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zsa i podŻno nanępJjące kandyddury:
p Dts|U' Wa|kowitsk - Wyraf l on fgodę n3 wYbór Wobec

niepodana inne] kańdydłUry pan Daiu* Wa|kowiak poprÓśił z Ę PnewodnicĘ.egÓ Rady
Nadforcfei o po|oene głosów zd..ydowana więkYość fgronadzonych wybnla Pana

n3 z -.Ę P2ewodndą.ego fgłosfono Paną Ewę Niedźwie.ką' klóra ne wymf a żgody na

3nę ]ażębow a, któla
Wybór pnyjęla' P2ewodnaący fażądfił głosÓwanie, węGfością c]osów wybrano panią

Młtę]anębowic, naz .ęPnewodnoą.egoWa negozgromódfents
Ptsnią Krynynę (ru9ewśką, itóla pnyięk wyból

P2ewodnaą.y:aźądfil głośowanie Węk,ością€łosówPtsn KlJvewŚ(ó fÓna|a Wybmna
5eketażem Wtslnago zgrcnadfeń a

zgodnie z punkten 2 pożadku ÓbEd Pnewodnaący Wa ne8o zgrcmtsdfen]a odaytał Regulamn
obńd Wa]ńąÓ zgromadfgn3, f pomnię.em loudfału dotyc,ą.ego oblad Wts|nego podfie|onego

Pnewodnicfą.yWa nego zgromadfgn 3 po nJormowalfeblanych, iż wpłynę|y wn oskio roEfeżeńie

PżewÓdni.fą.ypnedltawiłwnioskiwraf f podp sam osób, któle te wn oski'ożVfu'

cfrery projekty uchwar wspnwachl
! U5ta!ena nŚadpokrywania n edopła| fwiąnnych z oka|amj,

Usta|en a eŚad pżekażywaniafJnd!9! remontowego u gromadżońecÓ do końcts 2007 roku

wplYWóW fg spnedaży ńaiątku spółdfieln na neo po'aegó nych |oka| ż.j ,

ZmianstatutU5półdfieniMie9kŻnowe]''W]ekopoanka,,wPÓfnanu'

Wyborualońków kom 5] ds' lof icfeń iżid pokrywtsnia n etlop|at fw ąfanV.h f |oka am '

fglo'one fosta|y pnef na{ępujący.h.'on|ów spółdfeni: r]uben NÓrek, Potr Kotak, Lech

Paw|owski, Anton Rrepecki, Ben.dykl Totewski, a'baM Kźy'.wska Abramek, Wtod Ablamek,

Młeksfy.a,Ali.F P dmwsk;, Dabe a ŚWĘcka, Mł ts Moś

Dwaprojektywsprawefmanws|atu.i.spółdfieln:gło9onefonałypżofnstĘp!]ą.y.hałonków
5póldz]eni ]aroŚlaw Kaplański, EWts KoWakieWi.f' seata M rob]cfyk' A|ekMndm zwÓińśkŻ, MŻda
owm zak, Grażyna Ła.na, Boryssu9yński, Mańa Mts ńowska, Annawawżyn]ak' Paweł stze|ńlk 

'kiiga ś|]wańŚka, fabe |a Len.ka

Projrkt w spńwP fwrócenia !ję do Rady NódfoEejo wYkUoenie Piora (otkts Nlberta Notka ż

grona ałonków 5pó|dżieIn fgłos]l: Dariu' Walkowiak, Krynyńa KrU'ewśka, Rafał Po acki, ]adwgŻ
Róiy.ra' sabina 6att' wÓ].ieth Rybń5k, Gjetai smoayk' Adań cieś|Żwski, Estec Ma|cher,



ska Wo'niak, ]Óanna NowakoWska, ]uśVna wa|kowńk' ]aro9law
Wędrowo,AnnaWędrowicf,AgnenkŻ Now.ka] Marce| Koż].wsk,Belnad.taDaman5|Va'

Pnewodn aą(v odoyta|w9y9tl e 
'ofone 

pro]elĘ Uchł..

