




e) uchwalenia zmian do statutu Spółdzielni, 

f) utworzenia funduszu celowego na modernizację dźwigów osobowych w budynkach 

wysokich. 

10.Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały w sprawie zgłoszonych  

postulatów i wniosków. 

11. Zamknięcie obrad. 
  

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym 71 głosami „za” i 1 „przeciw” 
(obecnych Członków w trakcie głosowania 82)  uchwaliło porządek obrad uchwałą 
nr 1/2016 stanowiącą załącznik do protokółu. 
 

Ad. pkt  3. 
 

Prezes Spółdzielni Pan Jan Marek  nie odczytywał  sprawozdania z działalności Zarządu 

Spółdzielni za 2015 rok oraz informacji o realizacji wniosków i postulatów zgłoszonych na 

poprzednim Walnym Zgromadzeniu.  Sprawozdanie i informację o realizacji postulatów i 

wniosków zostały zawarte w materiałach, które doręczono każdemu z członków.  

W wystąpieniu swoim zasygnalizował najistotniejsze dokonania Spółdzielni i kierunki 

działania na przyszłość w celu zapewnienia jak najlepszych warunków zamieszkiwania w 

osiedlu. Zarząd Spółdzielni prowadzi właściwą i racjonalną gospodarkę finansową. 

Spółdzielnia znajduje się w dobrej kondycji finansowej, nie poniosła żadnych 

nieuzasadnionych kosztów oraz nie zaciągała kredytów bankowych.  

Aktualnie wymieniane są  lustra z balustrad balkonowych w budynkach wysokich, pilotażowo 

została zmodernizowana winda w bloku 315 II klatka, dokonuje się wymiany nasad 

kominowych wentylacyjnych na nasady typu „turbowenty” (zgodnie z wnioskami członków), 

których zadaniem jest poprawienie wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach.  

Zarząd Spółdzielni podjął czynności związane z gruntami będącymi w wieczystym 

użytkowaniu gruntu w związku z faktem, iż UMŁ  dokonał przeszacowania gruntu. Ich 

wartość wzrosła kilkakrotnie co ma wpływ na wysokość opłat z tytułu wieczystego 

użytkowania gruntu. Zarząd odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

powyższej sprawie i uzyskał częściowe zmniejszenie tych opłat.    
 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 rok wraz z informacją o 
realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych na  Walnym Zgromadzeniu Członów 
stanowi integralną część protokołu. 
 

Ad. pkt  4. 
 

Zastępca prezesa ds. ekonomicznych – główna księgowa Pani Barbara Kalinowska 

poinformowała, że opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia 

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” jest pozytywna. 

Dodała, że Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej, do chwili obecnej nigdy nie 

zaciągała żadnych kredytów bankowych a wszystkie faktury za dostawę mediów i inne  

należności płacone są terminowo. 









Ad. pkt  9. 
 

Na sali było obecnych 86 Członków  uprawnionych do głosowania.  

 
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w 
Łodzi podjęło w głosowaniu jawnym, niżej wymienione uchwały w sprawach: 
 

a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu dotyczących: 
 

• 78 głosami „za” 0 „przeciw” (obecnych Członków w trakcie głosowania 84) - 
uchwałę nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi na które 
składa się: wprowadzenie do sprawozdania; bilans sporządzony na dzień 
31.12.2015 r., który  po stronie  aktywów i  pasywów zamyka się sumą 
126.200.038,71 zł; rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 roku do 
31.12.2015 roku wykazujący na działalności nie związanej z gospodarka 
zasobami mieszkaniowymi zysk netto w wysokości 775.903,09 zł; zestawienie 
zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 
roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.305.786,30 zł; 
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 
31.12.2015 roku wykazujący bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o 
kwotę -296.000,90 zł; dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania 
finansowego; sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2015.  

 

• 75 głosami „za” 0 „przeciw” (obecnych  Członków w trakcie głosowania 84)  - 
uchwałę nr 4/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Zarządu za 2015 rok oraz przyjęcia informacji o realizacji postulatów i 
wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu  Członków w dniu 17 
czerwca 2015 roku. 

 

b) 76 głosami „za” 0 „przeciw” (obecnych  Członków w trakcie głosowania 84)  - 
uchwałę nr  5/2016 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za rok 2015 w 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ”  Wygospodarowaną nadwyżkę 
bilansową netto za rok 2015 w kwocie 775.903,09 zł przeznaczyć: 1) kwotę 
575.903,09 zł na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości roku 
2015 przypadających na członków Spółdzielni w przeliczeniu na m2 powierzchni 
lokali mieszkalnych, 2) kwotę 200.000,00 zł na fundusz remontowy Spółdzielni. 

c) Zebranie udzieliło absolutorium członkom Zarządu za 2015 rok jak niżej: 
 

• 76 głosami „za” 0 „przeciw” (obecnych  Członków w trakcie głosowania 84)  -  
uchwałą nr 6/2016 Panu Andrzejowi Kapelańskiemu pełniącemu funkcję 
prezesa w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r., 

 







 
 
 
 
 




