
               PROTOKÓŁ nr 4/2016 z obrad Walnego Zgromadzenia 

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" w Działoszynie 

z dnia 29 kwietnia 2016 roku. 
 

 W dniu 29 kwietnia 2016 r. odbyło się w siedzibie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie Walne Zgromadzenie Członków 

Spółdzielni. 
                                                                                                                                                           

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia, na 754 członków uprawnionych, 
obecnych było 36 członków SM "Nad Wartą" w Działoszynie.  W obradach 

uczestniczyli również: 
 1. Łukasz Strykowski - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą" 

w Działoszynie; 
 2. Wojciech Patocki - Zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 

"Nad Wartą" w Działoszynie; 
 3. Marzena Szczęsna – Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad 

Wartą” w Działoszynie – Główna Księgowa; 

 4. Magdalena Margasińska Kozak - Radca Prawny Spółdzielni Mieszkaniowej 
"Nad Wartą" w Działoszynie. 

 
Punkt 1 

 
Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków. 

 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” 
otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej,  Pan Michał Cieśla. Przywitał 

obecnych członków Spółdzielni, Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Radcę 
Prawnego. 

Tegoroczne obrady maja charakter sprawozdawczo - wyborczy.  
 Na podstawie §115 ust 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” 

w Działoszynie, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez 
względu na liczbę członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu. 

  

Punkt 2 
 

Wybór Prezydium Zebrania. 
 Następnie dokonano wyboru Prezydium Zebrania w składzie: 

Przewodniczący obrad, Sekretarz oraz Asesor. 
W tym miejscu  przypomniano zgromadzonym zebranym, że prawo wybierania 

przysługuje wyłącznie członkom spółdzielni. 

Na funkcję Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Pana Michała Cieśli. 
W/w. wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Po przeprowadzonym głosowaniu, Pan Michał Cieśla, wszystkimi głosami „za” 
(36 głosów „za”), został wybrany Przewodniczącym Obrad. 

 Sekretarzem, po uprzednim zaproponowaniu kandydatury, została 
wybrana Pani Adamus Ewa – przy braku kontrkandydata – wszystkimi głosami 

„za” (36 głosów „za”). 
Asesorem został Pan Krzysztof Sikora (głosowanie przy braku 

kontrkandydata) wszystkimi głosami „za” (36 głosów „za”). 



 

W tym miejscu przewodnictwo obrad przekazane zostało wybranemu 

Prezydium. 
 W imieniu Prezydium Pan Michał Cieśla zaproponował, aby funkcje 

protokolanta pełniła Pani Adamus Ewa. Propozycja ta została zaakceptowana. 
 

Punkt 3 
 

Omówienie zasad obradowania Walnego Zgromadzenia Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie. 

Pani Mecenas Magdalena Margasińska-Kozak omówiła szczegółowo zasady 
prawidłowego obradowania i głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie.  
 

Punkt 4 
 

Przedstawienie porządku obrad. 

 Przewodniczący obrad, Pan Michał Cieśla, przedstawił obecnym porządek 
obrad (w załączniku do protokołu) i zwrócił się do zebranych członków o zajęcie 

stanowiska wobec niżej wymienionych spraw: 
- porządku obrad: był on dostarczony każdemu członkowi spółdzielni do tzw. 

skrzynek unijnych. Był opublikowany na stronie internetowej oraz był 
wywieszony w siedzibie Zarządu Spółdzielni.  

 
W tym miejscu Pani Mecenas Magdalena Margasińska-Kozak wyjaśniła, że  

z uwagi na zgłoszony w dniu 13.04.2016 roku, przez co najmniej 10 Członków 
Spółdzielni wniosek o uzupełnienie porządku, zaproponowany porządek uległ 

rozszerzeniu (uzupełniony porządek obrad oraz wniosek Członków Spółdzielni 
w załączniku do protokołu). 

Rozszerzony porządek obrad został ponownie odczytany i poddany został pod 
głosowanie. 

