
PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Walnego Zgromadzenia 

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie 
w dniu 22-06-2016r. 

 
Zebranie otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Dariusz Golwiej.  
Członkowie zdecydowali, że nie ma konieczności odczytywania Regulaminu obrad 

Walnego Zgromadzenia i podjęli uchwałę nr I/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad 
Walnego Zgromadzenia (22 Członków – „za”, 0 – „przeciw”, 1 – „wstrzymała się od głosu”).  

Przystąpiono do wyboru Prezydium Zebrania. Na Przewodniczącego zaproponowano 
Pana Dariusza Golwieja, na sekretarza zgłoszono Panią Agnieszkę Szałkowską, a na asesora 
Pana Tomasza Nastaja. Osoby te wyraziły zgody. Prezydium zebrania zatwierdzono 
jednogłośnie. 

Porządek posiedzenia zatwierdzono jednogłośnie po wcześniejszym odczytaniu, w treści 
jak niżej: 
 

1. Otwarcie obrad. 
2. Podjęcie uchwały Nr I/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego 

Zgromadzenia. 
3. Wybór Prezydium Zebrania (przewodniczący, sekretarz i asesor). 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 
6. Wybór członków Komisji Wnioskowej.   
7. Oświadczenie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o prawomocności zwołania Walnego 

Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 
8. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni odbytego w dniu 9 

czerwca 2015 r. .  
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 r. 
10.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za 2015 r.  
11.  Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2015r. 
12. Przedstawienie wniosków z protokołu polustracyjnego. 
13. Wybory do Rady Nadzorczej. 
14. Podjęcie uchwał: 

Nr II/2016 – W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 
2015 r. 
Nr III/2016 – W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2015 
r. 
Nr IV/2016 – W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 
2015 r. 
Nr V/2016 – W sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia najwyższej sumy 
zobowiązań. 
Nr VI/2016 - W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Romanowi 
Konicz. 
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Nr VII/2016 - W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu 
Mirosławowi Dzikowskiemu. 
Nr VIII/2016 – W sprawie uchwalenia kierunków działalności gospodarczej. 
Nr IX/2016 – W sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.  
Nr X/2016 – W sprawie wyboru przedstawicieli na Zgromadzenie Przedstawicieli 
Warmińsko Mazurskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w 
Olsztynie. 
Nr XI/2016 – W sprawie przyjęcia wniosków z protokołu polustracyjnego  
Nr XII/2016 – W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu położonego w Iławie przy 
ul. Ostródzkiej 46C/1. 
Nr XIII/2016 – W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali położonych w Iławie 
przy ul. Kościuszki 14. 

15. Odczytanie wniosków Komisji Wnioskowej. 
16. Zamknięcie obrad. 

 
Przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, do której 

zaproponowano Pana Tadeusza Sosnowskiego, Pana Jana Lubińskiego i Panią Monikę 
Czołgoszewską – kandydaci wyrazili zgody. Członkowie jednogłośnie zaakceptowali skład 
Komisji. Komisja ukonstytuowała się.  

Przystąpiono do wyboru Komisji Wnioskowej, do której zaproponowano Panią Renatę 
Nwotnik, Panią Elżbietę Prasek i Panią Danutę Turowską – kandydaci wyrazili zgody. 
Członkowie jednogłośnie zaakceptowali skład Komisji. Komisja ukonstytuowała się.  

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Pan T. Sosnowski odczytał 
protokół stwierdzający, iż na 963 osoby uprawnione do głosowania na Zebranie przybyło 35 
osób, co stanowi 3,5% uprawnionych, po czym oświadczył, że Zebranie jest prawomocne i 
zdolne do podejmowania uchwał. 

Pan D. Golwiej odczytał protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, tj. z dnia            
09-06-2015r. Protokół przyjęto jednogłośnie. 

W dalszej kolejności Pan D. Golwiej odczytał Sprawozdanie z działalności Rady 
Nadzorczej za 2015r. Pytań do Rady Nadzorczej nie było. 

Pan M. Dzikowski przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015r.  
Przy tym punkcie Pani U. Ziemińska zapytała Zarząd kiedy będzie wykonywane 

docieplenie budynku Kopernika 3 oraz poprosiła o rozwiązanie problemu z samochodami 
dostawczymi parkującymi na chodnikach przed wejściami do klatek schodowych. Z kolei Pan 
H. Kocięda zawnioskował, aby każda nieruchomość miała przypisany Fundusz remontowy  w 
100% wysokości. 

Pan M. Dzikowski przedstawił Sprawozdanie Finansowe za 2015r. 
Pytania dotyczące tego Sprawozdania miała Pani D. Turowska. Na pytania dotyczące 

naliczania opłat za garaże Pan M. Dzikowski zobowiązał się odpowiedzieć na piśmie.  
W dalszej kolejności na prośbę Członków Pan D. Golwiej odczytał wnioski 

polustracyjne z protokołu polustracyjnego. Pytań do tego protokołu nie odnotowano. 
Następnie przystąpiono do wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej. Pan                  

D. Golwiej przeczytał nazwiska kandydatów, tj. Pan J. Kubiński, Pan J. Kumórek, Pan A. 
Targowski, Pani D. Turowska, Pani H. Wardowska, Pani H. Werzyńska i poprosił każdego z 
nich o przedstawienie się Członkom, co uczynili w kolejności j.w. W trakcie rozdawania kart 
do głosowania Pan T. Nastaj poinstruował Członków o sposobie głosowania przez osoby do 
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tego uprawnione. Wypełnione karty do głosowania zebrała Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, 
która przystąpiła do liczenia głosów.   

