PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia
26.06.2015 r. Obecni na Zebraniu Członkowie Spółdzielni Zarząd ,Rada Nadzorcza Adwokat P.
Andrzej Sak oraz mieszkańcy i pracownicy.
Ad.1. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Dariusz Furgał.
W Zebraniu uczestniczy 64 Członków spośród ogólnej liczby 1086 członków.
Następnie zaproponował
by z grona przybyłych
Członków
Spółdzielni wybrano
Przewodniczącego Zebrania. Jedyną zgłoszoną kandydaturą był Pan Andrzej Buśko,który wyraził
zgodę na poprowadzenie Walnego Zgromadzenia. Za wyborem głosowało 64 Członków .Dalej
Zebranie poprowadził P. Andrzej Buśko, który poprosił o podawanie kandydatur na Zastępcę
Przewodniczącego .Podano kandydaturę P. Andrzeja Kseń
, który
został przegłosowany
jednogłośnie. Na Sekretarza Zebrania zaproponowano kandydaturę P. Marcina Kądzielawy,
który wyraził zgodę na kandydowanie i został wybrany jednogłośnie.
Ad.2.a) Przewodniczący Zebrania na sugestie zgromadzonych Członków by nie czytać
regulaminu obrad poddał go pod głosowanie. Więcej uwag nie było.
Uchwała Nr 1 - w sprawie: prz)jęcia regulaminu \VaInego Zgromadzenia Członków
w 2015 roku
za 64
przeciw O
wstrzymujący O
Uchwała została podjęta
Regulamin został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3. Następnie Przewodniczący Zebrania zapytał obecnych czy mają uwagi do porządku
obrad. Zaproponowano ,by po pkt 13 , a przed dyskusją omówić sprawę budowy
indywidualnych kotłowni C.O. na budynkach spółdzielczych i podjąć uchwałę.
Proponowany

Porządek obrad:

l. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.
2. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
a) podjęcie uchwały
3. Przyjęcia porządku obrad.
a) podjęcie uchwały
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w przedmiocie obrad niniejszego Zebrania.
7. Przyjęcia protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków.
a) podjęcie uchwały
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r.
9.Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 r.
l O.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.
11.Wniosek o zmianę sposobu rozliczania kosztów CO z podzielników ciepła na rozliczanie
od ml2 powierzchni mieszkania za okres rozliczeniowy 2015 .
12.Przedstawienie wniosków polustracyjnych .
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13.0mówienie realizacji wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
13a.Omówienie budowy indywidualnych kotłowni CO na budynkach spółdzielczych
- podjęcie uchwały
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwał w/s:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2014r.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 20l4r.
c) podziału nadwyżki bilansowej za 2014r.
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy
e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
g) sprzedaży prawa wieczystego użytkowania
h) zmiany sposobu rozliczania c.o.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie wniosków z niniejszego WZc.
a) podjęcie uchwały w/s przyjęcia wniosków zgłoszonych w trakcie zebrania
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.
Zaproponowany porządek obrad został odczytany i poddany pod głosowanie.
a) Uchwała Nr 2 - w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Członków z dnia 26 czerwca 2015 roku
za 64
przeciw O
wstrzymujący O
Uchwała została podjęta.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia po zmianach został zatwierdzony i przyjęty
AdA.Przewodniczący Zebrania przystąpił do wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Zgłoszono następujące kandydatury:
l. Barwiński Stanisław
2. Kot Maria
3. Mroczkowski Zbigniew
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Po przegłosowaniu powyższego składu za wyborem głosowało 64 członków, głosów przeciwnych
nie było, głosów wstrzymujących się nie było
Komisja w powyższym składzie została zatwierdzona.
Ad.5. Do komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono następujących kandydatów:
l. Furgał Dariusz
2. Szymczyk Tomasz
3. Marta Kołodziej
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Po przegłosowaniu powyższego składu za wyborem głosowało 64 członków,
głosów przeciwnych nie było głosów wstrzymujących się nie było
Komisja w powyższym składzie została zatwierdzona.
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Ad.6. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej odczytał P. Andrzej Buśko .
Komisja w składzie:
Stanisław Barwiński - Przewodniczący
Zbigniew Mroczkowski - Członek
Maria Kot - Członek stwierdziła ,że według list obecności w dzisiejszym zebraniu bierze
udział 64 członków z ogólnej liczby 1086 Członków.
Zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania ważnych uchwał niezależnie od liczby
obecnych na nim członków. Uczestnicy posiadają ważne sprawdzone mandaty.
Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy zgodnie z przepisami § 33 i § 34
Statutu Spółdzielni. Uczestnicy zostali zawiadomieni i zapoznani z porządkiem obrad. Wobec
powyższego dzisiejsze Zebranie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.