Za przyjęciem porządku obrad opowiedzieli się wszyscy obecni członkowie. 

 
Punkt 5 

 
Wybór komisji Mandatowo- skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. 

Następnie przystąpiono do wyboru komisji: Mandatowo- skrutacyjnej, Uchwał  
i Wniosków. 

W skład komisji po zgłoszonych kandydaturach, ich przyjęciu i po 
przegłosowaniu weszli: 

 
Do komisji Mandatowo - skrutacyjnej: 

 

1) Pan Wiesław M.; 

2) Pani Krystyna P.; 

3) Pan Zdzisław B.. 

(Za powyższym składem głosowało 36 Członków). 



 

Do komisji Uchwał i Wniosków: 

 
1) Pani Majchrzak Aldona; 

 
2) Pan Lewandowski Andrzej; 

 
3) Pani Krystyna Jończyk. 

 
(Za powyższym składem głosowało 36 członków). 

 
Punkt 6 

 
Przedstawienie i przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego 

Zgromadzenia Członków z dnia 24.06.2015 r. 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapytał zebranych, czy ma odczytywać 

przedmiotowy protokół. Z uwagi na brak jednolitego zdania wśród obecnych 

przeprowadzono głosowanie, w którym "za" odczytaniem protokołu  
z poprzedniego Walnego Zgromadzenia głosowało 9 osób, "przeciw" było 36 

osób. 
 

Uchwała nr 1/2016  
w sprawie przyjęcia Protokołu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nad Wartą” z dnia 24 czerwca 2015 r. została poddana pod 
głosowanie. 

„Za” przyjęciem uchwały – 36 głosy; 
„przeciw” przyjęciu uchwały - 0 głosy. 

 
Punkt 7 

 
Rozpatrzenie odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej nr 24/XII.2015 z dnia  

8 grudnia 2015 r. w sprawie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie. 
Dyskusja: 

Zostało odczytane pismo- odwołanie Pana Jacka K. od Uchwały Rady 
Nadzorczej nr 24/XII.2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wykluczenia  

z członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie. 
Na ten temat głos zabrała Pani mecenas Magdalena Margasińska Kozak, która 

przedstawiła obecnym, że na dzień 30 kwietnia 2016 r. zadłużenie Pana Jacka 
K. wynosi łącznie ok. 14 tys. zł.  

Następnie odczytano projekt uchwały.  
 

Uchwała nr 2/2016  
w sprawie nieuwzględnienia odwołania od Uchwały Rady Nadzorczej nr 

24/XII.2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wykluczenia  
z członkostwa w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie. 

Została poddana pod głosowanie. 

„Za „ przyjęciem uchwały – 36 głosów; 
„przeciw” przyjęciu uchwały – 0 głosów. 



 

 

Punkt 8 
 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, poprzez 
wprowadzenie do paragrafu 7 dodatkowego zapisu o następującej treści: 

„W skład Rady Nadzorczej nie mogą również wchodzić osoby niewywiązujące 
się z obowiązków statutowych.” 

Dyskusja. 
Na ten temat wypowiedziała się Pani mecenas Magdalena Margasińska- Kozak. 

Następnie została odczytana uchwała w sprawie zmiany w Regulaminie Rady 
Nadzorczej. 

 

Uchwała nr 3/2016  

w sprawie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni. 

Została poddana pod głosowanie. 

„za” przyjęciem uchwały – 37 głosów; 

„przeciw” podjęciu uchwały - 0 głosów. 

Punkt 9 

 
Podęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej w paragrafie 7 

ust 2, przez wprowadzenie zapisu o następującej treści: 

„W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej prezydium i Komisji Problemowej mogą 

uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni. 
Zainteresowani członkowie Spółdzielni mogą się przysługiwać bez głosu 

doradczego.” 

