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INFORMACJA Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ „MŁYNIEC” ZWOŁANEGO W DNIU 07.09.2022 R.  

 

W dniu 07.09.2022 r.  o godz. 17
00

 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO 

w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11, w Sali Konferencyjnej nr 1 B/1 C odbyło się Walne 

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

 

Obecni na Walnym Zgromadzeniu: 

W zebraniu udział brało 230 członków: 

 163 członków osobiście, 

 67 członków przez pełnomocników.  

Listy obecności oraz lista pełnomocnictw stanowią załączniki do protokółu Walnego 

Zgromadzenia. 

 

 

Zarząd: 

 Piotr Drews – Prezes Zarządu 

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

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

 

Radcy Prawni: 

 Katarzyna Miezian-Król 

 Agata Kulig 

 

Obsługa zebrania: 

 pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec”, 

 firma ZetGie Sp. z o.o. z Zielonej Góry obsługująca urządzenia do głosowania. 

 

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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

4. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej. 

5. Przyjęcie protokółu Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2021 r.  

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności od września 2021 r. do lipca 

2022 r. 
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7. Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 

Spółdzielni  za 2021 r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2021 r.  

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

1)  przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej, 

2)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r., 

3)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2021 r., 

4)  podziału  nadwyżki  bilansowej za 2021 r., 

5)  udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2021 r. 

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie „Kierunków  rozwoju  działalności gospodarczej, społecznej,  

     oświatowej  i  kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” na lata 2023 – 2027”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie monitoringu wizyjnego Osiedla.  

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

13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia. 

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

 

Ad. 1)  

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

Spółdzielni obrady Walnego Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej          

i stwierdził, że zgodnie z § 61 i § 62 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie zostało 

zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. Następnie pracownik Spółdzielni 

odczytał listę pełnomocnictw, po czym Przewodniczący Rady Nadzorczej 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. Piotra Zwary. 

Po przeprowadzonym głosowaniu ww. uzyskał 166 głosów za i 34 przeciw. 

 

Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę p. Olgi Sikorskiej. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu ww. uzyskała 155 głosów za i 34 przeciw. 

 

Prezydium Walnego Zgromadzenia zostało wybrane w składzie: 

Przewodniczący  - p. Piotr Zwara 

Sekretarz             - P. Olga Sikorska. 

 

Prowadzenie obrad przejął wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p. Piotr 

Zwara. 

Ad. 3)  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał porządek obrad, następnie zapytał obsługę 

prawną czy do punktu 12 wpłynęły projekty. Następnie udzielił głosu Radcy Prawnemu. 

Radca Prawny Agata Kulig poinformowała, że zgodnie z § 61 ust. 5 i 6 Statutu członkom 

Spółdzielni przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał  i zamieszczania oznaczonych 

spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.  

Zgłoszone w tym trybie projekty uchwał muszą być poparte przez co najmniej 10 członków. 

Wówczas Zarząd zobowiązany jest przygotować projekty uchwał pod względem formalnym    

i przedłożyć je pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.  

Członkowie Spółdzielni złożyli cztery projekty uchwał, które spełniają wymagania formalno-

prawne określone przez Statut i zostaną poddane pod głosowanie w punkcie 12 

proponowanego porządku obrad.  

Ponadto poinformowała, że do Spółdzielni wpłynęły również cztery pisma, które ze względu 

na braki formalne nie kwalifikują się do przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu. 

Szczegółowo sprawa ta zostanie omówiona w punkcie 12 porządku obrad.  

Po wyjaśnieniach przedstawionych przez Radcę Prawnego, Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia zapytał członków Spółdzielni, czy są pytania odnośnie porządku obrad. 

 

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie 

nad przyjęciem porządku obrad. 

 

Za jego przyjęciem oddano 211 głosów i 8 głosów przeciw. 

 

Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego protokółu Walnego Zgromadzenia. 

 

Ad. 4)  

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej  zgłoszono kandydatury: 

- p. Teresy Myśliwiec – wyraziła zgodę na kandydowanie, 

- p. Marii Górskiej – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Po przeprowadzonym głosowaniu skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, został wybrany 

stosunkiem głosów 174 za i 36 przeciw 
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Do Komisji Wnioskowej zgłoszono kandydatury: 

- p. Radosława Trzcianowskiego – wyraził zgodę na kandydowanie, 

- p. Lecha Kosickiego – wyraził zgodę na kandydowanie. 

