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PRoToKoŁ
. z IItrCZĘśCIwAJNEGoZGROMADZENIA
ZYRARDoWSKIEJ SPOŁDZIELNI MIEsZKANlowEJ

z 11 maia 201Żr.

Ad.pkt I
Zebranie otworzył i powitał zebranych członków Spółdzielni Pan Lech Kucharski - członek RN ŻsM'
upoważniony do tęj czynności uchwałą RN t 28/2o\2 z25.04.2012r.
Plzed przystą)ieńem do wyboru przewodniczącego zebrania poinformował, że zebranie jęst nagrywane.
Naśępnie zaproponował na funkcję przewodniczącej zebrania Panią Barbalę Rzeczycką która jest
cźonkiem Rady osiedla Teklin - Piękna i członłiem Rady Nadzorczej' Wobec braku innych kandydatur
przystąriono do głosowania' obliczenia oddanych w głosowaniu jawnym głosów, dokonały na wniosek
osoby otwierając€j zebranie dwie osoby z sali.
Kandydatura Pani Barbary Rzeczyckiej została pŹegłosowana:
głosów,,za'' - 4l, głosów 

''przeciw''- 0'
Po zajęciu miejsca za stołem prezydialnym przewodnicząca podziękowała za wybór i zaproponowała na
pozostałych członków prezydium: na zastępcę przewodniczącego Pana Mirosława Bronowskiego i na
sekretaŹa zebrania Panią Hannę Borowską. Wobec braku inrrych propozycji przewodnicząca zatądziła
głosowanie przedstawionych kandydatur blokiem' Wynik głosowariajest następując}.:
głosów 

''za"_ 
44, głosów,,pŹeciw''_ 0.

Ad. pkt. 2
Zgodnie z s 35B statutu przewodnicząca zatządziła wybót komisji mandatowo-skntacyjnęj, której
zadaniem j est:
a) sprawdzenie kompletności list obecności oraz ważności mandatów pęłnomocników osób Fawnych -

człoŃów spółdzięlni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do
cz}'rmości prawnych,

b) sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzelia i zdolności do
podejmowania prawomocnych trchwał,

c) dokonywanie na załządzeni'e przewodniczącego danej części Zgromadzenią obliczeń wyników
głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności zwiąanych
z obsfugą głosowania taj nego lub j awnego,

Do komisji zaproponowano:
l Pana Witolda Ogonowskiego,
2. Pana Andrzeja Skoniecznego,
3. Panią Tęręsę Ratajczyk,
4. Pana wiesława Dymeckiego (po nie przyjęciLl plopozycji prac} w komisji Pana Wojciecha
Grmdmana).
Skład komisji został przyjęty:
glosów ..Za" - 48_ glosów ..przeciw" - 0.

Przewodnicząca zwróciła się do komisji o ukonstJ4uowanie i pŻystąpienie do cz}nności przewidzianych
w statucie ZSM.

Ad.pkt. 3
Przewodnicząca odczr'tała pożądek obrad podany do wiadomości członków, w trybie przewidzianym
w S 32 ust. 2 Statutu:
1 . otwarcie zebrania i wybór Prezydium.
2' Wybór Komisji Maldatouo-Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4' latwjerd7enie spra\^o7dań laftĄdu ŻsM u dzialalności \ł20llr..\ł ĘmI
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a) sprawozdania finansowego spółdzielni za 20llr. wraz z podziałem nadwyzki bilansowej,
b) kienrnków rozwoju spółdzielni na 2012r.,
c) sprawozdania z realizacji uchwał podjętych na walnym Zgromadzeniu odbywanym w dniach 9'

\2 i 16 maja20llr.
5. Zatwierdzenie sprawozdarria Rady Nadzorczej ŻSM z działalności w 20l1r.
6. omówienie wyników lustracji pełnej działalności spółdzielni w latach 2007-2009.
7. Głosowanie nad absolutorium dla członków zalządr! ŻsM.
8. Podjęcie uchwały w spmwie ok€ślęnia sumy zobowiązań społdzielni do zaciągnięcia w 2012r.
9. omówienie i podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchorności.
l0. Rozpatrzeńe odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
l l. Zamknięcie zebrania.
Porządek zebrania został przyjęty pŻy:
głosów 

''za" - 48, głosów 
''przeciw" 

- 0.

