PROTOKOL
Z OBRAD KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA
MLODZIEZOWEJ SPOLDZIELNI MIESZKAMOWEJ W TORUMU
ODBYTEGO W DMU 26.06.2015 ROKU
W zwiazku z odbyciem wszystkich czesci Walnego Zgromadzenia Mlodziezowej Spoldzielni
Mieszkaniowej w Toruniu, zgodnie z § 72a Statutu Zarz^d Spoldzielni zwolal na dzien
26.06.2015 roku na godzine 10°° w siedzibie Spoldzielni przy ulicy Tuwima 9 w Toruniu
Kolegium Walnego Zgromadzenia w skiadzie przewodniczacy i sekretarze wszystkich czesci
Walnego Zgromadzenia.

Obecni na obradach Kolegium:
1. Zdzislaw Bobinski — Przewodniczacy pierwszej czesci Walnego Zgromadzenia
odbytego 15.06.2015 roku
2. Maria Bosowicz - Sekretarz pierwszej czesci Walnego Zgromadzenia
odbytego 15.06.2015 roku
3. Witold Waczynski - Przewodniczacy drugiej czesci Walnego Zgromadzenia
odbytego 16.06.2015 roku
4. Kazimierz Szajbach - Sekretarz drugiej czesci Walnego Zgromadzenia
odbytego 16.06.2015 roku
5. Waldemar Modrzynski - Przewodniczacy trzeciej czesci Walnego Zgromadzenia
odbytego 17.06.2015 roku
6. Leokadia Czerwifiska- Sekretarz trzeciej czesci Walnego Zgromadzenia
odbytego 17.06.2015 roku

Po zapoznaniu si? z protokolami obrad wszystkich trzech czesci Walnego Zgromadzenia,
Kolegium ustala co nastejnije:

L^cznie w Walnym Zgromadzeniu uczestniczylo 291 czlonkow z czego na poszczegolnych
cz^sciach:
I cz^sc -101 czlonkow,
II cz§sc — 95 czlonkow,
III czesc — 95 czlonkow.

Na kazdej cz?sci poddano pod glosowanie wszystkie projekty uchwal zgodnie z porzadkiem
obrad podanym do wiadomosci czlonkow w sposob okreslony w statucie MSM.
Podsumowujac wyniki glosowania nad wnioskiem i projektami uchwal, Kolegium stwierdza:
Wniosek — apel Rady Nadzorczej Miodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej do Walnego
Zgromadzenia w sprawie: braku dost^pu do mieszkan w celu dokonania okresowych
przeglqdow instalacji wentylacyjnej i gazowej, o brzmieniu jak nizej:
,,Dzialajac na podstawie § 71 pkt 4 Statutu Spoldzielni, Walne Zgromadzenie
rozpatrzylo wniosek Rady Nadzorczej i postanawia, co nastepuje:
Walne Zgromadzenie Miodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej zaleca organom
Spoldzielni w tym szczegolnie Zarzadowi konsekwentne dzialanie w zakresie realizowania
przegladow wentylacyjnych i gazowych oraz opublikowanie niniejszego apelu w:
miesi?czniku ,,Nasze Sprawy", TV Torun - ,,Magazyn MSM - Nasze Sprawy", na klatkach
schodowych i na stronie www.msm.torun.pl".
Ilosc glosow na poszczegolnych cz?sciach Walnego Zgromadzenia:
I cz?sc za - 90 przeciw - 0 wstrzymalo si? - 1
II cz?sc za — 87 przeciw - 0 wstrzymalo si? — 1
III cz?sc za — 82 przeciw - 0 wstrzymalo si? — 0
L^cznie: wza" wnioskiem glosowalo: 259 czlonkow, ,,przeciw" wnioskowi: 0 czlonkow.
Kolegium stwierdza, ze wiekszoscia^ glosow ,,za" zostal przyje^y wniosek o tresci:
,,Dzialajac na podstawie § 71 pkt 4 Statutu Spoldzielni, Walne Zgromadzenie
rozpatrzylo wniosek Rady Nadzorczej i postanawia, co nastf puje:
Walne Zgromadzenie Miodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej zaleca organom
Spoldzielni w tym szczegolnie Zarzadowi konsekwentne dzialanie w zakresie realizowania
przegladow wentylacyjnych i gazowych oraz opublikowanie niniejszego apelu w:
miesi?czniku ,,Nasze Sprawy", TV Torun — ,,Magazyn MSM — Nasze Sprawy", na klatkach
schodowych i na stronie www.msm.torun.pl".

