Protokdl z pierwszej czesci Walnego Zgromadzenia
Mtodziezowei Spotdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, ktore odbyio sie
dnia 15 czerwca 2015 roku w Klubie ^.Kameleon" przy ul Tuwima 9 w Toruniu

Zgodnie z § 65 Statutu Spoidzielni Walne Zgromadzenie podzielone jest na czf sci, ktorych
ilosc oraz zasady zaliczania czionkow do poszczegolnych czesci Walnego Zgromadzenia
okresla Rada Nadzorcza. Na 2015 rok Rada Nadzoreza (uchwala z dnia 23.02,2015 r.)
dokonata podziahi Walnego Zgromadzenia na trzy czejsci wedtug nastf puj^cych zasad:
1. Czionkow posiadajacych lokale na Osiedlach Lelewela i KoHataja oraz czionkow
oczekujacych w kolejnosci alfabetycznej A-J, zaliezyc do pierwszej czesci Walnego
Zgromadzenia,
2. Czionkow posiadajacych lokale na Osiedlach Letnia, Kochanowskiego, Brzezina,
Miodych oraz czionkow oczekujaeych w kolejnosci alfabetycznej K-O, zaliczyc do
drugiej czesci Walnego Zgromadzenia,
3. Czionkow posiadajacych lokale na Osiedlach Antczaka, Chrobrego, Dekerta oraz
czionkow oczekujaeych w kolejnosci alfabetycznej P-Z, zaliczyc do trzeciej czesci
Wakiego Zgromadzenia.
Pierwsza^ czesc Walnego Zgromadzenia stanowi^ cztonkowie MSM zamieszkali lub
posiadajgcy lokale mieszkalne, uzytkowe, garaze na Osiedlach:
• Koltataja (nieruchomosci nr: 57,62,63,64,65,68,69,71,72,99,102) tj. ulice:
ul. Legionow
49; 51-51b; 53-53e; 55,57,59,61,63,65; 81-81b
ul. Podgorna
15,17,19,21,23-23b
ul. Lelewela
1-lb; 2-2b; 3; 6,8,10-10b
ul.KoHataja
4-4c; 5-5d; 6, 8, 10; lOa; 9-9a; 11-lla; 13-13b, 15; 12, 14,
16-16a; 17-17a; 18-18b; 19, 21; 20-20c; 22-22c; 23-23a;
25-25a; 27-27c; 29-29a; 31-31e
ul. Malachowskiego
14-14c; 14d; 16-16a; 18-18b; 20-20a; 22-22a; 24-24c; 24d;
26-26b; 28-28a
ul. Krotka
3; 5
ul. Sw. Jozefa
72
ul. Huiynowicz
9
• Lelewela (nieruchomosci nr: 39,40,41,42,43,44,46,47,52,53,54,55) tj. ulice:
ul. Wybickiego
lOb-lOe; 16-16d; 18-18a; 18b-18c; 19-19c; 20a-20c; 21-21c;
21d-21f; 22-22e; 23-23c; 30, 32; 34, 36-36b, 38-38a, 40;
40a-40b
ul. Lelewela
13-13c; 15,17,19; 32; 44; 44a, 46; 46a, 48; 50
ul. Wiazowa
7-7a; 9-9a, 11-1 la; 13,15; 23
ul. Ogrodowa
10,12
ul. Chodkiewicza
9,11,13,15; 17; 19
ul. Kordeckiego
6-6a; 8-8a; 10-10a
ul. Zelazna
1,3,5-5b; 11-lla

