
P R O T O K Ó Ł

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

w Sopocie
odbytego w dniu  24 września 2022 r.

w auli III Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie 
przy ul. O. Kolberga 15

P o r z ą d e k   o b r a d:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocników.
3. Wybór  Prezydium  Walnego  Zgromadzenia  Członków  (przewodniczącego,

zastępcy przewodniczącego i sekretarza).
4. Informacja Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści § 34 Statutu

oraz o wstępnym ustaleniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i
jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie  porządku  obrad  oraz  omówienie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie
zmiany Regulaminu obrad WZCz i przyjęcie jego jednolitego tekstu.

6. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:Mandatowo-Skrutacyjnej i Wniosków.
7. Ogłoszenie  Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej  o  kompletności  list  i  ilości

obecnych członków uprawnionych do głosowania.
8. Wybór Członków Rady Nadzorczej (prezentacja kandydatów, głosowanie).
9. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 30 maja 2019 r. 
10.Przedstawienie przez Zarządu: sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2019

oraz sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem niezależnego
biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok.

11.Przedstawienie  przez  Radę  Nadzorczą  sprawozdania  Rady  Nadzorczej  za  rok
2019 wraz z odczytaniem listu polustracyjnego.

12.Przedstawienie przez Zarządu: sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2020
oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.

13.Przedstawienie  przez  Radę  Nadzorczą  sprawozdania  Rady  Nadzorczej  za  rok
2020.

14.Przedstawienie przez Zarządu: sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2021
oraz sprawozdania finansowego za rok 2021.

15.Przedstawienie  przez  Radę  Nadzorczą  sprawozdania  Rady  Nadzorczej  za  rok
2021.

16.Oświadczenie  przewodniczącego  Komisji  Mandatowo–Skrutacyjnej  w  sprawie
prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności podejmowania uchwał
potwierdzonej w formie ostatecznego stwierdzenia przez Przewodniczącego WZCz.
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17.Dyskusja.
18.Omówienie i podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za  
    2019 rok,
b/ podziału zysku bilansowego za 2019 rok,
c/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok,
d/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok.

19.Omówienie i podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za  
    2020 rok,
b/ podziału zysku bilansowego za 2020 rok,
c/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok,
d/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.

20.Omówienie i podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za  
    2021 rok,
b/ podziału zysku bilansowego za 2021 rok,
c/ oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań,
d/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok,
e/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.

21. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawach:
1/ zmiany Statutu i przyjęcie jednolitego tekstu Statutu,
2/ zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcie jednolitego tekstu 
    Regulamin Rady Nadzorczej.

22.Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyboru do
Rady Nadzorczej.

23.Sprawozdanie Komisji Wniosków.
24.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Ad. 1.

Otwarcie obrad.

Otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. I. Kraszewskiego dokonała Sekretarz Rady Nadzorczej p. Dorota Wróblewska
(upoważniona  przez  Przewodniczącego  R.N.  p.  Andrzeja  Dudkowskiego),  która
powitała przybyłych członków Spółdzielni.
Upoważnienie powyższe stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Ad. 2.

Odczytanie listy pełnomocników.

Sekretarz  Rady Nadzorczej  p.  Dorota Wróblewska odczytała  również listę
pełnomocników członków Spółdzielni  (dwie osoby).  Pisma w powyższej  sprawie,
stanowiącą załączniki do niniejszego protokółu.
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Ad. 3.

Wybór Prezydium   Walnego Zgromadzenia Członków  
(przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza).

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
następujące kandydatury: p. Małgorzaty Podoleckiej oraz p. Witolda Szydłowskiego.
P.  Małgorzata  Podolecka  która  wyraziła  zgodę  na  kandydowanie  natomiast,
p. Witold Szydłowski – nie wyraził zgody na kandydowanie.
Nie zgłoszono innej kandydatury.

W  wyniku  głosowania  jawnego  większością  głosów  –  na
Przewodniczącego WZCz wybrano p. Małgorzatę Podolecką.

Wynik głosowania: za – 25 gł., przeciw – 1 gł, wstrzymujące – 3 gł.

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

W  wyniku  głosowania  jawnego  większością  głosów  –  na  Zastępcę
Przewodniczącego WZCz wybrano p. Witolda Szydłowskiego.

Wynik głosowania: za – 23 gł., przeciw – 0 gł, wstrzymujące –  5 gł.

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

W  wyniku  głosowania  jawnego  większością  głosów  –  na  Sekretarza
WZCz wybrano p. Elżbietę Kokocińską.

Wynik głosowania: za – 27 gł., przeciw – 0 gł, wstrzymujące – 4 gł.

Ad.  4.

Informacja  Przewodniczącego  Walnego  Zgromadzenia  o  treści
§ 34 Statutu Spółdzielni   oraz o wstępnym ustaleniu prawidłowości  
zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
wania uchwał.

Przewodnicząca  Walnego  Zgromadzenia  p.  Małgorzata  Podolecka  –
poinformowała przybyłych na zebranie członków Spółdzielni o treści § 34 Statutu
naszej Spółdzielni, a następnie odczytała jego treść:
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1. Walne  Zgromadzenie  może  podejmować  uchwały  jedynie  w sprawach  objętych
porządkiem obrad  podanym  do  wiadomości  członków w  terminach  i  w  sposób
określony w § 33 Statutu.
Zasada  ta  nie  dotyczy  uchwały  o  odwołaniu  członka  Zarządu,  któremu  Walne
Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium.

2. Walne Zgromadzenie nie  jest  władne uzupełnić  porządku obrad o inne sprawy,
może natomiast  -  większością głosów -  skreślić z porządku obrad poszczególne
sprawy lub  odroczyć  ich  rozpatrzenie  do  następnego  Walnego  Zgromadzeni,  a
także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

3. Uchwałę uważa się za podjętą jeżeli głosowała za nią zwykła większość ogólnej
liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu podczas głosowania z
wyjątkiem przypadków,  w których wymagana jest  kwalifikowana większość  2  /  
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głosów dla pojęcia uchwał w sprawach:
-  zmiany Statutu Spółdzielni;
-  odwołania przed upływem kadencji członka Rady Nadzorczej;
-  połączenia się Spółdzielni z inną spółdzielnią.