Ad. pkt. 4
Przewodnicząca poinfomowała' żę:
1) sprawozdanie Zarządu Spółdźelni z działalności rł 2011r. olaz sprawozdanie finanso\łe spółdzielni za

Ż0Ilr. uraz z ptopozycj ą podżału nadwyżki bilansowej,
2) propozycje kieruŃów lozwoju spółdięlni na 20l2r.
zostały zawańe w materiałach, które wyłożone byĘ do wglądu członków.

w komęntarzu do tych materiałów głos zabruł Pfęze' zaźądlPar' Marian Rusinowski. Poinformował, że
spra\łoŻdanie Zar-Ządu zostało zestawione w 1 1 rozdŻiałach tematycznych, zawieĄących między inn1'rni:
. Stan organizacyjny spółdzielni w 20l1r.
. Majątek spółdŻielni' w tym:

- bazę członkowską (6530 członków, 788 uż}.tkowników lokali bez członkostwa' 52 członl<ów
wykluczonych, l82 członków oczekuj ących)'

_ zasób lokalowy (l59 budynków, ó982 lokale, 345'891 m2 p.uz., 15.569 osób zamieszkujących)'
. Fundusze spółdzielni.
. Działalnośó inwesrycyjną .

o Cospodarkę zasobami mieszłanlowymi'
o Działalność społeczno-wychowawczą
. Działalność finansową w tym:

- rozliczeńe kosztów i przychodów,
- działalnośó kedyową
- windykację należności za lokale,
- bilans spółdzielni.

. Realizacje progamów prorozwojowych spółdzielni'

w swoim wystąpienju szczęgólnąuwagę zwlócił na następujące tematy:
l Rok 2011 to kolejny rok wdrażania niespójnych przepisów ustawowych dotyczących społdzielni

mieszkaniowych' wprowadzonych ustawą z l4'06.2007r. i jej kolejnych nowelizacji. Przepisy ustawy,
które stoŚujemy w codziennej praktyce są nięzrozumiałe dla wielu naszych człoŃów i budzą ich
sprzeciw. W 2011I' podejmowano w sejmie próby dalszej ustawowej destabilizacji organizacji
spółdzielczej, poprzez forsowanie kolęjnych nowelizacji obydwu ustaw spółdzielczych. Dopiero głos
ogólnopolskiego Forum sŃłdzielczęgo Ż l8 czerwca 201lr. ipoparcie od międzynarodowych
organizacji spółdzielczych i Komisji Europejskiej spowodowały odżucenie Ęch dyskryminujących
spółdzielczość projektów.

r W 201lr. prawo do lokalu w odlębną własność przekształciło u nas 32 posiadaczy praw
sŃłdzielczych' Daje to razem l652 lokale z odrębnąwłasnością z czego 1274 to by|i posiadacze praw
lokatorskich.

. Działania prowadzone dla uzyskania prawa własności do grunfu, pomimo udzielonej człoŃom
spółdziehi 90% bonifikaty ptzez Radę Miasta Ż1'rardowa nie zakończyły się poz1't1'wnym finalem'
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Bonifikata ta nie obejmowała posiadaczy lokali z odĘbną \łłasnością (dla nich była 509/0 bonifikata
wynikająca z ustawy o nieruchomościach)' Przeplowadzona rv I półroczu akcja informacyjna wraz
z sondażem pokaz^ły' że zainteresowanie przekształcęnięm wykazało 18.30ń mieszkańców, co
zarrzymalo dalsze działania \Ą t}m zakresie.
Rok 2011 to ołres, w którym z ewidencji cżonków ubyli nam kolejni uż)'tkownicy mieszkń
powodując' że poza członkostwem pozostawało na koniec roku 840 osób tj. o 176 więcej niŹ rok
wcześnięj. Z lokali tych przestały wpływać środki na utrzymanie działalności społeczno-
wychowawczej' co stało się Fzyczyną podniesienia stawki opłat na tę działalność, nie zmienianej od
lo-ciu lat.
Rok 20ll to okręs dalszej stabilizacji wdlożonych mechanizmów rozliczęniowych w budynkach'
wynikających z ustawy społdzielczej. Zlikwidowały one solidaryznr ekonomiczny
w spółdzielni' wprowadziĘ zróżnicowanie kosztów _ lóŹnych dla kazdej nieruchomości (zależnych od
wielkości działek, na których stoją od ilości zuĄcia mediów, stopnia strat cŻy dewastacji). stawka
eksploatacyjna kazdej nieruchomości jest ustalana w oparciu o koszty wynikowe na tej nieruchomości,
z uwzględnieniem bilansu otwalcia z okesu poprzedniego.
Działania remontowe' jakie byĘ plowadzone, uwzględniały utwoŹony w 201lr. rejestr kosŻów
poszczególnych nieruchomości i programu działań na kazdej z nich w najblizszych 5-ciu latach'
w}mrkający z niego zakres potrzeb i niedobór środków na blisko 50-ciu nieruchomościach,
spłacających z części ftłrdrrszu remontowego kedy ociepleniowy' spowodował podjęcie decyzji o
podwyŹszeniu odpisu remontowego o 0,50 zllml od 1 lutego 20l1r. odpis ten pozostawał
niezmieniony od 2001r.
W 2011r' podjęliśmy ponownie realizację programu ociepleń budynków. ociepliliśmy trzy budyrki
(2C, 7w i 58Ż). Na 2012r. przewidujemy ocieplenie kolejnych ośmiu' PojawiĘ się tu utrudnienia w
gnrpie właścicieli, odmawiających ucŻestnictwa w programie temomodemizacji w zakesie jego
finansowania.
Zalożony plan działań remontowych na 2011r. prowadzono w skali na jaką pozwalały ograniczonę
środki remonto\łe' pomniejszone w nieruchomościach' które spłacają kosźy dociepleń. Z większych
pozycji zrealizowano modemizację i estetyzację elewacji i balkonów rra 3 bud' systemu WB-80 na
os.Teklin' nadając im nową kolorystykę. Naprawiono dachy na 29-ciu budynkach, wymięniono okna
na kla&ach schodowych w l3-u budynkach o.az przepfowadzono rvymianę naświetli w jednym
bud)nku typu CŻerskiego (58Z)' napawiono wiatrołapy (ocieplenie idaszLi) w 8-u budynkach PDM'
Malowano klatki schodowe w 4 bud}nkach, ręmontowano i modemizowano drogi osiedlowe
i chodniki oraz parkingi. Wybudowaliśmy dwie hydrofomie indywidrralne dla bud. tłysokich (13 i 14