Cztonkowie oczeknjacy w kolejnosci alfabetycznej od A do J

Zawiadomienie wszystkich czionkow Spoidzielni o Walnym Zgromadzeniu
1. Zawiadomienia pisemne do cztonkow Spoidzielni.
Czlonkowie Spoidzielni powiadomieni zostali o Walnym Zgromadzeniu w formic
pisemnej na 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej ezesci Walnego
Zgromadzenia. Zawiadomienia zostaly wyslane imiennie na adresy zamieszkania.
Zawiadomienie zwieralo:
- uehwal? Zarzadu o terminach, miejscu i porzadku obrad wszystkich ezesci Walnego
Zgromadzenia wraz z informacja o miejscu wylozenia wszystkich sprawozdan i
projektow uchwal, ktore beda przedmiotem obrad Wamego Zgromadzenia oraz
o prawie czlonka Spoidzielni do zapoznania si? z tymi dokumentami, a takze
terminie zglaszania kandydatow na eztonkow Rady Nadzorczej,
- uchwal? Rady Nadzorczej o podziale Walnego Zgromadzenia na ezesci.
2. W spoldzielczej telewizji kablowej IVSodziezowej Spoldziemi Mieszkaniowej.
W telegazeeie umieszczono Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, ktore
zawieraio:
- uchwal? Zarzadu o terminach, miejscu i porzadku obrad wszystkich ezesci Walnego
Zgromadzenia wraz z informacja o miejscu wylozenia wszystkich sprawozdan i
projektow uchwal, ktore beda przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz
o prawie czlonka Spoldziemi do zapoznania si§ z tymi dokumentami, a takze
terminie zglaszania kandydatow na czionkow Rady Nadzorczej,
- uchwale Rady Nadzorczej o podziale Walnego Zgromadzenia na ezesci.
3. W internecie.
W internecie na stronie MSM umieszczono Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu,
ktore zawieraio:
- uchwale Zarzadu o terminach, miejscu i porzadku obrad wszystkich cz?sci Walnego
Zgromadzenia wraz z informacja o miejscu wylozenia wszystkich sprawozdan i
projektow uchwal, ktore beda przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz
o prawie czlonka Spoldziemi do zapoznania si? z tymi dokumentami, a takze
terminie zglaszania kandydatow na ezlonkow Rady Nadzorczej,
- uchwal? Rady Nadzorczej o podziale Walnego Zgromadzenia na ezesei.
4. W siedzibie Spoldziemi.
W siedzibie Spoldziemi na tablicy ogloszen umieszczono Zawiadomienie o Walnym
Zgromadzeniu, ktore zawieraio:
- uchwale Zarzadu o terminach, miejscu i porzadku obrad wszystkich cz?sci Walnego
Zgromadzenia wraz z informacja o miejscu wylozenia wszystkich sprawozdan i
projektow uchwal, kt6re beda przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz
o prawie czlonka Spoidzielni do zapoznania si? z tymi dokumentami, a takze
terminie zglaszania kandydatow na czionkow Rady Nadzorczej,
- uchwai? Rady Nadzorczej o podziale Walnego Zgromadzenia na cz?sci.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Zwiazkow Rewizyjpych, w ktorych
Spoldzielnia jest zrzeszona oraz Krajowa Rade Spoldzielcza
Wyslano pisemne zawiadomienia, ktore zawieraio informacje o terminach, miejscu i
porzadku obrad wszystkich czesci Walnego Zgromadzenia.
Tresc zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu iak nizej:
,,Uehwala Zarzadu Mlodziezowej Spoidzielni Mieszkaniowej w Toruniu
z dnia 22.04.2015 roku
w sprawie zwoiania Walnego Zgromadzenia MSM
Na podstawie § 67 ust 1 statutu MSM
Zarzad Mlodziezowej Spoidzielni Mieszkaniowej w Toruniu
zwohije
WALNE ZGROMADZENIE
ktore odbedzie si? w cz$sciach:
- cz^sc pierwsza
- w dniu 15 czerwca 2015 r. (poniedzialek) o godz. 16°°
- czesc druga
- w dniu 16 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 16°°
- cz^sc trzecia
- w dniu 17 czerwca 2015 r. (sroda) o godz. 16°°.
Wszystkie czesei Walnego Zgromadzenia odb^da sif w Klubie ,JfCameleon"
przy ulicy Tuwima 9 w Toruniu.
Porz^dek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybor prezydium cz§sci Walnego Zgromadzenia.
2. Wybor Komisji Walnego Zgromadzenia: Uchwal i Wnioskow, Skrutacyjnej,
Mandatowej.
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 czionkow Rady Nadzorczej wybieranych w
biezacym roku na nowa trzyletnia kadencje.
5. Wybory Rady Nadzorczej.
6. Sprawozdanie z dzialalnosci Zarzadu za 2014 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwal podj^tych 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 Spoidzielni, a nastejpnie ich podj^cie w
nastfpujacych sprawach:
a) zmiany Statutu Spoidzielni,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spoidzielni za 2014 rok,
c) zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu,
d) udzielenia absolutorium czlonkom Zarzadu,
e) podziahi zysku Spoidzielni za 2014 rok,
i) zgloszonych w trybie § 68 ust. 5 Statutu Spoidzielni,
h) zgloszonych przez czionkow Spoidzielni w trybie § 68 ust.6 Statutu Spoldzielni.

9. Ogloszenie wynikow wyboro w czlonkow Rady Nadzorczej.
10. Zamkniecie obrad.
Uchwala zostala podjeta przez Zarzad Mlodziezowej Spoidzielni Mieszkaniowej na
posiedzeniu w dniu 22.04.2015 r. (protokol nr 18/2015).
Czionek Spoidzielni posiada prawo do uczestniczenia z prawem glosowania w jednej
okreslonej czesci Walnego Zgromadzenia Spoidzielni. Jezeli czlonkowi Spoidzielni
przysiuguje prawo do wiecej niz jednego lokalu podstaw§ zaliczenia do okreslonej czesci
Walnego Zgromadzenia stanowi miejsce poiozenia lokalu, do ktorego prawo zostaio
najwczesniej nabyte.
Sprawozdania i projekty uchwai, ktore beda^ przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia sq.
wyiozone w siedzibie Spoidzielni ul. Tuwima 9 (w Biurze Loformacji — na parterze, wejscie
od ul. Tuwima 9, w dni robocze w godz. 7°° — 15°°, a we wtorki do godz. 17°°) oraz
opublikowane na stronie interaetowej wwwjnsm.torun.pl Czionek Spoidzielni ma prawo do
zapoznania si§ z tymi dokumentami.
Kandydatow na ezionkow Rady Nadzorczej zglaszaja^ czionkowie Spoidzielni pisemnie nie
pozniej niz 3 dni przed posiedzeniem pierwszej czesei Walnego Zgromadzenia tj. 11 czerwca
2015 r. (czwartek) do godz. 15°°. Do zgioszenia kandydata na czionka Rady Nadzorczej
wymagany jest pisemny wniosek podpisany przez co najmniej dziesieciu (10) czionkdw
Spoidzielni z podaniem numerow czionkowskich i adresu. Ponadto nalezy doi^czyc pisemne
oswiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na kandydowanie oraz oswiadczenie, ze nie
zajmuje si? interesami konkurencyjnymi wobec Spoidzielni., a w szezegolnosci nie
uczestniczy jako wspolnik lub czionek wiadz w podmiotach gospodarczych prowadz^cych
dziaialnosc konkurencyjn^ wobec Spoidzielni oraz, ze nie pozostaje z czionkami Zarz^du
Spoidzielni w zwiazku maizenskim oraz w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w
linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej, a takze posiada spoidzielcze prawo do lokalu
(garazu), odrebna^ wiasnosc lokalu (garazu) lub ekspektatyw? odrebnej wiasnosci lokalu
(garazu). Kandydatem na czionka Rady Nadzorczej nie moze bye osoba bed^ca
pracownikiem Spoidzielni."
Pisemne materiaiy na Walne Zgromadzenie wymienione ponizej zostaiy przygotowane na
21 dni przed terminem pierwszej cz§sci Walnego Zgromadzenia:
I. Podziai Walnego Zgromadzenia MSM na czesci.
n. Porz^dek obrad, terminy i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia w czesciach.
III. Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej.
IV. Ocena dzialalnosci Spoidzielni w swietle wynikow przeprowadzonej czesciowej
lustracji za okres 01.01. -s- 31.12.2013 r. i badania sprawozdania finansowego za 2014 r.
V. Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spoidzielni za 2014 rok:
1. Informacje podstawowe o Spoidzielni.
2. Sprawy czionkowsko-mieszkaniowe oraz gospodarka lokalami uzytkowymi.
3. Gospodarka zasobami mieszkaniowynii:
a) Wyniki dziaialnosci GZM w 2014 r.,
b) Koszty eksploatacji zasobow spoidzielczych,
c) Zuzycie mediow komunalnych i ich koszty,
d) Remonty, termomodernizacje, modernizacje, dewastacje,