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.

5. Walne  Zgromadzenie  może  podejmować  uchwały  bez  względu  na   kworum.
Jednakże w sprawach:
     -  likwidacji Spółdzielni;
     -  przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań 

    likwidowanej Spółdzielni;
-  zbycia  nieruchomości;
-  zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej  Spółdzielni
   konieczne jest, aby w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia uczestniczyło
   łącznie co najmniej  1/25  ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

Następnie Przewodnicząca WZCz p. Małgorzata Podolecka – poinformowała
uczestników Walnego Zgromadzenia o wstępnym ustaleniu prawidłowości zwołania
Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

Ad. 5.

Przyjęcie porządku obrad oraz omówienie i podjęcie uchwały 
w sprawie zmiany   Regulaminu obrad W  ZCz i przyjęcie jego  
jednolitego tekstu.

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 żadnych uwag.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków p. Małgorzata Podolecka
poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad:
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U C H W A Ł A   Nr   1 / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia  24 września 2022 r.

w sprawie : Zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
  Członków.

W głosowaniu udział brało 29 uprawnionych do głosowania :

za            -     27 gł.
przeciw   -       0 gł.
wstrzym. -       2 gł.

Uchwała powyższa stanowi Załącznik do niniejszego protokółu.

Po zatwierdzeniu  porządku obrad – Przewodnicząca WZCz p.  Małgorzata
Podolecka zgłosiła następujący wniosek:
Zaproponowała,  aby  nie  odczytywać  całych  sprawozdań  Zarządu  oraz  Rady
Nadzorczej  za  lata:  2019,  2020,  2021,  gdyż  były  one  wyłożone  do  wglądu  w
siedzibie Spółdzielni  oraz zamieszone na stronie internetowej i  uważa, że każdy
miał możliwość zapoznania się z ich treściami (dotyczy to punktów porządku obrad
od 10/ do 15/).

P. Piotr Kumpiecki – zgłosił inną propozycję, aby nie czytać sprawozdań Zarządu
i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020, a jedynie za ostatni 2021 rok.

Wywiązała się dyskusja na powyższy temat, po której Przewodnicząca WZCz
p. Małgorzata Podolecka poddała pod głosowania powyższe dwie propozycje.

W wyniku głosowania jawnego Walne Zgromadzenie Członków większością
głosów członkowie przyjęło następujący wniosek:

Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz Zarządu za lata: 2019, 2020 i 2021
nie będą na dzisiejszym zebraniu odczytywane w całości, gdyż były one
wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni oraz zamieszone na stronie
internetowej i każdy członek Spółdzielni miał możliwość zapoznania się
z ich treściami (dotyczy to punktów porządku obrad od 10/ do 15/).

Wynik głosowania:   za 22 gł., przeciw – 4 gł., wstrzymujące – 2 gł.

Projekt  zmian  Regulaminu  obrad  Walnego  Zgromadzenia  Członków,
przedstawiła  Radca  Prawny  Spółdzielni  p.  Urszula  Janiszewska,  która  omówiła
również każdy paragraf Regulaminu, w którym wystąpiła zmiana.



6

Proponowane zmiany zostały dokonane poprzez:  

a/ w § 1 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie,
b/ w § 3 ustęp 3 otrzymuje nowe brzmienie,
c/ w § 12 ustęp 1 otrzymuje nowe brzmienie,
d/ w § 18 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie,
e/ w § 32 ustęp otrzymuje nowe brzmienie oraz dodaje się ustęp 5 
    o treści,
f/ w § 34 w ustępie 1 drugie zdanie otrzymuje nowe brzmienie,
g/ w § 35 zdaniu pierwszym dodaje się słowo „niniejszego Regulaminu”.

Projekt  zmian  Regulaminu  obrad  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  zmian  Regulaminu  nie  wniesiono  żadnych
poprawek, czy propozycji zmian.

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia p. Małgorzata Podolecka
odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu obrad Walnego
Zgromadzenia Członków i poddała go pod głosowanie:

U C H W A Ł A   Nr   2 / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia  24 września 2022 r.

w sprawie:  Zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia 
  Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
  im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie.

W głosowaniu udział brało 33 uprawnionych do  głosowania :

za   -  31 gł.
przeciw  -   0 gł.
wstrzym. -   2 gł.

Powyższa uchwała stanowi Załącznik do niniejszego protokółu.
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Ad. 6.

Wyb  ór   Komisji Walnego Zgromadzenia:   Mandatowo–   Skrutacyjnej   
i Wniosków.

KOMISJA   MANDATOWO–  SKRUTACYJNA:  

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

- p. Dorota Wróblewska,
- p. Paweł Kaczyna,
- p. Beata Kępka.

Zaproponowane  osoby  wyraziły  zgodę  na  kandydowanie  do  wyżej  wymienionej
Komisji. Nie zgłoszono innych kandydatur.

Następnie przeprowadzono głosowanie jawne na wszystkich kandydatów do
Komisji Skrutacyjnej.

Jednogłośnie  w  głosowaniu  jawnym  wybrano  Komisję  Mandatowo–
Skrutacyjną w wyżej wymienionym składzie.
Wynik głosowania: za – 28 gł., przeciw – 1 gł., wstrzymujące – 0 gł.

KOMISJA WNIOSKÓW:

Zaproponowano następujące osoby do Komisji Wniosków:

- p. Krzysztof Kwieciński,
- p. Barbara Kumpiecka,
- p. Anna Nowakowska.

Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do powyższej Komisji. Nie
zgłoszono innych kandydatur.

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

Jednogłośnie  w  głosowaniu  jawnym  wybrano  Komisję  Wniosków
w wyżej wymienionym składzie.
Wynik głosowania: za – 31 gł., przeciw – 0 gł.,  wstrzymujące – 3 gł.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia p. Małgorzata Podlecka – zarządziła 10
minutową przerwę w obradach, dla umożliwienia Komisjom ukonstytuowania się .
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Ad. 7.

Ogłoszenie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o kompletności
list obecności członków uprawnionych do głosowania.

