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PROTOKÓŁ NR 1 /WZC/2019 

z dnia 9 maja 2019 roku 

z obrad I części Walnego Zgromadzenia Członków Namysłowskiej Spółdzielni Mieszka-

niowej w Namysłowie w dniu 9 maja 2019 roku obejmującej członków zamieszkałych w 

budynkach-nieruchomościach: ul. Łączańska, 1 Maja, Plac Wolności, Wały Jana III, 

Krakowska, Obrońców Pokoju, Dubois, 3 Maja, Rynek, Wojska Polskiego, Parkowa, 

Staromiejska. 

 

 

 

Walne Zgromadzenie Członków Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało 

zwołane w trybie przewidzianym w § 36 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zaś członkowie zawiado-

mieni w terminie przewidzianym w § 38 Statutu. Na podstawie listy obecności uczestników 

Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 09.05.2019r. na zebranie przybyło łącznie 45 

członków uprawnionych. Zgodnie z § 41 ust. 1 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie jest 

zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na 

poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.  

Lista obecności w aktach WZC NSM. 

W Zgromadzeniu udział wzięli: 

1. Członkowie NSM 

2. Członkowie Zarządu 

3. Pracownicy Spółdzielni  

4. Radca Prawny 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie części Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

lub upoważnionego członka Rady Nadzorczej. 

2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części Walnego Zgromadzenia. 

a) Wybór przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną Przewodniczącego i Sekretarza 

Komisji. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia  i zdolno-

ści do podejmowania uchwał. 

4. Wybór prezydium I części Walnego Zgromadzenia w składzie: 

- Przewodniczący I części Walnego Zgromadzenia, 

- z/ca Przewodniczącego I części Walnego Zgromadzenia, 

- Sekretarz I części Walnego Zgromadzenia. 

5. Wybór Komisji Wnioskowej I części Walnego Zgromadzenia. 

a) Wybór przez Komisję Wnioskową przewodniczącego i Sekretarza Komisji.  

6. Odczytanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia listy pełnomocników 

członków. 
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7. Odczytanie  porządku obrad. 

8. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady za okres sprawoz-

dawczy: 

- dyskusja – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Walne  Zgromadzenie 

Członków sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018. 

9. Przedstawienie przez Zarząd Spółdzielni sprawozdania z działalności Spółdzielni                        

i podjęcie przez  Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

10. Przedstawienie przez Zarząd Spółdzielni sprawozdania finansowego za 2018r.                        

i podjęcie przez  Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Walne Zgromadzenie Członków absolu-

torium Członkom Zarządu Spółdzielni za rok 2018. 

13. Przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą sprawozdania z realizacji uchwał                          

i wniosków przyjętych przez Komisję Wnioskową na Walnym Zgromadzeniu Człon-

ków w 2018r. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia przez Walne Zgromadzenie Członków naj-

wyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółdzielni.  

16. Wolne wnioski. 

17. Zamknięcie przez Przewodniczącego I części Walnego Zgromadzenia. 

 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej                                 

w Namysłowie Pan Michał Wilczak otworzył obrady I części Walnego Zgromadzenia Człon-

ków NSM. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej powitał członków Namysłowskiej Spółdzielni Mieszka-

niowej, członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu w osobach: mgr inż. Romualda Ga-

dowskiego- Prezesa Zarządu, mgr inż. Paulinę Stodolską- z/cę Prezesa ds. Technicznych i 

Panią Marię Matyjaszczuk- Główną Księgową, członka Zarządu oraz Radcę Prawnego Panią 

Izabelę Fryszkowską sprawującą obsługę prawną NSM.  

Przewodniczący RN poinformował, że dzisiejsze obrady WZC będą protokołowane przez 

pracowników spółdzielni:  

Panią mgr Joannę Kozerę– inspektora ds. rozliczeń, analiz i umów, oraz 

Panią Ewelinę Brzeźniak– inspektora ds. rozliczeń, analiz i umów. 

