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PROTOKÓŁ 

Z WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WIELKOPOLANKA” 

W POZNANIU 

Z DNIA 24 CZERWCA 2013 ROKU 

 

Obecni na Walnym Zgromadzeniu: 

Członkowie: wg załączonej listy obecności 

Zarząd:  Prezes Zarządu – Dorota Falkowska 

  Członek Zarządu – Grzegorz Maćkowiak 

Prawnicy: Przemysław Barański 

  Marcin Barański 

  Artur Igliński 

  Michał Sobczak 

Pracownicy: Główna Księgowa – Maria Okarma 

  Dariusz Kowalewski 

  Jan Kowal 

  Zygmunt Nowak 

  Karolina Petruk-Gnatowska 

Porządek Walnego Zgromadzenia w załączeniu. 

 

Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia: 

Ad 1. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, p. Dariusz Walkowiak, dokonał rozpoczęcia obrad Walnego 

Zgromadzenia, powitał zebranych i przystąpił do punktu 1 porządku obrad – wyboru Prezydium  

w składzie: Przewodniczący, Z–ca Przewodniczącego i Sekretarz. 

Na Przewodniczącego zebrania zaproponowano p. Dariusza Walkowiaka, który przyjął wybór. 

Większością głosów został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
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Na Z- cę Przewodniczącego zaproponowano p. Tomasza Białego, który wybór przyjął i został wybrany 

większością głosów na Z – cę Przewodniczącego. 

Na Sekretarza zaproponowano p. Krystynę Kruszewską, która wybór przyjęła i większością głosów 

została wybrana na Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 

Ad 2. 

Zgodnie z punktem 2 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – p. Dariusz 

Walkowiak, odczytał Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia. 

Ad 3. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał porządek obrad Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd informuje, że zostały zgłoszone wnioski o rozszerzenie porządku obrad o dwa projekty uchwał. 

Pierwszy z projektów dotyczy renegocjacji umowy z firmą Techem i Ista o rozliczaniu kosztów 

ogrzewania oraz zużycia wody. 

Drugi z projektów dotyczy zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prosi autora powyższych projektów o ich objaśnienie – głos 

zabiera p. Jarosław Kapłański. 

Jako powód zgłoszenia pierwszego z projektów uchwał podaje, że jego zdaniem koszt rozliczenia 

ciepła jest zbyt wysoki, gdyż po zmianie wyparkowych podzielników ciepła na elektroniczne 

zmniejszył się nakład pracy firmy rozliczeniowej, konieczny do zebrania danych. Obecny poziom 

rozliczania ciepła jest bardzo wysoki i stanowi około 8% całkowitych kosztów ogrzewania. 

Drugi z projektów uchwał prowadzi do następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej: 

 uchwały Rady Nadzorczej powinny zawierać numer, datę, treść uchwały, termin wejścia  

w życie uchwały, tryb i wynik głosowania, podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej 

biorących udział w głosowaniu, 

 wszelkie zmiany do Regulaminu mogą być dokonywane przez Radę w drodze uchwały,  

a następnie przedstawiane do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu, 

 wybór audytora do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni powinien być 

dokonywany z co najmniej trzech ofert, z zastrzeżeniem, że ten sam audytor może być 

wybrany w co najwyżej dwóch kolejnych latach, jednak nie częściej niż cztery razy w ciągu  

10 lat. 

Pan z sali krytykuje wypowiedzi p. Kapłańskiego twierdząc, że takich niedorzeczności jeszcze nie 

słyszał. 
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P. Dorota Falkowska przedstawia w formie prezentacji wynikające z umów koszty rozliczeń energii 

cieplnej i zużycia wody. Średni udział kosztów rozliczenia CO w kosztach całkowitych wynosi 1,94%. 

Średni udział kosztów rozliczenia zużycia ciepłej i zimnej wody wynosi 0,66%. Dla obu tych mediów 

średni udział kosztów ich rozliczenia wynosi 1,54%. W związku z przestawionymi przez siebie danymi 

Prezes Zarządu wnosi o odrzucenie zgłoszonego projektu. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziela zdanie przedmówcy. 

P. Marek Grajek (Św. Rocha) stwierdza, że przedstawiony przez Zarząd materiał jest jasny  

i przejrzysty. Wnosi o przegłosowanie przez Walne Zgromadzenie odrzucenia tego projektu. 

P. Walkowiak zabiera głos w sprawie drugiego ze zgłoszonych projektów uchwał. Stwierdza, że jako 

ustępujący Przewodniczący Rady Nadzorczej czuje się w związku z opublikowanymi na stronie 

projektem oraz poprawką do niego bardzo niekomfortowo. Co do wyboru biegłego do badania 

sprawozdania finansowego, Spółdzielnia nie ma obowiązku przeprowadzania takiego badania, jednak 

jest ono przeprowadzane co roku. Pojawia się wątpliwość, co zrobić po przyjęciu zgłoszonego przez  

p. Kapłańskiego projektu w momencie, gdy do badania zgłoszone zostaną np. dwie, a nie trzy oferty. 

P. Mirosława Roszkiewicz pyta, czy koszty przedstawione przez p. Prezes powinny być negocjowane. 

P. Prezes wyjaśnia, że ceny uzyskane w umowach przez Spółdzielnię są korzystne i gwarantowane 

przez 5 lat – ich utrzymanie jest dobre. Zdaniem p. Doroty Falkowskiej zgłoszony projekt uderza  

w Zarząd – sugerując, iż ten nie dopełnia swoich obowiązków poprzez zaniedbanie interesu 

Spółdzielni. 

P. Kapłański informuje, iż nie twierdzi, że umowa jest zła, ale co w sytuacji, gdy ceny wzrosną? 

P. Dorota Falkowska odpowiada, że przyjrzała się rozliczeniu p. Kapłańskiego i podany przez niego  

w uzasadnieniu 8% udział kosztów rozliczenia w kosztach całkowitych ogrzewania nie jest wartością 

prawdziwą.  