Projekt uchwafy nr 1/2015 w sprawie: okreslenia liczby czlonkow Rady Nadzorczej
wybieranych w biez^cym roku na nowa^ trzyletni^ kadencj^, o brzmieniu jak nizej:
,,Dzialajac w oparciu o postanowienia § 66 pkt 13 Statutu Spoldzielni, Walne
Zgromadzenie Miodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwal?
o tresci:
Walne Zgromadzenie ustala liczb? 11 czlonkow Rady Nadzorczej wybieranych w
biezacym roku na nowa^ trzylemia kadencj?."

Ilosc glosow na poszczegolnych cz?sciach Walnego Zgromadzenia:
I cz?sc za — 89 przeciw — 1 wstrzymalo si? — 0
IIcz?sc za— 88 przeciw- 0 wstrzymalo si? — 4
III cz?sc za - 79 przeciw - 0 wstrzymalo si? - 0
L^cznie: ,,za" uchwafcj glosowalo: 256 czlonkow, ,,przeciw" uchwale: 1 czlonek.
Kolegium stwierdza, ze wi^kszosci^ glosow ,,za" zostala podjeta uchwala nr 1/2015
o tresci:
w oparciu o postanowienia § 66 pkt 13 Statutu Spoldzielni, Walne
Zgromadzenie Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwal?
o tresci:
Walne Zgromadzenie ustala liczb? 11 czlonkow Rady Nadzorczej wybieranych w
biez^cym roku na now^ trzyletni^ kadencj?."

Projekt uchwaly nr 2/2015 w sprawie: sprawie zmiany Statutu Mlodziezowej Spoldzielni
Mieszkaniowej w Toruniu, o brzmieniu jak nizej:
,,DzialaJ£jc w oparciu o postanowienia § 66 pkt 9 Statutu Spoldzielni, Walne
Zgromadzenie Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwal?
o tresci:
I. 1. Skresla sie tresc § 18 w calosci
,,1. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu ze srodkow
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego nie mog^ bye, pod rygorem niewaznosci,
wyodr?bnione na wlasnosc.
2. W domach wybudowanych z udzialem srodkow z Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie moze bye przedmiotem
ustanowienia prawa odr?bnej wlasnosci lokalu mieszkalnego.
3. Zmiana statutu w tym zakresie jest niedopuszczalna."
2. Skresla sie punkt 3 § 27
,,3- Zbycie ekspektatywy obejmuje wniesiony wklad budowlany lub jego wniesionq
cz?sc i staje si? skuteczne z chwila^ przyj?cia nabywcy w poczet czlonkow."
3. Skresla sie punkt 3 § 33
,,Sp61dzielnia, na wniosek czlonka Spoldzielni posiadaj^cego tytul do lokalu
wybudowanego z udzialem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, moze
dokonac zamiany lokalu przez zawarcie umowy o ustanowienie spoldzielczego
lokatorskiego prawa do innego lokalu mieszkalnego w zamian za pozostawienie do
dyspozycji Spoldzielni lokalu dotychczasowego".
4. Zmienia sie tresc punktu 6 § 71

