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PROTOKÓŁ Nr 1 /2009 

 

z posiedzenia Walnego Zgromadzenia 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej 

odbytego w dniu 29 czerwca 2009r. 
 

 

Ad.pkt.1 

Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Józef Władysław 

Sulima. Witając obecnych członków spółdzielni oraz pana Burmistrza Tadeusza 

Ciszkowskiego . 

Poinformował , że jest ono najwyższym organem spółdzielni i zostało zwołane bez podziału 

na części.  

Zgodnie z § 30 pkt. 1 i 2 statutu, członkowie spółdzielni zostali zawiadomienie na piśmie na 

21 dni przed terminem odbycia zebrania. 

Otwierający Walne Zgromadzenie poprosił o podawanie z sali kandydatur na 

przewodniczącego obrad. Zgłoszono 2 osoby: 

pana Józefa Sulimę – za kandydaturą oddano 34 głosy 

pana Eugeniusza Pieszko – za kandydaturą oddano 31 głosów 

Na zastępcę przewodniczącego obrad zgłoszono jedną osobę 

panią  Teresa Acewicz – za kandydaturą oddano 53 głosy. 

Na sekretarza obrad zgłoszono 2 osoby: 

pana Antoniego Morgiewicza – za kandydaturą oddano 15 głosów 

pana Jarosława Dajnowicza – za kandydaturą oddano 53 głosy 

W oparciu o § 32 zostało jawnie wybrane prezydium obrad w osobach: 

- przewodniczący obrad – Józef Władysław Sulima; 

- zastępca przewodniczącego – Teresa Acewicz 

- sekretarz – Jarosław Dajnowicz 

 

Ad.pkt.2 

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad i zaproponował wprowadzenie zmiany 

poprzez przesunięcie pkt.12 (Wybory uzupełniające 2 członków Rady Nadzorczej) 

Członkowie w głosowaniu jawnym przyjęli propozycję zmiany i nowy porządek obrad. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2008. 

4. Wybór komisji: 

a) mandatowo-skrutacyjnej 

b) wyborczej 

c) wnioskowej 

5. Oświadczenie komisji mandatowo-skrutacyjnej o prawidłowości zwołania Walnego 

Zgromadzenia. 

6. Wybory uzupełniające 2 członków Rady Nadzorczej 

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2008 

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. 

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok  2008 rok. 

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. 
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9. Przedstawienie wyników badania sprawozdania finansowego za rok 2008. 

- podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wyniku finansowego z roku 2008 na rok 

następny. 

11. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd do zaciągania najwyższej sumy 

zobowiązań finansowych. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu. 

13. .Wolne wnioski:  

- sprawozdanie komisji wnioskowej  

- przyjęcie wniosków.  

14. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.pkt.3 

Prowadzący obrady poinformował, że protokół z obrad Walnego Zgromadzenia  z dnia 

30.06.2008r. był wyłożony do wglądu w biurze spółdzielni od dnia 8 czerwca i każdy 

zainteresowany miał prawo zapoznać się z jego treścią. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował przyjęcie protokółu bez odczytywania. 

Postawiono zapytanie czy są jakieś uwagi do protokołu?. Żadnych uwag nie wniesiono. 

Przeprowadzone zostało  głosowanie  za przyjęciem protokółu bez odczytywania.  

Większością głosów protokół obrad z Walnego Zgromadzenia SM w roku 2008 został 

przyjęty. 

Ad.pkt.4 

Poprzedzając wybory do komisji Przewodniczący Obrad poinformował, że w związku z 

wyborami  uzupełniającymi do Rady, które będą dziś przeprowadzone zgodnie z § 13 

pkt.11Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia  członkowie komisji wyborczej i 

mandatowo- skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej . 

 Członkowie Spółdzielni dokonali wyboru komisji w głosowaniu jawnym w osobach: 

- Mandatowo- skrutacyjna 

1. Piekutowski Sławomir 

2. Kondracka Wacława 

3. Mojżuk Paweł 

- Wyborcza 

1. Natunewicz Teresa 

3. Adamowicz Halina 

4. Pomierna Danuta 

- Wnioskowa 
1. Pieszko Eugeniusz 

2. Hawrylik Ryszard 

3. Stankiewicz Janina 

Przewodniczący obrad potwierdził wybór komisji i poprosił o zabranie miejsca przy stole 

komisji i zapoznanie się z przygotowanymi materiałami. 