Komisja  wybrana  przez  członków  Spółdzielni  Mieszkaniowej  im.  J.  I.
Kraszewskiego w Sopocie uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w dniu  24
września 2022 r. ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodnicząca - Dorota Wróblewska,
2. Z-ca Przewodniczącego - Beata Kępka,
3. Sekretarz - Paweł Kaczyna.

W  imieniu  Komisji  Mandatowo–Skrutacyjnej  Przewodnicząca  tej  Komisji
p. Dorota Wróblewska oświadczyła, iż listy obecności na Walne Zgromadzenie są
kompletne i  wskazała na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania
(39 osób).

Listy  obecności  członków  oraz  pełnomocników  obecnych  na  Walnym
Zgromadzeniu w dniu 24.09.2022 r. – stanowią Załączniki do niniejszego protokółu.

Ad. 8.

Wybory  Członków  Rady  Nadzorczej  (prezentacja  kandydatów,
głosowanie).

Przewodnicząca  Komisji  Mandatowo–Skrutacyjnej  Walnego  Zgromadzenia
Członków  p.  Dorota  Wróblewska  poinformowała,  że  wpłynęło  łącznie  14
oświadczeń członków Spółdzielni, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady
Nadzorczej Spółdzielni  (9 pism złożonych dnia 9.09.br. w siedzibie Sp-ni oraz 5
oświadczeń złożonych w dniu dzisiejszym na zebraniu).
 

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

Prezentacja kandydatów którzy złożyli pisma do dnia 09.09.br. odbywała się
w  kolejności  alfabetycznej  (9  osób),  natomiast  pozostałych  5  kandydatów  wg
kolejności składania oświadczeń podczas dzisiejszego posiedzenia.

1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; przybyła na dzisiejsze 
Walne Zgromadzenia Członków i potwierdziła dane zawarte w swoim 
oświadczeniu, które stanowi Załącznik do protokółu.

2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX przybyła na  dzisiejsze  Walne  
Zgromadzenia Członków i potwierdziła dane zawarte w swoim oświadczeniu, 
które stanowi Załącznik do protokółu.
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3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; przybyła na  dzisiejsze  
Walne Zgromadzenia Członków i potwierdziła dane zawarte w swoim 
oświadczeniu, które stanowi Załącznik do protokółu.

4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; przybył na dzisiejsze Walne 
Zgromadzenia Członków i potwierdził dane zawarte w swoim oświadczeniu, 
które stanowi Załącznik do protokółu.

5) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  przybyła na  dzisiejsze  
Walne Zgromadzenia Członków i potwierdziła dane zawarte w swoim 
oświadczeniu, które stanowi Załącznik do protokółu.

6) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; przybyła na dzisiejsze 
Walne Zgromadzenia Członków i potwierdziła dane zawarte w swoim 
oświadczeniu, które stanowi Załącznik do protokółu.

7) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; przybyła na  dzisiejsze  Walne  
Zgromadzenia Członków i potwierdziła dane zawarte w swoim oświadczeniu, 
które stanowi Załącznik do protokółu.

8) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; przybyła na dzisiejsze
Walne Zgromadzenia Członków i potwierdziła dane zawarte w swoim 
oświadczeniu, które stanowi Załącznik do protokółu.

9) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; przybył na dzisiejsze 
Walne Zgromadzenia Członków i potwierdził dane zawarte w swoim 
oświadczeniu, które stanowi Załącznik do protokółu.

10) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; przybyła na dzisiejsze Walne 
Zgromadzenia Członków  i złożyła oświadczenie o chęci kandydowania do  
R.N., które stanowi Załącznik do protokółu.  Dodała również, że nie prowadzi
działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni a także nie pozostaje w sporze
sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania finansowe wobec Sp-ni.

11) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; przybyła na 
dzisiejsze Walne Zgromadzenia Członków i złożyła oświadczenie o chęci 
kandydowania do R.N., które stanowi Załącznik do protokółu.  Dodała
również, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, 
a także nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje 
zobowiązania finansowe wobec Sp-ni.

12) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  przybyła na  dzisiejsze  
Walne Zgromadzenia Członków i złożyła oświadczenie o chęci kandydowania
do R.N., które stanowi Załącznik do protokółu.  Dodała również, że nie 
prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni a także nie pozostaje
w sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania finansowe wobec 
Spółdzielni.



13) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; przybyła na 
dzisiejsze Walne Zgromadzenia Członków  i  złożyła oświadczenie o chęci  
kandydowania do R.N., które stanowi Załącznik do protokółu.  Dodała
również, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
a także nie pozostaje w sporze sądowym i ma uregulowane swoje 
zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.

14) FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  przybył na  dzisiejsze  Walne  
Zgromadzenia Członków i złożył oświadczenie o chęci kandydowania do 
R.N., które stanowi Załącznik do protokółu.  Dodał również, że nie prowadzi 
działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, a także nie pozostaje w 
sporze sądowym i ma uregulowane swoje zobowiązania finansowe wobec  
Spółdzielni. 

Po  prezentacji  wszystkich  kandydatów,  Przewodnicząca  Walnego
Zgromadzenia p. Małgorzata Podolecka poinformowała uprawnionych o zasadach
poprawnego głosowania określonych w § 34 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Członków,  a  następnie  Komisja  Mandatowo–Skrutacyjna  rozdała  członkom
Spółdzielni ostemplowane pieczęcią Spółdzielni karty do głosownia.

Ad. 9.

Przyjęcie protokółu Walnego Zgromadzenia Członków 
z dnia   30 maja 2019   r.   

Protokół  Walnego  Zgromadzenia  Członków  z  dnia  30  maja  2019  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 30 maja 2019 r. - udział wzięło 32 uprawnionych do głosowania, którzy oddali
głosów:

za  - 31 gł.
przeciw -   0 gł.
wstrzym. -   1 gł.

Ad.  10.  do  ad. 15.