- po wyrazach: ,,linii bocznej" dodaje si? tresc: ,,a takze posiada spoldzielcze prawo do
lokalu (garazu), odrqbnq wlasnosc lokalu (garazu) lub ekspektatywq odrebnej
wlasnosci lokalu (garazu)."
5. Zmienia sie tresc punktu 7 § 71
- po wyrazach: ,,pracownikiem Spoldzielni" dodaje si? tresc: ,,oraz nie posiada
spoldzielczego prawa do lokalu (garazu), odrebnej wlasnosci lokalu (garazu) lub
ekspektatywy odrebnej wlasnosci lokalu (garazu). "
6. Zmienia sic tresc punktu 2 § 71a
- skresla si? liczb? ,,15" wpisuj^c liczb?: „ 11"
7. Zmienia sie tresc punktu 3 § 71a
- skresla si? liczb? ,,11" wpisuj^c liczb?: „ 9 "
8. Zmienia sie tresc punktu 1 § 74
- skresla si? wyrazy ,jedenastu do pietnastu" wpisuje si§ tresc: ,,dziewi$ciu do
jedenastu "
II. Zobowia^uje si? Zarzad Spoldzielni do opracowania tekstu jednolitego Statutu
SpoldzieLni i zgloszenia wniosku do Krajowego Rejestra S^dowego.
III. Wykonanie uchwaly zleca si? Zarzadowi Spoldzielni.
IV. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia z moc^ obowiazuj^c^ od dnia wpisania
zmian do Krajowego Rejestru S^dowego."
Ilosc glosow na poszczegolnych cz?sciach Walnego Zgromadzenia:
I cz?sc za — 56 przeciw — 1 wstrzymalo si? — 0
II cz?sc za — 56 przeciw — 0 wstrzymalo si? — 1
III cz?sc za — 60 przeciw — 1 wstrzymalo si? — 0
L^cznie: ,,za" uchwaly glosowalo: 172 cztonkow, ,,przeciw" uchwale: 2 czionkow.
Kolegium stwierdza, ze wi^kszosci^ glosow ,,za" zostala podj eta uchwala nr 2/2015
o tresci:
,,Dzialajqc w oparciu o postanowienia § 66 pkt 9 Statutu Spoldzielni, Walne
Zgromadzenie Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w Toraniu podejmuje uchwal?
o tresci:
I. 1. Skresla sie tresc § 18 w calosci
,,1. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu ze srodkow
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego nie mog^ bye, pod rygorem niewaznosci,
wyodr?bnione na wlasnosc.
2. W domach wybudowanych z udziaiem srodkow z Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie moze bye
przedmiotem ustanowienia prawa odr?bnej wlasnosci lokalu mieszkalnego.
3. Zmiana statutu w tym zakresie jest niedopuszczalna."

2. Skresia sie punkt 3 § 27
,,3- Zbycie ekspektatywy obejmuje wniesiony wklad budowlany lub jego wniesion^
cz?sc i staje si? skuteczne z chwila przyj?cia nabywcy w poczet czlonkow."
3. Skresia sic punkt 3 § 33
,,Sp61dzielnia, na wniosek czlonka Spoldzielni posiadajacego tytul do lokalu
wybudowanego z udziatem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, moze
dokonac zamiany lokalu przez zawarcie umowy o ustanowienie spoldzielczego
lokatorskiego prawa do innego lokalu mieszkalnego w zamian za pozostawienie do
dyspozycji Spoldzielni lokalu dotychczasowego".
4. Zmienia sic tresc punktu 6 § 71
- po wyrazach: ,,linii bocznej" dodaje si? tresc: ,,a takze posiada spotdzielcze prawo
do lokalu (garazu), odrebnq wlasnosc lokalu (garazu) lub ekspektatywy odrgbnej
wlasnosci lokalu (garazu)."
5. Zmienia sie tresc punktu 7 § 71
- po wyrazach: ,,pracownikiem Spoldzielni" dodaje si? tresc: ,,oraz nie posiada
spoldzielczego prawa do lokalu (garazu), odrgbnej wlasnosci lokalu (garazu) lub
ekspektatywy odrebnej wlasnosci lokalu (garazu). "
6. Zmienia sie tresc punktu 2 § 71a
- skresla si? liczb? ,,15" wpisuj^c liczb?: „ 11"
7. Zmienia sie tresc punktu 3 § 71a
- skresla si? liczb? ,,11" wpisuj^c liczb§: ,,9"
8. Zmienia sie tresc punktu 1 § 74
- skresla si? wyrazy Jedenastu do pietnastu" wpisuje si? tresc: ,,dziewi$ciu do
jedenastu"
K. Zobowiazuje si? Zarzad Spoldzielni do opracowania tekstu jednolitego Statutu
Spoldzielni i zgloszenia wniosku do Krajowego Rejestru Sadowego.
III. Wykonanie uchwaly zleca si? Zarzadowi Spoldzielni.
IV. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia z moc^ obowiazuj^c^ od dnia wpisania
zmian do Krajowego Rejestru Sadowego."

