Protokol z trzeciej czesci Walnego Zgromadzenia
Miodziezowej Spotdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, ktore odbylo sie
dnia 17 czerwca 2015 roku w Klubie ^.Kamelcon" przy ul Tuwima 9 w Toruniu

Zgodnie z § 65 Statutu Spoldzielni Walne Zgromadzenie podzielone jest na czesci, ktorych
ilosc oraz zasady zaliczania czfonkow do poszczegolnych czesci Walnego Zgromadzenia
okresla Rada Nadzorcza. Na 2015 rok Rada Nadzorcza (uchwalsj z dnia 23.02.2015 r.)
dokonala podziahi Walnego Zgromadzenia na trzy czf sci wedtug nastf pujacych zasad:
1. Czlonkow posiadajacych lokale na Osiedlach Lelewela i Kollataja oraz czlonkow
oczekujacych w kolejnosci alfabetycznej A-J, zaliczyc do pierwszej czesci Walnego
Zgromadzenia,
2. Czlonkow posiadajacych lokale na Osiedlach Letnia, Kochanowskiego, Brzezina,
Mlodych oraz czlonkow oczekujacych w kolejnosci alfabetycznej K-O, zaliczyc do
drugiej czesci Walnego Zgromadzenia,
3. Czlonkow posiadajacych lokale na Osiedlach Antczaka, Chrobrego, Dekerta oraz
czlonkow oczekujacych w kolejnosci alfabetycznej P-Z, zaliczyc do trzeciej czesci
Walnego Zgromadzenia.
Trzecia^ cze^c Walnego Zgromadzenia stanowia czlonkowie MSM zamieszkali lub
posiadaj^cy lokale mieszkalne, uzytkowe, garaze na Osiedlach:
• Antczaka (nieruchomosc nr: 85) tj. ulice:
ul. Antczaka
24a-24d; 26a-26e; 28a-28b
• Chrobrego (nieruchomosci nr: 14,24,25,27) tj. ulice:
ul. Warnenczyka
2, 4; 6, 8; 10,12;
ul. Bazynskich
2,4, 6, 8
ul. WojskaPolskiego
1-la, 3-3a, 5; 7-7a, 9-9b; 9c; 13, 15, 17, 19, 21; 23, 25, 27, 29,
31; 33, 35, 37, 39, 41; 45a; 45b; 45c-45d; 45e; 47; 49; 51;
51a-51b;53
ul. Przy Kaszowniku
27; 27b; 29-29b; 31; 31a; 33-33b; 35; 37-37b; 39; 41-41b
• Dekerta (nieruchomosci
ul. Grudziadzka
ul. B. Glowackiego
ul. PCK
ul. Dekerta
ul. Mlodziezowa
ul. Kilinskiego
ul. Legionow
ul. Rejtana

nr: 29,30,33,37, 98) tj. ulice:
51b; 55-55b, 57-57b; 59-59a, 61-61a
4, 6, 8, 10, 12,14, 16-16a; 24, 26; 34, 36, 38, 40, 42,44, 46,48
21, 23, 25; 27; 24, 26, 28-28a; 31-31c
19-19b; 23
19, 21, 23, 25; 22, 24
2, 4, 6; 8; 10; 12,14, 16,18
29,31
8; 6-6b

• czlonkowie oczekujacy w kolejnosci alfabetycznej od P do Z

Zawiadomienie wszystkich czlonkow Spoldzielni o Walnym Zgromadzeniu

1. Zawiadomienia pisemne do czlonkow Spoldzielni.
Czlonkowie Spoldzielni powiadomieni zostali o Walnym Zgromadzeniu w formie
pisemnej na 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej czesci Walnego
Zgromadzenia. Zawiadomienia zostafy wyslane imiennie na adresy zamieszkania.
Zawiadomienie zwieraio:
- uchwale Zarzadu o terminach, miejscu i porzadku obrad wszystkich czesci Walnego
Zgromadzenia wraz z informacja^ o miejscu wylozenia wszystkich sprawozdari i
projektow uchwal, ktore beda przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz
o prawie czlonka Spoldzielni do zapoznania si? z tymi dokumentami, a takze
terminie zglaszania kandydatow na czlonkow Rady Nadzorczej,
- uchwal? Rady Nadzorczej o podziale Walnego Zgromadzenia na czesci.
2. W spoldzielczej telewizji kablowej Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej.
W telegazecie umieszczono Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, ktore
zawieralo:
- uchwal? Zarzadu o terminach, miejscu i porzadku obrad wszystkich czesci Walnego
Zgromadzenia wraz z informacja^ o miejscu wylozenia wszystkich sprawozdan i
projektow uchwal, ktore beda^ przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz
o prawie czlonka Spoldzielni do zapoznania sie z tymi dokumentami, a takze
terminie zglaszania kandydatow na czlonkow Rady Nadzorczej,
- uchwal? Rady Nadzorczej o podziale Walnego Zgromadzenia na czesci.
3. W internecie.
W internecie na stronie MSM umieszczono Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu,
ktore zawieralo:
- uchwal? Zarzadu o terminach, miejscu i porzadku obrad wszystkich cz?sci Walnego
Zgromadzenia wraz z informacj^ o miejscu wylozenia wszystkich sprawozdan i
projektow uchwal, ktore beda^ przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz
o prawie czlonka Spoldzielni do zapoznania si? z tymi dokumentami, a takze
terminie zglaszania kandydatow na czlonkow Rady Nadzorczej,
- uchwal? Rady Nadzorczej o podziale Walnego Zgromadzenia na cz?sci.
4. W siedzibie Spoldzielni.
W siedzibie Spoldzielni na tablicy ogloszen umieszczono Zawiadomienie o Walnym
Zgromadzeniu, ktore zawieralo:
- uchwal? Zarzadu o terminach, miejscu i porzadku obrad wszystkich cz?sci Walnego
Zgromadzenia wraz z informacja o miejscu wylozenia wszystkich sprawozdari i
projektow uchwal, ktore b?d^ przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz
o prawie czlonka Spoldzielni do zapoznania si? z tymi dokumentami, a takze
terminie zglaszania kandydatow na czlonkow Rady Nadzorczej,
- uchwal? Rady Nadzorczej o podziale Walnego Zgromadzenia na cz?sci.
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Zwiazkow Rewizyjnych, w ktorych
Spoldzielnia jest zrzeszona oraz Krajowa Rade Spotdziclcza
Wyslano pisemne Zawiadomienia, ktore zawieralo rnformacj? o terminach, miejscu i
porzadku obrad wszystkich ez?sci Wahiego Zgromadzenia.