os.Wschód).
Realizowaliśmy nowę inwęstycje mieszkaniowe. Budynek B-l o 19-u mieszkaniach na os'Piękrra
został oddany do eksploatacji 30 sierpnia 20l1r.
W 2011r. po wielu analizach podjęliśmy decyzje o znianie typu i prcducenta wodomierzy' które będą
irstalowane po okesie legalizacyjnym wodomierzy poprzednich. Wybrany model SMART+ frrmy
APAToR-POWOGAZ ma zaróuno najlępsze parametry uŹ}tkowania jak i współpracuje z nakładką
do zdalnego odcz1'tu. Pozwoli to na doskonalenie metod odcz}tu i likwidację błędów z tym
ałią7anych.
Prowadziliśmy działalnośó społeczno-'łychowawczą w trzech placówkach' przy bardzo trudnych
rłanrnkach ekonomicznych' zvłiązanych z ciągłym ubytkiem środków powodowanych odejściem
z c'onkowstwa grupy uĄłkorłników lokali.
Zadłużenie czynszowe w 2011r. wzrosło ponownie o l3,8olo i wynosiło 4'214 mln zł. Przyczyny tego
to niewątpliwy kryzys ekonomiczny i spadek dochodów w rodzinach naszych członków, a|e takżę
rnda skala pomocy dla nich z systemu dodatków mieszkaniowych' W 2011r. dostaliśmy z Gminy
0-6óó m|n zł, podczas gdy l0 lat temu było to 1,8 mln rocznie' przy naliczeniach cŻynszowych o 25%
niiszych. To ponad 3-krotny spadek. Na wzrost zaległości płatniczej, oddział1rłuję odczucie pra\łnej
slabości egzekucyjnej w naszym kaju i dlatego u wielu dhźników to zobowiązanie finansowe
lokowane jest w dalszej kolejności potrŻeb ich rodzin. Pomimo tego zadh)żenia' którego wskźnik
*1niósł w 20l].l. _ l].'goyo, to sytuacja wg opinii biegłego lewidenta nie zagraŹa frrŃcjonowarriu
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Spółdzielni \ł 2012I' Jesteśmy nadal atrakcyjnym pańnelem dla instytBcji finanso\łych w kraju

i w mieście (banki).
. W połowie kwietnia 2012r. dotarło do nas rczstrzygniecie sporu z samorządowego Kolegium

Orlwoławczego, wobec wniesionego w 2oo9r. plotestu Społdzielni przeciw Gminie Zyrardów. o

zmianę opłaty rocznej wieczystego uż}'tkowania guntów gminnych, jakie dzierżawi Społdzielnia.

zmiana opłat (3-krotna zwyżLa) miała obowiązywać od l stycznia 2009r' Spółdzielnia zAskafi'yła

sposób, nieuzasadnioną wielkość podwyzki oraz błędy w jej ustalaniu (nie uwzględniały części działek
przypisanych posiadaczom prawa odrębnej własności lokali). Kolegium uwzględniło nasze racje i
przywróciło starą opłatę. W 2009r. Społdzielńa nię naliczała uż)tko\łnikom lokali opłaty
podwyższonęj' zarzęła doliczac w 2olol. 20llr. i 2012r. Dało to w kolejnych latach kwoty
zaoszczędzone'.580tys. zł w 20l0r., 56otys. zł' w 2011r. Decyzje o ich ptzennczeniu i skierowaniu do

kazdej nieruchomości zostanąpodjęte w późniejszym terminię.
. Kierunki rozwoju społdzielni w 2ol2t' to zestaw lóżnych działań i przedsięl'vzięć do zrealizowania,

któIe pŹyczyniają się do rozwoju spółdzielni i utrwaleniajej majątku.
Plo$amuj ęmy j e w następujących $upach tęmatycznych:
l) w zakręsię inwestycii,
2) w zakresie modemizacj i,
3) w działaniach organizacyjno-prawnych.
4) w działaniach ękonomiczno-prawnych.