Pan z sali stwierdza, że jest zbulwersowany propozycją p. Kapłańskiego – w szczególności propozycją 

premiowania Zarządu tą samą kwotą, jaka stanowi uzyskaną obniżkę cen. Jego zdaniem p. Kapłański 

nie wnosi nic nowego, tylko zajmuje czas. 

Przewodniczący przystępuje do głosowania nad porządkiem obrad i jego ewentualnym 

uzupełnieniem o zgłoszone projekty. Pan z sali stwierdza, że głosowanie nad udzieleniem Zarządowi 

absolutorium powinno odbyć się na końcu zebrania, a nie w jego połowie. 

Mec. Przemysław Barański odpowiada, że nie widzi powodu, aby zmieniać porządek obrad. 

Wypowiedź mecenasa uzupełnia p. Walkowiak, informując, że proponowana zmiana nie została 

zgłoszona odpowiednio wcześniej. 

P. Kotek kwestionuje wypowiedź mec. Barańskiego. 

Trwa dyskusja w tej sprawie pomiędzy mec. Barańskim, p. Walkowiakiem i p. Kotkiem. 

P. Łukasz Grobelny zgłasza wniosek formalny o zakończenie tej dyskusji. 
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Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się do prawników z zapytaniem, czy zgłoszone 

projekty uchwał automatycznie rozszerzają porządek obrad, czy też powinno się odbyć głosowanie  

w sprawie ich umieszczenia w porządku obrad. 

Odpowiada mec. Barański: to Walne decyduje, czy chce te projekty zamieścić w porządku, czy też nie. 

P. Kotek prosi o zaprotokołowanie swego żądania, aby mec. Barański nie wprowadzał zebranych  

w błąd. 

Mec. Barański podtrzymuje opinię ze swojej wcześniejszej wypowiedzi. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad  

o zgłoszone projekty. Zwraca się z pytaniem, czy projekty te mogą być głosowane razem. 

P. Grajek uważa, że włączenie każdego projektu powinno być głosowane oddzielnie. 

P. Siwińska również kwestionuje łączne głosowanie złożonych projektów. 

Głosowanie ws. projektu uchwały o renegocjacji umowy z firmą Techem i Ista o rozliczaniu kosztów 

ogrzewania oraz zużycia wody: 

 Za:  26 

 Przeciw: 78 

Walne nie przyjęło projektu uchwały do porządku obrad. 

Głosowanie ws. projektu uchwały o zmianach w Regulaminie Rady Nadzorczej: 

 Za:  17 

 Przeciw: 75 

Walne nie przyjęło projektu uchwały do porządku obrad. 

P. Kapłański wnosi o zmianę porządku obrad – mec. Barański odpowiada, że nie ma takiej możliwości. 

P. Kapłański zgłasza wniosek formalny. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem wyłożonego przez 

Zarząd porządku obrad: 

 Za:  85 

 Przeciw: 1 

Walne Zgromadzenie przyjęło niezmieniony porządek obrad. 

Ad 4. 

Zgodnie z punktem czwartym porządku obrad, Walne Zgromadzenie przystąpiło do wyborów Komisji 

Wyborczej, Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący poprosił zebranych  

o zgłaszanie kandydatur. 

Zgłoszono kandydatury p. Ryszarda Rahloffa i p. Tomasza Klausy – obaj panowie nie wyrazili zgody. 

Zgłoszono kandydatury do Komisji Wnioskowej: p. Robert Jenerowicz, p. Jarosław Kapłański,  

p. Łukasz Grobelny. Wszystkie te osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. 
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Głosowanie: 

 Za:  87 

 Przeciw: 0 

Skład Komisji Wnioskowej wybrano jednogłośnie.  

Przewodniczący prosi o podawanie kandydatur do Komisji Wyborczej. Zgłoszeni zostali: p. Marta 

Jarzębowicz, p. Iwo Szyfter, p. Małgorzata Kłos. 

Głosowanie: 

 Za:  96 

 Przeciw: 0 

Skład Komisji Wyborczej wybrano jednogłośnie. 

Przewodniczący prosi o podawanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszeni zostali: p. Ryszard 

Bąbliński – nie wyraził zgody na kandydowanie, p. Krzysztof Maj, p. Jarosław Krzyżaniak, p. Stanisław 

Witkowski. 

Głosowanie: 

 Za:  85 

 Przeciw: 0 

Skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie. 

P. Dariusz Walkowiak zarządza siedmiominutową przerwę w obradach celem ukonstytuowania się 

Komisji Skrutacyjnej. 

Ad 5. 

Wznowiono obrady. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił o sprawozdanie Komisji 

Skrutacyjnej. 

Komisja ukonstytuowała się następująco: 

Przewodniczący:   Stanisław Witkowski 

Z – ca Przewodniczącego:  Krzysztof Maj 

Członek:    Jarosław Krzyżaniak 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że uprawnionych do głosowania jest 1977 członków, 

z czego obecnych jest 115 członków. Poinformował również, że uprawnieni do wzięcia udziału zostali 

zawiadomieni zgodnie z Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia. 

Ad 6. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oddał głos biegłej – p. Urszuli Wietrzyk z firmy AUDYTOR – 

CALISIA sp. z o.o., z siedzibą w Kaliszu przy ul. Asnyka 9. 

Biegła przedstawiła kolejno: 

 analizę aktywów, 

 analizę pasywów, 
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 analizę bilansu, 

 analizę rachunku zysków i strat, 

 analizę rentowności, płynności, sprawności zarządzania i pozostałe wskaźniki. 

Biegła stwierdza, że sytuacja Spółdzielni jest dobra, a opinia została wydana bez zastrzeżeń. 

Ad 7. 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w roku 2012 przedstawiła p. Dorota Falkowska – 

Prezes Zarządu, omawiając kolejno: 

 stan zatrudnienia, 

 ilość odbytych posiedzeń oraz podjętych uchwał, 

 informację dotyczącą zmian w liczbie członków, prowadzonych przez Spółdzielnię 

przetargach, podpisanych umowach najmu oraz ilości aktów notarialnych sprzedaży 

lub darowizny spółdzielczych własnościowych praw oraz odrębnych własności, 

 sytuację finansową Spółdzielni, 

 wyniki pracy Działu Ustanawiania Odrębnej Własności, 

 stan prac prowadzonych przy dokańczaniu inwestycji Spółdzielni, 

 przeprowadzone w roku 2012 prace remontowe na poszczególnych lokalizacjach, 

 skuteczność i wyniki windykacji należności. 