Dyskusja:  

Na ten temat głos zabrała Pani mecenas Magdalena Margasińska- Kozak  

w oparciu o obowiązujące przepisy: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych  
i  prawa  spółdzielczego, wprowadzenie takiego zapisu jest niezgodne z w/w 

normami  prawnymi. Jednocześnie zwróciła uwagę zebranym członkom na 
treść uchwały, której projekt miał następującą treść: 

Uchwała nr 4/2016  

w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni  

w paragrafie 7 ust.2. 

Została poddana pod głosowanie 

„Za” przyjęciem uchwały – 2 głosy; 

„przeciw” podjęciu uchwały – 37 głosy. 

Punkt 10 
 

Podjęcie uchwały w sprawie  zobowiązania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 



Nad Wartą do obligatoryjnego informowania członków Spółdzielni  

i mieszkańców o ważnych sprawach, przez umieszczanie na stronie 

internetowej i telewizji kablowej. 

Dyskusja: 

Co do tej kwestii głos zabrała mecenas Magdalena Margasińska-Kozak, która 

wyjaśniła zebranym, że Walne nie może zobowiązywać Zarząd do 

obligatoryjnego informowania Członków o ważnych sprawach, bowiem 

wszystkie istotne sprawy są udostępniane członkom czy to w siedzibie 

Spółdzielni czy za pośrednictwem internetu na stronie internetowej, bowiem 

każdy członek Spółdzielni zgodnie ze Statutem ma prawo żądać informacji  

w ważnych sprawach Spółdzielni. Na ten temat wypowiedział się Pan Prezes 

Łukasz Strykowski. Niestety są niektóre ważne sprawy, których nie powinny 

być udostępniane osobom, które nie są członkami Spółdzielni. Jednakże zawsze  

wszystkiego można dowiedzieć się w Spółdzielni.  

Uchwała nr 5/2016  

w sprawie zobowiązania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nad Wartą do 

obligatoryjnego informowania członków Spółdzielni i mieszkańców o ważnych 

sprawach przez umieszczenie na stronie internetowej i telewizji kablowej. 

Została poddana pod głosowanie 

„Za” przyjęciem uchwały – 10 głosów; 

„przeciw” podjęciu uchwały – 27 głosów.  

Punkt 11 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia monitoringu na terenie osiedla. 

Dyskusja: 

Na ten temat wypowiedziała się Pani Krystyna Konecka, która wyjaśniła 

zebranym, że była mowa o założeniu monitoringu przez firmę Global ale 

wówczas, gdy będzie sprawnie działał system, który zostanie wykonany na 

koszt Członków i mieszkańców Spółdzielni. Jednocześnie Pan Prezes zauważył, 

że nie wszyscy mieszkańcy chcą być przez całą dobę obserwowani. 

 Następnie odczytano uchwałę: 

Uchwała nr 6/2016  

w sprawie wprowadzenia monitoringu na terenie osiedla Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie. 

Została poddana pod głosowanie. 

„Za” przyjęciem uchwały – 3 głosy; 



„przeciw” podjęciu uchwały – 33 głosów.  

 

Punkt 12 
Podjęcie uchwały w sprawie podania do wiadomości mieszkańcom osiedla, ile 

GJ było wykorzystywane w sezonie grzewczym. 

Dyskusja. 

Na ten temat wypowiedzieli się Pani mecenas Magdalena Margasińska- Kozak  

jak również Prezes Łukasz Strykowski. Każdy z mieszkańców dostał zwrot za 

centralne ogrzewanie. Na prośbę Pana Zbigniewa C., Pan Wojciech Patocki - 

zastępca Prezesa Zarządu Spółdzielni wyjaśnił, ile to 1 GJ i jak go obliczyć. 

Następnie odczytano uchwałę. 

Uchwała nr 7/2016  

w sprawie  podania do wiadomości mieszkańcom osiedla, ile GJ było 

wykorzystywane w sezonie grzewczym. 

Została poddana pod głosowanie. 

„Za” przyjęciem uchwały – 2 głosy; 

„przeciw” podjęciu uchwały – 19 głosów.  