Przewodnicząca udzieliła głosu pIzęwodniczącemu komisji mandatowo-skrutacyjnej, który odcz)'tał
protokół I. wynika z niego, że na 2264 uprawnionych do udziału w Ill części Walnego Zgtomadzenia

ŻSM' na godz. \7.30 przybyło 50 człoŃów, co stanowi 2,217o.

Protokoł komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokofu.

Następnie głos zabrała Z-ca Plezesa ds. Ekonomicznych Pani Harura Ję&zejewską która poinformowała'

że sprawozdanię finansowe za 20llr. zostało ńadane ptzez bieglego rewidenta' p. Krystynę

Krzysztofik-Pogodę.. Po badaniu została sporządzona opinia dla Walnego Zgromadzenia i rapolt

uzupełniający charakteryzujący poszczegóIne pozycje bilansu wraz z oceną prawidłowości i rzetelności
prowadzenia ksiąg rachunkowych, ocena s)'tuacji mająlkowej spółdzielni, analiza pĘnności i stabilizacji

finansowej.

Ponie'\łaż opinia niezalężnego Biegłego Rewidenta skierowana jest do Walnego Zgromadzenie została

odcz}4ana w całości:
,'PłzeprowatLzałam badanie załączonego . spfd|łozdania finansowego Zrrardowskiej Spółdzielni
Mies;kaniollej Ż siedzibąw Żyrartlotłie, u|. Środkowa 35' na które sHada się:
]) wpro,adzenie do spł.rwozdą ią Jinlr1sowego;
2) bilans spolządzony na ttzień 31.]2.2011r., który po stfonie aldyltów i pas|''vów zamyka się sumą

l36'817.171,88 zł;
3) rachunek zysków i stral zą lok obrotowy od 01'01.2011r. do 3].12.2011r. wkązuiący zysk netto

i wŚokości 952.729,62 zł;
4) zesta1lienie zmiąń 1, kąpitąle (lindus.u) własny za rok obłolowy od 01.0]'2011r' do 31.12'2011r'

wykazuiący zmniejszenie kapitału wlasnego o kwotę 3'835'731,36 zł;

5) rachunek ptzepĘwów pienięż,1ych za rok obtotowy od 01.0l'20]h. do 3l.]2.2011r. wykazujący

wzrost slanu ślodków pienięż ych o kwotę 256.117,16 zł;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia'
Za sporzątlzenie zgtldnego z obowiąąującymi plzepisa i spfavozdania finansowego oraz sprawoztlania
z dział*lności odpowiedzialny j esl Zarzątl Spółtlzielni.
ZalŻąd spółdzietni oraz Członkowie RaĄ Nadzorczej są zoho'łiqąani do zapewnienia, aby sprawozdanie

finarsoi" oro, spf.ł|łozdanie z działalności spełniały wymagania przewidzi(1ne w uŚtawie z dnia 29

września ]991r. o rąchunkowości (Dz. IJ z 2t)()9r' Nr 152, poz' 1223' z późn. zm'), zlĄ'ąnej dalej ,ustąwą
o rąchu kol|ości'''
Moim zadaniem było zbadanie i wrażenie opinii o zgodności z \|ylr\agająLyrńi zastosowa id zasadami
(potitylęl rachufikowości tego splawozdania Jinansowego oraz czy fzetelnie i jasno przedsta||ia ono' we