e) Zalegiosci w oplatach za lokale i usiugi TVK oraz ich egzekucja.
4. Gospodarka finansowa:
a) Sprawozdanie finansowe za 2014 rok,
b) Sytuacja finansowa i majatkowa Spoidzielni.
5. Sprawy terenowo- prawne.
6. Dzialalnosc inwestycyjna.
7. Dziaialnosc spoleczno-kulturalna.
8. Telewizja kablowa.
VI. Sprawozdanie z realizacji uchwai podjetych przez Walne Zgromadzenie w 2014 roku.
VII. Projekty uchwai kierowane do Walnego Zgromadzenia bedace w jego kompetencjach.
VIII. Tryb obradowania Walnego Zgromadzenia Mlodziezowej Spoidzielni Mieszkaniowej w
Toruniu. (wyciag ze statutu Spoidziehii)
Udostepnienie cztoukom Spoidzielni wyzej wymienionyeh pisemnych matcriatow na
Walne Zgromadzenie odbylo sie:
1) w siedzibie Spoldzielni - w Biurze Informacji (na parteize przy ul. Tuwima 9),
2) w biurach administracji osiedlowych,
3) w internecie na stronie MSM.

Obecni:
Na pierwsz^ czesc Walnego Zgromadzenia przybyio 101 uprawnionych czlonkow
Spoidzielni.
Lista obecnosci — zalqczmk nr I
Przy podpisywaniu lisfy obecnosci czionkowie otrzymali ,,Kart§ czionka Miodziezowej
Spoidzielni Mieszkaniowej w Toruniu upowazniajac^ do wziecia udziahi i giosowania na
Walnym Zgromadzeniu MSM w 2015 roku" po sprawdzeniu czy dana osoba jest czionkiem
Spoidzielni i nalezy do danej czesci Walnego Zgromadzenia. Dla kazdej cz^sci Walnego
Zgromadzenia zostaiy przygotowane karty w innym kolorze.
Na Walne Zgromadzenie przybyli rowniez czionkowie Zarzadu i Rady Nadzorczej MSM.
Porzadek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybor prezydium czesci Walnego Zgromadzenia.
2. Wybor Komisji Walnego Zgromadzenia: Uchwai i Wnioskow, Skrutacyjnej,
Mandatewej.
3. Sprawozdanie z dziaialnosci Rady Nadzorczej oraz ocena dziaiahiosci Spoidzielni w
swietle przeprowadzonej lustracji i badania sprawozdania finansowego za 2014 rok.
4. Podjecie uchwaiy o okresleniu liczby czionkow Rady Nadzorczej wybieranych w
biez^cym roku na now^ trzyletnia kadencj^.
5. Wybory Rady Nadzorczej.
6. Sprawozdanie z dziaiahiosci Zarzadu za 2014 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwai 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
nastejsujacych sprawach:
a) zmiany Statutu Spoldzielni,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spoldzielni za 2014 rok,
c) zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu,
d) udzielenia absolutorium czlonkom Zarz^du,
e) podziatu zysku Spoidzielni za 2014 rok,
f) zgloszonych w trybie § 68 ust. 5 Statutu Spoldzielni,
h) zgloszonych przez czlonkow Spoidzielni w trybie § 68 ust.6 Statutu Spoidzielni.
9. Ogloszenie wynikow wybordw czlonkow Rady Nadzorczej.
10. Zamkniecie obrad.
Ad.l
All

