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 PROTOKÓŁ NR 2 /WZC/2019 

z dnia 10 maja 2019 roku 

z obrad II części Walnego Zgromadzenia Członków Namysłowskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Namysłowie w dniu 10 maja 2019 roku obejmującej członków 

zamieszkałych w budynkach-nieruchomościach: ul. Reymonta oraz ul. Sejmowa. 

 

 

Walne Zgromadzenie Członków Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało zwołane 

w trybie przewidzianym w § 36 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zaś członkowie zawiadomieni                             

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

Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 10.05.2019 r. na zebranie przybyło 56 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 zdolności do podejmowania  uchwał. 

4. Wybór prezydium części Walnego Zgromadzenia w składzie: 

- przewodniczący części Walnego Zgromadzenia, 

- z/ca przewodniczącego części Walnego Zgromadzenia 

- sekretarz części Walnego Zgromadzenia. 

5. Wybór Komisji wnioskowej części Walnego Zgromadzenia. 

a) Wybór przez Komisję wnioskową przewodniczącego i sekretarza Komisji.  

6. Odczytanie przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia listy pełnomocników 

członków. 

7. Odczytanie  porządku obrad. 

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

sprawozdawczy: 
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- 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 2018 r.                               

i podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

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

12.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia  przez Walne  Zgromadzenie Członków 

absolutorium 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 

Członków  w 2018 r.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia przez Walne  Zgromadzenie Członków 

najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  statucie Spółdzielni. 

16. Wolne wnioski. 

17. Zamknięcie przez Przewodniczącego  części Walnego Zgromadzenia. 

 

 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej                                 

w Namysłowie Pan Michał Wilczak otworzył obrady II części Walnego Zgromadzenia 

Członków NSM. 

Przewodniczący RN powitał członków NSM, członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu 

w osobach: mgr inż. Romualda Gadowskiego - 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 Danutę Turek – inspektora ds. organizacyjno-samorządowych i członkowsko-

mieszkaniowych oraz 

Panią Dorotę Zalwert – inspektora ds. finansowych. 

Osoby te zostały wyznaczone przez Zarząd spółdzielni do sprawowania i prawidłowego 

wykonania tych czynności  w postaci sporządzenia protokołu z obrad WZC zgodnie z § 50 

Statutu NSM. 

 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Michał Wilczak zaproponował                                  

3 kandydatury do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej II części WZC w osobach: 

 

1. Janeczek Jan  

2. Krzesaj Marek 

3. Łań Grażyna 
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Nie zgłoszono innych kandydatów. Kandydaci wstając, wyrazili zgodę  kandydowania. 

Przystąpiono do przegłosowania kandydatur, w wyniku którego większością głosów wybrano 

Komisję Mandatowo-Skrutacyjną zgodnie z § 46  ust. 1 Statutu Spółdzielni. 

  

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ukonstytuowała się  następująco: 

 

1. Łań Grażyna    - przewodnicząca Komisji 

2. Janeczek Jan   - z/ca przewodniczącego Komisji 

3. Krzesaj Marek   - 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 

 

 Przewodnicząca Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przeczytała protokół Komisji 

stwierdzający prawidłowość zwołania II części WZC i zdolności do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdza co następuje: 

 

1. Po zbadaniu odpowiednich dokumentów Komisja stwierdziła, że Walne 

Zgromadzenie Członków Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało zwołane 

w trybie przewidzianym w § 36 Statutu NSM, zaś członkowie zawiadomieni                            

w terminie przewidzianym w § 38 Statutu Spółdzielni. 

2. Liczba członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania wg list obecności                     

wynosi  56. 

3. Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzili zdolność do podejmowania 

prawomocnych uchwał zgodnie z §41 ust.1 Statutu Spółdzielni. 

 

Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzającej prawidłowość zwołania 

WZC i zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad.4 

  Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad WZC – wybór Prezydium 

II części Walnego Zgromadzenia Członków. 

Członek NSM Pani Anna Hołoś zaproponowała na Przewodniczącego II części WZC  Pana 

Michała Wilczaka. Pan Michał Wilczak wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur 

nie zgłoszono. 

Na Przewodniczącego II części WZC jednogłośnie wybrano Pana Michała Wilczaka. 
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Pan Michał Wilczak podziękował za zaufanie i zapewnił członków, że poprowadzi zebranie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przejął prowadzenie obrad  WZC. 