4
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wŚzyslkich istohych ąspektach, sytua.'ię mająkową i .linansową jak też wyltik ln tsowy jednostki orąz
o pfawtlłowości ksiąE rcchunkowych st%nowiąLych podstąwę jeqo sporzątlzehia.
Badą ie sprcrwozdaniaJinansowego przepłowadziliśmy stosownie do poslanovień:
]) lozdziału 7 ustawy o rąchunkowości'
2) krajowych standąrdów rewizji fika sowej, wydanych przez I':fajową Rądę Biegłych Revideńtów

w Polsce.
Badanie sprawozclania fikańsowego zaplanowano i przeplo\łądzol1o w taki sposób' aby uzyskać
racjonalną pewność' p()*lalającą ną 'wyrażenie opinii o spląwozdąniu. W Śzczegól ości badąnie
obejmotało sptawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostk zasad (polityki) rachunkowości
i znaczących szącunków, sprawtlzenie - v przeważaiącej iełze w Śposób wyrywkowy _ dowodów
i zapisów księgowych, z ldórych vynikają liczy i i folmacje ząwąrte w sprov,ozdaniu finąnso$r}m, jak
i całościową ocenę sprcwozdania finansowego' U'|ążąm, że badą ie dostąrczrło wystarczającej

podstawy do wyrażenid opinil
Moim zdaniem, zbada^e sprq|ozdąnie 'findńŚo e' ve wszystkich isfunnych ąspektąch:
a) pfzed,itawią fzetelnie i jasno informaje istotne dla oceny sytutlcji majątko'Wej i Jinansowej

Żyranlowskiej SpóŁlzielni Mieszkaniowej na dzień 31.12'201 1r', jak też jej Ąrliku.linansowego za rok
obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.,

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagająqni zastosowakia zas^dani (polityh rach ko|Ności otaz
na podstowie prdwidłowo prowadzonych ksią14 rachunkowych,

c) jest zgodne z wbwającymi na treść spr&l1ozdania Jinansowego przepisami pfąwą i postąnowieniąmi
stątutu spółdzielni.

Sprawozdanie z działalności Jedrlostki jest kompletne w fozurnieniu ąrt' 49 usl. 2 uślawy
o rachunkłwości, a zdwafte w ńim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozda ia Jinąnsovego, są
z ni zgodne."

Następnie Pani Jędrzejewska poinformowałą żę działalnośó stafutowa Spółdzielni, którąjest gospodalka
zasobami mieszkaniowymi nie jest nastawiona na zysk, dlatego zgodnię z all.' 6 ust' 1 ustawy o sm,
róznica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z opłat z t}tułu
lokali zwiększa odpowiednio koszty lub przychody eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku
następnym. oznacza to, że każda nieruchomość ma ustalony wynik na koniec roku do rozliczenia.
Nadwyzkę bilarrsową stanowiąjedynie wpł1'wy z działalności finansowęj i operacyjnej.
Działalność finansowa to gospodarowanie środkami płatniczymi tak, aby przynosiły korzyści
spółdzielcom w postaci oplocentowania lokat śIednio i krótko-tęrminowycłL a nawet godzinnych
(nocnych). z tego t}.tufu w roku ubiegłym uzyskaliśmy kwotę brutto 407'221'872ł. Niestety od kilku lat
zysk tenjest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 199lo. odsetki netto

daią więlkość 329'849,00zł.
Druga pozycja nadwyżki to odsetki od nieterminowych platności. w roku ubiegłym z tego tJ'tułu
uzyskaliśmy kwotę w wysokości 342.937,442ł, która w przypadku zaliczenia1Ą na działalność statutową
jest z\łolniona z opodatkowania.
Trzecia pozycja to wynik Ż wynajmu lokali brutto i pozostałej działalności operacyjnej w)'noszący
444.o25 

"7 

]'zł.
Łącznie zysk brutto \ł}niósł l.0'79.335'62zl. a naliczony podatek dochodowy - 126.626,00zł.
Nadwyżka bilansowa netto to kwota 9 52.'129,62zł
Zarząd proponuie podzielió wyzej w1mienioną nadwyżkę bilansowąw sposób nastą)ujący:
- na zasilenie funduszu zasobowego
- na zasilenie centalnego funduszu ręmontowego

- 452.536,28ń,
- 45Ż.536,28zł,

- na zasilenie działalności trzęch spółdzielczych domów kultury - 40.000,00zł,
- na pokrycie ujemnych wyników działalności
społeczno-wychowawcŻej za 2oI \l.

Do przedstawionych matęriałów z sali nie padły żadne pytania' Przewodnicząca zebrania plzystą)iła do
odcz)'tania uchwały nr 1/2012' która została pŹęgłosowana:
głosów ,,za'| 47' głosów ,,przeciw'' 1.

- 7.65'I,062ł.
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Następnie PrzewodniczĄca zebrafiia poinformowała, Że sprawozdanie z realizacji uchwał Walnego
Zgromadzenia odbywanego w dniach 9, 12 i 16 maja 20l7r., zawarte bylo w mateńałach wyłożonych do

wglądu członków' Udzieliła głosu Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Panu Adamowi
Szymonikowi' który Fzedstawił najważniejsze informacje o 12 uchwałach (podzie|onych na 3 grupy

tematyczne), z których 9 zostało zrealizowanych, a 3 są w realizacj i.

