyłych na zebranie członków Spółdzielni o treści § 34 ust. 3 - 5
Statutu naszej Spółdzielni które stwierdzają, że:
§ 34 ust. 3: „ 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.”;
§ 34 ust. 4: „Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania
członków Rady Nadzorczej. Na żądanie 1/5 liczby obecnych uprawnionych do
głosowania członków zarządza się głosowanie tajne bez względu na rodzaj
sprawy objętej porządkiem obrad.”
§ 34 ust. 5: „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,
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- 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.”

Ad. 4.
Uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków był wyłożony wraz z
innymi materiałami na Walne Zgromadzenie do wglądu dla członków Spółdzielni
oraz zamieszczony na stronie internetowej naszej Spółdzielni.
Do przedstawionego projektu Regulaminu nie wniesiono żadnych poprawek, czy
propozycji zmian.
Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. Witold Szydłowski
odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Członków i poddał go pod głosowanie:

U C H W A Ł A Nr 1 / 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzeni
Członków.
W głosowaniu udział brało 30 uprawnionych do głosowania :
za
przeciw
wstrzym.

- 30 gł.
- 0 gł.
- 0 gł.

Powyższa uchwała stanowi Załącznik do niniejszego protokółu.
Ad. 5.
Uchwalenie porządku obrad.
Do przedstawionego porządku obrad, który był dostarczony wszystkim
członkom Spółdzielni w formie pisemnej, wywieszony na tablicach informacyjnych w
klatkach schodowych budynków mieszkalnych oraz zamieszczony na stronie
internetowej Spółdzielni – 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 / 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie : przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Członków.
W głosowaniu udział brało 35 uprawnionych do głosowania :
za
przeciw wstrzym. -

35 gł.
0 gł.
0 gł.

Uchwała powyższa stanowi Załącznik do niniejszego protokółu.
Prezes Spółdzielni p. Małgorzata Samól w imieniu Zarządu – złożyła
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oświadczenie, że w stosunku do
wyłożonych materiałów na Walne Zgromadzenia, członkowie Spółdzielni nie zgłosili
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. 6.
Wybory Komisji Walnego Zgromadzenia:
- Skrutacyjnej,
- Wniosków.
KOMISJA SKRUTACYJNA:
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
- p. Magdalena Milewska,
- p. Zbigniew Ciaś,
- p. Elżbieta Kokocińska.
Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do w/w Komisji.
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Następnie przeprowadzono głosowanie jawne na wszystkich kandydatów do
Komisji Skrutacyjnej.
Większością głosów w głosowaniu jawnym wybrano Komisję Skrutacyjną
w wyżej wymienionym składzie.
Wynik głosowania: za – 33 gł., przeciw – 0 gł., wstrzymujące – 1 gł.
KOMISJA WNIOSKÓW:
Zaproponowano następujące osoby do Komisji Wniosków:
- p. Anna Nowakowska,
- p. Anna Kisiel-Łowczyc,
- p. Maria Zdrojewska-Tarsińska.
Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do powyższej Komisji.
Następnie przeprowadzono głosowanie
kandydatów do Komisji Wniosków.
Jednogłośnie w głosowaniu
w wyżej wymienionym składzie.

jawnym

jawne łącznie na wszystkich
wybrano

Komisję

Wniosków

Wynik głosowania: za – 35 gł., przeciw – 0 gł., wstrzymujący – 0 gł.

Ad. 7.
Przyjęcie protokółu Walnego Zgromadzenia Członków
z dnia 8 czerwca 2017 r.
Protokół Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 8 czerwca 2017 r. był
wyłożony do wglądu w siedzibie Spółdzielni, celem umożliwienia członkom
Spółdzielni zapoznania się z jego treścią. Poza tym dostępny jest na stronie
internetowej Spółdzielni.
Nie wniesiono żadnych uwag do protokółu.
Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia w/w protokółu.
W głosowaniu nad przyjęciem protokółu Walnego Zgromadzenia Członków
z dnia 8 czerwca 2017 r. - udział wzięło 35 uprawnionych do głosowania, którzy
oddali głosów:
za
- 32 gł.
przeciw
- 0 gł.
wstrzym.
- 3 gł.
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Ad. 8.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej odczytał Przewodniczący Rady
Nadzorczej – p. Andrzej Dudkowski.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni stanowi Załącznik do niniejszego
protokółu.