Dodatkowo p. Dorota Falkowska przedstawiła w formie multimedialnej porównanie wyników pracy 

Spółdzielni na koniec 2006 roku ze stanem na dzień 31 grudnia 2012 roku: 

 zobowiązania na dzień 31.12.2006r.: 

 przeterminowane, 

 brak płynności, 

 34 egzekucje komornicze, 

 hipoteki przymusowe, 

 zobowiązania kredytowe: 9.960.257,92 zł, 

 zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług: 13.449.767,44 zł, 
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 inne zobowiązania krótkoterminowe (podatki, ubezpieczenia, fundusze, itp.): 

10.027.507,64 zł, 

 zobowiązania na dzień 31.12.2012r.: 

 od 2008 roku wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco, 

 zobowiązania kredytowe: 472.961,77 zł, 

 zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług: 2.512.462,86 zł, 

 inne zobowiązania krótkoterminowe (podatki, ubezpieczenia, fundusze, itp.): 

263.422,60 zł, 

 należności z tytułu dostaw robót i usług na dzień 31.12.2006r.: 2.749.051,71 zł, 

 należności z tytułu dostaw robót i usług na dzień 31.12.2012r.: 574.962,77 zł, 

 odrębna własność na dzień 31.12.2006r.: 

 7 lokalizacji przygotowanych, 

 lokale z odrębną własnością: 102, 

 odrębna własność na dzień 31.12.2012r.: 

 21 lokalizacji przygotowanych, 

 lokale z odrębną własnością: 973, 

 remonty – stan na 31.12.2006r.: 

 fundusz remontowy zaewidencjonowany do końca 2007 roku przesunięto na fundusz 

zasobowy – brak środków pieniężnych, 

 brak remontów, 

 remonty – stan na dzień 31.12.2012r.: 

 w okresie 2008 – 2012 wydatkowano na remonty kwotę 12.413.759,70 zł. 

 

Ad 8. 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 roku przedstawiła p. Lidia Szymańska. 

Omówiła kolejno: 

 skład osobowy Rady Nadzorczej, 
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 ilość odbytych posiedzeń oraz podjętych na tych posiedzeniach uchwał, 

 kwestie omawiane przez Radę Nadzorczą w trakcie posiedzeń, w tym w szczególności: 

zatwierdzenie planu finansowego Spółdzielni na rok 2012, zatwierdzenie planu remontowego 

na rok 2012, przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2011 wraz z opinią biegłego 

rewidenta, przyjęcie sprawozdania Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2011, przebieg 

postępowań wytoczonych przeciwko Spółdzielni, stan postępowań sądowych wytoczonych 

przez Spółdzielnię w interesie członków, stan postępowań windykacyjnych przeciwko 

dłużnikom, uchwalenie regulaminu tworzenia funduszy rezerwowych, utworzenie funduszy 

rezerwowych na pokrycie kosztów zakupu gruntów na podstawie wyroku Sądu Okręgowego  

z dnia 19 czerwca 2012 roku, wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką, zmiany 

stawek opłat eksploatacyjnych, 

 działalność inwestycyjną Spółdzielni, 

 opinię Rady o dobrej i stabilnej sytuacji finansowej Spółdzielni, 

 niski poziom kosztów funkcjonowania Rady Nadzorczej, 

 pozytywną ocenę pracy Zarządu Spółdzielni, w związku z którą Rada wnosi o udzielenie 

Zarządowi absolutorium. 

Ad 9. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował zebranych o przejściu do dyskusji nad 

punktami 6 – 8 porządku obrad. 

Pan Jarosław Kapłański (Umińskiego): 

 czy zostały podjęte działania w sprawie zaleceń z badania lustracyjnego za okres 2006 – 2010, 

w szczególności w zakresie regulaminu gospodarki finansowej? 

Prezes Zarządu wyjaśniła, że regulamin jest w zasadzie gotowy do podpisania. 

Słowa te potwierdziła biegły rewident – p. Urszula Wietrzyk. 

Głos z sali: 

 w sprawozdaniu finansowym w aktywach i pasywach są kwoty, które dla pytającej są 

niejasne. 

P. Ryszard Rohloff (Szamarzewskiego): 

 czy członkowie Rady Nadzorczej byli na którejkolwiek z lokalizacji i czy interesowali się 

problemami mieszkańców, 

 czy w prasie ogłaszane są informacje o przetargach, 
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 czy nowa Rada Nadzorcza zacznie kontrolować problemy poszczególnych lokalizacji, np. na 

Szamarzewskiego przeciekający dach i opierzenia, 

 czy zostaną stworzone dyżury członków Rady Nadzorczej dla mieszkańców? 

Odpowiadając na te pytania, p. Dariusz Walkowiak wyjaśnił, że członkowie Rady Nadzorczej pochodzą 

z 7 różnych lokalizacji. W dalszej części swej wypowiedzi przypomniał też p. Rohloffowi, że przecież 

spotkał się z nim w sprawach Spółdzielni, gdy p. Rohloff wyraził takie życzenie. P. Walkowiak dodał, 

że osobiście był na każdej lokalizacji, również z pracownikami Działu Technicznego, oraz że zgłaszanie 

problemów i informacji o wszelkich niedociągnięciach leży w interesie członków Spółdzielni. 

Trwa dyskusja z p. Rohloffem. 

P. Zofia Bystrzycka (Wojskowa): 

 ze sprawozdania Rady Nadzorczej wynika, że sytuacja Spółdzielni jest dobra, natomiast stan 

budynków przy ul. Wojskowej jest bardzo zły – sytuacja jest poważna. 

P. Dariusz Walkowiak: 

 był osobiście na tej lokalizacji wraz z p. Maćkowiakiem oraz p. Kowalewskim – budynki przy 

ul. Wojskowej to połączenie katastrofy budowlanej z megalomanią poprzednich władz 

Spółdzielni. 