Osoby te zostały wyznaczone przez Zarząd Spółdzielni do sprawowania i prawidłowego wy-

konania tych czynności  w postaci sporządzenia protokołu z obrad WZC zgodnie z § 50 Statu-

tu NSM. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Michał Wilczak zaproponował 2 kandydatury 

do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej I części WZC w osobach: 

1. Jacek Ochędzan 

2. Danuta Boraczyńska 
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Kandydaci wyrazili zgodę  kandydowania. Na trzeciego kandydata Komisji Mandatowo-

Skrutacyjnej obecny na sali członek Spółdzielni zaproponował Pana Mariana Regnera, który 

otrzymał pełnomocnictwo od innego członka Spółdzielni. Poproszono o głos Panią Mecenas 

Izabelę Fryszkowską, aby potwierdziła, czy nie ma żadnych przeciwskazań prawnych, aby 

Pan Marian Regner jako pełnomocnik mógł zostać członkiem Komisji Mandatowo-

Skrutacyjnej. Pani Mecenas Izabela Fryszkowska potwierdziła, iż nie ma żadnych ograniczeń 

prawnych i Pan Marian Regner może zostać członkiem Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

Nie zgłoszono innych kandydatur i przystąpiono do głosowania, w wyniku którego większo-

ścią głosów wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną zgodnie z § 46  ust. 1 Statutu Spół-

dzielni. 

  

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się  następująco: 

 

1. Jacek Ochędzan   - Przewodniczący Komisji 

2. Danuta Boraczyńska  - z/ca Przewodniczącego Komisji 

3. Marian Regner   - Sekretarz Komisji  

 

Przewodniczący RN poprosił Komisję o zajęcie miejsc i przystąpienie do wykonywania zadań 

Komisji. 

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z ukonstytuowania się Komisji stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 

 Przewodniczący Rady Nadzorczej Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej prze-

czytał protokół Komisji stwierdzający prawidłowość zwołania I części WZC i zdolności do 

podejmowania prawomocnych uchwał. 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła, że Walne Zgromadzenie Członków Namysłow-

skiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało zwołane w trybie przewidzianym w § 36 Statutu 

NSM, zaś członkowie zawiadomieni w terminie przewidzianym w § 38 Statutu Spółdzielni. 

Liczba członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania wg list obecności wynosiła 45 

osób. Na początku zebrania obecnych było 43 członków, natomiast w trakcie obrad dołączyły 

2 osoby i brały udział w głosowaniu począwszy od Uchwały Nr 1. Ponadto 9 osób posiadało 

pełnomocnictwa.  

 

Ad. 4 

  Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad WZC- wybór Prezydium 

I części Walnego Zgromadzenia Członków. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej NSM Pan Michał Wilczak zaproponował na Prze-

wodniczącego I części WZC Pana Andrzeja Spóra. Pan Andrzej Spór wyraził zgodę na kan-

dydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono. Jednogłośnie na Przewodniczącego I części 

WZC wybrano Pana Andrzeja Spóra. 

Pan Andrzej Spór podziękował za zaufanie i zapewnił członków, że poprowadzi ze-

branie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przejął prowadzenie obrad  WZC. 
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Przewodniczący WZC Pan Andrzej Spór zaproponował na z/cę Przewodniczącego WZC Pana 

Edwarda Śnieżka oraz Panią Krystynę Radwańską na Sekretarza I części WZC. Zapropono-

wani kandydaci wyrazili zgodę kandydowania. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przystąpiono do przegłosowania zgłoszonych kandydatur, 

które zostały wybrane jednogłośnie. 

 

W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano Prezydium I części Walnego Zgromadzenia 

Członków zgodnie z § 45 ust. 2 Statutu Spółdzielni w składzie: 

 

1. Andrzej Spór   - Przewodniczący WZC 

2. Edward Śnieżek   - z/ca Przewodniczącego WZC 

3. Krystyna Radwańska             - Sekretarz WZC 

 

Ad. 5  

Przewodniczący WZC Pan Andrzej Spór ogłosił wybór Komisji Wnioskowej I części  

WZC i zaproponował następujące osoby: 

  

1. Mieczysława Berkę 

2. Janusza Nowaka 

3. Włodzimierza Gilskiego 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę kandydowania. Nie zgłoszono z sali innych kandydatur                                        

i przystąpiono do głosowania. Kandydaci zostali wybrani jednogłośnie. 

