
 

PROTOKÓŁ 

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej “Postęp” 

w Złocieńcu odbytego w dniu  25 czerwca 2018 roku. 

  

 

W  Walnym Zgromadzeniu udział wzięli  przedstawiciele 

 i zaproszone osoby według listy obecności. 

 

 

Ad. 1 .  Otwarcie  obrad  Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium. 

 

 

     Obrady Walnego Zgromadzenia otworzyła  i zebranych przywitała 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani  Anna Kuprowska. 

 

Na Walne Zgromadzenie przybyli zaproszeni goście : 

 

- Burmistrz Złocieńca Pan Krzysztof  Zacharzewski. 

- Starszy inspektor Straży Miejskiej Pan Jerzy Czyżak. 

 

Po przywitaniu -  Pani Anna Kuprowska  zarządziła wybór Prezydium  

Walnego Zgromadzenia. 

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia  po przeprowadzonym głosowaniu  

większością głosów została  Pani  Anna Kuprowska. 

Sekretarzem  Walnego Zgromadzenia  po przeprowadzonym głosowaniu  

większością głosów został Pan Tomasz  Kucharski. 

Asesorem  Walnego Zgromadzenia  została Pani Anna  Dominiak. 

 

 

Ad. 2 . Przyjęcie  regulaminu obrad  Walnego Zgromadzenia. 

 

   Obecni na sali przy dwóch głosach wstrzymujących się  przyjęli propozycję 

Pani Anny  Kuprowskiej aby uchwałę o regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia 

przyjąć bez czytania.           

 Regulamin   obrad  Walnego Zgromadzenia przyjęto bez czytania. 
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PRZEBIEG  GŁOSOWANIA  :  nad  przyjęciem regulaminu   obrad 

                                                      Walnego Zgromadzenia 

 

• Liczba  głosów   “za”                                      48 

• Liczba  głosów  “przeciw”                                0 

• Liczba głosów “wstrzymujących się”               4 

 

                                                   

ZAŁĄCZNIK :  UCHWAŁA  NR   1/2018 

                            w sprawie : przyjęcia  regulaminu obrad  Walnego       

                                               Zgromadzenia  Spółdzielni   Mieszkaniowej    

                                              “Postęp” w Złocieńcu  uchwalonego przez  

                                             Zebranie Przedstawicieli w dniu   23.11.2007 roku. 

 

 

 

 

Ad.3.  Uchwalenie porządku obrad  Walnego Zgromadzenia. 

 

       Przewodnicząca  zebrania  Pani Anna Kuprowska  otworzyła dyskusję  na 

temat porządku obrad. Wszyscy członkowie otrzymali jego treść wraz z 

zaproszeniem na dzisiejsze Walne  Zgromadzenie. Wniosków w sprawie zmiany 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia nie odnotowano. 

     W związku z powyższym  Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia  poddała pod 

głosowanie  porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółdzielni . 

 

 

PRZEBIEG  GŁOSOWANIA  :  nad porządkiem    obrad  Walnego 

                                                     Zgromadzenia. 

 

 

• Liczba  głosów   “za”                                        52 

• Liczba  głosów  “przeciw”                                  0 

• Liczba głosów “wstrzymujących się”                 0 

 

ZAŁĄCZNIK :  UCHWAŁA  NR   2/2018 

                            w sprawie : przyjęcia  porządku obrad  Walnego 

                                                Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej  

                                                “Postęp” w Złocieńcu. 
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Ad.4. Wybór  komisji : mandatowo- skrutacyjnej, wnioskowej. 

 

     Przewodnicząca zebrania Pani Anna Kuprowska zarządziła  wybór komisji 

mandatowo – skrutacyjnej i wnioskowej. 

 

 

W wyniku głosowania dokonano  wyboru   komisji 

mandatowo – skrutacyjnej w składzie : 

 

1.  Barbara  Dobraniecka                             -   Przewodnicząca 

2.  Andrzej Nowak                                       -   Sekretarz 

                                           

        

Zgłoszeni kandydaci :  Pani Barbara Dobraniecka  i  Pan Andrzej Nowak 

  wyrazili zgodę  do pracy w komisji mandatowo-skrutacyjnej. 