Wobec braku do tego punktu p}tń z sali, przewodnicząca odcz''tała uchwałę w 2l2ol2, która została
przegłosowana:
głosów ,,za" - 47, głosów ,,przecid' - 0'

Ad.pkt. 5
Przewodnicząca zebrania poinformowała, że spmwozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 20l1r.
wyłożonę było do wglądu człoŃów. Zębranym przedstawiła je Pani Klyst}na Zięlińska -

Przewodnicząca Rady Nadzorczej.
Na zakończenie swojej wypowiedzi, w imieniu Rady Nadzorczej źożyła wniosek o:

'/ podjęcie uchwĄ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i bilansu za lok 2011,

"' udzielęnie absolutońum za okres splawozdawcŻy członkom Zarządu Zyrardowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej tojest:
. Prezesowi Zarządu - Panu Marianorvi Rusinowskiemu,
. Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Panu Adamowi Szlmonikowi,
. Z-cy Prezęsa ds. Ekonomicznych Pani Ilannie Jędrzejewskiej.

Powyższe wynika z faktu uzyskania poz'{}'wnej opinii wydanej ptzez biegłą rewident badającą

sp€wozdanie finansowe spółdzielnl za 2011r. otaz z ocęl|y całokształfu działalności Zarządu'
osiągniętych wyników potwierdzających prawidłowość funkcjonowania Spółdzielni i jęj dobrą stabilną
sytuację gospodarcą i finansową
Pfty braku zap}tań z sa|i przewodnicząca odcz)łała uchwalę nr 3 Dolz'kt&a została przegłosorvana:

głosów 
',za" 

- 47, głosów 
''przeci#' 

- 0.

Ad.pkt 6
Przęwodnicąca zebrania poinformowała, że protokół z lusbacji pełnej działalności spółdzi€lni w latach

2oo7-2oo9 oraz list polustracyjny Zuięku Rewizyjnego SpółdzieJrri Mieszkaniowych RP' wyłożone

były do wglądu członków. Następnie udzieliła głosu Pani Hannie Jędrzejewskiej _ Z_cy Prezesa ds.

Ekonomicmych, któIa poinformowała, żę lustracja została przeprowadzona w okresie od 4.04-

12.08.2011r.
Lustacją została objęta:
1' olganizacja spółdzielni'
2. stan plawny guntów będących we władaniu spółdzielni'
3. sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami,
4. działalność inwestycyj na'
5. gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
6. gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych,
7. gospodarka finansowa (bez spmwozdań finansorvych i rczliczeń kosztorysowych),
8. ocena realizacji przez spółdzielnię obowiązków wynikających z usta\ły o spółdzielniach

mieszkaniowych.
Lustracja nie wykazała uchybień i nieprawidłowości w działalności poszczególnych organów statutowych

spółdzielni, jak również w przebiegu i sposobie dokumentowania ich pracy. Po4t1.wnie została oceniona
piowadzona w szerokim zakresie działalnośó społęczno-\łrychowawcŻa. w pozostałych działaniach
óbjętych lustracją nie Żostały wykazane Żadne nieprawidłowości, również w tych, co do których po

popiźeaniej tustracji sformułowane zostały zalecenia. Świadczy to o ich zrealizouaniu.
Liit nie zawiera żadnych Żaleceń, a jedynie stwierdzenia o istnieńu ',przypadków 

niędoskonałości

w dostosowaniu postanowięń statutu do wymogów prawa społdzielczego' DotycŻy to na przykład

ustalenia w s 14 ust.7 statutu, że z obowiązku wniesienia udziałów zwalnia się osoby ubiegające się

o człoŃostwo na podstawie ań.14 i 15 ustawy o społdzielniach mieszkaniowych".
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Związek Rewizyjny \łykazuje' że członkostwo w spółdzielni jest prawem niemajątkowym' związanym
ściśle z osobą wstępującą do spółdzielni i wygasa z chwilą śmierci człoŃa, a t}m samym nie może być
przedmiotem dziedziczenia.
Kolejny temat podkreślony w liście polustacyjnym dotyczy wznożenia działan i form windykacji
Żadłużeń z t}tułu opłat za lokale.

Przy braku pytari z sali, przewodnicząca odcŻ}'tała uchwalę nr 4,2012, któIa została przegłoso'tvana:
glosó\ł ._,/a" - 4q_ glosóu ..przeciw" - 0.

Ad.pkt 7
Wobec braku dyskusji nad przedłożonymi sprawozdaniami Zarządu ŻSM, przewodnicząca oblad poddała
pod głosowanie uchwalę nr 5/2012' w wynil_u którego:

r' Pręzes 7arządtl - Pan Mańan Rusinowski - otlzymał następującą ilość głosów:
głosów ,,za'' udzieleniem absolutońum _ 45, ,,przeciw" 0,

y' Z-caPrczesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Pan Adam Szymonik - otrzymał następującą ilość
głosów:
głosów ,,za'' udzieleniem absolutorium - 44, ,,przeciw'' _ 0.