Pan Walkowiak poinfÓfuowal lówneź febrenych, ż Wpłynęłyje'oe dwe poprawiido flÓźony.h
projeków uchwał' które dotany do spó|d,eii ńtamipogconymiwdnU14cżofuG2o1oroku'
Nanępńie fwró.jl 9ię dÓ me.enasa Błańlkggo o opnię na temat mofiwoś.i uw,g|ędniena

Me.enś s3rańsriwyFśnil, iż obow ąfuią.y wbki.h pnypadkach terń
dn pnad temnem wa|nego, fosta|by fa.howany, pod waruik]oń dobr.ia tych poprawek w VW

nłÓńian odnosć tego terminu dÓ daty nad3iD' wdnieją.e] ru *empu
poatowym' W żwiąfku f tym poptawki te ne bĘdą Uwfg|ęd| one pny słosowanu nad żńńńą
potądku ÓbEd wa|nego z8lÓmadfena Ponadto ptref Ptsna Benedykta

wżgędU na zakes nseren.j w trgść pro'ektu [hMły' pownna fonać
potraklowana Fko odrębny nowy prcFkt (hwa|y' a kcm brmin je] fcło'onia Wynosił 15 dni
pżed dłą WaInego zgromadfgn a

Do icfenja g]osów podc.s głosowana ład fńńną ponądku obmd PnewodnicĘ.y wyznaay|:
p EWę NiedŹw e.ką, p, Robertalenelow aa ip. Kty'tÓfa MtsF

fun Hubert Nore| lwieldf, źe złozone plÓ]gkty U.hwal Winny autońłFfn]e loxfeżyć po2ądek

ftym łanowstień ńe fgade 5ę ńe.en35 Błafuk'JegÓ fdtsn em Wa|ne mts prewo fde.ydowaćo
ro*żeEeniJ poĘądku Óbrad, iak równiEż o srreśenu kóregÓj f jego puńhów stanowskÓ
wyrafÓne p2efmecenala Barańsk taAńura g|ń9kiego

Ptewodn aący końdy dyskusję faĘądfa Blosowanie ńad rÓEfPnPnem ponądku obrad o flożone

Ęądku obmd Ó J.hwa}ę ws. una|Pnts ksad pokrywania
niedopht fwiążny.h f |oka ańi:



Projek u.hwaly odzu.ono

closowaniÓ nad lÓ*fezenem ponądku obcd o uchwałę wś' uśa|enia fa$d prckafywania
:grońadżÓń.gÓ do kÓńĆa 2007 roku wpływów że sp2edaży

ma]ątku spóldżie|ńi nts 2eu po9c?egó|nych |okaI e.i]:

Projekt mhwó\odfucono

nad loł,eceniem poĘądku obrad

5półdz]e ni Mje'kaniowd] "w . kopo|ańkJ, w Pofnaniu:

Projekt Jchwały odĘucono.

6łÓsÓMne nad ro6feEenień pożądku obrad Ó uĆhwałę ws wryboru cfłonków komilids,
roz icfeń i faśad po|trywan a niedopłat ,w ąfanych f |oka ahi

Prc]ekt UchwałY od2uCono'

. Glo9owanie nad roafeźenień ponądku obrad o U.hwtsłę w5' zman slatulu

Plo]ekt uchwaly odżu.ono'

t Glosowane nad roózeĘenem po2ądku Óblad o U.hwałę w5 fmian statJtJ

pnecwko r23 glosów

Prolekr u.hwary odzu.ono

t Glosowan]e nad ro^fÓnenień pożądkuÓbmd ÓU.hwalęw5 zwrócenia s ę do Rady

NadzÓrczejo wyk uaen e P otra (otka Hubena Norka f3lona Ćf|Ónkówspółdz]e ni

I'u-,L{q



za IĄ4 ctasy

5 glÓsów

WWYnku pow.yższego g|osowa ńń wa |n e zEroma dfen ie fdecYdowało o robfeżeniJ poządru obrad

po punkcie 5 włówÓno punkt 6 o treśc ''oYsk$ja nad plÓ]ekem Uchwaly w spmwie
fMó.enia siq do RŻdy Nadforc:e] o wyk|udenie PiÓta KÓtka iHubeńa Norka fgrona ałonkóW

- daIa] wnaWiono punkt7 o teści"cłosowŻnie nad projekten uchwaly w 5prewie fWrócenia
5ę do Rady Nadforc,e] Ó wyk|uczenie piotra Kotka Hubefu Norka z Blona dłońków

PE€wodndą.Y Ódcfytqe poząde m anami, a iaŚępnie fanądk

WaIne zgromadfenie pźy]ęlÓ ponądek oblad'

zgodnie f punkleń 4 ponądku obrad PżawÓdn dący Wa|ńego fg@madzenia poprÓśił o podawane
kandydaturdo Komkii skrub.yjnej, komisji Wyborcfei, a naiępn]e dÓ (omisji Wniolkowej

Do (Óńiśji skrub.yjne] 4ło9ono na*ępu]ąca kandydłury:

Xandydaci fośa i pżedławieni i Wyrażili ż3odę ńa wyból

Pnewodnicfą.y zapyhł febreńych cfy wyreża]ą zgodę na łącfne głÓśÓwane nad wny*kińi
kańdydatuńm, Nikt n e zgłos lspr,Ć.iwuwÓbe. bkia] fomy preprowadfen a WyboróW.