Walne Zgromadzenie otworzyl o godz. 16 Przewodniczacy Rady Nadzorczej
Pan Marian Fr^ckiewicz, ktoiy powital zebranych.
Nast^pnie przystapiono do zglaszania kandydatur do Prezydium Walnego Zgromadzenia.
Na Przewodniczacego zgloszono kandydature Pana Zdzislawa Bobinskiego, ktory wyrazil
zgod? na kandydowanie.
W wyniku przeprowadzonego glosowania kandydat otrzymal nast^pujqca ilosc
glosow:
Pan Zdzislaw Bobinski — 75 glosow ,,za",
0 gtosow ,,przeciw ",
1 gios „ •wstrzymujqcy si$ "
Prz&vodniczqcym Prezydium Walnego Zgromadzenia zostal Pan Zdzislaw Bobinski,
Na Zastejpce^ Przewodniczacego zgloszono kandydaturf Pana Romana Rutkowskiego, ktory
wyrazil zgodf na kandydowanie.
W wyniku przeprowadzonego glosowania kandydat otrzymal nastepujgpi ilosc
glosow:
Pan Roman Rutkowski - 80 glosow ,,za ",
0 glosow ,,przeciw ",
0 glosow „ wstrzymujqcych si$ "
Zastepcq Przewodniczacego Prezydium Walnego Zgromadzenia zostal Pan Roman
RutkowskL
Na Sekretarza zgloszono kandydatur^ Pani Marii Bosowicz, ktora wyrazila zgod? na
kandydowanie.
W wyniku przeprowadzonego giosowania kandydatka otrzymala nast^puj^c^ ilosc
glosow:
Pani Maria Bosowicz - 81 glosow ,,za",
0 glosow ,,przeciw ",
0 glosow „ wstrzymujqcych si% "
Sekretarzem Walnego Zgromadzenia zostala Pani Maria Bosowicz.
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Ad. 2
Do Komisji Uchwal i Wnioskow zgtoszono kandydatur? Pani Elzbiety Laszewskiej,
Pani Haliny Grabowskiej i Pana Michala Zaleskiego. Wszystkie zgloszone osoby wyrazily
zgode na kandydowanie.
W wyniku przeprowadzonego glosowania poszczegolni kandydaci otrzymali
nastepuj^c^ ilosc giosow:
Pani Elzbieta Laszewska
- 82 glosy „ za ",
0 giosow ,,przeciw ",
1 glos „ wstrzymujqcy si$ "
Pani Halina Grabowska
- 84 gtosy „ za ",
0 giosow ,,przeciw ",
0 giosow „ wstrzymujqcych siq "
Pan Michai Zaleski
- 84 glosy „ za ",
0 giosow ,,przeciw ",
0 giosow „ wstrzymujqcych si$ "
Komisja Uchwal i Wnioskow ukonstytuowala sif nastf pujaco:
Pani Elzbieta Laszewska
— Przewodniczaey Komisji
Pani Halina Grabowska
- Z-ea Przewodniezacego Komisji
Pan Miehal Zaleski
- Sekretarz
Do Komisji Skrutaeyjnej zgtoszono kandydatur^ Pani Stefanii Waliszewskiej, Pani
Katarzyny Gebickiej, Pani Angeliki Druzynskiej, Pani Barbary Jankowskiej i Pani Anny
Dolaty. Wszystkie zgloszone osoby wyrazily zgod? na kandydowanie.
W wyniku przeprowadzonego giosowania poszczegolni kandydaci otrzymali
nastepujacq ilosc giosow:
Pani Stefania Waliszewska — 74 glosy „ za ",
0 giosow ,,przeciw ",
0 giosow „ wstrzymujqcych si$ "
Pani Katarzyna Gebicka
- 85 giosow „ za ",
0 giosow }>przeciw ",
1 glos „ wstrzymujqcy siq "
Pani Angelika Druzynska - 84 glosy „ za ",
0 giosow ,,przeciw ",
0 giosow „ wstrzymujqcych si$ "
Pani Barbara Jankowska
- ^5 giosow „ za ",
0 giosow ,,przeciw ",
0 giosow „ wstrzymujqcych sig "
Pani Anna Dolata
- 83 glosy „ za ",
0 giosow ,,przeciw ",
0 giosow „ wstrzymujqcych si$ "
Komisja Skrutacyjna ukonstytuowaia sif nastf pujqco;
Pani Stefania Waliszewska — Przewodniczaey Komisji
Pani Angelika Druzynska
- Z-ca Przewodniezacego Komisji

Pani Anna Dolata
Pani Katarzyna Gebicka
Pani Barbara Jankowska

- Sekretarz
— Czionek
— Czionek

Do Komisji Mandatewej zgioszono kandydatur? Pani Grazyny Sledz, Pani Krystyny
Gorzynskiej i Pana Wojciecha Politowskiego. Wszystkie zgioszone osoby wyraziiy zgodf na
kandydowanie.
W wyniku przeprowadzonego giosowania poszczegolni kandydaci otrzymali
nastepujaea^ ilosc giosow:
Pani Grazyna Sledz
- 85 giosow „ za ",
0 giosow ,,przeciw ",
0 giosow „ wstrzymujqcych si$ "
Pani Krystyna Gorzynska - 85 giosow „ za ",
0 giosow ,,przeciw ",
0 giosow „ wstrzymujqcych si$ "
Pan Wojciech Politowski
- 86 giosow „ za ",
0 giosow ,,przeciw ",
0 giosow „ wstrzymujqcych si$ "
Komisja Mandatowa ukonstytuowala sie nast^pujgeo:
Pani Grazyna Sledz
- Przewodniczacy Komisji
Pani Krystyna Gorzynska - Z-ea Przewodniczacego
Pan Wojciech Politowski
- Sekretarz
Ad. 3
Sprawozdanie z dziaialnosci Rady Nadzorezej oraz ocene dzialalnosci Spoldzielni
w swietle przeprowadzonej lustracji i badania sprawozdaniafiuaansowegoMSM za 2014
rok przedstawii przedstawiciel Rady Nadzorezej Pan Kazimierz Szajbach.
Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej oraz ocena dzialalnosci Spoldzielni
za 2014 rok—zalqcznik nr 2 inr 7
Nastepnie Przewodniczacy Walnego Zgromadzenia Pan Zdzislaw Bobinski poprosil
Komisje Mandatowq. o odczytanie protokohi z prac Komisji Mandatowej.
Komisja stwierdziia ze:
1. Walne Zgromadzenie Miodziezowej Spoidzielni Mieszkaniowej zostaio zwoiane
zgodnie z § 67 ust. 1 i § 68 statutu Spoidzielni.
2. W momencie otwarcia obrad o godz. 16°° na Walne Zgromadzenie przybyio 96
cztonkow.
3. Obecni na sali czionkowie Spotdzielni posiadaj^ mandaty upowazniajqce do czynnego i
biernego prawa wyborczego.
4. Zgodnie z § 69 ust. 3 statutu Spoidzielni Walne Zgromadzenie jest prawomocne i
zdolne do podejmowania uchwai.
5. W trakcie obrad przybyio 5 czionkow. Wobec powyzszego na liscie obecnosci jest
podpisanych 101 czionkow - godz. 1710.
Protokol Komisii Mandatowej - zalqcznik nr 3
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Po wysluchaniu protokolu z prac Komisji Mandatowej, Przewodniczacy Walnego
Zgromadzenia Pan Zdzislaw Bobinski poinformowal, ze do Walnego Zgromadzenia wplynal
wniosek - apel Rady Nadzorczej Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w sprawie braku
dostepu do mieszkan w celu dokonania okresowych przegladow instalacji wentylacyjnej i
gazowej, proszac Przewodniczaeego Komisji Uehwal i Wnioskow Pania^ ELzbiete Laszewsk^
o jego odczytanie i poddanie pod glosowanie.
Rekomendacj? poparcia ww. wniosku przedstawil przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan
Kazimierz Szajbach.
,,Dzialajac na podstawie § 71 pkt 4 Statutu Spoldzielni, Walne Zgromadzenie
rozpatrzylo wniosek Rady Nadzorczej i postanawia, co nastejpuje:
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 - ,JMagazyn MSM - Nasze Sprawy", na klatkach
schodowyeh i na stronie wwwjtnsm.torun.pl".
WyniM giosowania:
,,za"
-90gtosaw
,,przeciw"
- 0 glosow
„ wstrzymujqcych sig " - 1 gios
,,ilosc cztonkaw MSMbiorqeych udzial w gtosawemiu" - 91 osob.
Wniosek w sprawie braku dostqpu do mieszkan w celu dokonania okresowych przeglqdow
instalacji wentylacyjnej i eazowej — zalacznik nr 4