Ad. 9.
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółdzielni w 2017 roku i przedstawienie
zamierzeń na 2018 r.
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu za 2017 r., w którym
zawarta jest informacja na temat planowanych zamierzeń Zarządu na 2018 r. przedstawiła Prezes Spółdzielni p. Małgorzata Samól.
Sprawozdanie Zarządu było wyłożone do wglądu dla członków Spółdzielni
wraz z innymi materiałami na Walne Zgromadzenie oraz zamieszczone na stronie
internetowej.
Powyższe sprawozdanie Zarządu stanowi Załącznik do protokółu.
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2017, poddane zostało sprawdzeniu
przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej.
Prezes Spółdzielni zwróciła się do uczestników Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni o przyjęcie i zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania
Zarządu i sprawozdania finansowego Spółdzielni.

Ad. 10.
Oświadczenie przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej,
w sprawie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
wraz z rekomendacją do stwierdzenia przez przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia zdolności do podejmowania uchwał oraz
przedstawienie listy pełnomocnictw.
Oświadczenie powyższe złożył jej Przewodniczący p. Zbigniew Ciaś, który
odczytał także listę pełnomocnictw.
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Treść oświadczenia:
Komisja wybrana przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I.
Kraszewskiego w Sopocie uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w dniu
7 czerwca 2018 r. ukonstytuowała się następująco:
1. Przewodniczący
2. Z-ca Przewodniczącego
3. Sekretarz

-

Zbigniew Ciaś,
Elżbieta Kokocińska,
Magdalena Milewska.

Działając na podstawie § 14 i § 16 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
Komisja informuje, iż dokonała sprawdzenia odpowiednich dokumentów
i stwierdziła, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane
prawidłowo w trybie przewidzianym w § 32 ust. 1 i § 33 Statutu Spółdzielni oraz art.
83 ust. 2 i 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i art. 39 § 1, art. 40 § 1 Prawa
spółdzielczego, w tym prawidłowo powiadomiono o czasie, miejscu i porządku
obrad członków Spółdzielni i inne osoby wskazane w § 33 Statutu.
Na podstawie listy obecności członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu
Członków Spółdzielni w dniu 7 czerwca 2018 r. oraz listy pełnomocnictw ustalonej
w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia, z uwagi na zgłoszenie
pełnomocnictw już po otwarciu obrad, Komisja stwierdza, iż:
- na 1182 członków Spółdzielni osobisty udział w Walnym
Zgromadzeniu bierze 40 osób, a przez pełnomocników 2 osoby,
co stanowi 3 % uprawnionych do głosowania.
Powyższe ustalenia upoważniają Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
do stwierdzenia, iż Walne Zgromadzenie jest ważne i zgodnie z treścią § 34 ust. 3
i 5 Statutu zdolne do podejmowania uchwał, co Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia stwierdził.
Listy obecności członków oraz pełnomocników obecnych na Walnym
Zgromadzeniu w dniu 7.06.2018 r. - stanowią Załączniki do niniejszego protokółu.