Sprawozdania  Rady  Nadzorczej  i  Zarządu  Spółdzielni,  które  miały  być
przedstawiane w tych punktach nie będą czytane – zgodnie z przyjętym wcześniej
wnioskiem na dzisiejszym posiedzeniu  Walnego  Zgromadzenia  Członków (patrz
punkt 5/ niniejszego protokółu).
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Ad. 16.

Oświadczenie  Przewodniczącego  Komisji  Mandatowo–
Skrutacyjnej  w  sprawie  prawidłowości  zwołania  Walnego
Zgromadzenia i zdolności podejmowania uchwał potwierdzonej w
formie ostatecznego stwierdzenia przez Przewodniczącego WZCz.

Działając  w  imieniu  Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej  jej  przewodnicząca
p.  Dorota  Wróblewska  oświadczyła  ostatecznie,  iż  po  zbadaniu  odpowiednich
dokumentów,  dzisiejsze  Walne  Zgromadzenie  Członków  zostało  zwołane
prawidłowo  w  trybie  przewidzianym  w  art.  83 ustęp  6  ustawy  o  spółdzielniach
mieszkaniowych (tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz § 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.

Na podstawie listy obecności członków i ich pełnomocników uczestniczących
w  Walnym  Zgromadzeniu  Spółdzielni  Członków  w  dniu  24.09.2022 r. Komisja
stwierdza, iż:

– na 1199 członków Spółdzielni przybyło 39 osób, w tym 2 pełnomocników, 
co stanowi 3,25 % uprawnionych do głosowania.

Powyższe ustalenia upoważniają Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
do stwierdzenia, iż Walne Zgromadzenie jest ważne i zgodnie z treścią § 34 Statutu
zdolne do podejmowania uchwał.

Ad.  17.

D y s k u s j a.

P.  Violetta  XXXXXXXX (Kraszewskiego 35)  –  poruszyła  sprawę zakładania  w
mieszkaniach klimatyzatorów, czy jest taka możliwość, a jeżeli nie, to czy można by
zmienić te przepisy w tej sprawie obowiązujące obecnie w Spółdzielni ?

P. Jadwiga XXXXXXX (Pokorniewskiego 5 oraz Kraszewskiego 29) – poruszyła
następujące sprawy:

- ogrzewania klatki  schodowej  w budynku Pokorniewskiego 5;  Uważa że w
ramach  oszczędzania  ciepła  można  by  ograniczyć  ogrzewanie  na  klatek
schodowych;

- czy istnieje możliwość założenia podzielników ciepła w mieszkaniach.

Wyjaśnień  w  powyższych  sprawach  udzielali  Prezesi  Spółdzielni  p.  Małgorzata
Samól i p. Marek Sowiński:

- sprawie  montowania  klimatyzatorów  w  mieszkaniach,  należało  by
ewentualnie  zmienić  zapisy  w  Regulaminach  Spółdzielni  i  określić  typ
klimatyzatora jaki jest wymagany do montażu – Zarząd rozważy tę sprawę;
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- do Spółdzielni nie docierały do tej pory informacje, w sprawie nadmiernego
ogrzewania  klatki  schodowej  bud.  Pokorniewskiego  5,  ale  zostanie  to
sprawdzone przez Dział Techniczny Sp-ni;

- obecnie  Zarząd  Spółdzielni  jest  w  trakcie  przygotowywania  nowych
przepisów dotyczących rozliczania za ciepło, w których jednak nie przewiduje
się montażu podzielników ciepła.

P. Piotr XXXXXXXXXX (Kraszewskiego 37) – poruszył sprawę wymiany zaworów
termostatycznych we wszystkich mieszkaniach; Nie było informacji, że jeżeli ktoś
ma już wymienione zawory na nowy typ to nie trzeba ich wymieniać. Uważa że
lokatorzy zostali zmuszeni do tej wymiany. Poruszył również sprawę wieloletniego
obciążenia funduszu remontowego kosztami wymiany zaworów, co to oznacza?

Wyjaśnień na poruszany temat Z-ca Prezesa Spółdzielni p. Marek Sowiński:
- sprawa wymiany zaworów jest jeszcze w trakcie, po zakończeniu tych prac

otrzymamy pełną inwentaryzację (robione są zdjęcia), a koszty tej inwestycji
zostały rozłożone na 10 lat.

P.  Katarzyna  XXXXXXXXX (Kraszewskiego  39) –  również  poruszyła  sprawę
wymiany zaworów termostatycznych; Stwierdziła, że wykonawcy tych prac (firma
„Techem”) nie byli odpowiednio przygotowani do tej wymian w jej mieszkaniu (nie
posiadali zaworów krzyżowych). Poruszyła również sprawę opłaty za te prace; Czy
jeżeli  w jej  mieszkaniu nie wymienią  zaworów to czy zostanie  ona zwolniona z
kosztów?

Z-ca  Prezesa  p.  Marek  Sowiński  –  wymiana  powinna  nastąpić  we  wszystkich
mieszkaniach, a koszt wymiany zostanie ujęty w funduszu remontowym wszystkich
budynków w okresie 10 lat.

P. Marcin XXXXXXX (Kraszewskiego 27) – zadał pytanie, czy wymiana zaworów
wpłynie na zaoszczędzenie opłat za ogrzewanie ?

Z-ca Prezesa p. Marek Sowiński – uważa, że oczywiście będzie miało to wpływ na
spadek zużycia energii cieplnej w budynkach.

P.  Jerzy  XXXXXXXXX (Tatrzańska  2) –  uważa,  że  koszty  wymiany  zaworów
rozłożone jest na 10 lat, nie zostaną mocno odczute przez mieszkańców, a mogą
wpłynąć na oszczędność kosztów.

P.  Katarzyna  XXXXXXXXX (Kraszewskiego  39)  – poruszyła  również  sprawę
częstego pojawiania się dzików na terenie osiedla; Czy można by wykonać jakieś
ogrodzenie od strony lasu ?

Wyjaśnień  w  powyższej  sprawie  udzielili  Prezesi  p.  Małgorzata  Samól  oraz  p.
Marek Sowiński:

- koszt  montażu  takiego  ogrodzenia  jest  bardzo  wysoki  i  należałoby  to
uzgodnić z Urzędem Miasta; Obecnie nie można wywozić dzików, pozostaje
ewentualnie ich odstrzał.
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P.  Marcin  XXXXX (Kraszewskiego  27)  –  uważa,  że  śmietnik  centralny  (dla
budynków  4-piętrowych),  jest  w  bardzo  złym  stanie;  Czy  przewiduje  się  jego
remont, albo ewentualnie odnowienie posadzki tego śmietnika.

