
PRoToKoŁ
WALI\EGO ZGROMADZENIA

ZYRARDoWSKIEJ SPoŁDZIELNI MIE SZKAI\IOWEJ
z 09 maja 20llr.

Ad.pkt. 1

Zebratie otworzył i powitał zebranych członków spółdzielni Pan Lech Choiński - członek RN ZSM
upoważniony do tej czynnoŚci uchwałąRN nr 25l201I z27.04.20IIt.
Przęd przystąpieniem do wyboru przewodniczącego zebrania poinformował, Że zebranie jest nagfywane.
Następnie Zaproponował na funkcje przewodniczącego zębrania Pana Stanisława Popielczyka. Wobęc
braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania. obliczenia oddanych w głosowaniu jawnym
głosów, dokonali na wniosek osoby otwierającej zębranie - osoby z Sali.
Kandydatur a P ana Stanisława Popielczyk a została przegłosowana:
głosów ,,za" 6I 

' 
głosów,,przeciw''0 .

Po zajęciu miejsca za stołem prezydtalnym przewodniczący podziękowaŁ za vłybór i zaproponował na
pozostałych członków prezydium: Panią Krystynę Rypina na z-cę przewodniczącego i Panią Wiesłwę
Kierlańczyk na sekretarza zebtania. Wobec braku innych propozycji przewodniczący zatządził
głosowanie przedstawionych kandydatur blokiem. Kandydatury zostały przegłosowane:
głosów ,,Zd" - 65, głosów 

',przeciw''- 
0 .

Ad. pkt.2
Zgodnie z $ 35B Statutu przewodniczący zarządziłv,rybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
Następnie poinformował, Że zadaniem komisji jest:

a) sprawdzenie kompletności list obecnośct oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych -

członków Spółdzielni oruz ptzedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do

czynności prawnych,
b) sprawdzenie prawidłowości zwoŁania danej części Walnego Zgromadzenta i zdolności do

podejmowania prawomocnych uchwał,
c) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego danej części Zgtomadzenia, obliczen wyników

głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonyłvanie innych czynności związanych
z obsługą głosowania tajnego lub jawnego,
Na wniosek zebranych przypomniano nazwtska osób, które kandydują do Rad osiedli ,,Zeromskiego-
Sikorskiego'' i ,,Batorego''' bowiem z ptzyczyn proceduralnych osoby te nie mogą byó członkami
komisj i mandatowo-skrutacyj nej.

Do komisji zaproponowano:
1 . Panią Mał gorutę Strzelczyk-Bąk,
2. PaniąTeresę Łachnik,
3 . Panią El żbietę Borkowską
4 . P ana Roberta Skł zyp czynskie go,
5. Pana Arkadiusza Kwiecińskiego,
6. P ana Henryka Dończyka.
Skład komisji został przyjęty:
głosów ,,za" 64, głosów ,,przeciw" 0 .

Przewodniczący zwrócił się do komisji o ukonstytuowanie i przystąpienie do obowiązujących czynności.

Ad.pkt.3
Przewodniczący odczy,tał porządek obrad uzupełniony o Sprawę wynikającą ze złoŻonego projektu
uchwały, zgodnie z $ 31 ust. 8 Statutu i podanego do wiadomości członków w trybie przewtdzianym w $

32 ust. 2 Statutu:
1. otwarcie zębrantai wybór Prezydium.

SPOŁDZl ILNlA Ml ESZKA}łloWA
Dzial Orgnnizacyjno- I'rawny

96_300 ŻyrardÓw, u|. Ś:oc;kowa 35
tel' (0-46) 855-30-41vP I2CZĄSCI
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2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpoczęcie regulaminowych czynności związanych z wyborem Rad osiedli:

a) Zeromskiego, Sikorskiego
b) Batorego
c) Kościuszki, Centrum,
d) Wschód
e) Teklin' Piękna, Łąkowa

od 5 do 20 mandatów,
od 5 do 20 mandatów,
od 5 do 20 mandatów.
od 5 do 20 mandatów.
od 5 do 20 mandatów.

5. Zatwrcrdzenie sprawozdaniaRady Nadzorczej Żsl,q' z działalności w 2010r.
6. Zatwterdzenie sprawozdaniaZarząduŻsrvt z działalności w 2010r., w tym :

a) sprawozdaniafinansowegospółdzielniza20l0rwrazzpodziałemnadwyżkibilansowej,
b) kierunków rozwoju spółdzielni na20IIr.

7. Zatwięrdzenie sprawozdania z realizacjt uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu odbywanym
w dniach 7, 8 i 10 czerwca 2010r.

8. Głosowanie nad absolutorium dla członków ZarząduZSM.
9. Uchwalenie zmian w Statucie Spółdzielni:

a) głosowanie projektu uchwały ZaruąduZSM,
b) głosowanie projektu uchwały zgłoszonego przez grupę członków Spółdzielni.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Sumy zobowiązań spółdzielni do zaciągnięcia w 2011r.
11. omówienie i podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.
12. Rozpatrzęnie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie zebranta.
Pan Leszek Mela zgłosił uwagę' Ze w ploponowanej naz:wie Rady osiedla ',Batorego" nie widnieje
budynek przy ul. Radziejowskiej a dotychczas w nazwę był wpisany.
Udzielono odpowiedzi, że propozycjawiĘe się z nazewnictwemposzczególnych osiedli stosowanym w
spółdzielni. Budynek przy ul. Radziejowskiej jest budynkiem nr 50 w osiedlu Batorego.
Z sali padło teŻ pytanie o rożnrce między porządkiem zebrania przekazanego mieszkańcom do

euroskrzynek a tym odczytanym ptzez Przewodniczącego zebranta.
Specjalista d.s samorządowych Beata Pękacka wyjaśniła' Że porządek obrad Walnego Zgromadzenia
przekazywany wszystkim członkom spółdzielni wynika z propozycji Zarzą&: w tym zakresie. Porządek
ten moze być uzupełniony o Sprawy zgŁoszone w formie projektów uchwał pIZeZ grupę członków
spółdzielni, a|e zgodnię ze statutem, porządek uzupełniony o te sprawy, wywieszany jest w biurzę
Zarządu i budynkach admini stracj i o siedl owych.
Pani Paluchowska Zaproponowała, aby porządek zebtania przekazywac na kilka dni przed terminem, bo
mieszkańcy zapominająi nie biorąw nim udziału.
Prezes Marian Rusinowski wyjaśnił, Żę w statucie jest określona proceduta zwoływania Walnego
Zgromadzenia i jest onapIzęz nas ściśle przesttzegana.
Po tych wyjaśnieniach Przewodniczący Zebrantazarządz\ł głosowanie' w wyniku którego porządek
zebt ania zo stał prze gł o s o wany :

głosów ,,za" 60, głosów,,przeciw" 0 .

Ad. pkt.4
Przewodniczący udzieliŁ głosu przewodniczącej komisji mandatowo-skrutacyjnej, która odcz7iała
protokół I. Wynika zniego,Ze na uprawnionych do udziału w I części Walnego Zgromadzenia ZSM 2008
członków, ptzybyło 68 człoŃów, co Stanowt3,39%o.
Protokół komisji stanowi załączniknr 1 do niniejszego protokołu.
Komisja mandatowo-skrutacyjna zgłoslła gotowośó do rozpoczęcia procedury związanej z wyborem
członków Rad osiedli.

Przewodniczący zebrania poinformował, Że zgodnie z $ 59 ust. 4-8 Statutu:
1. Wybory członków Rad osiedli przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których

umieszczone sąnazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Kandydatów grupuje się na

listach wyborczych odpowiednio do tego, którą grupę członków reprezentują.

I
T

t
T

T

t
t
t
T



3.

I.+

2. Głosowanie odbywa się poprzez złoŻenle karty wyborczej do ulny w obecności komisji mandatowo-
skrutacyj nej poszczego|nych części Walne go Zgr omadzenta.
Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.

Głos jest nieważny, jeżelt:
a) zawtera większą liczbę nazwisk niż lista spotządzona przęz Zarząd,
b) karta wyborcza jest przekreŚlona.
Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów obltcza komisja mandatowo-skrutacyjna,
ktoraz czynności tych sporządza protokół. Przewodnrczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
Do Rad osiedli zostająwybrani kandydaci z poszczęgolnych list, którzy uzyskali kolejno największą
Iiczbę oddanych głosów licząc Łącznl.e wyniki głosowań na te listy na wszystkich częściach Walnego
Zgromadzenta.

).

6.

Członkowie komisji rozda|i karly do głosowania wszystkim obecnym za okazaniem mandatu i zebrali je
do urny według listy obecności.
Przewodniczący zebrania poinformował, że protokół z wynikami głosowania zostanie odczy'tany po
zakonczentu pracy przez komisję.

.{d.pkt.5
Przewodniczący zebrania poinformował, Że sprawozdante z działalności Rady Nadzorczej w 2010r.
lryłożone było do wglądu członków. 7ebranym przedstawiła je Pani Krystyna Rypina - Sekretarz Rady
\adzorczej.
Kończąc swojąwypowledź, w imieniu Rady Nadzorczej zŁoŻyła wniosek o:
; podjęcie uchwały w sprawie zatwl'ęrdzenia sprawozdaniaZaruądu i bilansu zarok2070,
ł udzięlenie absolutorlum Za okres sprawozdawczy członkom Zarządu Zyrardowskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej to jest:
. Prezesowi Zarządll - Panu Marianowi Rusinowskiemu.
. Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Panu Adamowi Szymonikowi,
. Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych _ Pani Hannie Jędrzejewskiej.

PowryŻsze wynika z faktu uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez biegłą rewident badającą
sprawozdanie finansowe spółdzielni Za 20I0r. oTaZ Z oceny całokształtu dztałalności Zarządu,
osiągniętych wyników gospodarczo_finansowych potwierdzających prawidłowośó funkcjonowania
Spółdzielni i jej dobrą stabilnąsytuację gospodarczą.

Przewo dnic zący o dczytał u chw ał ę nr 1 l 20 t'l', która zo stała prze gło sowana :

głosów ,,Za" 6I , głosów,,przeciw'' 1

_Ąd.pkt.6
Przewodniczący poinfo rmował, Że :

1 ) sprawozdanie Zarządu Spółdzie\niz dziaŁalności w 2010r. oIaZ Sprawozdanię finansowe społdzie|ni za
2010r. wrM z propozycją podziału nadwyzki bilansowej,

l ) propozycje kierunków rozwoju spółdzielni na2}Ilr.
zostały zawarte w materiałach, które wyłozone były do wglądu członków.

\\- objaśnieniu tych materiałów głos zabrał Prezes Zarządu pan Marian Rusinowski informując, że

sprawozdante zarządu - zestawione w 11 rozdziałachtematycznych, przedstawia między innymi:
o Stan organizacyjny spółdzielni w 2010r.
. Majątek spółdzielni, w tym:

- bazę członkowską (662a członków, 660 nie członków' 58 wykluczonych, I82 członków
oczekujących' 1 684 kandydatów),

- zasobiońto*y (159 budynków l 6982lokali l 346.463m2p. l 15.706 osób).

