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_ Dzial organizacyjnrl-i,rarłny
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iJ:ii!'rx', i''.;'iTj%" Iq CZĘSCI
PRoToKÓŁ

WALNEGO ZGROMADZEI{IA
ZYRARDOWSKIEJ sp ÓnnztELNI MIE SZKAI\I owE J

z t6 maja 201.1.r.

Ad.pkt. I
zrarunn otworzyła i powitała zebrarlych członków spółdzielni Pani Krystyna Zielinska - członek RN
ZSM upowaŻniony do tej czynności uchwałą RN nr Ż5l20lt z27 .04.20IIr.
Pruedprzystąpieniem do wyboru przewodniczącego zębranta poinformowała, Że zebranie jest nagrywane.

Następnie Zaproponowała na funkcje Przewodniczącej Zębrartta Panią Barbarę Rzecrycka' Wobec

braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania. obliczenia oddanych w głosowaniu jawnym

głosów, dokonały osoby zgłoszone z sali.
Kandydatura P ani Barbary Rzeczycki ej zo stała prze gło sowana:
głosów ,,zd' 55, głosów ,,przeclw"O .

Po zajęciu miejsca za stołem prezydialrtym, przewodnicząca podziękowała za wybór l Zaproponowała na

pozostałych członków prezydium: Pana Witolda Ogonowskiego na Z-cę Przewodniczącej i Panią
Hannę Borowską na Sekretarza Zebrania. Wobec braku innych propozycji przewodnicząca zarządziła
głosowanie przedstawionych kandydatur blokiem. Kandydatury zostały przegłosowane:
głosów ,,Zd" - 59, głosów ,,przeciw''- 0 .

Ad. pkt.2
Zgodnie z $ 35B Statutu przewodnicząca zaruądzlła wybor komisji mandatowo-skrutacyjnej, której

zadaniem jest:
a) sprawdzenie kompletnoŚci list obecności oraz wazności mandatów pełnomocników osob prawnych -

członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do

czynności prawnych,
b) sprawdzenie prawidłowoŚci zwołania danej częŚci Walnego Zgromadzenia i zdolności do

podej mowania prawomocnych uchwał,
c) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego danej części Zgromadzenia, obliczeń wyników

głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności związanych
z obsługą głosowania tajnego lub jawnego,
Na wniosek zebranych przypomniano nazwiska osób' które kandydują do Rad osiedli ,,Zeromskiego-
Sikorskiego'' i ''Batorego'', 

bowiem z przyczyn proceduralnych osoby te nie mogą byó członkami
komisj i mandatowo-skrutacyj nej .

Do komisji Zaproponowano następujące osoby:
1. PaniąIwonę Pluta
2. Panią Małgorzatę Radziszewską
3. Panią Elżbietę Leniarską
4. Pana Jacka Mańkowskiego
5. Pana Andrzeja Stalińskiego
6. Pana Wiesława Dymeckiego
7. Pana Kamila Laskowskiego

Skład komisj i został przyjęty :

głosów ,,Za" 62, głosów ,,plzeciw" 0 .

Przewodni cząca zwroc1ła się do komisji o ukonstytuowanie i przystąpienie do statutowych czynności.

Ad.pkt.3
Przewodnicząca odcz1Ąała porządek obrad, uzupełniony o splawę wynikającą ze złożonego przez

członków projektu uchwały' zgodnie z $ 31 ust. 8 Statutu i podanego do wiadomości członków w trybie
przewidzianym w $ 32 ust. 2 statutu:

1. otwarcie zebrania i wybór Prezydium.
2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
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Przyjęcie porządku obrad.
Rozpoczęcie re gulaminowych czynno Ś ci zwięany ch z wyborem Rad o siedli :a) Zercmskiego, Sikorskiego od 5 do 20 mandatów,
b) Batorego od 5 do 20 mandatów,
c) Kościuszki, Centrum, od 5 do 20 mandatów|.
d) Wschód od 5 do 20 mandatów.
e) Teklin, Piękna, Łąkowa od 5 do 20 mandatów.
Z_atwierdzenie sprawo zdania Rady Nadz orczej Żslłt z działalności w 2010r.
7,atwietdzenie sprawo zdania Zaruądu Żsrvt z działalnoścr w 2010r.' w tym :

a) sprawozdania finansowego spółdziel ni 
3a2O1Cl. wTaz z podziaŁemnadwyżki bilansowej,

b) kierunków rozwoju spółdzielni na2O71r.
Zatwierdzenie sprawozdania z rea\izacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzerriu odbywanymw dniach 7, 8 i 10 czerwca2}Ih.

7.
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8' Głosowanie nad absolutorium d\a członkow ZarząduZSM.9. Uchwalenie zmianw Statucie Spółdzielni:
a) głosowanie projektu uchwały Zarządu ŻSM,
b) głosowanie projektu uchwały zgłosżoneg o ptzezgrupę członków Spółdzielni.10' Podjęcie uchwały w sprawie określenia.uńy zobolłtązanspółdzielni do zacirynięcia w 20IIt.11. omówienie i podjęcie uchwał w sprawie zbycianieruchomości.

12. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadz orczej.
1 3 . Zamknięcie zebrania.
Przewodni cząca Zebrattia zarządz1ła głosowanie, w wyniku którego porządek zębrania zostaŁprzegłosowany:
głosów ,,za" 55, głosów,,przeciw,'0 .

Ad. pkt.4
Przewodnicząca udzięl1ła głosu Przewodniczącej Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, która odczytałapro1okół nr I' Wynika z'niego, że na uptawnionycń do udziału w III części Wa1nego Zgromadzenia ZSM2289 człorkow, ptzybyło na godzinę 17.35 - 69 czŁonków, co stanowi 3,O1o/o.
Ptotokół komisji stanowi załączn\knr l do niniejszego protokołu.
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zgłosiła gotowośó ó ,o'po"ręcia czynn ości związanych z wyboremRad Osiedli.
W związkuzpovryŻszym przewodniczącazebraniapoinformował a, Że zgodnie z $ 59 ust. 4-8 Statutu:1' Wybory członków Rad osiedli przeprowadza się przy pomocy turt wyborczych, na którychumieszczone są nazwiska i imiona kandydatów w kolejńosói uiau.ty.znej. Kandydatów grupuje się na
_ listach wyborczych odpowiednio do tego, którą grupę ózłonków r.pi"'"r'i.r;ą.
2' Głosowanie odbywa się poprzęzzłoŻinię t<arty wyulrczej d'o urny w obecności komisji mandatowo-

skrutacyj nej po szczególnych częŚci Walnego Zgromadzenia.
3. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na ktoiych nie głosuje.
4. Głos jestnieważny, jeŻeli:

a) zawiera większą liczbę nazwisk nizlista sporządzona przez Zarząd,,
b) karta wyborcza jest przekreślona.

5' Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja mandatowo_skrutacyjna,
ktfuaz czynności tych sporządzaprotokoł. Przewodniczącykomisji ogłasziwyniki głosowania.6' Do Rad osiedli zostają wybrani kandydaci z poszczególrrych tlst, njrzy uzyskali kolejno największąIiczbę oddanych głosów licząc łącznie wyniki głosow-ań na te listy na wszystkich częściach WalnegoLgromadzenta.

Członkowie komisii tozdalikarty do głosowania (za okazaniem mandatu) i zebrali je do urny według listy1r.oDecnoscr.
Przewodnicząca zebtania poinformowała, że protokół z wynikami głosowania zostanie odczytany pozakonczeniu pracy pt zez komi sj ę.
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Ad.pkt.5
Przewodni cząca zebr ania poinformowała,
wyłozone było do wglądu członków.
Przewo dni cząca Rady Nadz or czej .

Koncząc swojąwypowiedź, w imieniu Rady Nadzorczej złoŻyła wniosek o:

r podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzęnia sprawozdaniaZarządu i bilansu zarok20l0,
/ udzie|enie absolutorir^ ,u okres sprawozdawczy członkom Zaruądu Zyrardowskiej Społdzielni

Mieszkaniowej, to jest:
. Prezesowi Zarządu
. Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

- Panu Marianowi Rusinowskiemu,

- Panu Adamowi Szymonikowi,
. Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych - Pani Hannie Jędrzejewskiej'

PowyŻsze wynika z fa!łu uzyskania poz1tywnej opinii wydanej przez biegłą rewident badĄącą
sprawozdanie finansowe spółdzielni za 2OIOr. otaz z ocęny całokształtu działalności Zaruądu,

oiiągniętych wyników gospodarczo-finansowych potwierdzających prawidłowość funkcjonowania

Spółdzielni i jej dobrą stabilną s1tuację gospodarczą.
Przęwo dni cząc a o dczy tała u c hw ałę nr 1 l 20 1'L, ktor a zo stała prz e gło s o wana :

głosów ,,zd' 56, głosów ,,pTzec|w" 0 .

Ad.pkt.6
Przewodni cząca poinformowała, Że sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 20I0r. wIaZ zę

sprawozdaniem finanso.vq.'m Zaten okres oraz propozycjami podziału nadwyżki bilansowej i kierunków

rózwoju spółdzielni naZOllr.zostały zawattę w materiałach, które wyłożone były do wglądu członków w
statutowym terminie.
o omówienie tych materiałów Przewodnicząca Zebrania zwroc1ła się do Prezesa Zarządu Pana Mariana

Rusinowskiego. W swojej wypowiedzi poinformował, Że sprawozdanie zarządu - zestawione w 11

r o zdzi il.ach tematy c znych, prze d stawi a mi ę dzy innymi :

o Stan otganizacyjny spółdzielni w 2010r.
o Majątek spółdzielni, w tym:

- bazę członkowską (662a członków, 660 nie członków, 58 wykluczonych, I82 członków

oczekujących, 1 684 kandydatów),
- zasobtot uto*y (159 budynków l 6982lokali l 346.463m2p. l 15J06 osób).

o Fundusze spółdzielni.
o Działa|nośÓ inwestycyjną w 20I0r.
. Gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.
C Działalnośó społeczno-wychow aw cZą.
o DziałalnoŚó finansową w tym:

- rozltczęnie kosztów i przychodów,
- działalno śó kredytową
- windykację należności zalokale,
- bilans spółdzielni.

o Realizacje programów prorozwojowych spółdzielni'

Ponadto poinformow ał, Że'.