Prezes Sp-ni p. Małgorzata Samól – Zarząd rozważy tę sprawę.

P.  Hanna  XXXXXXXX (Kraszewskiego  39) –  poruszyła  sprawę  drzewa  przy
budynku Kraszewskiego 39 – kiedy zostanie to wykonane?

P.  Irena  XXXXXXX (Kraszewskiego  37) –  poruszyła  sprawę  montażu  wind  w
budynkach Kraszewskiego 35 i 37 – na jakim etapie jest realizacja tej inwestycji ?

Wyjaśnień w powyższej sprawie udzielił Z-ca Prezesa p. Marek Sowiński: 
- Zarząd otrzymał dwie oferty firm: Schindler i Ottis; Tańsza o około 100 tys. zł

okazała  się  oferta  firmy  Schindler  i  obecnie  finalizowane  są  rozmowy
z przedstawicielami tej firmy.

- Dodatkowo Prezes omówił  sprawę ewentualnego dofinansowania montażu
wind z tzw. „Funduszu Dostępności Plus”.

P.  Marcin  XXXXXXX (Kraszewskiego  27)  – poruszył  sprawę  remontu  drogi
dojazdowej do budynku Sp-ni, wzdłuż garaży – czy teren ten zależy do naszej Sp-
ni?

Z-ca  Prezesa  p.  Marek  Sowiński  –  stwierdził,  że  teren  ten  należy  do  naszej
Spółdzielni i w najbliższych planach nie jest przewidywany jego remont.

P.  Hanna  XXXXXXX (Kraszewskiego  39) –  przy  wykonywaniu  wind  we
wcześniejszych   budynkach,  była  również  mowa  o  montażu  podjazdów  przed
budynkami, czy istnieje nadal możliwość wykonania tych prac ?

Z-ca Prezesa p. Marek Sowiński – poinformował, że w poprzednich latach trudno
było znaleźć wykonawcy na te prace. Obecnie w ramach prowadzonych rozmów,
w  sprawie  budowy  nowych  wind  w  budynkach  Kraszewskiego  35  i  37,  firma
Schindler zobowiązała się do przedstawienia oferty również na wykonanie takich
podjazdów we wszystkich budynkach IV-piętrowych. Finansowanie tych prac będzie
można ewentualnie również umieścić w programie „Fundusz Dostępności Plus”.

P.  Bożena  XXXXXX (Tatrzańska  4) –  poruszyła  sprawę  malowania  klatki
schodowej w budynku Tatrzańska 4, kiedy jest planowany taki remont? Stan klatki
schodowej tego budynku jest w bardzo złym stanie.

Z-ca Prezes p. Marek Sowiński – malowanie tego budynku będzie możliwe dopiero
po  wykonaniu  w  nim  wymiany  instalacji  elektrycznej  oraz  przeciw  pożarowej;
Ewentualnie w terminie wcześniejszym, może być wykonane odnowienie wejść do



budynków (przy windzie), ale nadal nie jest przyjęty konkretny termin.
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P. Jadwiga xxxxxxx (Pokorniewskiego 5 i Kraszewskiego 29):

- Zarząd od 5 lat prowadzi rozmowy z GPEC, w sprawie podłączenia budynku
Pokorniewskiego nr  5  do  instalacji  c.o.  i  ciepłej  wody  dostarczanej  przez
GPEC;

- plac  zabaw  przy  budynku  Pokorniewskiego  5  jest  w  bardzo  złym stanie,
zabawki  są zniszczone i  nie  nadają  się  do  użytkowania;  czy  Spółdzielnia
zamierza coś z tym zrobić.

Wyjaśnień na poruszane tematy udzielali Prezesi Spółdzielni p. Małgorzata Samól i
p. Marek Sowiński:

- plac zabaw koło budynku Pokorniewskiego 5 nie leży na naszym terenie i nie
możemy tam inwestować;

- Zarząd Spółdzielni  od 5 lat  prowadzi  rozmowy z GPEC, lecz niestety bez
pozytywnych  efektów;  Na  dzień  dzisiejszy  GPEC  nie  widzi  korzyści
wykonania takiej inwestycji.

P.  Piotr  xxxxxxxxxi (Sienkiewicza  25)  – ponieważ  temat  powyższy  jest  jemu
znany z powodów zawodowych, udzielił dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie; Na
dzień dzisiejszy ze  względów formalnych inwestycja taka nie jest opłacalna dla
GPEC (zbyt mało odbiorców w tym rejonie jest zainteresowanych podłączeniem się
do GPEC).

Zarząd  Spółdzielni  poinformował,  że  ponownie  wystąpi  do  Urzędu  Miasta,  w
sprawie ewentualnej pomocy w negocjacjach z GPEC,w celu podłączenia budynku
Pokorniewskiego 5 do GPEC.

Nie było więcej głosów w dyskusji.

Prezes  Spółdzielni  p.  Małgorzata  Samól  w  imieniu  Zarządu  –  złożyła
Przewodniczącej  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 2021 r. poz. 1208).

Powyższe oświadczenie stanowi Załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.  18/

Omówienie i p  odjęcie uchwał  w sprawach:  

    1/   zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
 Zarządu za 2019 rok.
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Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Przewodnicząca Walnego
Zgromadzenie  p.  Małgorzata  Podolecka,  która  następnie  poddała  ją  pod
głosowanie:

U C H W A Ł A   Nr   3  / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie  z dnia 24 września 2022 r.

w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu i sprawozdania 
  finansowego Spółdzielni za 2019 r. 

W głosowaniu udział brało 26 uprawnionych do głosowania :

za            -  25 gł.
przeciw    -   0 gł.
wstrzym.  -   1 gł. 

Uchwała powyższa stanowi Załącznik do protokółu.

   2/   podziału zysku bilansowego za 201  9 rok.  