. Fundusze spółdzielni.
o DziałalnoŚć inwestycyjną w 20I0r.
. Gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. 
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o Działalność społeczno-wychow aw czą.
C Działalnośó finansową w tym:

- rozliczenie kosztów i przychodów'
- działalność kredyową
- windykację należnoŚci zalokale,
- bilans spółdzielni.

o Realizacje programów prorozwojowych spółdzielni.

Ponadto poinformow aŁ, że:
o Rok 2010 to kolejny rok wdrażania niespójnych przepisów dotyczących spółdzielni mieszkaniolvych
(ustawa zdn.14.06.2007r. i jej nowelizacja). Niespójność prawnątej ustawy wytykająeksperci i praktycy
problematyki spółdzielczej. WykazĄe je takŻe codzienna rzeczywistość, kiedy przepisy te stosujemy w
działaniach. Jest ona niezrozumiała dla wielu naszych członków (odrębne rozliczanie stawki
eksploatacyjnej, odrębne remontów). Potrzeba jej naprawy spowodowała, Że w Sejmie jest
rozpatrywanych kolejnych 5 nowelizacjitej ustawy, zas szóstąkompleksowąprzygotowuj e rząd.
o W 2010r. plawo do lokalu w odrębną własność ptzekształciło u nas 115 posiadaczy praw
społdzielczvch. Daj e to tazęm 1 63 0 lokali z prawem odrębnej własności.
o W paździemiku 20I0r. Rada Miasta Żytatdowa uwzględntła zgłaszany od' 2004r. do władz miasta
wniosek Żsld, o ustalenie bonifikaty 90% wnioskodawcom Ze spoŁdzielczym prawem do lokalu' dla
przekształceń prawa do gruntu pod budynklęm Z wieczystego uzytkowania w prawo własności.
Prowadzona pTzęz nas od m-ca lutego br. akcja informacyjna i zbiórka deklaracji, wykazuje
zainteresowaniatąformąprzekształcenia na poziomie 15+250ń, a to wstrzymuje całe nasze działania.
o Rok 2010 to okres, w którym z ewidencji członków ubyli nam kolejni użytkownicy mieszkań
powodując, Że na koniec roku pozostało poza członkostwem 664 użytkowników lokali, od których
przestały wpływać Środki na utrzymanie naszej działalnosci społeczno-wychowawczej w trzech
placówkach spółdzielczych.
o Rok 2010 to okres dalszej stabilizacji nowo wdrożonych mechanizmów rozliczeniowych w
budynkach, mechanizmów, które wynikały z przepisów ustawy spółdzielczej. Zlikwidowały one
solidaryzm ekonomiczny w spółdzielni, wprowadziły zroŻnicowanie kosztów - roŻnych dla każdej
nieruchomości (zaleŻnych od wielkości i wartoŚci działek, na których stoją od iloŚci zuŻycia mediów,
stopnia sttat czy dewastacji). Stawka eksploatacyjnakaŻdej nieruchomości jest ustalana w oparciu o
koszty na tej nieruchomoŚci i zuwzględnieniem niedoboru z okresu poprzedniego.
o Udało nam się stworzyć rejestr kosztów działai remontowych dla kaŻdej nieruchomości, biorąc za ich
początek - termin obowiązywania ustawy z 14 czerwca 2007r. (o s.m.) i program działan na lata 20II -
2015. Stan jaki ztego wynika daje obraz zuŻycia środków w danej nieruchomości, który nie zawsze był w
świadomości jej mieszkańców.
o W roku 2010 nie były prowadzone działania termo- modernizacyjne ze względu na niejasnoŚó
rozwtązai prawnych i brak zgody co do sposobu ich sfinansowania. W roku 20II przewidujemy podjęcie
ich realizacji na 3 budynkach' stąd wpłynęły wnioski większości mieszkańców (bl. 2C,bl.58, bl. 7W).
o Założony plan dziaŁan ręmontowych w 2010r. prowadzono w skali na jakąpozwalały ograniczone
środki remontowe, znacznie pomniejszone w nieruchomościach, które spłacają koszty docteplen. Z
iriększych pozycji zrealizowano modernizację i estetyzację elewacji i balkonów na 3 budynkach systemu
wB-80 na oS. Teklin , nadając im nową kolorystykę. Naprawiono dachy na 1 1 budynkach, wymieniono
okna na klatkach schodowych w 15-tu budynkach i drzwi wewnętrzne w 7-u. Malowano klatki schodowe
rr 16-u budynkach. Remontowano i modernizowano drogi i chodniki oraz miejsca postojowe na
osiedlach.
o RealizowaliŚmy nowe inwestycje mieszkaniowe' w tym bud. na oS. Piękna o 16 lokalach (typ .Ą1)
oddany do eksploatacji w maju 2010r. i obecnie realizowany (typ B1) o 19-u lokalach. Zakonczyltśmy
realtzację pawilonu usługowego o 9-ciu lokalach przy Administracji w oS. Wschód oraz zespołu 48
garaŻy blaszanych (na wynajem) na terenie bazy ZBP..
o Prowadziliśmy działalnośc społ.-wychowawaząw trzech placówkach w bardzo trudnych warunkach
ekonomicznych, związanych z ubykiem środków powodowanych odejściem z członkostwa grupy
uz1tkowników lokali.
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o ZadłuŻenie czynszowe w 20I0r. ponownie wzrosło o I5,3Yo w stosuŃu do 2010r. i wynosiło na
koniec roku 3,701 mln zł. Ptzyczyny tego to niewątpliwie kryzys ekonomiczny i spadek dochodów w
rodzinach naszych członków' ale także obniżenie skali pomocy dla naszych członków z systemu
dodatków mieszkaniov\Ych. W 2010r. było to jedynie 0,664 mln zł., podczas gdy 10 lat temu nasi
mieszkańcy ottzymywali blisko i,8 mln złrocznie. Na wzrost zalegŁości płatniczej,jak się nam wydaje,
oddziaływuje poczucie prawnej słabości egzekucyjnej w naszym kraju i dlatego u wielu dłużników to
zobowtązanie finansowe lokowane jest w dalszej kolejnoŚci potrzeb ich rodzin. Pomimo tego zadłuŻenia,
którego wskaźnik wyniósł w 2010r. - II,6yo, to sytuacja wg opinii biegłego rewidenta nte zagraża
funkcjonowaniu Spółdzielnt w 2011. Jesteśmy nadal atrakcyjnym partnerem dla inst1.tucji finansowyih w
kraju i mieście (banki).
o Kierunki rozwoju spółdzielni w 2011r. to zestaw rcŻnych działan i przedsięwzięc do zrealizowania,
ktore przyczyntĄąsię do rozwoju spółdzielni i utrwalenia jej majątku.
Pro gramuj emy j e w następuj ących grup ac h tematy cznych :

1) w zakresie inwestycji
2) w zabesie modernizacji
3) w dziaLaniach organi zacyjno -prawnych
4) w działaniach ekonomiczno-prawnych.
Następnie gŁos zabtaŁa Z-ca Prezesa ds Ekonomicznych Pani Hanna Jędrzejewska, która poinformowała,
Że sprawozdanie finansowe Za 2010r. zostało zbadaneprzęz spółkę komandytowąAUXILLIUM AUDYT
z Krakowa. Po badaniu została sporuądzona opinia dla Walnego Zgromadzenia t raport uzupełniający
charakteryzujący poszczegolne pozycje bilansu wraz z oceną prawidłowości i rzetelności prowadzenia
ksiąg rachunkowych, ocena sytuacji majątkowej spółdzielni, analizapłynności i stabilizacji finansowej.

Poniewaz opinia ta została skierowana do Walnego Zgromadzenia Z-ca Pręzęsa d.s ękonomicznych
odczytała jąw całości:
,,Przeprowadziliśmy badanie załączanego. sprawozdania finansowego, Zyrardowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej z siedziba w Zyrardowie ul. Srodkowa 35, na które sHadi się:
I ) wprowadzenie do spraw ozdania finans ow e go,.
2) bilans sporządzony ną dzień 31.]2.2010r., który po stronie aktywów i pasyuów zamyka się sumą

l40.736.635,29 zł;
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.20]0r. wykazujący zysk netto w

wysokości ]. 08 1.488,62 zł,'
4) zestawienie zmianw kapitale funduszu) własnym za rok obrotowy od 0]'01.2010r' do 3].]2.20]0r.

wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.923.935,05 zł;
5) rachunek przep$łvów pieniężnych za rok obrotowy od 01.0].2010r. do 3]'12.2010r. wykazujący

wzrost stanu środkow pieniężnych o lałotę ].71].42],52 zł;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdaniafinansowego oraz sprawozdania z
d z i ał aI no ś c i o dp ow i e dz i al ny j e s t Zar z ąd Sp ół dz i e lni.
Zarząd Spółdzielni oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
.finansowe orcłz Sprawozdąnie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29
v'rześnia 1994r. o rachunkowości (Dz. (} z 2009r. Nr ]52, poz. 1223, z późn. zm.), nvanej datej ,,lłStawą
o rąchunkowośCi''.
Iaszym zadaniem było zbadania i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowąnią zasądami
lpoliĘką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono' we
wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową jak tez wynikfinansowy jednostki orąz o
p r aw i dł ow o ś c i ks i ąg r achunkowy c h s t anow i ący c h p o d s t aw ę j e go s p o r z ądz e ni a.
Badanie sprawozdaniafinansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
I1 rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
21 lcrajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w

Polsce.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać
racjonalną pewność, poałalająCą na wyrazenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności bądanie
obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i
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:ngczących Szacunków, Sprawdzenie - w przewazającej mierze w sposób wyrywkowy _ dowodów i:apisów księgowych, z których wynikają liczy i informicje zawarte , ,prr*orioniu finansowym, jak icałościową ocenę sprawozdania finansowego' Uważamy, że badańre dostarczyło wystarczającej
podstawy do wyrażenia opinii.
\-aszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
a1 przedstawia rzlel\t\e i jasno informacje istotne di! oceny sytuacji majątkowej i finansowejZyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień 3 ].12.20] 0r., jak też jej wyniku finansowego za rokobrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.,
b) zostało sporządzone 

-zgodnie 
z wymagającymi zastosowąnią ząsadami (politykQ rąchunkowości oraz

n a p o ds t aw i e pr aw i dł ow o p r ow adz ony c h ks i ąg r a c hunkowy c h,
c1 jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdaniafinansowe4o przepisami prawa i postanowieniami

Statutu Spółdzielni'
Sprawozdanie z działalności Jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy orachunkowości, a ząwąrte w nim informacje, pochoizące ze zbadanego Sprawozdania finansowego, Są Znim zgodne. "

Ponadto poinformowała, że zysk netto: 1.081.488,62 zł składa się z przychodów i kosztów pozaczynszoĘch, czyli przychodów operacyjnych w wysokości - szą.gh,só zł (w tym przeszacowania isprzedaŻ gruntów - 683.252,65 zŁ) oraz przrychodówfinansowych tj. odsetek uanłowycn w wysokości _
365'880,99 zł i odsetek wpłaconychztytułuzadłuŻęniazalokaiew iłysokoś ci_257.100,97 zł.
Propozycja podział.I.zgodnie z aft.. 5 pkt. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutem (s 137
ust. 3) przedstawia się następująco:
a) na zasilenie centralnego funduszu remontowego spółdzielni - 1 .022.499,O8 zŁ,b) na zasilenie działalności spółdzielczych domów kuttury - 58.989,54 zł.