Głosowanie nad Uchwałami objętymi porządkiem obrad przedstawiało się 
następująco: 

� Nr II/2016 - Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015r. – 
uchwałę podjęto („za” – 23 osoby, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 1).  

� Nr III/2016 - Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2015r. - uchwałę 
podjęto („za” – 27 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0). 

� Nr IV/2016 - Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2015r. - 
uchwałę podjęto ( 28 osób „za”, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0). Postanowiono 
przeznaczyć zysk bilansowy w wysokości 22.966,15zł na Fundusz Zasobowy 
Spółdzielni. Nadwyżkę przychodów nad kosztami z tytułu eksploatacji nieruchomości 
w kwocie 170.325,36zł oraz nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie 
4.957,17zł postanowiono rozliczyć w latach następnych, po uwzględnieniu nadwyżek 
lub niedoborów z lat ubiegłych. Postanowiono też, że strata z lat ubiegłych (2013r.) w 
kwocie 350.928,77zł zostanie pokryta z Funduszu Zasobowego Spółdzielni. 

� Nr V/2016 - Upoważnienie Zarządu do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań - 
uchwałę podjęto („za” – 20 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 2). Sumę 
zobowiązań oznaczono na 4.000.000,00zł. 

� Nr VI/2016 - W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Romanowi 
Konicz – absolutorium udzielono („za” – 22 osoby, „przeciw” – 0 , „wstrzymało się” - 
1).  

� Nr VII/2016 – W sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu 
Mirosławowi Dzikowskiemu – absolutorium udzielono („za” – 22 osoby, „przeciw” – 
0 , „wstrzymało się” - 1). 

� Nr VIII/2016 – W sprawie uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej – 
uchwałę podjęto („za” – 27 osób, „przeciw” – 0 , „wstrzymało się” - 1). 
W tym miejscu powrócono do tematu wyborów do Rady Nadzorczej, tj. 

Przewodniczący Zebrania stwierdził, że rozdano 36 kart do głosowania, podczas gdy w 
obradach bierze udział 35 osób. Przewodniczący zarządził odczytanie listy obecności. 
Zgłosiła się Pani Strzelewska, która oświadczyła, iż głosowała za męża Pana J. 
Strzelewskiego. Poinformowała też Prezydium, że głosowała na Panią H. Werzyńską. 
Przewodniczący stwierdził, że głos ten jest nieważny. Następnie przedstawiono wyniki 
głosowania i ustalono, że kandydaci A. Targowski i D. Turowska otrzymali najwięcej, ale i 
po tyle samo, tj. po 7 głosów. Poproszono oboje kandydatów do stołu Prezydium Zebrania. 
Pan T. Nastaj napisał na czystych kartkach nazwisko Pana A. Targowskiego i Pani D. 
Turowskiej i po złożeniu ich w sposób uniemożliwiający odczytanie, Pan D. Golwiej 
przeprowadził losowanie jednej z kartek. Następnie Przewodniczący oświadczył, iż została 
wylosowana kandydatura Pani D. Turowskiej i to ona uzupełni skład Rady Nadzorczej. Tym 
samym podjęto uchwałę nr IX/16 -  W sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. Karty do 
głosowania zabezpieczono w kopertach.  
 Powrócono do głosowania nad pozostałymi uchwałami: 

� Nr X/2016 – W sprawie wyboru Przedstawicieli na Zgromadzenie Przedstawicieli 
Warmińsko-Mazurskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w 
Olsztynie – uchwałę podjęto („za” – 21 osób, „przeciw” – 0 , „wstrzymało się” - 0). 
Wybrano Pana Z. Miecznikowskiego i Pana M. Dzikowskiego. 

� Nr XI/2016 – W sprawie przyjęcia wniosków z protokołu polustracyjnego – uchwałę 
podjęto („za” – 19 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0).  

� Nr XII/2016 – W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu (dotyczy: Ostródzka 
46C/1)  – uchwałę podjęto („za” – 19 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0). 
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� Nr XIII/2016 – W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali (dotyczy: Kościuszki 14)  
– uchwałę podjęto („za” – 21 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0). 
Następnie Pani E. Prasek odczytała wnioski Członków jakie wpłynęły do Komisji 

Wnioskowej podczas Zebrania, tj. zwiększenie liczby konserwatorów; ustawienie większej 
ilości stojaków dla rowerów; zorganizowanie spotkania z właścicielami lokali przy ul. 
Kopernika3; rozważenie wykorzystywania energii słonecznej; uporządkowanie drogi w 
obrębie Dąbrowskiego 40A i innych dróg osiedlowych; zmiana w Regulaminie Walnego 
Zgromadzenia §9 ust.9; zajęcie się bezdomnymi osobami w budynku Kościuszki 3; 
wyjaśnienie co się składa na opłatę za garaże; zajęcie się jakością sprzątania na osiedlu 
Dąbrowskiego; pomalowanie bloku, klatek schodowych i koperty od strony sądu przed 
budynkiem Kopernika 6B, a także przycięcie tam żywopłotów i zastosowanie ochrony 
kominów przed kawkami.  

Na koniec Pan D. Golwiej poinformował Członków o rezygnacji Pana R. Konicza z 
funkcji Prezesa Zarządu, jej powodach oraz o trwającym konkursie na to stanowisko w 
Spółdzielni.  

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

 
Sekretarz        Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia      Walnego Zgromadzenia 