Po przeprowadzonym głosowaniu skład Komisji Wnioskowej, został wybrany stosunkiem 

głosów 166 za i 43 przeciw. 

 

Ad. 5)  

Protokół  Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2021 r., który był wyłożony do wglądu wraz     

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

Za przyjęciem protokółu oddano 156 głosów i 37 głosów przeciw. 

 

Ad. 6)  

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od września 2021 r. do lipca 2022 r. w imieniu Rady 

Nadzorczej przedstawił Sekretarz Rady Nadzorczej Pani Teresa Cierluk. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapytał czy są pytania do przedstawionego 

sprawozdania. 

Następnie członkowie Rady Nadzorczej odpowiadali na zadawane przez członków 

Spółdzielni pytania. 

Ad. 7)  

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

rewidenta. Biegły rewident wydał opinię bez zastrzeżeń stwierdzając, że sprawozdanie 

finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na 

dzień  31.12.2021 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 2021 r. przedstawili: 

Prezes Zarządu –  Piotr Drews 

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

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

 

z uwzględnieniem zamierzeń na rok 2022 i przyszłościowych oraz informacją o realizacji 

wniosków z Walnego Zgromadzenia z roku ubiegłego.  
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Zarząd odpowiadał na pytania zadawane przez członków Spółdzielni.  

 

Ad. 9)  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał wg 

ustalonego porządku. 

 Projekt Uchwały Nr 1/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało 152 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 43 członków 

Spółdzielni. 

Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od września 2021 r. 

do  lipca 2022 r.  

 

 Projekt Uchwały Nr 2/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Spółdzielni za 2021 r. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało 167 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 32 członków 

Spółdzielni. 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 r. 

 

 Projekt Uchwały Nr 3/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni    

z działalności w 2021 r. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało 158 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 44 członków 

Spółdzielni. 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2021 r.  

 

 Projekt Uchwały Nr 4/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało 156 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 41 członków 

Spółdzielni. 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło podział nadwyżki bilansowej za 2021 r. 

Walne Zgromadzenie po głosowaniu udzieliło absolutorium członkom Zarządu: 
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 Projekt Uchwały Nr 5/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Drews – 

członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec” pełniącemu funkcję Prezesa 

Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało 133 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 68 członków 

Spółdzielni. 

 

 Projekt Uchwały Nr 6/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Annie Wiśniewskiej – 

członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec” pełniącej funkcję Zastępcy 

Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy w okresie od 01.01.2021 r. 

do 31.12.2021 r. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało 160 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 45 członków 

Spółdzielni. 

 

 Projekt Uchwały Nr 7/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Banit – 

członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec” pełniącemu funkcję Zastępcy 

Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało 119 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 79 członków 

Spółdzielni. 

 

Ad. 10)  

 

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

odczytała projekt ,,Kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej, oświatowej        

i kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec” na lata 2023-2027”. 

 

 Projekt Uchwały Nr 8/2022 w sprawie uchwalenia ,,Kierunków rozwoju działalności 

gospodarczej, społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec” 

na lata 2023-2027”. 

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało 139 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 33 członków 

Spółdzielni. 

 

Walne Zgromadzenie uchwaliło ,,Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej, 

oświatowej i kulturalnej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec” na lata 2023-2027”. 
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Ad. 11) 

 

Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Rafał Banit przedstawił informację w sprawie 

monitoringu wizyjnego Osiedla oraz jego modernizacji. 

 

 Projekt Uchwały Nr 9/2022 zobowiązujący Zarząd Spółdzielni do podjęcia działań celem 

kontynuacji monitoringu wizyjnego Osiedla oraz jego modernizacji. 

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

Za uchwałą głosowało 139 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 27 członków 

Spółdzielni. 

 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad. 12)  

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udzielił głosu Radcy Prawnemu.  

Radca Prawny Katarzyna Miezian-Król poinformowała, że został zgłoszony projekt 

uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółdzielni polegającej na zmniejszeniu liczby 

członków Rady Nadzorczej z 15 na 9 członków.  

Przypomniała, że regułą jest podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie zwykłą 

większością głosów (§ 64 ust. 2 Statutu). Jednakże dla uchwały w przedmiocie zmiany 

Statutu wymagana jest większość 2/3 głosów ( § 64 ust. 2 lit. a).  