P. Dorota Falkowska: 

 umowa na dokończenie tej inwestycji została zawarta z firmą Dator już w 2007 roku, która 

była chętna do natychmiastowego rozpoczęcia działań, 

 jeden z członków Spółdzielni – p. Krzysztof Twardowski, zaskarżył uchwałę o zgodzie na 

zbycie tzw. pakietu nieruchomości, 

 sprawa sądowa w tej kwestii zakończyła się pomyślnie dla Spółdzielni dopiero w 2011 roku, 

co pozwoliło na odblokowanie procesu inwestycyjnego, 

 tak długi okres nie jest winą tego Zarządu. 

P. Dariusz Walkowiak potwierdza złożoność sytuacji. 

Głos z sali (Św. Rocha): 

 trzeci już raz uczestniczy w zebraniu i zawsze poruszane są takie kwestie, 

 dla komunikowania się w poruszanych kwestiach technicznych można korzystać z poczty  

e – mail, natomiast na Walnym prosi o skoncentrowanie się na ważnych i bieżących 

sprawach. 
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P. Halina Siwińska (Wojskowa): 

 na informacje przedstawione przez biegłą należy wziąć poprawkę – zaliczka jest ujęta  

w sprawozdaniu, a inwestycja nie jest dokończona. 

P. Maria Moś (Wojskowa): 

 czy biegła zapoznała się z zapadłym wyrokiem sądowym ws. nieważności uchwały, gdzie Sąd 

stwierdza, że umorzenia niedopłat są sprzeczne z interesem Spółdzielni? 

P. Urszula Wietrzyk: 

 kwota ujęta w sprawozdaniu to nie jest zaliczka, 

 wyrok jest znany. 

Trwa burzliwa dyskusja wielu osób na temat nadpłat i niedopłat. 

P. Siwińska prowadzi dyskusję z biegłą, która ponownie stwierdza, że kwota ujęta w sprawozdaniu to 

nie jest zaliczka. 

Mec. Artur Igliński wyjaśnia, dlaczego skarga kasacyjna złożona przez Spółdzielnię nie została przyjęta 

do rozpoznania przez Sąd Najwyższy. 

P. Piotr Kotek (os. Na Murawie): 

 biegłej zostały przekazane spisane na kartce pytania i prosi o udzielenie na nie odpowiedzi. 

P. Urszula Wietrzyk: 

 odpowiedź na pytania 1 i 2 została już udzielona, więc nie będzie się powtarzać, 

 sporządzona opinia biegłego jest prawidłowa – również nie będzie tego ponownie wyjaśniać. 

P. Piotr Kotek (os. Na Murawie): 

 zgodnie ze Statutem organami Spółdzielni są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd  

i Rady Osiedli; jakie działania podjął Zarząd dla powołania tych ostatnich? 

P. Dorota Falkowska: 

 zgodnie z § 44 pkt. 1 Statutu to mieszkańcy osiedla mogą powołać Radę Osiedla przy pomocy 

Zarządu, 

 jak dotąd w takiej sprawie zwrócono się do Zarządu z jednej lokalizacji, na miejsce wysłano 

pracowników Spółdzielni z urną do głosowania – głosować przyszła 1 osoba. 
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Głos z sali: 

 dyskusja powinna dotyczyć tylko punktów 6 – 8 porządku obrad. 

P. Alicja Kowalik (os. Na Murawie): 

 skąd w ogóle wzięły się nadpłaty i niedopłaty, skoro każdy wie, że nie dostałby kluczy do 

mieszkania, gdyby nie miał uregulowanego w całości wkładu budowlanego, 

 mieszkam na osiedlu Na Murawie od 20 lat i wiem, że p. Kotek był kiedyś w Zarządzie – nie 

zrobił w tym czasie nic. 

P. Jarosław Krzyżaniak (Umińskiego) zgłasza wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Uzasadnia 

wniosek faktem, że sprawa nadpłat i niedopłat trwa już 7 lat i czas najwyższy, aby każdy wiedział, o co 

chodzi. 

P. Maria Moś (Wojskowa) upomina się o prawo zabrania głosu. 

Przewodniczący informuje, że musi poddać wniosek formalny pod głosowanie. 

Głosowanie: 

Za:  81 głosów 

Przeciw: 5 głosów 

Walne zadecydowało o zamknięciu dyskusji i przejściu do następnego punktu porządku obrad. 

Ad 10. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił przejście do punktu 10 porządku obrad – podjęcie 

uchwał. Kolejno odczytał projekty uchwał, poddając je pod głosowanie. 

a) Głosowanie nad uchwałą ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 

2012: 

 Za:   87 

 Przeciw: 8 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2012 – uchwała nr 1/2013. 

b) Głosowanie nad uchwałą ws. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni 

za rok 2012: 

 Za:  87 

 Przeciw: 8 

Zatwierdzono sprawozdanie Zarządu Spółdzielni – uchwała nr 2/2013. 
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c) Głosowanie nad uchwałami ws. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2012: 

 Głosowanie za udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu – Pani Dorocie 

Falkowskiej: 

 Za:  87 

 Przeciw: 4 

Udzielono absolutorium – uchwała nr 3/2013. 

 Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi 

Maćkowiakowi: 

 Za:  84 

 Przeciw: 1 

Udzielono absolutorium – uchwała nr 4/2013. 

d) Do projektu uchwały ws. przeznaczenia nadwyżki bilansowej zgłoszone zostały dwie poprawki 

– obie przez p. Zofię Bystrzycką (Wojskowa), którą Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

prosi o ich objaśnienie. 

P. Bystrzycka wyjaśnia, że zgodnie z § 50 ust. 2 Statutu nadwyżka bilansowa może zostać 

przeznaczona na fundusz zasobowy, inwestycyjny lub remontowy i w związku z tym istnieją 

podstawy prawne, aby nadwyżkę uzyskaną w 2012 roku przeznaczyć częściowo na fundusz 

zasobowy, a częściowo na inwestycyjny. 