Ad. 4
Komisja Uehwal i Wnioskow przedstawila Walnemu Zgromadzeniu i poddala
glosowaniu nastepuj^cy projekt uchwafy. Glosy liczyla Komisja Skrutaeyjna.
Projekt uchwaly nr 1/2015 w sprawie: okreslenia liczfoy czlonkow Rady Nadzorczej
wybieranych w biezaeym roku na now^ trzyletni^ kadencje, o brzmieniu jak nizej:
,JDzialaj^e w oparciu o postanowienia § 66 pkt 13 Statutu Spoidzielni, Walne
Zgromadzenie Mlodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwalf
o tresei:
Walne Zgromadzenie ustala liczb? 11 czlonkow Rady Nadzorczej wybieranych w
biezaeym roku na now§ trzyletnia kadencje."
WyniM glosowania:
„ za "
- 89 glosaw
,,przeciw"
- 1 gtos
„ wstrzymujqcych siq " - 0 glosaw
„ ttosc czlonkow MSMbiorqeych udzial w glosowaniu" - 90 osob.

Ad. 5
Wybor Rady Nadzorczej
Przewodniezacy Prezydium Walnego Zgromadzenia Pan Zdzisiaw Bobinski zapoznai
czionkow Spoidzielni przybylych na pierwsz^ czejsc Walnego Zgromadzenia z listg
kandydatow na czlonkow Rady Nadzorczej oraz informacj^ na temat wymogow formalnych
jakie musi spemiac wniosek w sprawie zgloszenia kandydata na czlonka Rady Nadzorczej.
Alfabefyczna 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 imie
kandydata do Rady Nadzorczej
Balcerzak Ewa
Banaszak Adam
Bobinski Zdzisiaw
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
Zyikowski 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 ezlonka Rady
Nadzorczej 21 wnioskow speinia wymogi formalne.
Wymogi formalne (zgodnie z § 71 ust. 6 i 7 statutu Spoidzielni):
1. Termin wprywu do MSM - pisemne zgloszenie kandydata nie pozniej niz 3 dni przed
posiedzeniem pierwszej czejsci Walnego Zgromadzenia tj. do 11.06.2015 r. (wlacznie).
2. Pisemny wniosek o zgloszeniu kandydata podpisany przez co najmniej dziesifciu
czionkow MSM z podanymi niHnerami czionkowskimi i adresem oraz:
a) zgioszony kandydat jest czionkiem MSM, posiada w niej spoidzielcze prawo do lokalu
(garazu), prawo odrebnej wlasnosci lokalu (garazu) lub ekspektatywf odr^bnej
wlasnosci lokalu (garazu),
b) osoby (co najmniej 10-ciu) podpisane pod wnioskiem s^ czlonkami MSM.
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3. Pisemne oswiadezenie kandydata o wyrazeniu zgody na kandydowanie oraz oswiadczenie,
ze nie zajmuje sie interesami konkurencyjnymi wobec MSM a w szczegolnosci nie
uczestniczy jako wspolnik lub czlonek wladz w podmiotach gospodarczych prowadzacych
dziaialnosc konkurencyjng wobec MSM oraz, ze nie pozostaje z czionkami Zarzadu MSM w
zwiazku matzenskim oraz w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej lub w
dragim stopniu liiiii bocznej.
4. Kandydatem na czlonka Rady Nadzorczej nie moze bye osoba b§daca pracownikiem
Spoidzielni.
5. Kandydat nie byl czionkiem Rady Nadzorczej MSM przez dwie ostatnie kadencje.
Alfabetyczna lista kandydatow spelniajaeyeh wymogi formalne
i umieszezona na karcie tajnego giosowania.