Jednocześnie poinformowała, że obecna Rada Nadzorcza została wybrana na podstawie 

Statutu w treści obowiązującej w dacie jej wyboru i liczy 15 członków. Ewentualna zmiana 

liczby członków Rady będzie miała zastosowanie do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 

Zmiana Statutu w tym zakresie nie będzie skutkowała utratą mandatów przez część członków 

Rady. Ponadto, zgodnie z art. 12 a § 3 ustawy Prawo spółdzielcze, zmiana Statutu nie 

wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do KRS.  

Po przedstawionych przez Radcę Prawnego wyjaśnieniach, poddano pod głosowanie projekt 

uchwały. 

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

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

Za uchwałą głosowało 81 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 81 członków 

Spółdzielni.  

Uchwała nie została podjęta. 

 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ponownie udzielił głosu Radcy Prawnemu. 
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Radca Prawny Katarzyna Miezian-Król poinformowała, że został zgłoszony projekt 

uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółdzielni polegającej na wykreśleniu możliwości 

poszerzania składów komisji (problemowych) Rady Nadzorczej o osoby spoza jej grona. 

Projekt został poparty przez wymaganą przez Statut liczbę Członków.  

Przypomniała, iż w obecnych komisjach Rady Nadzorczej nie ma takich osób, a ponadto 

Walne Zgromadzenie w ubiegłym roku podjęło uchwałę w przedmiocie wynagrodzenia          

w wysokości 0 zł dla osób, o które Rada może poszerzyć składy komisji problemowych.  

W projekcie uchwały nie zaproponowano wykreślenia z § 60 pkt 13, zgodnie z którym do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia należy uchwalanie zasad wynagradzania członków 

Spółdzielni, wybranych przed Radę spoza jej grona do komisji problemowych Rady 

Nadzorczej na daną kadencję.  

W razie uchwalenia zgłoszonego projektu powstanie niespójność, gdyż Walne Zgromadzenie 

będzie uprawnione do przyznawania wynagrodzenia osobom, o które komisje Rady 

Nadzorczej nie będą już mogły być poszerzone. 

Po przedstawionych przez Radcę Prawnego wyjaśnieniach, poddano pod głosowanie projekt 

uchwały. 

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

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

Za uchwałą głosowało 66 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 92 członków 

Spółdzielni.  

Uchwała nie została podjęta. 

 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ponownie udzielił głosu Radcy Prawnemu. 

Radca Prawny Katarzyna Miezian-Król poinformowała, że został zgłoszony projekt 

uchwały zobowiązujący Zarząd i Radę Nadzorczą do ograniczenia kosztów zużycia energii 

elektrycznej i kosztów ogrzewania poprzez konkretne inwestycje wskazane w załączniku do 

ww. uchwały i przedstawienie planu ograniczania tych kosztów do 31.03.2023 r. 

Jednocześnie zaznaczyła, że do pełnej realizacji uchwały i tak konieczne byłyby zgody 

właścicieli poszczególnych nieruchomości, np. w przedmiocie likwidacji suszarni. Walne 

Zgromadzenie nie powinno wkraczać w uprawnienia właścicieli nieruchomości. Tym 

bardziej, że część członków, którzy zgłosili projekt zamieszkuje w budynkach, w których       

w ogóle nie znajdują się suszarnie. Koszty eksploatacji suszarni ponoszą użytkownicy danego 

budynku, nie zaś wszyscy członkowie Spółdzielni. Ponadto, wiele z działań wskazanych        

w załączniku do projektu uchwały Spółdzielnia realizuje od lat, jak instalacja lamp ledowych, 

czujek ruchu.  

Po przedstawionych przez Radcę Prawnego wyjaśnieniach i informacji przedstawionej przez 

Z-cę Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Rafała Banit, poddano pod głosowanie projekt 

uchwały. 
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 Projekt Uchwały zobowiązującej Zarząd oraz Radę Nadzorczą do ograniczenia kosztów 

zużycia energii elektrycznej na nieruchomościach w częściach wspólnych, traktach 

pieszych oraz terenach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Młyniec”, ograniczenia 

kosztów ogrzewania części wspólnych nieruchomości na lata 2023-2027 poprzez 

inwestycję w nowe rozwiązania wymienione w załączniku do w/w uchwały wraz                

z przedstawieniem planu ograniczania w/w kosztów do 31.03.2023 r.  