Tresc zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu jak nizej:
,,Uchwala Zarz^du Mtodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w Toruniu
zdnia 22.04.2015 roku
w sprawie zwolania Walnego Zgromadzenia MSM
Na podstawie § 67 ust. 1 statutu MSM
Zarzad Mtodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w Toruniu
zwoluje
WALNE ZGROMADZENIE
ktore odbedzie sie w czesciach:
- czesc pierwsza
- w dniu 15 czerwca 2015 r. (poniedzialek) o godz. 16°°
ftrt
- cze^c druga
- w dniu 16 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 16
- czesc trzecia
- w dniu 17 czerwca 2015 r. (sroda) o godz. 1600
Wszystkie czesci Walnego Zgromadzenia odbeda^ sie w Klubie ,,Kameleon"
przy ulicy Tuwima 9 w Toruniu.
Porzadek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybor prezydium czesci Walnego Zgromadzenia.
2. Wybor Komisji Walnego Zgromadzenia: Uchwal i Wnioskow, Skrutacyjnej,
Mandate wej.
3. Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej oraz ocena dzialalnosci Spoldzielni w
swietle przeprowadzonej lustracji i badania sprawozdania finansowego za 2014 rok.
4. Podjecie uchwaly o okresleniu liczby czlonkow Rady Nadzorczej wybieranych w
biezacym roku na nowa^ trzyletni^ kadencje.
5. Wybory Rady Nadzorczej.
6. Sprawozdanie z dzialalnosci Zarzadu za 2014 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwal podjetych przez Walne Zgromadzenie w 2014 roku.
8. Przedstawienie projektow uchwal wraz z wnioskami do nich i ewentualne poprawki
zgloszone w trybie § 68 ust. 7 Statutu Spoldzielni, a nastepnie ich podjecie w
nastepuj^cych sprawach:
a/ zmiany Statutu Spoldzielni,
b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spoldzielni za 2014 rok,
c/ zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu,
d/ udzielenia absolutorium czlonkom Zarzadu,
e/ podzialu zysku Spoldzielni za 2014 rok,
f/ zgloszonych w trybie § 68 ust. 5 Statutu Spoldzielni,
h/ zgloszonych przez czlonkow Spoldzielni w trybie § 68 ust.6 Statutu Spoldzielni.
9. Ogloszenie wynikow wyborow czlonkow Rady Nadzorczej.
10. Zamkniecie obrad.
Uchwala zostala podj^ta przez Zarzqd Mtodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej na
posiedzeniu w dniu 22.04.2015 r. (protokol nr 18/2015).