 

Komisja Wnioskowa została wybrana jednogłośnie zgodnie z § 46 ust. 2 Statutu Spółdzielni                      

i ukonstytuowała się  następująco: 

 

1. Mieczysław Berka  - Przewodniczący Komisji 

2. Janusz Nowak   - z/ca Przewodniczącego Komisji 

3. Włodzimierz Gilski  - Sekretarz Komisji 

 

Przewodniczący WZC poprosił Komisję o zajęcie miejsc i przystąpienie do wykonywania 

czynności Komisji. 

Protokół z ukonstytuowania się Komisji Wnioskowej stanowi załącznik do niniejszego proto-

kołu. 

Głos zabrał Pan Marian Regner w sprawie złożonego wniosku przez członków Spółdzielni 

zawierającego rozszerzenie katalogu dokumentów udostępnianych na stronie internetowej 

Spółdzielni oraz poprawek dotyczących zmian w Statucie. Pani Mecenas Izabela Fryszkow-

ska poinformowała Pana Mariana Regnera, że wszelkie informacje dotyczące zmian                                               

w przedmiotowym wniosku zostaną szczegółowo omówione po głosowaniu na Uchwałę Nr 

9/2019. Pani Mecenas zaproponowała, aby zebranie toczyło się nadal zgodnie z porządkiem 

obrad. 
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Ad. 6 

Przewodniczący WZC Pan Andrzej Spór przeczytał listę pełnomocników, z której 

wynika, że pełnomocnictwa złożyło 9 osób.  

Lista pełnomocnictw w załączeniu do protokołu. 

 

Ad. 7 

Odczytano porządek obrad, do którego nie wniesiono żadnych skarg. Porządek obrad został 

przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 8 

Przewodniczący WZC Pan Andrzej Spór oddał głos Przewodniczącemu Rady Nadzor-

czej NSM Panu Michałowi Wilczakowi, który przeczytał sprawozdanie z działalności Rady 

Nadzorczej za okres sprawozdawczy. 

W przedstawianym sprawozdaniu sprawozdawca poinformował o składzie Rady Nadzorczej 

oraz o poszczególnych Komisjach na 3-letnią kadencję. Powiedział o kompetencjach RN w 

zakresie sprawowania kontroli i nadzoru działalności Spółdzielni, które określone są w Usta-

wie i Statucie Spółdzielni. Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń i podjęła 27 uchwał w spra-

wach  dot. uchwalania regulaminów, zmian w regulaminach, planów gospodarczych, pod-

wyższenia stawek odpisu na fundusz remontowy dla lokali mieszkalnych, garaży i lokali  

użytkowych, wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, podzia-

łu Walnego na części. Rada Nadzorcza dokonała oceny rzetelności, legalności, gospodarności 

działań Zarządu NSM. Oprócz sprawowania funkcji normatywnej Rady Nadzorczej podej-

mowała również działania kontrolne, wymagając od członków Zarządu oraz pracowników 

sprawozdań, wyjaśnień oraz dokumentów obrazujących stan majątku Spółdzielni i wykony-

wania zadań określonych w statucie, sposobu zarządzania nieruchomościami oraz wykonania 

uchwał Rady Nadzorczej i WZC. Każde posiedzenie Rady Nadzorczej i jej statutowe działa-

nia oparte było o tematykę zapisaną w planach pracy, często korygowaną i dostosowaną do 

potrzeb. Rada Nadzorcza i jej Komisje problemowe rozpatrywały wnioski wnoszone przez 

członków na zasadach zapisanych w § 29 i § 30 Statutu NSM. Rada Nadzorcza po wnikliwej 

analizie, przeprowadzonych kontrolach funkcjonowania Zarządu NSM, wypełniania przypi-

sanych mu zadań pozytywnie oceniła jego działalność. Wobec tego wnioskowała o udzielenie 

absolutorium wszystkim członkom Zarządu NSM. Przewodniczący Rady Nadzorczej NSM 

Pan Michał Wilczak poinformował, że przyjmuje członków w każdy pierwszy wtorek miesią-

ca w godzinach 17:00-18:00 w świetlicy Spółdzielni. 

Materiały dotyczące Sprawozdania znajdują się w aktach WZC. 

W trakcie obrad zmieniała się liczba osób biorących udział w głosowaniu, część osób 

opuściła salę, bądź nie brała udziału w głosowaniu. 