Za uchwałą głosowało 76 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 79 członków 

Spółdzielni.  

Uchwała nie została podjęta. 

 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udzielił ponownie głosu Radcy Prawnemu. 

Radca Prawny Katarzyna Miezian-Król poinformowała, że został zgłoszony projekt 

uchwały zobowiązujący Zarząd do opracowania dokumentu strategicznego wyznaczającego    

i opisującego kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej, oświatowej                    

i kulturalnej Spółdzielni na lata 2023 – 2027. W § 3 zgłoszonego projektu uchwały ujęto 

zobowiązanie Zarządu do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie nie 

później niż do 31 marca 2023 r. Jednocześnie wyjaśniła, że na ostatnim Walnym 

Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2021 r. został zgłoszony do Komisji Wnioskowej wniosek 

członka Spółdzielni w przedmiocie zobowiązania Zarządu i Rady Nadzorczej do opracowania 

analogicznego dokumentu i przedstawienia go celem zatwierdzenia na kolejnym Walnym 

Zgromadzeniu. Zarząd wniosek zrealizował przygotowując dokument, a Rada Nadzorcza 25 

lipca 2022 r. podjęła uchwałę nr 38 o jego pozytywnym zaopiniowaniu. Sprawa podjęcia 

uchwały przyjmującej dokument została ujęta w porządku obrad dzisiejszego Walnego 

Zgromadzenia. Porządek obrad podano do wiadomości członków 16 sierpnia 2022 r.             

w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Dokument znajdował się w materiałach,    

z którymi Członkowie mieli prawo zapoznać się. Zaznaczyła, że żadna poprawka do ww. 

projektu uchwały nie została zgłoszona. Przypomniała, że w pkt. 10 przyjętego porządku 

obrad członkowie podjęli uchwałę przyjmującą ww. dokument.  

Ponadto wskazała, że Walne Zgromadzenie nie posiada kompetencji do zwoływania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z § 61 ust. 3 Statutu Spółdzielni Zarząd 

zwołuje Walne Zgromadzenie na żądanie Rady Nadzorczej lub przynajmniej 1/10 członków 

Spółdzielni złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania. Zgodnie z § 61 ust. 8 Statutu 

Spółdzielni Zarząd zobowiązany jest do przygotowania pod względem formalnym                   

i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał zgłoszonych 

przez członków, tym samym Zarząd nie może wprowadzić do porządku obrad projektów 

uchwał nie mieszczących się w kompetencji Walnego Zgromadzenia lub też naruszających 

porządek prawny. W świetle powyższego konieczna była modyfikacja projektu uchwały 

polegająca na usunięciu zobowiązania do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
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Po przedstawionych przez Radcę Prawnego wyjaśnieniach, poddano pod głosowanie projekt 

uchwały. 

 Projekt Uchwały zobowiązującej:  

- Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” do opracowania dokumentu strategicznego 

wyznaczającego i opisującego kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej, 

oświatowej i kulturalnej Spółdzielni na lata 2023 – 2027, funkcjonującej w warunkach 

wysokiej inflacji i spowolnienia gospodarczego w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem 

planowanych i podejmowanych przez Zarząd działań, mających na celu przetrwanie 

trudnych czasów i zniwelowanie negatywnych skutków inflacji, oddziaływujących 

bezpośrednio lub pośrednio na mieszkańców – członków Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Młyniec”, i ukierunkowanych na ochronę członków Spółdzielni poprzez ograniczenie 

kosztów pośrednich i bezpośrednich Spółdzielni, w tym restrukturyzację i reorganizację jej 

działalności. 

- Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” do dokonania merytorycznej 

oceny treści i sposobu przygotowania dokumentu, o którym mowa powyżej, oraz do 

złożenia sprawozdania z przeprowadzonych czynności w tym zakresie Walnemu 

Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec”,  

- Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” do przedstawienia dokumentu o którym 

mowa powyżej na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” celem 

jego uchwalenia.  

Za uchwałą głosowało 66 członków Spółdzielni, przeciw uchwale głosowało 76 członków 

Spółdzielni.  

Uchwała nie została podjęta. 

 

Ad. 13)  

 

Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia przedstawił Pan Lech Kosicki. 

Do Komisji wpłynęło dwadzieścia pięć wniosków. 

Protokół ww. Komisji stanowi załącznik do protokółu Walnego Zgromadzenia. 

Ad. 14)  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił zamknięcie obrad. 

 