Ad.7. Protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków był udostępniony
wszystkim uczestnikom. Uwag do niego nie wniesiono w związku z tym
Przewodniczący WZC poddał go pod głosowaille.
Uchwała Nr 3 - w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia
Członków odbytego w dniu 18.06.2014 roku
za 63
przeciw O
wstrzymujący 1
Uchwała została podjęta.
Protokół z poprzedniego WZC z 2014 roku został przyjęty.
Ad.8. Na wstępie nowo wybrany Prezes Zarządu - Pan Mariusz Micek, przedstawił się Zebranym
na Walnym Zgromadzeniu Członkom Spółdzielni i mieszkańcom obecnym na Zebraniu.
Został wybrany w konkursie na Prezesa i pracuje od 01.02.2015 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielill w 2014 r. przedstawił w skrócie
Prokurent P. Stanisław Ryczek. Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad.9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni zostało szczegółowo przedstawione na stronie
internetowej. Krótko na temat zabrała głos P. Wiesława Kądzielawa. Omówiła
następujące tematy:
- bilans Spółdzielni
- zarządzanie wspólnotami
- zaległości
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad.lO. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym zostało
szczegółowo przedstawione na stronie internetowej.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad.!!.

Wniosek o zmianę sposobu rozliczania kosztów CO z podzielników ciepła na rozliczanie
od m/2 powierzchni mieszkania za okres rozliczeniowy 2015 przedstawił Prezes Zarządu
P. Mariusz Micek .Zgodnie ze Statutem wniosek wpłynął w czasie i spełnia wymogi do
rozpatrzenia na Walnym Zgromadzeniu.
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Ad.12. Wnioski z przeprowadzonej lustracji za lata 2011-2013 przedstawił P. Andrzej Kseń.
l. Znowelizować statut. Po wprowadzeniu poprawek do statutu zaktualizować
odpowiednio regulaminy.
2. Przestrzegać kompetencji wynikających z ustawy o spółdzielniach i Statutu Spółdzielni
w zakresie podejmowanych uchwał.
3. Przestrzegać zasady aby wpisów w książkach budowlanych dokonywały osoby
upoważnione.
4. Przestrzegać zasady by wpisy przy kontrolach rocznych i pięcioletnich były opatrzone
klauzulą" budynek nadaje się do dalszej eksploatacji".
5. Dobór wykonawców robót remontowych powinien następować w drodze powołania
komisji przetargowych przez Zarząd ,a nie Radę i unikać uczestnictwa przedstawicieli
Rady Nadzorczej w tych komisjach.