Przewodniczący WZC udzielił głosu Panu Marianowi Grześkowiczowi. Pan Marian  

Grześkowicz poprosił o omówienie poziomu podniesienia stawek opłat na fundusz remonto-

wy. Zapytał, dlaczego instalacja cieplej wody przy ul. 1 Maja 14A-H została wymieniona 

dwukrotnie na przestrzeni 3 lat, czy Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad wymianą insta-

lacji ciepłej wody oraz jaki był całościowy koszt tego przedsięwzięcia. Głos zabrał Prezes 

Zarządu Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Pan Romuald Gadowski tłumacząc, że 

decyzja dotycząca wymiany instalacji ciepłej wody podjęta została w celu usunięcia awarii                     
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i przywrócenia mieszkańcom dostępu do cieplej wody, ponieważ wewnątrz instalacji odłożył 

się kamień, który uniemożliwił przepływ wody. Ponowna wymiana miała na celu polepszenie 

funkcjonowania instalacji.  

Przewodniczący WZC Pan Andrzej Spór zaproponował, aby odpowiedzi na powyżej zadane 

pytania Zarząd NSM udziel Panu Grześkowiczowi pisemnie.  

Głos następnie zabrał Pan Władysław Maszkowski kwestionując jakość dokonanej wymiany 

instalacji cieplej wody. Wziął pod wątpliwość jakość ocieplenia rur przedmiotowej instalacji 

oraz czystości na klatkach schodowych. 

Kolejno głos zabrał Pan Konrad Głąb, który poruszył temat oświetlenia południowej strony 

przy ul. 1 Maja 14 A-H zarzucając niezasadność jego montażu. Odpowiedzi udzielił mu Pre-

zes Zarządu NSM wyjaśniając, że oświetlenie przy ciągu pieszo-rowerowym zostało założone 

na wniosek mieszkańców.  

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Michał Wilczak poprosił, aby tego typu wniosku 

składać pisemnie do rozpatrzenia na dyżurach Przewodniczącego Rady Nadzorczej NSM i 

poinformował o godzinach pełnionych przez niego dyżurów.  

W związku z brakiem kolejnych pytań przystąpiono do głosowania nad Uchwały Nr 1/2019                    

w spr. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej NSM za 2018r.  

Za przyjęciem Uchwały Nr 1/2019 głosowały 38 osob, przeciwko nie było nikogo, 1 osoba 

się wstrzymała. 

 

Ad. 9 

Prowadzący zebranie Pan Andrzej Spór przystąpił do realizacji kolejnego punktu po-

rządku obrad tj. przedstawienie przez Zarząd Spółdzielni sprawozdania z działalności Spół-

dzielni. Oddał głos Panu Prezesowi NSM Romualdowi Gadowskiemu. Pan Prezes poinfor-

mował zebranych, iż sprawozdanie z działalności Spółdzielni zostało umieszczone na stronie 

internetowej oraz było dostępne w sekretariacie Spółdzielni, więc każdy z członków miał do 

niego dostęp. Przestawił skład Zarządu po czym przeszedł do prezentacji multimedialnej, w 

której wyszczególnił dokonania w 2018r., m.in.: 

- remont balkonów i logii, 

- remont wiatrołapów, 

- wymiana stolarki okiennej klatek schodowych i piwnic, 

- docieplenia, 

- wymiana drzwi do klatek schodowych, 

- remont pokrycia papowego dachów, 

- malowanie klatek, 

- naprawa ogrodzenia, 

- remont instalacji elektrycznych, 

- remont miejsc postojowych, 

- wymiana centrali domofonowej, 

- przebudowa szaty roślinnej, 

- remont trzonów kominowych, 

- wymiana oświetlenia na energooszczędny system LED ciągów pieszych i dojść do klatek. 

Powiedział również o planowanym utworzeniu zakątków zieleni dla seniorów ze względu na 

to, iż istniejąca szata zieleni zaczyna obumierać i należy ją odmłodzić. Zachęcił również do 
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głosowania na budowę placu zabaw w projekcie firmy Nivea, do którego Spółdzielnia przy-

stąpiła. Opowiedział o sukcesywnej wymianie istniejących placów zabaw w zasobach Spół-

dzielni ze względu na wyeksploatowanie urządzeń zabawowych i przedstawił cele oraz za-

mierzenia Spółdzielni na koleje lata, m.in.: 

- remont klatek schodowych w nowej technologii, 

- dalsza termomodernizacja budynków, 

- dokończenie remontu instalacji elektrycznych na klatach schodowych, 

- remont dróg i nawierzchni, 

- remont świetlicy w biurowcu Spółdzielni w przeznaczeniu na wynajem. 

