
                                                               Protokół 
z posiedzenia Kolegium odbytego w dniu  29  maja   2012 r. 

 
Na zwołane w trybie § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we 

Wrocławiu  -  Kolegium stawili się Przewodniczący i Sekretarze poszczególnych części 

Walnego Zgromadzenia w osobach:  

 

Część I Walnego Zgromadzenia  

Przewodniczący -   Kamiński Krzysztof 

Sekretarz -  Maciejewska Katarzyna  

 

 

Część II  Walnego Zgromadzenia 

Przewodniczący -  Granosik Michał   

Sekretarz -   Kamińska Urszula  

 

Część III  Walnego Zgromadzenia 

Przewodniczący -  Ważna Maria   

Sekretarz -   Piątek  Jadwiga  

 

Część IV  Walnego Zgromadzenia 

Przewodniczący -  Stępniewski Andrzej  

Sekretarz –  Kamińska Stanisława  

 

Część V  Walnego Zgromadzenia 

Przewodniczący -  Nowak Emilia 

Sekretarz -   Biernat Krystyna  

 

Część VI Walnego Zgromadzenia 

Przewodniczący -  nie wybrano Prezydium Zebrania   części VI   Walnego Zgromadzenia  

Sekretarz - -  nie wybrano Prezydium Zebrania   części VI   Walnego Zgromadzenia 

 

 

W posiedzeniu Kolegium uczestniczyli ponadto: 

1) St. Inspektor ds. organizacyjno – samorządowych – Alicja Świechowska  



2) Radca prawny - Andrzej Nahurski,  

3) Adwokat- Monika Lichtarska  

Kolegium przyjęło następujący porządek obrad:  

1. Wybór Przewodniczącego Kolegium  

2. Autoryzacja uchwał Walnego Zgromadzenia  

3. Autoryzacja wyborów  Delegata na V Kongres Spółdzielczości .    

Ad 1  

W głosowaniu jawnym jednogłośnie na Przewodniczącego Kolegium została wybrana 

Maria Ważna   

Kolegium zapoznało się z pisemną informacją Zarządu Spółdzielni, która stanowi 

załącznik do niniejszego protokółu, iż zwołana na dzień 26 maja 2012  r., na godz. 1700 w 

siedzibie Zarządu Sp-ni przy ul. Czarnieckiego 1  część VI Walnego Zgromadzenia nie 

odbyła się. 

Część VI  Walnego Zgromadzenia zwołana została w trybie § 40 statutu Sp-ni , członkowie w 

liczbie  1284  zostali powiadomieni listami poleconymi o terminie i porządku obrad.  

Na zebranie wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszej informacji przybyło 6  

członków. 

Zebranie otworzyła  Sekretarz   Rady Nadzorczej – p.  Emilia Nowak , która stwierdziła 

ważność zwołanego zebrania a następnie przystąpiła do wyboru Prezydium Walnego 

Zgromadzenia.  

Wobec faktu  nie zgłoszenia żadnych kandydatów do Prezydium ,  sekretarz   Rady 

Nadzorczej  przy akceptacji zebranych   zamknęła zebranie.  

Następnie udzieliła głosu Prezesowi Zarządu – Ryszardowi Dymarze , który poinformował o 

aktualnym stanie Spółdzielni  a  w szczególności   sytuacji tej grupy członków części VI 

Walnego Zgromadzenia . 

Prezes Zarządu również odpowiadał na indywidualne zapytania  członków,  a po wyczerpaniu 

pytań zebranie zostało zamknięte.  

 

 

 

Ad 2   

Kolegium po zapoznaniu się z protokółami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych w 

przedmiocie obecności i uprawnień członków Spółdzielni uczestniczących w częściach 

Walnego Zgromadzenia od I do VI  stwierdza ,iż   na  12 192 członków ,zawiadomionych w 



trybie  § 40 statutu Sp-ni  uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu,  uczestniczyło  

449  - członków .  