 

PRZEBIEG  GŁOSOWANIA : nad wyborem komisji mandatowo-skrutacyjnej.                                                

 

• Liczba  głosów   “za”                                                   51                                    

• Liczba   głosów “przeciw”                                             0 

• Liczba głosów “wstrzymujących się “                           1 

 

 

W wyniku głosowania dokonano  wyboru   komisji wnioskowej w składzie: 

 

1.  Jarosław Kuszmar                              -   Przewodniczący 

2.  Tadeusz Sochacki                               -    Z-ca Przewodniczącego  

 

        

 Zgłoszeni kandydaci :  Pan Jarosław Kuszmar  i Tadeusz Sochacki 

wyrazili zgodę  do pracy w komisji wnioskowej. 

 

PRZEBIEG  GŁOSOWANIA : nad wyborem komisji wnioskowej:                                                

 

• Liczba  głosów   “za”                                                   51                                    

• Liczba   głosów “przeciw”                                             0 

• Liczba głosów “wstrzymujących się “                           1 
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Ad.5. Przyjęcie  protokołu  Walnego Zgromadzenia Spółdzielni   

          Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu, które odbyło się w dniu 

          07 czerwca 2017 roku oraz informacji  z realizacji wniosków    

          zgłoszonych przez członków na Walnym Zgromadzeniu  

          w dniu 07 czerwca 2017 roku. 

 

Zebrani zgłosili propozycję przyjęciu protokołu bez czytania. 

 Za wnioskiem bez czytania głosowało 50 członków, przeciw głosowało 0 

członków, wstrzymujących się było 2 członków. 

Natomiast informację z realizacji wniosków zgłoszonych przez członków na 

Walnym Zgromadzeniu odbytym w dniu 07 czerwca 2017 roku odczytał zebranym 

Prezes Zarządu –  Pan Mirosław Kacianowski. 

 

 

PRZEBIEG  GŁOSOWANIA : nad przyjęciem protokołu   Walnego   

                                                   Zgromadzenia odbytego w dniu 

                                                   07 czerwca 2017r. 

• Liczba  głosów  “za” -                                              51 

• Liczba głosów “przeciw”  -                                        1 

• Liczba głosów “ wstrzymujących się “                       0 

                                       

 

ZAŁĄCZNIK : UCHWAŁA Nr 3/2018 

                            w sprawie : przyjęcia protokołu  Walnego Zgromadzenia     

                                               odbytego w dniu  07 czerwca 2017 r oraz    

                                               informacji z realizacji wniosków zgłoszonych   

                                               przez członków na Walnym Zgromadzeniu  

                                               odbytym w dniu 07 czerwca 2017 r. 

 

 

                                            

 

Ad.6. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej  

          w przedmiocie ważności obrad. 

 

Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej w przedmiocie  ważności obrad  

przedstawił Pan Andrzej Nowak – z-ca przewodniczącego tej komisji. 

 

 

ZAŁĄCZNIK :  protokół komisji mandatowo – skrutacyjnej. 
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Ad.7. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie zgłoszonych 

kandydatów na delegatów na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku 

Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie. 

                  

 

 

 

Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie zgłoszonych 

kandydatów na Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Mieszkaniowych w Szczecinie odczytał Pan Andrzej Nowak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.  8.  Przedstawienie  sprawozdań : 

 

              - z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok, 

              - z działalności Zarządy za 2017 rok, 

              - finansowego Spółdzielni za 2017 rok. 

 

 Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok  zostało odczytane przez 

Sekretarza Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Kucharskiego. 

 

 Ze sprawozdaniem  z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 

 “ Postęp” Złocieńcu  za  2017r.  zapoznał  zebranych  Prezes Zarządu   

Mirosław  Kacianowski. 
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 Prezes Zarządu Mirosław  Kacianowski  przedstawił  również  zebranym  

sprawozdanie finansowe Spółdzielni  za 2017 rok  , które  składa  się z 3 części . 

 

W pierwszej kolejności  Prezes Zarządu omówił  wprowadzenie do 

sprawozdania finansowego  oraz   bilans  sporządzony na dzień  31.12.2017r. 

zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwota : 13.969.310,30 złotych . 

