
PRoToKoŁ
z obrad Kolegium 'Walnego Zgromadzenia

SM ,rRadogoszcz-Zachód" w Łodzi
odbytego w dniu 30 czerwca 2015r.

W zwiąku z odbyciem wszystkich części Walnego Zgtomadzeńa SM ,,Radogoszcz-Zachod"
w Łodzi w dniach 09, 1 1,16 i 18 czerwca2}llt, Zarząd Spółdzielni UchwałąNł 156lz12015,
zgodnie z 124 plł.7 Statufu , rwołń na dzien 30 czerwc a ż0l5r godz. 1700 w siedzibie
Spółdzielni w Łodzi ul. 11 Listopada 38 - Kolegium Walnego Zgromadzenia w składzie
przewodniczący i sekretarze wszystkich części Walneg o Zgromadzenia.

Listę obecności załączono do niniejszego protokołu.

Kolegium Walnego Zgromadzęnta udzieliło przęz aklamację zgody na ptzęwodniczenie
obradom - Prezes owi Zarządu Piotrowi Lebiedzńskiemu.

Prezydium kużdej części Walnego Zgtomadzęnia otrzymńo teczkę zawierającą dokumentację
z przeptowadzonej ich części Walnego Zgromadzeńa, zdeponowaną do czasu rozpoczęcia
obrad Kolegium w siedzibie Spółdziehri.
Na prośbę Przewodniczącęgo Piotra Lebiedzińskiego - przęwodniczący i sekretatzę
poszczęgólnych części Walnego Zgromadzenia sprawdzili i potwierdzili nienaruszalnośc
kopert zawterających wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej SM ,,Radogoszcz,
Zachód" podpisanych przez członków komisji mandatowo-skrutacyjnych i wyborczych
poszczęgólnych części Walne go Zgr omadzeńa.
Kolegium nie wniosło zadnych zastrzężęi.

Po zapoznaniu się z dokumentacją
- protokołami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych i Wyborczych poszczególnych części

Walnego Zgromadzenia,
- protokołami obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzerua, Kolegium ustaliło co

następuje:

- łączrue w Walnym Zgromadzęruu SM ,,Radogoszcz-Zachód" w Łodzi odbytym w częściach
w dniach 09, 11, 16 i 18 czerwca 2015 roku uczestniczyło 203 członków Spółdzielru, z
czego w poszczególnych częściach:

Część I
Część II
Część III
Część IV

42 członkow
21 członkow
90 członków
50 członków

- na kużdej części Walnego Zgromadzeńa poddano pod głosowanie wszystkie projekty
uchwał, zgodnie z podanym do wiadomości członków Spółdzielni porządkiem obrad.
Podsumowując lvyniki głosowania projektów uchwał, Kolegium Walnego Zgromadzeńa,
zgodnie z zńącztnkiem Nr 1 do protokofu, stwierdza:

uchwała Nr ltwznaś
,,Walne Zgromadzerue SM ,,Radogoszc z-Zachod" w Łodzi, dzińając na podstawie 1 17 pkt.

2 Statufu postanawi a zatwięrdzic sprawozdanie finansowe SM ,,Rad agoszcz-Zachód w Łodzi
za2014 rok, na które składa się:



1) wprowadzęruę do sprawozdantafinansowego,
ż) bilans sporządzony na dziefi3l.12.2014r, który po stronie aktywow i pasywów

zarrryka się sumą 88.002.437,33ń,
3) rachunek zysków i strat zarckobrotowy od 01.01.2014r do 31.1z.z}L4r,wykazujący

zysk netto w wysokości 659 .004,83zł,
4) dodatkowe informacje i objaśnienia."

Kolegium stwierdza: Uchwała Nr 1,1-WZl2015 została podjęta.
za |4l
przeciw t7
wstrzymało się 9

Uchwała Nr 2NIZ|2015
,,Walne Zgtomadzelnę SM ,,Radogoszcz-Zachód" w Łodzi, dzińając na podstawie 1l7 pkt.