Przewodniczący WZC Pan Michał Wilczak  zaproponował na z/cę przewodniczącego WZC 

Pana Kazimierza Drapiewskiego oraz Panią Annę Hołoś na  sekretarza II części WZC.  

Zaproponowani kandydaci, wstając wyrazili zgodę kandydowania. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przystąpiono do przegłosowania zgłoszonych kandydatur, 

które zostały wybrane jednogłośnie. 

 

W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano Prezydium II części Walnego Zgromadzenia 

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

 

1. Wilczak Michał   - przewodniczący WZC 

2. Drapiewski Kazimierz  - z/ca przewodniczącego WZC 

3. Hołoś Anna   - sekretarz WZC 

W trakcie obrad doszło 2 członków wg załączonej listy obecności. 

Ad.5  

Przewodniczący WZC Pan Michał Wilczak ogłosił wybór Komisji Wnioskowej                     

II części  WZC i zaproponował następujące osoby: 

  

1. Szkutnik Leszek 

2. Iwanyszczuk Jarosław 

3. Zimoch Stanisław 

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

i przystąpiono do głosowania. Kandydaci zostali wybrani większością głosów. 

 

Komisja Wnioskowa została wybrana większością głosów zgodnie z § 46 ust. 2 Statutu 

Spółdzielni i ukonstytuowała się  następująco: 

 

1. Iwanyszczuk Jarosław  - przewodniczący Komisji 

2. Szkutnik Leszek   - z/ca przewodniczącego Komisji 

3. Zimoch Stanisław   - 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 

protokołu. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący WZC Pan Michał Wilczak przeczytał listę pełnomocników, z której 

wynika, że pełnomocnictwa złożyły 23 osoby.  

Lista pełnomocnictw w załączeniu do protokołu. 



5 
 

Ad.7 

Przewodniczący WZC przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. 

odczytanie porządku obrad.  

Przewodniczący WZC poinformował, że wszyscy członkowie otrzymali do skrzynek 

pocztowych porządek obrad WZC i zgodnie z § 39 ust.2 Statutu Spółdzielni, członkowie 

mieli prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania  zamieszczenia oznaczonych spraw                              

w porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed 

dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia Członków.  

Przewodniczący WZC udzielił głosu Radcy Prawnemu Pani Izabeli Fryszkowskiej, która 

poinformowała, że w dniu 12.04.2019 r. członkowie Spółdzielni złożyli projekt uchwały                             

dot. zmian projektu statutu w treści §14 Statutu. Projekt uchwały dotyczył  dwóch kwestii: 

rozszerzenia katalogu dostępu do dokumentów i informacji publikowanych na stronie 

internetowej. Jeśli chodzi o drugą kwestię informacji publikowanej na stronie internetowej 

Spółdzielni, to Zarząd przychylił się do tej propozycji i wprowadził w tym zakresie zmianę do 

Statutu poprzez dodanie do §14 ust. 5 następującej treści: „ Statut spółdzielni mieszkaniowej, 

regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni a także protokoły lustracji                         

i roczne sprawozdanie finansowe będą udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni”.                 

O powyższym wszyscy członkowie spółdzielni zostali poinformowani poprzez obwieszczenie 

na klatkach schodowych na 14 dni przed I częścią WZC. 

Jeśli chodzi o propozycje rozszerzenia katalogu dokumentów dostępnych dla członków 

spółdzielni to należy wskazać, iż katalog dokumentów z art. 8 (1) ust. 1 ustawy                                  

o spółdzielniach mieszkaniowych jest katalogiem zamkniętym. Projekt uchwały w tym 

zakresie nie został uwzględniony bowiem jest niezgodny z ustawą o spółdzielniach 

mieszkaniowych. 

Zarząd Spółdzielni zobowiązuje się w kwestii dostępu do niektórych dokumentów, o których 

mowa w  art. 8 (1) ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych poprzez system logowania. 

Radca Prawny poinformowała również o tym, iż w dniu 29.04.2019 r. członkowie spółdzielni 

złożyli poprawki do projektu uchwały w zakresie zmiany statutu złożonego przez nich w dniu 

14.04.2019 r. 