Czlonek Spoldzielni posiada prawo do uczestniczenia z prawem glosowania w jednej
okreslonej czesci Walnego Zgromadzenia Spoldzielni. Jezeli czlonkowi Spoldzielni
przysluguje prawo do wiecej niz jednego lokalu podstaw^ zaliczenia do okreslonej czesci
Walnego Zgromadzenia stanowi miejsce polozenia lokalu, do ktorego prawo zostalo
najwczesniej nabyte.
Sprawozdania i projekty uchwal, ktore beda^ przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia sa
wylozone w siedzibie Spoldzielni ul. Tuwima 9 (w Biurze Informacji - na parterze, wejscie
od ul. Tuwima 9, w dni robocze w godz. 7°° - 15 , a we wtorki do godz. 17°°) oraz
opublikowane na stronie internetowej www.msm.torun.pl Czlonek Spoldzielni ma prawo do
zapoznania sie z tymi dokumentami.
Kandydatow na czlonkow Rady Nadzorczej zglaszaj^ czlonkowie Spoldzielni pisemnie nie
pozniej niz 3 dni przed posiedzeniem pierwszej czesci Walnego Zgromadzenia tj. 11 czerwca
2015 r. (czwartek) do godz. 15 . Do zgloszenia kandydata na czlonka Rady Nadzorczej
wymagany jest pisemny wniosek podpisany przez co najmniej dziesieciu (10) czlonkow
Spoldzielni z podaniem numerow czlonkowskich i adresu. Ponadto nalezy dol^czyc pisemne
oswiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na kandydowanie oraz oswiadczenie, ze nie
zajmuje sie interesami konkurencyjnymi wobec Spoldzielni, a w szczegolnosci nie
uczestniczy jako wspolnik lub czlonek wladz w podmiotach gospodarczych prowadz^cych
dzialalnosc konkurencyjna^ wobec Spoldzielni oraz, ze nie pozostaje z czlonkami Zarzqdu
Spoldzielni w zwiazku malzenskim oraz w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w
linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej a takze posiada spoldzielcze prawo do lokalu
(garazu), odrebn^ wlasnosc lokalu (garazu) lub ekspektatywe odrebnej wlasnosci lokalu
(garazu). Kandydatem na czlonka Rady Nadzorczej nie moze bye osoba bedaca
pracownikiem Spoldzielni."
Pisemne materialy na Walne Zgromadzenie wymienione ponizej zostaiy przygotowane na
21 dni przed terminem pierwszej czesci Walnego Zgromadzenia:
I. Podzial Walnego Zgromadzenia MSM na czesci.
II. Porzadek obrad, terminy i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia w czesciach.
III. Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej.
IV. Ocena dzialalnosci Spoldzielni w swietle wynikow przeprowadzonej czesciowej
lustracji za okres 01.01. + 31.12.2013 r. i badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
V. Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spoldzielni za 2014 rok:
1. Informacje podstawowe o Spoldzielni.
2. Sprawy czlonkowsko-mieszkaniowe oraz gospodarka lokalami uzytkowymi.
3. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:
a) Wyniki dzialalnosci GZM w 2014 r.,
b) Koszty eksploatacji zasobow spoldzielczych,
c) Zuzycie mediow komunalnych i ich koszty,
d) Remonty, termomodernizacje, modernizacje, dewastacje,
e) Zaleglosci w oplatach za lokale i ushigi TVK oraz ich egzekucja.
4. Gospodarka finansowa:
a) Sprawozdanie finansowe za 2014 rok,
b) Sytuacja finansowa i majatkowa Spoldzielni.
5. Sprawy terenowo-prawne.
6. Dzialalnosc inwestycyjna.

7. Dzialalnosc spoieczno-kulturalna.
8. Telewizja kablowa.
VI. Sprawozdanie z realizacji uchwal podjetych przez Walne Zgromadzenie w 2014 roku.
VII. Prqjekty uchwal kierowane do Walnego Zgromadzenia b<?dace w jego kompetencjach.
VIII. Tryb obradowania Walnego Zgromadzenia Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w
Toruniu. (wyciaj* ze statutu Spoldzielni)
Udostepnienie cztonkom Spoldzieini wyzej wymienionych pisemnych materiaiow na
Walne Zgromadzenie odbylo sie:
1) w siedzibie Spoldzielni - w Biurze Informacji (na parterze przy ul. Tuwima 9),
2) w biurach administracji osiedlowych,
3) w internecie na stronie MSM.

Obecni:
Na trzecia^ czesc Walnego Zgromadzenia przybylo 95 uprawnionych czlonkow Spoldzielni.
Lista obecnosci - zalqcznik nr I
Przy podpisywaniu listy obecnosci czlonkowie otrzymali ,,Karte czlonka Mlodziezowej
Spoldzielni Mieszkaniowej w Toruniu upowazniajaca^ do wziecia udzialu i glosowania na
Walnym Zgromadzeniu MSM w 2015 roku" po sprawdzeniu czy dana osoba jest czlonkiem
Spoldzielni i nalezy do danej czesci Walnego Zgromadzenia. Dla kazdej czesci Walnego
Zgromadzenia zostaly przygotowane karty w innym kolorze.
Na Walne Zgromadzenie przybyli rowniez czlonkowie Zarzadu i Rady Nadzorczej MSM.
Porzadek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybor prezydium czesci Walnego Zgromadzenia.
2. Wybor Komisji Walnego Zgromadzenia: Uchwal i Wnioskow, Skrutacyjnej,
Mandate wej.
3. Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej oraz ocena dzialalnosci Spoldzielni w
swietle przeprowadzonej lustracji i badania sprawozdania finansowego za 2014 rok.
4. Podjecie uchwaly o okresleniu liczby czlonkow Rady Nadzorczej wybieranych w
biez^cyni roku na nowa^ trzyletni^ kadencje.
5. Wybory Rady Nadzorczej.
6. Sprawozdanie z dzialalnosci Zarzadu za 2014 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwal podjetych przez Walne Zgromadzenie w 2014 roku.
8. Przedstawienie projektow uchwal wraz z wnioskami do nich i ewentualne poprawki
zgloszone w trybie § 68 ust. 7 Statutu Spoldzielni, a nastepnie ich podjecie w
nastepuj^cych sprawach:
a) zmiany Statutu Spoldzielni,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spoldzielni za 2014 rok,
c) zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu,
d) udzielenia absolutorium czlonkom Zarzadu,
e) podziahi zysku Spoldzielni za 2014 rok,
f) zgloszonych w trybie § 68 ust. 5 Statutu Spoldzielni,
h) zgloszonych przez czlonkow Spoldzielni w trybie § 68 ust.6 Statutu Spoldzielni.