Na protokolanta obrad zaproponowano panią Jolantę Łantowską – pracownika Spółdzielni. 

Kandydatura została przyjęta. 

  

Ad.pkt.5 

Przewodniczący komisji mandatowo-skrutacyjnej pan Sławomir Piekutowski przedstawił 

oświadczenie o prawidłowości zebrania Walnego Zgromadzenia (oświadczenie w załączeniu 

do protokółu). 
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Ad.pkt.6 

Wybory uzupełniające do Rady . Zgłoszono kandydatury 6 osób: 

1.Jan Lewkowicz 

2.Antoni Morgiewicz 

3.Tadeusz Wejsznejder 

4.Irena Krawel 

5.Jarosław Dajnowicz 

6.Maria Sobolewska 

Po sporządzeniu przez Komisję Wyborczą listy kandydatów Komisja Skrutacyjna udała się do 

biura Spółdzielni celem sporządzenia kart wyborczych do tajnego głosowania. 

Do czasu powrotu komisji Przewodniczący obrad zaproponował przejście do pkt .7 obrad. 

 

Ad.pkt.7 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres II półrocza 2008 przedstawiła pani 

Kondracka Wacława (sprawozdanie w załączeniu). Po odczytaniu przewodniczący obrad  

poprosił o pytania w sprawie sprawozdania. 

Pani Sulik zadała pytanie dlaczego sprawozdanie jest tylko z II półrocza 2008. W odpowiedzi 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sprawozdanie za I półrocze 2008 było składane Walnemu 

Zgromadzeniu w 2008 i zostało przez nie przyjęte. 

 

Członkowie podjęli uchwałę nr 1 zatwierdzającą sprawozdanie Rady (uchwała w 

załączeniu). 

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 60 członków przeciw oddano 1 głos. 

 

W oczekiwaniu na przeprowadzenie wyborów głos zabrał Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Józef Sulima. 

Wyprzedzając pytania złożył wyjaśnienie w sprawie zwolnienia Prezesa SM Piotra 

Malesińskiego : Pan Malesiński wystąpił do Sądu z roszczeniem wobec Spółdzielni o wypłatę  

67 100 zł. Odbyły się 4 rozprawy, na ostatniej rozprawie  została podpisana ugoda . 

 Pan Malesiński wycofał wcześniejsze roszczenia w zamian za wypłatę 33 150 zł. i 

sprostowanie świadectwa pracy poprzez zmianę daty i sposobu rozwiązania umowy .  

Wysokość odszkodowania jest równa 3 –miesięcznemu wynagrodzeniu i nagrodzie 

jubileuszowej przysługującej w roku odejścia z pracy. 

Pani Wirowska Janina zapytała dlaczego zwolniono Prezesa i  dlaczego teraz wypłacono 

odszkodowanie. 

Pan Sulima wyjaśnił, że podpisano ugodę aby uniknąć dodatkowych kosztów sądowych. 

Pani Wacława Kondracka z-ca Przewodniczącego Rady wyjaśniła powody zwolnienia Pan 

Malesińskiego, a mianowicie: 

 

1. Niegospodarność przynosząca  straty Spółdzielni – nie naliczono odsetek karnych 

wynikających z nieterminowego wykonania modernizacji kotłowni w latach 

2004/2005. Do tego zobowiązała Pana Rada Nadzorcza ,a wcześniej zalecenia 

pokontrolne z lustracji. 

2. Utrata zaufania i wiarygodności- niezbędnych do kierowania Spółdzielnia 

Mieszkaniową. 

3. Nie wykonywanie poleceń Rady Nadzorczej. 

4. Zatajenie faktu przekazania w roku 1996 posiadanego mieszkania w Dąbrowie 

Białostockiej przy ul. Południowej 10 na rzecz córki Katarzyny. 
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5. Opieszałość w realizacji ustanawiania dla mieszkańców prawa odrębnej własności 

lokali . 

Pani Teresa Sulik zarzuciła Pani Kondrackiej, że była członkiem Rady Nadzorczej 

poprzedniej kadencji i wtedy nie wysuwała tych oskarżeń. 

Pan Sulima przypomniał iż pan Malesiński odpowiada również za nieprawidłowości przy 

dociepleniu bloków przy ul.1000-lecia PP np.: powinno być położone 250 metrów siatki 

podtynkowej podwójnej, a położono tylko 50 m zapłacono zaś za pełną ilość. 