Pierwsza ze złożonych poprawek zakłada przeznaczenie kwoty 15.000,00 zł na sfinansowanie 

budowy wiaty śmietnikowej dla osiedla przy ul. Wojskowej (budynki 1, 9F, 9G i 9H). 

Druga poprawka zakłada ewentualne przeznaczenie 30.000,00 zł na różne inwestycje  

o niewielkich rozmiarach na pozostałych lokalizacjach (w tym na budowę w/w wiaty). 

P. Dorota Falkowska wyjaśnia, że nie widzi podstaw do faworyzowania lokalizacji Wojskowej 

kosztem innych, które same muszą finansować wydatki z nimi związane. I tak dla przykładu: 

 lokalizacja Wybickiego 13/14 ma utworzony fundusz rezerwowy w wysokości ponad 

30 tys. zł, którym finansuje koszty montażu platformy dla niepełnosprawnych, 

 lokalizacja Grunwaldzka 38B – fundusz rezerwowy na pokrycie kosztów budowy 

przyłącza energetycznego w kwocie 130 tys. zł, 

 lokalizacja Umińskiego i Grunwaldzka 165 – 173 ponoszą koszty wykupu gruntu, 

które winny zostać uregulowane przed rozliczeniem kosztów budowy, 

 ostatnia lokalizacja – Leszka, gdzie mieszkańcy sami finansują likwidację błędów  

i zaniedbań Wielkopolanki z czasów prowadzenia inwestycji; z tego powodu aktualnie 

mają fundusz remontowy na poziomie 4zł/m2, podczas gdy wysokość tego odpisu na 

innych lokalizacjach wynosi od 1,00 do 1,50 zł. 
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P. Dariusz Walkowiak przypomina, że wiata śmietnikowa na ul. Wojskowej miała być 

sfinansowania poprzez podwyższenie odpisu na fundusz remontowy, ale uchwała ta została 

zaskarżona przez p. Moś. 

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do uchwały zakładającej przeznaczenie 15.000,00 zł na 

fundusz inwestycyjny: 

 Za:  11 

 Przeciw: 79 

Walne odrzuciło poprawkę. 

Głosowanie nad poprawką zakładającą przeznaczenie 30.000,00 zł na fundusz inwestycyjny: 

 Za:  12 

 Przeciw: 78 

Walne odrzuciło poprawkę. 

Głosowanie nad uchwałą ws. przeznaczenia nadwyżki finansowej Spółdzielni za rok 2012 na 

fundusz zasobowy: 

 Za:  81 

 Przeciw: 5 

Przeznaczono nadwyżkę finansową Spółdzielni za rok 2012 na fundusz zasobowy – uchwała 

nr 5/2013. 

Ad 11. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował zebranych o zasadach wyborów oraz liczbie 

członków Rady Nadzorczej. Poinformował również zebranych, iż dwie zgłoszone kandydatury do 

Rady, tj. kandydatura p. Anny Stachowiak i kandydatura p. Marii Moś, nie zebrały wymaganej liczby 

podpisów. 

Ad 12. 

P. Dariusz Walkowiak poinformował Walne Zgromadzenie, że rekomendowana przez ustępującą 

Radę Nadzorczą liczba członków Rady Nadzorczej została określona na 7 osób. 

Głosowanie nad uchwałą ws. określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2013 – 2016: 

 Za:  98 

 Przeciw: 0 

Walne Zgromadzenie ustaliło, że w kadencji 2013 – 2016 Rada Nadzorcza liczyć będzie 7 członków – 

uchwała nr 6/2013. 

Ad 13. 

P. Dariusz Walkowiak poprosił kandydatów do Rady Nadzorczej o krótką prezentację swoich osób. 

Kolejno przedstawili się: 

 p. Tomasz Biały – Umińskiego, 

 p. Łukasz Grobelny – os. Na Murawie, 
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 p. Tatiana Jakubowska–Stachura – Grunwaldzka, 

 p. Robert Jenerowicz – Górna Wilda, 

 p. Jarosław Kapłański – Umińskiego, 

 p. Krystyna Kruszewska – Czapla, 

 p. Anna Sierpińska – Św. Rocha, 

 p. Lidia Szymańska – Prądzyńskiego. 

Po zadaniu przez panią Marię Moś pytania p. Annie Sierpińskiej, czy wie, gdzie w bilansie są nadpłaty, 

pada wniosek z sali o odebranie p. Moś głosu. 

Ad 14. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza rozpoczęcie wyborów do Rady Nadzorczej  

i przekazuje głos Przewodniczącemu Komisji Wyborczej, panu Szyfterowi. 

P. Iwo Szyfter informuje zebranych, iż z ośmiu kandydatów wybranych ma być siedem osób. Prosi 

zebranych, aby kolejno podchodzili z mandatem do komisji Wyborczej celem odebrania karty do 

głosowania. Wypełnione prawidłowo karty (wzory umieszczono na tablicy) należy wrzucać do pustej 

obecnie urny do głosowania. 

Ad 15. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prosi zaproszonego eksperta – p. Pawła Niebieszczańskiego 

– o zaprezentowanie oceny dotychczasowych prób rozliczenia kosztów budowy. 

P. Niebieszczański informuje, że błędy popełnione przy ostatecznym rozliczeniu inwestycji zostaną 

przedstawione na przykładzie trzech lokalizacji, tj. Naramowickiej, Wojskowej i os. Na Murawie. 

