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PRoToKÓŁ
Z I CZĘśCIW ALNEGo ZGRoMADZENIA

żYRARDowsKrEJ SPÓLDZIELM MIESZKANIowEJ
z 7 maia 2012r,

Ad.pkt. I
Zebranie otworzył i powitał zebranych członków Spółdzielni Pan Lech Choiński - czIonek RN ZsM
upoważniony do tej czynrrości uchwałą RN t 28/2012 z 25.04.201'2r.
Prz€d przystą)ieniem do wyboru przewodniczącego zebrania poinfomował, że zebranie jest nagrywane.
Następnie zaproponował na funkcje przewodnicącego zebrania Pana stanisława Popielczyka, który jest
Z-cą Przewodniczącej Rady osiedla Żeromskiego, Sikorskiego i człoŃiem Rady Nadzorczej. Wobec
braku innych kandydatur przystą)iono do głosowania. obliczęnia oddanych w głosowaniu jawnym
głosóq dokonały na wniosek osoby otwierającej zebranie dwie osoby z sali.
Kandydatua Pana stanisława Popielczyka została pŹegłosowana:
głosow 

',za" 
- 62. głosów 

',przeciw'1 0.
Po zajęciu miejsca za stołem prezydialnym przewodniczący podziękował za uybór i zaproponował na
pozostałych cżonków prezydium: Pana Leszka Mela na z-cę przewodniczącego i Panią Wiesławę
Kierlanczyk na sekretaŹa zebrania. Wobęc braku innych propozycji ptzewodricący zavądził
glosowanie przedstawionych kandydatur blokięm' które zoŚtały przegłosowane:
głosów 

''za''- 60, głosów ,,przeciw''- 0.

Ad. pkt. 2
Zgodnie z s 35B statutu prze\łodnicący zarządził wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
Naśępnie poinformowal. ze zadaniem komisji jest:

a) sprawdz€nie kompletności list obecności oraz wźności mandatów pęłnomocników osób prawnych -
członków Spółdżelni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do
cąvnności prawnych,

b) sprawdzenie pmwidłowości zwołania danej części Walnego Zgtomadzelia i zdolności do
podejmowania prawomocnych uchwał,

c) dokon}'wanie na zarząLzenie pŹewodniczącego danej części Zgromńzenia' obliczeń wyników
głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu' wykonywanie innych czyrrności zvłiązanych
z obsługą głosowania tajn€go lub jawnego'

Do komisji zaproponowano :

l - Pea leba choinskięgo'
2. Paa Artadiusza Kwiecińskiego,
3_ Pdą K'yąvnę szemet'
ł_ PanĘ lrenę wiśniewską
5_ PaDa Hetu}'ka Matysiaka, który nie w1'raził zgody na pracę w komisji.
sLład końisji został przyjęty:
głctir -za- _ 64- glosow ,,prŻeciw" - 0.

Prz€$ldnicąpy zwrocił się do komisji o ukonst)'tuowarrie i przystą)ienie do czymości przewidżanych
q' słrie 7_Strł-

@
Prrtodnicząqy odcz}łał porządek obrad podany do wiadomości członków w trybie przewidzianym
* S f2 us- 2 Statutu:
l. otwacie zebr'ania i wyból Prezydium.
1. ł'1óót Komisji Marrda towo-S Lntac yj nej.
3_ Przyjęcie porządku obrad.
4_ Zatwiedzenie sprawozdań ZaIzĄdn ŻsM z działalności w 20l 1r., w t}m :
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a) sprawozdania finansowego spółdzielni za 2}irIt. wraz z podziałem nadvyżki bilansowej,

b) LieruŃów rozwoju spółdŻielni na 2012I.,
cj sprawo'dania z realiżacji uchwał podjętych na waln}'rn Zgromadzęniu odb}'wan}łn w dniach 9'

12 i 16 ll]'aja 201 | t.
5. Zatwięrdzenie sprawozdania Rady Nadzorc zej Żslll z działalności w 20l l r'
6. omówienie wyników lustracji pełnej działalności spółdzielni w latach 2007_2009'

7. Glosowanie nad absolutońum dla czlonków Zarlądu ŻsV.
8. Podjęcie uchwały w sprawie okeślenia surny zobowiązań spółdzielni do zaciągnięciaw 2072r'

9' omówienie i podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.
1 o. Rozpatzęnie od\łołan od uchwał Rady Nadzorczej .

l l' Zamknięcie zebrania.
Porządek zebrania mstał przyjęty pŹy:
głosów ,,za" - 65, głosów ,,przeciw" - 0.