Zaginęło również wyposażenie kotłowni z osiedla 1000-lecia PP, nie było dokumentacji 

powykonawczej modernizacji kotłowni. Rada miała wiedzę o wielu innych 

nieprawidłowościach w Spółdzielni, które przynosiły straty. 

Głos zabrał pan Tadeusz Wejsznejder stwierdzając, że zwolnienie Prezesa Malesińskiego było 

potrzebne ale Rada postąpiła zbyt pochopnie, Pan Malesiński sam odszedłby na emeryturę. 

Posiedzenia Rady zostały zdominowane przez Pana Sulimę i nie można było głosować 

według własnego zdania . 

W sprawie zgłoszonych do Prokuratury nieprawidłowości przy dociepleniu bloków przy 

ul.1000-lecia PP oraz zniknięcia urządzeń kotłowni Pan Sulima zażyczył sobie aby 

korespondencja była dostarczana na jego adres prywatny. Według prokuratury zaginiony 

osprzęt był małej wartości i była to znikoma szkodliwość społeczna czynu. 

W odpowiedzi Pan Sulima przypomniał, że decyzja Prokuratury wpłynęła na adres 

Spółdzielni co potwierdza wpis do książki korespondencyjnej ale zaginęła i Rada nie mogła 

odwołać się w przepisowym terminie od jej decyzji. W zaistniałej sytuacji Rada mogła 

jedynie zwolnić Prezesa Malesińskiego . 

W dalszej wypowiedzi pan Wejsznejder przypomniał, że pan Sulima kazał również zwolnić 

dyscyplinarnie panią Wirowską – Główną Księgową SM. Pan Sulima wyjaśnił, że powodem 

takiej decyzji był brak na koncie Spółdzielni kwoty 4000 zł., który wykazało badanie bilansu 

przeprowadzone przez  biegłą księgową. 

Pan Wejsznejder wyjaśnił, że sprawa została uregulowana i pieniądze wpłynęły na konto 

Spółdzielni. 

Przyznał, że  Pan Malesiński nie słusznie  zaliczył do stażu okres studiów i uważa to za jego 

błąd. W ostatnim słowie podziękował za udzielenie głosu i wysłuchanie jego opinii. 

Z Sali obrad zadano pytanie ile wynosiły koszta adwokackie sprawy Malesińskiego. 

Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady : 

koszta sądowe Malesińskiego - 7 800 zł. 

koszta sądowe Siwickiego – 1 400 zł. 

Przewodniczący Rady przedstawił zebranym wyniki głosowania nad absolutorium z Walnego  

Zgromadzenia  w roku 2008 kiedy to pan Malesiński nie otrzymał absolutorium – przeciw 

głosowało 102 osoby.  

Przewodniczący obrad wyraził chęć wyjaśnienia spraw dotyczących kotłowni.  

O głos poprosił pan Ciszkowski zgłaszając wniosek formalny o prowadzenie zebrania zgodnie 

z programem co ułatwi i przyspieszy obrady, a sprawy ogólne omówić na zakończenie. 

Prezydium obrad przychyliło się do wniosku . 

 

Ad.pkt.8 

Sprawozdanie Zarządu zostało odczytane przez panią Halinę Niedźwiedź ( w załączeniu). 

Składają pytania do przedstawionego sprawozdania pani Ankudowicz zadała pytanie o 

pomalowanie wejść do klatek schodowych w blokach na ul.1000-lecia ,dlaczego napisano, że 

prace zostały wykonane skoro tak nie jest. Pani Sobolewska zapytała o ułożenie chodnika 

przy bloku Południowa 11. 
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Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu informując, że sprawozdanie ujmuje wykonanie tych 

prac w bieżącym okresie, malowanie klatek rozpocznie się 20 lipca, układanie chodnika 

rozpocznie się po dosypaniu ziemi przy ogrodzeniu działek i wyrównaniu nierówności.  

Pan Ciszkowski złożył wyjaśnienie, iż Urząd Miejski partycypuje w kosztach remontu drogi 

osiedlowej ,a nie Urząd Miasta jak podano. 

Więcej uwag do sprawozdania Zarządu nie wniesiono. 

Członkowie podjęli uchwałę nr 2 zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu (uchwała w 

załączeniu). 

Za przyjęciem sprawozdania głosowało 60 członków. 