o Rok 2010 to koleiny rok wdrazania niespójnych przepisów dotyczących spółdzielni mieszkaniowych
(ustawa zdn.14.06.2OO1r. i jej nowelizacja).Niespójność prawnątej ustawy wytykająeksperci i praktycy

problematyki spółdzielczej. Wykazuje je takżę codzienna rzeczywistość, kiedy przepisy te stosujemy w

działaniach. Jest ona nięzrozumiała dla wielu naszych członków (odrębne rozliczante stawki

eksploatacyjnej, odrębne remontów). Potrzeba jej naprawy spowodowała' Że w Sejmie jest

rozpatrywanych kolej nych 5 nowel izacji tej ustawy, zaś szóstą kompleksową przygotowuj e rząd.

o W 2010r. prawo do lokalu w odrębną własnośó przekształctło u nas 115 posiadaczy praw

społdzielczych. Daj e to tazem 1 63 0 lokali Z pr aw ęm odrębnej własności.
o W puŹdziemiku 2OIOr' Rada Miasta Żyrardowa uwzględnlła zgłaszany do władz miasta od 2004r.

wniosók ZSM, o ustalenie bonifikaty 90oń wnioskodawcom ze społdzie\czym prawem do lokalu, dla

Że sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2010r.
Zebranym przedstawiła je Pani Krystyna Zielifska
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przększtaŁceń prawa do gruntu pod budynkiem z wieczystego uzytkowania w plawo własności.
Prowadzona przez nas od m-ca lutego br. akcja informacyjna i zbiórka dekiaracji, wykazuje
zainteresowania tą formą przekształcenia na poziomie I5+25oń, a io wstrzymuje całe naszę działania.o Rok 2010 to oktes, w którym z ewidencji członków ubyli nam kolejni użytkownicy mieszkań
powodując, Że na koniec roku pozostało poza członkostwęm 664 użytkowników lokali, od których
przestały wpływaó środki na utrzymanie naszej dzlałalności społeczno-wychowawczsj w trzęch
pl acówkach sp oŁdzielczy ch.
o Rok 2010 to okręs dalszej stabilizacji nowo wdrożonych mechanizmów rozliczeniovvych w
budynkach' mechanizmów, które wynikały z przepiso- ,'śtuwy społdzielczej. Zlikwidowały one
solidaryzm ekonomiczny w spółdzielni, wprowadzlły zróżnicowanie-kosztów - roŻnych dla kuŻdej
nieruchomości (zaleŻnych od wielkości i wartości działek, na których stoją od ilości zuŻycia mediów,
stopnia strat czy dewastacji). Stawka eksploatacyj na kuŻd,ej nieruchomosc1 jest ustalana w oparciu o
koszty na tej nieruchomości i zuwzględnieniem niedoboru z okresu poprzedniego.
o Udało nam się stworzyć rejestr kosztów działairemontowych dla kaŻdej nieruchomości, biorąc za ich
początek _ termin obowiązywania ustawy z 14 częrwca20O7r. (o s.m.) i program działannalati20II _
2015' Stan jaki ztego wynika daje obraz zuŻyciaŚrodków w danej nieruchomóś.i, któ.y nie zawszebył w
świadomości jej mieszkańców.
o W roku 2010 nie były prowadzone działania termo- modernizacyjne ze względu na niejasność
rozwiązan prawnych i brak zgody co do sposobu ich sfinansowania. W roku 2OII priewidujemy podjęcie
ichrealizacji na 3 budynkach, stąd wpłynęły wnioski większości mieszkańców (b1. 2C, bl. 5"8, ui. zwl.o ZaŁoŻony plan działań remontowych w 2010t. prowadzono w skali na jakąpozwalały ograniczone
środki remontowe, znacznie pomniejszone w nieruchomościach, które spłaca;ą t<oszty d,óiepleń. Z
większych pozycji zrealizowano modernizację i estetyzację elewacji i balkonów na 3 budynkach śystemu
WB-80 na oS. Teklin , nadając im nową kolorystykę. Naprawiono dachy na 11 budynkaóh, wymieniono
okna na klatkach schodowych w 15-tu budynkach i drzwiwewnętrzne w 7_u. Malowano klatki schodowe
w 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 41)
oddany do eksploatacji w maju 2010r. i obecnie realizowany (typ 81) o lÓ-u lokalach. Zakoncźylrs^y
realizację pawilonu usługowego o 9-ciu lokalach przy Administracji w oS. Wschód oraz zespołu 48
garuŻy blaszanych (na wynajem) na terenie bazy ZBR.
o Prowadziliśmy działalność społ.-wychowawcząw trzech placówkach w bardzo trudnych waruŃach
ekonomicznych, związanych z ubykiem środków powodowanych odejściem z członkostwa grupy
uzytkowników lokali.
o Zadłużenie czynszowe w 2010r. ponownie wzrosło o I5,3%o w stosunku do 2010r. i wynosiło na
koniec roku 3,701 mln zł. Pruyczyny tego to niewątpliwie kryzys ekonomiczny i spadek dochodów w
rodzinach naszych człoŃów, alę także obniżenie skali pomocy dla nu'ryóh członków Z Systemu
dodatków mieszkanio!\ych. W 2010r. było to jedynie 0,664 mln zł., podczas gdy 10 lat temu nasi
mieszkańcy otrzymywali blisko 1,8 mln złrocznie. Na wzrost zaległości'płatniczej,jak się nam wydaje,
oddziaływuje poczucie prawnej słabości egzekucyjnej w naszym kraju i dlatego u wielu dłuzników to
zobowiązanie finansowe lokowane jest w dalszej kolejności potrzeb ich rodzin. Fomimo tego zadŁużenia,
którego wskaznik wyniósł w 2010r. _ II,60ń, to sytuacja wg opinii biegłego rewidenń nie zagraża
funkcjonowaniu Spółdzie\niw 2011. Jesteśmy nadal atrakcyjnym partnerem dla instyucji finansowych w
kraju i mieście (banki).

' Kierunki rozwoju spółdzielni w 2011r. to zestaw rożnych dztałan i przedsięwzięć do zrealizowanta,
ktorc przyczyniająsię do rozwoju spółdzielni i utrwalenia jej majątku.
Pro gramuj emy j e w następuj ących grupac h tematy cznych :

1) w zakresie inwestycji
2) w zal<resie modernizacji
3) w działaniach organi zacyjno -prawnych
4) w działaniach ekonomi czno -prawnych.
Następnie głos zabrała Z-ca Prezesa ds Ekonomicznych Pani Hanna Jędrzejewska, która poinformowała,
Że sprawozdanię finansowe Za 20I0r. zostało zbadane przez spółkę komandy.towąAUXILLIUM AUDYT
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z Krakowa. Po badaniu została spotządzona opinia dla Walnego Zgromadzenlal raport uzupełniający
charakteryzujący poszczególne pozycje bilansu wraz z oceną prawidłowości i rzetelności prowadzent,a
ksiąg rachunkowych, oceną sytuacji majątkowej spółdzielni oraz analizą płynnoŚci i stabilizacji
finansowej.

Poniewaz opinia ta została skierowana do Walnego Zgromadzenia, Z-ca Prezęsa d.s ekonomicznych
o dczytaŁa .jąw całości :
,,Przeprowadziliśmy badanie załączanego. sprawozdania finans01Ą)ego, Zyrardowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej z siedziba w Zyrardowie ul. Srodkowa 35' na które składi się;
1 ) wprow adzenie do spraw ozdania finans owe go,.
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.20]0r., który po stronie akryłuów i pasywów zamyka się sumą

140.736.635,29 zł;
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 0].01.20]0r. do 31.12.2()10r. wykazujący zysk netto w

wysokości ].08 ].4B8,62 zł;
4) zesta'łuienie zmiąnw kapitale funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.0].2010r. do 3].12'2010r.

wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.923.935,05 zł,.
5) rachunek przepłyłów pieniężnych za rok obrotowy od 01.0t.2010r. do 31.12.2010r. wykazujący

wzrost stanu środków pienięznych o kwotę 1.711'121,52 zł;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdaniafinansowego oraz sprawozdania z
dz i ał ąl no ś c i o dp ow i e dz i alny j e s t Z ar z ąd Sp ół dz i e lni.
Zarząd Spółdzielni oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiąząni do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe oraz Sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziąne w ustawie z dnia 29
września ]994r. o rachunkowości (Dz. U z 2009r. ]lrr ]52, poz. I223, z późn. zm'), nłanej dalej ,,ttstawą
o rachunkowości".
Naszym zadaniem było zbadania i wyrazenie opinii o zgodności z wymagającymi ząstosowania zasadami
(politykQ rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we
wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową jak tez wynikfinansowy jednostki oraz o
pr aw i dł ow o ś c i ks i ąg r a c hunkowy c h s t anow i ący c h p o ds t aw ę j e g o s p or z ądz e ni a'
Bądanie sprawozdaniafinansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień.'
I) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2) krajowych stąndardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w

Polsce.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać
racjonalną pewność, pozwalająCą na wyrazenie opinii o Sprawozdąniu' W szczególności badanie
obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki| rachunkowości i
znaczących szacunków, sprawdzenie - w przewazającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i
zapisów księgowych, z których wynikają liczy i informacje zawarte w Sprawozdaniu finansowym, jak i
całościową ocenę sprawozdania finansowego. (Iwazamy' ze badanie dostarczyło wystarczającej
podstawy do wyrazenia opinii.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dlą oceny sytuacji majątkowej i finansowej

Zyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień 3].]2.20]0r., iak rcz jei ,yńńrfurórsowego za rok
obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.,

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (politykQ rachunkowości oraz
na p o ds t aw i e pr aw i dł ow o pr ow adz ony c h ks i ąg r ac hunkowy c h,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami
Statutu Spółdzielni.

Sprawozdanie z działalności Jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o
rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego Sprawozdania finansowego, Są Z
nim zgodne."

W uzupełnieniu Z'ca prezesa d.s ekonomicznych poinformowała, Że Zysk netto w wysokości
1.081.488'62 zł shJada sięzprzychodów i kosztów poza czynszowych, czyli:



- przychodów operacyjnych w wysokości 834.941,50 zł (w tym ptzeszacowania t sprzedaŻ gnlntÓw za
kwotę 683'252,65 zł)
- przychodów finansowych tj. odsetek bankowych w wysokoŚci 365.880,99 zł i odsetek wpłaconych z
ty.tułu zadłuŻenia zalokale w wysokości 257 .100,97 zł.
Zgodntezafi.5 pkt.2 ustawy o spółdzielniach mieszkanio!\rych i $ 137 ust.3 statutu, propozyi1a
Zarządu dotyczącapodziaŁu w.w zysku przedstawia się następująco:
a) na zasilenie centralnego funduszu remontowego spółdzielni - 1 .022.499,08 zł,
b) na zasilenie dziaŁaIności spółdzielczych domów kultury - 58.989,54 zł'
Wobec braku uwag czy zap7tan przewodnicząca zebtanta odczytała uchwałę nr 2l20'l'1,która zostaŁa
przegłosowana:
głosów,,za"59, głosów,,przeciw'' 0.