Ad. 11
Przedstawienie zmian Statutu.
Projekt zmian Statutu przedstawiła Radca Prawny Spółdzielni p. Urszula
Janiszewska.
Zmiany Statutu spowodowane zostały wejściem w życie ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
Proponowane zmiany zostały dokonane poprzez:
a/ zmianę brzmienia następujących paragrafów:
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§ 2 ust. 2 z dodaniem ustępu 3; § 7; tytułu Rozdziału 1 Działu II; § 8; § 9;
§ 10 ust. 3, pkt 8; § 12 ust. 2; § 18; § 19 ust. 1; § 22; § 27 ust. 1 i 3,
§ 30 ust. 2; § 34 ust. 3 i 5; § 35 ust. 4; § 36 ust. 5; § 39 ust. 5; § 48 ust.1
podpunkt 1 a; § 54 ust. 2 i 3 z dodaniem ust. 4; § 55; § 56; § 57; § 58;
§ 59; § 60; § 61; § 70; § 75 dotychczasowa treść zostaje określona jako
ustęp 1, z dodaniem ust. 2, 3 i 4; § 76; § 77 ust. 1 i 2; § 78 ust. 1 i 2;
§ 79 ust. 1; § 80; § 81; § 100 ust. 1; § 110; § 111; § 115; § 128 ust. 5
i 8; § 129 ust. 1; § 130 ust. 1 i 2 z dodaniem ust. 5; § 131 ust. 4 i 6; § 132
dodany ust. 3 i § 137;
b/ uchylenie następujących przepisów:
§ 12 ust. 2 pkt 3; § 13; § 14; §15; § 17 § 19 ust. 4; § 20; § 21;
§ 25; § 26; § 27 ust. 4, 5 i 6; § 41 ust. 1 pkt „r”; § 48 podpunkt 1 c/;
§ 128 ust. 2.
Radca Prawny p. Urszula Janiszewska – szczegółowo omówiła niektóre
paragrafy zmian Statutu.
W trackie przedstawiania informacji odbywała się dyskusja, w której
Radca Prawny wyjaśniała sprawy problemowe, m.in. sprawę przyjmowania
w poczet członków Spółdzielni.
Następnie Radca Prawny p. Urszula Janiszewska – przedstawiła zmiany
dotyczące Regulaminu Rady Nadzorczej, a dotyczące paragrafów:
§ 1, § 2 ust. 1; § 4 ust. 2; § 22 ust. 1 i 2.
Największą dyskusję wywołał temat zmiany wysokości wynagrodzenia brutto
dla członków Rady Nadzorczej.
P. T. Pisarek – poprosił o podanie jaka jest to kwota tego wynagrodzenia, a
nie procent.
Wywiązała się dyskusja na powyższy temat, głos zabierali m.in. p. Małgorzata
Podolecka, p. Bożena Śpiewak, Radca Prawny. Udzielono wyjaśnień jaką
kwotę wynagrodzeń będą otrzymywać członkowie R.N.
Zgłoszono wniosek, aby przeprowadzić osobno głosowanie nad zmianami
Regulaminu, z wyłączeniem punktu dot. wynagrodzeń członków R.N.
Prezes p. Małgorzata Samól – poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie
można tych spraw rozdzielić i głosować trzeba nad wszystkimi zmianami
Regulaminu łącznie (był wyznaczony termin na zgłaszanie zmian do
projektów uchwał).
Po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków p. Witold
Szydłowski odczytał i poddał pod głosowania projekty uchwał w sprawie
zmian Statutu oraz zmian Regulaminu Rady Nadzorczej:
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U C H W A Ł A Nr

3 / 2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie: Zmiany Statutu
W głosowaniu udział brało 26 uprawnionych do głosowania :
za
- 19 gł.
przeciw - 0 gł.
wstrzym. - 7 gł.
Uchwała powyższa stanowi Załącznik do protokółu.

U C H W A Ł A Nr

4 / 2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie: Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
W głosowaniu udział brało 37 uprawnionych do głosowania :
za
- 26 gł.
przeciw - 7 gł.
wstrzym. - 4 gł.
Uchwała powyższa stanowi Załącznik do protokółu.
Ad. 12.
Przerwa
Ad. 13/
D y s k u s j a;
- P.

(Kraszewskiego 37) – poruszył sprawę złego stanu
zieleni na Osiedlu; trawa była bardzo późno skoszona, żywopłoty nie zostały
w ogóle przycięte, zjazdy dla wózków są również zarośnięte chwastami,
co utrudnia korzystanie z nich. Uważa, że problem ten narasta co roku, co
jest przyczyną takiego stanu zieleni ?
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Wyjaśnień w powyższej sprawie udzielała Prezes Sp-ni p. Małgorzata
Samól – firma wykonująca pracę na nasze zlecenie przy zieleni, ma kłopoty
z zatrudnieniem ludzi do powyższych prac, problem ten wystąpił w tym
roku po raz pierwszy.
- P.

