
Protokół 
z Walnego Zgromadzenia Członków 

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Suszu 
odbytego w dniu 14.05.2019r.

Otwarcia Walnego dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Radosław Mieczkowski, który
stwierdził prawomocność Walnego. Na 620 członków, obecnych jest 50 osób – zgodnie z listą obecności.
Następnie  zaproponował  wybór  Przewodniczącego  Walnego  Zgromadzenia  Członków  i  poprosił
o  zgłaszanie  kandydatur  z  sali.  Zgłoszono  Pana  Tadeusza  Sochę,  który  wyraził  zgodę.  Nie  było  innej
kandydatury.  W  głosowaniu  jawnym  Pan  Tadeusz  Socha  został  wybrany  Przewodniczącym  Walnego
Zgromadzenia. Za głosowało-49, przeciw-0, wstrzymała się od głosu-1 osoba. Po wyborze, Pan Radosław
Mieczkowski przekazał prowadzenie dalszej części Zebrania Przewodniczącemu. 

Pan Tadeusz Socha podziękował za wybór i  przeszedł do dalszej  części Zebrania.  Zgodnie z
porządkiem  zebrania  dokonano  również  wyboru  Prezydium  Walnego.  Na  Zastępcę  Przewodniczącego
zgłoszono tylko jedną kandydaturę Pani Renaty Gąsior, która w głosowaniu jawnym uzyskała akceptację. Za
głosowało-49, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-1. 

Następnie  na  Sekretarza  Walnego  zgłoszono  Panią  Annę  Zdrojewską,  która  w  głosowaniu
jawnym uzyskała  akceptację.  Za  głosowało-49,  przeciw-0,  wstrzymało  się  od  głosu-1  osoba.  Pani  Anna
Zdrojewska była jedyną zgłoszoną kandydatką do objęcia funkcji Sekretarza Walnego Zebrania.

Przewodniczący  Zgromadzenia  Pan  Tadeusz  Socha  zapoznał  członków z  Porządkiem obrad,
Regulaminem Walnego Zebrania i Protokołem z ostatniego Walnego Zebrania. Poinformował o tym, że w/w
dokumenty były wyłożone w biurze Spółdzielni 14 dni przed terminem Zebrania. Zapytał, czy czytać w/w
dokumenty.  Zebrani  Członkowie  zdecydowali  o  nie  odczytywaniu  w/w  dokumentów.  Pan  Zbigniew
Skolimowski  zaproponował  zmianę  porządku  obrad  poprzez  przesunięcie  punktu  dotyczącego
przedstawienia  uchwał  komisji  uchwał  i  wniosków  po  punkcie  dotyczącym  dyskusji.  Propozycja  pana
Skolimowskiego została przyjęta przez zebranie jednogłośnie. Następnie obyło się głosowanie: 

• Przyjęcie porządku obrad. Za głosowało-50, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0 osób;
• Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania. Za głosowało-50, przeciw-0, wstrzymało się od głosu- 0

osób;
• Przyjęciem Protokołu z ostatniego Walnego Zebrania. Za głosowało-50, przeciw-0, wstrzymało się

od głosu-0 osób
Następnie Przewodniczący zebrania przeszedł do wyboru Komisji uchwał i wniosków. Uczestnicy zebrania
wskazali następujące kandydatury:

1. Zbigniew Skolimowski
2. Jan Krajnik
3. Adam Sadowski

Kandydaci  wyrazili  zgodę.  W  głosowaniu  jawnym  uzyskali  akceptację  głosami  49  za,  0  przeciw,  1
wstrzymującym się.

Kolejnym punktem było Sprawozdanie z działalności Zarządu i jego zatwierdzenie.
Prezes Marcin  Mądry przedstawił  sprawozdanie z  działalności  Zarządu Spółdzielni  za 2018 rok.

Przeprowadzono  głosowanie  jawne.  Za  przyjęciem  sprawozdania  Zarządu  głosowało-50,  przeciw-0,
wstrzymało się od głosu-0 osób.

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Radosław Mieczkowski przedstawił sprawozdanie
z  działalności  Rady  Nadzorczej  za  2018  rok.  Zgodnie  z  porządkiem  obrad  przeprowadzono  głosowanie
jawne. Za przyjęciem sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej głosowało-50, przeciw-0, wstrzymało się
od głosu-0.

Następnie Główna Księgowa SM LW w Suszu, Pani Ewa Dziarkowska przedstawiła sprawozdanie
z działalności finansowo-księgowej za 2018 rok.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwał w sprawach. Przewodniczący zebrania p. Tadeusz Socha
odczytywał projekty uchwał kolejno poddając je pod głosowanie> 

Uchwała nr 1 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowo-księgowej za
2018 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało -  50 członków, przeciw głosowało  -  0, wstrzymało się od głosu
– 0.

Uchwała nr 2 - w sprawie zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań na 2019 rok. Za przyjęciem



uchwały głosowało - 50  członków, przeciw głosowało – 0, wstrzymało się od głosu – 0.
Uchwała  nr  3  -   w  sprawie  Udzielenia  Absolutorium  Prezesowi  Zarządu  Panu  Marcinowi

Mądremu, za przyjęciem uchwały głosowało - 50 członków, przeciw  głosowało – 0, wstrzymało się od głosu
- 0.

Uchwała  nr  3A  –  w  sprawie  Udzielenia  Absolutorium  Członkowi  Zarządu  Panu  Pawłowi
Młynarczykowi,  za  przyjęciem  uchwały  głosowało  -  50  członków,  przeciw  uchwale  głosowało  –  0,
wstrzymało się od głosu - 0.
Uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Jedyną osobą, która zabrała głos w punkcie dotyczącym dyskusji był pan Zbigniew Skolimowski,
który wystąpił z dwoma wnioskami:

1. Zarząd  na  najbliższym  Walnym  Zgromadzeniu  przekaże  dokładne  informacje  o  wykorzystaniu
funduszy inwestycyjnych.

2. Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni rozważą dalsze utrzymanie funduszu infrastruktury osiedlowej.

Następnie  przeprowadzono  głosowanie  nad  protokołem  Komisji  Uchwał  i  Wniosków.  W  głosowaniu
jawnym głosami  Za  50,  przeciw 0,  wstrzymujących  się  0  Walne  Zgromadzenie  Członków przyjęło  w/w
protokół.

Przed  zakończeniem  obrad  głos  zabrał  jeszcze  Dzielnicowy  pan  Andrzej  Bańkowski,  który  przekazał
mieszkańcom istotne informacje dotyczące dbałości o codzienne bezpieczeństq.

 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował wszystkim zebranym za udział i zamknął obrady.

…......................................... …..........................................
              Sekretarz           Przewodniczący 