 

Kolegium po zapoznaniu się z protokółami poszczególnych części Walnego Zgromadzenia 

oraz podjętymi uchwałami przez części Walnego Zgromadzenia od nr 1/2012 do nr 12/2012 

stwierdza, że: 

 

Część I  Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień 14.05.2012 r., na  2881    uprawnionych do 

udziału   członków przybyło  103   członków   

 

za uchwałą nr   1/2012 głosowało  60      członków   przeciw uchwale  0  członków  
za uchwałą nr   2/2012 głosowało  62      członków  przeciw uchwale   0  członków      
za uchwałą nr   3/2012 głosowało  65      członków  przeciw uchwale   3  członków      
za uchwałą nr   4/2012 głosowało  64      członków  przeciw uchwale   0  członków      
za uchwałą nr   5/2012 głosowało  60      członków  przeciw uchwale   1  członków      
za uchwałą nr   6/2012 głosowało  62      członków  przeciw uchwale   3  członków      
za uchwałą nr   7/2012 głosowało  59      członków  przeciw uchwale   1  członek      
za uchwałą nr   8/2012 głosowało  26      członków  przeciw uchwale  25  członków  
za uchwałą nr   9/2012 głosowało   4       członków przeciw uchwale   43  członków      
za uchwałą nr 10/2012 głosowało   0       członków przeciw uchwale   50  członków      
za uchwałą nr 11/2012 głosowało   1       członków przeciw uchwale   48 członków      
za uchwałą nr 12/2012 głosowało   0       członków przeciw uchwale   40 członków  
     
     
 

Część II  Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień 15.05.2012 r., na uprawnionych do 

udziału  1776  członków przybyło  63   członków    

 
za uchwałą nr   1/2012 głosowało  41    członków przeciw uchwale   0  członków  
za uchwałą nr   2/2012 głosowało  42    członków przeciw uchwale   0  członków      
za uchwałą nr   3/2012 głosowało  41    członków przeciw uchwale   0  członków      
za uchwałą nr   4/2012 głosowało  40    członków przeciw uchwale   3  członków      
za uchwałą nr   5/2012 głosowało  40    członków przeciw uchwale   1  członek      
za uchwałą nr   6/2012 głosowało  43    członków przeciw uchwale   1  członek      
za uchwałą nr   7/2012 głosowało  40    członków przeciw uchwale   0  członków      
za uchwałą nr   8/2012 głosowało  39    członków przeciw uchwale   1  członek  
za uchwałą nr   9/2012 głosowało   3     członków przeciw uchwale  35  członków      
za uchwałą nr 10/2012 głosowało   3     członków przeciw uchwale  35  członków      
za uchwałą nr 11/2012 głosowało   3   członków przeciw uchwale    32 członków      
za uchwałą nr 12/2012 głosowało   1   członków przeciw uchwale    32 członków  
     
 

 



Część III  Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień 16.05.2012 r., na uprawnionych do 

udziału  2072   członków przybyło  118    członków    

 

za uchwałą nr   1/2012 głosowało  68     członków przeciw uchwale  0  członków  
za uchwałą nr   2/2012 głosowało  67     członków przeciw uchwale  0  członków      
za uchwałą nr   3/2012 głosowało  66    członków przeciw uchwale   0  członków      
za uchwałą nr   4/2012 głosowało  63     członków przeciw uchwale  0  członków      
za uchwałą nr   5/2012 głosowało  59    członków przeciw uchwale   0  członków      
za uchwałą nr   6/2012 głosowało  59    członków przeciw uchwale   0  członków      
za uchwałą nr   7/2012 głosowało 62     członków przeciw uchwale    0   członków      
za uchwałą nr   8/2012 głosowało 41     członków przeciw uchwale    2   członków  
za uchwałą nr   9/2012 głosowało  2      członków przeciw uchwale   44  członków      
za uchwałą nr 10/2012 głosowało  0      członków przeciw uchwale   42  członków      
za uchwałą nr 11/2012 głosowało  0      członków przeciw uchwale   45  członków      
za uchwałą nr 12/2012 głosowało  0    członków przeciw uchwale     42  członków  
     
 

 

Część IV  Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień 17.05.2012 r., na uprawnionych do 

udziału  761     członków przybyło 26   członków    

za uchwałą nr   1/2012 głosowało 18      członków przeciw uchwale  0  członków  
za uchwałą nr   2/2012 głosowało 14    członków przeciw uchwale    0  członków      
za uchwałą nr   3/2012 głosowało 15    członków przeciw uchwale    0  członków      
za uchwałą nr   4/2012 głosowało 15    członków przeciw uchwale    1  członków      
za uchwałą nr   5/2012 głosowało 11   członków przeciw uchwale     0  członków      
za uchwałą nr   6/2012 głosowało   9   członków przeciw uchwale     0  członków      
za uchwałą nr   7/2012 głosowało  17   członków przeciw uchwale    0  członków      
za uchwałą nr   8/2012 głosowało  12   członków przeciw uchwale    2  członków  
za uchwałą nr   9/2012 głosowało   0   członków przeciw uchwale    11 członków      
za uchwałą nr 10/2012 głosowało   0   członków przeciw uchwale    13 członków      
za uchwałą nr 11/2012 głosowało   0   członków przeciw uchwale     7  członków      
za uchwałą nr 12/2012 głosowało   4   członków przeciw uchwale     6 członków  
     