Następnie  omówiony został   rachunek  zysków i strat za okres obrotowy od 

01.01.2017r. do 31.12.2017 r. wykazując zysk netto będący nadwyżką  bilansową  

na pozostałej działalności Spółdzielni w kwocie 199.794.06 złotych. 

 

     Prezes Zarządu  omówił  również    informacje dodatkowe, obejmujące  

wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje 

i objaśnienia  za 2017 rok. 

 

 

                                                     

Ad.9. Dyskusja nad sprawozdaniami wyszczególnionymi  w pkt. 8,  

          zgłaszanie wniosków i  pytań. 

 

      Przewodnicząca  Walnego Zgromadzenia Pani Anna  Kuprowska zarządziła 

dyskusję  nad sprawozdaniami  przedstawionymi w  pkt 8  porządku obrad 

 oraz zgłaszanie wniosków i zapytań. 

 

       Komisja  wnioskowa natomiast    przystąpiła do notowania wniosków 

zgłaszanych   w czasie dyskusji  przez członków Spółdzielni. 

 

 

        

 

W dyskusji udział wzięli zebrani na sali członkowie Spółdzielni. 

      

 

         Pierwszy  głos w dyskusji dotyczył  demontażu  podzielników kosztów  c.o.                    

Członkowie skarżą się na zbyt wysokie kwoty ogrzewania .Nie są  zadowoleni  z 

takiego typu  rozliczania ciepła. Zgłosili propozycję zdjęcia podzielników i przejścia 

na ryczałt. Jednak nie wszystkim  zebranym taka propozycja spodobała się. 

    

          W odpowiedzi głos zabrał Prezes Spółdzielni Pan Mirosław Kacianowski.  

Prezes stwierdził, że skutkiem rezygnacji z podzielników będzie zwiększone 

zużycie energii cieplnej o około 20-30%,co spowoduje, że nie uzyskamy efektu  
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oszczędności zużycia ciepła zakładanego w audytach energetycznych. Zatem 

zdjęcie podzielników będzie jednoznaczne z brakiem możliwości ubiegania się o  

dofinansowanie kosztów termomodernizacyjnych. 

                                                        

   Członek Rady Nadzorczej pani Katarzyna Moczarska –Ryczko wystąpiła z 

wnioskiem, aby przeprowadzić ankietę wśród wszystkich mieszkańców osiedla 

dotycząca rezygnacji z rozliczenia c.o. w oparciu o podzielniki. 

         Prezes Pan Mirosław Kacianowski  zadeklarował ,że ankieta  zostanie 

przeprowadzona , a wyniki  zostaną przedstawione na najbliższym Walnym 

Zgromadzeniu. 

 

         Kolejna osoba biorąca udział w dyskusji zapytała się o ocieplenie budynku 

przy ul.  ZWP 8. Były też pytania o malowanie klatek schodowych  i remont  

suszarni  na ZWP 8. 

 

         Prezes poinformował ,że prace te są przewidziane do wykonania i zostały 

ujęte w planie remontowym na 2018 rok  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. 

  

 

          Zgłoszony został też wniosek  o zadaszenie tarasów na ZWP 8. 

 

         

          Następny  głos w dyskusji dotyczył gospodarki odpadami. Mieszkańcy 

wnioskują o większą ilość pojemników na odpady oraz  aby były one dokładnie 

opisane . Chcieliby aby było więcej pojemników półpodziemnych. Wnioskują też  o 

częstsze wywożenie nieczystości szczególnie latem ,gdzie zapach jest 

nieprzyjemny. Ze względu na wyrzucanie śmieci do śmietników należących do 

Spółdzielni  przez właścicieli domków jednorodzinnych, złożono wniosek o 

zamknięcie części altan śmietnikowych.  

 

Poproszony przez Prezesa  o zabranie głosu Burmistrz, przypomniał zebranym o 

polityce gospodarowania odpadami. Gorąco namawiał do sumiennej i rzetelnej 

segregacji odpadów ,ponieważ wpływa to na koszty opłat związanych z ich 

wywozem.        