W związku z powyższym Zarząd przygotował pod kątem formalnym i merytorycznym 

uchwałę nr 11. Jest to druga uchwała w zakresie zmiany statutu. Radca Prawny wyjaśniła, iż 

nie wszystkie poprawki zgłoszone przez członków spółdzielni zostały uwzględnione przez 

Zarząd, bowiem są one niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa spółdzielczego i nie 

zostałyby zarejestrowane przez sąd rejestrowy. Radca Prawna poinformowała o zasadach 

głosowania nad uchwałami  nr 10 i nr 11. Jeżeli zagłosują członkowie za uchwałą nr 10 , to 

nie będą mogli oddać głosu za uchwałą 11 i odwrotnie. Mogą jedynie przeciw lub wstrzymać 

się od głosowania. Głosowanie nad uchwałami nr 10 i nr 11 odbędzie się zgodnie                                   

z porządkiem obrad w punkcie nr 15. 

 

Ad. 8 

 

Przewodniczący WZC i zarazem Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Michał 

Wilczak przeczytał sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy. 
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W przedstawianym sprawozdaniu sprawozdawca poinformował o składzie Rady Nadzorczej 

oraz poszczególnych Komisji na 3-letnią kadencję. Powiedział o ilości odbytych posiedzeń 

oraz kompetencjach RN w zakresie sprawowania kontroli i nadzoru działalności spółdzielni, 

które określone są w Ustawie i Statucie Spółdzielni. Rada Nadzorcza podjęła 27 uchwał w 

sprawach  dot. uchwalania regulaminów, zmian w regulaminach, planów gospodarczych, 

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, podziału Walnego 

na części, zmian w składzie Zarządu. 

Rada Nadzorcza dokonała oceny legalności, rzetelności, gospodarności działań Zarządu. 

Oprócz sprawowania funkcji normatywnej RN podejmowała działania kontrolne, żądając od 

członków Zarządu i pracowników sprawozdań, wyjaśnień oraz dokumentów obrazujących 

bezpośrednio stan majątku spółdzielni i sposób zarządzania nieruchomościami i wykonaniem 

uchwał Rady Nadzorczej. 

Każde posiedzenie Rady Nadzorczej i jej statutowe działania 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. 

Prawidłowe, sprawne wykonywanie tych spraw wymaga często podejmowania wspólnych 

działań, samorządu terytorialnego z organami NSM. Kontynuowana jest współpraca                                 

z Zarządem Osiedla Nr V, w składzie którego jest 2 członków Rady Nadzorczej NSM, co 

przynosi określone efekty dla dobra naszych mieszkańców. 

Po wnikliwej analizie i przeprowadzonych kontrolach funkcjonowania Zarządu NSM                        

i wypełniania przypisanych mu zadań, Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie jego działalność                     

i wnioskuje o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu NSM. 

Prowadzący zebranie zapytał czy są pytania w związku z przedstawionym sprawozdaniem 

Rady Nadzorczej? Pytań, uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący zebrania z powodu braku pytań przystąpił do odczytania projektu Uchwały  

Nr 1/2019 dot. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 

sprawozdawczy i zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem Uchwały Nr 1/2019 dot. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady 

Nadzorczej za okres sprawozdawczy głosowały 53 osoby, przeciwko nie było, wstrzymujących 

nie było.  

 

Zsumowanie wyników głosowania nad poszczególnymi uchwałami wg odnotowanych na 

uchwałach głosach przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną z I i II części Walnego 

Zgromadzenia Członków nastąpi na Kolegium WZC dnia 15.05.2019 r., które autoryzuje 

treść podjętych uchwał oraz potwierdzi, które uchwały zostały podjęte a które nie zostały 

podjęte ( §53 ust.1 Statutu ). 

 

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

opuściła salę, bądź nie brała udziału w głosowaniu. 
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Ad. 9 

 

Prowadzący zebranie Pan Michał Wilczak przystąpił do realizacji kolejnego punktu 

porządku obrad tj. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółdzielni. 

Oddał głos Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Gadowskiemu.  

Prezes Zarządu przedstawił podstawy prawne funkcjonowania Spółdzielni. W  zarządzaniu 

Spółdzielnią Zarząd opierał się na kierunkach działania uchwalonych przez Walne 

Zgromadzenie oraz planach gospodarczych  na 2018 r. zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą 

Spółdzielni. 

