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PROTOKÓŁ 

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 

SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ …………………..  

 

W dniu ………………. roku w ………………… odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 

Socjalnej „Ruchomości”. 

Zebranie otworzył ………………. i imieniu Zarządu przywitał przybyłych (pełnomocników) członków 

Spółdzielni i gości, stwierdził prawomocność Zebrania oraz że jest ono zdolne do podejmowania 

uchwał. Lista obecności Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Przystąpiono do wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania. Zgłoszono kandydaturę ………………… 

na przewodniczącego i …………………….. na sekretarza Zebrania. Kandydaci wyrazili zgodę. W wyniku 

jawnego głosowania obydwie kandydatury zostały przyjęte. Przewodniczącym Walnego 

Zgromadzenia został ………………………, a sekretarzem ……………………. 

Przewodniczący przedstawił propozycje porządku obrad, który został przyjęty jednomyślnie. 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie zebrania. 

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni. 

5. Sprawy różne – wolne wnioski. 

6. Zakończenie obrad. 

Ad 4. Przewodniczący przedstawił zebranym projekt zmian w Statucie Spółdzielni, w związku  

ze zmianami ustawy o spółdzielniach socjalnych, które weszły w życie 31 marca 2018 roku. 

Jak wskazuje art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 o zmianie ustawy o spółdzielniach 

socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2494), „w terminie 6 

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy spółdzielnie socjalne dostosują 

postanowienia swoich statutów do wymogów określonych w art. 10 ustawy zmienianej w art. 

1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. Zebrani zapoznali się z planowanymi zmianami.  

 Przystąpiono do głosowania nad uchwałą o zmianach w Statucie Spółdzielni.  

Za przyjęciem uchwały oddano ……………… głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał 

się od głosu.  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 5. Przewodniczący zapytał, czy zebrani maja do wniesienia jakieś sprawy w punkcie Sprawy różne 

– wolne wnioski. Zebrani nie wnieśli żadnych spraw ani wniosków. 

Ad. 6. Wobec wyczerpania porządku Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zamknął obrady. 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia   Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

 