Ad.pkt.7
PrzewodniczącaZebraniapoinformowała, Że sprawozdanie zrealizacji uchwał Walnego Zgromadzenia w
częściach, odbywanego w dniach 7,8 i I0 czerwca20I0r, za-wartę było w materiałach wyłożonych do

wglądu członków. o krótkie omówienie tego materiału PrzewodniczącaZebraniazv,,Toclła się do Z-cy
Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Pana Adama Szymonika.
Wobec braku pytań z salt, przewodnicząca odcz7Ąała uchwałę nr 312011, która została przegłosowana:
głosów ,,Za" 63 

' 
głosów,,plzeciw'' 0 .

Ad.pkt.8
obecni nie przystąlili do dyskusji nad przedŁożonymi sprawozdaniami Zarządu ZSM. Wobec tego

PrzewodniczącaZebrania poddała pod głosowanie uchwałę nr 4/201L, w wyniku którego:

,/ Prezes Zarządu - Pan Marian Rusinowski - otrzymil' następującąilość głosów:
głosów ,,za'' udzie\eniem absolutorium 60 ,,,ptzeciw'' 0

,/ Z-caPrezęsa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Pan Adam Szymonik - otrzymał następującą ilość
głosów:
głosów ,,za" udzieleniem absolutorium 58 ,,,przeciw'' 0

ł Z-caPrezęsa ds. Ekonomicznych - Pani Hanna Jędrzejewska - otrzymała następującą ilośó głosów:
głosów ,,za" udzieleniem absolutorium 58 , ,,przeciw'' 0

Ad.pkt.9

Podpunkt a) punktu 9 porzadku obrad
W sprawie zmian do Statutu zawartych w projekcie uchwały Zatządu ZSM' Przewodnicząca Zebranta
udzięllła głosu Panu Krzysztofowi Buczkowi-Pągowskiemu, który rczpocz$ omawianie poszczególnych
punktów.
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1 w Q 15 ust. 1 pkt. 16) otrzvmuie brzmierue: Zmiana porządkowa
SkreŚlono:
,,c) pokrywaniem zobowtązan Spółdzielni z
innych t1tułów''.

,, 1 6) prawo Żądania przedstawienia
kalkulacj i wysokości opłat związany ch z:
a) eksploat acj ą i utr zymani em
nieruchomości w częŚciach
przypadających na ich lokale,
b) eksplo at acj ą i utt zymani em
nieruchomo ści stanowiących mienie
Spółdzielni,''

) w $ 16 ust. 1 pkt. 5) otrzvmuje brzmienie:
,,5) uiszczaó terminowo z gory do 10 dnia
miesiąca opłaty Zwlązane Zi
a) eksplo at acj ą i utr zymaniem
nieruchomości w częściach przypadĄący ch
na jego lokal,
b) eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości stanowiących mienie
Spółdzielni,
c)prowadzeniem działalności społeczno
wychowawczej i kulturalnej przez
Soółdzielnie.''

j.w.
Skreślono:
,,- pokrywaniem zobowiązań Spółdzielni z innych
ty.tułów''.

3 w $ 19 ust. 2 pkt. 3) otrzymuje brzmienie:
,,3) uporczywie uchyla się od
wykonywania istotnych zobowiązań
wobec Spółdzielni, a w szczególności
zalega z opŁatamt Zwlązanyml z
eksploatacj ąi utrzymaniem nieruchomo ści
w częściachprzypada1ących na jego lokal,
eksploatacj ą i utrzymaniem nieruchomości
stanowiących mienie Spółdzielni,''

J.w.
Skreślono:
,orM z pokrywaniem zobowiązań Spółdzielni z
innych t1.tułów''.

4 w $ 40 wust. 1 dodaje się pkt. 4) w
brzmieniu:
,,4) zmniejszenia się składu Rady
Nadzorczej na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia o zmianie $ 39 Statutu - w
zakresie doty czącym wszystkich członków
Radv Nadzorczei."

Zmiana organizacyjna

5 w $ 71 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
,,5. Spadkobiercy osoby lub osób, którym
przysługiwało spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu powinni niezwłoczntę
złoŻyc w spółdzielni odpis aktu
notarialnego poświadc zenia dziedziczenia
albo postanowienia o stwierdzeniu nabycia
spadku po osobie lub osobach, którym
przysługiwało spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu, aw razię dokonania dztału
spadku kopię umowy lub odpis
postanowienia sądu wskazuj ącego j akiej
osobie przypadło toszczęnię o zwrot wkładu
mieszkaniowego nabyte w drodze
dziedziczenia."



6 w $ 80 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
,,3. Spadkobiercy osoby lub osób, którym
przysługiwało spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu powinni niezwłocznie
złoŻyc w spółdzielni odpis aktu
notarialnego poświadc zenia dztedziczęnta
albo postanowienia o stwierdzeniu nabycia
spadku po osobie lub osobach, którym
przysługiw ało sp ołdzięlcze własno ściowe
prawo do lokalu, aw tazie dokonania działu
spadku kopię umowy lub odpis
po stanowienia sądu zno szące go
współwłasność spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu nabytego
w drodze dziędziczenta."

7 w $ 88 skreśla sięust. 2
oznaczy w tekście jednolitym

,,(slcreślono)" .

Zmiana porządkowa

8 $ 93 otrzymuje brzmienie:
,,Przeniesienie własności lokalu na tzecz
członkanie wymaga uchwały Walnego
Z gt omadzenia ptzy zw alaj ącej na zby cie
nięruchomości.''

J.w.
słowa,,Zebt ania Przedstawicieli'' zastępuj e się

,,Walne go Z gr omadzenta"

9 $ 96 otrzvmuje brzmienie:
,,Właściciel lokalu niebędący człoŃiem
SpółdzielnimoŻe zaskatĘć do sądu
uchwałę Walnego Zgr omadzenia
Spółdzielni w takim zakresie, w jakim
dotyczy ona jego prawa odrębnej własności
lokalu. Przepisy $ 37 statutu stosuje się
odpowiednio."

J.w.
słowa,,Zebr anla Przedstawicieli'' zastępuj e się

,, Walne go Z gr omadzenta"

10 w $ 1 12 ust. 3 skreśla się
Oznaczy w tekście jednolitym
,,(slcreślono)" .

Zmiana organizacyjna

11 w $ 112 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

',4. 
Z wartości rynkowej lokalu potrąca się

przy padaj ącąna dany lokal niewnie sioną
ptzez człotka część wkładu
mieszkaniowego. J eżęli spółdzielnia
skorzystała Z pomocy uzyskanej ze środków
publicznych lub z innych środków, potrąca
się również nominalnąkwotę umorzenia
kredyu lub dotacji, w częŚci przypadającej
naten lokal. Zwał'tosci rynkowej lokalu
potrąca się takze kwoty zaległych opłat, o
których mowa w $ 141 atakŻe koszty
okreŚlenia wartoŚci rynkowej lokalu. Z
warlości rynkowej lokalu potrąca się koszty
ogłoszeń o przetargu, o którym mowa w $

1I2ust.2"
Ę

Ę
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T2 w $ 137 ust. 3 otrz)'muje brzmienie:
,,3. Nadwyżka bilansowa Spółdzielni może
zostac przeznaczona na fundusz remontowy
or az na ni e go spo dar czą działalno ś c
statutowa Soółdzielni.''

Zmiana porządkowa

13 w $ 141 ust. 1 otrzymuie brzmienie:
,,1 . Członkowie Spółd zielni, którym
przysługuje społdzielcze prawo do lokali
mieszkalnych, wnoszą do Spółdzielni opłaty
na pokrycie kosztów eksploatacji i
ltrzy mania nieruchomo ści w czę ściach
przypadających na ich lokale, eksploatacji i
vtr zymanta nieruchomo ś ci stanowiących
mienie Spółdzielni, atakże na pokrycie
ko sztów działalno ści społecznej,
oświatowej i kulturalnej, prowadzonej przez
Spółdzielnię.''

j.w.
Skreślono:
,or az zob owtązan Spółdzielni z innych tytułów''

14 w $ 141 ust. 8:

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

j.w.

Przewodnicząca zebtania poddała pod decyzj ę zebrutych sprawę formy głosowania nad przedstawionymi
zmianami do Statutu' Za głosowanięm ich 

',blokiem'':
--za" 43 głosy, ,,przeciw" 1 głos .

Następnie Przewodniaząca odczfiała uchwałę nr 5l20l1, która została przegłosowana:
głosów ,,za" 48 

' 
głosów ,,ptzeQiw" I .

Podpunkt b) punktu 9 porzadku obrad
Przewodnicząca Zebtania poinformowała, ze w ustawowym terminie 15 dni przed pierwszą częścią
Walnego Zgromadzenia, do ZSM wpłynął projekt uchwały w sprawie Zmlan do Statutu podpisany pIzęz
ponad 10 członków.
W związku ztym, PrzewodniczącaZębrariaudzieliŁa głosu Panu Krzysztofowi Buczkowi-Pągowskiemu,
który rozpo czs omawianie po szcze gólnych propo zycj i zmian:
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zmienianlr paragraf Statutu ZSM
i treŚó zmiany (zapis pogrubiony)

komentarz
specjalisty ds. prawnych ZSM

l 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
Zgromadzenia."

Zmiana zbędna z uwagi na zbieŻność zapisów
statutu z ustawą. Przepisy ustawy mają charakter
powszechnie obowiąuj ący, nie ma zatem potrzeby
dodatkowo te go potwi er dzac zapi sem statutowym.

) w $ 15 ust. 1. pkt. 5) otrzymuje brzmienie:
,,5) prawo Żądaniaw trybie określonym w
ustawie i statucie zwołaria Walnego
Zsromadzenia."

.1.w.

J w $ 15 ust. 1. pkt. 6) otrzymuje brzmienie:
,,6) prawo Żądariaw trybie określonym w

J.w.
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ustawie i statucie zamteszezenia w
porządku obrad Walnego Zgromadzenia
oznaczonych sDraw."
w $ 15 ust. 1. pkt. 16) otr4rmuje brzmienie:
,, 1 6) prawo żądaniaprzedstawienia
szczegółowej kalkulacji wysokoŚci opłat
związanychz:
a) eksplo at acj ą i utrzymaniem
nieruchomości w częściach przypadąący ch
na ich lokale,
b) eksploat acj ą t utr zymaniem
nieruchomości stanowiących mienie
Spółdzielni,
c) pokrywaniem zobowiązań Spółdzielnt z
innych tytułów.''

