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INFORMACJA Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ „MŁYNIEC” ZWOŁANEGO W DNIU 31.08.2021 R.  

 

W dniu 31.08.2021 r.  o godz. 17
00

 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym 

AMBEREXPO w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 w Sali Konferencyjnej nr 1 odbyło się 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec” zwołane przez Zarząd SM 

,,Młyniec”. 

 

W Walnym Zgromadzeniu udział wzięło według listy obecności 133 członków Spółdzielni 

oraz złożono 78 pełnomocnictw. 

Listy obecności oraz lista pełnomocnictw stanowią załączniki do protokółu Walnego 

Zgromadzenia. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie  obrad  Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania 

Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. 

3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej. 

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

5. Przyjęcie protokółu Walnego Zgromadzenia z dnia 16.09.2020 r. 

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności od maja 2020 r.  

7. Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 

Spółdzielni za 2020 r.  

8. Przedstawienie  sprawozdania  Zarządu  Spółdzielni  z działalności w 2020 r.  

9. Informacja z przeprowadzonego badania lustracyjnego z działalności Spółdzielni za okres                     

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1)  przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej, 

2)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r., 

3)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2020 r., 

4)  podziału  nadwyżki  bilansowej za 2020 r., 

5)  udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2020 r. 

11. Uchwalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział                     

w posiedzeniach  Rady Nadzorczej na kadencję 2021 r. – 2024 r.  

12. Uchwalenie zasad wynagradzania członków Spółdzielni, wybranych przez Radę 

Nadzorczą do komisji problemowych Rady Nadzorczej spoza jej grona na kadencję 2021 r. 

– 2024 r. 

13. Wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję 2021 r. – 2024 r. 

14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie wyboru członków Spółdzielni       

do Rady Nadzorczej na kadencję 2021 r. – 2024 r. 

15. Podjęcie innych uchwał – jeżeli zostaną zgłoszone w trybie §61 ust. 6 Statutu.    

16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia. 
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17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

Ad. 1)  

W imieniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” zgodnie z § 66 Statutu 

Spółdzielni obrady Walnego Zgromadzenia otworzył upoważniony przez Radę Nadzorczą 

członek Rady Nadzorczej i stwierdził,  że zgodnie z § 61 i § 62 Statutu Spółdzielni, Walne 

Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał, po czym 

odczytał listę pełnomocnictw i przedstawił informacje dotyczące:  

1/ przetwarzania danych osobowych związanych z obradami Walnego Zgromadzenia      

Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec”, 

2/ protokółowania obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” 

3/ głosowania za pomocą elektronicznych urządzeń i systemu, służących do oddawania            

i liczenia głosów. 

 

Ad. 2)  

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej zgodnie z § 66 Statutu Spółdzielni zarządził wybór 

Prezydium.  

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę p. Leszka Prusaka. 

Po przeprowadzonym głosowaniu ww. uzyskał 156 głosów za i 19 przeciw. 

 

Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę p. Olgi Sikorskiej. 

Po przeprowadzonym głosowaniu ww. uzyskała 170 głosów za i 14 przeciw. 

 

Prezydium Walnego Zgromadzenia zostało wybrane w składzie: 

Przewodniczący - Leszek Prusak 

Sekretarz            - Olga Sikorska. 

 

Prowadzenie obrad przejął wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Leszek 

Prusak. 

Ad. 3)  

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej  zgłoszono kandydatury: 

- p. Marii Górskiej – nie wyraziła zgody na kandydowanie, 

- p. Alfreda Szymańskiego – wyraził zgodę na kandydowanie, 

- p. Małgorzaty Mosakowskiej – wyraziła zgodę na kandydowanie.  

Po przeprowadzonym głosowaniu skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, został wybrany 

stosunkiem głosów 174 za i 3 przeciw. 

 

Do Komisji Wyborczej zgłoszono kandydatury: 

- p. Marii Górskiej – wyraziła zgodę na kandydowanie, 

- p. Teresy Myśliwiec – wyraziła zgodę na kandydowanie. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu skład Komisji Wyborczej, został wybrany stosunkiem 

głosów 154 za i 22 przeciw. 