 

 

 

 

Część V Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień 18.05.2012 r., na uprawnionych do 

udziału   3428    członków przybyło  139   członków    

za uchwałą nr   1/2012głosowało   72    członków przeciw uchwale   1   członków  
za uchwałą nr   2/2012 głosowało  69    członków przeciw uchwale   1   członków      
za uchwałą nr   3/2012 głosowało  72    członków przeciw uchwale   1   członków      
za uchwałą nr   4/2012 głosowało  71    członków przeciw uchwale   1   członków      
za uchwałą nr   5/2012 głosowało  68    członków przeciw uchwale   0   członków      



za uchwałą nr   6/2012 głosowało  69    członków przeciw uchwale   0   członków      
za uchwałą nr   7/2012 głosowało  71    członków przeciw uchwale   0   członków      
za uchwałą nr   8/2012głosowało   45    członków przeciw uchwale   4   członków  
za uchwałą nr   9/2012 głosowało   1   członków przeciw uchwale    44  członków      
za uchwałą nr 10/2012 głosowało   0   członków przeciw uchwale    44  członków      
za uchwałą nr 11/2012 głosowało   0   członków przeciw uchwale    44  członków      
za uchwałą nr 12/2012 głosowało   0   członków przeciw uchwale    42  członków  
 
 
 
Część VI  Walnego Zgromadzenia zwołana na dzień 24.05.2011 r., na uprawnionych do 

udziału 1284  członków przybyło 6 członków (wyjaśnienie j/w)  

 
 
     
Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło 

uchwałę nr 1/2012 o treści:  

 

Uchwała nr   1  /2012 
 

Walnego Zgromadzenia 

Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2011 rok 

                                                              

  

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu   działając 

na podstawie art.38 § 1 pkt  2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz §  38  pkt 

2 Statutu Spółdzielni postanawia :     

       

                                                                      § 1  

Zatwierdzić  sprawozdanie Zarządu  Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ z 

działalności Spółdzielni  za rok 2011.  

                                                                 

                                                                       § 2  

 

Za uchwałą głosowało 259 członków  Sp-ni , przeciw uchwale głosował 1  członek   

Sp-ni uczestniczących w częściach   I - VI    Walnego Zgromadzenia w dniach  od 14 maja do   

24  maja 2012 r.   

                                                                       



                                                                      § 3  

 

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ z działalności Spółdzielni  

za rok 2011 stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz protokółu z części  I - VI   Walnego 

Zgromadzenia 

 

 

 

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne zgromadzenie podjęło 

uchwałę nr 2/2012  o treści: 

 

                                                         Uchwała nr  2 /2012 
 

Walnego Zgromadzenia 

Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok 

 

 
 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni  Mieszkaniowej ,, Cichy Kącik’’ we Wrocławiu    

działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze  

oraz  § 38 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym rocznym 

sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2011 oraz pozytywną opinią biegłego 

rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2011 r. uchwala co następuje: 

 

§ 1 
 

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2011 zamykające się 

po stronie aktywów i pasywów  sumą bilansową 226.433.431,79zł, nadwyżką kosztów nad 

przychodami na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości 2.950.336,87zł oraz 

zyskiem netto na pozostałej działalności w kwocie 5.386.498,52zł podlegającym podziałowi 

przez Walne Zgromadzenie. 

 

 
§ 2 

 
Za uchwałą głosowało  254  członków  Sp-ni , przeciw uchwale głosował  1  członek  



Sp-ni uczestniczących w częściach   I - VI    Walnego Zgromadzenia w dniach  od 14 maja do   

24  maja 2012 r.   

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

§ 4 
 
Roczne Sprawozdanie finansowe Sp-ni za 2011 r.  stanowi załącznik do niniejszej uchwały 

oraz protokółu z części  I-  VI   Walnego Zgromadzenia .     

 

 

 

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło 

uchwałę nr 3/2012 o treści: 

 

                                                     Uchwała nr   3   /2012  
 
                                                   Walnego Zgromadzenia  

Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu    w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Rady Nadzorczej   z działalności za  rok 2011   

  

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu  działając na 

podstawie art.38 § 1 pkt  2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz §  38  pkt 2 

Statutu Spółdzielni postanawia :   

         

                                                                      § 1  

Zatwierdzić  sprawozdanie Rady Nadzorczej   Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ z 

działalności za rok 2011.   

