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PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z WALNEGO ZGROMADZENIA 

Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3” w Piasecznie 
podzielonego na części w dniach:  3,4,5,10,11 czerwca 2019r. 
Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej 
„Patronat-3” w Piasecznie podzielone  na 5 części  w dniach: :  3,4,5,10,11 czerwca 
2019r.zwołane zostało przez Zarząd Spółdzielni na podstawie § 38 Statutu. 
Obrady odbyły się w lokalu samorządowym w Piasecznie ul. Jaspisowa 9. 
 
Według listy obecności w Walnym Zgromadzeniu Młodzieżowej Spółdzielni 
Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3” w Piasecznie podzielonego  na części  w 
dniach: 3,4,5,10,11 czerwca 2019r udział wzięło łącznie 55 członków Spółdzielni 
na 616 uprawnionych. 
 
Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej 
„Patronat-3” w Piasecznie podzielone  na części w dniach :  3,4,5,10,11 czerwca 
2019r .zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z przepisami Statutu i było 
zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę 
obecnych. 
 
Walne Zgromadzenie Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej 
„Patronat-3” w Piasecznie podzielone  na części w dniach :  3,4,5,10,11 czerwca 
2019r.obradowało wg. przyjętego porządku w brzmieniu: 

 

1. Otwarcie obrad 

2. Wybór Prezydium każdej z części Walnego Zgromadzenia w składzie: 

przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, 

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (co najmniej 2-osobowej), 

4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie 

prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia. 

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

6. Wybór Komisji Wnioskowej (co najmniej 2 osobowej). 

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018r. oraz 

sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018r. 

8. Sprawozdanie  Rady Nadzorczej z działalności w  2018r.     

9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018r 

b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w  2018r.  

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r. 
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d) podziału nadwyżki bilansowej  Spółdzielni za 2018r. 

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu MSBM „Patronat-3” w 

Piasecznie. 

10. Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy 

zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć. 

11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą  wniosków wynikających z protokołu  

polustracyjnego i podjęcie uchwały w sprawie wniosków z lustracji za lata 

2015-2018.  

12. Wybory uzupełniające członka Rady Nadzorczej z II części WZ. 

13. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej poszczególnych części 

Walnego Zgromadzenia w przedmiocie ogłoszenia wyników z głosowania w 

sprawie podjęcia uchwał. 

14. Sprawy różne. 

15. Zamknięcie obrad 

 
Na podstawie przedłożonych protokołów z czynności Komisji Mandatowo-
Skrutacyjnych wybranych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia 
Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3” w Piasecznie 
podzielonego na części w dniach: :  3,4,5,10,11 czerwca 2019r. autoryzuje się i 
potwierdza, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte. 
 
Wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia 
Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3” w Piasecznie 
podzielonego na części w dniach: :  3,4,5,10,11 czerwca 2019r. 

1. Uchwała Nr 1  Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni 
Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3” w Piasecznie podzielonego na 
części w dniach: 3,4,510,11 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018r.  oddano: 53 głosów na 
„tak”, 1  głos  na „nie”, 0 głos  wstrzymujący się. 
Uchwała Nr 1 została podjęta, a treść stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

2. Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni 
Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3” w Piasecznie podzielonego na 
części w :  3,4,5,10,11 czerwca 2019r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Zarządu Spółdzielni za 2018r. 
oddano: 52 głosów na „tak”, 2  głosy na „nie”, 0 głos  wstrzymujący się. 
Uchwała Nr 2 została podjęta, a treść stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
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3. Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni 

Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3” w Piasecznie podzielonego na 
części w dniach: :  3,4,5,10,11 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za  2018r. 
Oddano: 52 głosów na „tak”, 2 głosy na „ nie”, 0-głosów wstrzymujących 
się. 
Uchwała Nr 3 została podjęta, a treść stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

4. Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni 
Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3” w Piasecznie podzielonego na 
części w dniach: :  3,4,5,10,11 czerwca 2019r w sprawie podziału nadwyżki 
bilansowej Spółdzielni za 2018r. oddano: 52 głosy na „tak”,3 głosy na „nie”, 
0 głosów wstrzymujących się. 
Uchwała Nr 4 została podjęta, a treść stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

5. Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni 
Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3” w Piasecznie podzielonego na 
części w dniach: :  3,4,5,10,11 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia 
absolutorium Prezesowi Zarządu Józefowi Wierzchowskiemu za 
działalność w 2018r.; 
 w głosowaniu  otrzymał  następującą ilość ważnych głosów: 
Głosów na „tak” - 51  , 3 głosy na „nie” ; wstrzymujących się 0 głosów. 
Uchwała Nr 5 została podjęta, a treść stanowi załącznik  do niniejszego 
protokołu. 
 

6. Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni 
Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3” w Piasecznie podzielonego na 
części w dniach: :  3,4,5,10,11 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia 
absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Grażynie Tokaj-Dobrowolskiej  za 
działalność w 2018r.; 
 w głosowaniu  otrzymała  następującą ilość ważnych głosów: 
Głosów na „tak” - 53  , 1 głos  na „nie” ; wstrzymujących się 0 głosów. 
Uchwała Nr 6 została podjęta, a treść stanowi załącznik  do niniejszego 
protokołu. 
 

7. Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni 
Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3” w Piasecznie podzielonego na 
części w dniach: :  3,4,5,10,11 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia 
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absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Janowi Trzcińskiemu za 
działalność w okresie 1.01.-5.04.2018r.; 
 w głosowaniu  otrzymał  następującą ilość ważnych głosów: 
Głosów na „tak” - 54  , 1 głos  na „nie” ; wstrzymujących się 0 głosów. 
Uchwała Nr 7 została podjęta, a treść stanowi załącznik  do niniejszego 
protokołu. 
 

8. Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni 
Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3” w Piasecznie podzielonego na 
części w dniach: :  3,4,5,10,11 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia 
absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Piotrowi Wydrzyńskiemu za 
działalność w okresie 15.05.-31.12.2018r.; 
 w głosowaniu  otrzymał  następującą ilość ważnych głosów: 
Głosów na „tak” - 54  , 0 głosy na „nie” ; wstrzymujących się 0 głosów. 
Uchwała Nr 8 została podjęta, a treść stanowi załącznik  do niniejszego 
protokołu. 

 
9. Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni 

Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3” w Piasecznie podzielonego na 
części w dniach:  :  3,4,5,10,11 czerwca 2019r. w sprawie oznaczenia 
najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć 
oddano: 55 głosów na „tak”, 0 głosów na „nie”; wstrzymujących się 0 

głosów. 
Uchwała Nr 9 została podjęta, a treść stanowi załącznik  do niniejszego 
protokołu. 
 

10. Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni 
Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3” w Piasecznie podzielonego na 
części w dniach:  :  3,4,5,10,11 czerwca 2019r. w sprawie wniosków 
wynikających z przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni za okres 
od 1.07.2015r. do 31.12.2018r. 
oddano: 54 głosów na „tak”, 0 głosów na „nie”; wstrzymujących się 0 
głosów. 
Uchwała Nr 10 została podjęta, a treść stanowi załącznik  do niniejszego 
protokołu. 
 

11. Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni 
Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3” w Piasecznie podzielonego na 
części w dniach:  :  3,4,5,10,11 czerwca 2019r. w sprawie wyboru 
uzupełniającego do Rady Nadzorczej 
oddano: 52 głosów na „tak”, 2 głosy na „nie”; wstrzymujących się 0 głosów. 
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Uchwała Nr 11 została podjęta, a treść stanowi załącznik  do niniejszego 
protokołu 
 
  Na tym protokół zakończono. 
Załączniki do protokołu zbiorczego: 

a. Lista obecności   
b. Protokoły poszczególnych części WZ od I do V wraz z załącznikami 
c. Uchwały Walnego Zgromadzenia od Nr 1 do Nr 11 

 
Protokół popisali: 

 
1. Prezydium I części WZ:    …………….   ………………..  ……………….. 

 
2. Prezydium II części WZ:   ……………   ………………..   ……………….. 

 
3. Prezydium III części WZ:  ……………   ………………..   ………………. 

 
4. Prezydium IV części WZ:  ……………   ………………..   ……………….. 

 
5. Prezydium V części WZ:   ……………   …………………   ……………….. 

                                                        Przewodnicz.        Z-ca Przew.               Sekretarz 
 

 