        W porozumieniu  ze Spółdzielnią  , chciałby zwiększyć  w latach następnych 

ilość pojemników półpodziemnych na terenach SM „Postęp” 

 

 

        Członkowie  Spółdzielni Mieszkaniowej wystąpili z wnioskiem o zwiększenie 

częstotliwości wywozu odpadów wielkogabarytowych. Zdaniem członków SM 

„Postęp” odpady te powinny być wywożone nie rzadziej niż raz w miesiącu . 
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          Burmistrz poinformował, że istnieje możliwość nieodpłatnego 

indywidualnego wywozu tych odpadów oraz gruzu do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów przy ul. Piaskowej. 

      

           Burmistrz  przychylił się do prośby częstszego wywozu odpadów 

wielkogabarytowych ,ale zaznaczył zebranym ,że koszty za nieczystości wzrosną  . 

 

       Mieszkańcy zapytali  Burmistrza ,dlaczego działkowcy muszą podwójnie  

płacić za śmieci, raz w czynszu, drugi raz w opłatach za działkę. Argumentowano, 

że wytwarzając śmieci na działce nie czynią tego w domu. 

 

           Lokatorka przy ZWP 5 zwróciła się z pytaniem, czy nie można przenieść 

śmietnika półpodziemnego spod jej okna, ponieważ utrudnia jej to życie(z powodu 

nieprzyjemnego zapachu). 

  

         Prezes Zarządu wyjaśnił,że to Gmina wybudowała zbiorniki półpodziemne na 

swojej działce po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Ze względu na znajdujące się 

pod ziemią instalacje elektryczne nie zawsze można zlokalizować zbiorniki 

półpodziemne w miejsca dotychczasowych altan śmietnikowych  

  

        Burmistrz  zabrał głos w sprawie polityki śmieciowej. Oświadczył, że idzie ona 

ku lepszemu . Miasto zakupiło też dwie nowe śmieciarki. 

     

         Wnioskowano również o zabezpieczenie placu zabaw przy ZWP, gdyż 

zdaniem wielu znajduje się w niebezpiecznym miejscu. 

 

         Prezes Zarządu  zadeklarował ogrodzenie placu zabaw od strony jezdni. 

 

         Zebrani na Walnym Zgromadzeniu postulowali o utworzenie nowych miejsc 

parkingowych na terenie osiedla  oraz namalowanie pasów i naprawę nawierzchni. 

 

         Prezes Zarządu zwróci się z prośbą do Gminy Złocieniec o rozbudowę miejsc 

parkingowych , ponieważ do niej należą ulice . 

 

          Kolejny zabrany głos dotyczył bezpieczeństwa ruchu drogowego na osiedlu. 

Zaproponowano zamontowanie luster przy wyjeździe z ul. Zwycięstwa 3A. 

   

 

          Następny wniosek dotyczył  zamontowania lamp czujnikowych na  klatkach 

schodowych. 
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      Prezes poinformował, że lampy diodowe na klatkach schodowych będą 

zamontowane w tym roku. 

 

      Po stwierdzeniu braku osób chętnych do dyskusji z sali padł  głos  o zamknięcie 

dyskusji. 

 

 

         

 

 

                                            

Ad.10.  Podjęcie  uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań : 

 

-  z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017r. 

 

PRZEBIEG  GŁOSOWANIA   nad zatwierdzeniem  sprawozdania Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Postęp”  w Złocieńcu z działalności 

za 2016r. 

 

• Liczba  głosów   “za “                                  52 

• Liczba głosów “przeciw”                               1 

• Liczba głosów “ wstrzymujących się “          2 

 

ZAŁĄCZNIK:  UCHWAŁA Nr  4/2018 

                           w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 

                                   Spółdzielni Mieszkaniowej “Postęp” w Złocieńcu 

                                   z działalności   za 2017r. 

 

- z działalności Zarządu  Spółdzielni  za 2017 rok. 

 

 

PRZEBIEG  GŁOSOWANIA : nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej “Postęp”w Złocieńcu z działalności za 2017r. 

 

 

• Liczba głosów  “za”                                              52 

• Liczba głosów “przeciw”                                        0 

• Liczba głosów “wstrzymujących się”                     3 
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ZAŁĄCZNIK : UCHWAŁA Nr   5/2018 

               w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu   Spółdzielni    

                                 Mieszkaniowej “Postęp”  z działalności za  2017r. 