 

Ad.pkt.6 

Komisja Mandatowo- skrutacyjna rozdała obecnym członkom karty wyborcze z nazwiskami 

kandydatów do Rady Nadzorczej .Przewodniczący obrady poinformował, że głosowanie 

odbywa się poprzez skreślenie kandydatów, których nie popieramy i pozostawienie nazwiska 

wybranych kandydatów. 

Po złożeniu kart wyborczych do urny komisja rozpoczęła liczenie głosów . 

 

Ad.pkt.9 

Protokół z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 rok(w załaczeniu) 

przedstawiła  pani Czesława Adaszczyk członek Komisji Rewizyjne Rady Nadzorczej 

Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie i zakwalifikowała do zatwierdzenia przez 

Walne Zgromadzenie. 

Pan Pieszko złożył wniosek aby co 2 lata sprawozdanie finansowe było badane przez biegłego 

rewidenta. 

Przewodniczący obrad odczytał uchwałę nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. 

Członkowie podjęli uchwałę nr 3 zatwierdzającą sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 

2008 (uchwała w załączeniu) .Za uchwałą głosowało 49 członków. 

 

Ad.pkt.10 

Na podstawie § 35 pkt 5 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę w 

sprawie przeniesienia wyniku finansowego za rok 2008. 

Przewodniczący obrady przedstawił uchwałę nr  4 zgodnie z którą wynik finansowy z roku 

2008 należy przenieść w koszty pozostałej działalności roku 2009. 

Członkowie podjęli uchwałę nr 4. Za uchwałą głosował 52 członków. 

  

Ad.pkt.11 

Wyjaśnienie w sprawie wysokości sumy zobowiązań o jaką wystąpił Zarząd Spółdzielni 

złożył Prezes Zarządu. Poinformował zebranych iż w związku z tym, że spółdzielnia nie 

posiada wystarczających środków finansowych na zakup paliwa i realizacje innych zadań 

gospodarczych przed sezonem grzewczym Zarząd wnosi o ustalenie najwyższej kwoty 

zobowiązań na sumę 700 tys. zł.  Jest to zabezpieczenie płynności finansowej dla potrzeb 

docieplenia bloku Gen. Sulika 2a i  remontu leżaków ciepłowniczych. Nie jest to kwota , na 

którą na pewno będzie zaciągany kredyt lecz maksymalna jej wysokość, a kredyt będzie 

brany  na miarę potrzeb.  

 

Ad.pkt.6 

Komisja Mandatowo- skrutacyjna przedstawiła wyniki wyborów uzupełniających do Rady 

Nadzorczej. Na podstawie  oddanych głosów do Rady Nadzorczej weszli: 

- Tadeusz Wejsznejder 

- Maria Sobolewska  
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Ad.pkt.12 

Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z § 15 regulaminu obrad walnego 

Zgromadzenia § 35 Statutu głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 

odbywa się w sposób jawny dla każdego członka oddzielnie, na żądanie 1/5 obecnych 

przeprowadza się tajne głosowanie.(1/5 z 65 = 15) 

Pan Jarosław Dajnowicz wniósł o przeprowadzenie tajnego głosowania nad absolutorium . 

Za tajnym głosowaniem było 41 osób.  

Do czasu przygotowania kart wyborczych Przewodniczący Obrady zarządził przejście do 

punktu 13. 

 

Ad.pkt.13 

Wolne wnioski. 

Pan Kieczeń zgłosił zacieki ze ściany szczytowej w budynku Gen.Sulika 6. 

Z budynku 1000-lecia PP 15 zgłoszono zacieki na balkonach. 

Prezes zarządu SM złożył zobowiązanie , że przyczyna zacieków zostanie w najbliższym 

czasie ustalona. 

Pan Morgiewicz podjął temat dokarmiania bezpańskich psów i kotów, które zanieczyszczają 

piaskownice z pytaniem czy Spółdzielnia może podjąć kroki przeciwdziałające temu . 

Głos zabrał Burmistrz Miasta wyjaśniając, że nie jest możliwym wyłapanie psów, gdyż są 

ukrywane oraz (cytat) „lepiej żeby rakarz zabierał dokarmiającego niż psa bo to rozwiązałoby 

problem” . 

Prezes Spółdzielni poinformował : problem piaskownic zostanie rozwiązany gdyż do tego 

zobowiązał Spółdzielnię Sanepid przy badaniu piasku w piaskownicach .Wykonując 

zalecenia Sanepidu część piaskownic zostanie zdemontowana, a pozostałe będą ogrodzone. 