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia p. Małgorzata Podolecka odczytała
projekt uchwały w powyższej sprawie i poddała ją pod głosowanie:

U C H W A Ł A   Nr    4  / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 24 września 2022 r.

w sprawie: Podziału zysku bilansowego za 2019 r.

W głosowaniu udział brało 26 uprawnionych do głosowania :

za            -  25 gł.
przeciw   -    0 gł.
wstrzym. -    1 gł.

Uchwała powyższa stanowi Załącznik do protokółu.
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  3/    udzielenia   ab  solutorium   członkom   Zarządu   za 2019 rok.  

Projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom
Zarządu  przedstawiła  Przewodnicząca  Walnego  Zgromadzenia  p.  Małgorzata
Podolecka i poddała je pod głosowania:

U C H W A Ł A   Nr   5  / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie  z dnia  24 września 2022r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 
 p. Małgorzacie Samól z tytułu działalności w roku
 obrachunkowym 2019;

W głosowaniu udział brało 26 uprawnionych do głosowania:

za           -  26 gł.
przeciw   -    0 gł.
wstrzym. -    0 gł.

Powyższa uchwała stanowi Załącznik do protokółu.

U C H W A Ł A   Nr  6 / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 24 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu 
Sp-ni p. Markowi Sowińskiemu z tytułu działalności 
w roku obrachunkowym 2019;

W głosowaniu udział brało 27 członków Spółdzielni :

za           -  26 gł.
przeciw   -    0 gł.
wstrzym. -    1 gł.

Powyższa uchwała stanowi Załącznik do protokółu.
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U C H W A Ł A   Nr  7  / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 24 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu / Głównej 
Księgowej p. Annie Grynczyńskiej z tytułu działalności
w roku obrachunkowym 2019;

W głosowaniu udział  brało 26 członków Spółdzielni :

za            -  26 gł.
przeciw   -    0 gł.
wstrzym. -    0 gł.

Powyższa uchwała stanowi Załącznik do protokółu.

   4/    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej   za 2019 rok.  

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków p. Małgorzata Podolecka
przedstawiła projekt uchwały w powyższej sprawie, a następnie poddała tę uchwalę
pod głosowanie:

U C H W A Ł A   Nr    8 / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 24 września 2022 r.

         w sprawie:  Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
  Spółdzielni za 2019 rok. 

W głosowaniu udział brało 26 uprawnionych do głosowania :

za   -   26 gł.
przeciw  -     0 gł.
wstrzym.  -     0 gł.

Powyższa uchwała stanowi Załącznik do protokółu.
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Ad.  1  9  /  

Omówienie i p  odjęcie uchwał  w sprawach:  

    1/   zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
 Zarządu za 2020 rok.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Przewodnicząca Walnego
Zgromadzenie  p.  Małgorzata  Podolecka,  która  następnie  poddała  ją  pod
głosowanie:

U C H W A Ł A   Nr   9  / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie  z dnia 24 września 2022 r.

w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu i sprawozdania 
  finansowego Spółdzielni za 2020 r. 

W głosowaniu udział brało 26 uprawnionych do głosowania :

za            -  26 gł.
przeciw    -   0 gł.
wstrzym.  -   0 gł. 

Uchwała powyższa stanowi Załącznik do protokółu.

   2/   podziału zysku bilansowego za 20  20 rok.  

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia p. Małgorzata Podolecka odczytała
projekt uchwały w powyższej sprawie i poddała ją pod głosowanie:

U C H W A Ł A   Nr    10  / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 24 września 2022 r.

w sprawie: Podziału zysku bilansowego za 2020 r.

W głosowaniu udział brało 26 uprawnionych do głosowania :

za            -  26 gł.
przeciw   -    0 gł.
wstrzym. -    0 gł.



Uchwała powyższa stanowi Załącznik do protokółu.
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  3/    udzielenia   ab  solutorium   członkom   Zarządu   za 2020 rok.  

Projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom
Zarządu  przedstawiła  Przewodnicząca  Walnego  Zgromadzenia  p.  Małgorzata
Podolecka i poddała je pod głosowania:

U C H W A Ł A   Nr   11 / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie  z dnia  24 września 2022r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 
 p. Małgorzacie Samól z tytułu działalności w roku
 obrachunkowym 2020;

W głosowaniu udział brało 26 uprawnionych do głosowania:

za           -  26 gł.
przeciw   -    0 gł.
wstrzym. -    0 gł.

Powyższa uchwała stanowi Załącznik do protokółu.

U C H W A Ł A   Nr   12  / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 24 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu 
Sp-ni p. Markowi Sowińskiemu z tytułu działalności 
w roku obrachunkowym 2020;

W głosowaniu udział brało 26 członków Spółdzielni :

za           -  26 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  / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 24 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu / Głównej 
Księgowej p. Annie Grynczyńskiej z tytułu działalności
w roku obrachunkowym 2020;

W głosowaniu udział  brało 26 członków Spółdzielni :

za            -  26 gł.
przeciw   -    0 gł.
wstrzym. -    0 gł.

Powyższa uchwała stanowi Załącznik do protokółu.

   4/    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej   a 2020 rok.  

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków p. Małgorzata Podolecka
przedstawiła projekt uchwały w powyższej sprawie, a następnie poddała tę uchwalę
pod głosowanie:

U C H W A Ł A   Nr   14  / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 24 września 2022 r.

         w sprawie:  Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
  Spółdzielni za 2020 rok. 

W głosowaniu udział brało 26 uprawnionych do głosowania :

za   -   26 gł.
przeciw  -     0 gł.
wstrzym.  -     0 gł.

Powyższa uchwała stanowi Załącznik do protokółu.
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Ad.  20/

Omówienie i p  odjęcie uchwał  w sprawach:  

    1/   zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
 Zarządu za 2021 rok.

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawiła Przewodnicząca Walnego
Zgromadzenie  p.  Małgorzata  Podolecka,  która  następnie  poddała  ją  pod
głosowanie:

U C H W A Ł A   Nr   15  / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie  z dnia 24 września 2022 r.

w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu i sprawozdania 
  finansowego Spółdzielni za 2021 r. 