Z sali nie padły żadne pytania, więc przewodniczący zebrania od,czy,tał uchwałę nr 21201|, ktora zostaŁaprzegłosowana:
głosów ,,za"63, głosów 

',przeciw'' 0.

Ad.pkt.7
Przewodniczący zebtania poinformował, Że sprawozdanie z ręalizacji uchwał Walnego Zgromadzenia
odbywanego w częściach w 2O1k. (],8 i 1^0 czerwca), zawarte było w materiałacń wyłozonych dowglądu członków. IJdzielił głosu Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eisploatacyjnych - Panu Adamowi
S-zymoniko wi, któ ry prze d stawi ł najw uŻniejsz e info rmacj e.
Wobec braku p>Ąan z sali, przewodnic zący odczytał uchwałę nr 3/20!1,,ktora została przegłosowana:
głosów ,,za" 63, głosów ,,przeciw,, O .

Ad.pkt.8
Wobec braku dyskusji nad przedłoŻonymi sprawozdaniami Zaruądu ZSM, przewodnic zący obrad,poddał
pod głosowanie uchwałę nr 4l2011,w wyniku którego:

'/ Prezes Zarządu - Pan Marian Rusinowsk i - otrzymałnastępującą ilość głosów:
głosów ,,za" udzieleniem absolutorium 62 , ,,przeciw,, 0

'/ Z-ca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - pan Adam Szymonik - otrzymał następującą ilość
głosów:
głosów ,,za" udzieleniem absolutorium 60 , ,,przeciw

'/ Z-caPrczesa ds. F''konomicznych - Pani Hanna Jędrzejewska - otrzymała następującą iloŚó głosów:
głosów ,,za" udzieleniem absolutorium 62 , ,,przóciw'i 0

Przewodnicząca komisji mandatowo-skrutacyjnej od,cz5Ąała protokół II z v,1łnikami głosowania naczłoŃów Rad osiedli, który stanowi załącznik-nr z ao.'iniej'zego protokołu.
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Ad.pkt.9

Podpunkt a) punktu 9 porzadku obrad
W sprawie zmian do Statutu zawartych w projekcie uchwały Zarządu ZSM, przewodniczący zebrania
udzięliła głosu Panu Krzysztofowi Buczkowi-Pągowskiemu, który rozpocz$ omawianie poszczególnych
punktów.

Pan Buczek-Pągowski pr zy strytł do omawi an ia p o szcze gó lnych zm|an.

N
L

zmienian)' paragraf Statutu ZSM
i treŚó Zmlany

komentarz
specjalisty ds. prawnych ZSM

1 w I 15 ust. 1 pkt. 16) otrzymuie brzmiente: Zmlana porządkowa
SkreŚlono:
,,c) pokrywaniem zobowiązai Spółdzielni z
innych tytułów''.

,, 1 6) prawo Żądania przedstawienia
kalkulacj i wysoko ści opŁat zwtązany ch z''

a) eksploat acją t utrzymaniem
nieruchomości w częściach
przypadających na ich lokale,
b) eksploat acj ą t utrzymaniem
nieruchomości stanowiących mienie
Spółdzielni,''

Ż w $ 16 ust. 1 pkt. 5) otrzymuje brzmienie:
,,5) uiszczaó terminowo Z gory do 10 dnia
miesiąca opłaty Zmązane z;

a) eksploat acj ą i utr zymanięm
nieruchomości w częściach przypadający ch
na.jego lokal,
b) eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości stanowiących mienie
Spółdzielni,
c) prowadzeniem działalności społeczno
wychowawczej i kulturalnej przez
Spółdzielnię,''

J.w.
SkreŚ1ono:

,,- pokrywaniem zobowiązań SpółdzięIni z innych
tytułów''.

3 w $ 19 ust. 2 pkt. 3) otrzymuje brzmienie:
,,3) uporczywie uchyla się od
wykonywania istotnych zobowtęan
wobec Spółdzielni, a w szczególnoŚci
zaIega z opłatami Zwlązanyml Z

eksploatacj ąi utrzymaniem nieruchomości
w częściachprzypadających na jego lokal,
eksploatacj ą t utrzymaniem nieruchomości
stanowiących mienie Spółdzielni,''

j.w.
Skreślono:
,oraz z pokrywaniem zobowiązań SpołdzieInt z
innych t1tułów".

1 w $ 40 wust. 1 dodaje się pkt.4) w
brzmieniu:
,,4) zmniejszenia się składu Rady
Nadzorcze.j na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenta o zmlanie $ 39 Statutu - w
zakresie dotyczącym wszystkich członków
Radv Nadzorczei."

Zmtana organizacyjna
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) w $ 71 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
,,5. Spadkobiercy osoby lub osób, którym
przysługiwało społdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu powinni niezwłocznie
złożyc w spółdzielni odpis aktu
notarialnego poświadc zenia dztedziczenta
albo postanowienia o stwierdzeniu nabycia
spadku po osobie lub osobach, którym
przysługiwało spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu, aw razie dokonania działu
spadku kopię umowy lub odpis
po stanowienia sądu wskazuj ące go j akiej
osobie ptzypadło roszczenle o zwrot wkładu
mieszkaniowego nabyte w drodze
dziedziczenta."

6 w $ 80 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
,'3. Spadkobiercy osoby lub osób, którym
przysługiwało spółdzielcze własnościowe
plawo do lokalu powinni niezwłocznie
złoŻyc w spółdzielni odpis aktu
notarialnego poŚwiadc zęnia dziędziczenia
albo postanowienia o stwierdzeniu nabycia
spadku po osobie lub osobach, którym
przysługiwało spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu, aw razie dokonania działu
spadku kopię umowy lub odpis
postanowienia sądu znoszącego
współwłasno ść spółdzi elczego
własnościowego prawa do lokalu naby.tego
w drodze dziędziczenia."

7 w $ 88 skreśla się ust' 2
oznaczy w tekŚcie jednolitym
.,(slrreślono)'' .

Zmiana porządkowa

8 $ 93 otrz)'muje brzmienie:
.,Przeniesienie własności lokalu na rzecz
członkanie wymaga uchwały Walnego
Z gr omadzenla pt Zy zwalaj ącej na zby cie
nieruchomości.''

J.w.
słowa,,Zebt ania Przedstawicieli'' zastępuj e s i ę
,, Walne go Z gr omadzema"

9 $ 96 otrzlzmuje brzmienie:
,.Właściciel lokalu niebędący członkiem
Spółdzielni moŻe zaskarŻyc do sądu
uchwałę Walne go Zgr omadzenia
Spółdzielni w takim zakresie, w jakim
dotyczy ona jego prawa odrębnej własnoŚci
lokalu. Przepisy $ 37 statutu stosuje się
odpowiednio."

J.w.
słowa,,Zebt ania Przedstawicieli'' zastępuj e s ię
,, Walne go Z gr omadzenia"

10 w Ę 1 12 ust. 3 skreśla się
oznaczy w tekście jednolitym

^^(sl<reślono)" .

Zmiana organtzacyjna
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t1 w $ 112 ust. 4 otrz)'muje brzmienie:
,,4. Zwartości rynkowej lokalu potrąca się
przypadąącą na dany lokal niewniesioną
przez czŁonka częśó wkładu
mieszkaniowego. I eŻeli spółdzielnia
skorzystała Z pomocy uzyskanej ze Środków
publicznych lub z innych środków, potrąca
się również nominalną kwotę umorzenia
kredyu lub dotacji, w części przypadającej
na ten lokal. Z wartosci rynkowej lokalu
potrąca się takze kwoty zaległych opłat, o
których mowa w $ 141 atakŻe koszty
określenia wartości rynkowej lokalu. Z
wartości rynkowej lokalu potrąca się koszty
ogłoszeń o przetargu. o którym mowa w $
172 ust.2"

n w $ 137 ust. 3 otrzlzmuje brzmienie:
,,3. Nadwyżka bilansowa Spółdzielni może
zostac ptzeznaczona na fundusz remontowy
ot aZ na ni e g o sp o da r c zą dziaŁalno śc
statutową Spółdzielni.''

Zmiana porządkowa

13 w $ 141 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,I . Członkowie Spółd zielni, którym
przysługuje społdzielcze plawo do lokali
mieszkalnych, wnoszą do Społdzielni opłaty
na pokrycie kosztów eksploatacji i
utrzymanta nieruchomości w częściach
przypadających na ich lokale, eksploatacji i
utr zy manta ni eruchomo ś ci stanowiących
mienie Spółdzielni, atakŻe na pokrycie
ko sztów dziaŁalno sci społe cznej,
oświatowej i kulturalnej, prowadzonei przez
Soółdzielnie."

J.w.
Skłeślono:
,,oraz zobowiązai Spółdzielni z innych tytułów''

14 w $ 141 ust. 8:

pkt. 4) i pkt. 5) oznacza sięjako pkt. 1) i
pkt. 2)

J.w.

l Przewodniczący zabrania poddał pod głosowanie zebranych sposób głosowania nad przedstawionymi

l zmianami do Statutu. Za głosowaniem ich,,blokiem":
- słosów ,,Za" 56 , głosów,,ptzeciw'' 0 .

\astępnie przewodniczący odczytał uchwałę nr 5/2011, która zostałaprzegłosowana:
głosów ,,Za" 58, głosów ,,przeciw'' 0 .

Podpunkt b) punktu 9 porzadku obrad
Przew-odniczący zebtania poinformował, Że w ustawowym terminie 15 dni przed pierwszą częścią
\\'alnego Zgromadzenia. do ZSM wpłynął projekt uchwały w sprawie zmian do Statutu podpisany przez
ponad 10 członków.
\\- zviązku z tym, udzieliła głosu Panu Krzysztofowi Buczkowi-Pągowskiemu, który rozpocz$
.', nlalr i anie po szczegolnych puŃtów'
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zmienian)' paragraf Statutu ZSM
i treŚć zmiany (zapis pogrubiony)

komentarz
specjalisty ds. prawnych ZSM

1 w $ 15 ust. 1. pkt. 4) otrzymuje brzmienie:
,,4) prawo do otrzymania w sposób
wskazany w ustawie i statucie informacji o
czasie miejscu i porządku obrad Walnego
Zzromadzęnia."

Zmiana zbędna z uwagi na zbieŻnośó zapisów
statutu z ustawą. Przepisy ustawy mają charakter
powszechnie obowiązujący, nie ma zatempotrzeby
dodatkowo te go potwi e r dzaÓ zapi sem statutowym.

Ż w $ 15 ust. 1. pkt. 5) otrzymuję brzmienie:
,,5) prawo Żądanta w trybie określonym w
ustawie i statucie zwołania Walnego
Zgromadzenia."

i.w.

1
-l w $ 15 ust. 1. pkt. 6) otrzymuje brzmienie:

',6) 
prawo Żądanta w trybie określonym w

ustawie i statucie zamteszezenia w
porządku obrad Walnego Zgromadzenla
oznaczonych sDraw."

j.w.