6. Przy prezentacji liczb w druku bilansu i RZiS i informacji dodatkowej opierać się na
typowych rozwiązaniach podanych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i
ustawie o rachunkowości.
Wnioski zostały przyjęte.
Ad 13. Wnioski z ostatniego Walnego zgromadzenia zostały zrealizowane i przedstawione na
stronie internetowej .Zostały omówione przez Prokurenta P. Stanisława Ryczka.
Wnioski zostały przyjęte.
Ad 13a). Budowę indywidualnych kotłowni CO na budynkach spółdzielczych przedstawił
Prezes Zarządu P. Mariusz Micek.
Z uwagi na wyłączenie kotłowni MPEC od 2016 roku z dalszej eksploatacji zaistniała potrzeba by
zbudować indywidualne kotłownie na budynkach spółdzielczych w tym celu przeprowadzona
została inwentaryzacja 16 budynków, zostało określone miejsce budowy kotłowni, złożono
wnioski do Gazowni o uzyskanie decyzji dostawy gazu, złożone zostały wnioski do Gminy o
warunki zabudowy i o wydanie opinii środowiskowej oraz wszczęte zostały prace projektowokosztorysowe kotłowni.
W najbliższym czasie zostaną wypowiedziane umowy najmu piwnic tym lokatorom, gdzie
zlokalizowane będą kotłownie indywidualne.
W zakresie finansowania budowy kotłowni Pan Prezes jako jedno ze źródeł wskazał oszczędności,
które powstaną z tytułu stałej opłaty za moc zamówioną oraz przesył po odłączeniu ogrzewania z
kotłowni centralnej MPEC. Oszczędności szacuje się w kwocie ok. 380 tys. zł. rocznie. W
związku z czym, część środków z centralnego ogrzewania zostanie przesunięta na fundusz
remontowy, z którego będzie finansowana budowa kotłowni. Zostaną również zaangażowane na
ten cel środki z centralnego funduszu remontowego w taki sposób, żeby lokatorzy nie ponosili
dodatkowych kosztów.
Pan Ryczek Stanisław omówił sposób finansowania kotłowni. Spółdzielnia zaciągnie pożyczkę w
WFOŚ i GW, która zostanie poręczone przez Gminę i z tego tytułu mieszkańcy nie będą ponosić
dodatkowych kosztów - zaliczki na c.o. pozostaną na dotychczasowym poziomie.
W dyskusji nt. budowy kotłowni uczestniczyli: P. Maria Świerczek P. Hemyk Romański, P.
Zygmunt Filipek, P. Zachara, P. Pytka, P. Bil, P. Wieczorek, P. Pochroń.
Mieszkańcy pytali również P. Andrzeja Buśko o szczegóły dot. budowy kotłowni m.in. o
zabezpieczenie w postaci 2 pieców na budynku, wentylacji, pytali również o obsługę i ewentualne
późniejsze koszty eksploatacji kotłowni, o oszczędności po uruchomieniu kotłowni w porównaniu
z innymi budynkami. Na wszystkie pytania odpowiedział P. Andrzej Buśko.