9. Ogloszenie wynikow wyborow czlonkow Rady Nadzorczej.
10. Zamkniecie obrad.

Ad. 1

Walne Zgromadzenie otworzyl o godz. 1610 Przewodniczacy Rady Nadzorczej
Pan Marian Fr^ckiewicz, ktory powital zebranych.
Nastepnie przystapiono do zglaszania kandydatur do Prezydium Walnego Zgromadzenia.
Na Przewodniczacego zgloszono kandydatur? Pana Waldemara Modrzynskiego, ktory
wyrazil zgod? na kandydowanie.
W wyniku przeprowadzonego glosowania kandydat otrzymal nastepujax^ ilosc
giosow:
Pan Waldemar Modrzynski — 73 glosy „ za ",
0 giosow ,,przeciw ",
0 giosow „ -wstrzymujqcych sig "
Przewodniczqcym Prezydium Walnego Zgromadzenia zostal Pan Waldemar
Modrzynski,
Na Zast^pc? Przewodniczacego zgloszono kandydatur? Pana Lucjana Patyka, ktory wyrazi!
zgod^ na kandydowanie.
W wyniku przeprowadzonego glosowania kandydat otrzymal nastejmja^ ilosc
giosow:
Pan Lucjan Patyk
- 71 giosow ,,za".
1 gtos ,,przeciw ",
6 giosow „ wstrzymujqcych si$ "
Zastepcq Przewodniczqcego Prezydium Walnego Zgromadzenia zostal Pan Lucjan
Patyk.
Na Sekretarza zgloszono kandydatur^ Pani Leokadii Czerwinskiej, ktora wyrazila zgod§ na
kandydowanie.
W wyniku przeprowadzonego glosowania kandydatka otrzymala nast^puj^c^ ilosc
giosow:
Pani Leokadia Czerwinska - 76 giosow „ za ".
0 giosow ,,przeciw ",
1 glos „ wstrzymujqcy si$ "
Sekretarzem Walnego Zgromadzenia zostal Pani Leokadia Czerwinska.

Ad. 2

Do Komisji Uchwal i Wnioskow zgloszono kandydatur? Pani Grazyny Matuszak,
Pana Michala Zaradnego i Pana Henryka Rutkowskiego. Wszystkie zgloszone osoby wyrazily
zgod? na kandydowanie.
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W wyniku przeprowadzonego glosowania poszczegolni kandydaci otrzymali
nastepujac^ ilosc glosow:
- 75 glosow „ za ",
Pani Grazyna Matuszak
0 glosow ,,przeciw ",
1 gtos „ wstrzymujqcy sig "
- 78 glosow „ za ",
Pan Michal Zaradny
0 glosow ,,przeciw ",
1 gtos „ wstrzymujqcy si$ "
- 79 glosow „ za ",
Pan Henryk Rutkowski
0 glosow ,,przeciw ",
2 glosy „ wstrzymujqce si$ "
Komisja Uchwal i Wnioskow ukonstytuowala si? nast^pu jijco:
Pani Grazyna Matuszak — Przewodniczacy Komisji
Pan Micha! Zaradny
— Z-ca Przewodniczacego Komisji
Pan Henryk Rutkowski - Sekretarz
Do Komisji Skrutacyjnej zgloszono kandydature Pani Hanny Tarczykowskiej,
Pani Marioli Krelskiej, Pani Anety Szczesniak, Pani Dominiki Derki i Pani Marty
Wirzchowskiej. Wszystkie zgloszone osoby wyrazily zgod§ na kandydowanie.
W wyniku przeprowadzonego glosowania poszczegolni kandydaci otrzymali
nastejmjac^ ilosc glosow:
Pani Hanna Tarczykowska - 82 glosy „ za ",
0 glosow ,,przeciw ",
0 glosow „ wstrzymujqcych si$ "
Pani Mariola Krelska
— 83 glosy „ za ",
0 glosow ,,przeciw ",
0 glosow „ wstrzymujqcych si$ "
Pani Aneta Szczesniak
- 81 glosow „ za ",
0 glosow ,,przeciw ",
0 glosow „ wstrzymujqcych sig "
Pani Dominika Derka
- 82 glosy „ za ",
0 glosow ,,przeciw ",
0 glosow „ wstrzymujqcych si$ "
Pani Marta Wirzchowska
— 82 glosy „ za ",
0 glosow ,,przeciw ",
0 glosow „ wstrzymujqcych si$ "
Komisja Skrutacyjna ukonstytuowala si? nast^puj^co.
Pani Hanna Tarczykowska - Przewodniczacy Komisji
Pan Aneta Szczesniak
— Z-ca Przewodniczacego Komisji
Pani Mariola Krelska
— Sekretarz
Pani Dominika Derka
- Czlonek
Pani Marta Wirzchowska - Czlonek