4 w 6 I 5 ust. 'l 
. nkt. l6) otrzvmuie brzmienre: Zmianazbędna, zuwagi na fakt, iz słowo

,,szczegółowej'' i tak nie wskazuje z jakich
elementów miałaby się kalkulacja opłat składaó' a
otwiera pole do sporów na tle tego czy
przedstawiona członkowi kalkulacj a j est

wystarczająco szczegółowa. Z tego samego
podobnie jak zapis statutowy brzmi w ustawie o
spółdzielniach mieszkaniowych
art. 4 ust. 64. Spółdzielnia jest obowiązana, na
Żądanie czŁonka sp ó ł dzi e lni, właś c i c i e l a l o kalu
niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby
niebędącej człoŃiem spółdzielni, której
przysługuj e społdzielcze własno ściowe prawo do
lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.
w którym brak sformułowania o szczegółowej
kalkulacii.

,, 1 6) prawo żądanta przedstawienia
szczegółowej kalkulacji wysokości opłat
zwtązanych z:
a) eksploat acj ą i utr zymaniem
nieruchomości w częściach przypadający ch
na ich lokale,
b) eksplo at acj ą i utr zymani em
nieruchomo ści stanowiących mięnie
Spółdzielni,
c) pokrywaniem zobowiązań Spółdzielnt z
innych tytułów."

5 w $ 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Przy wstąpieniu w poczet członków
spółdzielni członek ma prawo otrzymai
nieodpłatnie jedną kopię Statutu spółdzielni
i regulaminów uchwalonych na podstawie
Statutu. Wydawanie kolejnych kopii Statutu
Spółdzielnt, atakże kopii regulaminów i
innych dokumentów Spółdzielni następuj e

odpłatnie. Koszty wydania odpisów Statutu,
regulaminów i innych dokumentów
Spółdzielni ponosi członek występujący o
nie. Koszty te okręśla Zarząd Spółdzielni w
wysokości od 10 proc. do 40 proc.
Średniej stawki obowiązującej w punkcie
usługowym na terenie miasta
Zyrardowa."

Aktualne brzmienie $ 15 ust. 4 odpowiada art. 8'
ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:
2.Koszty spotządzania odpisów i kopii tych
dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów
uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa
członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.
Ustawodawca pozostawił kwestię określenia opłaty
w gestii Zatządu' Proponowana zmiana jest
nieprecyzy1na tj. nie określa dostatecznie
precyzyjnie zasad według których miałaby byó
określony koszt tj. np. w jakim ,,punkcie
usługowym ." Zmiana ta r ownieŻ zmlerza do
ustalenia kosztów kserowania materiałów na
Ży czente członka na pozi omi e ponizej pono szonych
pTzęz spółdzielnię kosztów, co nar{za spółdzielnię
na niepotrzebne koszty. Obecnie koszt kserowania
materiałów d\a członkow wYnosi 30 grlstronę, co

l0
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nie jest Żadnąbarierą dla pozyskiwaniaprzez
czŁonka dokumentów spółdzielni. Byłaby to poza
tym jedyna opłata, której wysokoŚć jest ustalona
worost w Statucie.

6 w 6 16 ust. 1 pkt. 5) otrzymuie brzmienie: Zmiana zgo dna z pr opozy cj ą zmian do Statutu
prze d stawi oną pt zez Zar ząd.,,L uiszczaó terminowo z gory do 10 dnia

miesiąca opłaty zwąZane z:

a) eksploatacjąi utrzymaniem
nieruchomo ści w części ach pr zyp adaj ący ch
na jego lokal,
b) eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości stanowiących mienie
Spółdzielni,
c) prowadzeniem działalności społeczno
wychowawczej i kulturalnej przez
Spółdzielnię.''

l w $ 16 ust. 1 skreśla się pkt. 15) w
brzmieniu:
,,1. Członek obowiązany jest:
(...)
15) udostępnić lokal w celu wykonania
operatu szacunkow ego przez
rze czoznawcę maj ątkowe go r''
oznaczy w tekście jednolitym
,,(skreślono)".

Zmiana dotycząca pkt. 15) nie może się ostaó, ze

względu na to, Że obowiązek udostępnienia lokalu
nie tylko wynika zinnychprzepisów (np.

doty czący ch udostępnienia lokalu celem

sp orządzenia wyceny w po stępowaniu

egzekucyjnym przez biegłego na zlecenie

komornika albo w postępowaniu sądowym o

plzymusow ą sprzeduŻ l okalu stanowiące go odrębną

własność), ale i zdrowego rozsądku (np.

sporządzenia wyceny szkód w lokalu napotrzeby

ubezpieczenia).

8 w $ 16 ust. 1 skręśla się pkt. 17 w
brzmieniu:
,,Członek obowiązany j est:
( ..)
17) wykonywać inne otlowiązki określone
w statucie Spółdzielni.''
oznaczy w tękŚcie jednolitym
,,(skreślono)".

Zmiana doty cząca pkt. 1 7) nie odpowiada
brzmieniu art. 18 $ 5 i 6 ustawy Prawo społdzielcze.

$ 6. Członek spółdzielni wykonuje również inne
obowiązki określone w ustawie lub w statucie.
Przepis tenv,ryraŹnie wskazuje, że członka obciĘa
wykonywanie obowiązków wskazanych w Statucie

spółdzielni . Z uwagi na fakt, iz określenie

obowiązków człorłkaza:warte w $ 16 Statutu ZSM
nie stanowi katalogu zamkniętego i obowiązki te

wskazywane sąw innych przepisach tego samego

Statutu (np.w $ 30 ust. 2 - obowiązekzgŁoszenia
eksperta przed Walnym Zgromadzeniem, w $ 64

ust. 9 - obowiązek zgłaszaniawynajęcia lokalu
przezposiadacza lokatorskiego prawa do lokalu,
j e sli w iązałaby s i ę z ty m zmiana wy so ko ś c i opłat

czynszorych, w $ 69 - obowiąek zawiadomienia

spółdzielni przez rozwiedziony ch maŁŻonków,

któremu z nich przypadło lokatorskie prawo do

lokalu w wyniku podziałumajątku, w $ 147 ust. 2 -

obowiązek naplawy uszkodzeń wewnątrz lokal,

spowodowanych ptzęZ członka itd.)

9 w $ 19 ust. 2 pkt. 3) otrzymuie brzmienie: Zmtanaodpowiada iednemu z Erupy rozwtązinw
ll
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,,3) uporczywie uchyla się od wykonywania
istotnych zobowiązan wobec Spółdzielni, a
w szczegolności zalega z opłatami
zwlązanymi z eksplo at acj ą t utr zymaniem
nieruchomości w częściach przypadający ch
na j ego lokal, eksploatacj ąt utrzymantem
nieruchomo Ści stanowiących mienie
Spółdzielni,''

Statucie proponowanych do usunięcia w projekcie
zaruądu. Zapis taki jest zbyeczny po wygaŚnięciu
ni e których przep i s ó w doty czący ch za-w tet ania
umów o spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu, ot az po zmlante zasad rczllczania wydatków
na nieruchomości m.in. w zakresie
termomoderntzaclt.

l0 w $ 26 ust. 1 otrz)'muje brzmienie:
,,1. Wnioski członków skierowane do
Zarządu powinny byc rozpatzone
niezwłocznie albo w ciągu od 7 do 14 dni
roboczych od dnia ich złożenia lub 30 dni
w sprawach skomplikowanych. O sposobie
załatwienia wnio sku Zar ząd zawiadamia
zainteresowanego na piśmie.''

Aktualny zapis Statutu jest wzorowany na
przepisach postępowania administracyjnego, w
szczegolności na afi.35 Kodeksu postępowania
administracyjnego:
Afi. 35. $ 1. Organy administracji publicznej
obowiązan e są zaLatwiaó sprawy bez zbędnej
zwłoki.
$ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy,
które mogą byc rozpatrzone w oparciu o dowody
przedstawione ptzez stronę łącznte z Żądaniem
wszczęciapostępowania lub w oparciu o fakty i
dowody powszechnie znanę albo znane zurzędu
organowi, przed którym toczy się postępowanie,
bądżmoŻIiwe do ustalenia na podstawie danych,
którymi rozporządza ten organ.

$ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania
wyjaśniającego powinno nastąpió nie póŹniej ntŻw
ciągu miesiąca, a Sprawy szczegolnie
skomplikowanej - nie późntej ntŻw ciągu dwóch
miesięcy od dnia wszczęcia postępowanta, zaś w
postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od
dnia otrzymania odwołania.
Biorąc pod uwagę duŻąIiczbę członków spółdzielni
względem personelu zatrudnionego do
bezpośredniej obsługi mieszkańców w zakresie
,,zał atwiani a i ch Spraw'' ot az f akt, że kazdą z ty ch
Spraw musi rozpatrywaó 3-osobowy Zarząd,taka
orooozvcia ma wvmiar nieoraktvcznv.

11 w $ 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Walne Zgromadzenie jest dzielone na
części po osiągnięciu 20-Ż1 procent
obecności uprawnionych do udziału w
zebraniu. ObecnoŚć uprawnionych w
granicach 21-41 procent upoważnia Radę
Nadzorczą do podziału zebrania na dwie
części. Każłle podwyższenie frekwencji o
dalsze 15 procent powoduje konieczność
podziału Walnego Zgromarlzenia o jedną
część więcej.''

Zapis wprost sprzęczny z art.8'ust. 1 ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych' który wiąze
obowiązek dokonania po działu walnego
zgromadzenia z ilościączłonków w spółdzielni, a
więc z ilościąuprawnionych do udziału w jego
obradach ogółem' anie z ilościąuprawnionych
obecnych podczas obrad walnego zgromadzenta.
Proponowany zapis utrudniałby tez
przeprowadzenie Waln ego Zgromadzenta, skoro
wynika zniego, Żeradanadzorcza ma obowiązek
podziału walnego zgromadzenia w przypadku gdy
frekwencja osiągnie określony poziom, co
powodowałoby konieczność pIzetwanla obrad. W
aktualnych warunkach zapis taki prowadziłby do
przeprowadzenia j edno r azow o Walnego
Zgromadzenia, naco w ZSM brak warunków
lokalowvch.

t2 w $ 30 ust. I otrzymuie brzmienie: Zmiana watpliwa z uwagi na art. 36 ustawy Prawo

12
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,o1. Członkowie Spółdzielni mogą brać
udział tylko w Walnym Zgromadzeniu
wrazze współmałzonkiem lub osobą
wspólnie zamieszku jącą oraz korzystać z
pomocy eksperta.
osobao zktórej pomocy korzysta członek,
a także osoba tow arzy sząca członkowi
podczas Walnego Zgromadzenia nie ma
prawa zabierania głosu, ani udziału w
głosowaniach.''

społdzlelcze' który daje prawo do uczestniczen|aw
Walnym Zgr omadzeniu tylko członkom, ekspertom
(bezprawa głosu) oraz z głosem doradczym
przedstawi ctele związku rewizyj ne go' w którym
spółdzi elni a j est zrzeszona, ot az przedstawi ci el e

Krajowej Rady Spółdzielczej. Przepis ten nie daje
podstawy prawnej do rozszerzenia tego katalogu. W
szczególności j ednak proponowan a Zmlana
musiałaby wskazywać dokładnie, że małżonkowi
nie przysługuje prawo zabieranla głosu na Walnym
Z gt omadzeniu. Wprow aózenie natomi ast
mozliwości brania udziału w W Z ptzez',osoby
wspólnie zamieszkuj ące" Z członkiem otwierałoby
drogę dlaudziału dowolnie wybranych osób w
Walnym Zgromadzeniu co jest sprzeczne zwlw art.
36.

l3 w $ 30 ust 2 skreśla się:

,,2. Członek ma prawo do korzystania
podczas jednej części Walnego
Zgromadzenia na własny koszt Z pomocy
jednego eksperta, w tym z pomocy
prawnej. Zamiar zaproszenia do udziału
w Walnym Zgromadzeniu eksperta
powinien zostać zgłoszony zarządowi nie
później niż na 14 dni przed terminem tej
części Walnego Zgromadzeniao w której
członek bierze udział pod rygorem
niedopuszczenia eksperta na posiedzenie
Walnego Zgr omadzenia. Osob a, z któr ej
pomocy korzysta członek nie ma prawa
zabierania głosu, ani udziału w
głosowaniach. Członeko który zaprosił do
udziału w danej częŚci Walnym
Zgromadzeniu eksperta ponosi koszt jego
uczestnictwa w Walny m Zgr omadzeniu.
Zry czałtowany koszt uczestnictwa
ekspertów w Walnym Zgromadzeniu
określa Zarząd sp ółdzielni.''
oznaczy w tekście jednolitym
,,(skreślono)".