Ad. pkt. 4
Przewodniczący pobfolmował! że:
l1 spra*o'danieŻa.'ądu Spółdzielni z działalności w 2011r. oraz sprawozdanie flnansowe spółdzielni za

2ollf. właz zplopozycją podziału nadwyzki bilansowej,
2) propozycje kierunków rozwoju spółdziehi na2072r-
zos1ały zawańe w materiałach' które wyłożone były do wglądu człoŃów'

w komentarzu do tych materiałów głos zabrał Prczes zalząd]u Pan Marian Rusinowski informując, Źe

sprawozdanie zarządu, zestawione w 1 1 rozdziałach tematycznych, przedstawia między innymi:

. stan organizacyjny społdzielni w 20l1r.

. Majątek sŃłdzielni, w tym:
- bazi człóŃowską(o550 członLów, 788 uzytkowników lokali bez członkostwa' 52 członków

w) kluc7onych. l82 czlonłów oczekując1ch).
- zasób lokaiowy (159 budyŃów, 6982 lokale' ]45 '8q l m'Ż p'uż'. l 5'5ó9 osób zamieszkujących)'

o Fundusze spółdzielni.
. Działalność inwestycyjną-
. Cospodarlę zasobami mieszkaniolq mi'
. Działalnośó społęczno-wychowawczą
o Działalność finansową w tym:

- rozliczęnie kosztów i przycbodów,
- działalność kred}tową
- windykację należności za lokale,
- bilans spółdzielń.

o Realizacje programów prorozwojowych spółdzielni.

Ponadto stwięrdził. Źe:

o Rok 2011 to kolęjny rok wdrażania niespójnych pEępisów ustawowych dotycŻących spółdzielni

mieszkaniowych' wpiowadzonych ustawą z l4.06'2007r. i jej kolejnych nowelizacji' Przepisy ustawy'

któ.e stosuje-y-w codziennej praktyce są niezrozumiałę dla wielu naszych człoŃów i budzą ich

sprzeci*' iv ź0l1r. podejmó-ano w Sejmie pIóby dalszej ustawowej destabilizacji organizacji

.połd"i"l"'"'1, poprzez forsówanie ko|ejnycL nowelizacji obydwu ustaw spółdzielczych' Dopiero głos

ógolnopolskięo Forum Społdzielczego z 18 częrwca 201lr' i poparcie od międzynarodowych

o'!-i"*ji spłdzielczych iKomisji Europejskiej spowodowĄ odrzucenie tych dyskryminujących

spółdzielczośó projektów.
. W 2011r. prawo do lokalu

spółdzielczych' Daje to razem
lokatorskich.