ł Z-caPtezesa ds. Ekonomicznych - Pani Hanna Jędrzejewska - otrzymała nastą)ującą ilość głosów:
głosów 

''za'' udzieleniem absolutońtrm - 43, ,'przeciw'' 0.

Ad.pkt. 8
Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Hannie Jędrzejewskiej - Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych w celu
omówienia projektu uchwały, określającej sumę zobowią,zań, jakie społdzielnia może zaciąEnąó w 20l2l.
Zgodnie z Prawem Spółdzielczym (alt. ]8 pkt' 7] i stafutem ZsM (s J5 pkt' 8), że do wyłącznej
właściwości Walnego Zgomadzenia należy ,,Oznaczelie najwższęj sumy zobowiązali' jaką
Spółdzielnia może zaciągnąć".
W tych granicach Społdzielnia prowadzi działalność gospodarczą tworzy plany gospodalczo-finansowe,
uchwalone przez RN, zaciryabieżące zobowiązania na zakup towarów i usług omz lealizuje inwestycje
w systemie developerskim.
wysokość tych Żobo\łiązAń w 2012r. wyznaczona Żostała do kwoty 50.000'000,00zł. w rozbiciu:
1. na bieącądziałalność statutową do kwoty 38'000.000'002ł
2. na działalnośó pozostałą do kwoty 12'000.000'00zł'

Po tych wyjaśnieniach przewodnicząca odcz},tała uchwalę nr 6/2012' któIa została przegłosowana:
głosów 

',za'' 
_ 42' głosów ,,przeciw'' - 0.

Ad. pkt. 9
Przewodnicząca zebrania zwróciła się do Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Pana Adama
Szymonika o omówienie spraw związarrych ze zbyciem niezabudowanych nięruchomości gruntowych,
określonych w projektach czterech uchwał :
o uchwała 7/2012 - działka nr 3557/28 o pow. 110m2,
. uchwała 8/2012 - działka rrr 3557/30 o pow' 22m2'
o uchwała 9/2012 _ działka nr 3557/27 o pow.61m2'
. uchwała l0l20l2 - dz|ałka nr 3557l29 o pow . l97 rrt1 .

Wszystkie działki dotyczą tercnu położonego w obrębie osiedla Batorego. okalają one pawilony
usługowe, których właściciele zgłosili chęć zakupu gruntu, po którym dochodzą do swoich lokali.
Dla spółdzielni jest to korzystne rozwiązanie, gdyŹ nie może ona przeznaczyć tych terenów pod żadną
działalność. jednocześnie ponosi wszystkie koszty związAne z platnością podatków.
Ponieważ zgromadzeni nie mieli więcej py,tń, przewodnicząca zebrania odcąłała:
uchwalę nr 7/2012, która Żostała przegłosowana:
głosów ,,za'' - 42, głosów ..prŻeci#' - 0.

7
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uchwalę nr 8/2012, która została przegłosowana:
głosów ,'za" - 42, głosów ,przeciw" - 0.

uchwalę nr 9/20l2, która została pżegłosowana:
głosów ,'za'' - 42, głosów ''przeci 

' - 0.

uchwalę nr 10/2012, któIa została pŹegłosowana:
głosów ,'za" - 42, głosów 'przeciw'' - 0.

Ad.pkt. l0
Przewodnicząca zebrania poinformowałą że do walnego zgrcmadzenia nie wpĘnęły odwołaaia od
uchrvał Rady NadzorcŻej .

Ad.pkt. 11
Przewodnicząca poinformowałą że komisja mandatowo-skutacyjna spotząĄzała na bieżąco protokół II
z jawnego głosowania uchwał' L1óry został również podpisany przez sekietarza i przewodniczącego
zebrania. Protokół ten staIrowi załącunik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca podziękowała
Zgromadznnia ŻSM'

SEKRETARZ
l czĘŚcl WALNEGo

ZGRoMADZENIA ŻsM

wszystkim za przybycie i zakończyła obrady III części Walnego

Hańn'a Borows
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') Komisji Mandatowo-skfuaacyjDej wybrarej , Ź
ou,).. częŚcl włrlrco zcnoma DzEN|Aw dnwJus:ol2..