Następnie głos zabrał Pan Marian Regner, który zakwestionował oszczędność wymienionego 

oświetlenia typu LED. W związku z tym Przewodniczący I części WZC poprosił o zabranie 

głosu obecnego na sali przedstawiciela firmy podwykonawczej ELEKTRA, Pana Sławomira 

Zielińskiego, który wyjaśnił, iż pobór prądu został zmniejszony o 1/3 w stosunku do poprzed-

niego oświetlenia.  

Kolejny raz Pan Marian Grześkowicz poprosił o wyjaśnienie zasadności podwyżki na fundu-

szu remontowym. Odpowiedzi udzielił mu Prezes Zarządu NSM przedstawiając realne koszty 

koniecznych remontów, takich by istniejący stan budynków nie uległ pogorszeniu. Podkreślił, 

iż ceny usług wzrosły na przestrzeni lat.  

Nie zgłoszono żadnych uwag. Nie zadano żadnych pytań, wobec tego Przewodniczący 

zebrania Pan Andrzej Spór przystąpił do odczytania projektu Uchwały  Nr 2/2019 w spr. za-

twierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r. i zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem Uchwały Nr 2/2019 głosowało 35 osob, przeciwko była 1 osoba, wstrzymują-

cych 2 osoby.  

 

Ad. 10.  

Prezes Zarządu przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad I części WZC i po-

krótce omówił wyniki badania sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych za 

2018r., które były prezentowane w całości na stronie internetowej Spółdzielni. Na tym Prezes 

Zarządu zakończył sprawozdanie i podziękował za uwagę. 

Przewodniczący WZC zaprosił członków Spółdzielni do dyskusji.  W związku z brakiem  

pytań  Przewodniczący WZC przystąpił do odczytania treści projektu Uchwały Nr 3/2019 w 

spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. i zarządził  głosowanie. Za przyję-

ciem Uchwały Nr 3/2019 jednogłośnie głodowało 37 osób. 

 

Ad. 11 

Członek Zarządu, Pani Maria Matyjaszczuk odczytała treść projektu Uchwały Nr 

4/2019 w spr. podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok. Z braku pytań prowadzący obrady 

WZC poddał w/w uchwałę do głosowania. Uchwała Nr 4/2019 została przyjęta jednogłośnie 

37 głosami. 

 

Ad. 12 

Przewodniczący WZC zaproponował przystąpienie do głosowania nad uchwałami: 
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1) Nr 5/2019 w sprawie udzielenia przez WZC absolutorium za rok 2018 Prezesowi 

Zarządu Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Panu mgr inż. Romualdowi 

Gadowskiemu; za uchwałą głosowały jednogłośnie 37 osoby; 

2) Nr 6/2019 w sprawie udzielenia przez WZC absolutorium za okres od                     

17.07.2018r. do 31.12.2018r. z-cy Prezesa ds. Technicznych Pani mgr inż. 

Paulinie Stodolskiej; za uchwałą głosowało 38 osób, nikt nie głosował przeciw,           

1 osoba wstrzymała się od głosu; 

3) Nr 7/2019 w sprawie udzielenia przez WZC absolutorium za rok 2018 Głównej 

Księgowej Członkowi Zarządu Pani Marii Matyjaszczuk; za uchwałą głosowały 

jednogłośnie 39 osóby; 

4) Nr 8/2019 w sprawie udzielenia przez WZC absolutorium za okres 01.01.2018r. 

do 16.07.2018r. Prezesowi Zarządu Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Panu inż. Zbigniewowi Dąbrowie; za uchwałą głosowały jednogłośnie 39 osoby. 

 

Uchwały nr 5/2019, 6/2019, 7/2019 oraz 8/2019 w sprawie udzielenia przez WZC 

absolutorium członkom Zarządu zostały przyjęte. 

Prezes Zarządu NSM, Pan Romuald Gadowski w imieniu Zarządu NSM podziękował człon-

kom Spółdzielni za udzielone absolutorium. 