w odrębną własność przekształciło u nas 32 posiadaczy praw

ló52 lokale z odrębną własnością z czego 1274 to byli posiadacze praw

C Działania prowadzone dla uzyskanra
spółdzielni 90% bonifikaty przez Radę

prawa własności do gruntu' pomimo rrdzielonej członkom

Miasta Ż;rardowa nie Żakończyły się poz}'tywnym finałem'
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Bonifikata ta nie obejmowała posiadaczy lokali z odrębną własnością (dla nich była 50% bonifikata
wynikająca z usta'wy o nieruchomościach). Przeprowadzona w I połroczu akcja informacyjna wraz
z sondażem pokazały' żę zainteresowanie pŹeksżałceniem wykazało 18,3% mieszkańców. co
zatJz\ malo dalsze dTialania u ry m zalresie.
Rok 201l to okIes, w którym z ewidencji członków ubyli nam kolejni użrkownicy mieszkan
powodując, że poza członkostwem pozostawało rra koniec roku 840 osób tj. o 176 więcej niż rok
wcześńej. Z lokali tych przestały wpł}.ivać środki na utz}tnanię działalności społeczno-
wychowawczej, co stało się przyczyną podnięsienia stawki opłat na tę działalność, nie zmienianej od
1o-ciu lat.
Rok 201l to okes dalszej stabilizacji wdrożonych mechanizmów rozliczeniowych w budynkach'
wrmtt9ja91ch z ustawy społdzielczcj' Zlikwidowały onę solidaryzm ekonomiczny
w spółdzielni, wprowadziĘ zróżnicowarrie kosztów różnych dla kazdej nieruchomości (zaleźnych oi
wielkości działek, na których stoją od j]ości zużycia mediów, stopnia strat czy dewastacji). stawka
eksploatacyjna kżdej nieruchomości jest ustalarra w oparciu o koszb/ wynikowe na 1ęj nieruchomości,
z uwzględnieniem bilansu otwarcia z okresu poprzedniego.
Działania remontowe jakie były prowadzone, uwzględniały utworzony w 2o11r. rcjestr kosztów
posŻczęgólnych nieruchomości i programu dzialań la kźdej z nich w najblizszych s-ciu latach.
Wynikły z niego zakręs potrzeb i niedobór środków na blisko 50_ciu nieruchomościach, spłacających
z części funduszu rcmontowego^kred)t ociepleniowy, spowodował podjęcie decyzji o podwyższeniu
odplsu remontowego o 0,50 zllm' od l lutego 20l 1r. odpis ten pozostawał niezmieniony od 200l r'
w 2011r. podjęljśmy ponownie realizację proglamu ociępleń budynłów. ociepliliśmy 3 budyŃi (2C'
7wi 58Ż). Na 20|2r. przewidujemy ocieplenie kolejnycń 8_miu' Pojawiły się tu utrudnienia'w grupie
właścicięli, odmawiających uczest]rictwa w programie tormomodemizacji w zakesie jąo
finansowania.
Założony plal działali remontowych na 20l lr. prowadzono w skali na jaką pozwalały ograniczone
środki remontowe, pomniejszone w ńeruchomościach' które spłacają koszty dociepleń. Z większych
pozycji zrealizowano modemizację i ęstetyzację elewacji i balkonów na 3 bud. systemu wB-8o na
os.Teklin' nadając im nową kololystykę. Naprawiono dachy na 29-ciu budpkach, wynieniono okna
na kla&ach schodowych w 13_u budyŃach omz przeprowadzono wymianę naświetli \ł jednym
budynku typu Czerskiego (58Ż), naprawiono wiatrołapy (ocieplenie i daszki) u 8-u budynkacń PDM.
Malowano klatki schodowę w 4 budyŃach, lemontowano i modęmizowaIro drogi osiedlowe
i chodniki oraz parkingi. Wybudowaliśrny dwie hydrofomie ind}'widualne dla bud. wysokich (13 i 14
os'Wschód)'
Realizowaliśmy no\łe inwestycje mieszkaniowe. Bud1'rrek B-l o l9-u mieszkaniach na os.Piękna
został oddany do eksploatacji 30 sierpnia 20l1r.
w 20l1r. po wielu analizach podjęliśmy decyzje o zmianie typu i producenta wodomierzy' które będą
ństalowane po okesie legalizacyjnym wodomierzy poprzednich. Wybrany model SMART+ firmi
APAToR-PowoGAz ma zalówno najlepsze parameĘ uz}tkowania jak i współpracuje z nakładką
do zdalnego odcz1'tu' Pozwoli to na doskonalęnie metod odcz}'tu i likwidację błędów z q'rn
zlłięanych'
Prowadziliśmy działalność społeczno_wychowawczą w trzech placówkach, prŻy baldzo tudnych
warunkach ekonomicznych, zwlązalych z ciągł}n ub}tkiem środków powodowanych odejściem
z członkowstwa grupy uzytkowników lokali.
Zadh)żenię cz',nszowe w 201lr' wzrosło ponownie o l3,8o% i wynosiło 4,214 mln zł. Plzyczyny tęgo
to niewątpliwy kyzys ekonomiczny i spadek dochodów w rodzinach naszych członków, ale takłe
mała skala pomocy dla nich z systemu dodatków mieszkaniowych' w 2o11r. dostaliśmy z Gminy
0,6ó6 mln zł' podczas gdy l0 lat temu było to l'8 mh rocznie, przy naliczeniach czynszowych o 25%
niższych. To ponad 3-krotny spadek. Na wzrost zaległości płatrriczej, oddziaĘrłLrje odczucie prawnej
słabości egzekucyjnej w naszym kraju i dlatego u więlu dhźników to zobowiąanie finansowó
lokowane jest w dalsĄ kolejności potrzeb ich rodzin' Pomimo tęgo zadfużenia, którego wskźnik
wyniósł w 2011t. _ ll,90%, to s}tuacja wg opinii biegłego rewidenta nie zagmża funkcjonowaniu
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spółdzielni w 20l2r. Jesteśmy nadal atrakcyjnym pańnęr€m dla instytucji finansowych w kĄu
i w mieście (banki).

. w połowie L:wietnia 20l2r. dotarło do nas rozstIzygniecie sporu z samorządowego Kolegium
odwoławczego, wobec wniesionego w 2oo9r- pIotęstu Spółdzielni przeciw Gminie Zyrardów, o
zmianę opłaty locznej wieczystego użytkowania guntów gminnych, jakie dzierżawi Spółdzielnia.
Zmiana oplat (3-hotna zwyzka) miała obowiąąwać od 1 stycznia 2009r. Spółdzielnia zaskafiryła
sposób, nieuzasadnionąwielkość podwyżki oraz błędy w jej ustalaniu (nię uwzględniały części działek
przypisanych posiadaczom prawa odrębnej własności lokali). Kolegium uwzględniło nasze racje i
przywróciło staxą opłatę. W 2009r. Społdzielnia nię naliczała uż}.tkownikom lokali opłafy
podwyższonej' zacz$a doliczać w 2010I' 20llr' i 2012r.Dało to w kolejnych latach kwoty
zaoszczędzone: 580tys. zł w 20l0r., 560rys. zł. w 20]'lt. Decyzie o ich przeznczeniu i skierowaniu do
kazdej nieruchomości zostanąpodjęte w póŻniejszym terminie'

o Kierunki rozwoju spółdzielni w 20l2I. to zestaw lóżnych działan i przedsięwzięć do zrealizowanią
które przyczyniają się do rozwoju spółdzielń i utrwaleniajej rnajątku'
Progamuj emy j e w następujących grupach tematycznych:
1) w zakresie inweĘcji,
2) w zakesie modemizacji,
3) w działaniach organizacyj no-prawnych,
4) w działaniach ekonomiczno-pmwnych'