Aktualny zapis Statutu ma zapis porządkowy, d.
da1e Zarządowi czas na takie zorgantzowanie
Walnego Zgromadzenia (np. odpowiednio duzej
sali) aby członkowie mogli wziąÓ w nim udział
nawet ze znacznąi lo Ści ą ekspertów. Wprowadzenie
takiego terminu nie ograniczapta:w członków w
j akikolwiek sposób. Podobne przepisy doty czące
ustalenia ostatecznej ltczby uczestników w
odpowiednim terminie przed posiedzeniem organu
uchwało daw cze go (Walne go Z gr omadzenia)
obowiązują np. w spółkach akcyjnych.
Zgłoszenl'e się znacznej ilości ekspertów, ktorzy
będąbrali udział w Walnym Zgromadzenlurazem z
członkami, moŻe spowodowaÓ konieczność
wynajmu sali. KtoŚ musi pokryó koszty ztym
związane. Trudno wymagaó, aby koszty udziaŁu
ekspertów w Walnym Zgromadzeniu spadały na
wszystkich członków'

14 w $ 32 dotychczasowy ust. 2 oznacza się
jako ust. 3

w $ 32 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Zawiadomienie na piśmie o którym
mowa w ust. 1 musi być dostarczone
przez pracownika spółdzielni do rąk
własnych za poświadczeniem odbioru w
sposób w jaki zarząd Spółdzielni
dokonuje powiadomień o zmianie opłat.''

Prop o no wa ny zapis j e st wątp l iwy z pr akty czne go
punktu widzenia. Po pierwsze doręczanie osobiste
za potwierdzeniem ponad 6000 członkom jest
czasochłonne i wcale nie będzie tanie. Po drugie nie
kuŻdy z członkow zamieszkuje w swoim lokalu
znajdującym się w zasobach ZSM, nie kaŻdy moŻę
być obecny w chwili doręczenia' co w efekcie nie
gwarantuje doręczenia zawiadomienia w ogóle, a
juŻ na pewno (przy konieczności kilkukrotnego
odwiedzania niektórych mieszkań) nie daje rękojmi
dokonania zawiadomienia w ustawowym terminie.

15 w $ 32 ust. 3 otrz)'muje brzmienie:

''3. W przypadku wniesienia do porządku
obrad Walneso Zsromadzenia dodatkowych

13
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Spraw' zgłoszenta projektów uchwał lub
poprawek do zgłoszonych projektów
uchwał w trybie przewidzianym W $ 31 ust.
7,8 i 9, uzupełniony porządek obrad
powinien być podany do wiadomoŚci
członków' osób t organizacji
wymienionych w ust. 1 najpóźniej 3 dni
przedterminem pierwszej części Walnego
Z gr omadzenia p opr zez wywi e s zeni e
ogłoszeń w biurze Zarządu, na klatkach
schodowych budynków oraz
administraci ach osiedli."

I6 w 8 33 ust. 5 skreśla się

oo5. Warunek, o którym mowa w ust. 3
uznaje się za spełniony także wówczas,
gdy na zebranie danej części Walnego
Zgromadzenia nie przyszedł żaden
z uprawnionych członków tub gdy
członkowie obecni na danej części
Walnego Zgromadzenia nie wzięli
udziału w głosowaniu' bądź podjęli
decyzje o skreŚleniu z porządku obrad
głosowania nad daną uchwałą lub
decyzję o odroczeniu rozpatrywania
danej sprawy."
oznaczy w tekście jednolitym
,,(slcreślono)" .

Skreślony zapis odpowiada art. 8 'ust. 8 ustawy o
spółdzi elni ach mie szkaniowych' trudno zt ozumteÓ
tutaj intencj e wnioskodawców.

I7 w $ 33 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
,,8. Uchwałę w przedmiocię odwołania
człorlka Zar ządu lub całe go Zar ządu uw aŻa
się za podjętąjeżeli opowiedziała się zanią
większość ogólnej Iiczby członków
uczestntczących w Walnym
Zgromadzeniu."
(skreśla się słowa: w obecnoŚci co
najmniej 30 proc. członków
uprawnionych do udziału w Walnym
Zgromadzeniu)

Taki zapis Statutu chronił Zarządprzed pochopnym
odwołaniem pIzez bardzo niewielką liczbę
członków, co jest możliwe biorąc pod uwagę brak
kworum dla Walnego Zgromadzeniaw ogóle i
niewielką frekwencję . Trzeba przy tym zwrocii
uwagę, iz zapis o podobnym charakterzę
obowiązuje w ustawie o samorządzie gminnym, w
której dla odwołania wójta czy burmistrza gminy w
drodzę bezpośredniego głosowania obywateli
(referendum) wymagane j est uzyskanie frekwencj i
na ooziomie 10 oroc.

18 w $ 33 ust. 9 otrzymuje brzmienię:
,'9. Uchwałę w przedmiocie zbycia
nieruchomości uważa się zapodjętąjeżeli
opowiedziała się za nią większość ogólnej
Itczby człoŃów uczestniczących
w Walnym Zgromadzeniu w obecności co
najmniej 31 proc. członków
uprawnionych do udziału w Walnym
Zgromadz€niu.''

Zmiana wprowadza niepotrzebne utrudntente w
zbywaniu nieruchomoŚci, a w praktyce uniemożliwi
zbywanie terenów zbędnych, co naraŻa członków
na pono Szenie ni epotrzebnych ko sztów utr zy mania
działek, zktotych spółdzielnia nie korzysta.

19 | w $ 35 pkt, 5) otrzymuie brzmi :

| ..Do wyłącznej właściwości Walnego
'' Z gr omadzenia naleŻy :

, (...)
5) podejmowanie uchwał w sprawie
podziału nadwyżki przychodów nad
kosztami lub sposobu pokrvcia strat,tt

Zmiana sprzeczna z Prawem Spółdzielczym w:
Art. 5. $ 1. Statut spółdzielni powinien określać:
8) zasady podziału nadwyzki bilansowej (dochodu
ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni
Zmiana spczeczna z Prawem Spółdzielczym w:
Aft. 38. $ 1. Do wyłącznĄ właŚciwości walnego
zgtomadzenianaleŻy:

14
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w $ 35 skreŚla się pkt. 17) w brzmieniu:
,,D o vrryłącznej właściwo Ści Walnego
ZgromadzenianaleŻy:
(...)
17) wybieranie i odwoływanie członków
Rady Osiedla, spośród kandydatów
zgłoszonych przez członków. oo

Oznaczy w tekście jednolitym
,,(slcreślono)" .

w $ 35 dodaje się pkt. 18) w brzmieniu:
..Do wyłącznej właściwości Walnego
ZgromadzenianaleŻy:
()
18) podejmowanie uchwał w sprawie
nabycia zakładu lub innej jednostki
organizacyjnej.o'

rr $ 35 dodaje się pkt. 18) w brzmieniu:
..Do wyłącznej właŚciwoŚci Walnego
ZgromadzenianaIeŻy;
( ...)
19) podejmowanie uchwał w sprawie
prz1'stępowania do organizacj i

(...)
4) podejmowanie uchwał w sprawie podziaŁu
nadwyŻki bilansowej (dochodu ogólnego) lub
sposobu pokrycia strat;
Propozycj a wynika zapewne z niezr ozuml'ęnta
pojęcia nadwyzki bilansowej' która jest zgodnie z
art.75 ustawy Prawo społdzielcze:
Zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek
dochodowy i inne obciążenia obowiąkowe
wynikające z odrębnych przepisów ustawowych,
stanowi nadwyżkę bilanso
P rop o no wan a zmiana Zmlęt za do zmtany charakte ru
organu samorządu społdzielczego jakim jest Rada
Osiedla. Aktualnie iest to organ o uprawnieniach
doradczy ch. opiniodaw czy ch, którego członkowie
pełni a ro l ę stałych r epr ezentantów mie szkańców
poszczegolnych osiedli ptzed pozostałymi organami
spółdzielni .Przy czymkaŻdy członek może wziąc
udział w posiedzeniu rady osiedla i zabierać głos.

Dotychczas w radach osiedli zdarza się, iż nie
zgłasza się tylu kandydatów ile jest miejsc w kazdej
radzie.
Przede wszystkim zwrocić naleŻy uwagę na art. 35

ustawy Prawo spoŁdzielcze:

$ 3. Statut moŻe przewidywaó powołanietakże
innych organów niż wymienione w $ 1,

składających się z członków spółdzielni. W takim
wypadku statut określa zakres uprawnień tych
organów oruzzasady wyboru i odwoływania ich
członków.
Z przepisu tego wynika, Że wszelkie organy inne
niŻ zar ząd, ruda nadzor cza i walne zgr omadzeni a' o
ile sąpowoływane na podstawie Statutu spółdzielni
muszą pochodzic z
Zmianazbędna. Po pierwsze od wielu lat ZSM nie
nabywało nieruchomości ani prawa uzytkowania
wieczystego. Po drugie zmianapowaznie utrudni
ewentualne nabywanie nieruchomości' poniew az z
kaŻdymnabyciem trzebaby czekać do decyzji
Walnego Zgromadzenia. Gdyby zatemZSM chciało
pilnie naby ć, j akaŚ nieruchomośó po atrakcyj nej

cenie, albo w drodzę przetargu, szybkie podjęcie
decyĄi okaze się niemozliwe, albowiem zwołanie
Walnego Zgromadzenia trwa ponad 3 tygodnie.
DotychczasowezapisyuzaleŻniającenabywanie
nieruchomości od uzyskanie zgody rady nadzorcz€1
w wystarczający sposób chronią interes członków.

snołecznvch oraz aniaz nich."
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/-) w $ 35 C skreśla się ust. 2 w brzmieniu:
oo2. Walne Zgromadzenie może podjąć
decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad
kilkoma punktami porządku obrad
łącznie."
oznaczy w tekŚcie jednolitym
.,(slłeślono)".

Propozycj a całkowicie niepraktyczna. Utrudnia
prowadzenie obrad, a przede wszystkim powoduje
wydłuzenia ich trwania.

24 w $ 35 C skreŚla się ust. 4 w brzmieniu:
,,4. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu
or az przeds tawicielom Zw iązku
RewĘjnego lub Krajowej Rady
Spółdzielczej, głos może być udzielany
poza kolejnością.''
oznaczy w tekŚcie jednolitym
,,(slrreślono)" .