Projekt uchwaly nr 3/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w Toruniu za 2014 rok, o brzmieniu jak nizej:
,,Dzialaj^c w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spoldzielczego - ustawa
z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z pozn. zm.) oraz
§ 66 pkt 2 Statutu Spoldzielni, Walne Zgromadzenie Mlodziezowej Spoldzielni
Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spoldzielni za 2014 rok,
na ktore sklada si?:
1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) Bilans sporzadzony na dzien 31 grudnia 2014 roku, ktory po stronie aktywow i
pasywow zamyka si? kwot^ 354.084.095,63zl.

3) Rachunek zyskow i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia
2014 roku wykazuje nadwyzk? przychodow nad kosztami wykazan^ w pozycji A.II
tego rachunku jako zmiana stanu produktow, kwota (-) 763.310,67 zl.
Zgodnie z art.6 ust 1. Ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych roznica mi^dzy
przychodami a kosztami Spoldzielni zwi^ksza odpowiednio przychody lub koszty tej
gospodarki w roku nast^pnym, oraz zysk netto uzyskany z pozostalej dzialalnosci
gospodarczej wysokosci 1.939.841,23 zl.
4) Dodatkowe informacje i objasnienia.
5) Rachunek przeplywow pieni^znych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do
31 grudnia 2014 roku wykazuje zwiejtszenie stanu srodkow pieni^znych o kwot$
6.879.589,34 zl.
6) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu wlasnym) za rok obrotowy od 01 stycznia
2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazuje stan tych kapitalow na dzien 31.12.2014
roku kwote^ 256.986.626,26 zl i zmniejszenie ich wartosci o kwot? 7.190.870,20 zl."
Ilosc glosow na poszczegolnych czesciach Walnego Zgromadzenia:
I czesc za — 56 przeciw — 2 wstrzymalo sie - 0
II czesc za — 59 przeciw — 0 wstrzymalo si§ — 1
III czesc za — 66 przeciw — 0 wstrzymalo si$ — 0
L^cznie: ^za" uchwaia^ glosowalo: 181 czlonkow, ,,przeciw" uchwale: 2 cztonkow.
Kolegium stwierdza, ze wifkszosciq glosow wza" zostala podj^ta uchwala nr 3/2015
o tresci:
,,Dzialaj^c w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spoldzielczego — ustawa
z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednoliry Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z pozn. zm.) oraz
§ 66 pkt 2 Statutu Spoldzielni, Walne Zgromadzenie Mlodziezowej Spoldzielni
Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spoldzielni za 2014 rok,
na ktore sklada sie:
1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) Bilans sporz^dzony na dzien 31 grudnia 2014 roku, ktory po stronie aktywow i
pasywow zamyka si? kwot^ 354.084.095,63zl.
3) Rachunek zyskow i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia
2014 roku wykazuje nadwyzk? przychodow nad kosztami wykazan^ w pozycji A.II
tego rachunku jako zmiana stanu produktow, kwota (-) 763.310,67 zl.
Zgodnie z art.6 ust 1. Ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych roznica mi?dzy
przychodami a kosztami Spoldzielni zwiejksza odpowiednio przychody lub koszty tej
gospodarki w roku nastejmym, oraz zysk netto uzyskany z pozostalej dzialalnosci
gospodarczej wysokosci 1.939.841,23 zl.
4) Dodatkowe informacje i objasnienia.

5) Rachunek przeplywow pienieznych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do
31 grudnia 2014 roku wykazuje zwiekszenie stanu srodkow pienieznych o kwote
6.879.589,34 zt.
6) Zestawienie zmian w kapitale (fiinduszu wlasnym) za rok obrotowy od 01 stycznia
2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazuje stan tych kapitalow na dzien 31.12.2014
roku kwote 256.986.626,26 zl i zmniejszenie ich wartosci o kwote 7.190.870,20 zl."