Przewodniczący udzielił głosu pŹewodnicząc€mu komisji mandatowo-skrutacyjnej, który odcątał
protokół I. Wynika z niego, że la 1969 uprawnionych do udziału rv I części Walnego Zgromadzenia
ŻSM' na godz. l7 .25 przybyło 6? członków, co stanowi 3'4olo.

Protokół komisji stanowi załącznik m l do niniejszego protokołu.

Następnie głos zabrała Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani Hanna Jędrzejewska' która poinformowała,
żę sprawozdanie finansowe za 20l1r' zostało zbadale ptzrz biegłego rewidenta p' Kryst}'nę
KJzysztofik-Pogodę.' Po badaniu została sporządzona opinia dla walnęgo Zgromadzęnia i rapoń
uzupełniający charakteryzujący poszczngólne pozyĄe bilansu wraz z oceną prawidłowości i rzetelności
prowadzenia ksiąg rachuŃowych, ocena s}'tuacji majątkowej spółdzielni, analiza lynności i stabilizacji
finansowej.

Poniewaz opinia niezależnego Biegłego Rewidenta skierowana jest do Walnego Zglolnadzerie została
odcz)'tana w całości:
,, Przeprowadzałam badanie załączonego sprawozdania 'finansowego Żyrardowskiej Spółdzielni
Mieszkłniowej z sieJzibą w Żyrardowie' ut' śr.lJkow.l ]5' na które skluda ię:
1) wprowatlzenie do sprawozda iali ansowego:
2) bilans sporządzony na dzień 31'12'2011r'' który po strońie akwów i pasrĄ|ó'r| Żamyka się sulhą

136'817' 171,88 zł;
3) rachunek zyskól| i slrut za łok oblolow od 01'01.2011r. do 31.12.2011r. wyktlzujący zysk etto

w wysokości 952.729,ó2 zł;
4) zestąwienie zmian w kąpitąle (furu1uszu) własnym zą rok obrotowy od 01.0].201]r. do 31.12'201 1r.

wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.835.731,36 zł;
5) rachunek przepĘwów pieniężnych zą rok obrotowy od 0]'0]'20]1ł' do 3]-12'20]1l' |łykązujący

|'|z/ost stak środków pieniężnych o kvotę 256'147,16 zł;
6) dodalko1Ne i fonnacje i objaśnieniel
Za sporządzenie zgodnego z obo\9iązującymi przepisąmi sprąwozdąlrią Jinansowego oraz spłtlwozdania
z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółtlzielni'
Zarząd spół.lzielni ofaz Człohkowie Rady Nadzorczej sązobowiąząni do zapałnienia, aby sprawozdanie
firulruowe oraz sprawozdanie 2 działalności spełniały wymagania przewidŻia e w ustawie z dnia 29
września ]991ł' o lachunkowości (Dż. U z 2009r' Nr 152' poz' 1223, z późn. zm'), zwanej łle ej ,,ustawą
o rąchunkowości'''
Moim ządąniem Ęo zbadanie i wylaże ie opi ii o zgodności z wymagającymi ząstosowania ząsądąmi
(polilyką) ruchu koiości lego spr,wozda ia lk Lkso1Nego oraz czy Ęetelnie i jąsno przedstcv,ią ono, we
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wszystkich istotnych aspekfuch' sytućlcję fuająko1l,ą i finafisollq jak leż wyl\ik lnansowy jednoslki oraz
o pra'Widłowości ksiąE ldchunko'yych slakowiących potl'ławę jego społządzenia.
Badanie sprawozdania Jinansowego przeprowadziliśmy stosow ie do postanowień:
1) roz.]ziału 7 ustawy o rachunknwości'
2) kłajowych staadardów rev,izji filąnsov,ej' wydanych przez Kraiową Rał1ę BiegĘch Rewidentów

Badanie sprcwozdania 'finąnsoweqo zaplanowano i przeptowadzoho w laki sposób, aby u4skać
rdcionalną pewność, pozwalającą ną wyrążenie opinii o spłdlaoztlartiu. W sŻczególności badanie
obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowa ych plzez jednoslkę zasad (polityk) fąchunko'|ości
i znaczących szacunków, spławdzenie - ł przeważającej mierze w sposób wyrywklwy ' dowodów
i zapisów księ14owych, z których wynikają liczy i i folmLrcje z6łałle \ł spfawoŻdą iu rtnansowym, jak
i cąłościową ocenę spfowozdania finansowego. U'|ążam' że badanie dostarc4,ło wystarczaiącej

podstav)y do wyrążeqia opinii'
Moim zdaniem' zbądąne sprawozdanie finansowe,'We y)szystkich iŚtotnych ąspektach:
ą) przedstawią rzetelnie i jasno informacje islot e dla oceny sytuacji majątkowej i Jinansowej