Propozycj a c ałkowicię niept akty czna. Udzielanie
głosu poza kolejnościączłonkom w/w organów
sp ó ł dzi e lni or az or ganizacj i sp ó ł d zielc zy ch j e st
podyktowane nie chęcią zagw ar antowania j akichś
przywilejów, ale faktem, ze wypowiedzi tych osób
naj czę ściej porządkuj ą dyskusj ę po dczas Walne go
Zgt omadzenia daj ąc mozliwość pr zekazyw anta
członkom takich wyjaŚnień, które prowadządo
wygaszenia niepotrzebnych sporów pomiędzy
człoŃami wywołanych nierzadko brakiem
informacii.

25 w $ 36 A skreśla się ust.1 w brzmieniu:
,,1. Wybory członków Rady Nadzorczej
przeprowadza się przy pomocy kart
wytrorczych' na których umieszczone są
nazwiska i imiona kandydatów
w kolejnoŚci alfabetycznej. Kandydatów
grupuje się na listach wyborczych
odpowiednio do tego, którą grupę
członków, o której mowa w $ 29 ust.2
dani kandydaci reprezentują.''
oznaczy w tekście jednolitym
,,(slłeślono)".

Zmianazmtetza do usunięciazasady wedle której w
r adzię nadzor czej zasiadaj ą t epr ezentartci
wszystkich osiedli, a nie tylko ci członkowle np. z
j e dne go o siedla, ktor zy zgr omadzili naj wi ęcej
głosów spośród swoich sąsiadów. Aktualny zapis
gwarantuje utrzymanie stałych proporcji w radzie
nadzorczej, co jest konieczne biorąc pod uwagę, iż
kaŻdy członekŻSMmoze głosować np. na
kandydata z sąsiedniego osiedla na którym nie
zamieszkuje, albo tylko na znanychmu kandydatów
z własnej okolicy. Zapis taki pozwalatakŻe
zorientowaó się członkom spółdzielni, na jakim
o siedln/grupie o siedl i p o szcze golni kandydac i
zamieszkuią.

Ż6 w $ 36 A skreśla się ust. 6 w brzmieniu:
,,6. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani
kandydaci z poszczególnych list' którzy
uzyskali kolejno największą liczbę
oddanych głosów licząc łącznie wyniki
głosowań na te listy na wszystkich
częściach Walnego Zgromadzenia.''
Oznaczy w tekście jednolitym
,,(sl<reślono)" .

27 w $ 39 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:
,'Do Rady Nadzorczej mogą byó wybierani
v'yŁącznte członkowie Spółdzielni.
(skreśla się słowa: legitymujący się
wyższym wykształceniem albo
wykształceniem średnim i
wykształceniem dodatkowym z zakresu
zarządzania nieruchomościamio ekonomii
lub innym prrydatnym w pełnieniu
funkcji członka Rady Nadzorczej. Do
Rady Nadzorczej mogą być też wybierani
członkowie Snółdzielni lesitvmuiacv się

Aktualny zapis statutu wymusza na kandydatach do
rady nadzorczej wylegitymowanie się
kwalifi kac.j ami odpowiednimi do pełnienia funkcj i
w radzie nadzorczej, co pozwa|a członkom -
wyborcom dokonać oceny kandydatów pod
względem ich wykszt ałcenia, doświadczenia
zawodowego, społecznego i wybrać tych, którzy w
ich o cenie daj ą rękoj mię naj więks zej pt zy datno ści
w radzie nadzorczej. Proponowany zapis j est

otwiera powrót do sytuacji gdy członkowie
wybierali do rady nadzorczej osoby przypadkowe,
nierzadko anonimowe. Podobny cenzus
wykształcęnia wprow adzono w przepisach
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wykształceniem średn im oraz
doświadczeniem w pracy w organach
Snółdzielni.''

doty czący ch czło nkó w r ad nadzor c zy ch w sp ó łkac h
Skarby Państwa.

28 w $ 41 ust. 1 skreśla się pkt. 3) w
brzmięniu:
,,1. Do zakresu działaniaRady Nadzorczej
naleŻy:
(..)
3) podejmowanie uchwał w sprawie
nabycia nieruchomości oraz nabycia
zakładu lub innej jednostki
organizacyjnej,oo
oznaczy w tekście jednolitym
,,(slcreślono)" .

Wprawdzie zgodnie z Prawem Spółdzielczym w:
Art. 46. $ 1. Do zakresu dziaŁantarady naIeŻy:
(...)
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i
obciĘenta nieruchomości oraz nabycia zakładu lub
innei j ednostki organizacyj nej ;

To jednak:

$ 2. Statut moŻe zastrzęc do zakresu dziaŁanlarady
jeszcze irure uprawnienia. Statut moŻe równiez
przekazaÓ do wyłącznej właściwości walnego
zgr omadzenia podej mowanie uchwał we
wszystkich lub niektórych sprawach wymienionych
w $ 1 pkt I,3 oraz 5; w takim wypadku statut moŻę
przyiac dla radv nazwę komisii rewizyinei.

29 w $ 41 ust. 1 skreśla się pkt. 5') w
brzmieniu:
,,1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej
naleŻy:
()
5) podejmowanie uchwał w sprawie
przystępowania do organizacji
społecznych oraz występowania z nichr''
oznaczy w tekście jednolitym
,,(slcreślono)" .

30 w $ 41 ust. 1 skreŚla się pkt. 11) w
brzmieniu:
,,1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej
naleŻy:
(...)
11) podział mandatów w Radzie
Nadzorczej i mandatów w Radach
osiedli przypadaj ących określonej
Grupie Członków, biorącej udział
w poszczególnych częściach Walnego
Zgromadzeniar"
oznaczy w tekście jednolitym
,.(skreślono)".

31 w 6 41 ust. 1 skreśla się pkt. 12)
brzmieniu:
,,1. Do zakresu działanta Rady Nadzorczej
naleŻy:
(...)
12) ocena pracy Rad Osiedli,"
oznaczy w tekście jednolitym
.,(skreślono)".

)' w $ 41 ust. 1 skreśła się pkt. 18) w
brzmieniu:
..1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej
naleŻy:
()
18) ustalanie innvch onłat

Zgodnie afi' 46 $ 2 ustawy Prawo spółdzielcze:
Statut możezasttzec do zakresu działamarady
j eszcze inne uprawnieni a.

Zwrocic przy tymnaleŻy uwagę' iŻpozbawrcnte
rady nadzorczej kwestionowanego uprawnienia
spowodowałoby, iŻ to Zarząd samodzielnie
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obowiązuj ących członkówo''
oznaczy w tekście jednolitym
,,(skreślono)".

musiałby bezpośrednio decydować o wysokoŚci
opłat czynszowych, na zasadzie domniemania
kompetencji wynikającego zart.48 $ 2 ustawy
Prawo spółdzielcze.
$ 2. Podejmowanie decyzji niezastrzęŻonych w
ustawie lub statucie innym organom naleŻy do
zatządu.
Ponadto sama ustawa o spółdzielniach
mieszkaniolvych nakłada obowiązek okre ślenia w
statucie, jaki organ odpowiada za ustalenie opłat i
ich wysokości.
Art. 4. 1. 

(7) Członkowie spółdzielni,którym
przysługują społdzielcze prawa do lokali, są
obowiązani uczestniczyó w pokrywaniu kosztów
zw tązany ch z ek sp 1 o ata cj ą i utr zy mani em
nieruchomoŚci w częściach przypadających na ich
lokale, eksplo atacj ą i utr zy matiem nieruchomo ści
stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie
opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
2. 

(9) Członkowie spółd zielnibędący właścicielami
lokali są obowiązani uczestniczyc w pokrywaniu
ko s ztó w związany ch z ek sp l o ata cj ą t utr zy mani em
ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości wspólnych, eksplo atacjąi
utr zymałtiem ni eru cho mo ś c i stanowi ących mi eni e
spółdzielni przez uiszczantę opłat zgodnie z
postanowięniami statutu.

ii w $ 41 ust. 2 otrz)'muje brzmienie:

''2.W celu wykonania swoich zadńRada
\adzorczażąda odZaruądu, członków i
pracowników Spółdzielni wszelkich
sprawozdań i wyjaśnień,przeglądać księgi i
dokumenty oraz spraw dzac bezpośrednio
stan maj ątku Spółdzielni.''

D oty chczasowy zapis dawał r adzie nadzor czej
prawo do Żądania informacji. Proponowany zapls
natomiast nal<łada na radę obowiązek tchŻądanta.
W praktyce jednak niczego to nie zmienia w
stosunkach rudanadzorcza_ zarząd lub rada
nadzor cza - pracowni cy Spółdzielni, albowiem rada
i tak zaŻąda niezbędnych informacj i kiedy tylko
uzna, Żejest to potrzebne. Potrzeby takiej natomiast
nie wvkreuie się sztucznie Doorzez zaois w statucie.

-]-i Rozdział VI otrzymuje t1.tuł: ,,Rozdział
\1. Komitetv Domowe"
,i -{9 otrzymuje brzmienie:
-lL. Komitet Domowy jest organem
doradczym reprezentuj ącym członków-
n łaścicieli Spółdzielni z danego budynku
m'obec pozostaĘch organów Spółdzielni.
]. Komitet domowy składa się z co
mrjmniej 3 osób wybranych na okres
rrzech lat, spośród członków
ałmieszkaĘch w Ęm samym budynku
Sp*iłdzielni, na zabraniu tychże członków
w Ełoso*'aniu jawnym zwykłą
wlekszością głosów. Zebranie jest ważne
m ililc uczestniczy w nim co najmniej 1/10
cufionliów zamieszkaĘch w budynku. Za
ml bnrne urr'aża się osobyo które
łułffrzlmeh_ koleino naiwieksza liczbe

Proponowan a zmiana zmietza do zastąpienia Rad
osiedli poptzez utworzenie w każdym budynku
Komitetów Domowych. Wady tego rozwiązanla:
1) brak organu doradczego mogącego uzgadniaÓ
mtędzy grupą budynków kwestie vłykracza1ące
poza gtanice jednej nieruchomości np. kwestie dróg
wewnętrznych, napraw chodników, wspólnych
placów zabaw itp. a więc infrastruktury wspólnej
dla więcej niz jednego budynku
2) 3 osobowy komitet mimo, Że jest wybierany na
3 lata wg. proponowanych zapisów moŻebyc z dnia
na dzień odwołany (przed upływem kadencji) przez
innągrupę sąsiadów stanowiących równiez 1/10
mieszkańców. W efekcie w przypadkuróŻntcy zdan
w danym budynku istnieje duże ryzyko, Że nie
będzie moŻnauzvskaó iednolitei i niezmiennei
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głosów. Przepisy tego paragrafu stosuje
się również przł odwoĘrvaniu członków
Komitetu Domowego.
3. Pierwsze zebranie w celu wyboru
Komitetu Domowego zwołuje Zarząd z
własnej inicjaĘwy lub na wniosek co
najmniej 1/10 członków zamieszkaĘch w
danym budynku. Zwyborów Komitetu
Domowego sporządza się protokół.''

opinii w pewnych sprawach.
3) propozycja zmierza do powołania ponad 140
komitetów domowych. Nawet jeśli się to
powiedzie, to organizacyjnie moŻe by e bardzo
utrudnione zebranie w krótkim czasię opinii od
wszystkich zainteresowanych. Sprawniej szym
rozwiązaniem jest jednak funkcjonowanie kilku rad
osiedli.