 

Ad. 13  

Prezes Zarządu Pan Romuald Gadowski zaprezentował realizację uchwał i wniosków 

przyjętych przez Komisję Wnioskową na WZC w 2018 r. Przedstawił pokrótce 10 przegłoso-

wanych uchwał w tym dwóch wniosków dot.  

- podjęcia działań utrzymania porządku przy boksach śmietnikowych przy ul. Reymonta                    

46-54, 

- odizolowania myjni od domów mieszkalnych w postaci zasadzenia drzew lub żywopłotu, 

które zasłaniałyby myjnię samochodową przy ul. Reymonta 65-75. 

 

Informacja Zarządu stanowi załącznik do protokołu. Nie zgłoszono pytań, wobec czego przy-

stąpiono do dalszej części zebrania. 

 

Ad. 14 

Przewodniczący WZC przeczytał projekt Uchwały nr 9/2019 w spr. oznaczenia naj-

wyższej sumy zobowiązań jaką NSM może zaciągnąć od 10.05.2019r. do 30.06.2020r. 

Przewodniczący WZC udzielił głosu Prezesowi Zarządu, który wyjaśnił, że Zarząd 

musi mieć takie upoważnienie. Chodzi o kwotę 3 mln zł w celu zabezpieczenia finansowe-

go w razie nieprzewidzianych prac remontowych np. dociepleń lub w sytuacjach nagłych i 

awaryjnych takich jak powodzie, pożary, klęski żywiołowe, itd. 

Podjęta uchwała daje możliwość w każdej chwili rozpoczęcia roz-

mów z bankiem w kwestii udzielenia kredytu. 

Z braku pytań Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 9/2019. 

Uchwała została przegłosowana 38 głosami. Nie było sprzeciwu oraz nikt nie wstrzymał się 

od głosu.  
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Ad. 15 

 Przewodniczący WZC przed podjęciem pod głosowanie Uchwały Nr 10/2019 udzielił 

głosu Radcy Prawnemu Pani Izabeli Fryszkowskiej. Pani Mecenas poinformowała, iż w dniu 

29.04.2019r. członkowie Spółdzielni złożyli wniosek w sprawie zmian Statutu Namysłow-

skiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które zostaną poddane pod głosowanie jako Uchwała Nr 

11/2019. Radca Prawny Pani Izabela Fryszkowska przedstawiła zebranym treść Uchwały Nr 

10/2019 i Uchwały Nr 11/2019 oraz wytłumaczyła różnice pomiędzy nimi.  

Uchwała Nr 10/2019 została poddana pod głosowanie. Za jej przyjęciem głosowało 30 osób, 

przeciwne były 2 osoby, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta większo-

ścią 2/3 głosów. 

Uchwała Nr 11/2019 w przedmiocie zmiany Statutu z uwzględnieniem poprawek złożonych 

przez członków Spółdzielni w dniu 29.04.2019r. nie została poddana pod głosowanie, bo-

wiem została podjęta Uchwała Nr 10/2019. 

 

Ad. 16 

Pan Kazimierz Olchawa przedstawił wolny wniosek z prośbą o dbanie przez wszyst-

kich członków Spółdzielni o wspólne dobro poprzez uszanowanie majątku Spółdzielni. Po-

prosił również, aby Zarząd wziął pod uwagę w planach remontowych naprawę chodnika przy 

ul. 1 Maja 14A-H. 

Kolejny wolny wniosek przedstawił Pan Marian Grześkowicz. Poprosił, aby Zarząd Spół-

dzielni przedstawił koszty wymiany instalacji cieplej wody przy ul. 1 Maja 14A-H oraz podał 

przyczynę awarii przedmiotowej instalacji. 

 Przewodniczący Komisji Wnioskowej Pan Mieczysław Berka poinformował, iż do 

Komisji Wnioskowej wpłynęło 9 wniosków, które stanowią załącznik do niniejszego protoko-

łu. 

 

Ad. 17 

W związku z brakiem pytań i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący I części 

WZC podziękował uczestnikom za przybycie i udział w zebraniu, ogłaszając zamknięcie ob-

rad. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

Sekretarz WZC      Przewodniczący WZC 

 

           …………………..         ………………… 

 

 

Protokolantki: 

1. mgr Joanna Kozera  ……………………. 

2. Ewelina Brzeźniak  ……………………. 