 

                                                                       § 2  

Za uchwałą głosowało  259  członków  Sp-ni , przeciw uchwale głosowało 4  członków  

Sp-ni uczestniczących w częściach   I- VI   Walnego Zgromadzenia w dniach od 14.05.2012 r. 

do 24  maja 2012 r.  

                                                                        § 3  

 



Sprawozdanie Rady Nadzorczej   Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ z działalności  

za  rok 2011  stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz protokółu z części I- VI  Walnego 

Zgromadzenia  

 

 

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło 

uchwałę nr 4/2012 o treści: 

 
                                                      Uchwała nr  4    /2012   
 
                                                   Walnego Zgromadzenia  

Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu  w sprawie udzielenia 

absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy 

Kącik’’ za rok 2011    

 
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu działając na 

podstawie art.38 § 1 pkt  2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz §  38  pkt  3 

Statutu Spółdzielni postanawia :  

 

 

                                                                  § 1  
 

Udzielić absolutorium za 2011 rok     Prezesowi Zarządu  -     Ryszardowi Dymarze 

 

                                                                   § 2  

Za uchwałą głosowało  253  członków  Sp-ni , przeciw uchwale głosowało 5  członków  

Sp-ni uczestniczących w częściach   I- VI   Walnego Zgromadzenia w dniach od 14.05.2012 r. 

do 24  maja 2012 r.  

 
 

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło 

uchwałę nr 5/2012 o treści: 

 
 

                                                     Uchwała nr  5  /2012   
 



                                                   Walnego Zgromadzenia  

Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu   w sprawie udzielenia 

absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy 

Kącik’’ za rok 2011    

 
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu działając na 

podstawie art.38 § 1 pkt  2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz §  38  pkt  3 

Statutu Spółdzielni postanawia :  

 

                                                                     § 1  
 

Udzielić absolutorium za 2011 rok   Z-cy Prezesa   Zarządu  -  Waldemarowi Kordysowi    

   

 

                                                                   § 2  

 

Za uchwałą głosowało 238 . członków  Sp-ni , przeciw uchwale głosowało 2. członków  

Sp-ni uczestniczących w częściach   I- VI   Walnego Zgromadzenia w dniach od 14.05.2012 r. 

do 24  maja 2012 r.  

 
 

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło 

uchwałę nr 6/2012 o treści: 

 

 

                                                      Uchwała nr  6  /2012   
 
                                                   Walnego Zgromadzenia  

Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu  w sprawie udzielenia 

absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy 

Kącik’’ za rok 2011    

 
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu działając na 

podstawie art.38 § 1 pkt  2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz §  38  pkt  3 

Statutu Spółdzielni postanawia :  



 

                                                                    § 1  
 

 

Udzielić absolutorium za 2011 rok   Członkowi  Zarządu  -   Ewie Fabijan    

   

 

                                                                   § 2  

 

Za uchwałą głosowało 242 członków  Sp-ni , przeciw uchwale głosowało 4 członków  

Sp-ni uczestniczących w częściach   I- VI   Walnego Zgromadzenia w dniach od 14.05.2012 r. 

do 24  maja 2012 r.  

 

 

 

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło 

uchwałę nr 7/2012 o treści: 

 

                                                       Uchwała nr   7   /2012 
 
                                                    Walnego Zgromadzenia  

Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu   w   sprawie  podziału 

nadwyżki bilansowej za 2011 rok.  

                                           
§ 1 

 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu  

działając na podstawie art.38 § 1 pkt  4 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz 

§  38  pkt  5 i  §  178 Statutu Spółdzielni uchwala  następujący podział zysku netto (nadwyżki 

bilansowej ) za rok 2011 w kwocie 5.386.498,52zł: 

 

- na pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi za rok 2011 

  (0,60 zł/m2/m-c x średnioroczna powierzchnia lokalu mieszkalnego 

  członka Spółdzielni  w roku 2011):      3.249.652,61 zł,  

- na fundusz zasobowy:                                                  800.000,00 zł, 

- na fundusz remontowy:      1.336.845,91 zł, z tego:  



- na fundusz remontowy nieruchomości:     317.984,77 zł, 

- na fundusz remontowy spółdzielni:          1.018.861,14 zł. 