                                            

-  finansowego Spółdzielni  za 2017 rok. 

 

PRZEBIEG  GŁOSOWANIA :  nad zatwierdzeniem sprawozdania   

                                                    finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej  

                                                    “Postęp”  w Złocieńcu za 2017r. 

• Liczba  głosów   “za”                                     53 

• Liczba głosów “przeciw”                                 0 

• Liczba głosów “wstrzymujących się”              2 

                                               

 

 

ZAŁĄCZNIK  : UCHWAŁA Nr  6/2018 

               w sprawie :  zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

                                   Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu 

                                   za 2017 rok. 

 

 

 

                                               

 

 

 

Ad.11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków 

              Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Postęp” w Złocieńcu za 2017  

              rok. 

 

   Przewodnicząca  Walnego Zgromadzenia Anna Kuprowska  zarządziła 

dyskusję przed udzieleniem absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2017r. 

 

Po stwierdzeniu  braku osób chętnych do dyskusji Przewodnicząca 

 zebrania odczytała treść uchwały i zarządziła głosowanie nad udzieleniem 

absolutorium oddzielnie dla każdego członka Zarządu Spółdzielni. 

 

PRZEBIEG  GŁOSOWANIA :    nad  udzieleniem absolutorium dla członków 

Zarządu SM ”Postęp” w Złocieńcu za 2017r 
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         Nazwisko  i imię  -  Funkcja -         Liczba           Liczba                Liczba 

                                                       głosów           głosów               głosów 

                                                     „za”           „przeciw”  „wstrzymujących się”                               

 

Kacianowski   Mirosław  Prezes Zarządu      38                   0                        3                

 

Zawarski Józef                Członek Zarządu    25                   3                       10     

 

Rynkiewicz Andrzej       Członek Zarządu    24                   2                        15   

 

 

ZAŁĄCZNIK :   UCHWAŁA  Nr    7/2018 

                 w sprawie : udzielenia absolutorium członkom Zarządu 

                                    Spółdzielni Mieszkaniowej “Postęp”  

                                    w Złocieńcu za 2017r. 

 

 

 

 

 

 

Ad.12.Uchwalenie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu 

 

 

Prezes Zarządu omówił zmiany w statucie . 

 

 

 

 

PRZEBIEG GŁOSOWANIA: w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu. 

 

 

         -Liczba głosów       „za”                                               47                                        

         -Liczba głosów       „przeciw”                                       0 

         -Liczba głosów       „wstrzymujących się”                    8 
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ZAŁĄCZNIK:    UCHWAŁA   Nr  8/2018 

W sprawie:   zmiany statutu  Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w  

Złocieńcu. 

 

Ad.13.Wybory kandydatów na delegatów Spółdzielni na Zjazd Delegatów 

             Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych  w 

             Szczecinie-głosowanie. 

  

          Zgłoszono  kandydatów  na Delegta  i Zastępcę  Delegata na Zjazd Delegatów 

Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych  w 

Szczecinie. 

          Delegatem został Pan                 - Mirosław Kacianowski. 

          Zastępcą Delegata został pan     -Tomasz Kucharski. 

 

 

 

  ZAŁĄCZNIK :  UCHWAŁA   Nr   9/2018 

  w sprawie: wyboru Delegata Spółdzielni na VIII Zjazd Delegatów Regionalnego  

   Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkalnych w Szczecinie. 

 

     

      PRZEBIEG GŁOSOWANIA : w sprawie wyboru  Delegata na Zjazd                                                                                                                                                           

                                                         Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego    

                                                          Spółdzielni Mieszkaniowych. 

            

 

              -Liczba głosów        „za”                             55 

              -Liczba głosów        „przeciw”                      0 

              -Liczba głosów        „wstrzymujących się”   0 

 

 

 

    ZAŁĄCZNIK :  UCHWAŁA   Nr   10/2018 

     w sprawie: wyboru Zastępcy Delegata Spółdzielni na VIII Zjazd Delegatów 

Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w 

Szczecinie. 

 

PRZEBIEG GŁOSOWANIA : w sprawie wyboru  Zastępcy na Zjazd Delegatów                       

Regionalnego Związku  Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w  

          Szczecinie. 