Projekt uchwafy nr 4/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnosci
Zarzadu Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej za rok 2014, o brzmieniu jak nizej:
,,Dzialajac w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spoldzielczego — ustawa
z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z pozn. zm.) oraz
§ 66 pkt 2 Statutu Spoldzielni, Walne Zgromadzenie Mlodziezowej Spoldzielni
Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie z dzialalnosci Zarzadu Spoldzielni za rok
2014. Sprawozdanie z dzialalnosci Zarzadu Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej
za 2014 rok w zalaczeniu."
Ilosc glosow na poszczegolnych czesciach Walnego Zgromadzenia:
Icz^sc za— 57 przeciw— 0 wstrzymalo si? — 1
II czesc za - 58 przeciw - 0 wstrzymalo sie - 1
III czesc za — 63 przeciw — 0 wstrzymalo sie — 0
L^cznie: ,,za" uebwahj glosowalo: 178 czlonkow, ,,przeciw" uchwale: 0 czlonkow.
Kolegium stwierdza, ze wi^kszosci^ glosow ,^za" zostala podjfta uchwala nr 4/2015
o tresci:
,,Dzialajac w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spoldzielczego — ustawa
z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z pozn. zm.) oraz
§ 66 pkt 2 Statutu Spoldzielni, Walne Zgromadzenie Mlodziezowej Spoldzielni
Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie z dzialalnosci Zarzadu Spoldzielni za rok
2014. Sprawozdanie z dzialalnosci Zarzadu Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej
za 2014 rok w zalaczeniu."

Projekt uchwaty nr 5/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarzadu,
o brzmieniu jak nizej:
,,Dzia!ajac w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spoldzielczego - ustawa
z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z pozn. zm.) oraz
§ 66 pkt 2 Statutu Spoldzielni, Walne Zgromadzenie Mlodziezowej Spoldzielni

Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu si? i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego
z dzialalnosci Zarzadu (w tym sprawozdania finansowego Spoldzielni) za 2014 rok udziela
absolutorium mgr inz. Jerzemu Zolkiewiczowi - Prezesowi Zarzadu Spoldzielni."
Ilosc glosow na poszczegolnych cz?sciach Walnego Zgromad:Izenia:
I cz?sc za - 57 przeciw - 0 wstrzymalo si? - 1
II cz?sc za— 58 przeciw— 0 wstrzymalo si?- 1
III czesc za - 64 przeciw — 0 wstrzymalo si? - 1
Lqcznie: ^za" uchwala^ glosowalo: 179 czlonkow, ,,przeciw" uchwale: 0 czlonkow.
Kolegium stwierdza, ze wifkszosci^ glosow Mza" zostata podjfta uchwala nr 5/2015
o tresci:
,,Dzialaj^c w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spoldzielczego - ustawa
z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 188, poz.1848 z 2003 r. z pozn. zm.) oraz
§ 66 pkt 2 Statutu Spoldzielni, Walne Zgromadzenie Mlodziezowej Spoldzielni
Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu si? i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego
z dzialalnosci Zarzadu (w tym sprawozdania finansowego Spoldzielni) za 2014 rok udziela
absolutorium mgr inz. Jerzemu Zolkiewiczowi - Prezesowi Zarzadu Spoldzielni."

Projekt uchwaly nr 6/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Zastfpcy Prezesa,
o brzmieniu jak nizej:
,,Dzialajqc w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spoldzielczego - ustawa
z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 188, poz.1848 z 2003 r. z pozn. zm.) oraz
§ 66 pkt 2 Statutu Spoldzielni, Walne Zgromadzenie Mlodziezowej Spoldzielni
Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu si? i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego
z dzialalnosci Zarzadu (w tym sprawozdania finansowego Spoldzielni) za 2014 rok udziela
absolutorium mgr inz. Siawomirowi Konieczce - Zast?pcy Prezesa Zarzadu Spoldzielni."
Ilosc glosow na poszczegolnych cz?sciach Walnego Zgromadzenia:
I cz?sc za — 57 przeciw — 0 wstrzymalo si? — 1
II cz?sc za — 58 przeciw — 0 wstrzymalo si? — 1
III cz?sc za - 63 przeciw - 0 wstrzymalo si? - 1
L^cznie: ,,za" uchwaly glosowalo: 178 czlonkow, Mprzeciw" uchwale: 0 czlonkow.
Kolegium stwierdza, ze wiejkszoscia^ glosow ,,za" zostala podjfta uchwala nr 6/2015
o tresci:

,,Dzialajac w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spoldzielczego - ustawa
z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 188, poz.1848 z 2003 r. z pozn. zm.) oraz
§ 66 pkt 2 Statutu Spoldzielni, Walne Zgromadzenie Mlodziezowej Spoldziemi
Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu si§ i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego
z dzialalnosci Zarzadu (w tym sprawozdania finansowego Spoldzielni) za 2014 rok udziela
absolutorium mgr inz. Slawomirowi Konieczce — Zastepcy Prezesa Zarzadu Spoldzielni."