Biegły wskazał m. in.: 

 błędy popełnione przy tworzeniu Regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych 

i ustalania wartości początkowej lokali (brak określenia zasad wyceny miejsc postojowych, 

zaliczenie do kosztów budowy opłat za wieczyste użytkowanie, brak określenia składników 

kosztów obsługi inwestycji), 

 zawyżenie wartości nakładów – naliczenie zagadkowych kosztów obsługi inwestycji wg zasad 

nieznanych, a co więcej różnych dla różnych lokalizacji, 

 dla lokalizacji przy ul. Naramowickiej 203 i 205: 

 brak wyodrębnionych kont księgowych, 

 rozliczanie kosztów proporcjonalnie do kubatury, 
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 zwiększanie wartości miejsc postojowych o koszty budowy lokali mieszkalnych  

i usługowych (koszty stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, konstrukcja dachu 

budynku, tynki wewnętrzne na piętrach, ściany osłonowe i posadzki na piętrach, 

balustrady), 

 nierozliczanie kosztów robót dodatkowych, 

 niezmniejszanie kosztów budowy lokali o wartość rezygnacji, 

 sprzedaż części inwestycji, 

 nierozliczanie kosztów prac projektowych, 

 złamanie zapisów umów podpisanych przez Zarząd Spółdzielni, 

 dla lokalizacji przy ul. Wojskowej 1 – 9: 

 brak ewidencji księgowej w rozbiciu na poszczególne budynki, 

 nieprawidłowy opis dokumentów, uniemożliwiający identyfikację nakładów, 

 zawyżenie kosztów budowy garaży, 

 doliczenie wydatków niezwiązanych z inwestycją, 

 błędne wyliczenie kosztu sprzedaży działek 70/3, 70/8, 70/10 i budynku F1, 

 nieprawidłowości w dokumentacji finansowo–księgowej, 

 dla os. Na Murawie: 

 nakłady inwestycyjne nie były ewidencjonowane na osobnych kontach, 

uniemożliwiając w ten sposób przyporządkowanie kosztów do konkretnych 

budynków, 

 w dokumentacji finansowo–księgowej brak uzasadnienia przyporządkowania 

kosztów ogólnych do poszczególnych budynków, 

 całkowite pominięcie budynków 2, 6 i 14 podczas rozliczenia kosztów ogólnych, 

 brak wyszczególnionego budynku nr 1, 

 od 1999 r. jako nakłady na budowę os. Na Murawie zaczęły być traktowane koszty 

budowy budynku biurowego i parkingu przy ul. Gronowej 22, przy czym nakłady te 

nie zostały wydzielone z całkowitych kosztów budowy osiedla, 

 rozbieżności między ewidencją księgową a kwotą przyjętą do rozliczenia inwestycji, 
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Podsumowując, p. Paweł Niebieszczański stwierdził, że: 

 wadliwe były już same reguły dokonywania rozliczeń (wadliwość regulaminu), choć i zapisy 

regulaminu były łamane, 

 działania dokonywane w toku rozliczeń nacechowane były rażącą niestarannością, a w wielu 

przypadkach można mówić wręcz o manipulacji kosztami, 

 na skutek powyższego wyniki rozliczeń były abstrakcyjne – nie miały wiele wspólnego  

z rzeczywistymi kosztami inwestycji, 

 księgi rachunkowe były nierzetelne i nie przedstawiały w sposób prawidłowy stanu 

majątkowego i finansowego Spółdzielni, a także jej wyników finansowych, co stanowi czyn 

zagrożony sankcją do dwóch lat pozbawienia wolności, 

 błędy popełnione w dokumentowaniu nakładów budowlanych oraz braki w dokumentacji 

finansowo – księgowej uniemożliwiały w przeszłości, jak również uniemożliwiają obecnie, 

sporządzenie prawidłowego rozliczenia kosztów realizacji poszczególnych zadań 

inwestycyjnych, 

 na podstawie ksiąg rachunkowych nie było wcześniej i nie jest obecnie możliwe ustalenie 

rzeczywistych kosztów budowy poszczególnych budynków i lokali, 

 skutki popełnionych błędów są nieodwracalne. 

Biegły zarekomendował: 

 przyjęcie regulaminu umożliwiającego rozliczanie inwestycji budowlanych, 

 w przypadku niemożności dokonania rozliczenia na podstawie rzeczywistych kosztów – 

przyjęcie za podstawę kalkulacji pewnego obiektywnego wskaźnika (np. odwołanie się do 

danych publikowanych przez GUS). 

P. Ryszard Rohloff (Szamarzewskiego): 

 ceny można wziąć również z cenników budów. 

Głos z sali: 

 dlaczego Spółdzielnia wypłaca nadpłaty? 

Mec. Artur Igliński: 

 osobom, którym wyliczono nadpłaty, Spółdzielnia proponuje ugodę, 

 jeśli osoba posiadająca nadpłatę idzie do Sądu i uzyskuje prawomocny wyrok, Spółdzielnia 

musi się do niego zastosować. 
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Głos z sali: 

 wszyscy wiemy, że koszty były wyliczane nieprawidłowo, 

 niestety według Sądu rozliczenia te są ostateczne, 

 problemem jest brak porozumienia pomiędzy nadpłatowcami i niedopłatowcami. 

Głos z Sali (Św. Rocha): 

 zbadałem dokładnie sprawę byłego Prezesa – p. Wosia i kwestię budowy marketów „Piotr  

i Paweł” – wszystkie nieprawidłowości w Wielkopolance zaczęły się w trakcie budowy tych 

marketów, 

 po wpłaceniu 100% wartości mieszkania odbiór kluczy nastąpił na przełomie stycznia i lutego 

1998 roku, została mi zwrócona kwota 8 – 10 tys. złotych, a z książeczki żony wypłacono nam  

9 tys. zł, 

 przez tydzień czasu przejrzałem 13 tomów faktur, dotyczących budowy osiedla przy  

ul. Św. Rocha – znalazłem różnicę w kosztach budowy mojego lokalu na 132 zł, 

 teren przy ul. Wojskowej został zakupiony od zakładów tytoniowych, a w budynku 

zaprojektowano market „Piotr i Paweł” – kwota 7 mln złotych nigdy nie została zwrócona, 

 „wrzutki” faktur były stałym procederem, 

 gdy Prezesem został p. Zygmunt Andrzejak, do przeprowadzenia rozliczeń zostali zaproszeni 

ekonomiści, którzy, zamiast rozliczyć to rzetelnie, wykorzystali średnią arytmetyczną. 

Głos z sali: 

 czy nie można powrócić do umów, które zostały zawarte? 

Mec. Artur Igliński: 

 zgodnie z zawartymi umowami rozliczenia powinny być zrobione w ciągu 3 miesięcy – jednak 

nie zostało to zrobione. 