 

Prezes Zarządu zaprezentował wykonanie zadań w 2018 r., na które złożyły się: 

 

- remont wiatrołapów  przy ul. Reymonta 2C-F, 4F, 46-54, 

- docieplenie ścian szczytowych budynków przy ul. Reymonta 74A, 84C, 1Maja 16I, 

- remont miejsc postojowych przy ul. Reymonta 2C-F, 70-72, 77-85, 84A-C, 3Maja 17, 

- remont ogrodzenia posesji przy ul. Parkowa 2-4, 

- wymiana oświetlenia ciągów pieszych i dojść do klatek schodowych na energooszczędne 

LED budynków przy ul. 1Maja 16A-I, Obrońców Pokoju 1-5, Reymonta 4A-F, 31-41, 43-51, 

70-72, 76A-B, 

- remont pokrycia dachu budynku przy ul. Łączańska 14C-D, 22C-D, 

- wymiana drzwi klatek schodowych wewnętrznych na drzwi ciepłe przy ul Łączańska 10 i 

Wały Jana III 1A-C, 

- remont trzonów kominowych przy Placu Wolności, 

- wymiana centrali domofonowej przy Rynek 20-21, Łączańska 4A-B, 16D, 18A, 22B, 

Reymonta 2F, 4E, 12A, 18,21, 26,64, 

- przebudowa szaty roślinnej przy Dubois 6, Reymonta 84A-C,  

- roboty wodno-kanalizacyjne na zasobach NSM. 

 

Prezes Zarządu przedstawił zamierzenia - plany na lata 2019-2023: 

 

- odmłodzenie drzewostanu, 

- kontynuacja dociepleń ścian przy ul. Reymonta 12A-C i 14A-E, 

- wymiana wełny mineralnej na styropian przy ul. Reymonta 6A-B, 

- przystąpienie do konkursu na „Podwórko Talentów Nivea”, które dzięki nowoczesnemu 

sprzętowi pozwoli na kształtowanie wyobraźni, wiedzy i sprawności dzieci. NSM                                 

w konkursie zgłosiła plac zabaw przy ul. 1Maja 14-16. 

Zamierzenia poprawiające stan techniczny budynków: 

- malowanie klatek schodowych, 

- remont balustrad schodowych, 

- remont balkonów i loggii, 

- wymiana instalacji elektrycznej 

- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w piwnicach. 
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Prezes Zarządu Pan Romuald Gadowski dodał, że członkowie mieli wgląd do pełnej 

informacji poprzez stronę internetową, bądź zapoznanie się w siedzibie Spółdzielni.   

Przewodniczący WZC zapytał czy są pytania do informacji? Nie zgłoszono pytań, wobec 

czego przeszedł do przedstawienia treści uchwały. 

 

W związku z brakiem  pytań  Przewodniczący WZC przystąpił do odczytania treści projektu 

Uchwały Nr 2/2019 dot. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu. Przewodniczący 

WZC zarządził  głosowanie. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

 

Za przyjęciem Uchwały Nr 2/2019 ot. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu                        

głosowało 54 osób, przeciwko nie było, wstrzymujących nie było.  

 

Ad. 10 

 

Prowadzący zebranie Pan Michał Wilczak oddał głos Prezesowi Zarządu w celu 

przedstawienia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok. 

Prezes Zarządu pokrótce omówił wyniki badania sprawozdania finansowego i ksiąg 

rachunkowych za 2018 rok, które były prezentowane w całości na stronie internetowej 

Spółdzielni. W świetle przepisów art. 64 ustawy o rachunkowości, Spółdzielnia nie jest objęta 

obligatoryjnie obowiązkiem badania sprawozdania finansowego za 2018 rok, jednakże  Rada 

Nadzorcza podjęła taką uchwałę, do której Zarząd NSM się zastosował. 

Wg protokołu Komisji Rewizyjnej NSM sprawozdanie finansowe za 2018 rok jest 

opracowane prawidłowo  i może być przedłożone do zatwierdzenia przez Walne 

Zgromadzenie Członków  NSM. 

Na tym Prezes Zarządu  zakończył sprawozdanie, dziękując za uwagę. 

W związku z brakiem  pytań  Przewodniczący WZC przystąpił do odczytania treści projektu 

Uchwały Nr 3/2019 dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.. 

Przewodniczący WZC zarządził  głosowanie. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

 

Za przyjęciem Uchwały Nr 3/2019 dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok                       

głosowały 53 osoby, przeciwko nie było, wstrzymujących nie było.  

 

Ad. 11 

 

Przewodniczący WZC odczytał treść projektu Uchwały Nr 4/2019 w spr. podziału 

nadwyżki bilansowej za 2018 rok. 