 



                                                          -13- 

 

    -Liczba głosów                    „za”                            54 

    -Liczba głosów                    „przeciw”                     0 

    -Liczba głosów                    „wstrzymujących się”  1 

 

 

 

 

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia z funduszu zasobowego 

            kosztów związanych z realizacją w 2017 roku ustawowych 

            zobowiązań dotyczących przeniesienia prawa własności lokali 

            mieszkalnych zajmowanych dotychczas przez członków na zasadach 

             spółdzielczych praw do lokalu. 

 

 Prezes Zarządu Pan Mirosław Kacianowski zabierając głos wyjaśnił, że każdy 

z członków ma prawo do wyodrębnienia własności lokalu mieszkalnego, zarówno                                                                   

ten, który posiada lokatorskie prawo do lokalu jak i ten, który posiada własnościowe  

prawo do lokalu. Koszt wyodrębnienia własności stanowią środki nieumorzone. 

 Podobnie jak w latach ubiegłych Zarząd Spółdzielni proponuje pokrycie  

z funduszu zasobowego kosztów związanych z realizacją w 2017 roku ustawowych 

zobowiązań dotyczących przeniesienia prawa własności lokali mieszkalnych 

zajmowanych dotychczas przez członków na zasadach spółdzielczych praw do 

lokalu. 

                                                           

 Prowadząca obrady Walnego Zgromadzenia odczytała treść uchwały 

zaproponowanej przez Zarząd Spółdzielni i zarządził głosowanie. 

 

 

PRZEBIEG  GŁOSOWANIA : 

 

- Liczba głosów „za”                                               51                    

- Liczba głosów „przeciw”                                        0 

- Liczba głosów „wstrzymujących się”                     0 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK :  UCHWAŁA NR     11/2017 

                w sprawie : w sprawie pokrycia z funduszu zasobowego 

                           kosztów związanych z realizacją w 2017 rok ustawowych   

zobowiązań dotyczących przeniesienia prawa własności lokali mieszkalnych  

zajmowanych dotychczas przez członków na zasadach spółdzielczych praw do 

lokalu. 
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Ad.15. Podjęcie uchwały  w sprawie podziału  zysku netto   Spółdzielni 

            Mieszkaniowej  „Postęp” w Złocieńcu  za 2017 rok. 

 

 Poproszony o  udzielenie   wyjaśnień  Prezes Zarządu  omówił projekt  

poddanej pod głosowanie uchwały. 

 

 

 Po krótkiej dyskusji prowadząca obrady  odczytała projekt  uchwały  

w sprawie  przeznaczenia nadwyżki  bilansowej i zarządził głosowanie. 

 

PRZEBIEG  GŁOSOWANIA : 

 

- Liczba głosów „za”                                               51                   

- Liczba głosów „przeciw”                                        0 

- Liczba głosów „wstrzymujących się”                     0 

                                                  

 

ZAŁĄCZNIK :  UCHWAŁA NR     12/2018 

w sprawie : podziału   zysku netto  Spółdzielni  Mieszkaniowej 

                  „Postęp”  w Złocieńcu za  2017 rok. 

 

                                                        

 

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie określenie  najwyższej sumy  

            zobowiązań  jaką Spółdzielnia  może zaciągnąć do następnego  

            Walnego Zgromadzenia. 

 

 

 Na prośbę  prowadzącej obrady Walnego Zgromadzenia Prezes 

Zarządu  Mirosław Kacianowski  omówił  treść uchwały w sprawie  

określenia najwyższej sumy zobowiązań  jaką Spółdzielni  może zaciągnąć  

do następnego Walnego Zgromadzenia. 

 Prowadząca obrady odczytała i zarządziła głosowanie nad projektem 

uchwały w powyższej sprawie. 

 

PRZEBIEG  GŁOSOWANIA : 
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• Liczba  głosów  “za”                                             49 

• Liczba głosów “przeciw” -.                                     1 

• Liczba głosów “wstrzymujących się “                     1                  

 

 

ZAŁĄCZNIK :   UCHWAŁA Nr 13/2018 

                           w sprawie : określenia najwyższej sumy zobowiązań  jaką  

                                              Spółdzielnia może zaciągnąć do następnego 

                                              Walnego Zgromadzenia. 