Wybofu Komcj skutacyjnP]dokonanojednogłośnie.133Bl0sań ża,

PrEwodni.Ęcy poprcśił Komisję skruta.y]ną o ukorutytuowane sę, a febrany.h o podawani.
kandydarur do (omisjl Wyborcrei:

f $]i podano na{ępu]ące kańdydł!ry:
p'Anna sierp ńska wyhżih 4odę'

.p RY!aid Bąblińsk - n Ćobecny ńa 5a|'

.p lwÓ5fyftel.wyref lfgodę,
P RobeńLĆśkćw newyrafilfgody'
p ]aroŚ|awWędr0wicf wyńf]|fgodę,
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Pżewodnicrący zapytał rebranych ay Wyla'ają zgodę, podobnie ]ak w pĘypadku wyboru (ońŚi
skrub.yjnej, ńa lącfne glÓśÓwaniP

Wyborukomi5]iWyborcze]doIonanojednogłośnie-r25gło9m za

,P . d,ddr- doro'r 
' ^ 'o lo^er

z5a j podano na5tępujące kandydalurV:

p Knyrtor Maj-niewyreu 
':godt.p' Ry'ard Rohoff WyEzilfBodę'

p, ]3dWi8a Rófy.ka - Wyraf iła f godę,

.p. Klystyna Wę. ewic, wymflafgÓdę

Pźewodnaący epyta| zeblanych ąy WyGżają

k3ndydł!rańi nikl ńefgloslspżeciwu

W'bo.L ot '' ^t'o 
o^e doto'"oFd'ogonń |)rgoęr.a'

oaeliwan ! na śplawofdan'e Iońś]i

Koń Śia ukonstytuowała s ą nanępqąco:

.Pżewodni.fąry p Robert ]eneroWi.r'

Seketaa-p sab na Gatt,

.cflon€k p L.Ćh Paw|Ówśki

P2PwÓdniĆfą.y (Óńisj skrub.yjne]łwierdf }' ia JprtsWnionyth doglosoWana]ef2204 ftłonków'
a w df sieFfYm wa|nym zglomadfeńi| ude*nicfy 160 Ósób Ponadto nwerda, że WYscy

idłowo w ternin e awhdon en o Wa|nyń zgromadfeniJ

Rofpoayna 5ię dyskJś]a nad p.ojektem khwaly w spGwe fwró.enia sę do fudy Nadftreejo
WVk uaen e Piotts futkts iHubata NÓ a f grona a|onkówspó|df eln

cłos zabere pan f sa| prositsby p (otgk pnednawl Śię pokóal febranym olaf powiedfial, co

dob.{o łÓbId|a spóldfielń będą. pEEfFk]ś das nawĆt PrefeŚem zatrądu, Pżewodnicfą.ym
RadY NadfÓr.fej, iid', bo jak do t.jporyjego fdań em p Kole]( ty ko {kÓdżi spóldfieIn

DÓ odpÓwedżifamńł p No'er rofpoayna odcfytywanie wdeśner ożef
siebie pnygotowanego tekstu] n.ÓdpÓwódają.na Źdane pyhńa zgfumadfen dDnośniewyreża]ą

lwoje nefadowoenie f odawwania tektu pnef p Norka iwie|e o5ób fgła*3 wnioskifolńa ne o

Pom mo tego p Norak ayta daej, ińfÓrńują. febEnych, że mUsia|żskarźyć

t!1,t1 , /
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u.hwalY Pojaw 3]ą3ię kfyki',nie. nuja Ógó ne wfbużenie, fuda]ą
ko|e]ne glosy o kkÓńĆfenie ayt3nia' Pnewodni.fący pros]o spÓkó] iudfiea p' No.kow 2 mńUt

Po pndftybniu p2ygotowaneBo oświadaenia p NÓrek apefu]e dÓ febreny.h Ó 
'ofumieniepnednaw0ny.h pnef niego pżed chwią ńotywów dfialania dh końieanolcikśkarżen a Uchwatv

Nadf wyoajnego walnego f gronadf en a

Pada ko|ejny wniosek lÓfualny o zakońa€nie dyskusj pżaikie do koejńĆso punktu pożądku

Pan NotekwybieBa gwahownie f sa i, rtóleiwięksżÓść raaguje na lensstenta'aśy.n e

Pnawodnicf ący anądf a glÓsowanie nad f amknięciem dysk6ji'