ż Statutu postanawi a zatwięrdzió sprawozdanie Zaruądu z dzińńności SM ,,Radogoszcz-
Zachod w Łodzi za okres 0l .01 .20l4r - 31 .12.2014r;'

Kolegium stwierdza: Uchwała Nr 2|WZD015 została podjęta.
za 138
przeciw 20
wstrzymało się 11

Uchwała Nr 3IWZl20l5
,,Walne Zgromadzenię SM ,,Radogoszcz-Zachod" w Łodzi, dzińając na podstawie 1 17 pkt.

4 Stafufu , po ptzeprowadzeniu głosowania, stwierdza że, Prezes Zaruądl SM ,,Radogoszcz-
Zachod w Łodzi Pan Piott Lebiedńński uzyskń absolutorium za okres 01.01 .2014r
31.12.2at4r."

Kolegium stwierdza: Uchwala Nr 3l-WZl2015 została podjęta.
za udzieleniem absolutorium głosowało 1 15 członków
przeciw 42 cńotkow
wstrzymało się 18 c zlonków

Uchwała Nr 4lWzl20l5
,,Walne Zgromadzenie SM ,,Rad ogoszcz-Zachód" w Łodzi, dzińając na podstawie 1 17 Pkt.
4 Stafutu, po przeprowadzeniu głosowania, stwierdzaże, Członek Zarządu SM,,Radogoszcz-
Zachod w Łodzi Pan Ireneusz Rózycki nie uzyskał absolutorium za okres 01.01 .20I4r -
3I.I2.2014r;'

Kolegium stwierdzaz Uchwała Nr 4lWZl2014 została podjęta.
za udzięlęniem absolutorium głosowało 47 członków
przeciw 7I członkow
wstrzymało się 48 członków

Uchwała Nr 5l-WZl2015
,,Walne Zgromadzęnlę SM ,,Radogoszc z-Zachad" w Łodzi, dzińając na podstawię 1 1 7 pkt.
4 Stafutu ) po przeprowadzeniu głosowania, stwierdza że, Członek Zaruądu SM ,,Radogoszcz-
Zachód w Łodzi Pani Agnieszka Wąs-Nowakowska uzyskała absolutorium za okres

01.01.20l4r - 31 .12.20l4r;'
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Kolegium stwierdza: Uchwała Nr 5lWZl2015 zostala podjęta.
za udzieleniem ńsolutorium głosowało
przeciw
wstrzymało się

Uchwała Nr 6lWzl20t5

135 cńo,Ńów
9 członków

30 czlonków

,,Walne Zgromadzenie SM ,,Radogoszcz-Zachód" w Łodzi, dzińając na podstawie 117 pkt.

6 Statufu postanawia dokonać podziału nadwyżki bilansowej za rok zaW w wysokoŚci
659.004,83zł i przeznałryc kwoty:

1) 61.8 12,87ń na fundusz remontowy z pTzeznaczeniem dla nieruchomoŚci

budynkowych nr 106, l07,108, 1 13, 1l4,1 l5 i 116,
2) 595.036,90zł _ na wydatki z qrrufu eksploatacji i utrzymania pozostałych

nieruchomości budynkowych, poza nieruchomościami wymienionymi w pkt. 1

niniejszej uchwały,
3) 2.155,06zł - na pokrycie kosztow utrzymania nieruchomości garaży wolnostojących

przy ul. 1 1 Listop ada 42,
W podziale nadwyzki uczestniczą wyłącznie członkowie SM ,,Radogo szcz,Zachód" w
Łodzi."

Kolegium stwierdzaz Uchwala Nr 6l-WZl2015 została podjęta.
za l43
przeciw 3

wstrzymało się 27

Uchwała Nr 7 NIZ|2015 - porządkowa
Walne Zgromadzenie SM ,,Radogoszcz-Zachód" w Łodzi, dzińając w oparciu o 117 ust. 15

statutu, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, stwierdzanapodstawie protokołów Komisji
Mandatowo_Skrutacyjnych i Wyborczycb,poszczególnych części 'Walnego Zgromadzenta, Że

w skład Rady Nadzorczej SM ,,Radogoszcz-Zachód" w Łodzi zostali wybrani następujący

członkowie SM ,,Radogo szcz-Zachód" w Łodzi:

l. Jakowenko Robeń

2. Stolarski Michał

Uchwała Nr 8NNZl20t5

Dztńając na podstawie:
_ Ustawy z drua 16 września 198żr - Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.U. zż013 roku

poz. 1443),
_ Ustawy z drua 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkarriowych ( tekst jednolity Dz.U. z