5
Po czym na wniosek P. Marii Kot przystąpiono do podjęcia uchwały dot. budowy
indywidualnych kotłowni CO na budynkach spółdzielczych
Uchwała Nr 12 - w sprawie budowy indywidualnych kotłowni CO na
budynkach spółdzielczych
Uchwałę odczytał Przewodniczący WZC
za uchwałą głosowało 63 członków
przeciw O
wstrzymujący l
Uchwała została podjęta.
Ad.l-+. Dyskusja.
Jako pierwszy w dyskusji zabrał głos P. Pytka. Pytał nt. parkowania przy budynku
Westerplatte 7 oraz termomodernizacji budynku.
P. Witek miał zastrzeżenia do termomodernizacji, niedokończonego parkingu przy
Narożniku.
P. Ryczek wyjaśnił, że parking przed budynkiem nie był przedmiotem
termomodernizacji. Pas drogowy od ul. Grunwaldzkiej do śmietnika będzie
dokończony przez Gminę i wyłożony asfaltem natomiast od podwórka w zależności
co będzie tańsze proponuje się płyty ażurowe lub kostkę.
P. Wątroba wypowiadał się nt. podzielników.
P. Chrabąszcz ws. termomodernizacji - zielone ściany od glonów,brak nadzoru.
P. Sieczkowski ,brak nadzoru nad wykonawcami, prosił o interwencję ws. zakłócania
ciszy nocnej - patrol policji.
P. Ząbek - zwiększyć nadzór nad robotami.
P. Kijak wypłowiałe kolory budynków, zła jakość farb do termomodernizacji.
P. Bil ws kredytów na termomodernizację i ich spłatę przez 15 lat wnioskowała by
Zarząd informował uczciwie mieszkańców o terminach zaciąganych kredytów i
obciążeniach z tym związanych.
P. Wieczorek wnioskowała by pozostawić liczniki ciepła i rozliczać wg zużycia, w
tym temacie wypowiadał się również P. Filipek, P. Myca P. Wątroba i
P. Romański.
P. Mecenas wyjaśnił sprawę wniosku mieszkańców o likwidację podzielników i
naliczanie od ml2 zużycia ciepła na budynkach opomiarowanych. Walne
Zgromadzenie może podjąć taką uchwałę.
P. Kot wnioskowała o namalowanie pasów na parkingach.
P. Świerczek wypowiadała się nt. rozliczenia ciepłej wody, przecieku ze zbiornika.
P. Kołodziej wyjaśniła sprawę rozliczenia ciepłej wody na budynku Spadowa 6.
P. Myca po raz wtóry zgłasza sprawę kotłowni przy budynku Westerplatte 5 i
parkingu dla samochodów wnioskuje by wystąpić z pismem do Gminy.
P. Czerwona mówiła na temat błędnego rozliczenia centralnego ogrzewania.
P. Kądzielawa wyjaśniła sprawę rozliczenia co na budynkach.
P. Kukla wypowiadała się nt. centralnego ogrzewania, dostępności orlików dla dzieci
w okresie wakacji, zorganizowanie osoby która będzie nadzorować, zadaszenie
placów zabaw, posprzątanie ze szkła terenów należących do Gminy i nadzór Policji
w okresie nocnym ze wskazaniem terenu Gimnazjum.
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Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiedział P. Stanisław Ryczek.
Na tym zamknięto dyskusję.
W związku z tym, że część osób opuściła Zgromadzenie Przewodniczący WZC zarządził dokładne
przeliczenie członków oddających głosy.
W zebraniu uczestniczy na tą chwilę 53 członków.
Ad.15. Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwał w sprawach:
Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejne uchwały.
Uchwala Nr 4 - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni
za 2014 rok
Przewodniczący WZC odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 53 głosami za, przy Oprzeciw i Owstrzymujących się
Uchwała została podjęta.
Uchwala

r 5 - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014r.
Przewodniczący WZC odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 53 głosami za,przy Oprzeciw i Owstrzymujących się
Uchwała została podjęta.

Uchwala Nr 6 - w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2014 rok
Przewodniczący WZC odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 53 głosami za,przy Oprzeciw i Owstrzymujących się
Uchwała została podjęta.
Uchwala

r 7 - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za
okres sprawozdawczy.
Przewodniczący WZC odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 51 głosami za, przy Oprzeciw i 2 wstrzymujących się
Uchwała została podjęta.

Uchwala

r 8 - w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu
Pana Krzysztofa Kaczmarskiego za rok 2014 .
Przewodniczący odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 48 głosami za, przy 4 głos. przeciw i 1 wstrzymującym się
Uchwała została podjęta.

