
Protokół  z   Zebrania  Grupy  Członkowskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  
„Osiedla Domów Jednorodzinnych” w Krakowie, które odbyło się  w dniu 
14 lipca 2008 r., w Kole Rolniczym przy ul. Królowej Jadwigi 248.

Ad. 1
Zebranie  Grupy  Członkowskiej  w  II-im   terminie,  zgodnie  z  obowiązującym  Statutem  
i Regulaminem Grupy Członkowskiej  otworzył, Pan ………….. Prezes  Zarządu SM”ODJ”.
Przywitał wszystkich zebranych Członków oraz pozostałe osoby. 
Zgodnie  z  porządkiem  został  zarządzony  wybór  Prezydium  Zebrania  –  poproszono  
o zgłaszanie kandydatur. 

Ad. 2
Nastąpiło zgłaszanie kandydatur do Prezydium Zebrania:
Pan ………. zgłosił kandydaturę pana ….., pan ……….. zgłosił  kandydaturę pani ……….

• Pan …….. – wyraził zgodę
• Pani ………… – wyraziła zgodę

Nastąpiło przegłosowanie składu Prezydium:

Za  - 14 osób
Przeciwnych – nie stwierdzono
Wstrzymujących się – 1 osoba

Prezydium ukonstytuowało się w składzie: 

• Pan ……… – Przewodniczący Zebrania 
• Pani ………. – Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz w jednej osobie.

Ad. 3
Przewodniczący  Zebrania  Pan  ………..,  powiedział,  że  nowy  Statut  SM  „ODJ”  został 
uchwalony uchwałą  ZPCz  w 2007 r.  i  został  w terminie  ustawowym złożony w Sądzie, 
celem jego zatwierdzenia.  Decyzją  Sądu Rejonowego z dnia 19.05.2008 r.   SM ODJ jest 
zobowiązana wykreślić § 22 tegoż Statutu. 
Przewodniczący Zebrania odczytał decyzję Sądu.
Decyzja Sądu oraz  treść § 22 Statutu – w załączeniu do niniejszego protokołu. 
SM ODJ została  zobligowana na mocy obowiązującego Statutu, zwołać Nadzwyczajne ZPCz 
które,  musi  być  poprzedzone Zebraniem Grupy Członkowskiej,  celem  wykreślenia  przez 
ZPCz - § 22 oraz podjęcia uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego  Statutu, uchwalonego  
w listopadzie 2007 r., ale już bez  § 22. Z chwilą podjęcia odpowiednich uchwał przez ZPCz, 
zostaną one w trybie natychmiastowym przesłane do Sądu, celem zatwierdzenia Statutu. 
Przewodniczący Zebrania zapytał o to, czy są jakieś pytania do tego punktu programu obrad?



Żadnych pytań nie było.

Ad. 4
Przewodniczący  Zebrania  podziękował  zgromadzonym  za  uwagę.  Na  tym  obrady 
zakończono.

Prezydium Zebrania 

…………

………….  


	Ad. 2
	Za  - 14 osób
	Ad. 3

	Ad. 4
	Prezydium Zebrania 