Pnew0dńi.fący pYta feblańydr aV koniedne]esl ponoWne oddytanie uesadń en a d|a zgłonon.go
projertu uchwav-?gh9asię pan]Moś iprosiÓ pÓiowne odaytanie Uasadnienia' PnewodIjcfą.y
poiownie odc,yluje wię. u4sadnienie

PaniMoś pros o Błos - wYreża swoje ni€żdowo|gne ]chęć da 9e] dyskus]iW pźedń o. P panów

P2ewodnicfą.y *wie'dfa' że wnosek o amknęcie dyśkusj fostal pżyjęly inie udfea głosu.
złfądfa glosowan]e nad projekteń U.hwały w spmw]e fwró.ena Śię do Radv Nadfotfei o
wyk|ucf0n]a Piotra Kotka iHUbefra Norka fglona olÓnkówspółof e n'

Uchwala nr V2010fÓntsh puy]ę|a.

Na9 ę powmca pan NÓrek

PEewodndą.y Wa|nego z8romadfenia poprosił bie8legÓ Ó p2edsbwirnie wyników f badóiia

LLI'".r+



Wynik badana spmwożdania fnansowego pnednaw| niea eźny b egłY lewident p fdfnaw
Pajor, lep|efeŃujący frmę Agen.ia RachunkowÓśĆi, finansów PodłI(ów |Gp|TAt f s]edf]bą
v K0ia|]ńie, która fołała wybbna pngf RŻdę Nadforcfą spółdfie ńi

3nsowegospo|dżenia rok 2009 uydana fośala bef?a{żeżeń'
We'Jłlg o.enY be8|Ęo kśęgi la.huńkÓw€ n.telne odfwercied ały operecje gospodafue,
plaw d|ową .hew den.]ę olaż fgodność f ptrep $mipmwa b]ansowego ipodatkÓwego

Ponadto bie€ły rewdent podkośil na.fą.y pro.es stabi]ifóĆjiW sre2e zażądfana spół.]rieIną
igÓspodŻrk finansowej WśkŻźnik nówią o dÓbrc] sYluts.] fnansowej, fundu' r.montowy był

i wytlatkowańy, poda( prawdłowo na i.fone i odprowadfone' a wynik
lńansow.y prewidłowo bkę8oMny B€ly nweldż|' źe kondycja fnańsÓwŻ spółduieninadó sę

zgrońadfenŻ podfękowal b eglemu rewideŃow
wynjków badóń a śpEwofdania fi nansowego.

PĘewodnicĘcy:ażądf ł śk|tsdane wnoskóW do (omis]iWnioskowe] do.faju obEd nad punkań
14 pÓżądku obrad - po tym puIkie wń ośkin e będąruź pnyimowane

zgodn]e ż punkem 7 poĘąd|u oblad zgromadf.ńia popros|
nadurdfała noś.]soó]dfieIn fa rok 20o9

splawozdana pftd*awh Prefeszanądu-p Do.ota fu rowsla

|ńfÓrmUje o skłŻdfe zanądu w2009 roru stan 6trudnienia na konie. rokJ Wynosił25 oŚób' tcfba
alonkow 2257 Dsób, Rok 2009 pośwęcony bylda|9ejftb|ż.j finanŚowejspóldf]e ni zaĘąd

a f abnrań] ugód, dotydą.ych blędny.h ro'deń inw.nY.j
pneprowadfony.h w atach 2005 2006 ,o ńie ma 6grożen]a d|a

kÓnlynJowan: dzńłanoś. spółdfieni, pod włunlłeń da9ejreai?{j] u8ód na pofiomie: |at

P Dorota Fa kowŚka pÓńformowała lówneż febńnY.h o pĘeb]€u pre. fwązany.h
,6taMwanrań odĘbne] w'a9oś.i ŁąQnie Wplynę|Y 1s54 wniosk. w 2009loku spółdfieiia
UnańÓwla 266 Ódrębny.h Własności' Do końca 2009 ro|u pĘygotow

odlębnejWlasn0s.iway{kie |Ókaife]e' f wyjąlkiem lyth o n ewyjaśnionei 5yium]i terenowo
prawrej|ub o n ąakoń.rcnyn plo.es e ińwe*y.y]ńyń'

Wnśtępng]koe]no<ip.ooroMFalkÓwśkaomówihwykonYłaneJundu3ŻurońÓńlÓwPgoW2009
loku wydalk na prÓwŻdfone prece lemontowe pdeklÓdYły na|oony na ten.e fundu' Było to
ńÓżiwe dfęk fgronadfonejnódwyżce u roku popEednim' PaniPlefeś omówila pla.e lemontowe
na po9degóńych |oka|uacia.h' Na akońoen e Pre,eszanądu poinformowała o pżebiegupro.esu
odfysk Wania na.źńoś. oref,nn eFfeniui.hłanu

Infolmac]epow}żsfefo$alyfÓbżfowŻnegrefi.zne pĘedstaw]onenóżJtnik!