Żyrardowskiej Spóklzielni Mieszka\iowej na dzień 31.l2.201}t', jak też jej wynikalinansowego za rok
obrotowy oł101.01.201 1r. do 31' 12'20l 1r.,

b) zostało spolządzone zgodnie z wwągąjącymi za'tosowdhia zasadani (politykt, rachunkowości oraz
na podstąwie pląwidłowo płowadzonych ltsiąg rachunlułwych'

c) jest zgodne z wpłwąjącwi na treść spra\|ozddnia rtnansowego pfzepisami pfov,a i postąnowieniąmi
statutu spółdzielni'

SpłarJozdahie z działalkości .]ednoŚtki jest kompletne w rozumieniu art' 49 usl. 2 uskrwy
o ldchuhko|łości, a zowa e v him i formacje, pochodzące ze zbadanego sptavozdania .linąnsowego' są
z nim zgodne. "

Następnie Pani Jędrzejewska poinformowałą że działalność statutowa Spółdzielni' któąjest gospodarka
zasobami mieszkaniowymi nie jest nastawiona na zysk, dlatego zgodńe z afi.6 ust' 1 ustawy o sm'
różnica między kosŻami eksploatacji i utrzymania danej nięruchomości a przychodami z opłat z błułu
lokali zwiększa odpowiednio koszty lub pŻychody eksploatacji i utrzymarria danej nieluchomości w roku
następnym. oznacza to, że kżda nieruchomość ma uŚtalony wynik na koniec roku do rozliczenia.
Nadwyzkę bilansową stanowiąjed1nie rłpĘwy z działalności finansowej i operacyjnej'
Działalność finansowa to gospodarowanie środkami platniczymi tak, aby przynosiły korzyści
społdzielcom w postaci oplocentowania lokat średnio i hótko-teminowych' a nawęt godzinnych
(nocnych). Z tego t)'tułu w roku ubiegĘm uzyskaliśmy kwotę brufto 407.22l '87zł. 

Nięstety od kilku lat
zysk tenjest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób Fawnych w rłysokości l90ń. odsetki netto
dają wielkość 329.849'00zł.
Dluga pozycja nadwyżki to odsetki od nieteminowych płatności. w IoL_u ubięgłym z tego łłułu
uzyskaliśmy kwotę w wysokości 342.937,442ł, która w prz}padku zaliczeniajej na działalność statutową
jest zwolniona z opodatkowania.
Trzecia pozycja to wynik z wynajmu lokali brutto i pozostałej działalności operacyjnej w}noszący
444.o25 

"l 

lŻł'
Łącznie zysk brutto w}niósł l .o79 .335 ,62zł. a naliczony podatek dochodowy - 1 26.626,00Żł'
Nadwyżka bilansowa netto lo kwota 952.'129 '622ł
Zarząd proponuje podzielió wyzej w1łnienioną nadwyżkę bilansową w sposób nastą)ujący:
- na zasilenie firnduszu zasobowego
- na zasilenię cent allego funduszu remontowego

- 452.536,2821,
- 452.536'28zł,

_ na zasilenie działalności trzech spółdzielczych domów kultury - 40'000,00zł'
- na pokycie ujemnych wyników działalności
społeczno-wychowawczq zA Żol Il.

Do przedstawionych mate ałów z sali nie padły żadne p)'tania, więc przewodniczący zebrania odcz}'tał
uchwalę nr 1/2012, która została przegłosowana:
głosów 

''za''- 
58, głosów ''plzęciw' l'

- '7.657,062ł'
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Następnię PrzewodniczT)y zębtania poinformował' żę sprawozdanie z rca|iŻacji uchwał walnego
Zgromadzenia odbywanego w dniach 9, 12 i 16 maja 20l1r. , zawalte było w mateńałach wyłożonych do

wglądu człoŃów. Udzielił głosu Z-cy Prezesa ds' Techniczno-Eksploatacyjnych - Parrrr Adamowi
Sąrnonikowi, który pzędstawił najważniejsze informacje o 12 uchwałach (podzielonych na 3 gupy
tęmatycme), z których 9 zostało zrealizowarrych, a 3 sąw ciągłej realizacji.

wobec braku do tego punltu p}'tań z sali' przewodniczący odczytał uchwałę t 2l20l2, która została

przeglosowana:
głosów,,za'' - ó3, głosów,'prŻeci#' - 0'

Ad.pkt. 5
-rzewodniczący zebrania poinformował, że sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011r.