W głosowaniu udział brało 26 uprawnionych do głosowania :

za            -  26 gł.
przeciw    -   0 gł.
wstrzym.  -   0 gł. 

Uchwała powyższa stanowi Załącznik do protokółu.

   2/   podziału zysku bilansowego za 20  21 rok.  

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia p. Małgorzata Podolecka odczytała
projekt uchwały w powyższej sprawie i poddała ją pod głosowanie:

U C H W A Ł A   Nr    16  / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 24 września 2022 r.

w sprawie: Podziału zysku bilansowego za 2021 r.

W głosowaniu udział brało 26 uprawnionych do głosowania :

za            -  26 gł.
przeciw   -    0 gł.
wstrzym. -    0 gł.



Uchwała powyższa stanowi Załącznik do protokółu.
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  3/    oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

Projekt  uchwały w powyższej  sprawie odczytała Przewodnicząca Walnego
Zgromadzenia  p.  Małgorzata  Podolecka,  która  następnie  poddała  ją  pod
głosowanie:

U C H W A Ł A   Nr    17  / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 24 września 2022 r.

w sprawie: Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką
 Spółdzielnia może zaciągnąć w 2021 i 2022 roku 
 w postaci kredytów i pożyczek.

W głosowaniu udział brało 26 uprawnionych do głosowania :

za            -  25 gł.
przeciw   -    0 gł.
wstrzym. -    1 gł.

Uchwała powyższa stanowi Załącznik do protokółu.

  4/ udzielenia   ab  solutorium   członkom   Zarządu   za 2019 rok.  

Projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom
Zarządu  przedstawiła  Przewodnicząca  Walnego  Zgromadzenia  p.  Małgorzata
Podolecka i poddała je pod głosowania:

U C H W A Ł A   Nr   18  / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie  z dnia  24 września 2022r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 
 p. Małgorzacie Samól z tytułu działalności w roku
 obrachunkowym 2021;

W głosowaniu udział brało 26 uprawnionych do głosowania:

za           -  26 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   19 / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 24 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu 
Sp-ni p. Markowi Sowińskiemu z tytułu działalności 
w roku obrachunkowym 2021;

W głosowaniu udział brało 26 członków Spółdzielni :

za           -  25 gł.
przeciw   -    0 gł.
wstrzym. -    1 gł.

Powyższa uchwała stanowi Załącznik do protokółu.

U C H W A Ł A   Nr  20  / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 24 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu / Głównej 
Księgowej p. Annie Grynczyńskiej z tytułu działalności
w roku obrachunkowym 2021;

W głosowaniu udział  brało 26 członków Spółdzielni :

za            -  26 gł.
przeciw   -    0 gł.
wstrzym. -    0 gł.

Powyższa uchwała stanowi Załącznik do protokółu.

   5/    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej   za rok 2021  

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków p. Małgorzata Podolecka
przedstawiła projekt uchwały w powyższej sprawie, a następnie poddała tę uchwalę



pod głosowanie:
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U C H W A Ł A   Nr    21 / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia 24 września 2022 r.

         w sprawie:  Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
  Spółdzielni za 2021 rok. 

W głosowaniu udział brało 26 uprawnionych do głosowania :

za   -   26 gł.
przeciw  -     0 gł.
wstrzym.  -     0 gł.

Powyższa uchwała stanowi Załącznik do protokółu.

Ad. 21.

Omówienie i podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zmian Statutu i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.

Projekt  zmian  Statutu  przedstawiła  Radca  Prawny Spółdzielni  p.  Urszula
Janiszewska.

Proponowane zmiany dotyczą następujących paragrafów:  

- w § 2 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie,
- w § 4 dodaje się punkt „d” z nowym brzmienie;
- w § 7 ustępy 1 i 2 otrzymują nowe brzmienia;
- w § 8 ustępie 1 punkcie „e” po zakończeniu dotychczasowej treści dodaje
się „z zastrzeżeniem punktu f”;
- w § 9 ustępie 2 dodaje się zdanie trzecie;
- w § 12 ustępie 2 punkty 1, 7 i 11 otrzymują nowe brzmienia;
- w § 29 ustępy 2 i 3 – zdanie pierwsze otrzymuje nowe brzmienie;
- w § 32 ustępy 1 i 3 otrzymują nowe brzmienia, w ustępie 5 nowe brzmienie
otrzymuje zdanie pierwsze;
- § 33 ustępie 1 zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie;
- w § 39 ustęp 1 i 2  otrzymują nowe brzmienia;
- w § 41 ustępie 1 kolejne punkty po punkcie „p” otrzymują oznaczenia: „r”,
„s”, „t”, „u”, „w”, „z”
-  §  41  w  punkcie  „t”  w  końcowym  fragmencie  zdania  słowo  „Ustawy”
zastępuje się słowem „ustaw”;
- w § 46 ustęp 2 otrzymuje nowe brzmienie;



- w § 48 punkcie 2 skreślić nawias wraz z zawartą w nim treścią;
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- w § 52 ustępie 1 zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie;
- w § 60 ustępie 4 w zdaniu drugim dodaje się nowy zapis;
- w § 135 dodaje się ustęp 5 o nowym brzmieniu;
- § 137 otrzymuje nowe brzmienie.

Radca Prawny p. Urszula Janiszewska – szczegółowo omówiła paragrafy w
którym wprowadzone zostaną zmiany Statutu.

W trackie przedstawiania informacji odbywała się dyskusja, w której Radca
Prawny wyjaśniała sprawy problemowe.

Po  przedstawieniu  zmian  Statutu  przez  Radcę  Prawnego  oraz  krótkiej
dyskusji  Przewodnicząca  Walnego  Zgromadzenia  Członków  p.  Małgorzata
Podolecka poddała pod głosowania projekt uchwały w sprawie zmian Statutu:

U C H W A Ł A   Nr   22  / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia  24 września 2022 r.

w sprawie: Zmiany Statutu Spółdzielni 

W głosowaniu udział brało 26  uprawnionych do głosowania :

za            -  25 gł.
przeciw   -    0 gł.
wstrzym. -    1 gł.