(Kraszewskiego 27) – poruszał sprawy :
- likwidacji piecyków gazowych w budynkach IV-piętrowych i montażu
instalacji ciepłej wody, kiedy to nastąpi, czy jeszce uda się w tym roku ?;
- kiedy będzie zwrot nadpłat za c.o za 2017 r.?
Wyjaśnień udzieliła Prezes Sp-ni p. Małgorzata Samól – zwrot nadpłat za
c.o. nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez dzisiejsze
Walne Zgromadzenie, a realizacja instalacji c.w.u. dla bud. IV-piętrowych
przewidywana jest w 2019 roku.

- P.
-

(Tatrzańska 2) – poruszyła sprawy:
zieleni wokół budynku Tatrz. 2, nasadzić więcej krzewów od strony
północnej i wschodniej budynku oraz przy murku oporowym;
remont parkingu od strony wschodniej budynku Tatrz. 2 ;
malowanie klatek schodowych i korytarzy,
problem z osobami wynajmującymi mieszkania, które nie maja kluczy do
śmietnika i stawiają śmieci poza śmietnikiem;
złego stanu wentylacji w jej mieszkaniu (Nr 83);
na X pietrze bud. Tatrz. 2 jest zaciek na suficie;
przy schodach od bud. Tatrz. 2 do ul. Obodrzyców latarnie są zarośnięte
przez drzewa, należy je przyciąć, aby nie utrudniały oświetlenia schodów.

Wyjaśnień na poruszane tematy udzielali Prezesi Spółdzielni p. Małgorzata
Samól i p. Marek Sowiński:
- obecnie trwa remont opaski oraz chodników wokół bud. Tatrz. 2 i po
zakończeniu tych prac będą nasadzone nowe krzewy oraz zasiana trawa;
- malowanie klatek schodowych jest przewidziane, ale dopiero po wykonaniu
wszystkich prac związanych z wymianą instalacji c.w., gazowej,
elektrycznej. Zarząd zamierza w pierwszej kolejności odnawiać wejścia
do budynków i korytarze przy wejściu.
- P.

(Tatrzańska 2) – poruszyła sprawę czyszczenia rynien
spustowych w bud. Tatrz. 2.
Z-ca Prezesa p. Marek Sowiński – poinformował, że rynna została już
oczyszczona.

Nie było więcej głosów w dyskusji.

Ad. 14/
Podjęcie uchwał w sprawach:
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1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
Zarządu za 2017 r.;
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 5 / 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania
finansowego Spółdzielni za 2017 r.
W głosowaniu udział brało 30 uprawnionych do głosowania :
za
- 30 gł.
przeciw - 0 gł.
wstrzym. - 0 gł.
Uchwała powyższa stanowi Załącznik do protokółu.
2/

zatwierdzenia 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

6 / 2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółdzielni za 2017 / 2018 r.
W głosowaniu udział brało 30 uprawnionych do głosowania :
za
przeciw
wstrzym.

- 30 gł.
- 0 gł.
- 0 gł.

Powyższa uchwała stanowi Załącznik do protokółu.
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3/ podziału zysku bilansowego za 2017 rok;
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. Witold Szydłowski odczytał
projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał go pod głosowanie:

U C H W A Ł A Nr

7 / 2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie: Podziału zysku bilansowego za 2017 r.
W głosowaniu udział brało 33 uprawnionych do głosowania :
za
- 31 gł.
przeciw - 2 gł.
wstrzym. - 0 gł.
Uchwała powyższa stanowi Załącznik do protokółu.
4/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
Projekt uchwały w powyższej sprawie odczytał Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia p. Witold Szydłowski, który następnie poddał go pod głosowanie:

U C H W A Ł A Nr

8 / 2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie: Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką
Spółdzielnia może zaciągnąć w 2018 i 2019 roku
w postaci kredytów i pożyczek
W głosowaniu udział brało 31 uprawnionych do głosowania :
za
- 29 gł.
przeciw - 0 gł.
wstrzym. - 2 gł.
Uchwała powyższa stanowi Załącznik do protokółu.
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5/ pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami z gospodarki
zasobami mieszkaniowymi.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków p. Witold Szydłowski
przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie, a następnie poddał go pod
głosowanie:

U C H W A Ł A Nr

9 / 2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie: Pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami
z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
W głosowaniu udział brało 31 uprawnionych do głosowania :
za
- 25 gł.
przeciw - 0 gł.
wstrzym. - 6 gł.
Uchwała powyższa stanowi Załącznik do protokółu.
6/

zmiany wysokości uczestnictwa członków Spółdzielni w kosztach
związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną.

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 10 / 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie: Zmiany wysokości uczestnictwa członków Spółdzielni
w kosztach związanych z działalnością społeczną,
oświatową i kulturalną.
W głosowaniu udział brało 30 uprawnionych do głosowania :
za
- 26 gł.
przeciw - 4 gł.
wstrzym. - 0 gł.
Uchwała powyższa stanowi Załącznik do protokółu.
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7/ absolutorium dla Członków Zarządu.
Projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom
Zarządu przedstawił Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. Witold Szydłowski
i poddał je pod głosowanie:

U C H W A Ł A Nr 11 / 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
p. Małgorzacie Samól z tytułu działalności w roku
obrachunkowym 2017;
W głosowaniu udział brało 30 uprawnionych do głosowania:
za
- 30 gł.
przeciw - 0 gł.
wstrzym. - 0 gł.
Powyższa uchwała stanowi Załącznik do protokółu.

U C H W A Ł A Nr 12 / 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J.I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu
Sp-ni p. Markowi Sowińskiemu z tytułu działalności
w roku obrachunkowym 2017;
W głosowaniu udział brało 30 członków Spółdzielni :
za
- 30 gł.
przeciw - 0 gł.
wstrzym. - 0 gł.
Powyższa uchwała stanowi Załącznik do protokółu.
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U C H W A Ł A Nr 13 / 2018
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu / Głównej
Księgowej p. Izabeli Olszewskiej z tytułu działalności
w roku obrachunkowym 2017.
W głosowaniu udział brało 30 członków Spółdzielni :
za
- 30 gł.
przeciw - 0 gł.
wstrzym. - 0 gł.
Powyższa uchwała stanowi Załącznik do protokółu.
Ad. 15.
Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
Działając w ramach punktu 15 porządku obrad dzisiejszego Walnego
Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni, Komisja informuje, iż dokonała
sprawdzeń i ustaleń opisanych w punkcie I protokołu przedstawionych w punkcie 10
porządku obrad, a nadto Komisja dokonała obliczenia głosów oddanych w
głosowaniu jawnym nad kolejnymi sprawami stanowiącymi przedmiot Walnego
Zgromadzenia.
Wyniki poszczególnych głosowań uwidoczniono w protokóle Walnego
Zgromadzenia i pod tekstami poszczególnych uchwał stanowiącymi załączniki do
protokółu Walnego Zgromadzenia.
Protokół Komisji Skrutacyjnej działającej na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni
Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie w dniu 7.06.2018 r. - stanowi
Załącznik do niniejszego protokółu.

Ad. 16.
Sprawozdanie Komisji Wniosków.
Komisja Wniosków, która ukonstytuowała się następująco:
1. Przewodniczący
2. Z-ca Przewodniczącego
3. Sekretarz

-

Anna Nowakowska,
Maria Zdrojewska-Tarsińska,
Anna Kisiel-Łowczyc,

opracowała wnioski zgłaszane przez członków uczestniczących w Walnym
Zgromadzeniu Członków w 7 czerwca 2018 r.