\łyłożone było do wglądu członków. Zeblarryn przedstawiła je Pani Krystyna Rypina - sekretarz Rady

Nadzorczej.
Kończąc swoją wypowiedź, w imieniu Rady Nadzorczej złożyła wniosek o:

" podjęcie uchwały w spmwie zatwiefdzenia sprawoz'daliaZatządu i bilansu za rok 2011,

"' uazietenie absoiutońum za okres sprawozdawczy człoŃom Zarządu Żyrardowskiej spółdzielni
Mieszkaniowęj tojest:
. Prezesowi Zarządu Parru Marianowi Rusinowskięmu,
. Z-cy Prezesa ds. Tecbniczno-Eksploatacyjnych - Panu Adamowi Szlmonikowi,
. Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych _ Pani Hannię Jędrzejewskięj.

Powyższe wynika z faktu uzyskania poz}tlłnej opinii wydanej ptzez biegłą rewident badającą

sprawozdanie finansowe sŃłdzielni za 20l1r. oftz z oceny całoksŹałfu dńałallości Zanądu,
osiągniętych wyników potwierdzających Fawidłowość fuŃcjonowania Spółdzielni i jej dobrą stabilną
s}tuację gospodarczą i finansową
Przy braku zap}.tań z sali przewodniczący odcz'tał uchwalę nr 3l20l2, któfl zostĄla przegłosowana:

głosów 
',za" 

- 62, głosów,'prŻeciw'' - 0'

Ad.okt. 6
Fizewodniczący zebrania poinformował, że protokół z lustracji pełnej działalności spółdzielni w latach

2007-2009 oraz list polustracyjny związku Rewizyjnego Społdzielni Mieszkaniowych RP wyłożone były
do wglądu człoŃów Następnie udzielił głosu Pani Harurie JędrzejewsLiej - z-cy PreŻesa ds.

Ekonomicznych, która poinformowała, że lustracja została przeprowadzona w oparciu o umowę z dnia

7'03.20l lr, \ł okesie od 4.04- l2'08'20l 1r.

Lustacją została objęta:
1. organizacja spółdzielni,
2' stan prawny gruntów będących we władaniu spółdzielni,
3. sprawy człoŃowskie i dyspozycja lokalami,
4. działalność inwęstycyina,
5. gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
6. gospodarka ręmontowa w zasobach mieszkaniowych'
7. gospodarka finansowa (bez sprawozdań finarrsowych i rozliczeń kosźorysowych),
8. ocena realizacji przez spółdzięlnię obowiązków wynikających z usta\r,y o spółdzielńach

mieszkaniowych.
Lustracja nie wykazała uchybi€ń i nieplawidłowości w działalności poszczególnych organów statutorłych

spółdzielni, jak równieŹ w pfzebięgu i sposobię doLlrmentowania ich pracy. Poz)'t}'wnię została oceniona
plowadzona w szerokim zakręsie działalność społeczno-wychowawcza. w pozostałych działaniach

objętych lustracją nie zostały wykazane żadne nieprarłidlowości. również w tych, co do których po

poprzedniej lustracji sformułouane Zosnly 7alecenia. swiadc.y lo o ich aealiZo\łaniu.
List nie 

'u*iera 
żadnych zalecęń, a jedynie stwierdzenia o istnieniu 

"prz}padków 
niedoskonałości

w dostosowaniu postanowień stafufu do w)mogów prawa spółdzielczego. Dotyczy to na przykład

ustalenia w $ 14 ust.7 statufu' że z obowiąku wniesienia udziałów ałalnia się osoby ubiegającę się

o członkostwo na podstawie ań.14 i l5 ustawy o społdzielniach mieszkaniowych''.
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Zwią"zek Rewizyjny wykazuje, że cżonkostwo w spoldzielni j€st praw€m niemajątkowym ' związanym

ściśle z osobą wsęiującą do spółdzielni i wygasa z chwilą śmi€rci członka, a t)m sa1rrym nie moŻe być

przedmiotem dziedziczenia.
i<olejny temat podkeślony w liście polustracyjnym dotyczy wzmożenia działań i form windykacji

zadłużeń z t}'tułu opłat za lokalę.

Przy bmku zap}'tń z sali przewodniczący odc4łał uchwalę nr 4 Dolz'ktofu została przegłosowana:

głosów ,,za" - 6l 
' 
głosów ,,przeciw'' - 0.