36 l { Ó0 otrzymuie brzmienie:
Ll.Omkomitetu
I Domor"ego naleĄ':
| 1) organizowanie zebrańczłonków_
I właścicieli z nieruchomości, której działa
I Komitet Domowy,

| 
2) współdzialanie z innymi organami

l Spółdzielni w zakresie utrzymania we

I 
właŚciwym stanie budynku i terenu w

j obrębie dzialania Komitetu oraz

I 
zgłaszanie wniosków w Ęvm zakresie

l organom Spóldzielni'
| 3; ocena pracy aclministratora i
| 
gosPodarza domu lub firmy sprzątającej

I 
oraz zgłaszanie Zarząd'owi wniosków w

i Ęm zakresie,

| 
ł; o.ganizowanie pomocy sąsiedzkiej i

I mediacja w rozwiąąvwaniu przez
I czlonkórv spraw sąsiedzkich,
Ir\

| 5) wyrażanie opiniiw przedmiocie

I Planowanych w budynku remontów oraz
l zglaszanie uwag odnośnie ich wykonania;
| 6) udzial w przeglądach stanu
technicznego budynku,
7) uczestniczenie w odbiorach robót
remontowych wykonywanych na terenie
dzialania Komitetu,
8) wyrażanie opinii co do przeznaczenia
Iokali uĘtkowych umiejscowionych w
budynku lub jego bezpośrednim
sąsiedztwie,
9) weryfikowanie zgodnoŚci ze stanem
fakĘcznym liczby osób zgłoszonych jako
zamieszkałe w lokalu mieszkalnym na
potrzeby ustalenia opłat lokalowych.
2. od postanowień podjęĘchprzez
Komitet Domowy przysługuje odwołanie
do Rady Nadzorczej lub Walnego
Zgr omadzenia Czło nków.''

Powierzenie osobom nie mającym odpowiedniej
wiedzy i kwalifikacji moŹliwoŚci uczestnictwa w
przeglądach stanu technicznego i w odbiorach robót
remontowych wydaje się bardzo wątpliwe.
Podobnie jak weryfikowanie ilości
zameldowanych, które jest praktycznie
niewykonalne.

37 $ ó1 skreśla się:

,,Do zakresu działania Rady osiedla
należyz
1) współdziałanie z Zarząd.em
Spółdzielni przy ustalaniu planów
gospodarczych w zakresie sosnodarki
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zasobami mieszkaniowymi na terenie
swojego osiedla orazw zakresie
działalności kulturalno_oświatowej,
2) zgłaszanie wniosków w sprawie
działalności społecznej na terenie osiedla
oraz org^nizowanie we własnym zakresie
pomocy i opieki społecznejo
3) krzewienie kultury współzycia
społecznego i propagowanie
poszanowania mienia społecznego,
4) organuowanie rozjemstwa wŚród
zrvaŚnionych mieszkańców,
5) stawianie wniosków dotyczących
utworzenia na terenie osiedla placówek
gospodarczych i socj alnych,
6) współdziałanie z Zarządem
Spółdzielni, Radą Nadzorczą i
organizacj ami społecznymi w dziedzinie
realizacj i zadań gospodarc 4 ch,
socjalnych ikulturalnychwosiedlu
oraz innych zarlań o charakterze
ogólnomiejskim,
7) udzielanie członkom rzetelnych
informacji na temat statutowej,
organizacyj nej i gospodarczej
działalności Spóldzielni z podaniem
przy czyn zaistnienia ewentualnych zmian
w planach finansowycho remontowych
oraz podwyżkach opłat itp.,
8) rozpatrywanie i opiniowanie
wniosków zgłoszonych przez
mieszkańców osiedla,
rozp atrywanie innych sp raw zw iązany ch
z clziała|noś cią o s iedla.''
oznaczy w tekście jednolitym

skreśIono)".

-18 $ 62 skreśla się:

',Szczegółowy 
zakres działania, tryb

obradowan ia oraz sposób podejmowania
uchwał i inne sprawy organizacyjne
Rady osiedla okreŚla regulamin Rady
osiedla uchwalony przez Radę
Nadzorczą.''
oznaczy w tekście jednolitym
..(skreślono)".
u $ 137 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

''1. 
Spółdzielnia prowadzi działalnośó na

zasadach rachunku ekonomicznego."

l9 Zmianabardziej odpowiada treści ustawy Prawo
społdzielcze w:
Art' 67 . Spółdzielnta ptowadzi działalnośc
go spo darcz ą na zasadach rachunku ekonomi c zne, go
pr Zy zap ewnieniu korzyści członkom spółdzielni.
To jednak biorąc pod uwagę, że pojęcia
ekonomiczny i gospodarczy sąw zasadzie tozsame,
zmvanata nie wpłynie w jakikolwiek sposób na
zmlanę funkcionowania ielni iako taka i
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40 w $ 137 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Nadwyzka bilansowa Spółdzielni może
zostać przeznaczona na fundusz
remontowy ot aZ na nie gospodarczą
działalno ść statutową Spółdzielni.''

Zmiana zgodna z propozycjązmian do Statutu
przedstawi onąpt zęZ Zar ząd.

4I w $ 138 ust. 2 otrz),rnuje brzmienie:
,,2. Sp ółdzielnia tw orzy następuj ące
fundusze celowe:
a) fundusz remontowy,
b) fundusz zakładowych świadczeń
socjalnych."
(skreślono słowa:
a) fundusz remontowy dzielony na:
-poszczególne nieruchomości budynkowe,
-nieruchomości wspólne.)

Zmtana stanowi powrót do brzmienia statutu sprzed
2007 r. i niewątpliwtemoże skomplikować
funkcj onowanie spółdzielni, zwłas Zcza, że
obowiązek funduszu remontowego obejmuje nie
tylko budynki mieszkalno-usługowe, lecz na całe
zasoby mieszkaniowe, w tymtakŻe budynki
administrac yjne or az placówki kulturalno
oświatowe.
Art. 6 usm
3. 

('') Spółdzielntatwotzy fundusz na remonty
zasobów mieszkaniolvych. odpisy na ten fundusz
obciążaj ą ko szty gospodarki zasobami
mieszkaniolYymi. obowiązek Świadczenia na
fundusz doty czy członków spółdzielni, właścicieli
lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób
niebędących członkami spółdzielni, którym
przysługuj ą społdzielcze własnościowe prawa do
lokali.
Powoduje to, koniecznośó nie tylko tworzenia
funduszu remontowego dzielonego na części
odpowiadaj ące budynkom mieszkalno-usługowym:
Art. 4 usm
41.(I2) Zarząd' spółdzielni prowadzi odrębnie dla
kaŻdej nieruchomości:
1) ewidencj ę t rozltczenie przychodów i kosztów, o
których mowa w ust. I-2 i 4;
2) ewidencję wpływów i wydatków funduszu
remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja
wpływów i wydatków funduszu remontowego na
p o szcze góIne nieruchomo ści powinna uwzgl ędni aó
wszystkie wpływy i wydatki funduszu
remontowego tych nieruchomości.
Ale i ewidencjonowania części wpływów na
pokrycie wydatków remontowych nieruchomości
niepr zeznac zo nych do zamtę szkiwani a. Aktualny
zapis statutowy dotyczy sposobu prowadzenia
ewidencji w funduszu remontowym i jako taki
odpowiada tak potrzebom spółdzielni' jak i
obowiązuj ącym przepisom.

4l r\ 140 otrzymuje brzmienie:
. -Zasady rczliczania ko sztów działalno Ści
społecznej, oświatowej i kulturalnej
prorvadzon ej przez Spółdzielnię oruz
ustaleni e ob cięen fi nansowych członkow z
teso t}tułu okreŚla Rada Nadzorczai
proponuj e do zatwier dzenia Walnemu
Zgromadzeniu."

Wprawdzie ustawa Prawo spółdzielcze przewiduj e

mozliwoŚć powierzenia Walnemu zgromadzeniu
uchwalania planów w ilw zakresie,
Art. 46. $ 1. Do zakresu działaniarady naleŻy
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów
działalności społecznej i kulturalnej ;

$ 2. Statut moŻe zastrzec do zakresu działaniarady
jeszcze inne uprawnienia. Statut moze rownięż
orzekazac do wvłacznei właściwości walneso
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zgtomadzęnia podejmowanie uchwał we
wszystkich lub niektórych sprawach wymienionych
w $ 1 pkt. 1,3 oraz 5; w takim wypadku statut
moŻe przyjąć, dla rady nazwękomisji rewizyjne.j.
to jednak zmiana ta niepotrzebnie angażu1e w
szczegóły walne zgromadzenia i de fakto zmierua
do powierzeniu walnemu zgromadzeniu
kompetencj i nadzor czych. Wystar czy zauw aży ć, iŻ
ustawodawca w aft. 4 ustawy o spółdzielniach
mieszkanio!\ych powierza walnemu zgromadzeniu
tylko decyzje, co do prowadzeniaprzez spółdzielnie
lub nie działalnoŚci kulturalno oświatowej.
5. 

(l3) C'łonkowię spółdzielni uczestnicząw
ko s ztach zw i ązany ch z działalnoś c i ą sp o ł e c zną
oświatową i kulturalną prowadzon ąprZęZ
sp ółdzi elnię, j e zeli uchwała walne go zgt omadzenia
tak stanowi.

+J w $ 146 dodaje się ust. 1 A w brzmieniu:
,,1A. Podstawowy zakres obowiązków
Spółdzielni w dziedzinie napraw
obejmuje wymianę drzwi balkonowych i
okien we wszystkich lokalach."

Propozycja całkowicie oderwana od mozliwości
finansowych członków spółdzielni, aprzy tym
nieprecyzuj ącana jakich warunkach wymiana taka
miałaby się odbywać, czy choćby kto miałby
decydować o takiei wymianie.
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Przervodniczący zabrania poddał pod głosowanię zębranych sposób głosowania nad przedstawionymi
znrianami do Statutu. Za głosowaniem ich,,blokiem'':
głosórv -.za'' 51 , głosów,,przeciw'' 0 .

\astępnie przewodniczący odczytała uchwałę nr 54/2011, która zostałaprzegłosowana:
.ł..seirr ..Za" 3, głosów,,ptzeciw'' 51 .

Ąd.pkt. 10
?:zerr'odniczący udzielił głosu Pani Hannie Jędrzejewskiej - Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych w celu
:]tl\\ ienia projektu uchwały określającej sumę zobowiązanjakie spółd zielnia moŻe zaciąnąc w 2OI1r.

:. iziałaniabieŻące._:_Jnie z Prawem Społdzielczym (arl. 38 pkt. 7) i Statutem ZSM ($ 35 pkt. 8), Że d'o w1rłącznej
''l,_ś;irrości Walnego Zgromadzenia naleŻy ,,Oznaczenie najwyŻszej Sumy zobowiązan, jaką
i: : i:zrelni a moŻe zactrynąc" .''l' 

:." c:l granicach Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą tworzy plany gospodarczo-finansowe,
'-:_.-''.:lone przez RN, zaciąga bieŻące zobowiązania na zakup towarów i usług. Wysokość tych
- ''";. i zań ri 20IIr. ..vqrznaczona zostałana kwotę 40.000'000 ,OO zł.