P. Dariusz Walkowiak: 

 Spółdzielnia proponowała tym członkom, których w wyniku wadliwych rozliczeń z lat 2005 – 

2006 poinformowano wtedy o rzekomej nadpłacie,  zawarcie ugód, jednak każdy z nich mimo 

tego mógł dochodzić roszczeń w postępowaniu sądowym, 

 przy negatywnym nastawieniu niektórych osób jakiekolwiek porozumienie staje się 

niemożliwe. 
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P. Piotr Kotek: 

 w związku z młodym wiekiem biegłego chcę zapytać, czy posiada on doświadczenie przy 

rozliczeniach w spółdzielniach mieszkaniowych? 

P. Paweł Niebieszczański wyjaśnia, że: 

 jest biegłym sądowym z dziedziny rachunkowości i księgowości, 

 zajmuje się zawodowo sporządzaniem ekspertyz ekonomiczno – finansowych w zakresie 

rozliczania i ostatecznej wyceny zakończonych inwestycji, 

 przeprowadza także kontrole rzetelności i prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych 

we wskazanych podmiotach gospodarczych, w tym spółdzielniach mieszkaniowych i 

wspólnotach mieszkaniowych. 

Głos z sali: 

 przy zastosowaniu wskaźnika wg GUS doszłoby do zaniżenia kosztów, 

 spowodowałoby to wzrost kwot nadpłat, 

 spółdzielnia musiałaby zapłacić podatek dochodowy, 

 czy w związku z tym umorzenie niedopłat nie byłoby rozsądniejsze? 

P. Dariusz Walkowiak podkreśla, że jest rzeczą niestosowną, by p. Kotek kwestionował kompetencje 

biegłego odnosząc się do jego rzekomego młodego wieku. Jeżeli potrafi ocenić fachowość na 

podstawie wyglądu, to dlaczego powołał na prezesa Zarządu p. Zygmunta Andrzejaka, a później jako 

członek Rady Nadzorczej pozwalał na nieprawidłowości? 

Następuje ostra wymiana zdań pomiędzy p. Walkowiakiem i p. Kotkiem. 

P. Piotr Kotek zgłasza wniosek formalny o zakończenie dyskusji. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek pod głosowanie. 

Za:  10  

Przeciw: 39 

P. Piotr Kotek ponownie zabiera głos twierdząc, że: 

 skoro p. Niebieszczański stwierdził, że rozliczenia inwestycji były w zasadzie prawidłowe, to 

właściwie sprawę można uznać za zamkniętą, 

 Spółdzielni grozi znów poważny problem finansowy, 

 Zarząd jego zdaniem oszukuje, 

 biegła się obraziła. 
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Sala wybucha śmiechem. Głośne komentarze z sali. Głos z sali, że p. Kotek niczego nie zrozumiał  

z wypowiedzi biegłego. 

Burzliwa wymiana zdań pomiędzy p. Kotkiem, p. Moś oraz mec. Iglińskim chwilowo uniemożliwia 

protokołowanie. 

P. Dariusz Walkowiak zgłasza wniosek formalny o zakończenie dyskusji i poddaje go pod głosowanie: 

Za:  40 

Przeciw: 0 

Ad 16. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje zebranych o przejściu do kolejnego punktu 

porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego 

Spółdzielni Mieszkaniowych RP. 

Głos zabiera p. Dorota Falkowska, informując zebranych o kosztach ponoszonych ze względu na 

przynależność do Związku. I tak: 

 składka roczna: 4.387,00 zł, 

 przeprowadzenie lustracji: 35.092,88 zł (w tym badanie lustracyjne 25.200,00 zł, koszty 

delegacji lustratorów 9.892,88 zł), 

 w związku z powyższym Zarząd Spółdzielni przychyla się do wniosku o wystąpienie ze Związku 

Rewizyjnego. 

P. Jarosław Kapłański zgłasza wniosek formalny, aby w głosowaniu liczone były głosy „za”, „przeciw”  

i „wstrzymano się”. 

Mec. Przemysław Barański stwierdza, że tryb głosowania przewiduje tylko głosowanie „za” lub 

„przeciw”. 

Głosowanie nad uchwałą ws. wystąpienia Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Mieszkaniowych RP: 

 Za:  42 

 Przeciw: 2 

Zdecydowano o wystąpieniu Spółdzielni ze związku Rewizyjnego – uchwała nr 7/2013. 

Ad 17. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przechodzi do punktu 17 porządku obrad. 

a) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje zgromadzonych, że do projektu uchwały 

ws. zmiany Statutu (zmiany formy zawiadamiania członków Spółdzielni o Walnym 

Zgromadzeniu) została zgłoszona jedna poprawka – autorstwa p. Jarosława Kapłańskiego. 
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Poprawka ta zakłada dopisanie w § 24 ust. 3 następującej treści: 

„Spółdzielnia zamieszcza na stronie internetowej w ustawowych terminach kopię 

zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 

projektów uchwał, sprawozdania Zarządu, sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania 

finansowego, opinii biegłego rewidenta.” 

P. Dorota Falkowska informuje, że Spółdzielnia i tak zamieszcza na swojej stronie 

internetowej materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie. Ze sprawozdania 

finansowego zamieszczane są: 

 opinia biegłego, 

 bilans – aktywa, 

 bilans – pasywa, 

 rachunek zysków i strat. 

Zamieszczenie całości sprawozdania finansowego, z uwagi na dużą objętość pliku, byłoby 

bardzo kłopotliwe, jeśli nie niemożliwe. W związku z powyższym Zarząd wnosi o odrzucenie 

wniesionej poprawki. 

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do uchwały: 

 Za:  10 

 Przeciw: 17 

Walne odrzuciło poprawkę do uchwały. 