.11r,_"u



PEewodn oą.y podfię|ował PaniPl.żeś ż puednawen e śpEWofd3n 3 zaĘądu.

spEwofdón]eRadyNtsdforcfe]fa2009rokpnedsawlo (nyntof Ma]

Rada odbyła 5 poŚi€dfeń Poduas po.iedfeń E]mowała lę *degółowo sytua.ją fńansową
5półdf]eńiÓńf kÓntooMła n: bie'ą.o ola.. plowadżÓńe p2y UstanaWhniu odlębńe] włtssnośc]

Rada podięla ń iń' J.hMły o wyk|ucfeń u f3rona alonków spółdfie|nip Kny9tofa Twaldowskiego

Pnewodni.zący podfiękowalp MajowiD prEdsbw en P spnwofdanń Rady NadforcfP],

DyskJśia w splawacrr objĘty.h pDrfądk em ohrad w p!nkta.h 3-10

pytanie do bigglego ] po Qęś.ido Z32ądu.iak W]dfą pofvśkań e środków na

da'a reguowane nadpIat na spłŹtę pÓdłkU dorhÓdowPgo od nedoplat czy okeś|Ónie śabInej
sytuacj 5poldfie]ni ńie re* pnyptsdk am okre.|enien na lvylos'

odpowiada biegly- {wieldf]l, że łodkiWy9tępuią.e W b affe są prawid|owo udokumentowan..
oń,, 

'e 
w pżypadku zanąd obarnej |]ni dzałań spółdfieni, ne wdfi

żgrożgn a d 3 je] funr.jonowmń'

Plere5za{ądu wyjaśńiap siwńsk]ei'któreuaennaywWanyń.ÓńkU, f od początku realifa.]i
prcGa stab |.cj sytuT]ifmBowe]spółdfi€|n'łodkinaWyp|tstęawetnychuBódpo.hÓdżąfP
spnedaiy mahtku olaf' źe spóldfenia p|ac pod:tek od rwoł umanańĆj

chodfio kwośę żaśkJfeńa uchwały fefWts|ające]na 5pnedaź tw pa|.€tU

poc?ątku by] jnfolmowani, 
'e 

jefe| dojd?e do żądania fwlÓtu
to spółdfieln a nie po5 ada tych łodków

Główna (sęgoWa potwelda ftskt, ż por]ateł dochodowy 5półdfienia płaciod uńożońY.h pnef
ałonrównadpłat, a odpisy óhuaIfts.yFe n e 5taiowią kogtów podł|owy.h,

AdWokat AńJr |g|ński- Wyiaśnl, W]ak]e]fafie fnajdqe 5ę po*ępowanie 5ądowe z powódrtwa p'

Twłdowskiego p sójk Bu6nyn, ze wf8ędu ńa dfialania *lońy pDwodowej połępowanie

p Nubert Norek- podałłan nadpłat nó kÓnie.2009lÓkU

Pre?eŚzłządu - informuja, fe p' Norek n e uW,g ędi]|w śwo]ch ob|.żan ts.h Nwoly niedoplat, która
pofÓnaje do śkompensowania f nadplabm puy podpiśywaniJ ugó.] ślodk, które spóldzenia
posada mąą posluźyć nŻ wyp|atyz tyt!łu fawiemnia ugód NatÓm tsł spółduie]nń od pocĘtkU ne
pos adała ło.]ków na eweńtuts ny fwrot fa aki Wp|a.oiej pte, ]nwesÓń nó |oka ifm]iwoisrowa'

il*
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Nada prowadzooa je!t chaolycha dysrU5ja w spraw]e podatku płaĆonego pĘez spóldżie|niĘ, Fk i
pzysf łoś. ola| 6cii wojśkÓwa'

Pżewodnaą.y \łaInego rofrysowują. na tabIcy ponownie Wyjaśnia, źe spóld:]enia pla. podaiek
Ód kwot umonony.|] pźy żawieran ! lgód, tw nadpłatÓwGm, a ne od dÓkonŻny.h odpisów

p' Maria Moś- mówio niebeżpieoeństwje ]eś i chodfio ńedopIaty Poka:uje
fanądu pneciwko u.hwtsłom Rady Nadforcfejnr5 3f2003roku'

Prcfes z;nądu wyFśnŻ,
uprawn onym do podjĘ.ia uchwał w lP]kwe5tiby|o Wa ne zBmmaofen'e ane
w ub eglym roku pÓeierdf l na W

p, t dia sżyńóńśka -jest zdumiona tyń,.o mówipaniMoś Fko praWnrl Dy*yplińuje febreny.h,
aby zakońc,yć nic n]o dająre dyskUs]e'