Do Komisji Mandatewej zgloszono kandydatur? Pana Andrzeja Skoneckiego, Pana
Mariusza Wnuka Lipinskiego i Pani Joanny Pietruszki. Wszystkie zgioszone osoby wyrazily
zgode na kandydowanie.
W wyniku przeprowadzonego glosowania poszczegolni kandydaci otrzymali
nastepujaca^ ilosc giosow:
Pan Andrzej Skonecki
— 76 giosow „ za ",
0 giosow ,,przeciw ",
2 gtosy „ wstrzymujqce si$ "
Pan Mariusz Wnuk Lipinski — 80 gtosow „ za ",
0 giosow ,,przeciw ",
1 gtos „ wstrzymujqcy sig "
Pani Joanna Pietruszka
— 80 gtosow „ za ",
0 giosow ,,przeciw ",
0 giosow „ wstrzymujqcych si§ "
Komisja Mandatowa ukonstytuowala si? nastfpujaco:
Pani Joanna Pietruszka
- Przewodniczacy Komisji
Pan Mariusz Wnuk Lipinski
- Z-ca Przewodniczacego Komisji
Pan Andrzej Skonecki
— Sekretarz

Ad. 3
Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej oraz ocen? dzialalnosci Spoldzielni
w swietle przeprowadzonej lustracji i badania sprawozdania finansowego MSM za 2014
rok przedstawil przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Witold Waczynski.
Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej oraz ocena dzialalnosci Spoldzielni
za 2014 rok - zalqcznik nr 2 inr 7
Nast^pnie Przewodniczacy Walnego Zgromadzenia Pan Waldemar Modrzyriski
poprosil Komisj^ Mandatowq o odczytanie protokohi z prac Komisji Mandatowej.
Komisja stwierdzila ze:
1. Walne Zgromadzenie Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej zostalo zwolane
zgodnie z § 67 ust. 1 i § 68 statutu Spoldzielni.
2. W momencie otwarcia obrad o godz. 1610 na Walne Zgromadzenie przybylo 87
czlonkow.
3. Obecni na sali czlonkowie Spoldzielni posiadajq mandaty upowazniaj^ce do czynnego i
biernego prawa wyborczego.
4. Zgodnie z § 69 ust. 3 statutu Spoldzielni Walne Zgromadzenie jest prawomocne i
zdolne do podejmowania uchwal.
5. W trakcie obrad przybylo 8 czlonkow. Wobec powyzszego na liscie obecnosci jest
podpisanych 95 czlonkow - godz. 1655.
Protokol Komisji Mandatowej - zalqcznik nr 3
Po wysluchaniu protokolu z prac Komisji Mandatowej, Przewodniczacy Walnego
Zgromadzenia Pan Waldemar Modrzynski poinformowal, ze do Walnego Zgromadzenia
wplynal wniosek — apel Rady Nadzorczej Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w
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sprawie braku dostepu do mieszkari w celu dokonania okresowych przeglqdow instalacji
wentylacyjnej i gazowej, proszac Przewodnicz^cego Komisji Uchwal i Wnioskow Pania
Grazyne Matuszak o jego odczytanie i poddanie pod glosowanie.
Rekomendacje poparcia ww. wniosku przedstawii przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan
Witold Waczynski.
,,Dzialajac na podstawie § 71 pkt 4 Statutu Spoldzielni, Walne Zgromadzenie
rozpatrzylo wniosek Rady Nadzorczej i postanawia, co nastepuje:
Walne Zgromadzenie Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej zaleca organom
Spoldzielni w tym szczegolnie Zarzadowi konsekwentne dzialanie w zakresie realizowania
przegladow wentylacyjnych i gazowych oraz opublikowanie niniejszego apelu w:
miesieczniku ,,Nasze Sprawy", TV Torun - ,,Magazyn MSM - Nasze Sprawy", na klatkach
schodowych i na stronie www.msm.torun.pr'.
Wyniki gtosowania:
,,za"
-82glosy
,,przeciw"
- 0 gtosow
„ wstrzymujqcych sig " - 0 gtosow
„ ilosc czionkow MSMbiorqcych udzial w glosowaniu" - 82 osoby.
Wniosek w sprawie braku dostqpu do mieszkan w celu dokonania okresowych przeglqdow
instalacji wentylacyjnef i gazowef — zalqcznik nr 4

Ad. 4
Komisja Uchwal i Wnioskow przedstawila Walnemu Zgromadzeniu i poddala
glosowaniu nastepujqcy projekt uchwaty. Glosy liczyla Komisja Skrutacyjna.
Projekt uchwaly nr 1/2015 w sprawie: okreslenia liczby czionkow Rady Nadzorczej
wybieranych w biezacym roku na nowa^ trzyletnia kadencje, o brzmieniu jak nizej:
,,Dzialaj^c w oparciu o postanowienia § 66 pkt 13 Statutu Spoldzielni, Walne
Zgromadzenie Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwale
o tresci:
Walne Zgromadzenie ustala liczbe 11 czionkow Rady Nadzorczej wybieranych w
biezacym roku na now^ trzyletnia kadencje."
Wyniki glosowania:
,,za"
- 79gtosow
,,przeciw"
- 0 gtosow
„ -wstrzymujqcych si$ " - 0 gtosow
„ ilosc czionkow MSMbiorqcych udzial w glosowaniu " - 79 osob.