Projekt uchwafy nr 7/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium czlonkowi Zarzadu,
o brzmieniu jak nizej:
,,Dzialajac w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spoldzielczego — ustawa
z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 188, poz.1848 z 2003 r. z pozn. zm.) oraz
§ 66 pkt 2 Statutu Spoldzielni, Walne Zgromadzenie Mlodziezowej Spoldzielni
Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu si§ i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego
z dzialalnosci Zarzadu (w tym sprawozdania finansowego Spoldzielni) za 2014 rok udziela
absolutorium mgr Ewie Kurczewskiej - Czlonkowi Zarzadu Spoldzielni."
Ilosc glosow na poszczegolnych cze^ciach Walnego Zgromadzenia:
I czesc za - 57 przeciw - 0 wstrzymalo sie - 1
II czesc za- 58 przeciw- 0 wstrzymalo sie - 0
III czesc za — 64 przeciw — 0 wstrzymalo sie — 0
Lacznie: ^za" uchwala^ glosowalo: 179 czlonkow, ,,przeciw" uchwale: 0 czlonkow.
Kolegium stwierdza, ze wi^kszoscis^ glosow ,,za" zostala podj^ta uchwala nr 7/2015
o tresci:
,,Dzialaj^c w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spoldzielczego - ustawa
z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 188, poz.1848 z 2003 r. z pozn. zm.) oraz
§ 66 pkt 2 Statutu Spoldzielni, Walne Zgromadzenie Mlodziezowej Spoldzielni
Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu sie i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego
z dzialalnosci Zarzadu (w tym sprawozdania finansowego Spoldzielni) za 2014 rok udziela
absolutorium mgr Ewie Kurczewskiej - Czlonkowi Zarzadu Spoldzielni."

Projekt uchwaiy nr 8/2015 w sprawie: podzialu zysku netto Spoldzielni za 2014 rok,
o brzmieniu jak nizej:
,,Dzialaj^c w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 4 Prawa spoldzielczego - ustawa
z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 188, poz.1848 z 2003 r. z pozn. zm.) oraz

§ 66 pkt 4, § 92 pkt 1 oraz § 93 pkt 5 Statutu Spoldzielni, Walne Zgromadzenie
Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwal^ o tresci:
I.
Walne Zgromadzenie dokonuje podziaru zysku netto Spoldzielni za 2014 rok
kwoty 1.939.841,23 zl. w nastepujacy sposob:
1. zasilic przychody w nieruchomosciach kwotq
665.652,00 zl.
2. zasilic fundusz spoleczno — kulturalny kwota^
130.000,00 zl.
3. zasilic fundusz przyszlych inwestycji kwot^ 1.144.189,23 zl.
II.
Powyzszy podzial zysku netto za 2014 rok nalezy wprowadzic w ksi^gach
rachunkowych Spoldzielni w 2015 roku.
HI.
Wykonanie uchwaly zleca si? Zarzadowi Spoldzielni.
IV.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjf cia."
Ilosc glosow na poszczegolnych czesciach Walnego Zgromadzenia:
I czesc za— 57 przeciw— 0 wstrzymalo si? — 1
II czesc za— 57 przeciw— 0 wstrzymalo si^ — 0
III czesc za — 63 przeciw — 0 wstrzymalo si? — 1
Lqcznie: ,,za" uchwalq glosowalo: 177 czlonkow, ,,przeciw" uchwaie: 0 czlonkow.
Kolegium stwierdza, ze wi^kszosci^ glosow Mza" zostala podjcta uchwala nr 8/2015
o tresci:
,,Dzialaj^c w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 4 Prawa spoldzielczego — ustawa
z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 188, poz.1848 z 2003 r. z pozn. zm.) oraz
§ 66 pkt 4, § 92 pkt 1 oraz § 93 pkt 5 Statutu Spoldzielni, Walne Zgromadzenie
Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwal? o tresci:
I.
Walne Zgromadzenie dokonuje podziahi zysku netto Spoldzielni za 2014 rok
kwoty 1.939.841,23 zl. w nastejnijacy sposob:
1. zasilic przychody w nieruchomosciach kwota^
665.652,00 zl.
2. zasilic fundusz spoleczno — kulturalny kwotq
130.000,00 zl.
3. zasilic fundusz przyszlych inwestycji
kwota^ 1.144.189,23 zl.
II.
Powyzszy podzial zysku netto za 2014 rok nalezy wprowadzic w ksi^gach
rachunkowych Spoidzielni w 2015 roku.
III.
Wykonanie uchwaly zleca sie Zarzadowi Spoldzielni.
IV.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podj^cia."
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Wybor czlonkow Rady Nadzorczej Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w Toruniu
Liczba gtosow oddanych na poszczegolnych kandydatow:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kandydat
do Rady Nadzorczej
Balcerzak Ewa
Banaszak Adam
Bobinski Zdzislaw
Czapiewska Elzbieta
Czerwinski Stefan
Kojak Kamil
Maruszak Aleksander
Modrzynski Waldemar
Nijaki Miroslawa
Olszewska Elzbieta
Patyk Lucjan
Rosinski Jan
Sowinski Bogdan
Stupak-Komorowska Lidia
Szajbach Kazimierz
Waczynski Witold
Wi^clawski Andrzej
Wisniewski Pawel
Zaleska Krystyna
Zdunski Wiktor
Zylkowski Wieslaw

