
Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 
SBM "Żoliborz" z dnia 20.11.2014r. 

Ad. 1 Dnia 20 listopada 2014r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Członków SBM "Żoliborz" w lokalu Gimnazjum Nr 55 przy Al. Wojska Polskiego 1A w 
Warszawie. Obrady rozpoczęły się w drugim terminie o godz. 17.45 z uwagi na brak 
wymaganej liczby Członków w pierwszym terminie. 
Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków otworzył 

Przewodniczący Rady Nadzorczej SBM "Żoliborz" kol. Krzysztof Chruścielewski. 
Powitał zebranych Członków Spółdzielni i zaproszone na posiedzenie p. Martę 
Laskowską- księgową oraz mec. p. Magdalenę Drzewińską. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że zawiadomienia o dacie 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad zostały wysłane 
w terminie statutowym i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest 
prawomocne i zdolne do podjęcia Uchwały. 
Materiały objęte porządkiem obrad były wyłożone w biurze Spółdzielni przy Pl. 
Inwalidów 1 O od dnia 30.1 0.2014r. i dostępne na stronie internetowej Spółdzielni. 
Przy podpisywaniu listy obecności Członkowie otrzymali mandaty, które będą służyły 
do głosowania oraz dodatkową informacje na piśmie zatytułowaną "Skrót 
informacyjny o poczynionych krokach i konsekwencjach nabycia prawa użytkowania 
wieczystego gruntu przy ul. Czarnieckiego 55 o powierzchni 250m2 " (załącznik). 

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował wybór Prezydium Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Członków i zgłosił kandydaturę p. Beaty Wojtaszek na 
Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, która wyraziła 
zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono i p. Beata Wojtaszek 
została wybrana na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Członków 72 głosami za, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących 5. 
Następnie kol. Krzysztof Chruścielewski zaproponował na Asesorów p. Andrzeja 
Jachowicza i p. Ludwika lgielskiego, którzy wyrazili zgodę, innych kandydatów nie 
zgłoszono. Wymienieni kandydaci otrzymali 80 głosów za, głosów przeciwnych nie 
było, 1 głos wstrzymujący. Na Sekretarza zaproponował p. Hannę Łapińską, która 
wyraziła zgodę, innych kandydatów nie zgłoszono. P. Hanna Łapińska otrzymała 79 
głosóvv za, przeciwnych głosów nie było, 3 głosy wstrzymujące. 

Ad. 2 Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków p. Beata 
Wojtaszek podziękowała zebranym za zaufanie i powiedziała, że zgodnie z 
porządkiem obrad powinniśmy przystąpić do głosowania nad uchwaleniem porządku 
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. Zwróciła się z pytaniem 
do Zarządu czy zostały zgłoszone wnioski dotyczące zmian do porządku obrad i/lub 
wnioski w sprawie poprawek do treści Uchwały. 
Głos zabrała Prezes Zarządu, p. Beata Stykowska, która poinformowała, że do 
Zarządu, dnia 17.11.2014r. wpłynęło od Członków Spółdzielni, pp Anny i Bogusława 
Kamoli pismo, które zawiera projekt nowej chwały z prośbą do Zarządu o 
opracowanie go i przedłożenie pod głosowanie NWZC co wiązałoby się z 
wprowadzeniem zmian do porządku obrad. Pani Prezes wyjaśniła, że wniosek ten 
nie mógł być uwzględniony ze względów formalnych: pismo wpłynęło 3 dni przed 
terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, a zgodnie ze 
Statutem § 50 ust.4 żądanie uzupełnienia treści porządku obrad (projekt nowej 
uchwały) musi zostać zgłoszony na 15 dni przed terminem WZC oraz zostać 
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