Zmtanazbędna, zuwagi na fakt, iz słowo
,,szczegółowej'' i tak nie wskazuje z jakich
elementów miałaby się kalkulacja opŁat składać, a
otwiera pole do sporów na tlę tego czy
przedstawiona człoŃowi kalkulacja jest
wystarczająco szczegołowa. Z tego samego
podobnie jak zapis statutowy brzmi w ustawie o
spółdzielniach mieszkaniowych
art. 4 ust. 64. SpoŁdzielnia jest obowiązana, na
żądanie c złonka sp ó ł dzi e lni, właś c i ci e l a l o kalu
niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby
niebędącej członkiem spółdzielni, której
przysługuj e społdztelcze własnościowe prawo do
lokalu' przedstawić kalkulację wysokośói opłat.
w którym brak sformułowania o szczegółowej

w $ 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Przy wstąpieniu w poczet członków
spółdzielni członek ma prawo otrzymac
nieodpłatnie jedną kopię Statutu spółdzielni
i regulaminów uchwalonych na podstawie
Statutu. Wydawanie kolejnych kopii Statutu
Spółdzielni, 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 określa Zarząd Spółdzielni w
wysokoŚci od 10 proc. do 40 proc.
średniej stawki obowiązującej w punkcie
usługowym na terenie miasta
Zyrard.owa."

Aktualne brzmienie $ 15 ust. 4 odpowiada art. 8
ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:
2.Koszty sporządzania 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 Zarządu. Proponowanazmiana jest
nieprecyzyjna tj. nie określa dostatecznie
precyzyjnte zasad według których miałaby być
określony koszt tj. np. w jakim,,punkcie
usługowym ." Zmiana ta r ównięŻ zmierza do
ustalenia kosztów kserowania materiałów na
Ży czenie czŁorlka na poziomie ponizej pono szonych
pTzez spółdzielnię kosztów, co naraża spółdzielnię
na niepotrzebne koszty. Obecnie koszt kserowania
materiałów dla członkow wynosi 30 grlstronę, co
nie jest Żadnąbarierą dla pozyskiwania ptzęZ
członka dokumentów spółdzielni' Byłaby to poza
tym jedyna opłata, której wysokoŚćiest ustalona

w $ 16 ust. 1 pkt. 5) otrąlmuje brzmienie:

,,l. uiszczaÓ terminowo z goty do 1 0 dnia
miesiąca opłaty zwięane z:

a) eksploatacjąi utrzymaniem
nieruchomości w częściach przypadający ch
na jego lokal,
b) eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomoŚci stanowiących mienie
Spółdzielni,
c) prowadzeniem działalności społeczno
wychowawczej i kulturalnej przez
Soółdzielnie_"

Zmiana zgodna z propozycjązmian do Statutu
przedstawi oną pT zęZ Zar ząd.

w $ 16 ust. 1 skreśla się pkt. 15) w Zmiana dotycząca pkt. 15) nie moŻe się ostać, ze

10



brzmieniu:
,,I. Członek obowiązany jest:
(.. )
15) udostępnić lokal w celu wykonania
operatu szacunkow ego przez
rze czoznawcę maj ątkow e go r''
oznaczy w tekŚcie jednolitym
,,(skreślono)".

względu na to, Że obowtązek udostępnienia lokalu
nie tylko wynika z innych przepisów (np.

doty czący ch udo stępnienia lokalu celem

sporządzenia wyceny w postępowaniu

egzekucyjnym przez biegłego na zlecenie
komornika albo w postępowaniu sądowym o

przymusow ą sptzedaz lokalu stanowi ące go o drębną

własnośó), ale i zdrowego rozsądku (np.

sporządzenia wyceny szkód w lokalu napotrzeby
ubezpieczenia).

8 w $ 16 ust. 1 skreŚla się pkt. 17 w
brzmieniu:
,,Członek obowiązany j est:
(...)
17) wykonywać inne obowiązki określone
w statucie Spółdzielni.''
oznaczy w tekście jednolitym
,,(slcreślono)" .

Zmiana doty cząca pkt. 1 7) nie odpowiada

brzmięniu art. 18 s 5 i 6 ustawy Prawo społdzielcze.

$ 6. Członek spółdzielni wykonuje równiez inne
obowiązki okręślone w ustawie lub w statucie.
Przepis tenwruŹnie wskazuje, że członka obctĘa
wykonywanie obowiązków wskazanych w Statucie

spółdzielni . Z lwagt na fakt, iz okreŚlenie

obowiązków członka zawatie w $ 16 Statutu ZSM
nie stanowi katalogu zamkniętego i obowiązki te

wskazywane Sąw innych przepisach tego samego

Statutu (np. w $ 30 ust. 2 - obowiązek zgłoszenia

eksperta przed Walnym Zgromadzeniem, w $ 64

ust. 9 - obowiązek zgłaszaniawynajęcia lokalu
ptzez posiadacza lokatorskiego prawa do lokalu,
j eśli wiązałaby się z tym zmiana wysokości opłat

czynszorych, w $ 69 - obowiązek zawiadomienia

spółdzi elni pr zęz r ozwiędziony ch małŻonków,

któremu z nich przypadło lokatorskie prawo do

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

obowiązek naprawy uszkodzeń wewnątrz lokal,

spowodowanych przez członka itd.)

9 w $ 19 ust. 2 pkt. 3) otrzymuie brzmienie:

,,3) uporczywie uchyla się od wykonywania
istotnych zobowiązan wobec Spółdzielni, a
w szczegolności zalega z opłatami
zwięanymi z eksploat acj ą i utr zymaniem
nieruchomości w częściach przypadąący ch
na jego lokal, eksploatacjąi utrzymaniem
nieruchomości stanowiących mienie
Spółdzielni'''

Zmianaodpowiada jednemu Z grupy rozwiązanw
Statucie proponowanych do usunięcia w projekcie
zarządu. Zapis taki jest zb7Ąeczny po wygaśnięciu
niektórych przepi sów doty czący ch zawier anła
umów o spółdzielcze własnościowe prawo do
l o kalu, ot aZ p o zmianie zasad r o zliczania wydatkó w
na nieruchomości m.in. w zakresie
termomodemtzacji.

l0 w $ 26 ust. 1 otrąimuje brzmienie:
,,1. Wnioski członków skierowane do
Zarząól powinny byc tozpatrzone
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 wzolowany na
przepi sach po stępowania administracyj ne go, w
szczegóIności na art.35 Kodeksu postępowania
administracyjnego:
Afi. 35. $ 1. Organy administracji publicznej
obowiązane sązaŁatwiać sprawy bez zbędnej
zwłoki.
$ 2. Niezwłocznie powinny byÓ załatwiane sprawy,
które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody
orzedstawione Drzez stronę łącznie z Żądaniem
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wszczęciapostępowania lub w oparciu o fakty i
dowody powszechnię znane albo znane zurzędu
organowi' przed którym toczy się postępowanie,
bądźmoŻIiwe do ustalenia na podstawie danych,
którymi rozporządza ten organ.

$ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania
wyjaśniającego powinno nastąpió nie póŹniej niŻw
ciągu miesiąca, a Sprawy szczególnte
skomplikowanej - nie pózniej niŻw ciągu dwóch
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w
postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od
dnia otrzymania odwołania.
B iorąc pod uwagę duŻąliczb ę członków spółdzielni
względem personelu zatrudnionego do
bezpoŚredniej obsługi mieszkańców w zakresie
,,załatwiania ich spraw'' oraz fakt, Że kaŻdąz tych
Spraw musi rozpatrywaó 3 -o sobovrry Zar ząd, taka
propozycia ma wymiar niepraktyczny.

11 w $ 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
0,2. Walne Zgromadzenie jest dzielone na
częŚci po osiągnięciu 20-21 procent
obecnoŚci uprawnionych do udziału w
zebraniu. obecność uprawnionych w
granicach 21-41 procent upoważnia Radę
Nadzorczą do podziału zebrania na dwie
części. Każde podwyższenie frekwencji o
dalsze 15 procent powoduje koniecznoŚć
podziału Walnego Zgromadzenia o jedną
część więcej.''

Zapis wprost sprzeczny z art.8'ust. 1 ustawy o

spółdzielniach mieszkaniowych, który więe
obowiązek dokonania p o działu walne go
zgromadzenia z ilościączłonków w spółdzielni, a
więc z ilościąuprawnionych do udziału w jego
obradach ogółem, anie z iloŚciąuprawnionych
obecnych podczas obrad walnego zgromadzenta.
Proponowany zapls utrudniałby też
przeprowadzenie Waln ego Zgromadzenia, skoro
wynika zniego, żerudanadzorcza ma obowiązek
podziału walnego zgromadzenia w przypadku gdy
frekwencja osiągnie określony poziom, co
powodowałoby koniecznośc przerwanla obrad. W
aktualnych warunkach zapis taki prowadziłby do
przeprowadzenia j edno r azow o Walnego
Zgromadzenia,naco w ZSM brak warunków
lokalowych.

1Ż w $ 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Członkowie Spółdzielni mogą brać
udział tylko w Walnym Zgromadzenia
wrazze współmałzonkiem lub osobą
wspólnie zamieszku jącą orazkorzystać z
pomocy eksperta.
osoba, zktórej pomocy korzysta członek,
a także osoba tow arzy sząca członkowi
podczas Walnego Zgromadzenia nie ma
prawa zabierania głosu, ani udziału w
głosowaniach.''

Zmianawątpliwa Z uwagl na art. 36 ustawy Prawo
społdzieIcze, który daje prawo do uczestniczęntaw
Walnym Zgromadzeniu tylko człoŃom, ekspertom
(bez pra-wa głosu) otaz z głosem doradczym
przedstawi ciele związku rewizyj ne go' w którym
spółdzielni a jest zrzeszona, oTaZ przedstawiciele
Krajowej Rady SpółdzielczĄ. Przepis ten nie daje
podstawy prawnej do rozszerzenia tego katalogu. W
szcze góIności j ednak proponowan a zmlana
musiałaby wskazywaó dokładnie, że małżonkowi
nie przysługuje prawo zabierania głosu na Walnym
Z gt omadzeniu. Wprow adzęnie natomiast
mozliwości brania udziału w W Z ptzęz,,o soby
wspó lni e zamie szkuj ąc e" z członki em otwi erał oby
drogę dlaudziału dowolnie wybranych osób w
Walnym Zgromadzeniu co jest sprzecznę zwlw art.
36.

13 w $ 30 ust 2 skreśla się:

,,2. Członek ma prawo do korzystania
Aktualny zapis Statutu ma zapis porządkowy, tj.
daie Zarządowi czas na takie zorganizowante
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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 Zgromarlzenia, w której
członek bierze udział pod rygorem
niedopusz czenia eksperta na posiedzenie
Walnego Zgromadzenia. osob a, z której
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 spółdzielni.''
Oznaczy w tekście jednolitym
,,(skłeślono)".

