
P r o t o k ó ł 
z czynności Komisji Skrutacyjnej z głosowania na piśmie uchwał Walnego 

Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi  
z dnia 29.09.2022 roku 

================================================================ 
 
1. Do nadzoru przebiegu głosowania na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi Zarząd powołał Komisję Skrutacyjną w 
składzie następującym: 

 
1) Przewodniczący   -  Krzysztof Moderski  blok 349  m. 19 
2) Sekretarz               -  Monika Smyczyńska  blok 362a  m. 3 
3) Członek                 -  Ewa Okrasa  blok 374  m. 61 
4) Członek                 -  Teresa Tyszler   blok 363  m. 38 
5) Członek                 -  Lucyna Stępień  blok 361  m. 3 
 

2. W charakterze obserwatorów z ramienia Rady Nadzorczej uczestniczyli: 
 
1) Krzysztof Głośny  blok 396 m. 30 
2) Lesława Krynicka blok 318a m. 11 
3) Zbigniew Dybiczyński  blok 355 m. 5 
 

3. Miejscem do głosowania była sala konferencyjna (pok. nr 8) w siedzibie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Retkinia-Północ w Łodzi przy ul. J. Kusocińskiego 140 blok 343. 
 

4. Pomieszczenie do głosowania zostało wyposażone w stanowiska swobodne do oddania głosu. 
 
5. Członkowie Komisji Skrutacyjnej oświadczyli, że urna do głosowania została zaplombowana w 

dniu rozpoczęcia głosowania tj. 29 września 2022 roku, a klucz do urny został przekazany 
Komisji Skrutacyjnej. 

 
6. Przygotowane karty do głosowania zostały opatrzone pieczątką Spółdzielni. 
 
7. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że według listy obecności w dniu 29 września 2022 roku 

w podjęciu uchwał na piśmie w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni brało udział  
127 członków, w tym 6 członków było reprezentowanych przez pełnomocników.  Wydano 
127 kart do głosowania. 

 
8. Członkowie Komisji Skrutacyjnej przy protokołowanej czynności oświadczyli, że po 

zakończeniu głosowania odbyło się obliczanie oddanych głosów nad podjęciem uchwał na 
piśmie przez Walne Zgromadzenie. 

9. Wyniki głosowania: 
 
1) uchwała nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi za 2019 rok, 
 „za” podjęciem uchwały głosowało 126 członków, „przeciw” uchwale głosowało” 0 
członków, nieważnych głosów 1, a zatem uchwała została podjęta, 
 