 

Do Komisji Wnioskowej zgłoszono kandydatury: 

- p. Jerzego Wieczorka – wyraził zgodę na kandydowanie, 

- p. Lecha Kosickiego – wyraził zgodę na kandydowanie. 

Po przeprowadzonym głosowaniu skład Komisji Wnioskowej, został wybrany stosunkiem 

głosów 164 za i 17 przeciw. 

 

Ad. 4)  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał porządek obrad, następnie zapytał czy są 

do niego uwagi. 

Radca Prawny Agata Kulig poinformowała, że zgodnie z § 61 ust. 6 Statutu Spółdzielni, 

członkowie złożyli dwa wnioski dotyczące porządku obrad. Pierwszy z nich dotyczy zmiany 

kolejności punktów w porządku obrad poprzez przesunięcie  pkt 15 przed pkt 13. Pkt 15 

obejmuje uchwały zgłoszone przez członków we wskazanym wyżej trybie. Wśród projektów 

uchwał zgłoszonych przez członków, zostanie poddany pod głosowanie przez Walne 

Zgromadzenie projekt uchwały w przedmiocie zmiany Statutu, polegającej na zmniejszeniu 

liczby członków Rady Nadzorczej z 15 na 9. Zaś w pkt 13 porządku obrad przewidziany jest 

wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję 2021 r. – 2024 r. Zgodnie z art. 12 a § 3 

ustawy Prawo spółdzielcze, zmiana Statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej 

wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego. Stąd ewentualna dzisiejsza zmiana Statutu nie 

wpłynie na liczbę wybieranych członków Rady Nadzorczej, gdyż wybory odbywać się będą 

na mocy obowiązującego Statutu. Statut stanowi, że §76 ust. 7: „Rada Nadzorcza składa się z 

15 osób, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród nieograniczonej liczby kandydatów, 

będących członkami Spółdzielni”. 

Członek Spółdzielni zabrał głos i zapytał o drugi wniosek dot. wykreślenia z porządku obrad 

pozycji 12 – ,,Uchwalenie zasad wynagradzania członków Spółdzielni, wybranych przez 

Radę Nadzorczą do komisji problemowych Rady Nadzorczej  spoza  jej  grona na kadencję 

2021 r. – 2024 r.” 

 

Radca Prawny Agata Kulig odpowiedziała, że Statut nie przewiduje możliwości wykreślenia 

z porządku obrad punktu. W konsekwencji wniosek ten nie może zostać uwzględniony. 

 

Po wyjaśnieniach nastąpiło głosowanie dotyczące przesunięcia punktu porządku obrad            

z punktu 15 przed punkt 13.   

Za przesunięciem punktu porządku obrad oddano 101 głosów i 83 głosy przeciw. 

 

Następnie przegłosowano zmieniony porządek obrad. 

Za jego przyjęciem oddano 139 głosów i 49 głosów przeciw.  

Porządek obrad po zmianie: 
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1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania 

Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. 

3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej. 

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

5. Przyjęcie protokółu Walnego Zgromadzenia z dnia 16.09.2020 r. 

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności od maja 2020 r.  

7. Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 

Spółdzielni za 2020 r.  

8. Przedstawienie  sprawozdania  Zarządu  Spółdzielni  z działalności w 2020 r.  

9. Informacja z przeprowadzonego badania lustracyjnego z działalności Spółdzielni za 

okres  od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

10.   Podjęcie uchwał w sprawach: 

1) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej, 

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r., 

3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2020 r., 

4) podziału  nadwyżki  bilansowej za 2020 r., 

5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2020 r. 

11.    Uchwalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział 

   w posiedzeniach  Rady Nadzorczej na kadencję 2021 r. – 2024 r.  

12.    Uchwalenie   zasad   wynagradzania   członków  Spółdzielni, wybranych  przez  

   Radę Nadzorczą do komisji problemowych Rady Nadzorczej spoza jej grona na 

   kadencję 2021 r. – 2024 r. 