 

Punkt 13 

 

Podjęcie uchwały w sprawie plombowania głównego urządzenia pomiarowego 

ciepła, które znajduje się w kotłowni Spółdzielni, przez Państwowy- Okręgowy 

Urząd Miar. 

Dyskusja: 

Na ten temat wypowiedziała się Pani mecenas Magdalena Margasińska- Kozak, 

która odczytała pismo z ANTAP sp. z o.o. z Państwowego-Okręgowego Urzędu 

Miar. Następnie głos zabrał Prezes Łukasz Strykowski, który wyjaśnił zebranym, 

że liczniki są prawidłowo zaplombowane i nie zachodzi konieczność 

plombowania ich przez Państwowy- Okręgowy Urząd Miar z uwagi na wysoki 

koszt takiego przedsięwzięcia. Przystąpiono do odczytania uchwały.  

Uchwała nr 8/2016  

w sprawie  plombowania głównego urządzenia pomiarowego ciepła, które 

znajduje się w kotłowni Spółdzielni, przez Państwowy- Okręgowy Urząd Miar. 

Została poddana pod głosowanie. 

„Za” przyjęciem uchwały – 3 głosy; 



„przeciw” podjęciu uchwały – 33 głosy.  

 

Zatwierdzenie: 

a) Sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni, sprawozdania finansowego  

i podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą”  

w Działoszynie za rok 2015. 

Dyskusja: 

O odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu SM, Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia, Pan Michał Cieśla, poprosił Panią Główną Księgową - Marzenę 

Szczęsną oraz Pana Prezesa Łukasza Strykowskiego, którzy przedstawili 

sprawozdanie z działalności Zarządu SM, strukturę majątku trwałego a także 

zobrazował zadłużenie z tytułu opłat czynszowych. W dalszej części obrad 

został przedstawiony bilans stanowiący aktywa i pasywa na dzień 31 grudnia 

2015 r. oraz wynik finansowy z działalności Spółdzielni. Obecni na zebraniu 

Członkowie zostali poinformowani o nadwyżce bilansowej na pozostałej 

działalności Spółdzielni, ujemny wynik na gospodarce zasobami 

mieszkaniowymi. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - Pan Michał Cieśla, poddał pod 

głosowanie następujące uchwały: 

Uchwała nr 9/2016 
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2015 r. 

„za” podjęciem uchwały - 31 głosów; 

„przeciw” podjęciu uchwały - 0 głosów. 

Uchwała nr 10/2016 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego oraz podziału nadwyżki 
bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” za 2015 r. 

„za” podjęciem uchwały - 30 głosów; 

„przeciw” podjęciu uchwały - 0 głosy. 

b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nad 

Wartą za rok 2015. 

Dyskusja: 

Przewodniczący Rady Spółdzielni, Pan Michał Cieśla, przedstawił sprawozdanie 

z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” za rok 

2015 informując, że Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym poruszyła 

szereg tematów dotyczących działalności Spółdzielni przyjmując m.in. 

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej przeznaczonej na ogrzewanie 

budynków w zasobach SM „Nad Wartą” w Działoszynie, analizowała 

zobowiązania względem kontrahentów Spółdzielni, zatwierdziła plan 



gospodarczo- finansowy za 2015 r. W dalszej części przystąpiono do odczytania 

uchwały.  

Uchwała nr 11/2016 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej. 
„Za „ podjęciem uchwały - 35 głosów; 

„przeciw” podjęciu uchwały - 0 głosy. 
 
Punkt 14 
 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Nad Wartą za rok 2015 i wnioski w sprawie udzielenia absolutorium 

poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nad Wartą   

w Działoszynie za rok 2015. 

Dyskusja: 

Pan Andrzej Lewandowski, członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej, odczytał Sprawozdanie za 2015 r., w którym członkowie Komisji 

Rewizyjnej oświadczyli, że udzielają absolutorium członkom Zarządu w osobach 

Pana Łukasza Strykowskiego oraz Pana Wojciecha Patockiego. Jednocześnie 

zostało zaznaczone, że w przedstawionym okresie sprawozdawczym nie 

dokonano oceny pracy Pani Głównej Księgowej Marzeny Szczęsnej z uwagi na 

fakt, że w tym czasie przebywała ona na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Pan Michał Cieśla, odczytał uchwały: 

Uchwała nr 12/2016 
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu SM „Nad Wartą” Panu 

Łukaszowi Strykowskiemu. 

