




d)  przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy maj 2013 r. – 
kwiecień  2014 r., 

e) utworzenia funduszu  celowego na przebudowę balkonów koszykowych na balkony 
typu loggia, 

f) sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 w bloku 326 w nieruchomości N-8  na rzecz 
najemcy,  

g) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego części gruntu w nieruchomościach: N-13,  
N-47 na rzecz dzierżawców. 

9. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały w sprawie zgłoszonych  
postulatów i wniosków. 

10. Zamknięcie obrad. 
          
Walne Zgromadzenie w głosowaniu 94 głosami „za” i 0 „przeciw” uchwaliło 
porządek obrad uchwałą nr 1/2014 stanowiącą załącznik do protokółu. 
 
Ad. pkt  3. 
 
Prezes Spółdzielni Pan Andrzej Kapelański  nie  odczytywał  sprawozdania z działalności 
Zarządu Spółdzielni za 2013 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 przedstawił uczestniczącym tematy, którymi zainteresowani są 
członkowie Spółdzielni a dotyczącymi między innymi: budowy drogi, rozliczania kosztów 
ciepła na budynki (dodając, że w tym roku zostaną zakończone roboty dociepleniowe), 
rozliczania kosztów zużycia gazu na budynki oraz kosztów ponoszonych na dźwigi w m2. 
Ponadto odniósł się do tematu bardzo ważnego tj. likwidacji balkonów koszykowych  
znajdujących się w budynkach 5 kondygnacyjnych i budowy w to miejsce balkonów typu 
loggia, ze względu na zły stan techniczny balkonów koszykowych. Na dzień dzisiejszy 4 
balkony koszykowe zostały wyłączone z eksploatacji z uwagi na ich zły stan techniczny 
zagrażający bezpieczeństwu użytkowników. Dodał, że Zarząd zaproponował rozwiązanie 
problemu przeprowadzając ankietę w tym temacie wśród członków.   
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2013 rok wraz z informacją o realizacji 
postulatów i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków stanowi integralną 
część protokołu. 
 
Ad. pkt  4. 
 
Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych – główna księgowa Pani Barbara Kalinowska  
odczytała opinię niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ”.                                                                                                 
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2013 rok wraz z opinią  z badania zostało dostarczone 
w materiałach każdemu Członkowi.  









− rozliczenia związane ze śmieciami - opłaty za śmieci komunalne tj. te, które wytwarzają  
gospodarstwa domowe pobiera Spółdzielnia i odprowadza do gminy). Opłaty za śmieci  
produkowane w lokalach użytkowych nie dotyczą Spółdzielni, a właściciele lub najemcy 
tych lokali  indywidualnie zawierają umowy z firmami wywozowymi. 

− zasadę rozliczania kosztów ciepła przez firmę „ISTA”. 
 
Pan Andrzej Kapelański – prezes Zarządu wyjaśnił jak niżej: 
 
− roboty budowlane na terenie Spółdzielni prowadzone są zgodnie z przepisami prawa i 

przez podmioty, które mają do tego wymagane uprawnienia,   
− działka przy zbiegu ul. ks. J. Popiełuszki i ul. J. Kusocińskiego jest własnością gminy. 

Spółdzielnia jest wieczystym użytkownikiem. Spółdzielnia wydzierżawiła teren z 
przeznaczeniem na parking. Uzyskane  przychody z dzierżawy  zasilają eksploatację.  

− Jego wynagrodzenie  za pracę wynosi  około 9.500,00 zł netto miesięcznie. 
 
