
PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Walnego Zgromadzenia 

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie 
w dniu 28-05-2019r. 

 
Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Danuta Turowska. 
Następnie została odczytana lista pełnomocników Członków Spółdzielni na zebraniu w 

dniu 28.05.2019r. – stwierdzając, że obecny jest 1 pełnomocnik. 
Członkowie zdecydowali, że nie ma konieczności odczytywania Regulaminu obrad 

Walnego Zgromadzenia i podjęli uchwałę nr I/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad 
Walnego Zgromadzenia (26 Członków – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się od głosu”).  

Przystąpiono do wyboru Prezydium Zebrania. Na Przewodniczącego zaproponowano 
Pana Andrzeja Fonfarę, na Sekretarza zaproponowano Panią Agnieszkę Szałkowską, na 
Asesora zaproponowano Pana Jarosława Olszewskiego. Osoby te wyraziły zgody. Prezydium 
zebrania zatwierdzono przez głosowanie – wszyscy byli „za”. 

Porządek posiedzenia zatwierdzono bez odczytywania (wszyscy byli „za”), w treści jak 
niżej: 
 

1. Otwarcie obrad. 

2. Odczytanie listy pełnomocników. 

3. Podjęcie uchwały Nr I/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego 

Zgromadzenia. 

4. Wybór Prezydium Zebrania (przewodniczący, sekretarz i asesor). 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 

7. Wybór członków Komisji Wnioskowej.   

8. Oświadczenie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o prawomocności zwołania Walnego 

Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 

9. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 

27 czerwca 2018 r.   

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r. 

11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r.  

12. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2018r. 

13. Podjęcie uchwał: 

Nr II/2019 – W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 

2018r. 

Nr III/2019 – W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółdzielni za 2018r. 

Nr IV/2019 – W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 

2018r. 

Nr V/2019 – W sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia najwyższej sumy 

zobowiązań. 

Nr VI/2019 - W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu 

Zbigniewowi Miecznikowskiemu za 2018r. 



 2 

Nr VII/2019 - W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu 

Mirosławowi Dzikowskiemu za 2018r. 

Nr VIII/2019 - W sprawie wyboru delegata oraz jego zastępcy do reprezentowania 

Spółdzielni w Zgromadzeniu Przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Związku 

Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych. 

Nr IX/2019 – W sprawie uchwalenia kierunków działalności gospodarczej na 2019r. 

14. Dyskusja i odczytanie wniosków Komisji Wnioskowej. 

15. Zamknięcie obrad. 

 
Przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, do której 

zaproponowano Panią Dorotę Szymczak, Panią Monikę Czołgoszewską i Pana Andrzeja 
Targowskiego – kandydaci wyrazili zgody. Członkowie jednogłośnie zaakceptowali skład 
Komisji. Komisja ukonstytuowała się.  

Przystąpiono do wyboru Komisji Wnioskowej, do której zaproponowano Panią 
Małgorzatę Mischke-Chojnacką, Pana Rafała Wilkowskiego i Panią Elżbietę Wiśniewską – 
kandydaci wyrazili zgody. Członkowie jednogłośnie zaakceptowali skład Komisji. Komisja 
ukonstytuowała się.  

Oświadczenie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytała Pani D. Szymczak 
stwierdzając, iż na 1061 osób uprawnionych do głosowania na Zebranie przybyło 26 osób, co 
stanowi 2,45% uprawnionych oraz, że Zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania 
uchwał. 

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, tj. z dnia 27-06-2018r. przyjęto bez 
odczytywania – wszyscy byli „za”. 

W tym momencie głos zabrał przedstawiciel Policji, który omówił kwestię 
bezpieczeństwa i dewastacji mienia. 

W dalszej kolejności Pani D. Turowska przedstawiła Sprawozdanie z działalności 
Rady Nadzorczej za 2018r. Pytań do Rady Nadzorczej nie było. 

Pan M. Dzikowski przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 
2018r. i odpowiedział na pytania Członków. Sprawozdanie zostało uzupełnione prezentacją 
multimedialną dotyczącą pozytywnych zmian w wyglądzie obiektów (boksy śmietnikowe, 
monitoring, oświetlenia LED, place zabaw, odnawianie piwnic i instalacja światłowodów).  

Następnie Pan M. Dzikowski przedstawił Sprawozdanie Finansowe za 2018r. i 
odpowiedział na pytania Członków. 

Głosowanie nad Uchwałami objętymi porządkiem obrad przedstawiało się 
następująco: 

 Nr II/2019 - Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018r. – 
uchwałę podjęto („za” – 28 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 1).  

 Nr III/2019 - Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 
2018r. - uchwałę podjęto („za” – 29 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0). 

 Nr IV/2019 - Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2018r. - 
uchwałę podjęto (28 osób „za”, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 1). Postanowiono 
przeznaczyć zysk za rok 2018r. w wysokości 79.317,64 zł na Fundusz Zasobowy 
Spółdzielni. Nadwyżkę przychodów nad kosztami z tytułu eksploatacji nieruchomości 
w kwocie 81.267,42zł oraz nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie 535,62zł 
postanowiono rozliczyć w latach następnych, po uwzględnieniu nadwyżek lub 
niedoborów z lat ubiegłych.  

 Nr V/2019 - Upoważnienie Zarządu do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań - 
uchwałę podjęto („za” – 28 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 1). Sumę 
zobowiązań oznaczono na 4.000.000,00zł. 
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 Nr VI/2019 - W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu 
Zbigniewowi Miecznikowskiemu – absolutorium udzielono („za” – 28 osób, 
„przeciw” – 0 , „wstrzymało się” - 0).  

 Nr VII/2019 – W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu 
Mirosławowi Dzikowskiemu – absolutorium udzielono („za” – 25 osób, „przeciw” – 
0, „wstrzymało się” - 0). 

 Nr VIII/2019 – W sprawie wyboru delegata oraz jego zastępcy do reprezentowania 
Spółdzielni w Zgromadzeniu Przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych – na delegata wybrano Pana Zbigniewa 
Miecznikowskiego, a zastępcy nie wybrano („za” – 29 osób, „przeciw” – 0, 
„wstrzymało się” - 0). 

 Nr IX/2019 - W sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej na 
2019r. – uchwałę podjęto („za” – 29 osób, „przeciw” – 0 , „wstrzymało się” - 0). 
 
W dalszej kolejności wypowiedział się zaproszony na Zebranie Burmistrz Miasta 

Iławy Pan Dawid Kopaczewski, który poruszył  kwestię wywozu oraz wysokości opłaty za 
odpady komunalne, naprawy dróg osiedlowych i kontenerów dla osób eksmitowanych. 

Następnie wypowiedziała się zaproszona na Zebranie przedstawicielka firmy 
sprzątającej, która odpowiedziała na pytania Członków w kwestii sprzątania nieruchomości 
oraz utrzymania zieleni osiedlowej. 

W dalszej części dyskusji poruszano wątki: prac remontowych w budynku Ostródzka 
46C oraz Dąbrowskiego 40A, montażu domofonu Ostródzka 46C, miejsc parkingowych na 
osiedlu Dąbrowskiego i jakości dróg na osiedlu Ostródzka. Wnioski te spisała Komisja 
Wnioskowa. 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia zakończono obrady. 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 

 
Sekretarz        Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia      Walnego Zgromadzenia 
 
 
………………………….     ……………………….. 