Głosowanie nad uchwałą ws. zmiany Statutu (zmiany formy zawiadamiania członków 

Spółdzielni o Walnym Zgromadzeniu): 

 Za:  32 

 Przeciw: 0 

Podjęto uchwałę ws. zmiany Statutu (zmiany formy zawiadamiania członków o Walnym) – 

uchwała nr 8/2013. 

b) Głosowanie nad uchwałą ws. zmiany Statutu (zmiany liczebności Rady Nadzorczej): 

 Za:  26 

 Przeciw: 0 

Przyjęto zmianę Statutu (zmianę liczebności Rady Nadzorczej) – uchwała nr 9/2013. 

c) Głosowanie nad uchwałą ws. zmiany Statutu (zmiany sposobu uzupełniania składu Rady 

Nadzorczej): 

 Za:  26 

 Przeciw: 0 

Przyjęto zmianę Statutu (zmianę sposobu uzupełniania składu Rady Nadzorczej) – uchwała  

nr 10/2013. Po głosowaniu Przewodniczący zwrócił uwagę, że p. Kapłański jest autorem tej 

ostatniej poprawki, oraz wyraził zdziwienie, że p. Kapłański nie głosował za jej przyjęciem. 
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Ad 18. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia pyta zebranych, czy są jakieś wolne głosy i wnioski. 

Głos z sali: 

 kiedy Rada Nadzorcza zaprezentuje, zgodnie z punktem w porządku obrad, przyjęte nowe 

zasady rozliczania kosztów budowy? 

P. Grajek: 

 informacja i dyskusja na ten temat już była, 

 zgłasza wniosek formalny o niepowracanie do tego tematu. 

Głosowanie: 

Za:  24 

Przeciw: 2 

Przyjęto wniosek formalny. 

Ad 19. 

Sekretarz  Komisji Wnioskowej (p. Robert Jenerowicz) informuje zebranych, że wpłynęło 9 wniosków: 

 Wniosek nr 1 (p. Jarosław Kapłański): o zobowiązanie Zarządu do sporządzenia  

i wprowadzenia do porządku obrad następnego Walnego projektu uchwały ws. zmian  

w Statucie Spółdzielni (wprowadzenia głosowania „za”, „przeciw” i wstrzymujące się”) oraz 

dokonania podobnych poprawek w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia. 

 Wniosek nr 2 (p. Jarosław Kapłański): o zobowiązanie Zarządu do sporządzenia  

i wprowadzenia do porządku obrad następnego Walnego projektu uchwały ws. zmian  

w Statucie Spółdzielni (o udzieleniu 95% bonifikaty dla osób, którym wyliczono niedopłaty 

wkładu budowlanego oraz skreśleniu § 60 i § 61). 

 Wniosek nr 3 (p. Jarosław Kapłański): o zobowiązanie Zarządu Spółdzielni do sporządzenia  

i wprowadzenia do porządku obrad następnego Walnego projektu uchwały ws. zmian  

w Regulaminie Rady Nadzorczej (dot. treści uchwał, zmian w Regulaminie oraz wyboru 

biegłego rewidenta) 

 Wniosek nr 4 (p. Jarosław Kapłański): o zobowiązanie Zarządu do sporządzenia  

i wprowadzenia do porządku obrad następnego Walnego projektu uchwały ws. zmian  

w Statucie Spółdzielni (dot. wykreślenia zapisu o podziale Walnego na części oraz obowiązku 

organizowania Walnego w następujących dzielnicach Poznania: Winogrady, Stare Miasto). 

 Wniosek nr 5 (p. Jarosław Kapłański): o zobowiązanie Zarządu do sporządzenia  

i wprowadzenia do porządku obrad następnego Walnego projektu uchwały ws. uzupełnienia 

udziałów członkowskich do kwoty 300,00zł. 

 Wniosek nr 6 (23 mieszkańców Św. Rocha): o przeprowadzenie działań mających na celu 

wprowadzenie 24h ochrony. 
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 Wniosek nr 7 (26 mieszkańców Św. Rocha): o przeprowadzenia działań mających na celu 

zainstalowanie monitoringu. 

 Wniosek nr 8 (28 mieszkańców Św. Rocha): o przeprowadzenie działań mających na celu 

postawienie szlabanu przy wjeździe na osiedle. 

 Wniosek nr 9 (Bożena Kołek): o zajęcie się sprawą obniżenia kosztów podgrzewania wody na 

lokalizacji przy ul. Pamiątkowej 5. 

Ad 20. 

Przewodniczący Walnego prosi Komisję Wyborczą o ogłoszenie wyniku wyborów do Rady Nadzorczej. 

P. Iwo Szyfter odczytuje protokół komisji: 

 Komisja ukonstytuowała się następująco: 

  Przewodniczący:   Iwo Szyfter 

  Z – ca Przewodniczącego:  Marta Jarzębowicz 

  Członek:    Małgorzata Kłos 

 W terminie przewidzianym przez Statut, do siedziby Spółdzielni wpłynęło 8 prawidłowych 

zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej. 

 Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów: 

  Biały Tomasz    73 głosy 

  Grobelny Łukasz   83 głosy 

  Jakubowska – Stachurska Tatiana 89 głosów 

  Jenerowicz Robert   76 głosów 

  Kapłański Jarosław   16 głosów 

  Kruszewska Krystyna   87 głosów 

  Sierpińska Anna   83 głosy 

  Szymańska Lidia   82 głosy 

W związku z powyższym członkami Rady Nadzorczej w kadencji 2013 – 2016 zostają: 

 Biały Tomasz, 

 Grobelny Łukasz, 

 Jakubowska – Stachura Tatiana, 

 Jenerowicz Robert, 

 Kruszewska Krystyna, 

 Sierpińska Anna, 

 Szymańska Lidia. 
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Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował za odczytanie wyników i pogratulował wyboru 

nowym członkom Rady Nadzorczej. 

Ad 21. 

Przewodniczący podziękował zebranym za udział w Walnym Zgromadzeniu. 

Na tym zakończono obrady. 

Załączniki: 

1. Lista obecności. 

2. Porządek obrad. 

3. Informacja z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2012. 

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2012. 

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012. 

6. Protokół Komisji Skrutacyjnej. 

7. Protokół Komisji Wnioskowej. 

8. Protokół Komisji Wyborczej. 

 

Sekretarz Z – ca Przewodniczącego Przewodniczący 

Krystyna Kruszewska Tomasz Biały Dariusz Walkowiak 

 

 

Poznań, dnia 24 czerwca 2013 roku. 