13.    Podjęcie innych uchwał – jeżeli zostaną zgłoszone w trybie §61 ust. 6 Statutu. 

14.    Wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję 2021 r. – 2024 r. 

15.    Sprawozdanie  Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej w sprawie wyboru członków 

   Spółdzielni  do Rady Nadzorczej na kadencję 2021 r. – 2024 r. 

16.    Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia. 

17.    Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokółu Walnego Zgromadzenia. 

 

Ad. 5)  

Protokół  Walnego Zgromadzenia z dnia 16.09.2020 r., który był wyłożony do wglądu wraz     

z innymi materiałami w siedzibie Spółdzielni, został poddany pod głosowanie.  

Za przyjęciem protokółu oddano 166 głosów i 13 głosów przeciw. 

 

Ad. 6)  

W imieniu Rady Nadzorczej Pan Michał Inglot odczytał sprawozdanie z działalności Rady 

Nadzorczej za okres od maja 2020 r.  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapytał czy są pytania do przedstawionego 

sprawozdania. 
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Następnie Pan Michał Inglot odpowiadał na zadawane przez członków Spółdzielni pytania. 

W trakcie dyskusji, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec” również odpowiadał na 

zadawane pytania. 

Ad. 7)  

Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych - Główny Księgowy odczytał opinię biegłego 

rewidenta. Niezależny biegły rewident wydał opinię bez zastrzeżeń stwierdzając, że 

sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej 

Spółdzielni na dzień  31.12.2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych 

na rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 

ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami rachunkowości. 

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych oraz jest zgodne co do treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa 

oraz Statutem Spółdzielni.  

 

Ad. 8)  

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2020 r. przedstawili: 

Prezes Zarządu -   Piotr Drews 

Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy -   Anna Wiśniewska 

Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych -   Rafał Banit. 

 

Ponadto Prezes Zarządu przedstawił  zamierzenia na rok 2021 i przyszłościowe. 

 

Zarząd odpowiadał na pytania zadawane przez członków Spółdzielni.  

 

Ad. 9)   

Prezes Zarządu przedstawił zebranym wyciąg z opinii Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Mieszkaniowych R.P. z przeprowadzonego badania lustracyjnego z działalności Spółdzielni 

za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., który stanowi załącznik do protokółu. 

 

Ad. 10)  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał wg 

ustalonego porządku. 

 Projekt Uchwały Nr 1/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało 167 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 25 członków 

Spółdzielni. 
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Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od maja 2020 roku.  

 

 Projekt Uchwały Nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Spółdzielni za 2020 r. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało 183 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 11 członków 

Spółdzielni. 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 r. 

 

 Projekt Uchwały Nr 3/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni 

z działalności w 2020 r. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało 181 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 14 członków 

Spółdzielni. 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2020 r.  

 

 Projekt Uchwały Nr 4/2021 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało 172 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 23 członków 

Spółdzielni. 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło podział nadwyżki bilansowej za 2020 r. 

 

Walne Zgromadzenie po głosowaniu udzieliło absolutorium członkom Zarządu: 

 

 Projekt Uchwały Nr 5/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Drews – 

członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec” pełniącemu funkcję Prezesa 

Zarządu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało 161 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 29 członków 

Spółdzielni. 

 

 Projekt Uchwały Nr 6/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Annie Wiśniewskiej – 

członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec” pełniącej funkcję Zastępcy 
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Prezesa  ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy  w  okresie                     

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało 169 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 27 członków 

Spółdzielni. 

 Projekt Uchwały Nr 7/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Banit – 

członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec” pełniącemu funkcję Zastępcy 

Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało 164 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 30 członków 

Spółdzielni. 

 

Ad. 11)  

 

Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy Anna Wiśniewska 

poinformowała, że Walne Zgromadzenie, na podstawie §60 pkt 12 Statutu, podejmie uchwałę 

o wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady.        