 

 

§ 2 

 

Za uchwałą głosowało 249. członków  Sp-ni , przeciw uchwale głosował 1  członek 

Sp-ni uczestniczących w częściach   I- VI   Walnego Zgromadzenia w dniach od 14.05.2012 r. 

do 24  maja 2012 r.  

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza  się Zarządowi Spółdzielni  

 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

 

                                                                

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie podjęło 

uchwałę nr 8/2011 o treści: 

 

                                                   
                                                      Uchwała nr    8   /2012  
 
                                                     Walnego Zgromadzenia  

Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu  w sprawie  rozpatrzenia w 

postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołania członka Sp-ni – p. xxxxxx xxxxxxxxx 

od uchwały Rady Nadzorczej nr 18/2011  z dnia 28.06.2011 r. o wykluczeniu z 

członkostwa Spółdzielni.     

                                                                      § 1 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu  działając na 

podstawie § 38 pkt 10 Statutu Sp-ni  w związku z § 29 Statutu Sp-ni       rozpatrzyło 



odwołanie p. xxxxxx xxxxxxxxx, zam. przy ul. Legnickiej  26/xxx  we Wrocławiu od 

uchwały Rady Nadzorczej  nr 18/2011  z dnia  28.06.2011 r. w sprawie wykluczenia   z grona 

członków Sp-ni za uporczywe uchylanie się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec 

Sp-ni a w szczególności zalegania  z opłatami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości w częściach przypadających na jego  lokal, eksploatacją i   utrzymaniem 

nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.  

                                                                     § 2 

Za  utrzymaniem  w mocy  uchwały Rady Nadzorczej nr 18/2011 z dnia 28.06.2011 r.                                            

głosowało 163  członków  Sp-ni ,  za uchyleniem  uchwały  Rady Nadzorczej nr 18/2011 z 

dnia 28.06.2011 r.  głosowało 34  członków  Sp-ni  uczestniczących w częściach I-  VI  

Walnego Zgromadzenia w dniach  od 14.05.2012 r.  do 24  maja 2012 r.  

   

                                                                   §3 
 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu     

postanowiło   utrzymać w mocy  uchwałę Rady Nadzorczej nr 18/2011 z dnia 28.06.2011 r.           

                                                                    §4     
          
                                                                                                                                            
Uchwała Walnego Zgromadzenia   jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. 

 

 
Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie  nie podjęło 

uchwały  nr 9/2012 o treści: 

 
                                                       Uchwała  nr  9  /2012  
 
                                                  Walnego Zgromadzenia  
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu do pkt 11a 
                                    porządku obrad Walnego Zgromadzenia : 
,,Rozpatrzenie projektu uchwały zgłoszonej przez 13 członków dotyczącej   
                                             rozliczenia energii cieplnej ‘’  
 
 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu działając na 

podstawie   § 41 ust. 4 Statutu Spółdzielni podejmuje uchwałę o następującej treści :  

 

                                                                §1 

 



,,Walne Zgromadzenie postuluje by Rada Nadzorcza ponownie przeanalizowała zasady 

rozliczania ujęte w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania 

opłat za centralne ogrzewanie i przygotowanie cieplej wody użytkowej, obowiązującym od 1 

stycznia 2010 r. uwzględniając zgłoszone wnioski członków Spółdzielni. ‘’ 

 

 
                                                                §2  
 
Za uchwałą głosowało  10  członków  Sp-ni , przeciw uchwale głosowało 177  członków  

Sp-ni uczestniczących w częściach   I- VI   Walnego Zgromadzenia w dniach od 14.05.2012 r. 

do 24  maja 2012 r.  

 
 
 
Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie  nie podjęło 

uchwały  nr 10/2012 o treści: 

 
                                                   Uchwała  nr  10  /2012  

                                                   Walnego Zgromadzenia  

Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu .do pkt 11a 

                                    porządku obrad Walnego Zgromadzenia : 

,,Rozpatrzenie projektu uchwały zgłoszonej przez 13 członków dotyczącej   

                               rozliczenia kosztów wywozu nieczystości  ‘’  

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu  działając na 

podstawie   § 41 ust. 4 Statutu Spółdzielni podejmuje uchwałę o następującej treści :  

                                                                §1 

,,Walne Zgromadzenie postuluje by Rada Nadzorcza ponownie przeanalizowała zasady 

rozliczania ujęte w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i 

ustalania opłat za używanie lokali SM ,,Cichy Kącik’’  , obowiązującym od 27 stycznia 2011 

r. uwzględniając żądanie członków dotyczące ,,odstąpienia od rozliczania kosztów 

nieczystości stałych w stosunku do procentowego udziału lokalu w części wspólnej i 

zastąpienie jej wskaźnikiem zużycia zimnej wody w danym lokalu do zużycia wody przez 

wszystkie lokale’’ 

 

 



                                                                §2  

 

Za uchwałą głosowało 3  członków  Sp-ni , przeciw uchwale głosowało  184  członków  Sp-ni 

uczestniczących w częściach   I- VI   Walnego Zgromadzenia w dniach od 14.05.2012 r. do 

24  maja 2012 r.  