I cz$sc II cz<jsc III cze_sc RAZEM

31
9
79
17
11
8
7
71
71
8
53
67
70
79
69
72
16
48
75
7
48

11

24
19
59
32
10
27
8
52
72
17
33
71
52
54
71
79
12
38
68
34
35

13
11
59
22
16
22
14
61
57
16
43
45
50
46
50
56
18
58
63
13
33

68
39
197
71
37
57
29
184
200
41
129
183
172
179
190
207
46
144
206
54
116

Lista kandydatow wg kolejno najwiekszej ilosci otrzymanych glosow
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kandydat
do Rady Nadzorczej
Waczynski Witold
Zaleska Krystyna
Nijaki Miroslawa
Bobinski Zdzisiaw
Szajbach Kazimierz
Modrzynski Waldemar
Rosinski Jan
Stupak-Komorowska Lidia
Sowinski Bogdan
Wisniewski Pawel
Patyk Lucjan
Zylkowski Wieslaw
Czapiewska Elzbieta
Balcerzak Ewa
Kojak Kamil
Zdunski Wiktor
Wi^clawski Andrzej
Olszewska Elzbieta
Banaszak Adam
Czerwinski Stefan
Maruszak Aleksander

I czejsc II cze^sc III cze^c RAZEM
72
75
71
79
69
71
67
79
70
48
53
48
17
31
8
7
16
8
9
11
7

79
68
72
59
71
52
71
54
52
38
33
35
32
24
27
34
12
17
19
10
8

56
63
57
59
50
61
45
46
50
58
43
33
22
13
22
13
18
16
11
16
14

207
206
200
197
190
184
183
179
172
144
129
116
71
68
57
54
46
41
39
37
29

W zwiajzku z podj^ciem uchwafy nr 1/2015 wiekszosciq glosow ,,za" w sprawie
ustalenia liczby jedenastu czlonkow Rady Nadzorczej wybieranych w biezacym roku na now^
trzyletnia^ kadencj^ (,,za" uchwalq gtosowafo: 256 czlonkow, ,,przeciw" uchwale: 1 czlonek),
Kolegium stwierdza, ze do Rady Nadzorczej Mlodziezowej Spotdzielni Mieszkaniowej
zostalo wybranych jedenastu kandydatow z najwieks/q iloscii} otrzymanych glosow:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Waczynski Witold
Zaleska Krystyna
Nij aki Miroslawa
Bobinski Zdzisiaw
Szajbach Kazimierz
Modrzynski Waldemar

207
206
200
197
190
184
12

7.
8.
9.
10.
11.

Rosinski Jan
Stupak-Komorowska Lidia
Sowinski Bogdan
Wisniewski Pawel
PatykLucjan

183
179
172
144
129

Na tym protokol zakonczono.

WALNE ZGROMADZENIE
CZE^C PIERWSZA
PRZEWODNICZ4CY

SEKRETARZ

(Maria Bosowicz)

/(2fdzisiaw Bobinski)

WALNE ZGROMADZENIE
CZESC DRUGA
PRZEWODNICZ^CY

SEKRETARZ

(Witold WaczyAski)

WALNE ZGROMADZENIE
CZ^SC TRZECIA
SEKRETARZ

PRZEWODNICZACY

(Leokadia Czerwinska)

(Waldemar Modraynski)
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