Pan Jan Marek – zastępca prezesa ds. technicznych wyjaśnił  takie tematy jak niżej: 
 
− książki obiektu - służby techniczne prowadzą książki obiektów i dokonują przeglądów 

technicznych wszystkich budynków Spółdzielni zgodnie z przepisami prawa w tym 
zakresie. To właśnie podczas przeglądów technicznych stwierdzono bardzo zły stanu 
balkonów koszykowych, 

− woda techniczna - przyczyny powstawania różnic wskazań wodomierza głównego w 
stosunku do  wskazań wodomierzy mieszkaniowych, 

− przyłącze elektryczne do parkingu z bloku 384 - posiada niezależny pomiar energii 
elektrycznej, 

− budowa drogi osiedlowej – stan podbudowy, sposób jej wykonania, ma na celu  
zapewnienie  właściwej wytrzymałości drogi i natężenia ruchu na tej drodze, 

− balkony koszykowe – przedstawienie statystyki przeprowadzonej ankiety wśród członków 
na tę okoliczność, informacja o 4 balkonach wyłączonych z eksploatacji i o konieczności 
pilnego  remontowania 48 balkonów, 

− docieplenia – analiza kosztów i przychodów, która prowadzona jest na bieżąco w okresach 
rocznych. Na koniec 2013 roku wydatki na ten cel były wyższe niż suma składki 
wnoszona w tym czasie. W okresach poprzednich środki przeznaczone na docieplenia 
pochodziły z przekształceń lokatorskich praw do lokali na własnościowe jak również 
zasilane funduszem remontowym, 

− Internet – na stronie  internetowej umieszcza się bieżące informacje z zakresu bieżącej 
działalności Spółdzielni. Zarząd dołoży wszelkich starań aby umieszczane informacje były 
wyczerpujące i spełniały oczekiwane wymagania przez członków korzystających ze strony 
internetowej Spółdzielni.  

 
Zarząd Spółdzielni nie miał możliwości udzielenia wyczerpujących informacji na zapytania 
skierowane przez uczestniczących w obradach  Walnego Zgromadzenia. Wszystkie poruszone 
tematy zostaną rozpatrzone w trakcie bieżącej działalności Spółdzielni.    



Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że większość z poruszonych zagadnień przez 
członków można było znacznie wcześniej zgłaszać na dyżurach komisji Rady Nadzorczej w 
ciągu całego roku a nie w trakcie Walnego Zgromadzenia. Dodał, że członkowie Rady raz w 
tygodniu pełnią dyżury i przyjmują wszystkich członków, którzy zgłaszają swoje uwagi w 
zakresie bieżącej działalności Spółdzielni. Jednocześnie stwierdził, iż z takiej możliwości 
niewielu członków korzysta. 
  
Ad. pkt  9. 
 
Przed przystąpieniem do głosowania uchwał, Komisja Mandatowo-Skrutacyjna policzyła ilość 
osób uprawnionych do głosowania. Z uprawnionych do głosowania 136 osób na sali pozostało 
125 osób.   
 
Walne Zgromadzenie  Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w 
Łodzi podjęło w głosowaniu jawnym, niżej wymienione uchwały w sprawach: 
 
• 92 głosami „za” i 0 „przeciw” - uchwałę nr 2/2014 w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-
Północ” w Łodzi na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania; bilans 
sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który  po stronie  aktywów i  pasywów 
zamyka się sumą 131.025.765,62 zł; rachunek zysków i strat za okres od 
01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujący na działalności nie związanej z 
gospodarką zasobami mieszkaniowymi zysk netto w wysokości 756.543,73 zł; 
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 
31.12.2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.817.136,38 
zł; rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 
31.12.2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 
2.112.341,03 zł; dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania 
finansowego; sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2013.  

 
• 83 głosami „za” i 3 „przeciw” - uchwałę nr 3/2014 w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 rok oraz przyjęcia informacji o 
realizacji postulatów i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu  
Członków w dniu 15 maja 2013 roku. 
 

• 98 głosami „za” i 2 „przeciw” - uchwałę nr 4/2014 w sprawie podziału nadwyżki 
bilansowej netto za rok 2013  w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ”  
Wygospodarowaną nadwyżkę bilansową netto za rok 2012 w kwocie 756.543,73 
zł przeznaczyć: 1) kwotę 256.543,73 zł na pokrycie kosztów utrzymania i 
eksploatacji nieruchomości roku 2013 przypadających na członków Spółdzielni 
w przeliczeniu na m2 powierzchni lokali mieszkalnych, 2) kwotę 500.000,00 zł na 
fundusz remontowy Spółdzielni w celu zwiększenia zakresu remontów w zasobie 
w roku 2014. 