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

Nazwisko i imif
kandydata do Rady Nadzorczej
Balcerzak Ewa
Banaszak Adam
Bobinski Zdzistaw
Czapiewska Elzbieta
Czerwinski Stefan
Kojak Kamil
Maruszak Aleksander
Modrzynski Waldemar
Nijaki Mtroslawa
Olszewska Elzbieta
Patyk Lucjan
Rosinski Jan
Sowinski Bogdan
Stupak-Komorowska Lidia
Szajbaeh Kazimierz
Waczynski Witold
Wieclawski Andrzej
Wisniewski Pawel
Zaleska Krystyna
Zdunski Wiktor
Zyikowski Wieslaw

Nr cztonkowski
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. 1710 na sali obrad przebywalo 101 czionkaw Spoidzielni posiadajqcych mandaty
uprawniajqce do giosowania (zgodnie z listq obecnosci).
Przewodniczqcy Prezydium Walnego Zgromadzenia Pan Zdzislaw Bobinski poprosi!
Komisj^ Skrutacyjn^ o rozdanie kart tejnego giosowania dotycz^cych wyborow czionkow
Rady Nadzorczej.
Glosuj^cych poinformowano o trybie giosowania i zwrocono uwagf, ze nalezy
zaznaczyc znakiem [X] nazwiska osob, na ktorych sif glosuje. Dose zaznaezonych nazwisk na
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czlonkow Rady Nadzorczej powinna wynosic maksymalnie 11 osob. W przeciwnym
przypadku glos bfdzie niewazny.
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 hart tajnego glosowania do urny o godz. 17 5 Komisja Skrutacyjna opuscila salq
obrad w celu policzenia glosaw.

Ad. 6
Sprawozdanie z dzialalnosci Zarzada za 2014 rok rozpoczal Zastepca Prezesa
Zarzadu Spoldzielni Pan Siawomir Konieczka, ktory przedstawil informacje dotyczace
eksploatacji zasobow mieszkaniowych.
Nastf pnie 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 ZoHciewicz.
Sprawy finansowe przedstawila Gtowna Ksiegowa Pani Wieslawa Zurawska.
Svrawozdanie z dzialalnosci Zarzadu za 2014 rok - zalacznik nr 5

Ad. 7
Czlonek Zarzadu Spoldzielni Pani Ewa Kurczewska poinformowala o realizacji
uchwal podjftych przez Walne Zgromadzenie w 2014 roku,
Informacia o realizacji uchwal podjgtych przez Walne Zsromadzenie w 2014 roku — zaiqcznik
nr 6
Przed przystapieniem do kolejnego punktu porzqidku obrad Walnego Zgromadzenia
jakim jest przedstawienie projektow uchwal i poddanie ich pod glosowanie Przewodnicz^cy
Walnego Zgromadzenia Pan Zdzislaw Bobinski poprostt Komisjf Mandatowa o ponowne
przeliczenie ilosci czlonkow Spoldzielni przebywaj^cych na sali obrad.
Komisja Mandatowa po przeliczeniu poinformowala, ze obecnie na sali obrad o godzinie 1810
przebywa 58 czlonkow Spoldzielni.

Ad. 8
Komisja Uchwal i Wnioskow przedstawiia Walnemu Zgromadzeniu i poddala
glosowaniu nastejpujace projekty uchwat. Giosy h'czyla Komisja Skrutacyjna.
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Projekt uchwaly nr 2/2015 w sprawie: sprawie zmiany Statutu Mfodziezowej Spoldzielni
Mieszkaniowej w Toruniu, o brznaieniu jak nizej:
JDziaiajac w oparciu o postanowienia § 66 pkt 9 Statutu Spoldzielni., Walne
Zgromadzenie Mlodziezowej Spoidzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwai?
o tresci:
I. 1. Skresia sie tresc § 18 w calosci
,,1. Lokale mieszkalne wybudowane przy wykorzystaniu kredytu ze srodkow
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego nie moga^ bye, pod rygorem niewaznosci,
wyodr?bnione na wiasnosc.
2. W domach wybudowanych z udziaiem srodkow z Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego spoidzielcze lokatorskie prawo do lokalu )oie moze bye
przedmiotem ustanowienia piawa odrebnej 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 sie skuteczne z chwil^ przyjecia nabywcy w poczet czlonkow."
3. Skresla sie nunkt 3 S 33
,,Spoldzielnia, na wniosek czionka Spoldzielni posiadajacego tytul do lokalu
wybudowanego z udziaiem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, moze
dokonad zamiany lokalu przez zawareie umowy o ustanowienie spoidzielczego
lokatorskiego prawa do innego lokalu mieszkalnego w zamian za pozostawienie do
dyspozyeji Spoldzielni lokalu dotychczasowego".
4. Zmienia sie tresc punktu 6 § 71
- po wyrazach: ,4inii bocznej" dodaje sif tresc: ,,a takze posiada spoidzielcze prawo
do lokalu (garazu), odrebnq wlasnosc lokalu (garazu) lub ekspektatywg odrebnej
wlasnosci lokalu (garazu)."
5. Zmienia sie tresc punktu 7 § 71
- po wyrazach: ,,pracownikieni Spoldzielni" dodaje sif tresc: ,,oraz nie posiada
spotdzielczego prawa do lokalu (garazu), odrebnej wlasnosci lokalu (garazu) lub
ekspektatywy odrebnej wlasnosci lokalu (garazu)."
6. Zmienia sie tresc punktu 2 § 71a
- skresla si? liczb? ,,15" wpisujac liczbf: ,,11"
7. Zmienia sie tresc punktu 3 § 71a
- skresla sie liczb? ,,11" wpisujac liczbf: „ 9"
8. Zmienia sie tresc punktu 1 § 74
- skresla si? wyrazy ,jedenastu do pietnastu" wpisuje sif tresc: ,,dziewieciu do
jedenastu"
II. Zobowiazuje si? Zarz^d Spoidzielni do opracowania tekstu jednolitego Statutu
Spoidzielni i zgioszenia wniosku do Krajowego Rejestru Sadowego.
HI. Wykonanie uchwaiy zleca si? Zarzadowi Spoidzielni.
IV. Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podj?cia z moc^ obowiazuj^c^ od dnia wpisania
zmian do Krajowego Rejestru Sadowego."
WyniM glosowania:
„ za "
- 56 glosow
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,,przeciw"
- 1 glos
„ wstrzymujqcych sig " - 0 gtosow
„ Hose czionkow MSM biorqcych udzial w gtosowaniu " -57 osob.