: .' .: -'ir jaśnieniach przewodntczący odczytał uchwałę nr 6l2011,którazostała przegłosowana:

= .]'''' ..za" 53 . głosów,,przeciw'' 0.

łj" pkt' 11
: -_. ,', J::;zącr zebrania zwróc1ł się do Z-cy Ptezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Pana Adamat-': ..-.rl t] onlórł'ieniepięciuuchwałwsprawie zbyciaplawauzytkowaniawieczystegonieruchomości''- 

- ::-:-S3 ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Pan Adama Szymonik poinformował , Że:
' - ':]---]:'::'losci okreś]onewuchwałachnr7 i 8 spółdzielniaprzejęłazazobowięania,
" - ::'_..--:l..śc określona w uchwale nr 9 to uzytkowana jest jako siłownia TKKF,
- - ::-.:.:]l.'sci określone w uchwałach nr 10 i 11 to pomLeszczęnia starych hydroforni

' _: : :.'" .: ',;' '.ichu ałach od nr 7 do nr 1 l, na następujących zasadach:
-. : : :'s:":i rr tormie przetargu,
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2. podstawądo określenia ceny wywoławczejbędzie aktualna kwota zawattaw operacie szacunkowym,
sporządzonym na potrzeby transakcji ptzez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
D oty czy to następuj ących nieruchomości :
o uchwała 7l20II - działki2745l66 i działki2745158,
o uchwała 8l201l - działki2745165 i działki2745l58,
o uchwała 9l20II - działki 268415 i działki 268417 .

o uchwała I0l201I - działki268417I,
o uchwała I1l2011 - działki2684172.

PoniewaŻ zgromadzeni nie mieli pytań, przewodniczący zebrania odczytał:

uchwałę nr 7l201l, która została przegłosowana:
głosów ,,za" 51 , głosów,,przeciw'' 0 .

u chw ałę nr 8 l 20 11, któr a zo stała prze gło sowana :

głosÓw ,,Za" 51 , głosów,,przeciw'' 0 .

uchwałę nr 9120\1, która została przegłosowana:
głosów ,,za" 50 

' 
głosów,,przeciw'' 0 .

u c hwałę nr l0 l20lt, która została przegłosowana :

ełosów ,,Za" 52, głosów ,,przeciw'' 0 .

u chwałę nr 11 l201l, która została przegłosowana:
ełosów ,,za" 52, głosów ,,przeciw'' 0 .

_Ąd.pkt. 12
Przewodniczący zebrania poinformował, Że do Walnego Zgromadzenia nie wpłynęły odwołania od
uchwał Rady Nadzorczej.

Ąd.pkt. 13
Przervodniczący poinformował, ze komisja mandatowo-skrutacyjna sporządzała na bieżąco protokół III
z iarrnego głosowania uchwał, który został tównieŻ podpisany przez sekretarza i przewodniczącego
zebrania i stanowi załączniknr 3 do niniejszego protokołu.

?lJziękował wszystkim zaprzybycie i zakoitczył obrady I części Walnego Zgromadzenia ZSM.
C\.-Yfu.ła.yeął!ęł&u-
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96_3jc ZyraldÓw, ul' Srocjkowa 35

tel {0-46j 855-30-41 do 42

1

ł
Zpłacznikn' ..,.Ł. do protokołu
.l.. CZĘSCI WALNEGo ZGRoMADZENIA

.--- PRoToKoŁ I

I Somisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej ri
na . j.... CZĘSCI WALNEGO ZGRoMADZENIA w dniuY..,.05.2011r.

Komisj a uoor'Jrn.,owała się następuj ąco :

[. Przewodnlczący W
2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

Sekretarz

Członek

Członek

Członek

Członek

Członek

CzŁonek

\a tym protokół zakonczono.
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Dzial Organizacyjno-lnrawny
96_30o Ż-vrardÓw, ul. Śiockowa 35

tel. (0-a6) 855-30-41 do 42

C)

Ąalączniknr .?Ś*.. do protokołu
.[.. częŚcl WALNEGo ZGRoMADZENIA
t2

PRoToKoŁ II
f .Kumisji Mandatou'o-Skrutacyjncj wybranej4

na .J.. cząŚcr włrNEGo ZGRoMADZENIA w dnir3...05.20l1r.
-/

Komisj a Mandatowo-Skrutacyjna w składzie :

til

ff
il
lr
l.ii

lil[

1' Przewodniczący

2. Selłetarz

3. Członek

4. Członek

5. Członek

6. Członek

7. Członek

8. Członek

R.ada osiedli Zeromskiego. Sikorskięgo

-. Kacprzak Joanna

] Ńerlańczyk Wiesława

-: I agutko Hanna

I Peno Barbara

5 -meczna Alicja

: ?.-p1e1c4'k Stanisław
- 3.,, p:na Kr1,'styna

r Szemet Kr--r.styna

* -,i-est'.'łorł_ska 
Jadwiga

ilość głosów

6b
6,0
TX

Wrh,W h&

Pani/Pan 
"Hww #3il:wk

i;#;: 
*'*: o%{ilŁ"'rł

o s.Zeromskiego, Sikorskiego

os'KoŚciuszki' Centrum

os.Wschód

os. Teklin, Piękna, Łąkowa

W wyniku tajnego głosowania nizej wymienieni kandydaci otrzymali następującą iloŚć
i.żnvch głosÓw rrza":

nŁł." ,



Rada Osiedla Batoreeo

1. Choiński Lech

2. Matysiak Henryk

3. Mela Leszek

4.LangaMaria

5. Lewandowska Teodora

6. StefńskaZofta

7. Wiśniewska Irena

Rada osiedli .Kościuszki. Centrum

1. Bogucka Ewa

2. Druzyński An&zej

3. GałązkaBarbara

-t. Gwiażdzinska Krystyna

5. Józekowski Tadeusz

6- Kamiński Włodzimierz

Seferyniak Marian

ts' Skoczyński Lesław

9. Sławińska Ewa

1 0- s alczak Włodzimierz

1l" Wozriak Bogusław

Rada osiedla Wschód

-. tsoderBogdan

:. F"urmanik-oracz ElŻbieta

l T angą1g Helena

5 }rfiilczak Krystyna

iffi' uffimhrnreną

- FmemrlEłi-Farska Iwonna

t $mffimnoqska Krystyna

'Sr $r'mfoamski Ryszard

rilill(0l Wtmienska Bozenna

M osisdli Teklin. Piękna. Łąkowa

illlll MmnmmmtaHanna

g mnnmnlrmrnm; 0ri \firosław

ilość płosów....-.+

ht:
b'0
qrt

6o
' 'l\ ';'
pk
00
6lr

ilośó głosów



3. Chełmińska Jadwiga

4. Cichocka ElŻbieta

5. Galiński Jan

6. Grundman Wojciech

7. Kucharski Lech

8. Marczak Lidia

9. Ogonowski Witolcl

10. Ratajczyk Teresu

ILRzeczycka Barbara

12. Skonieczny Andrzej

13. Swędrowska Krystyna

14. Tomaszewski Adam

15. Zielińska Krystyna

Na tym protokół zakonczono.

Karty do głosowania stanowią załącznikdo niniejszego protokołu.
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ZgJacznik nr.J-. do protokołu
..|' CZĘSCI WALNEGO ZGROMADZENIA

PRoToK ćrn

ł

ł

I
I
I
I
I
I
I
I

il

t
t
I
I
l
t
;

U

; J(omisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranej r,
na j:j. CZĘSCI WALNEGO ZGROMADZENIA w dniu l..05.2011r.

Komisj a Mandatowo-Skrutacyjna w składzie :

1. Przewodnłczący

2. Sekretarz

3. Członek

4. CzŁonek

5. Członek

6. Członek

]. Członęk

8. Członek

Pani/Pan

PanilPan

Pani/Pan

Pani/Pan

Pani/Pan

stwl erdza. Że w niku głosowania iawnego uchwał oddano ilośó słosów:

numer w sprawre: głosy
,,2?,,

głosy
,,przeciw"

podpis
przewodniczącego

podpis
sekretarza

t
..i... części Walnego Zgromadzenja

IIIl Zatułięr dzęnia sprawozdania Rady
Nadzorczei ZSM za 20I0r. e,Ą I \q frt'

2/rl Zatwier dzenia sprawo zdan Zarządu z
dziaŁalności ZSM za20l0r. i kierunków
iei rozwoiu na20l7r.

fr,oĄ 0 [;/
\.ł\l

,I

\I\ł',
W

3l11 Zatwrcrdzenia sprawo zdai z reahzacjt
uchwał podjętych ptzez Walne
Zgromadzenia ZSM odbywane 7, 8, 10
czerwca2010r.

bĄ) /-\tt
/r.'T'

I Y)/
4tr1 Absolutorium dla członków Zarządu

ZSM:
1. Rusinowski Marian -) )/ () łsp \s

\\\
\ź:ł
//

2. Szymonik Adam b0 U t'€/ \ ";,{ 
.

3. Jędrzejewska Hanna 0!, U T:,Y' Y
5/II Zmian do Statutu ZSM 6X ()

l,/ ttr( \
5NII Zmiart do Statutu ZSM

- proiekt członkowski , tĄ fP, \ V
6lr1 określenia sumy zobowiązań

Spółdzielni w 201ir. do kwoty
40.000.000 ,00zł. Ę\ 0 ,r* ) \.h,

'V
7l11 odpłatnego zbycia:

1. prawa uzltkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej' oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działkanr
2745166 (o powierzchniT4m2 przy
ul.Kpt. Pałaca33a),
2. tdziaŁu (1/10) w nrawie użltkowania

tĄ ()

-/**\
{ ---..-(w
t/



wieczystego nieruchomości gruntoweJ'
oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

"działka nr 2745158 (o powierzchni 35m'
przy ul.Kpt. Pałaca 31c).

8/1 1 odpłatnego zbycta:
1. prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomoŚci grunto wej, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr
2745165 (o powierzchni 62m" przy
ul.Kpt. Pałaca33b),
2. udzlału (1/10) w prawie uz1tkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej'
oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działkanr 2145158 (o ńowier'chni 35m2
przy ul.Kpt. P aŁaca 3 1 c).

'6 I 0
tL

\.t\ 
"'\1,1.W

9ITT odpłatnego zbycta:
1. prawa uzltkowania wieczystego
nieruchomoŚci grunto wej, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka ru
26841 5 (o powierz chni 220m' ),
Ż. pr awa uży.tkowania wieczystego
nieruchomoŚci grunto wej, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr
268417 (o powierzchni 97m').

6- i') U

,t**-""";
II\ r'i'

'ł

r0i11 odpłatnego zby cia prawa uż1tkowania
wieczyste go nieruclronro ści grutrtowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako
dztałkanr Ż68417I (o powierzchni
159m2 ).

6)"ł/
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tk-

nlIl odpłatnego zby cia prawa uzytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej,
oznaczon€1 w ewidencj i gruntów j ako
działkanr 2684172 (o powierzchni
i 87m2 ).
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T2IlI Wyborów do Rad osiędli ZsM. wynik
komis

głosowania tajnego zawarte w protokole II

i mandatowo-skrutacyinel

Na tym protokół zakonczono.
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