Porc"ł.*u ay"n.1i nad przędłoŹon}łni sprawozdaniami Zarządu zsM, przewodnicący obrad poddał

pod głosowanie uchwalę nr 5/2012, w wyniku któIęgo:

/ Ptezes Zarządtl - Pan MaTian Rusinowski - ofuzymał nasĘpującą ilośó głosó\ł:

głosów 
',za" 

udzieleniem absolutorium - 59, ,przeciw"' 0,

y' Z-ęaPrczesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Pan Adam Sąmonik - otrzymał następującą ilość

głosów:
głosów ''za'' 

udzieleniem absolutońum - 58' ,,przeciw'' - 0'

ł Z-caPrezesads.Ekonomicznych - Pani Hanna Jędrzejewska - otzymała następującą ilość głosów:

głosów,,za'' udzieleniem absolutorium - 62, ,,pzeciw'' 0'

Ad.pkt 8
Fffiini"rą"y udzielił głosu Pani Hannie Jędrzejewskiej 'Z-cy Pr'ezesa ds' Ekonomicznych w celu

o-o-ńiu p-j"ttu ochwły, określającej sumę zobó w iązań, j ak iespóldzielni_a może zaciągnąć w 20 1 2r'

Zgodnie zirawem Spół<lzielczym 1u.t'":s pit. 7) i statutem ZsM (s ]5 pkt' 8)' że d9 twłac11ej

*ix"ińs"i walnegó Zgromadzenia nalezy ,,Oznaczsnie najuyższej sumy zobowiązń' jaką

Spółdzielnia może zaciągnąć''.
ri iv"Il g'-i"*r' Społd*zieinia prowadzi rlziałalnośó gospodarczą tworzy plany gospodarczo-finansowe'

u"t *atń prz"" nŃ ' zaciąabieżące znbowiązania na zakup towarów i usług oraz realizuje inwestycje

w systemie developerskim
wy'sokośó tych zoiowiązan w 2012r- wyznaczona została do kwoty 50'o0o'000'002ł' w rozbiciu:

l. na bieżącą działalność statutową do kwoty 38'000'000,00zł

2. na działalność pozostałą do kwoty 12.000'000,00zł'

Po tych wyjaśnieniach przewodniczący odczytał uchwalę nr 6/2012, która została pźęgłoso\łana:

głosów,'za'' - 52' głosów,,przeci ' - 0.

Ad. pkt. 9
FEffiEii""ą"y zebrania zwrócił się do Z_cy Prezesa ds' Technicmo-Eksploatacyjnych - Pana Adama

i'ńo.*u o'ómówienie spraw zwĘanych-ze zbyciem niezabudowanych nieruchomości gruntowych

okeślonych w projektach cńerech uchwał :

o uchwała 7/2012 - działka nr 3557/28 o pow' ll0m2,
o tlchwała 8'20l2 - dzia]ka nr ]557']0 o pow. 22m"
o uchwala a'2012 - dzialla nr 3557'27 o pow olm''
o uchwała 10/2012 - dzialka 355'l l29 opow' 197 m2'

wszystkie działki dotyczą tercnu połozonego w obrębie osiedla Batorego- okalają one pawilony

'.ł"i"*"' 
r.iły"ł' *łxciciele zgłosili chęo zakupu gnrntu, po którym dochodzą do swoich lokali'

Dla spółdzięlni jest to korzystne rozwifani", gayi ni" rnoż" onu p'"^u"'yć tych terenów pod żadną

a'iułłnose' i"ń"'"śnie ponosi wszystkie koszty związane z płatnościąpodatków'
p""i"'J 

"ńo-"a"".i 
nie mieli więóej p1łń, przewodniczący zebrania odcz1'tał:

uchł'atę nr 7/2012, któń została pŹegłosowana:
głosów,,za'' - 53' glosów ,,pŹeci\ł'' - 0'
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uchwalę nr 8/20l2, któń została pŹegłosowana:
głosów 

',za'' 
- 54, głosów ,,przeciw" - 0.

uchwalę nr 9/2012, któm została przęgłosowana:
głosów,,za'' - 54, głosów ,'przecid' - 0.

uchwalę nr 10/2012, która została przegłosowana:
głosów ,'za" - 54, głosów 

',przeciw'' 
- 0.

Ad.pkt. 10
Przewodniczący zebrania poinformował, że do Walnego Zgromadzenia nie upłynęły odwołania od
uchwał Rady Nadzorczej .

Ad.pkt. 11
Przewodniczący poinformował, ze komisja marrdatowo-skrutacyjna spotządzała na bieżąco protokół II
z jawnego głosowania uchwał' który został również podpisany ptzez sękretfuza i przewodniczącego
zębrania i stanowi załącznik m 2 do niniejszego protokołu.

Podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady l części Walnego Zgromadzenia ŻSM.

SEKRETARZ PRZEWoDNlczĄCY
I CZĘscI WALNEGo
ZGRoMADZENIA ŻsM

I CZESCI WALNEGO
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,l
/ąlącznik nr ''l'ł... do protokołu

'/. 
.. cZĘsCI wALNEGo ZGRoMADZENIA

-:
PRoToKoŁ I

.Le.t{,.'..''-C( q-Ąslą :

Pani,/Pan .

Pani/Pan .

Pani/Pan -

Pani/Pan

Pani/Pan

Pani,Ęan

Podpisy

1. .......

2........