 

Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie  nie podjęło 

uchwały  nr 11/2012 o treści: 

 
                                                   Uchwała  nr 11   /2012  
 
                                                  Walnego Zgromadzenia  
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu  pkt 11b 
                                 porządku obrad Walnego Zgromadzenia : 
               dotyczącego sposobu udzielenia absolutorium członkom zarządu    
 
 Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu  działając 

na podstawie   § 41 ust. 4 Statutu Spółdzielni podejmuje uchwałę o następującej treści :  

 

                                                                §1 

 

,,Walne Zgromadzenie postuluje by przy najbliższej zmianie statutu Spółdzielni  

( wobec oczekiwanej zmiany ustawy Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych ) Komisja Statutowa rozpatrzyła wprowadzenie do Statutu zapisu 

umożliwiającego przeprowadzenie głosowania tajnego na żądanie określonej liczby członków 

uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu ,dotyczącego każdej sprawy objętej porządkiem 

obrad. ‘’  

 

  
                                                                §2  
 
 
Za uchwałą głosowało 4  członków  Sp-ni , przeciw uchwale głosowało  176 . członków  Sp-

ni uczestniczących w częściach   I- VI   Walnego Zgromadzenia w dniach od 14.05.2012 r. do 

24  maja 2012 r.  

 
 

                                                        



 
Kolegium stwierdza, że po podsumowaniu liczby głosów Walne Zgromadzenie  nie podjęło 

uchwały  nr 12/2012 o treści: 

 
                                                    Uchwała  nr  12  /2012  

                                                  Walnego Zgromadzenia  

Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu.do pkt 11b 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia  dotyczącego zasad  wynagradzania 

                                                       członków zarządu  

 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ we Wrocławiu działając na 

podstawie   § 41 ust. 4 Statutu Spółdzielni podejmuje uchwałę o następującej treści :  

                                                               

                                                                §1 

 

,,Walne Zgromadzenie postuluje by Rada Nadzorcza ustalając warunki płacowe dla członków 

Zarządu kierowała się zasadą, iż średnie zasadnicze miesięczne wynagrodzenie Prezesa i 

Członków Zarządu nie będzie przekraczało trzykrotności średniej krajowej wynagrodzenia 

brutto, podawanej przez GUS. 

 

                                                                §2  

 

Za uchwałą głosowało  5  członków  Sp-ni , przeciw uchwale głosowało  162  członków  Sp-

ni uczestniczących w częściach   I- VI   Walnego Zgromadzenia w dniach od 14.05.2012 r. do 

24  maja 2012 r.  

 
 
Ad 3                                                                                     

Po zapoznaniu się z protokółami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych w przedmiocie 

wyborów na Delegata na V Kongres Spółdzielczości   Kolegium stwierdza, że w głosowaniu 

tajnym  kandydat  otrzymał  następującą liczbę głosów części  Walnego Zgromadzenia  

 

Cześć I Walnego Zgromadzenia  

Ryszard Dymara    54   głosy   

 



Cześć II Walnego Zgromadzenia  

Ryszard Dymara     41  głosów   

 

Cześć III Walnego Zgromadzenia  

Ryszard Dymara    61  głosów   

 
Cześć IV Walnego Zgromadzenia  

Ryszard Dymara    21 głosów   

 

Cześć V  Walnego Zgromadzenia  

Ryszard Dymara    71 głosów   

 

Część VI  Walnego Zgromadzenia wyjaśnienie  w pkt  ad 1   

Kolegium stwierdza, że Delegatem na V Kongres Spółdzielczości  został wybrany 

Ryszard Dymara , otrzymując następująca liczbę głosów:  248. 

 

 

 

 

Na podstawie  § 50 ust. 2 i 3 niniejszy protokół  stanowi integralną część 

protokółu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik’’ odbytego 

w częściach od I do VI w dniach  od 14.05.2012 r., do 24.05.2012 r.  

 

Na tym protokół zakończono i zamknięto posiedzenie Kolegium  
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