  

Z braku pytań prowadzący obrady WZC ogłosił  przegłosowanie w/w uchwały. 
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Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

 

Za przyjęciem Uchwały Nr 4/2019  w spr. podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok 

głosowały 53 osoby, przeciwko nie było,  wstrzymujących nie było. 

 

Ad. 12 

Przewodniczący WZC poinformował, że następnym punktem porządku obrad jest 

głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu. Dodał, że głosowanie 

odbywa się w sposób jawny na każdego członka oddzielnie.  

Ponadto absolutorium będzie również głosowane dla byłego Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa 

Dąbrowy za okres od 01.01.2018 do 16.07.2018, który od 17.07.2018 r. odszedł na emeryturę.  

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.05.2018 r. został powołany nowy Zarząd. 

W skład Zarządu weszli: 

- mgr inż. Romuald Gadowski –  Prezes Zarządu, 

- mgr. inż. Paulina Stodolska –  z/ca Prezesa ds. Technicznych, 

- Maria Matyjaszczuk  -  Główna Księgowa - członek Zarządu. 

Nowo powołany Zarząd  zaczął sprawować swoją funkcję z dniem 17.07.2018 r. 

 

1. 

Przewodniczący WZC przystąpił do czytania projektu Uchwały Nr 5/2019 dot. udzielenia 

absolutorium za rok 2018 członkowi Zarządu Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Prezesowi Zarządu Panu Romualdowi Gadowskiemu, który do 16.07.2018 r. pełnił funkcję 

z/cy Prezesa ds. Technicznych. 

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad Uchwałą Nr 5/2019 dot. udzielenia 

absolutorium Prezesowi  Zarządu Panu Romualdowi Gadowskiemu. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:  

 

w głosowaniu udział wzięło   - 54  uprawnionych do głosowania 

za przyjęciem uchwały głosowało    - 54  uprawnionych do głosowania 

przeciwko przyjęciu uchwały głosowało   -   0  uprawnionych do głosowania  

wstrzymujących się od głosu     -   0  uprawnionych do głosowania  

 

2.     

Przewodniczącego WZC przeczytał projekt Uchwały Nr 6/2019 dot. udzielenia absolutorium 

za okres od 17.07.2018 do 31.12.2018 członkowi Zarządu Namysłowskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej z/cy Prezesa Zarządu Pani Paulinie Stodolskiej.  

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad Uchwałą Nr 6/2019 dot. udzielenia 

absolutorium  Zastępcy Prezesa Zarządu Pani Paulinie Stodolskiej. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:  

 

w głosowaniu udział wzięło   - 54  uprawnionych do głosowania 

za przyjęciem uchwały głosowało    - 54  uprawnionych do głosowania 
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przeciwko przyjęciu uchwały głosowało   -   0  uprawnionych do głosowania  

wstrzymujących się od głosu    -   0  uprawnionych do głosowania  

 

3. 

Przewodniczącego WZC przeczytał projekt Uchwały Nr 7/2019 dot. udzielenia absolutorium 

za rok 2018 członkowi Zarządu Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Głównej Księgowej 

Pani Marii Matyjaszczuk.  

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad Uchwałą Nr 7/2019 dot. udzielenia 

absolutorium  członkowi Zarządu  Głównej Księgowej Pani Marii Matyjaszczuk.  

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:  

 

w głosowaniu udział wzięło   - 54 uprawnionych do głosowania 

za przyjęciem uchwały głosowało    - 54  uprawnionych do głosowania 

przeciwko przyjęciu uchwały głosowało   -   0  uprawnionych do głosowania  

wstrzymujących się od głosu     -   0  uprawnionych do głosowania  

 

4. 

Przewodniczący WZC przystąpił do czytania projektu Uchwały Nr 8/2019 dot. udzielenia 

absolutorium za okres od 01.01.2018 do 16.07.2018 członkowi Zarządu Namysłowskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej byłemu Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Dąbrowie. 

W trakcie obrad przybyła 1 osoba. 

Przewodniczący WZC zarządził głosowanie nad Uchwałą Nr 8/2019 dot. udzielenia 

absolutorium byłemu Prezesowi  Zarządu Panu Zbigniewowi Dąbrowie. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:  

 

w głosowaniu udział wzięło   - 55  uprawnionych do głosowania 

za przyjęciem uchwały głosowało    - 53  uprawnionych do głosowania 

przeciwko przyjęciu uchwały głosowało   -   0  uprawnionych do głosowania  

wstrzymujących się od głosu     -   2  uprawnionych do głosowania  

 

 

Prezes Zarządu  NSM Pan Romuald Gadowski w imieniu  Zarządu podziękował członkom 

Spółdzielni za udzielone absolutorium. 