Walnego Zgtomadzenia (np. odpowiednio duże.j
sali) aby członkowie mogli wztąÓ w nim udział
nawet zę znacznąilo ścią ekspertów. Wprowadzeni e
takiego terminu nie ograniczaptaw członków w
jakikolwiek sposób. Podobne przepisy dotyczące
ustalenia ostatecznej liczby uczestników w
odpowiednim terminie przed posiedzeniem organu
uchwałodawcze go (Walne go Z gr omadzenia)
obowiązują np. w spółkach akcyjnych.
Zgłoszenie się znacznej ilości ekspertów, ktorzy
będąbrali udziaŁ w Walnym Zgromadzeniurazemz
członkami, moŻę spowodować koniecznośó
wynajmu sali. Ktoś musi pokryć koszty ztym
związane' Trudno .vq vmagac, aby koszty udziału
ekspertów w Walnym Zgtomadzeniu spadały na
wszystkich członków.

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

w $ 32 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Zawiad'omienie 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."

Proponowany zapi s j e st wątpliwy 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
kaŻdy z człortków zamleszkuje w swoim lokalu
znajdującym się w zasobach ZSM' nie kaŹdy moŻe
byó obecny w chwili doręczenia' co w efękcie nie
gwarantuje doręczenia zawiadomienia w ogóle, a
juŻ napewno (przy konieczności kilkukrotnego
odwiedzania niektórych mieszkań) nie daje ręko.jmi
dokonania zawiadomienia w ustawowym terminie.

t5 w $ 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. W przypadku wniesienia do porządku
obrad Walnego Zgromadzenia dodatkov\rych
Spraw' zgłoszeniaprojektów 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 i organtzacjt
wymienionych w ust' 1 najpóźniej 3 dni
ptzed terminem pierwszej części Walnego
Z gr omadzenia p opr zez wywi e s z eni e
ogłoszeń w biurze Zatządu, na klatkach
schodowych budynków otaz
administraci ach osiedli."

16 w $ 33 ust. 5 skreśla się
,,5.'Waruneko o którym mowa w ust.3
uznaje się za spełniony także wówczaso
gdy na zebranie danej części Walnego
Zgromadzenia nie przyszedł żaden
z uprawnionYch członków lub edv

Skreślony zapis odpowiada art. 8'ust. 8 ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych, trudno zr ozumlec
tutaj intencj e wnioskodawców.
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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.o'
oznaczy w tekście jednolitym
,.(slrreślono)" .

I7 w $ 33 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

,,8. Uchwałę w przedmiocie odwołania
członka Zatządu lub całe go Zatządu uvł aŻa

się za podj ętą j eżeli opowied ziała się za nią
większośó ogólnej ltczby członków
uczestniczących w Walnym
Zgromadzeniu."
(skreśla się słowa: w obecnoŚci co
najmniej 30 proc. członków
uprawnionych do udziału w Walnym
Zsromadzeniu)

Taki zapis Statutu chronił Zarząd ptzed pochopnym
odwołaniem przez bardzo niewielką liczbę
członków, co jest możliwe biorąc pod uwagę brak
kworum dla Walnego Zgromadzeniaw ogóle i
niewielką frekwencję . Trzebaprzy tym zv,'rocić
uwagę' iz zapis o podobnym charakterze
obowiązuje w ustawie o samorządzie gminnym, w
której dla odwołania wójta czy burmistrza gminy w
dt o dzę bezpoŚrednie go gło sowania obywateli
(referendum) wymagane j est uzyskanie frekwencj i
na ooziomie 10 proc.

18 w $ 33 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
,,9. Uchwałę w przedmlocie zbycia
nieruchomoŚci uwaza się za podjętąjeżeli
opowiedział a się za nią większość ogólnej
Iiczby członków ucze stniczących
w Walnym Zgromadzeniu w obecności co
najmniej 31 proc. członków
uprawnionych do udziału w Walnym
Zsromadzeniu."

Zmiana wprowadza niepotrzebne utrudntente w
zbywaniu nieruchomości, a w praktyce uniemozliwi
zbywanie terenów zbędnych, co naruŻa członków
na ponoszenie niepotrzebnych kosztów utrzymania
działek, zktorych spółdzielnia nie korzysta.

T9 w $ 35 pkt. 5) otrzymuje brzmienie:

,,Do wyłącznej właściwości Walnego
ZgromadzentanaleŻy:
(...)
5) podejmowanie uchwał w sprawie
podziału nadwyżki przychodów nad
kosztami lub sposobu pokrycia strat,"

Zmiana sprzeczna z Prawem Spółdzielczym w:

Art. 5. $ 1. Statut spółdzielni powinien okreŚlaó:

8) zasady p o działu nadwyŻki b ilansowej (do cho du
ogólnego) oraz pobywania strat spółdzielni
Zmtana sprzeczna z Prawem Spółdzielczym w:

Aft. 38. $ 1. Do w},Łącznej właściwości walnego
zgromadzenianaleŻy:
(...)
4) podejmowanie uchwał w sprawie podziaŁu
nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub
sposobu pokrycia strat;
Propozycj a wynika zapewnę z niezrozumlenta
pojęcia nadwyżki bilansowej, która jest zgodnie z
art.75 ustawy Prawo spółdzielcze:
Zysk spółdzielnt, po pomniejszeniu o podatek
dochodowy i inne obciązenia obowiązkowe
wynikające z odrębnych przepisów ustawowych,
stanowi nadwyżkę bilansową.

20 w $ 35 skreśla się pkt. 17) w brzmieniu:

',Do 
wyłącznej właŚciwości Walnego

ZgromadzenianaleŻy:
(...)
17) wybieranie i odwoływanie członków
Rady Osiedlao spośród kandydatów
zgłoszonYch przez członków.''

Proponowan a zmlana zmterza do zmiany charakteru
organu samorządu społdzielczego jakim jest Rada
Osiedla. Aktualnie jest to organ o uprawnieniach
dorudczy ch. op ini o daw czy ch, któ re go c złonkowi e
pełnia ro 1ę stałych rcpr ezentantów mieszkańców
p o szcze gólnych o s i e d Ii pr ze d p o zo stałymi o r g anami
spółdzielni .Przy czymkaŻdy członek może wziąć
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oznaczy w tekście jednolitym
,,(skreślono)".

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
rudzie.
Przede wszystkim zwrocic naleŻy uwagę na att. 35

ustawy Prawo społdzielcze:
$ 3. Statut moŻe przewidyłvaó powołanietakŻe
innych organów niż wymienione w $ 1'

składających się z członków spółdzielni. W takim
wypadku statut okreŚla zaktes uprawnień tych
organów oraz zasady wyboru i odwoływania ich
członków.
Z przepisu tego wynika, Że wszelkie organy inne
ntŻ zarząd, r ada nadzor cza i walne zgr omadzenia, o

ile sąpowoływane na podstawie Statutu spółdzielni
muSZą pochodzić z wyboru.

21 w $ 35 dodaje się pkt. 18) w brzmieniu:
,,Do wyłącznej właściwości Walnego
ZgtomadzentanaleŻy:
(...)
18) podejmowanie uchwał w sprawie
nabycia zakładu lub innej jednostki
organizacyjnej."

Zmianazbędna. Po pierwsze od wielu lat ZSM nie
nabywało nieruchomości ani prawa użytkowania
wieczyste go. P o drugi e zmiana powazni e utrudni
ewentualne naby'wanie nieruchomości, poniewaŻ z
kaŻdymnabyciem trzebaby czekac do decyzji
Walnego Zgromadzenia. Gdyby zatęmZSM chciało
pilnie nabyó jakaś nieruchomośó po atrakcyjnej
cenie, albo w drodze przetargu, szybkie podjęcie
decyi1i okaŻe się niemożliwe, albowiem zwołanie
Walnego Zgromadzenia trwa ponad 3 tygodnie.
D oty chczas o we zap i s y lzależniając e nab ywani e
nieruchomości od uzyskanie zgody rady nadzorcz€1
w wYstarczaiący sposób chronią interes członków.

ŻŻ w $ 35 dodaje się pkt. 18) w brzmieniu:
,,Do wyłącznej właściwości Walnego
ZgromadzenianaleŻy'.
(..)
19) podejmowanie uchwał w sprawie
prrystępowania do organizacji
snołecznvch oraz wystęDowania z nich.''

23 w $ 35 C skreŚla się ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Walne Zgromadzenie może podjąć
decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad
kilkoma punktami porządku obrad
łącznie."
oznaczy w tekście jednolitym
."kkreślono)".

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

24 w $ 35 C skreśla się ust. 4 w brzmieniu:

,,4. Członkom Rady Nadzorczej ,, Zarządu
or az przedstaw icielom Zw iązku
Rewizyjnego lub Krajowej Rady
Spółdzielczej, głos może być udzielany
poza kolejnością.''
oznaczy w tekście jednolitym
,,(slłeślono)".

Propozycjacałkowicieniepraktyczna.Udzielanie
głosu poza kolejnościączłonkom ilw organów
spółdz i e lni or az or ganiz acj i sp ó ł d zielc zy ch j e st
podyktowane nie chęcią zagw ar antowania j aki chŚ

przywilejów, ale faktem, że wypowiedzi tych osób
naj częŚciej porządkuj ą dyskusj ę podczas Walnego
Zgr omadzenia daj ąc mozliwo śÓ przekazyw ania
członkom takich wyjaśnień, które prowadządo
wygaszenia niepotrzebnych sporów pomiędzy
członkami wywołanych nierzadko brakiem
informacii.
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25 w $ 36 A skreśla się ust.1 w brzmieniu:
,,1. Wybory członków Rady Nadzorczej
przeprowadza się przy pomocy kart
wyborczych, na których umieszczone są
nazwiska i imiona kandydatów
w kolejności alfabetycznej. Kandydatów
grupuje się na listach wyborcrych
odpowiednio do tego, którą grupę
członków, o której mowa w $ 29 ust.2
dani kandydaci reprezentują.'o
oznaczy w tekście jednolitym
,,(slcreślono)" .

Zmiana zmietza do usunięcia zasady wedle której w
r adzie nadzorczej zastadająreprezentanci
wszystkich osiedli, a nie tylko ci członkowie np. z
j edne go o siedla, ktorzy zgr omadzlli naj więcej
głosów spoŚród swoich sąsiadów. Aktualny zapis
gwarantuje utrzymanie stałych proporcji w radzię
nadzorczej, co jest konieczne biorąc pod uwagę, iż
kuŻdy członek ZSM może 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 siedlu/grupie o siedli po szcze golni kandydaci
zamleszklią.