 

Ad.17.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia działek gruntu nr 50/32 

            o powierzchni  0,0883 ha, nr 50/33 o powierzchni 0,3174 ha. 

    

 

Zgromadzeni  na sali wysłuchali przedstawionej przez Prezesa Zarządu  krótkiej 

informacji na temat zbycia działek. Uznano, że ten teren nadaje się na rekreację , 

Będzie stanowił naturalną granicę oddzielającą osiedle domków jednorodzinnych 

od zasobów Spółdzielni. 

 

 

PRZEBIEG  GŁOSOWANIA : 

                                               

 

 

• Liczba  głosów  “za”                                                3 

• Liczba głosów “przeciw” -.                                   47 

• Liczba głosów “wstrzymujących się “                     5               

 

 

 ZAŁĄCZNIK :   UCHWAŁA Nr 14/2018 

w sprawie zbycia nieruchomości działka gruntu 50/32 

 

 

 

 

 

• Liczba  głosów  “za”                                                1 

• Liczba głosów “przeciw” -.                                    54 

• Liczba głosów “wstrzymujących się “                     0               
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 ZAŁĄCZNIK :   UCHWAŁA Nr 15/2018 

w sprawie zbycia nieruchomości działka gruntu 50/33 

 

 

 

Ad.18. Ogłoszenie wyników wyboru delegata  Spółdzielni na Zjazd 

Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczecinie. 

 

 

 

Protokół komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie ogłoszenia 

wyników  wyborów.                

 

       

                                                                                                                

 

Ad. 19.  Sprawozdanie komisji  wnioskowej  w sprawie wniosków      

              przyjętych  przez  Walne  Zgromadzenie. 

 

 

 

 Zebrani członkowie Spółdzielni zapoznani zostali z treścią protokołu 

komisji wnioskowej w sprawie przyjętych  wniosków. 

W wyniku głosowania: 

 

Wniosek nr 1 o treści: likwidacja podzielników  ciepła 

 

„za wnioskiem”                    3 członków 

„przeciw wnioskowi”           48 członków 

„wstrzymujących się”           0 członków 

 

 

Wniosek nr 2 o treści: złożenie wniosku do Rady Miasta o zwiększenie 

częstotliwości wywozu wielkogabarytowych nieczystości stałych z terenu 

osiedla. 

 

„za wnioskiem”             50 członków 

„przeciw wnioskowi”      0 członków 

„wstrzymujących się”      1 członek 

                                                              

Wniosek nr 3 o treści: wykonanie zamknięć altan śmietnikowych. 
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„za wnioskiem”                     52 członków 

„przeciw wnioskowi”              0 członków 

„wstrzymujących się”              0 członków 

 

Wniosek nr 4 o treści:  ogrodzenie placu zabaw przy ul. ZWP. 

 

„za wnioskiem”                      50 członków 

„przeciw wnioskowi”               0 członków 

„wstrzymujących się”               2 członków 

 

Wniosek nr 5 o treści:  utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych w 

uzgodnieniu z Burmistrzem Złocieńca. 

 

„za wnioskiem „                      52 członków 

„przeciw wnioskowi”                0 członków 

„wstrzymujących się”                0 członków 

                                                             

 

Wniosek nr 6 o treści : przygotowanie i przeprowadzenie ankiety w sprawie 

likwidacji podzielników ciepła. 

 

„za wnioskiem”                       52 członków 

„przeciw wnioskowi”                0 członków 

„wstrzymujących się”                0 członków 

 

 

Wniosek nr 7 o treści: wystąpienie do RN o ujęcie w planie remontów na rok 

2019 zadaszeń tarasów przy ZWP 8 

 

„za wnioskiem”                       47  członków 

„przeciw wnioskowi”                0 członków 

„wstrzymujących się”                5  członków 

 

Wniosek nr 8 o treści: wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza o 

przeprowadzenie przeglądów skrzyżowań pod kątem bezpieczeństwa  

 

„za wnioskiem”                       51  członków 

„przeciw wnioskowi”                0  członków 

„wstrzymujących się”                1  członków 

 



 