W kadencji 2018 r. – 2021 r. członkom Rady Nadzorczej przysługiwało wynagrodzenie          

w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 875,00 zł brutto – zgodnie z Uchwałą                

nr 10/2018 Walnego Zgromadzenia SM ,,Młyniec” z 22 maja 2018 r.  

 

Następnie głos zabrała Radca Prawny Katarzyna Miezian-Król, która poinformowała, że 

wśród wniosków zgłoszonych przez członków Spółdzielni została wniesiona propozycja, aby 

pozostawić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w dotychczasowej wysokości na 

kolejną kadencję tj. 2021 – 2024 r. Propozycja ta została poparta przez 14 członków. Projekt 

uchwały w przedmiocie wysokości wynagrodzenia członków Rady przygotowanej przez 

Zarząd nie zawierał kwoty, a zatem zgłoszona propozycja nie stanowi poprawki do projektu 

uchwały, lecz propozycję wysokości. W przypadku zgłoszenia przez Państwa innych 

propozycji, głosowanie nad projektem uchwały odbędzie się zgodnie z ust. 1 § 69 Statutu,       

tj. w ten sposób, że najpierw zostanie poddany pod głosowanie wniosek „dalej idący”, czyli 

taki który przesądza o celowości głosowania pozostałych wniosków. W tej sytuacji to 

najwyższa zaproponowana kwota. 

 

Członkowie Spółdzielni zgłosili trzy propozycje, tj.: 

1/ 930,00 zł, 

2/ 900,00 zł, 

3/ 875,00 zł. 

 

Głos zabrała Radca Prawny Agata Kulig, która stwierdziła, że biorąc pod uwagę zgłoszone 

propozycje kwot do uchwały, należy przegłosować pierwszą uchwałę z podaniem kwoty,       
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tj. 930,00 zł. Jeżeli uzyska większość to będzie oznaczało, że jest przegłosowana, jeżeli nie, 

poddana  głosowaniu będzie kolejna kwota z podanych w propozycjach.  

Następnie poddano projekt uchwały pod głosowanie: 

 Projekt Uchwały Nr 8/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady 

Nadzorczej za udział w posiedzeniach w kadencji 2021 r. – 2024 r. w wysokości   

930,00 zł brutto. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało 96 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 95 członków 

Spółdzielni. 

Radca Prawny Agata Kulig zabrała głos nawiązując do ostatniej uchwały i stwierdziła, że 

zgodnie z art. 8
3
 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwałę uważa się za 

podjętą jeżeli opowiedziała się za nią większość ogólnej liczby członków uczestniczących      

w Walnym Zgromadzeniu. Projekt uchwały o wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej          

z propozycją kwoty 930,00 zł uzyskał 96 głosy za i 95 przeciw, przy uczestniczących             

w głosowaniu 203 osobach. Dlatego należy uznać, że propozycja nie została przyjęta.            

W związku z powyższym należy poddać pod głosowanie uchwałę o wynagrodzeniu członków 

Rady Nadzorczej  z kolejną kwotą, tj. 900,00 zł.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z kwotą 900,00 zł.  

 Projekt Uchwały Nr 8/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady 

Nadzorczej za udział w posiedzeniach w kadencji 2021 r. – 2024 r. w wysokości    

900,00 zł brutto. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało 127 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 68 członków 

Spółdzielni. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad. 12)  

 

 

Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy Anna Wiśniewska 

poinformowała, że Walne Zgromadzenie, na podstawie §60 pkt 13 Statutu, podejmuje 

uchwałę o zasadach wynagradzania członków Spółdzielni, wybranych przez Radę Nadzorczą 

spoza jej grona do komisji problemowych Rady Nadzorczej na daną kadencję. W kadencji 

2018 r. – 2021 r. członkom Spółdzielni wybranym przez Radę Nadzorczą do Komisji 

Problemowych Rady Nadzorczej spoza jej grona przysługiwało miesięczne wynagrodzenie za 

udział w posiedzeniu Komisji wypłacane w kadencji 2018 r. – 2021 r. w wysokości 437,50 zł 

brutto – zgodnie z Uchwałą nr 11/2018 Walnego Zgromadzenia SM ,,Młyniec” z 22 maja 