Ż6 w $ 36 A skreŚla się ust. 6 w brzmieniu:

,,6. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani
kandydaci z poszczególnych list' którry
uzyskali kolejno największą liczbę
oddanych głosów |icząc łącznie wyniki
głosowań na te lisĘ na wszystkich
częŚciach Walnego Zgr omadzenia.''
oznaczy w tekście jednolitym
^-klcreślono)".

Ż7 w $ 39 ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:
,,Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani
vvyłącznie członkowie S półdzie lni.
(skreśla się słowa: legitymujący się
wyższym wykształceniem albo
wykształceniem średnim i
wykształceniem dodatkowym z zakresu
zarządzania nieruchomoŚciami, ekonomii
lub innym przydatnym w pełnieniu
funkcji członka Rady Nadzorczej. Do
Rady Nadzorczej mogą być, też wybierani
członkowie Spółdzielni legitymujący się
wykształceniem Średnim oraz
doŚwiadczeniem w pracy w organach
Snóldzielni.''

Aktualny zapis statutu wymusza na kandydatach do
rady nadzorczej wylegitymowanie się
kwalifikacjami odpowiednimi do pełnienia funkcji
w rudzie nadzorczej, co pozwala członkom -
wyborcom dokonaó oceny kandydatów pod
względem ich wykszt ałcenia, doświadczenia
zawodowego' społecznego i wybraĆ, tych,którzy w
ich o ceni e daj ą rękoj mię naj więks zĄ pr zy datno ści
w rudzie nadzorczej. Proponowany zapis jest
otwiera powrót do sytuacji gdy członkowie
wybierali do rady nadzorczej osoby przypadkowe,
nierzadko anonimowe. Podobny cenzus
wykształcenia wprow adzono w przepisach
doty c zący ch c złonkó w r ad nadzor czy ch w sp ó łkach
Skarby Państwa.

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

,.(slłeślono)".

Wprawdzie zgodtie z P raw em SpołdzielczYm w:

Art.46. $ 1. Do zakresu działaniarady należy
(.. )
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i
ob ciĘenia nieruchomo śc i oraz nabycia zakładu lub
innej j ednostki organizacyj nej ;

To jednak:

$ 2. Statut moŻezastrzec do zakresu działaniarudy
jeszcze inne uprawnienia. Statut może również
przekazać do wyłącznej właściwości walnego
zgromadzenia podejmowanie uchwał we
wszystkich lub niektórych sprawach wymienionych
w $ 1 pkt I,3 oraz 5; w takim wypadku statut moŻe
ptzyiąć dla rady nazwę komisii rewizyjne.j.

:9 w $ 41 ust. 1 skreśla się pkt. 5) w
L6
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',1. 
Do zakresu działania Rady Nadz orczej

naleŻy:
(.. )
5) podejmowanie uchwał w sprawie
prrystępowania do organizacji
społecznych orazwystępowania z nichr''
oznaczy w tekście jednolitym

w $ 41 ust. 1 skreśla się pkt. 11) w
brzmieniu:
,,1. Do zakresu dziaŁania Rady Nadz orczej
naleŻy:
(.. )
11) podział mandatów w Radzie
Nadzorczej i mandatów w Radach
osiedli przypadaj ących określonej
Grupie Członków' biorącej udział
w poszczególnych częściach Walnego
Zgromadzeniart'
oznaczy w tekście jednolitym
,,(skreślono)"
w $ 41 ust. 1 skreśla się pkt. 12) w
brzmieniu:
,,1. Do zakresu działaniaRady Nadzorczej
naleŻy:
(. )
12) ocena pracy Rad Osiedli,"
oznaczy w tekście jednolitym
,,(skreślono)".
w $ 41 ust. 1 skreśla się pkt. 18) w
brzmieniu:
,,l. Do zakresu działania Rady Nadz orcze.1
należy:
(.)
18) ustalanie innych opłat
obowiązuj ących członków,''
oznaczy w tekście jednolitym
,,(skreślono)".

Zgodnie art.46 $ 2 ustawy Prawo społdzielcze:
Statut może zastrzec do zakresu działaniarudy
jeszcze inne uprawnienia.
Zwtócic ptzy tymnaleŻy uwagę' iŻpozbawienie
rady nadzorczej kwestionowanego uprawnienia
spowodowałoby, iŻ to Zar ząd samodzielnie
musiałby bezpośrednio decydować o wysokości
opłat czynszowych, na zasadzie domniemania
kompetencji wynikając ego z art.48 s 2 ustawy
Prawo społdzielcze:
$ 2. Podejmowanie decyzji niezastrzeŻonych w
ustawie lub statucie innym organom naleŻy d'o
zarządu.
Ponadto sama ustawa o spółdzielniach
mi e szkani o!\rych nakłada obowi ązek okre śl enia w
statucie, jaki organ odpowiada za ustalenie opłat i
ich wysokości.
Afi. 4. 1. 

(7) Członkowie spółd zielni,którym
przysługują społdzielcze prawa do lokali, są
obowiązani uczęstniczyć w pokrywaniu kosztów
zw iązany ch z eksploatacj ą i utrzymani em
nieruchomości w częściach ptzypadĄących na ich
l okale, ekspl o atacj ą i utt zy mani em ni eruchomo ś c i
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opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
2 . 

(9) 
C złonkowie spółd zielni będący właściciel ami

lokali są obowiązani uczestniczy c w pokrywaniu
ko s ztó w zw iązany ch z e k sp l o ata cj ą i utt zy mani em
ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości wspólnych, eksplo atacjąi
utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie
spółdzielni przez utszczanię opłat zgodnle z
postanowieniami statutu.

r-1 n, $ 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
..2. W celu wykonania swoich zadanRada
Nadzorcza żąda od Zaruądu, człoŃów i
pracowników Spółdzielni wszelkich
sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i
dokumenty oraz Spraw dzac bezpośrednio
stan maj ątku Spółdzielni.''

D oty chczasowy zapis daw ał r adzie nadzorczej
prawo do Żądania informacji. Proponowany zapis
natomiast nal<Łada na radę obowiązek ich ządania.
W praktyce jednak niczego to nie zmienia w
stosunkach radanadzorcza- zarząd lub rada
nadzorcza - pracownicy Spółdzielni, albowiem rada
itak zaŻąda niezbędnych informacji kiedy tylko
LLZna, Żejest to potrzebne. Potrzeby takiej natomiast
nie wykreuie się sztuczniepoprzezzapis w statucie.

_1-ł P*ozdziaŁ VI otrzymuje tytuł: ,,Rozdział
\rI. Komitetv Domowe"
sq 59 otrz)'muje brzmienie:
,,1. Komitet Domowy jest organem
doradczym reprezentujący- członków-
rvłaŚcicieli Spółdzielni z danego budynku
rr'obec pozostaĘch organów Spółdzielni.
2. Komitet domowy składa się z co
najmniej 3 osób wybranych na okres
trzech lat, spośród członków
zamieszkaĘch w tym samym budynku
Spółdzielni, na zabraniu tychże członków
w' głosowaniu jawnym zwyklą
rr'iększością głosów. Zebranie jest ważne
o ile uczestniczy w nim co najmniej 1/10
członków zamieszkaĘch w budynku. Za
rłybrane uważa się osoby, które
otrzymaĘ kolejno największą liczbę
głosów. Przepisy tego paragrafu stosuje
się również przy odwoływaniu 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
Dom sie nrotokół.''

Proponowa na zmiana zml'erza do zastąpi enia Rad
osiedli poprzez utworzenie w każdym budynku
Komitetów Domowych. Wady tego rozwiązania
1) brak organu doradczego mogącego uzgadntac
mlędzy grup ą budynków kwestie wyl<r aczĄ ące
poza granlce 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
3Lata wg. proponowanych zapisów możebyć z dnia
na dzien odwołany (przed upływem kadencji) przez
innągrupę sąsiadów stanowiących również 1/10
mieszkańców. W efekcie w przypadkuroŻnicy zdan
w danym budynku istnieje duŻeryzyko, ze nie
będzie moŻna uzyskac j ednolitej i niezmiennej
opinii w pewnych sprawach.
3) propozycja zml'erza do powołania ponad 140
komitetów domowych. Nawet jeśli się to
powiedzie' to ot ganizacyj nie moŻe by ć, bardzo
utrudnione zebranie w krótkim czasie opinii od
wszystkich zainteresowanych. Sprawniej szym
rozwlązaniem jest jednak funkcjonowanie kilku rad
osiedli.

_16 $ 60 otrz),muje brzmienie:
,,1. Do zakresu dzialania komitetu
Domowego należy:
1) organizowanie zebrań członków-
właścicieli z nieruchomoŚci, której działa
Komitet Domowy,
2) współdziałanie z innymi organami
Spółdzielni w zakresie utrzymania we
właściwvm stanie budvnku i terenu w

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

18
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obrębie działania Komitetu oraz
zgłaszanie wniosków w tym zakresie
organom Spółdzielni'
3) ocena pracy administratora i
gospodarza domu lub firmy sprzątającej
or az zg|aszanie Zarządowi wnio sków w
tym zakresie,
4\ organizowanie pomocy sąsiedzkiej i
mediacj a w r orw iązyw aniu przez
członków spraw sąsiedzkich,
5) wyrażanie opinii w przedmiocie
planowanych w budynku remontów oraz
zg|aszanie uwag odnoŚnie ich wykonania;
6) udziałw przeglądach stanu
technicznego budynku,
7) uczestniczenie w odbiorach robót
remontowych wykonywanych na terenie
działania Komitetu,
8) wyrażanie opinii co do przeznaczenia
lokali użytkowych umiejscowionych w
budynku lub jego bezpośrednim
sąsiedztwie,
9) weryfikowanie zgodności ze stanem
faktycznym liczby osób zgłoszonych jako
zamieszkałe w lokalu mieszkalnym na
potrzeby ustalenia opłat lokalowych.
2. od postanowień podjęfych przez
Komitet Domowy przysluguje odwołanie
do Rady Nadzorczej lub Walnego
Zsr omadzenia Członków.''
$ 61 skreśla się:

,,Do zakresu działania Rady osiedla
należy:
1) rvspółdziałanie z Zarząderłn
Spółdzielni przy ustalaniu planów
gospodarczych w zakresie gospodarki
zasobami mieszkaniowymi na terenie
srvojego osiedla orazw zakresie
działalnoŚci kulturalno-oświatowej,
2) zgłaszanie wniosków w sprawie
działalności społecznej na terenie osiedla
oraz organizowanie we własnym zakresie
pomocy i opieki społecznej,
3) krzewienie kultury wspóŁycia
społecznego i propagowanie
poszanowania mienia społecznego,
-l) organizowanie rozjemstwa wśród
zrr'aśnionych mieszkańców,
5) stawianie wniosków dotyczących
ufrr-orzenia na terenie osiedla placówek
gospodarczy ch i socj alnycho
6) lł-spółdziałanie z Zarządem
Spółdzielni, Radą Nadzorczą i
organrzaclaml s i w dziedzinie
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38

realizacj i zad.ań gospodarc W ch,
socjalnych ikulturalnychwosiedlu
oraz innychzadań o charakterze
ogólnomiejskim,
7) udzielanie członkom rzetelnych
informacji na temat statutowej,
organtzacy jnej i gospo dar czej
działalnoŚci Spółdzielni z podaniem
przy czyn zaistnienia ewentualnych zmian
w planach finansowych, remontowych
oraz podwyżkach opłat itp.,
8) rozpatrywanie i opiniowanie
wniosków zgłoszonych przez
mieszkańców osiedla,
r ozpatrywanie innych spraw rw iązany ch
z działa|noś cią o s iedla.''
oznaczy w tekście jednolitym
,,(slłeślono)".
$ 62 skreŚla się:

,rSzczegółowy 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 tękście jednolitym
,,(skreślono)".