Ad. 5

Wybor Rady Nadzorczej
Przewodnicz^cy Prezydium Walnego Zgromadzenia Pan Waldemar Modrzynski
zapoznal czionkow Spoldzielni przybylych na trzeci^ czesc Walnego Zgromadzenia z list^

kandydatow na czlonkow Rady Nadzorczej oraz informacjq na temat wymogow formalnych
jakie musi spelniac wniosek w sprawie zgloszenia kandydata na czlonka Rady Nadzorczej.
Alfabetyczna lista kandydatow na czlonkow Rady Nadzorczej MSM
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

Nr czlonkowski
kandydata w MSM
18399
25136
6591
14135
7945
27918
3673
8734
25047
15487
3883
26702
21317
20691
4750
27344
5107
27952
20840
26780
27064

Z wyzej wymienionych 21 wnioskow w sprawie zgloszenia kandydata na czlonka Rady
Nadzorczej 21 wnioskow spelnia wymogi formalne.
Wymogi formalne (zgodnie z § 71 ust. 6 i 7 statutu SpotdzielnT):
1. Termin wpfywu do MSM - pisemne zgloszenie kandydata nie pozniej niz 3 dni przed
posiedzeniem pierwszej czesci Walnego Zgromadzeniatj. do 11.06.2015 r. (wl^cznie).
2. Pisemny wniosek o zgloszeniu kandydata podpisany przez co najmniej dziesieciu
czlonkow MSM z podanymi numerami czlonkowskimi i adresem oraz:
a) zgloszony kandydat jest czlonkiem MSM, posiada w niej spoldzielcze prawo do lokalu
(garazu), prawo odrebnej wlasnosci lokalu (garazu) lub ekspektatyw? odrebnej
wlasnosci lokalu (garazu),
b) osoby (co najmniej 10-ciu) podpisane pod wnioskiem sq czlonkami MSM.
3. Pisemne oswiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na kandydowanie oraz oswiadczenie,
ze nie zajmuje si? interesami konkurencyjnymi wobec MSM a w szczegolnosci nie
uczestniczy jako wspolnik lub czlonek wladz w podmiotach gospodarczych prowadza_cych
dziaialnosc konkurencyjn^ wobec MSM oraz, ze nie pozostaje z czlonkami Zarz^du MSM w
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zwiazku malzenskim oraz w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej lub w
drugim stopniu linii bocznej.
4. Kandydatem na czlonka Rady Nadzorczej nie moze bye osoba bedaca pracownikiem
Spoldzielni.
5. Kandydat nie byl czlonkiem Rady Nadzorczej MSM przez dwie ostatnie kadencje.
Alfabetyczna lista kandydatow spehriaj^cych wymogi formalne
i umieszczona na karcie tajnego glosowania.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nazwisko i imie^
kandydata 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
Wieclawski Andrzej
Wisniewski Pawel
Zaleska Krystyna
Zdunski Wiktor
Zylkowski Wieslaw

Nr czlonkowski
kandydata w MSM
18399
25136
6591
14135
7945
27918
3673
8734
25047
15487
3883
26702
21317
20691
4750
27344
5107
27952
20840
26780
27064

O godz. 16s5 na soli obrad przebywato 95 czlonkow Spoldzielni posiadajqcych mandaty
uprawniajqce do glosowania (zgodnie z Hstq obecnosci).
Nastepnie Przewodniczacy Prezydium Walnego Zgromadzenia Pan Waldemar
Modrzynski poprosil Komisje Skrutacyjn^ o rozdanie kart tajnego glosowania dotyczacych
wyborow czlonkow Rady Nadzorczej.
Glosujacych poinformowano o trybie glosowania i zwrocono uwag§, ze nalezy
zaznaczyc znakiem \X] nazwiska osob, na ktorych si$ glosuje. Ilosc zaznaczonych nazwisk na
czlonkow Rady Nadzorczej powinna wynosic maksymalnie 11 osob. W przeciwnym
przypadku glos bedzie niewazny.
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Komisja Skrutacyjna rozdala czlonkom MSM uprawnionym do glosowania
opieczetowane i zaparafowane przez Komisj? karty tajnego glosowania dotyczace wyborow
czlonkow do Rady Nadzorczej MSM.
Po zebraniu kart tajnego glosowania do urny o godz. 17°° Komisja Skrutacyjna opuscita
obrad w celu policzenia glosow.