Projekt uchwaiy nr 3/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Mfodziezowej Spoldzielni Mieszkaniowej w Toruniu za 2014 rok, o brzmienin jak nizej:
,,Dziaiajac w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spoidzielczego - 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 Spoidzielni, Walne Zgromadzenie Mlodziezowej Spoidzielni
Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spoldzierai za 2014 rok,
na ktore skiada si§:
1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) Bilans sporzadzony na dzien 31 grudnia 2014 roku, ktory po stronie aktywow i
pasywow zamyka si? kwota^ 354.084.095,63zi.
3) Rachunek zysk6w 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 zi.
Zgodnie z art.6 ust 1. Ustawy o spoidzielniach mieszkaniowych roznica mifdzy
przychodami a kosztami Spoidzielni zwi^ksza odpowiednio przychody lub koszty tej
gospodarki w roku nastepnym, oraz zysk netto uzyskany z pozostaiej dzialalnosci
gospodarczej wysokosei 1.939.841,23 zl.
4) Dodatkowe informaeje i objasnienia.
5) Rachunek przepiywow 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 zi.
6) Zestawienie zmian w kapitale (runduszu 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 zi i zmniejszenie ich wartosci o kwote 7.190.870,20 zi."
Sprawozdanie finansowe Spoidzielni za 2014 rok wraz z omnia i ravortem niezaleznego
rewidenta z badania tego sprawozdania—zatqcznik nr 7
Wyniki glosowania:
„ za "
- 56 giosow
,,przeciw "
-2 glosy
„ wstrzymujqcych siq " - 0 glosow
„ ilosc czionkow MSM biorqcych udzial w gtosowaniu " - 58 osob.

Projekt uchwaiy nr 4/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z dziatalnosci
Zarzadu Mtodziezowej Spoidzielni Mieszkaniowej za rok 2014, o brzmieniu jak nizej:
,,Dziaiajac w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spoidzielczego — 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 Spoidzielni, Walne Zgromadzenie Miodziezowej Spoidzielni
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Mieszkaniowej w Toruniu zatwierdza sprawozdanie z dzialalnosei Zarzadu Spoidzielni za rok
2014. Sprawozdanie z dzialalnosci Zarzadu Mlodziezowej Spoidzielni Mieszkaniowej
za 2014 rok w zalaczeniu."
Sprawozdanie z dzialalnosci Zarzadu za 2014 rok—zaiqcznik nr 5
Wyniki glosowania:
,,za"
- 57 glosow
,,przeciw"
- 0 glosow
„ wstrzymujqcych si% " - 1 glos
„ Hose czlonkow MSMbiorqcych udzial w glosowaniu " - 58 osob.

Projekt uehwaiy nr 5/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarzadu,
o brzmieniu jak nizej:
JDzialajac w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Piawa spoidzielczego - 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 Spoidzielni, Walne Zgromadzenie Mlodziezowej Spoidzielni
Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu si§ i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego
z dzialalnosci Zarzadu (w tym sprawozdania finansowego Spoidzielni) za 2014 rok udziela
absolutorium mgr inz. Jerzemu Zolkiewiczowi - Prezesowi Zarzadu Spoidzielni."
Wyniki glosowania:
,,za"
-57giosow
,,przeciw"
- Qgtosow
„ wstrzymujqcych sig " - 1 glos
„ ilosc czlonkow MSMbiorqcych udzial w glosowaniu" - 58 osob.

Projekt uehwaiy nr 6/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Zastejpey Prezesa,
o brzmieniu jak nizej:
,,Dzialajac w oparciu o postanowienia art 38 § 1 pkt 2 Prawa spoidzielczego — 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 Spoidzielni, Walne Zgromadzenie Mlodziezowej Spoidzielni
Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu si? i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego
z dzialalnosci Zarzadu (w tym sprawozdania finansowego Spoidzielni) za 2014 rok udziela
absolutorium mgr inz. Slawomirowi Konieczce - Zastejpcy Prezesa Zarzadu Spoidzielni."
Wyniki glosawania:
,,za"
- 57 glosow
,,przeciw"
- 0 glosaw
„ wstrzymujqcych sig " - 1 glos
„ ilosc czlonkaw MSMbiorqcych udzial w glosowaniu" - 58 osob.
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Projekt uchwaly nr 7/2015 w sprawie: udzielenia absolutorinm cztonkowi Zarzadu,
o brzmieniu jak nizej:
JDzialajac w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 2 Prawa spoidzielczego - 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 Spoidzielni, Walne Zgromadzenie Miodziezowej Spoidzielni
Mieszkaniowej w Toruniu po zapoznaniu si§ i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego
z dziaialnosci Zarzadu (w tym sprawozdania finansowego Spoidzielni) za 2014 rok udziela
absolutorium mgr Ewie Kurczewskiej - Czlonkowi Zarzadu Spoidzielni."
Wyniki giosowania:
,,za"
- 57gtosow
,,przeciw"
- 0 gtosow
„ wstrzymujqcych sig " - 1 gios
„ Hose cztonkaw MSMbiorqcych udzial w giosowaniu " - 58 osob.