39 w $ 137 ust. 1 otr4rmuje brzmienie:

''1. 
Spółdzielnia prowadzi działalnośó na

zasadach rachunku ekon omicznego."

Zml,ana bardziej odpowiada treści ustawy Prawo
spółdzielcze w:
Art. 67 . Spółdzielnia pr ow adzi działalnośc
go spodarcz ą na zasadach rachunku ekonomiczne go
pr zy zap ęwnieniu korzyści członkom spółdzielni.
To jednak biorąc pod uwagę' Źe pojęcia
ekonomiczny i gospodarczy sąw zasadzie tozsame,
zmiana ta nie wpłynie w jakikolwiek sposób na
zmianę funkcj onow ania sp ołdzi e lni j ako taka j e st
zbędna.

-ł0 w $ 137 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Nadwyżka bilansowa Spółdzielni może
zostaó przeznaczona na fundusz
remontowy oIM na niego spodarczą
działa|no sc statutową S półdzielni.''

Zmiana zgodna z ptopozycjązmian do Statutu
przedstawi oną pr zez Zaruąd.

-11 w $ 138 ust. 2 otrzymuię brzmięnie:
,,2. Spółdzielnia 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.)

Zmiana stanowi powrót do brzmienia statutu sprzed
2007 r. i niewątpliwięmoŻę skomplikowaó
funkcj onowanie spółdzielni, zwłas zcza, że
obowiązek funduszu remontowego obejmuje nie
tylko budynki mieszkalno -usługo w e, lecz na c ałe
zasoby mieszkaniowe' w tymtakże budynki
administrac yjne or az placówki kulturalno
oŚwiatowe.
Ar1. 6 usm
3. (22) Spółdzięlntatworzy fundusz na remonty
zasobów mieszkaniov\Ych. odpisy na ten fundusz
obciążają koszty gospodarki zasobami

20
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mieszkaniowymi. obowiązek świadczenta na
fundusz doty czy członków spółdzielni, właści cieli
lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób
niebędących członkami spółdzielni' którym
przysługuj ą społdzielcze własno Ściowe prawa do
lokali.
Powoduje to, koniecznośó nie tylko tworzenia
funduszu remontowego dzielonego na części
odpowiadaj ące budynkom mieszkalno-usługowym :

Art. 4 usm
4l . 

(l2) Zarząd, spółdzielni prowadzi odrębnie dla
kuŻdej nieruchomości:
1) ewidencj ęi roz|iczenie 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 golne nieruchomo ści powinna uwzględni aó

wszystkie uvpłynry i wydatki funduszu
remontowego tych nieruchomości.
Ale i ewidencjonowania części wpływów na
pokrycie wydatków remontowych nieruchomości
niepr zeznaczony ch do zamieszkiwania. Aktualny
zapis statutowy dotyczy sposobu prowadzenia
ewidencji w funduszu remontowym i jako taki
odpowiada tak potrzebom spółdzielni, jak i
obowiązui ącym przepisom.

.l 'lLtL $ 140 otrzymuje brzmienie:
,,Zasady rczliczania ko sztów działalno ści
społecznej, oświatowej i kulturalnej
prowadzon ej przez Spółdzielnl ę oraz
ustalenie obcięen finansowych członków z
tego tytułu określa Rada Nadzorczai
proponuje do zafwierdzenia Walnemu
Zgromadzeniu."

Wprawdzie ustawa Prawo społdzielcze przewiduj e

możliwość powierzenia Walnemu zgr omadzentu
uchwalania planów w w/w zakresie,
Art.46. $ 1. Do zakresu działantarady naleŻy:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów
działalności społecznej i kulturalnej ;

$ 2. Statut moŻę zasttzec do zakresu działaniarady
jeszcze inne uprawnienia' Statut moŻe równiez
przekazac do wyłącznej właściwości walnego
zgr omaózeni a podej mowanie uchwał we
wszystkich lub niektórych sprawach wymienionych
w $ 1 pkt. I,3 oraz 5; w takim wypadku statut
może przyj ąć dla rady nazw ę komisj i r ewizyjnej.
to jednak zmianataniepotrzebnie angazuje w
szczegoły walne zgromadzenia i de fakto zmierza
do powierzeniu walnemu zgromadzeniu
komp etencj i nadzor czyc h. Wy st ar c zy zauw azy c, lŻ
ustawodawca w art. 4 ustawy o spółdzielniach
mieszkanio!\ych powierza walnemu zgromadzeniu
tylko decyzje, co do prowadzeniaprzez spółdzielnie
lub nie działalności kulturalno oświatowej.
5. 

(13) Członkowie spółd zielniuczestniczą w
ko s ztach zw iązany ch z działalnoś c i ą sp o ł e czną
oŚwiatową i kulturalną prowadzon ąprzez
spółdzielni ę, jeŻeli uchwała walnego zgromadzenia
tak stanowi.

-ł3 w $ 146 dodaie się ust. 1 A w brzmieniu: Propozvcia całkowicie oderwana od możliwości
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Przewodnicząca Zebrania poddała pod głosowanie zebranych kwestię sposobu głosowania nad
przedstawionymi zmianami do Statutu. Za gŁo sow aniem ich,,blokiem'' :

głosów ,,za" 46 , głosów,,przeciw'' 0 .

Następnie przewodniczącaodczytała uchwałę nr 5A/2011, która zostałaprzegłosowana:
głosów ,,za" I, głosów ,,ptzeciw" 45 .

Ad.pkt. 10
Przewodnicząca Zebranta udzięliła głosu Pani Hannie Jędrzejewskiej - Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych
w celu omówienia projektu uchwały, określającej sumę zobowiązanjakie spółdzielniamożę zactęnąc w
20 I It., na bteŻące działania.
Zgodnie z Prawem Spółdzielczym (art. 38 pkt. 7) i Statutem ZSM ($ 35 pkt. 8), do wyłącznej
właściwości Walnego Zgromadzenia naleŻy ,,oznaczenie nĄvryłŻszej Sumy zobowtązan, jaką
Spółdzielni a może zacirynąc" .

W tych granicach Spółdzielnia ptowadzi działalność gospodarczą tworzy plany gospodarczo-finansowe,
uchwalone przez RN' zaciąga bteŻące zobowiązania na zaklp towarów i usług. Wysokość tych
zobowiązanw 20I1r. określonazostałana kwotę 40.000.000,00 zł, słownie: cztetdzieści milionów.

Po tych wyjaśnieniach PrzewodniczącaodcąĄała uchwałę nr 6l201l,ktorazostaŁa przegłosowana:
głosów ,,za" 45, głosów,,przeciw'' 0.

Ad. pkt. 11
Przewodnicząca Zebranta zllnociła się do Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Pana Adama
Szymonika o omówienie pięciu uchwał dotyczących zbycia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości.
W swojej wypowiedzi Pan Adam Szymonik poinformował, Że'.

- nieruchomości okreŚlone w uchwałach nr 7 i 8 spółdzielnia przejęła za zobowiązania, w drodze
postępowania sądowego'
- nieruchomość określona w uchwale nr 9 użytkowana jest jako siłownia przez TKKF. Ponieważ stan
techniczny tego obiektu wymaga kapitalnego remontu, na który spółdzielnia nie posiada środków, podjęte
zostały rozmowy zPrezyderiem Miasta o ewentualne jego przejęcie,
_ nieruchomości określone w uchwałach nr 10 i 11 to pomieszczenia starych hydroforni. Zgodnie ze

znowelizowanymi przepisami p.poŻ hydrofomie wykonano w budynkach wysokich' w konsekwencji
czego, pomieszczenia o których mowa w przedmiotowych uchwałach, zostały opróznione. Koszt
rozbiórki tych obiektów został oszacowany ptzez rzeczoznawcę majątkowego na około 60.000,-zł, co
jeszcze musiałoby być poprzedzonę przeniesieniem rozdzielni elektrycztych. Zarząd wspólnie z Radą
Nadzorczą uznil., że korzystniejsze jest podjęcie próby zbycia tych nieruchomości
Zarząd wnosi, aby Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na zbycie nieruchomości okreŚlonych w
uchwałach odnr 7 do nr 11' na następujących zasadach:
7. zbycie nastąpi w formie przetargl,
2. podstawądo określenia ceny wywoławczejbędzie aktualna kwota zawula w operacie szacunkowym,
sporządzonym na potrzeby transakcj i' przez uprawnion ego rzeczoznawcę maj ątkowe go.

D oty czy to następuj ących nieruchomo ści :

o uchwała 7l20II - działki2745l66 i2745158,
. uchwała 8l20II - działki2745165 i2145158,
o uchwała 9l20II - działki268415 i2684l] 

'o uchwała 10l20II - dziaŁka2684l7l,
o uchwała II1201I - działka2684l72.

,,1A. Podstawowy zakres obowiązków
Spółdzielni w dziedzinie napraw
obejmuje wymianę drzwi balkonowych i
okien we wszvstkich lokalach."

finansowych członków spółdzielni, aprzy tym
nieprecyzująca na jakich warunkach wymiana taka
miałaby się odbywac, czy choćby kto miałby
decvdować o takiei

Ż2
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Poniewaz zgromadzeni nie mieli py.tań, przewodnlczący zębrania odczytał:

uchwałę nr 7/20|l, która została przegłosowana:
głosów ,,za" 46, głosów ,,plzeciw'' 0 .

uchwałę nr 8/20 1 1, która została przegło sowana:
głosów ,,za" 49, głosów ,,przeciw" 0 .

u chw ałę nr 9 l 20 t|, ktor a zo stała prze gło s owana :

głosów ,,za" 50, głosów ,,ptzeciw" 0 .

u chwalę nr 10 l 201l, która zo stała prze gło sowana :

głosów ,,za" 50, głosów ,,ptzectw" 0 .

u chwałę nr 11 /2011, która zo stała przegło sowana:
głosów ,,za" 46, głosów ,,przeciw'' 0 .