Ad. 6
Sprawozdanie z dzialalnosci Zarzadu za 2014 rok rozpoczal Zastepca Prezesa
Zarzadu Spoldzielni Pan Slawomir Konieczka, ktory przedstawil informacje dotyczace
eksploatacji zasobow mieszkaniowych.
Nastejmie glos zabral Czlonek Zarzadu Spoldzielni Pani Ewa Kurczewska, ktora przedstawila
informacje dotyczace inwestycji oraz spraw terenowo-prawnych. Pozostale zagadnienia
przedstawil Prezes Zarzadu Spoldzielni Pan Jerzy Zolkiewicz.
Sprawy finansowe przedstawila Glowna Ksi^gowa Pani Wieslawa Zurawska.
Sprawozdanie z dzialalnosci Zarzadu za 2014 rok - zatacznik nr 5

Ad. 7

Czlonek Zarzadu Spoldzielni Pani Ewa Kurczewska poinformowala o realizacji
uchwal podjetych przez Walne Zgromadzenie w 2014 roku.
Informacia o realizacji uchwal podjqtych przez Walne Zgromadzenie w 2014 roku - zatacznik
nr 6
Przed przyst^pieniem do kolejnego punktu porz^dku obrad Walnego Zgromadzenia
jakim jest przedstawienie projektow uchwal i poddanie ich pod glosowanie Przewodnicz^cy
Walnego Zgromadzenia Pan Zdzislaw Bobinski poprosil Komisj? Mandatew^ o ponowne
przeliczenie ilosci czlonkow Spoldzielni przebywaj^cych na sali obrad.
Komisja Mandatowa po przeliczeniu poinformowala, ze obecnie na sali obrad o godzinie 1750
przebywa 64 czlonkow Spoldzielni.

Ad. 8
Komisja Uchwal i Wnioskow przedstawila Walnemu Zgromadzeniu i poddala
glosowaniu nast?puj^ce projekty uchwal. Glosy liczyla Komisja Skrutacyjna.
Projekt uchwaly nr 2/2015 w sprawie: sprawie zmiany Statutu Mlodziezowej Spoldzielni
Mieszkaniowej w Toruniu, o brzmieniu jak nizej:
,,Dzialaj^c w oparciu o postanowienia § 66 pkt 9 Statutu Spoldziehii, Walne
Zgromadzenie Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwal?
o tresci:
I. 1. Skresla sig tresc § 18 w calosci
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,,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 wniesiona^
czesc i staje si? skuteczne z chwila^ przyj?cia nabywcy w poczet czlonkow."
3. Skresla sie punkt 3 § 33
,,Sp6}dzielnia, na wniosek czlonka Spoldzielni posiadajacego 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), odrebnq wlasnosc lokalu (garazu) lub ekspektatywy odrebnej
wtasnosci lokalu (garazu)."
5. Zmienia sig tresc punktu 7 § 71
- po wyrazach: ,,pracownikiem Spoldzielni" dodaje si? tresc: ,,oraz nie posiada
spoldzielczego prawa do lokalu (garazu), odrebnej wtasnosci lokalu (garazu) lub
ekspektatywy odrebnej wlasnosci lokalu (garazu). "
6. Zmienia sic tresc punktu 2 § 71a
- skresla si? liczb? ,,15" wpisujqc liczb?: „ 11"
7. Zmienia sie tresc punktu 3 § 71a
- skresla si? liczb? ,,11" wpisujtjc liczbe: „ 9 "
8. Zmienia sie tresc punktu 1 § 74
- skresla si? wyrazy ,jedenastu do pi?tnastu" wpisuje si? tresc: ,,dziewieciu do
jedenastu "
II. ZobowiaTuje si? Zarzad Spoldzielni do opracowania tekstu jednolitego Statutu
Spoldzielni i zgloszenia wniosku do Krajowego Rejestru S^dowego.
III. Wykonanie uchwaly zleca si? Zarzadowi Spoldzielni.
IV. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia z moca^ obowiazuj^c^ od dnia wpisania
zmian do Krajowego Rejestru Sadowego."
Wyniki glosowania:
,,za"
- 60 glosow
,,przeciw"
- 1 gtos
„ \vstrzymujqcych sie " - 0 glosow
„ Hose czlonkow MSMbiorqcych udzial w glosowaniu" - 61 osob.
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Projekt uchwafy nr 3/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w Toruniu za 2014 rok, 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 Miodziezowej Spoldzielni
Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spoldzielni za 2014 rok,
na ktore sklada sie:
1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) Bilans sporzadzony na dziefi 31 grudnia 2014 roku, ktory po stronie aktywow i
pasywow zamyka si? kwota^ 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 wykazana^ 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 miedzy
przychodami a kosztami Spoldzielni zwi^ksza 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 przepfywow pieni^znych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do
31 grudnia 2014 roku wykazuje zwiekszenie 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 kwot? 256.986.626,26 zl i zmniejszenie ich wartosci o kwot? 7.190.870,20 zl."
Sprawozdanie finansowe Spoldzielni za 2014 rok wraz z opiniq i raportem niezaleznego
rewidenta z badania tego sprawozdania — zalqcznik nr 7
Wyniki gtosowania:
,,za"
-66gtosow
,,przeciw"
- 0 glosow
„ wstrzymujqcych siq " - 0 gtosow
„ilosc czlonkow MSMbiorqcych udziat w glosowaniu" - 66 osob.