Projekt nchwaly nr 8/2015 w sprawie: podzialu zysku netto Spoidzielni za 2014 rok,
o brzmieniu jak nizej:
,JDziaiajae w oparciu o postanowienia art. 38 § 1 pkt 4 Prawa spoidzielczego - 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 Spoidzielni, Walne Zgromadzenie
Mlodziezowej Spoidzielni Mieszkaniowej w Toruniu podejmuje uchwaie o tresci:
I,
Walne Zgromadzenie dokonuje podziahi zysku netto Spoidzielni za 2014 rok
kwoty 1.939.841,23 zl. w nastejpujacy sposob:
1. zasilic przyehody w nieruchomosciach kwotq
665.652,00 zi.
2. zasilic fundusz spoieczno - kulturalny kwot^
130.000,00 zi.
3. zasilic fundusz przysziych inwestycji kwot^ 1.144.189^3 zl.
n.
Powyzszy podziai zysku netto za 2014 rok nalezy wprowadzic w ksifgach
rachunkowych Spoidzielni w 2015 roku.
m. Wykonanie uchwaiy zleca sif Zarzqdowi Spoidzielni.
IV.
Uchwaia wchodzi w zycie z dniem jej podjecia."
Wyniki glosowania:
,,za"
-57giosow
,,przeciw"
- 0gtosow
„ wstrzymujqcych si$ " - 1 glos
„ ttosc czfonkow MSMbiorqcych udziai w giosowaniu" - 58 osob.
Protokot zprac Komisji Uchwal i Wnioskow—zatacznik nr 8
Protokofy zprac Komisji Skmtacyine/ — zalqcznik nr 9
Uwaga porzadkowa: Nie wszyscy czlonkowie bgdqcy na sail obrad brali udziai w
gtosowaniach.
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Ad. 9
Ogioszenia wynikow wyborow czionkow Rady Nadzorczej dokonaia Przewodniczaca
Komisji Skrutacyjnej Pani Stefania Waliszewska.
Komisja dziaiaia w skiadzie:
1. Pani Stefania Waliszewska - Przewodniezacy Komisji
2. Pani Angelika Druzynska - Z-ca Przewodniczacego Komisji
3. Pani Anna Dolata
- Sekretarz
4. Pani Katarzyna Gebicka - Czionek
5. Pani Barbara Jankowska -Czionek
Komisja w wvzej wvmicnionym skiadzie stwierdza co nastepuje:
I.
Komisja przygotowaia i rozdaia karty tajnego giosowania czionkom MSM
uprawnionym do giosowania (w ilosci 100 szt) z alfabetycznym wykazem
kandydatow na cztonkow Rady Nadzorczej MSM zgodnie z list^ kandydatow
ustalona^ przez Prezydium Walnego Zgromadzenia
BE.
W giosowaniu wzieio udziai 100 uprawnionych czionkow.

in.

W wyniku tajnego giosowania oddano 98 giosow waznych oraz 2 giosy niewazne.
Poszczegolni kandydaci otrzymali nastfpuja^ ilosc giosow:

Lp.

Nazwisko i imie
kandydata do Rady Nadzorczej

Nr czionkowski
kandydata w MSM

1. Balcerzak Ewa

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

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

Banaszak Adam
Bobinski Zdzislaw
Czapiewska Elzbieta
Czerwinski Stefan
Kojak Kamil
Maruszak Aleksander
Modrzynski Waldemar
Nijaki Miroslawa
Olszewska Elzbieta
Patyk Lucjan
Rosiriski Jan
Sowinski Bogdan
Stupak-Komorowska Lidia
Szajbach Kazimierz
Waczynski Witold
Wif clawski Andrzej
Wisniewski Pawel
Zaleska Krystyna
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Ilosc
glosow

31
9

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

20. Zdunski Wiktor
21. Zylkowski Wieslaw

26780
27064

7
48

Ad. 10
ZAMKNIECBE OBRAD
Jako ostatni gjos zabrai Przewodniezacy pierwszej czesci Walnego Zgromadzenia
Pan Zdzisiaw Bobinski, ktory podziekowal zebranym za aktywny udziaJ i zakonczyl obrady
ogodz. 1836.

Przewodaicz^cy I ezesei
Walnego Zgromadzenia
Zdzisiaw Bpbinski

Protokolant
Tomasz Zapalowski

(podpis)

(pod^pis)

Sekretarz I ezesei
Walnego Zgromadzenia
Maria Bosowicz
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WYKAZ ZAL4CZNIKOW
do protokolu z pierwszej czesci Wainego Zgromadzenia
Mtodziezowei Spoldzielui Micszkaniowej w Toruniu, ktore odbylo sie
dnia 15 czerwca 2015 roku w Klubie JKameleon" przy ul Tuwima 9 w Toruniu
1. Listy obecnosci czlonkow Spoidzieini przybylych na pierwszq cz^sc Wainego
Zgromadzenia.
2. Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorezej Mtodziezowej Spoidzieini
Mieszkaniowej za okres od ezerwea 2014 r. do czerwca 2015 r.
3. Protokoi z prac Komisji Mandatewej.
4. Wniosek Rady Nadzorczej Mlodziezowej Spoidzieini Mieszkaniowej w sprawie braku
dostfpu do mieszkan w celu dokonania okresowych przegl^dow instalacji
wentylacyjnej i gazowej.
5. Sprawozdanie z dzialalnosci Zarzqdu Mlodziezowej Spoidzieini Mieszkaniowej za
2014 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Spoidzieini.
6. Infonnacja o realizacji uchwal podjetych pizez Walne Zgromadzenie w 2014 roku.
7. Ocena dzialalnosci Mlodziezowej Spoidzieini Mieszkaniowej w swietle wynikow
przeprowadzonej czfsciowej lustracji za okres 01.01. -=- 31.12.2013 r. i badania
sprawozdania finansowego za 2014 rok.
8. Protokoi z prac Komisji Uchwal i Wnioskow.
9. Protokoly z prac Komisji Skrutacyjnej.

Protokolant
Tomasz ZapaJowski

Przewodniczacy I czesci
Wainego Zgromadzenia
Zdzisiaw Bobinski

/ ^^- .
(podpis)

/

(podpis)

Sekretarz I ez^sci
Wainego Zgromadzenia
Maria Bosowicz
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