Komisja ukonstytuowala się następująco:

,*,in^IE.P.E

/
Jalpznik t 'Ę- do protokofu
<... cZĘsCI WALNEco ZCRoMADZENIA

PRoToKÓŁ I

l. Pfzewodniczący

2. Sekrctarz

3. Członek

4. Członek

5. Członek

6. Członęk

7. Człottęk

8. Członek

P"""-A..l.I

Pani/Pan

Pani/Pan

Konisja stwierdzą że Walrrc Zgruruadzut e ŻsM zostało zwołane prawidłÓwo, w trybie
przewidzianym w $ 31 ust. 1statutuŻSM, a członkowie powiadornieni w sposób i w tęrminie
okleślonym w $ ]2 sututu ŻsM.^- -, .-

Komisja stwierdza. że n\<ę 7 ' upra$ionych do ufuiafu w 'J.. !'zęści Walnego
Zgromadzenią na god zinę/) 

'fiż. 
pwb1 lo ..) 'C. ' człon}ó w ' co stwtowi Ż' 12ł|l'.'''.vo.

Po odczytaniu niniejszego protokołu komisja sporządza na bieżąco załączfiik. w którym
zapisane zostaną: czas i znriano ilości os4b obecnych na zcbraniu, wynikające z przy1śeia
członków uprawnionych do udziału w .->.'. Części Walnego Zgromadzenia, po odc4łaniu
nińęjsuęgo protokołu.

Lista ob€cności stanowi załącaik do nińejszęgo protokołu.

Na t}m protokół zakończono.



Komisii Mandatowo-Skrutacyjnej nl branei /l
iaź. czĘŚCl wALNEco zcRoMADzENlA w dnif l'.$s.zltzr.

Komisia Mandatowo-Skrutacyjna w skladzie:
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ałącznik nr l..'. do protokołu
. '. CZĘŚCI wALNEGo ZGRoMADZENIA

PRoToKÓŁ II

1. PrŻewodniczący

2. Sehetarz

3 ' członęk

4. Członek

5 ' Członęk

6. Członek

7. członek

8. Członek

Pani/?an .....................)

PaniPan ...... ... ... ... ... ..

Pani'Panffi.
stwierdzą że w wyrriku glosowania jawnego uchwał oddano nasępującą ilość głosów:

P u,i/P *,*M..n'?6....,S\(P_'. vl. €c 2

głosy głosy
podpis

przewodnicącego
podpis

-ł cześci walneso zsomadzenia

1/12 Zatwieldzenia sPrawozdń Zarządu z
działalrcsci ŻSM za 20 l 1 r. i kierunków
iei rozwoiu na 2012r. \+ Ą /iąŃą

ł|^^
2/12 Zanr ierdzenia spra*ozdania z realiacji

uchwał podjętych przez Walne
zgromadŻenia ŻsM odbywane 9. l2. ló
maia 201lr.

ĘT 0 li'uą )tĄ

3/12 Zatwierdzenia sprawozdania Rady
NadŻorczej ŻsM za 2011r. ĄĄ o il,,,ln ł l-ł}/.

4/12 Przyjęcia listu polushacyjnego Związku
Rewizyjnego Spółdziclni
MieszkaniowYch RP.

Lrg c \l

u{dł
5lt2 Absolutorium dla członków Zavąd\t

ŻsM:
1. Rusinowski Marian 14ą 0 \ł,,!-p .l)'I^,x
2. Szymonik Adam IĄ Lr o łhrlł )łtłu
3. Jędrzej ewska Hanna ą'!) o ,t/q 

dro ł),l''Ą
6Ą2 okeślenia sumy zobowiąan

Spółdzielni w 2012r':
1. na bieżącą działalność statutową do

kwoty: 38'000.000,00zł,
2. la działalnośó pozostałą do kwoty:

l2.000.000'00zł.

ĄL 0 Iu* )ŁN,'^'-



112 Zbycia prawa uŹ)'tkowania wieczystego
nieruchomości gnrntowej, połoŹonej w
Żs,r at dow ie, oznaczonej w ewidencj i
gruntówjako działka nr J557/28 o pow'

t 10 m'.
Zbycia prawa uż}4kowania wieczystego

nierrrchomośc i gruntowej. położonej w

Ż1t ar dołł \e, oznaczonej w ewidencj i
gruntow jako dzialka nr 1557/30 o pow

22 t\r' .

Ęt O ląŃr(

L,)
\ d-- U W,b{ ŁI^

a!t2

9Ą2 Zbycia prawa uż}'tkowania wieczystego
nieruchomości gnmtowej, położonej w
Żvrardowie. oznaczonej w ewidencji
grunów jako dziatka nr 3557/27 o pow'

6l 
^'. 

-

Zbycia prawa u4'tkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej, położonej w
Ży r udovile' oatacznnej w ewidencj i
grunló\Ą jako dŻiałka ff ]557/29 o pow'

197 m".

lf)lĄl o BoY^o
I

ln
ĄL 0 \ą':!k'

I0l|Ż

Na tym plotokół zakończono.
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