Pytanief 5a| - |ekołlujgobsługaplawnafewzgędunadużą |ośćspmwsądowy.h

p.efeszanądu.okolo 20tyś' 
'otych 

m es ęcfnie'

Padawnosgkform'nYoemknię.edyśku9j P{eWodndą.ybtądagłosowatro

Prewodnicfący WalnegÓ zglÓmadfenia zażądfa głosowane nad prfYjęciem u.hwal wYm en onych
w punkcig 12 pÓżądku obrad.

ktw]erdfenia śpEWofdania fnanśÓwego spółdżie|ni fa

5plawozdanief nanowe5półdfieIn falok2009 U.hwala nr2l2o10

b) Głosowan]e nad JchWalą ws fatwieldfeńó śpEwofdan a zażądu f dfiahIności5półdfie|n

za 113głoŚów

zatw erdrono splawÓfdtsnie zanądu 5półdfi€ ni uĆhWtsłanl3/2o1o

]łuffiir
ll+ru-'



c) cłGowanie ńad u.hwałamiws. udf]. en a abso|utoritm ałonkom zażądJ 4 ok 2oo9
! clÓsÓMna nad udfi.enem abso|ulorium PreżesÓw zanądu p' Doro.e

PneĆiwko 0 głośów

Udf P ono abso mÓriJm -uchwała nl4/2010'
. cłosowanie nad Udfaanem absoutol]uń c'onkow za@du - p cnegożow

za r12głoł
0glÓsów

Udfie|onoabśÓ|Utori!m u.hwala ńl512010'
d) 6lo5owanie ńad Jclrwałą ws' pnefnaaen a nadWyikilinanśÓwel spółdf]e nia 2oo9r:

U.hwałą nl6/2010 pośańÓwono D p2efnacfenU nadwyżki finansowej spó'df e ni a lo|
20o9 na f unduł f asobÓWy,

Mgcenas Baruńsk]Óńówi|fasdy Wybolów do Rady Nadfolc,ejolaż pDinformował żebnnych' że
icfba cflonkówRady NadfÓl.fej] fgodnie fesiatuteń spóldfieIn 

' 
moio w],ńosit od 5 do 12 Óśób,

PżewÓdńaący Wa nego enądf]l glosoMn]e iad uchwałą w lprawie okreśena icfby cnÓnków
Rady Nad,o(,ej na kadencjĘ 2010.2013

uchwalą nr712010 okreś]ono ljczbę cflonków Rady Nadforcfeina kaden.'ę 2o10 201] na 7 osób.

Ptewodni.:ącywa neEofgromad:enia ÓdĆżybł iśtę fgło9onych kandydłów do RadY Nadfol.fo]]

$'-'1



Nasępnie żpyta| czy w9y*y kandydaci są ob.cni ńa ę| oraf ay Wyny podtryńu]ą śwÓje

kandydalury' z kandydowania refygnu]e p Krynyńa Kfu new5ka ońf p' Kójebn 9moayk

o!o'd'ew. fc|a'!s1o5e(ow} raę'.btd ld..1Ó ob

P' cm]ek pyta, Wjak ej form e będą prefentowan kandydaci

PżewodńiĆfąry Wa|nego w odpÓwiedfi nfornuie, że kafdy ż łandydatów fośańie popro'ony

Ó pżed{awienie s ę i pow Edfenie tiku słówÓ śÓbie,

Pan wa kÓwiak zwraca się dÓ p kotkaip No*ó f EpYtanjem dy podtrfYmuh swÓje kandydólury

oba] odpow]adają, źe podtrfynują

Pż.wodnjcfący ińfÓrmuje zebranych] że nó dfiPń 
'ożen 

a pĘez p' Koika ÓśwŻdoenia wymaganego

od kandydata na ałonka Rady Nadforcfe]' ośWiadaene to było nieprawdfiwe fgDdnie bowiem

f inlorma.ją otrzymaną ż DfialJ Ksjęgowości p. Kolek posiadół a eg|ość , tylułu Óplat

ek5p|oa|acy]nych b loka|mie9ka nyoref mirFca pÓnÓjÓwe'

Pytan e zsa i- ay iest to żadłUżenie b eżą.e'

odpowiada Prez$ zanądu- n e'jest to żadluźenie D dwa miesia.e wnea

Lciv
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Pnewodn aący informuje febtny.h, iż adłUien e pośiada lóWnigżp HubertNorek ]ednocżeśnie p