 „Za „ podjęciem uchwały - 30 głosów; 

„przeciw” podjęciu uchwały - 0 głosów. 

Uchwała nr 13/2016 
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Nad Wartą” 

Panu Wojciechowi Patockiemu 

 „za „ podjęciem uchwały - 32 głosy; 

„przeciw” podjęciu uchwały - 0 głosów. 

 

Punkt 15 
 

Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających do składu Rady 
Nadzorczej. 

Zaproponowano następujące kandydatury: 



Kopij Zdzisław, Adamus Ewa, Stanisław T.. 

Komisja Wyborcza, po uwzględnieniu wszystkich zgłoszonych kandydatów, 

udała się do wydzielonego pomieszczenia by przygotować listę wyborczą, 

sporządzoną w porządku alfabetycznym.  

Przystąpiono do głosowania, po czym członkowie Komisji Skrutacyjnej zebrali 

karty do głosowania udali się do wydzielonego pomieszczenia w celu 

przeliczenia oddanych głosów. W tajnym głosowaniu do Rady Nadzorczej  

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Wartą” w Działoszynie zostali wybrani: 

- Ewa Adamus - głosów 22;  

- Kopij Zdzisław - głosów 23. 

Trzeci kandydat, Pan Stanisław T., uzyskał 19 głosów i tym samym nie 

wszedł do składu Rady Nadzorczej.   

Uchwała nr 14/2016  

w sprawie wyborów uzupełniających do składu Rady Nadzorczej w osobach: 

Ewa Adamus i Zdzisław Kopij. 

Została poddana pod głosowanie. 

„Za” przyjęciem uchwały – 31 głosów; 

„przeciw” podjęciu uchwały – 0 głosy.  

Punkt 16 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy 

Spółdzielczości.  

Dyskusja: 

W tym miejscu głos zabrała Pani mecenas Margasińska- Kozak, która odczytała 

pismo zobowiązujące Walne Zgromadzenie do przeprowadzenia wyboru 

przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy. Na zjazd Przedkongresowy 

Spółdzielczości zgłoszono kandydaturę Pana Prezesa Łukasza Strykowskiego 

oraz kandydaturę Zastępcy Prezesa Wojciecha Patockiego. 

Uchwała nr 15/2016  

w sprawie  wyboru przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy Spółdzielczości  

w osobach : 

Pana Prezesa Łukasza Strykowskiego; 

Zastępcy Prezesa Pana Wojciecha Patockiego. 

Została poddana pod głosowanie. 



„Za” przyjęciem uchwały – 32 głosy; 

„przeciw” podjęciu uchwały – 0 głosy.  

Punkt 17 

Wolne wnioski. 

Brak wolnych wniosków. 

Punkt 18 

Sprawy różne: 

1. Pani Krystyna Jończyk zapytała, jak wygląda sytuacja pawilonu handlowego 

i czy w tej kwestii można podjąć jakieś działania? 

2. Zarząd przedstawił decyzję o zakwalifikowaniu się Spółdzielni do konkursu:  

„Podwórko NIVEA”. Przedstawiono również zasady uczestnictwa w konkursie. 

Zarząd poprosił mieszkańców o wsparcie i udział w uzyskaniu jak największej 

liczby głosów. 

Punkt 19 

Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała wyniki głosowania. 

Punkt 20 

Zakończenie obrad. 

Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad 

Wartą” w Działoszynie zakończył Pan Michał Cieśla o godz. 20.00. Na tym 

protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Sekretarz                                                    Przewodniczący 

Walnego Zgromadzenia                                Walnego Zgromadzenia 

 

 