Uchwała powyższa stanowi Załącznik do protokółu.

2/  zmiany  Regulaminu  Rady  Nadzorczej  i  przyjęcie  jednolitego
tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej.

Projekt  zmian  Regulaminu Rady  Nadzorczej przedstawiła  Radca  Prawny
Spółdzielni p. Urszula Janiszewska.

Proponowane zmiany dotyczą następujących paragrafów:  

- § 1 otrzymuje nowe brzmienie,
- w § 2 ustęp 1 otrzymuje nowe brzmienie;
- w § 3 dodaje się nowe słowa;
- w § 5 punkty „a”, ł”, „n” i „t” otrzymują nowe brzmienia oraz uchyla się punkty
„q” i „w”, a kolejne punkty po punkcie „p” otrzymują nowe oznakowania „r”, „s”,
„t”, „u”, „w”, „z”;



- w § 11 dodaje się ustęp 4 o nowym brzmieniu;
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- w § 12 uchyla się ustęp 4;
- w § 17 ustęp 4 otrzymuje nowe brzmienie;
- w § 19 ustęp 3 otrzymuje nowe brzmienie;
- w § 22 ustępy 1 i 5 otrzymują nowe brzmienia.
 

Po  przedstawieniu  zmian  Regulaminu  Rady  Nadzorczej  przez  Radcę
Prawnego oraz krótkiej dyskusji Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Członków
p. Małgorzata Podolecka poddała pod głosowania projekt uchwały w tej sprawie:

U C H W A Ł A   Nr   23  / 2022

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie z dnia  24 września 2022 r.

w sprawie: Zmiany Statutu Spółdzielni 

W głosowaniu udział brało 26  uprawnionych do głosowania :

za            -  26 gł.
przeciw   -    0 gł.
wstrzym. -    0 gł.

Uchwała powyższa stanowi Załącznik do protokółu.

Komisja  Mandatowo-Skrutacyjna  stwierdziła,  iż 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 24.09.2022 r. -
stanowi Załącznik do niniejszego protokółu.

Ad. 22.

Sprawozdanie Komisji   Mandatowo-  Skrutacyjnej   i ogłoszenie   
wyników wyborów do Rady Nadzorczej.

Protokół  Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej  w  sprawie  wyborów  do  Rady



Nadzorczej – przedstawiła Przewodniczący tej Komisji p. Dorota Wróblewska:
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Po zakończeniu oddawania głosów Komisja dokonała otwarcia urny i ustaliła:

a/ liczba wrzuconych kart wyborczych 31, w tym liczba kart nieważnych – 1;
b/ liczba głosów oddanych ogółem 30 na wszystkich kandydatów;
c/ liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na Walnym
    Zgromadzeniu – znajduje się w Protokóle Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
   (patrz Protokół – Załącznik).

Trzech kandydatów: p. Violetta Machnowska, p. Lidia Lublinn-Lenczewska oraz
P. Witold Szydłowski – otrzymali taką samą ilość głosów, tj. po 16. Komisja Mandatowo –
Skrutacyjna  stwierdziła,  że  w związku  z  powyższym należy  przeprowadzić  drugą  turę
wyborów.
Po przedstawieniu powyższej informacji przez Komisję  Mandatowo–Skrutacyjną, jeden
z ww. kandydatów – p. Witold Szydłowski – złożył ustną rezygnację z kandydowania do
Rady Nadzorczej i odstąpiono od przeprowadzenia drugiej tury wyborów.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna stwierdza, iż zgodnie z treścią § 29 ust. 3 i
4  Statutu  oraz  §  36  ust.  2  Regulaminu  Walnego  Zgromadzenia  Członków
Spółdzielni  (zdanie  1-e),  do  Rady  Nadzorczej  wybrani  zostali  kandydaci,  którzy
otrzymali 50 % i więcej oddanych głosów.

W wyniku wyborów do Rady Nadzorczej wybrano następujący skład Rady
Nadzorczej (wg ilości oddanych głosów):

  1/ Małgorzata Bator
   2/ Małgorzata Podolecka

  3/ Filip Kaczmarczyk
   4/ Elżbieta Kokocińska
   5/ Piotr Kumpiecki
   6/ Irena Daniluk
   7/ Magdalena Milewska

  8/ Hanna Czapiewska
    9/ Anna Nowakowska.

Jednocześnie  Komisja  stwierdziła,  iż  zgodnie  z  powyższą  informacją
obsadzone  zostały  wszystkie  mandaty  do  Rady  Nadzorczej  (9  mandatów).
Natomiast na zastępców członków Rady Nadzorczej wybrano:

1. Violetta Machnowska
2. Lidia Lublinn-Lenczewska.

Protokół  Komisji  Skrutacyjnej  działającej  na  Walnym  Zgromadzeniu
Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie w dniu 24.09.2022 r. -
stanowi Załącznik do niniejszego protokółu.
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Ad. 23.

Sprawozdanie Komisji Wniosków.

Komisja Wnioskowa ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący - Anna Nowakowska,
2. Z-ca Przewodniczącego - Barbara Kumpiecka
3. Sekretarz - Krzysztof Kwieciński,

Komisja opracowała wnioski zgłaszane przez członków uczestniczących w  
Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 24.09.2022 r.

Protokół Komisji Wniosków przedstawiła Przewodnicząca tej Komisji p. Anna
Nowakowska.

Protokół powyższy stanowi Załącznik do niniejszego protokółu WZCz.

Ad. 24.

Zamknięcie obrad.

Po  wyczerpaniu  wszystkich  spraw  zamieszczonych  w  porządku  obrad
Przewodnicząca  Walnego  Zgromadzenia  p.  Małgorzata  Podoelcka,  dokonała
formalnego  zamknięcia  obrad  Walnego  Zgromadzenia  Członków  Spółdzielni
Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie, dziękując obecnym członkom za
udział w jego obradach oraz organom Spółdzielni za jego organizację.

Protokólanci:

1. Anna Zielonka.....................................

2. Beata Kępka ........................................

  Sekretarz WZCz Przewodnicząca WZCz

          Elżbieta Kokocińska  Małgorzata Podolecka