Nor.k żastsda w Radfie Ntsdforcze] firńy' które] profi wskłlie na d:ałaność konkurcn.y]ną

wzg ędeń spółdfie|ni' a takźe posada udżały w spółce, kóń równe' wżs|ędem spółdfie|n

proWadfidfńła nÓśt konkuren.y]ną 5kuttiem leeÓ oświ]dcfenie 
'ofone 

pĘer p Nork; je( rówń eź

fostaie poprcqonyÓ opnię Wle]spmwie Potwjerdh on, ża wymieniÓne pĘed

thwią 3półk] prowaduą dfalaność konkurgn.yjną wfg|ędeń spó|dzi.|ń' a fgodni. f pEwem
śpółdfie|crym' które dokładńe taką kweiię regufuie, nie mŻ fnaaent cfy dfiah|ność taka

p?ynos]laby nkodę spółdf e|ń .fy dfiala|ńości ko|kulencyjne]

Pan Norek ń P fgŻdfa s ę f tą opiń ą -,twietdfa' f. iĆś lo interpreta.ja me.enasa BłańskieBÓ'

odpowada mec.ńas BŻrańsri.nie].n to]eso intelpretacja' ]ecż donoWne pąlodeńie pnepisów

P KżyntÓf M3] ptypomińa' że riedyś ńLla ]Uź mieisce taka sylu&ja - dolyryh Óna p' Jó,efa

P Norek leży8nujekteń f kandydowan a,

Pnewodnicżą.y fwraca Śię f apytanień do zaĘądu . cży pÓfoła| fgło'en kaMydaci a|ega]ą f
oplabmiekspbara.}jnymiolaf c,y w *os!nku do któregÓkoWiek f ni.h ńuśała być prÓwadfona

egfeku.ja końorn oa ce|em wyąfekwowan a naleinok '

odpoWiada PrezeŚ zŹżądU - pofosó ikandydacrne posadają falegloł' jednakże w pne'łoś. w
*osuńku do dwóch kandydatóW prÓwadfone byly egfeku.je komorn]cże, fwre.a lą róWneź f
pytań em do mecenaę BaŹń5k ego -cfy moie uFwń ć nafwiska tych Ósób

odpowiada me.onaś Balański tók

egfekuc]e prowadfone bYły w 5to9unku do p' |61ka p.

P Młia Moś dykandydac]mają ń edoplaty

P (otek-ay jego żadlUżenieje* ńa df eń dfis eFfy'

P, Prefes-na dz.ń 
'ożenia 

ośw ad.fen:

Prefes zaqdu informuje żtem'

pt0wodnicfą.Ydop' Kotka cfypodtĘymłeonswÓiąkandydaturę



że refygnu]e f IańdydoWan'a'

Pnewodnicf ący infÓfu U]e, ża pnys|ępujemy do pref eńb.i kandydłów

Pan Mańa]anĘbowł:37 ł, ńie9kanka osjed|a Na Muraw e, wyk'bkenieekonomi.fne'

Pylaneodp MÓs .fy byłanledoplaD wFl'eJwyśo|os.i

P ]a2ębowicf-odpowiada, źo ńie9kan e nabyła na rynku wtórnyń'

Toma9 kausa: |at 56, wYkftałcenie ekonońiczń.] mi€9kanec |ora 
'a.ji 

ca|iera - p]eMnej f
utwożony.h wspó|ńÓ! którą ?aiządk spó|dżie nia'

]alośłów Kny'aniak: ł 51, Wyk'taken etechnic,ne, mie'tan]ec u]' Uń]ńskieso,

P}łan'e do p' Moś Ja|Ż byla n edop|ła

6łos f 5a|] zwt.a uwagę p MÓś, że bardfo niedosowne ]e5l pytanie kaźdeEo f kańdydłów o

nied0p|atę i ]ejewentua ną wysokość' pok lYm pytania taIie fadaWane kandvdtstom nic n e wnoró'

P' WaltoWia| -d|aaego ni( do te] pÓry n'€.Ób'ló f nódpla|ą'

P'ś|]wańska otfymała faplÓnenie, była n3 5po*aniU, ale ń e pÓdjęlaje9cfe decyzjico łobić'

PaniPrefeŚ potw erdb, 
'a 

kwełia nadpłaty tejPanin e zostala]e9c,e rcżwiażants

Anńa TasiPmska: 45 at, nie była kalana, jest doradcą podatkowym pńwadfiburo rożi.żeń, ńiala

n edopłalę' m e{ka na św' RÓchts

Pytanre fsa i jaka by{a n edoprata.