Pan Jan Lewkowicz zapytał czy Biuro Pracy może skierować ludzi do pracy w charakterze 

sprzątaczek osiedla i klatek schodowych. 

Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu : przy skierowaniu bezrobotnych do pracy Urząd 

wymaga późniejszego zatrudniania tej osoby na koszt spółdzielni , a na dodatkowe etaty nie 

ma funduszy. 

Pani Stankiewicz zgłosiła kilka spraw:  

- zdewastowany przez klientów Biedronki parking przy bloku Południowa 8. 

- wypijające z kanalizacji fekalia w piwnicy bloku Południowa 8 

- kłopotliwych sąsiadów, którzy notorycznie wywieszają na klatce schodowej pranie oraz palą 

papierosy co jest uciążliwe dla innych lokatorów 

Prezes Spółdzielni potwierdził problem niesprawnej kanalizacji , czynione są starania aby 

systematycznie rozwiązywać ten problem poprzez wymianę rur, ale wymaga to czasu.Obecny 

Zarząd w przeciągu pół roku swojej pracy nie był w stanie usunąć wszystkich usterek. 

Sprawa parkingu zostanie rozwiązana po wizytacji i sprawdzeniu, czy możliwym jest 

ustawienie słupków ograniczających wjazd samochodów.  

Jeśli chodzi o zachowanie  lokatorów Spółdzielnia wywiesi ogłoszenia o nie wywieszanie 

prania i zakaz palenia na klatkach schodowych lecz przestrzeganie tych zaleceń zależy od 

kultury lokatorów . 

Pan Czyrski podniósł sprawę odpłatności za wywóz śmieci - płacimy od metra mieszkania, 

powinno być od osoby bo to ludzie tworzą śmieci, a nie metry. Inne spółdzielnie mają opłatę 

za śmiecie od osoby. 

Poparła tą opinię pani Ćwilich dodając, że jest to niesprawiedliwe aby samotni emeryci  

zajmujący duże mieszkania płacili najwięcej za śmieci. 

Pan Wejsznejder przypomniał, że problem śmieci był stawiany na Radzie lecz „przepadł” bo 

trudno jest ustalić ilość zamieszkałych osób. Z Sali padły  sugestie aby przyjmować 

oświadczenia od lokatorów o ilości zamieszkałych osób lub wg zameldowania . 
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Pan Ciszkowski stwierdził, że tego problemu nie da się sprawiedliwie rozwiązać gdyż wg 

meldunku należy ujmować  uczniów i studentów chociaż fizycznie nie zamieszkują , a wiele 

osób wynajmuje mieszkania w których nikt nie jest zameldowany. 

Pani Adaszczyk zabrała głos w sprawie oświadczeń – ludzie będą składać oświadczenia 

według własnej korzyści , a nie zgodnie z prawdą  podobnie jak ma to miejsce w Opiece 

Społecznej . 

Pan Pieszko zabierając głos zapytał jaka jest stawka od metra mieszkania za wywóz śmieci – 

odpowiedź  22 grosze- stwierdził, tak czy inaczej lokatorzy zapłacą, a zysk ze zmiany 

sposobu naliczenia stawki będzie niewielki lub żaden. 

Pani Kondracka zapytała dlaczego Spółdzielnia pobiera opłatę za usługi wymiany instalacji 

np. kranu świadczone przez konserwatorów chociaż wcześniej nie były pobierane. 

Odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu wyjaśniając, że Spółdzielnia ma obowiązek naprawy 

instalacji do pierwszego zaworu w mieszkaniu naprawy wewnętrznej instalacji należy do 

obowiązków lokatora. 

 Pani Sulik Teresa zadała   pytanie w sprawie krążących pogłosek o prywatyzacji kotłowni 

osiedlowej. 

Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Nadzorczej Józef Sulima wyjaśniając, że 

przeprowadzane są kalkulacje kosztów pracy kotłowni. Nie ma planów prywatyzacji 

kotłowni, a jedynie jej obsługi i taka była przeprowadzona rozmowa z pracownikami .Rada 

wspólnie z Zarządem rozpatruje różne warianty pracy kotłowni  np.:  

-  wykorzystanie ciepła ze Spółdzielni - Mleczarskiej do ogrzewania wody w sezonie letnim 

- wprowadzenie gazu jako paliwa – propozycja firmy, która chce wejść na rynek i 

wybudować w Dąbrowie zbiorniki z gazem 

Burmistrz Miasta potwierdził plany budowy instalacji gazowej na terenie miasta i 

zasugerował pomysł wykorzystania baterii słonecznych do ogrzewania wody jako 

alternatywnego źródła energii. 