2018 r.  
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Głos zabrała Radca Prawny Katarzyna Miezian-Król, która przypomniała, że na początku 

obrad poinformowano, iż został zgłoszony wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt 12, 

który dotyczy uchwalenia zasad wynagradzania członków Spółdzielni, wybranych przez Radę 

Nadzorczą do komisji problemowych Rady Nadzorczej spoza jej grona na kadencję 2021 – 

2024 r. Wniosek poparło 16 członków Spółdzielni. Jak już wcześniej wyjaśniono, w Statucie 

brak jest podstaw do wykreślenia z porządku obrad jakiegokolwiek punktu. 

Ponadto, został zgłoszony projekt uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółdzielni, 

polegającej na wykreśleniu możliwości poszerzenia składów komisji problemowych Rady 

Nadzorczej o osoby spoza jej grona. Projekt został poparty przez 19 członków. Projekt 

uchwały zostanie poddany pod głosowanie, tj. w punkcie 13 porządku obrad. 

Przygotowując porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd nie miał wiedzy, jakie 

projekty uchwał zostaną zgłoszone przez członków, a tym bardziej nie można wyrokować        

o wynikach dzisiejszych głosowań.  

Wobec powyższego, należy poddać pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie projekt 

uchwały, przy czym projekt przygotowany przez Zarząd nie zawiera kwoty. 

 

Radca Prawny Katarzyna Miezian-Król poprosiła o zgłaszanie propozycji, mówiąc, że i tu 

będzie obowiązywała ta sama zasada, jak w poprzednim punkcie, czyli głosowanie nad 

projektem uchwały odbędzie się zgodnie z ust. 1 § 69 Statutu, tj. w ten sposób, że najpierw 

zostanie poddany pod głosowanie wniosek „dalej idący”, czyli taki, który przesądza                

o celowości głosowania pozostałych wniosków. W tej sytuacji to najwyższa zaproponowana 

kwota.  

 

Pierwsza zgłoszona propozycja przez członka Spółdzielni to ,,0” zł. 

 

Więcej propozycji nie było. 

Następnie poddano pod głosowanie Projekt Uchwały Nr 9/2021 w sprawie ustalenia 

członkom Spółdzielni wybranym przez Radę Nadzorczą spoza jej grona, miesięczne 

wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji Rady Nadzorczej wypłacane w kadencji 

2021 r. – 2024 r. w wysokości 0 zł. 

Za uchwałą głosowało 117 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 70 członków 

Spółdzielni. 

 

Ad. 13)  

 

Radca Prawny Agata Kulig poinformowała, że 16.08.2021 r. wpłynęły w statutowym terminie 

dwa projekty uchwał z 19 podpisami członków Spółdzielni. Pierwszy projekt uchwały dot. 

wprowadzenia zmiany do Statutu Spółdzielni, polegającej na nowym brzmieniu ust. 7 w § 76 

tj. ,,Rada Nadzorcza składa się z 9 osób, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni.” Obecnie obowiązujący 

Statut przewiduje 15 członków Rady Nadzorczej, a proponowana zmiana doprowadzi do 

zmniejszenia ilości do 9 osób. Jeżeli ta zmiana by zapadła to nie będzie skutkowała na 

dzisiejsze wybory Rady Nadzorczej. 
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Aby dokonać zmiany w Statucie uchwała musi uzyskać większość 2/3 głosów, zmiana ta 

wywołuje skutki od momentu wpisania w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Drugi projekt uchwały dot. wprowadzenia zmiany do Statutu Spółdzielni, polegającej na 

wykreśleniu ust. 11 w § 80 Statutu w brzmieniu: ,,Rada Nadzorcza może poszerzyć składy 

Komisji o członków Spółdzielni spoza Rady Nadzorczej”. Projekt zakłada wykreślenie 

kompetencji Rady do poszerzania składów Komisji o dodatkowe osoby.  