3........

-1- KomisjiMandalowo-SkrutacyjnejEybranei
na ..Ł częŚcl wALNEGo zGRoMADZENIA w dniu .0ł5.20|2r.

Komisja Ńonstytuowala się następuiąco:

l. Przewodniczący

2. seketarŻ

3. Członek

4. Członek

5. Członek

ó. Członek

7. Członek

8. Członek

Komisja stwierdzą że Walrre Zgrouradzeldc ŻŚM zoslało zwołane prawidłowo, w trybie
przewidzian}łn \' s 3l uś. l stafutu zSM, a członkowie powiadomieni w sposób i w terminie
okeślon}m w 6 ]2 statutu ŻsM.

Komisja stwierdza- ze nu . 'ł'9.l9.. '.' ,prurłnionych do udziału w .7]. C'ęś"i wuln"eo
Zgromadzenia. na godznę .,y't .{.>-., prabylo .'.6.|....' czlonków' co stanoił i '.-'s.U.....'....u'

Po odcąfuniu ninieisllgo protokofu komisjj sporz$za na biezqco załącalń( w k1órym
zapisane zostaną: czas i zmierro ilości osób obecnych na zcbraniu, wynikające z pr4jśr;la
członków uprawnionych do udźału w .'.-L. Części walnego zgromadz€nią po odc4łaniu
niniejszego protokołu.

Lista obecności starrowi załącznik do niniejszego protokofu.

Na tym protok(' zakończono.

'^.1i,\;,1)

8......
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Z'glącznik nr ..'g'. do protokolu
1.,. C/LsCI WALNECo ICROMADZENIA

sPaŁDZ j:LiliA NlIESZK.Ąi]loWA
DŻial orgalIizacj'jno-I'rawny

96'30!. Żylaldć!' U] Ślockowa 35
tei {0-46) 855-30 4r do J2

Komisja Mandatowo-Skrutacyj na w składzie:

1. Przewodnicząoy Pani,Ęan

2' seklętarz Pani/Pan

3 . członek Pani,Ęan

4. Członek Pani,/Pan

5. Członek Pani/Pan

6. Członek Pani/Pan

7. Cńolek Pani./Pan

8. cułonek Pani/Pan

stwierdŻa' ż9 w wyńku głosowaniajawnego uchwał oddano następuj ącą ilość głosów:

PRoToKÓŁ II
'-'ż Komisii Mandatos o-skrutaq jnej wybranej J

na J... czĘŚcl wALNEGo zcRoMADZEMA w dniu .{.os'zotzr.

głosy cłosy

podpis
prŻ€wodnicącego

podpis

'.l'.' części Walnego Zgomadzenia

1/12 Zatwierdzeńa sprawo zdań ZarzĄdll z
dzialalności ŻsM za 20l l r. i kierunków
iei rozwoiu na 2012r.

Ęa 4, :ff
2/12 ZatwięrdŻeńa spmwo zdania z rca|izatji

uchrłał podjętych przez Walne
zgrońadze a ŻsM odbywane 9, 12, 16
maia 2011r.

bb 0 '.:t
\ ?ł^' V

3/t2 Zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej ŻsM za 20l lr. w, 0 l i'ł \ v

U
4/t2 Pr4 jęcia lisru poluslracyjnego Zwiąku

Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkanio\łrych RP. bł 0 -7

I ?,,t
5lt2 Absolutorium dla członków Zarządu

ŻsM:
1. Rusinowski Marian 5! 0 tt,7 \\ I
2. Szymonik Adam 6X {) 1,.iY \\
3. Jędrzej ewska Harma bt, 0 tt. \ 7

6/12 okeślenia sumy zobowiązań
Spółdzielni w 2012r.:
1 . na bieżącą działalność statutową do

kwoty: 38.000.000,00zł,
2. na działalność pozostałą do kwoty:

l2.000.000.00zł'

0 W
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Żu[ci a p.a*a uzyłkowania w ieczy ste go

nieruchomości gruntowej. położone] w

Żlrur. dowie' ozrtaczottej w ewidencj i
giuntówjako działka nr 3557/28 o pow'tu
nieruchomości gnrntowej. położoneJ w

Żvrardowie. oznaczonej w ewidencji
gruntówjako diałka nr J557/30 o pow'

zur-"i"p.^^""ł*"*'*'*""ł'*g'
ńeruchomości $untowej, położonel w

Żv rardowie, otlaczonej w ewidencji

Bruntgwjalo dzialLa nr 1557/27 o pow

55 o

)
)h o -6,1A /

9^2

t0/12

51, L)

zlyciu p**u *yd o*ania wieczystego

nierrrchomości gruntowej. polożoneJ w

Żyrardowie, ozrraczonej w ewidencj i

grunów jako działka nr J557l29 o pow'
5t, o -K7

\P/
Na tym protokoł zakończono'

Podpisy c ::YP{
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