20l3r poz.1222,)
- Statutu SM ,,Radogoszcz-Zachod" w Łodzi - 1 17 plł. 12,

Walne Zgromadzenie SM ,,Radogoszcz-Zachod" w Łodzi uchwala, co następuje :

1

W 114 pkt. 5 Stafufu otzymuje brzmienie:

,, Człotlkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzerue w wysokoŚci: .-a
/jł:
,Ą

l.,
t



o Przewodniczący Rady - 40oń,
o pozostali członkowie prezydium Rady i przewodniczący komisji Rady - 35vo,

l Pozostali członkowie Rady - 30%
minimalnego wynagro dzerua za pracę, o którym mowa w ustawie z dtna 10 pńdziernika
ż002 roku o minimalnym wynagrodzeniu zapracę."

2

Statut jako tekst jednolĘ stanowi zńączntkNr 1 do niniejszej uchwĄ.

3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
wvnik głosowania:

- zaprzyjęciem uchwĄ 30
- przeciw prryjęciu uchwĄ 47
- wstrzymało się od głosowania 27

Kolegium stwierdza: Uchwała Nr 8IWZ12015 nie została podjęta, nie uryskała
większoś ci lrwalifikowanej.

Uchwała Nr glWznaś
Walne Zgromadzeńę SM,,Radogoszcz-Zachod" w Łodzi, dzińając na podstawie 117 ust.

17 Statutu uchwala następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej SM ,,Radogoszcz,
Zachód" w Łodzi:

1

W 2 pkt.2 otrzymĄe brzmienię:

,,Członkowie Rady Nadzorc zej otrzymują wynagrodzenie w wysokości: PrzęwodntczącY
Rady 55Yo, pozostali członkowie Rady 50% minimalnego wynagro dzenta za pnacę, o

którym mowa w ustawi e z drua l0 pńdziernika 2a}2r o minimalnym wynagro dzęniu za
pracę."

2

W 3 pkt. 1 otrąrmuje brzmięnie:
,,Rada składa się z 11 członków Spółdzielni, wybranych w głosowaniu tajnym przęZ

Walne Zgromadzeńe, spośród członków Spółdzielni, na okres 3lń."
3

W 27 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

,,Regulamin niniejszy zostń uchwalony przęz Wa}ne Zgromadzeruę SM ,,Radogoszcz,
Zacllód" w Łodzi, odbyte w częściach w dniach 9,LL,16 i 18 czerwca}}I5 roku UchwałąNr
8NZDa15 i wchodziw Ęcie z dniem uchwalenia."
W 27 pk1.2 otrzymuje brzmienie:

,,Traci ńo" Regulamin Rady Nadzorczej SM ,,Radogoszc z-Zachod" w Łodzi uchwalonY
ptzęzWalne Zgromadzet7lę SM ,,Rad ogoszcz-Zachód" w Łodzi, odbYe w częściach w dniach

19 maja - 3 czerwc a2011 roku UchwałąNr 1 IlWZl201 l ."
4

Regulamin wchodziw Ęcie z dniem uchwaleńa."

Kolegium stwierdzaz Uchwała Nr 9rWZl2015 została podjęta.
za 89
przeciw 2
wstrzymało się 11
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Uchwały V/alnego Zgromadzęrua SM ,,Radogoszcz-Zachód" w Łodzi od Nr 1/WZl2015 do

Nr 9/WZlż015 stanowiązńącznki do niniejszego protokołu.

Dokumentacja Walnego Zgromadzęńa SM ,,Radogoszcz-Zachód" w Łodzi odbYego w
częściach w dniach 9, 11, 16 i 18 czerwca}}l5r, znajduje się w siedzibie SM,,Radogoszcz,
Zachód" w Łodzi.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy uczestników Kolegium Walnego Zgromadzenia SM ,rRadogoszcz,Zachódoo w

Łodziz

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

PRZEWODMCZĄCY
Walnego Zgromadzenia

częśc, kri*.u'b.
Część II

Częśc III..,

Część IV