 

Po przedstawionych przez Radcę Prawnego wyjaśnieniach, poddano pod głosowanie projekty 

uchwał: 

 Projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółdzielni, polegającej 

na nowym brzmieniu ust. 7 w § 76 został poddany pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało 92 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 94 członków 

Spółdzielni. Uchwała nie została podjęta. 

 Projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółdzielni, polegającej na 

wykreśleniu ust. 11 w § 80 Statutu został poddany pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało 117 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 75 członków 

Spółdzielni. Uchwała nie została podjęta. 

 

Ad. 14)  

 

Pani Maria Górska odczytała protokół Komisji Wyborczej. Do Rady Nadzorczej zgłoszono 

33 kandydatów.  

Dwóch zgłoszonych kandydatów nie wyraziło zgody na kandydowanie, pozostali wyrazili 

zgodę.  

 

Zgodnie z § 75 i § 92 Statutu Spółdzielni, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia                

Pan Leszek Prusak przed każdą prezentacją kandydata zadawał mu pytania dotyczące: 

- zatrudnienia w Spółdzielni,  

- prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, 

- pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią, 

- zalegania z wnoszeniem opłat związanych z korzystaniem z lokalu,  

- pokrewieństwa i powinowactwa z członkami Zarządu, pełnomocnikami Zarządu albo 

pracownikami Spółdzielni. 

 

Po prezentacji kandydatów przystąpiono do tajnego głosowania. 

 

Ad. 15) 

 

Do Rady Nadzorczej na kadencję 2021 r. –2024 r. zostali wybrani: 

 

1. Zwara Piotr    - 107 głosów 

2. Czarzasta-Górka Hanna  - 104 głosów 
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3. Trzcianowski Radosław  - 91 głosów 

4. Bogacz Dariusz   - 88 głosów 

5. Chmielewska Danuta   - 87 głosów 

6. Puciata Jarosław   - 87 głosów  

7. Huk Grzegorz    - 84 głosów 

8. Kosicki Lech    - 83 głosów 

9. Cierluk Teresa   - 82 głosów 

10. Kruszyński Sławomir   - 81 głosów  

11. Sikorska Olga    - 80 głosów 

12. Grużalski Waldemar   - 73 głosów 

13. Tyrakowski Tomasz   - 71 głosów 

14. Należyty Włodzimierz  - 64 głosów 

15. Łangowski Piotr   - 62 głosów 

15. Machola Aleksandra   - 62 głosów 

 

 

Zgodnie z § 76 ust. 7 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza składa się z 15 osób.                      

Z uwagi na to, że podczas pierwszego głosowania na członków Rady Nadzorczej na kadencję 

2021 r. – 2024 r., kandydaci: Pan Piotr Łangowski i Pani Aleksandra Machola otrzymali taką 

samą ilość głosów, nastąpiło kolejne głosowanie w celu wyłonienia 15 członka Rady 

Nadzorczej. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali taką 

samą ilość głosów: 

1/  Machola Aleksandra        - otrzymała 88 głosów 

2/  Łangowski Piotr              - otrzymał 74 głosy 

 

Ostateczny skład osobowy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec” na 

kadencję 2021 r. - 2024 r.  

 

1. Zwara Piotr     

2. Czarzasta-Górka Hanna   

3. Trzcianowski Radosław   

4. Bogacz Dariusz    

5. Chmielewska Danuta               

6. Puciata Jarosław     

7. Huk Grzegorz     

8. Kosicki Lech     

9. Cierluk Teresa    

10. Kruszyński Sławomir     

11. Sikorska Olga     

12. Grużalski Waldemar    

13. Tyrakowski Tomasz    

14. Należyty Włodzimierz   

15. Machola Aleksandra    
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Ad. 16)  

 

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia przedstawił Pan Lech Kosicki. 

Do Komisji wpłynęło dziewięć wniosków, które zostały odczytane.  

Ad. 17)  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił zamknięcie obrad. 

 