 

Ad.13 

Informację z realizacji uchwał i wniosków podjętych na WZC w 2018 r. opracował 

Zarząd. Prezes Zarządu poinformował, iż WZC w 2018 roku podjęło 10 uchwał, w tym 

uchwałę Komisji Wnioskowej dot. przyjęcia 2 wniosków. Prezes Zarządu poinformował 

członków  spółdzielni o  sposobie ich wykonania. 

Informacja Zarządu stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 14 

 

Przewodniczący WZC przeczytał projekt Uchwały nr 9/2019 w spr. ustalenia 

najwyższej sumy zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągnąć od dnia 10.05.2019                                   

do 30.06.2020 do wysokości 3.000.000 zł. 

 

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

musi mieć takie upoważnienie. Chodzi o kwotę 3 mln zł, której Spółdzielnia nie zamierza 

zaciągać, ale musi być zabezpieczona w razie sytuacji nagłych, awaryjnych takich jak klęski 

żywiołowe, powodzie, pożary itd. W ubiegłych latach Zarząd miał takie upoważnienie ale do 

tej pory nigdy nie skorzystał, nie było takiej potrzeby. 

 

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

w spr. ustalenia najwyższej  sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:  

 

za podjęciem Uchwały Nr 9/2019  w spr. ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką 

Spółdzielnia może zaciągnąć głosowało 49 osób, przeciwko nie było, wstrzymała się 1 osoba. 

 

Ad. 15 

 

 Przewodniczący WZC przed głosowaniem uchwały w spr. zmian w statucie 

Spółdzielni udzielił głosu Radcy Prawnemu Pani Izabeli Fryszkowskiej. 

Członkom Spółdzielni została przedstawiona treść uchwały Nr 10/2019 i Nr 11/2019                          

w przedmiocie zmian Statutu i zostały wyjaśnione przez Radcę Prawnego różnice pomiędzy 

nimi, o których była również mowa w punkcie 7 porządku obrad. 

Po złożonych wyjaśnieniach przez Radcę Prawnego Przewodniczący WZC zarządził 

głosowanie nad Uchwałą Nr 10/2019 dot. zatwierdzenia zmian w Statucie NSM. 

 

Za Uchwałą Nr 10/2019 dot. zatwierdzenia zmian w Statucie NSM – tekst jednolity głosowało 

40 osób, przeciwnych nie było, wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta  

większością 2/3 głosów. 

 

Uchwała Nr 11/2019 w przedmiocie zmian w statucie z uwzględnieniem poprawek złożonych 

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

bowiem została podjęta Uchwała Nr 10/2019 . 

 

Ad.16  

 

Wolne wnioski: 

Udział w dyskusji wzięli członkowie spółdzielni poruszając następujące sprawy: 

- P. Halina Kopica – zgłosiła, że na ul. Reymonta młodzież porusza się samochodami                              

z nadmierną prędkością, 
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- T. Jaworska – prosiła aby kolejne WZC zorganizować przy ul. Reymonta, 

- M.Wyrwa – poruszyła sprawę wydzielenia miejsc dla psów (psich toalet). 

 

Odnośnie wydzielenia miejsc dla czworonogów Prezes Zarządu zaproponował zwrócić się                 

w tej sprawie do gminy, która dysponuje odpowiednim budżetem i poruszane zagadnienia 

mieszczą się w ramach zadań gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Wnioskowej Pan Jarosław Iwanyszczuk przeczytał protokół Komisji 

Wnioskowej stwierdzając, że do Komisji nie wpłynęły żadne wnioski. 

W załączeniu do niniejszego protokołu protokół Komisji Wnioskowej.  

 

 

Ad. 17 

 

W związku z brakiem pytań i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący                    

II części WZC podziękował uczestnikom za przybycie i udział w zebraniu, ogłaszając 

zamknięcie obrad. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

Sekretarz WZC      Przewodniczący WZC 

 

Anna Hołoś          Michał Wilczak 

 

 

 

Protokolantki: 

1. Danuta Turek   ……………………. 

 

2. Dorota Zalwert  …………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