Projekt uchwafy nr 4/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnosci
Zarz^du Miodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej za rok 2014, 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 Miodziezowej Spoldzielni
Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie z dzialalnosci Zarzadu Spoldzielni za rok
2014. Sprawozdanie z dzialalnosci Zarzadu Miodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej
za 2014 rok w zalaczeniu."
Sprawozdanie z dzialalnosci Zarzqdu za 2014 rok — zatqcznik nr 5
Wyniki gtosowania:
„ za "
- 63 glosy
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,,przeciw"
- 0 glosow
„ wstrzymujqcych siq " - 0 glosow
„ Hose czlonkow MSMbiorqcych udzial w glosowaniu " - 63 osoby.

Projekt uchwafy nr 5/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi 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 inz. Jerzemu Zolkiewiczowi — Prezesowi Zarzadu Spoldzielni."
Wyniki glosowania:
„ za "
- 64 glosy
,,przeciw"
- 0 glosow
„ wstrzymujqcych si$ " - 1 glos
„ Hose czlonkow MSMbiorqcych udzial w glosowaniu" - 65 osob.

Projekt uchwaly nr 6/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Zast^pcy Prezesa,
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 inz. Slawomirowi Konieczce — Zast?pcy Prezesa Zarzadu Spoldzielni."
Wyniki glosowania:
,,za"
- 63 glosy
,,przeciw"
- 0 glosow
„ wstrzymujqcych si$ " - 1 glos
„ Hose czlonkow MSMbiorqcych udzial w glosowaniu " - 64 osoby.

Projekt uchwaly 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."
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Komisja w wyzej wymienionym skladzie stwierdza co nastgpuje:
I.
Komisja przygotowala i rozdala karty tajnego glosowania czlonkom MSM
uprawnionym do glosowania (w ilosci 93 szt.) z alfabetycznym wykazem
kandydatow na cztonkow Rady Nadzorczej MSM zgodnie z lista^ kandydatow
ustalon^ przez Prezydium Walnego Zgromadzenia
II.
W glosowaniu wzielo udziai 93 uprawnionych czlonkow.
III.

W wyniku tajnego glosowania oddano 90 glosow waznych oraz 3 glosy niewazne.

Poszczegoini kandydaci otrzymali nastepuja^ ilosc glosow:
Lp.

1. Balcerzak Ewa

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

Ilosc
glosow

Nr czlonkowski
kandydata w MSM

Nazwisko i imi^
kandydata do Rady Nadzorczej

18399
25136
6591
14135
7945
27918
3673
8734
25047
15487
3883
26702
21317
20691
4750
27344
5107
27952
20840
26780
27064

Banaszak Adam
Bobinski Zdzislaw
Czapiewska Elzbieta
Czerwinski Stefan
Kojak Kamil
Maruszak Aleksander
Modrzynski Waldemar
Nijaki Mirosiawa
Olszewska Elzbieta
Patyk Lucjan
Rosinski Jan
Sowinski Bogdan
Stupak-Komorowska Lidia
Szajbach Kazimierz
Waczynski Witold
Wi^ctawski Andrzej
Wisniewski Pawel
Zaleska Krystyna
Zdunski Wiktor
Zylkowski Wieslaw
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13
11

59

L

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

Ad. 10
ZAMKNIECIE OBRAD
Jako ostatni glos zabral Przewodniczacy trzeciej cz^sci Walnego Zgromadzenia
Pan Waldemar Modrzynski, ktory podziekowal zebranym za aktywny udzial i zakonczyl
obrady o godz. 1822.

Protokolant
Tomasz Zapalowski

Przewodniczacy III cze^ci
Walnego Zgromadzenia
Waldemar Modrzynski

(podpis)

(podpis)

Sekretarz III cz?sci
Walnego Zgromadzenia
Leokadia Czerwinska

1
(podpis)
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WYKAZ ZALACZNIKOW

do protokotu z trzeciej czesci Walnego Zgromadzenia
Mtodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w Toruniu, ktore odbyio sie
dnia 17 czerwca 2015 roku w Klubie MKameleon" przy ul Tuwima 9 w Toruniu
1. Listy obecnosci czlonkow Spoldzielni przybylych na trzeciq czesc Walnego
Zgromadzenia.
2. Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej Mlodziezowej Spoldzielni
Mieszkaniowej za okres od czerwca 2014 r. do czerwca 2015 r.
3. Protokol z prac Komisj i Mandatewej.
4. Wniosek Rady Nadzorczej Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w sprawie braku
dostepu do mieszkafi w celu dokonania okresowych przegl^dow instalacji
wentylacyjnej i gazowej.
5. Sprawozdanie z dzialalnosci Zarzadu Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej za
2014 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Spoldzielni.
6. Informacja o realizacji uchwal podjetych przez Walne Zgromadzenie w 2014 roku.
7. Ocena dzialalnosci Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w swietle wynikow
przeprowadzonej cze^ciowej lustracji za okres 01.01. •*- 31.12.2013 r. i badania
sprawozdania finansowego za 2014 rok.
8. Protokol z prac Komisj i Uchwal i Wnioskow.
9. Protokoly z prac Komisji Skrutacyjnej.

Protokolant
Tomasz Zapatowski

Przewodnicz^cy III cz^sci
Walnego Zgromadzenia
Waldemar Modrzynski

(podpis)

(podpis)

Sekretarz IH czf sci
Walnego Zgromadzenia
Leokadia Czerwinska

(podpis)
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