Pan Lewkowicz mówił o wysokich kosztach ciepłej wody, które należy ponownie 

skalkulować i postarać się obniżyć koszty, podobnie jak w technicznych rozwiązaniach 

kotłowni należ wprowadzić unowocześnienia. 

Pan Pieszko stwierdził, że skoncentrować się należy na tym co przyniesie oszczędności np. na 

dociepleniu budynków robionym rzetelnie i na wiele lat co przyniesie wymierne korzyści 

poprzez oszczędność ogrzewania. 

Pan Sulima wyjaśnił, że w dokumentacji technicznej kotłowni jest bardzo wiele braków , 

niektórych dokumentów nie można odtworzyć i są to zaszłości z czasów prezesury pana 

Malesińskiego i należy o tym pamiętać. 

Odnosząc się go głosów Sali aby kotłownia była samoobsługowa , Prezes SM wyjaśnił , że na 

chwilę obecną jest to niemożliwe zarówno ze względu na odpowiedzialność za kotłownię jak 

i pracowników , których obowiązuje kodeks pracy. 

Na chwilę obecną są robione jedynie kalkulacje , zmiany będą mogły być wprowadzone 

jedynie po wnikliwej analizie. 

Na chwile obecną robimy to co możemy , wstawione zostały termozawory na całym osiedlu 

co poprawi obieg ciepła., nie ma natomiast w planie zakładania pomierników ciepła. 

 

Ad.pkt.12 

Komisja Mandatowo- Skrutacyjna po zebraniu i podliczeniu głosów w= sprawie udzielenia 

absolutorium członkom zarządu przedstawiła wyniki tajnego głosowania.(protokół w 

załączeniu). 

Za udzieleniem absolutorium członkowi zarządu Tadeuszowi Wejsznejderowi głosowało   

32 członków , przeciw 26 członków . 

Uchwała nr 6 w załączeniu. 
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Za udzieleniem absolutorium członkowi zarządu Stanisławowi Sulik głosowało   

23 członków , przeciw 35 członków . 

Uchwała nr 7 w załączeniu. 

 

Za udzieleniem absolutorium członkowi zarządu Krystynie Karczewskiej głosowało   

42 członków , przeciw 17 członków . 

Uchwała nr 8 w załączeniu. 

Za udzieleniem absolutorium członkowi zarządu Halinie Niedźwidź głosowało   

37 członków , przeciw 21 członków . 

Uchwała nr 9 w załączeniu. 

Wniosków do wyników absolutorium nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt.13 

Przewodniczący Komisji Wnioskowej Eugeniusz Pieszko przedstawił zebrane wnioski do 

realizacji przez Zarząd Spółdzielni. 

Członkowie  podjęli uchwałę nr 10 . Za przyjęciem uchwały głosowało 47 członków. 

Prezes Zarządu Spółdzielni odnosząc się do wniosku Walnego Zgromadzenia w sprawie – 

wyciągnięcia konsekwencji co do kosztów zwolnienia Prezesa Malesińskiego – wyjaśnił ,że 

nie jest koniecznym odkładanie tej sprawy do kolejnego Walnego Zgromadzenia . W sprawie 

Prezesa Malesińskiego ostateczną decyzje w sprawie ugody sądowej oraz jej podpisana 

dokonał Prezes Zarządu Spółdzielni osobiście i uważa , że jest słuszna .Proces sądowy 

trwałby jeszcze rok lub dwa i mnożył koszty. Zarząd stał na stanowisku aby sprawa została 

zamknięta ponieważ Spółdzielnia powinna pracować , a nie jeździć po sądach . 

Za przedstawione stanowisko Prezes spółdzielni otrzymał brawa . 

 

Ad.pkt.14 

Przewodniczący obrad stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i podziękował 

zebranym  za uczestnictwo obradach. 

 

Na tym posiedzenie zakończono i podpisano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..                               ………………………………….. 

SEKRETARZ WALNEGO                                                PRZEWODNICZĄCY WALNEGO 

ZGROMADZENIA                                                            ZGROMADZENIA 

Jarosław Dajnowicz              Józef Sulima  
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Jolanta Łantowska 