Ad.pkt. 12
Przęwodnicząca Zebrania poinformowała, Że do Walnego Zgromadzenia nie wpłynęły odwołania od
uchwał Rady Nadz orczej.

\astępnie Przewodni cząca Zębrania udzieIiła głosu Przewodni czącej komisji mandatowo-skrutacyjnej.
odcąĄany protokół nr II zawiera wyniki głosowania z wyborów Rad osiedli. Protokół ten stanowi
załas,zntknr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca poinformowała rownieŻ, że komisja mandatowo-skrutacyjna sporządzała na bieŻąco
protokół z jawnego głosowania uchwał, który został rownieŻ podpisany przez sekretatza
l przewodniczącego zębraniai stanowi załączntknr 3 do niniejszego protokołu.

Ąd.pkt. 13
\\ nł'iązku z Wczę|paniem porządku zebrania, Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie
i zakonczyła obrady III części Walnego Zgtomadzenia ZSM.
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m CZĘSCI
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PRZEwoDNICZĄCY
ru CZĘŚCI
WALNEGO
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Dzinl OrgenizacYjno'FrawnY
96-300 ŻyrardÓw, ul. Środkowa 35

tel, (O-46) 855-30-41 do 42

I
Załącznik nr..{_.. do protokołu
.Ó. CZĘSCI WALNEGO ZGROMADZENIA

PRoToKoŁ I

)_ Komisji Mandatowo-skrutacyjnej wybranej Ar
nfl ..>). CZĘSCl WALNEGO ZGROMADZENIA rv dniu 'j,Ł..os.zott..

1. Przewodniczący

2. Selłetarz

3. Członek

4. Członek

5. Członek

6. Członek

7. Członek

8. Członek Pani/Pan

Komisja stwierdza, ze Walne Zgromadzenie ZSM zostało zwoŁanę prawidłowo, w trybie
przewidzianym w $ 31 ust. 1 Statutu ZSM, a członkowie powiadomieni w sposób i w terminie
okreŚlonym w $ 32 Statutu ZSM. f,5 li l,.l

Komisja 
"*i.J'"l łłg|^ 

^ 
Ał5.9..... uprawnionych do udziału * .L.. Części Walnego

Zgromadzenia. na godzinę ..ll.ł..?i , przybyło ......(ł.5... członków, co stanowi '....3.,.e'1....N.
Po odczytaniu niniejszógd protokołu komisj a sporządza na bleŻąco załącznik' w którym

zapisane zostaną czas i zmiana ilości osób obecnych na zebtaniu, wynikaJące z przyjścia
członków uprawnionych do udziału - ..i...' Części Walnego Zgro,maózenia,-po odcryarriu
niniej szego protokołu.

Lista obecnoŚci stanowi załącznlk do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakonczono.



stwierdzający zmtarty ilości osób

uprawnionych do udziału w nim,

podpis
se]rretarza ł
komisii mand.-skrut.

podpis
przewodniczącęgo
komisii mand.-skrut.

ilość osób
uczestniczących
w zebraniu
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Dzial Orgenizacvj6'1' fr 1'srvn| 
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so-óóii_zy'i''lo*''ji' $;-ucir<owa 35

tel. tó-ło) ess_so'41 do 42

Zpł+cznlk* .&J do protokołu
.3. CZĘ9CI WALNEGO ZGROMADZENIA

PRoToKÓnl
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, .Komisji Mandatowo-Skrutncyjncj wybranej ,-.
na.2.. CZĘSCI WALNEGO ZGRON4ADZENIA w dniu ,.fu..05.20l I r.

osób, na

W wyniku tajnego głosowania nizej wymienieni kandydaci otrzymali następującą ilość
l'''azn}-ch głosów,,za'':

ilośó głosów

GV
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.'':"'7'
lr, /lV' I
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/-nv,t

*

Komisj a Mandatowo-Skrutacyjna w składzie :

z relonu: głosy wazne głosy nieważne
os.Zeromskiego, Sikorskiego C{ "1

os.Batorego
( r,j ,1

os. Kościuszki, Centrum cq 1)
os.Wschód

t0 r,r Ą
os' Teklin, Piękna, Łąkowa 6q ą

ab



Rada Osiedla Batoreqo

1. Choiński Lech

2. Matysiak Henryk

3. Mela Leszek

4.LangaMaria

5. Lewandowska Teodora

6. StefańskaZofta

7. Wiśniewska Irena

Rada osiedli Kościuszki. Centrum

1. Bogucka Ewa

2. Drużyński Andrzej

3. GałrykaBarbara

4. Gwiaździtlska Krystyna

5. Józekowski Tadęusz

6. Kamiński Włodzimierz

7. Seferyniak Marian

8. Skoczyński Lesław

9. Sławińska Ewa

1 0. Walczak Włodzimierz

11. Woźniak Bogusław

Rada osiedla Wschód

Boder Bogdan

Firlej Norbert

Furmanik- o r acz Elżbieta

langanc Helena

Marczak Krystyna

ó. \filler Irena

t- Sabatowska Krystyna

9- Sochański Ryszard

10- s uiniewska Bożenna

Rada osiedli teklin. piękna' ł-ąkowa

Bmornłka Hanna

&ononski Mirosław
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ilośó głosów
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ilośó głosów
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ilośó głosów
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3. Chełmińska Jadwiga

4. Cichocka Elzbteta

5. Galiński Jan

6. Grundman Wojciech

7. Kucharski Lech

8. Marezak Lidia

9. Ogonowski Witold

10. RatnjczyL Teresa

1 1. Rzcczycka Barbara

12. Skonieczny Andrzej

13. Swędrowska Krystyna

T4.Tomaszewski Adam

15. Zielińska Krystyna
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Na tym protokół zakoiczono.

Karty do głosowania stanowią załącznikdo niniejszego protokołu.
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Dział orEenizacyjno'Prawny
96-300 Zvra'dÓw' ul' Środkowa 35

tel. (0-46) 855-30-41 do 42

-) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybranei v
nu)-. CZĘŚCI wALNEGo ZGRoMADZENlA w dniu Ię.os.zottr.

4. Członek Pani/Pan .J(ł'ń.!pN5.u....-..:Nc''u.0,Ą......1

5. Członek Pani/Pan .$2.qłng.cull.'.....lł*.l$ń_'1'y

6.Członek Pani/Pan..""Iśł'}'^/'\).łX.^......tf,.y]!'4.y]ńgł..'

7.Członek Pani/Pan..dp"-bVp\,il.?\fu .błvn ,.$
8. Członek Pani/Pan

A
Załączntknr ..-ł... do protokołu

b. CZĘŚCI WALNEGo ZGROMADZENIA

PRoToKÓł rrr

Komisj a Mandatowo-Skrutacyj na w składzie:

1. Przewod niczący Pani/Pan &E{r*.a|r.c . ..6l*ure*,Q........

2' Sekretar z PantlPan^ 1'y.'J*r}.u*..'....1.uł.oir.a*.........'...

3. Członek .u,'i/.u,":il,}ń]fu.alt'$.?.u,.,t........[t0[cn'yn}o

4. Członek Pani/Pan .Jh'ń.!pItrM....:..Jc'wA. 1

t

stw erdza, że w wyniku nia iawneso uchwał oddano osc osow:

numęr w sprawle: głosy
,,2&,,

głosy
,,przeciw"

podpis
przewodniczącego

podpis
sekretarza

3,'. częsciWalnego Ągroątadzenia
lIII Zatwier dzenia sprawozdania Rady

Nadzorczei ZSM za 20I0r. 56 c }u -łłe .l
rillcd*

ŻlII Zatwter dzenia sprawo zdań Zaruądu z
działa\ności ZSM zaŻ\I\r. i kierunków
iei rozwoiu na20Ik.

5q 1l h,(,ti. 'i"Ą[-*
3III Zatw rcr dzenia sprawo zdan z r e alizacj i

uchwał podjętych przez Walne
Zgromadzenia ZSM odbywane 7, 8, 10
częrwca20I0r.

5g
/l

Wtu* ĄM
4lt1 Absolutorium dla członków Zaruądu

ZSM: t
1. Rusinowski Marian 60 {) łu &+o t) *q hP!
2. Szymonik Adam 58 c I

'1łłłlilłn: j.

r ir-{ \ bbB
3. Jędrzejewska Hanna 5t lt

/1 ( - z, \-
'.k'4l ł()l -' h, }.Ą\\

sln Zmtan do Statutu ZSM t48 A )Ą,[ iil;Y, L

"'\\\t5A/11 Zmtan do Statutu ZSM
- oroiekt członkowski A

l-
Ą3

'hĄdh-, #Ąsi
6t11 okre ślenia Sumy zob owiązan

Spółdzielni w 2011r. do kwoty
40.000.000 ,00zł.

!ąt 0
li \.

l\ł, 11

l'a ur-p i/,\t*
7 111 odpłatnego zbycia:

1. prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako dziaŁkanr
2745166 (o powierzchniTłmz przy
ul.Kpt. Pałaca33a),
2' ldziału (1/10) w prawie uztkowania
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{'wu
1



wieczystego nieruchomości gruntowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 27 45 l 58 (o powierzchni 3 5m'
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
ui.Kpt. Pałaca 33b),
2. udziału (1i 10) w prawie uży'tkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działkanr 2745158 (o powierzchni 35m2
orzv ul.Kpt. Pałaca 31c).

hg c

,I/

ĄF'^^'-1

9tr1 odpłatnego zbycta:
1. prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomoŚci grunto wej, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka ru
268415 (o powierzchni 220m'),
2. ptawa uŻytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr
268417 (o powierzchni 97m').
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11 I odpłatneg o zbycia prawa uzy4kowania

I wieczystego nieruclronrości grutrtowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako

I działkanrŻ68417I (o powierzchni
lts9m2).

ŃĴU 0
,]

-L(
" : odpłatnego zbyciaprawa użytkowanra

lvieczystego nieruchomości gruntowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 2684 l 7 2 (o powierzchni
187m2 ).
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: . _ \\-rborów do Rad osiedli ZSM. wyniki głosowania tajne$o za-warte w protokole II

komi si i mandatowo-skrutacyi ne j

j :,:i plotokoł zakonczorLo.
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