(zy'tof Mts]] a| 36' mieykanie. |Óka|fa.j pny U' Nłanow]ckjei' jecÓ.e|em ]est umożiwienie

Lida sżyńańska] wyksnałcenie wy'śfe, mie'kanka budynku pny u' PĘdfyń9kiego] f lożkfenia

kovtów budowY poŚiadała nadpJatę, f które] w Głośc łeu ygnowa|a'

K]nsa ś]iwtsńska: 3] |ata, wyk*kł.enie ekÓnomrfne, pośiada nadp|atę, .o do kórei ne pod]ęła

]e9cf e decyf]i, mie9kanka Umińśk ego

P' KoB ewsk -iakd|u8oje* Panicułonk]em spóldf e ni

p.Ś|wańŚka od2oo4roku

,ńt



AnnaTasieńska bardfowYsota

Beń.dykt To2gwskj: mie'ka na śW Rocha, ńa upBwnena do asadania w rada.h nadforczych

spolek skarbU Pańnwa oref uplawnienia uanąd.y nierU.homośc

Pylane fsali'c,yńÓźe odneść3ę żpÓdJ N|K u z badana pżemysłu cuk]erńoego W repoftie

lym ńÓżńa wyżytac międży innymi' fe bofpżWńie Udf e|ł on tledytu dwóm pń.own kon oraf

BengdyktTonewski-informacje ż raportJ.ą n epmwdżiwe - n kt mu ńic nie Jdowodnił'

Pnewodnicf ą.y- kiedy p. Tożewski nŻbył m es2kanie'

BdnedyktTożewśk -m e*kan e nabył na ryDku ńórnYm

. u, in'olmuie, ie ńporty NIK są do fnaeżena na5trona.h

by] w Radf e 0liedIa' a laIf€ PneWodnrfą.ym Jnępu'ą(ej

Pytane,sai dyktsndydac składaI ośw adaenia o niekŻra noś.i

Me..ńaś g|ński-w pżepisa.h nie ma wymo8u, aby kandydac]składa itakie faświadczen a

Pan]f s| - Wie|o etni pń.Ównik N|(

rnrP.netowy.h NrK-www nik.gov p.

Dariur walkowiak oka i?acja c:apta,

P' Moś-ie n]alnadplaty niedophtY

Wybory do Rady Nadforcfejrofpo*ęły się spEWofdanien l(oń sjiWyborczej, kóE Ukon(yluowala

Pnewodn oą.y- |wo szyfter

5ekretaż Annasielpińska

cf loń.k - ]arÓsltsW Wędrow]cf

(omisF Wyborce apEga czlonków dD odbeEnia ka do 8|osowóna' ttólr śą wydawane po
otłaniu ńandłJ Głosu]ą.y Wzuca]ą wype|nlone kafry do ulny ustawionej pżY Komjsj

15



PodcżsWarnego fona\ 
'ożone 

dwa wńiÓsk,

Pefugy pnez p' MariJ9 Gre]ka: o lożwaźne spośobóW podwyżsfenia bezpecfeńsfua fuchu
p]eveBo sańo.hodowego pty wvieźdf]e f os]ed a na u| .V s.żńLer,

Druciprcf p Rohofia: o fmianę statulu - tar aby ustępuiąca Radts Nadforcb, ńó koniec swo]ej
kadencji, Ótfymyvala abśo utorium

Pan Ry9ald RÓh|ofi odcfytał sprawudtsnig fumisii wn6kowe), a nanĘpnje floźył protokó| tej
komisji P|efyd um WaInegÓ z3romad,enja.

sprawofdanie xomisjjskutacy]nej' w pnedm oce W}borówdÓ Rady Nadzorcfejodaytal p Robeń

Na upnwnionych 2,204 alonków wg|osowan U udfialwf]ęło 121ośób' oddano 12o wafny.hslośów

Xandyda.i otzymaIi naśępującą icfbę głosóW]

. ]a{ębownżMańa lo]głosy

[]'nL"l*'



Pnewodn aący poinfÓrmował, że ww}ń kU

Nadzorcf ej p2edstawia siĘ nstępuh.o:

pu eproWadzony.h wybÓróW lkład noWo Wybrercj Rady

Rady Nadzorc:ei podżię|.ował febranym D zaufan e i

!,''t



nfÓhacF, badaniŻ lpGwożdańiafinansoweBo spóldfie nik rok 2oo9.

4' splawÓfdaniezażądJ fdzhła nÓł spółdzie]nlża rok2oo9.

spńwozdanie Rady Nadzorcf ej a rok 20o9

Prototó| {oń sji skrutacy]nej

Protokół Komisj Wyborcze'

Plotokół Xo m ńji Wn ios|owej'

PÓfnań] dn.1'ĆfeN(d f0l0 ń|u

3.
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