Uchwala Nr 9 - w sprawie: absolutorium dla Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych
Pani Wiesławy Kądzielawa za rok 2014
Przewodniczący odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 49 głosami za ,przy 2 przeciw i 2 wstrzymujących się
Uchwała została podjęta.
Uchwala Nr 10 - w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
Przewodniczący WZC odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 53 głosami za, przy O przeciw i Owstrzymujących się
Uchwała została podjęta.
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Uchwała Nr 11 - w sprawie : sprzedaży prawa wieczystego użytkowania części działki nr
59/19 - terenu pod budynkiem i wokół budynku przy ul. Sucharskiego 2
w Dąbrowie Tarnowskiej o wielkości 250 m/2.
Przed przystąpieniem do głosowania uchwały Nr 11 rozgorzała dyskusja, ponieważ mieszkańcy
bloku Nr 7 nie wyrażają zgody na sprzedaż terenu obok budynku Westerplatte 7 w tym temacie
wpłynęła lista podpisana przez większość lokatorów.
Wyjaśnień udzielił P. Andrzej Buśko, którego temat dotyczył. Poinformował członków, że
budynek który obecnie administruje jest jego własnością, ale nie posiada działki, wziął przy jego
wykupie kredyt inwestycyjny i zwrócił się do Spółdzielni o wyrażenie zgody na wykup
wieczystego użytkowania pod budynkiem i obok tak by mógł wykonać w przyszłości remont tego
lokalu i zaparkować samochód.
Mieszkańcy budynku 7 obecni na zebraniu nie wyrazili zgody na sprzedaż wieczystego
użytkowania Panu A. Buśko. Zainteresowany zapewnił mieszkańców, że nie zamierza
rozbudowywać lokalu a teren pod budynkiem i obok jest konieczny by stał się nieruchomością.
Na temat wieczystego użytkowania wypowiadał się również P. Edward Sierak, który
zawnioskował, by wystąpić do Gminy o przekształcenie wieczystego użytkowania we własność
pozostałym mieszkańcom.
Ostatecznie prawne aspekty wyjaśnił P. Andrzej Sak.
Ponieważ dyskusja się przedłużała większość członków opuściła zebranie. Przewodniczący
P. Andrzej Buśko zarządził by Komisja Mandatowa policzyła obecnych Członków na WZC.
Na obecną chwilę w zebraniu uczestniczy 41 członków.
Przewodniczący WZC odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 30 głosami za, przy 6 przeciw i 5 wstrzymujących się
Uchwała została podjęta.
Uchwałę Nr 12 - przegłosowano wcześniej po zmianie porządku obrad w pkt. 13a.
Uchwala Nr 13 - w sprawie: zmiany sposobu rozliczania CO
Przed przystąpieniem do przegłosowania tej uchwały poinformowano członków, że wpłynął
wniosek do WZC podpisany przez kilkunastu członków w tej sprawie. W związku z tym, że jest
kilka budynków opomiarowanych i rozliczanych c.o. wg podzielników, gdzie zgodnie z ankietami
mieszkańcy wyrazili chęć takiego rozliczania Walne może tą decyzję zmienić na rozliczenie od
m/2 za c.o. W sprawie tego wniosku wypowiedział się Adwokat P. Andrzej Sak stwierdzając, że
powinien być rozpatrzony i przegłosowany na WZC.
W związku z tym przewodniczący odczytał Uchwałę zebranym.
Uchwałę przyjęto28 głosami za, przy 7 przeciw i 5 wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta.
Ad. 16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i omówienie propozycji wniosków z niniejszego
Walnego Zgromadzenia Członków przedstawiła Przewodnicząca Komisji P. Marta
Kołodziej. Wnioski zostały poddane pod głosowanie.
1.

Zwiększyć nadzór inwestorski nad kolejnymi inwestycjami S.M.
Wniosek został przyjęty.
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2. Przedstawienie mieszkańcom dokładnych kosztów budowy indywidualnych kotłowni.
Wniosek został przyjęty.
3. Namalować pasy na parkingach spółdzielczych.
Wniosek został przyjęty.
4. Wystąpić do P. Burmistrza i Rady Gminy z wnioskami:
- o wyburzenie starej kotłowni przy bud. Nr 5,
- \vybudowanie parkingu,
Wniosek został przyjęty.
5. Wystąpić do Policji o zwiększenie kontroli na osiedlu w godzinach nocnych ze
wskazaniem miejsc: w okolicach Gimnazjum, skweru przed WestA i 6 oraz
wszystkich innych skwerów.
Wniosek został przyjęty.
6.

Poczynić starania o przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów na własność.
Wniosek został przyjęty.
Wszystkie wnioski zostały przegłosowane i dołączone do Uchwały Nr 14.

Uchwała

r 14 - w sprawie: przyjęcia wniosków zgłoszonych w trakcie

Walnego Zgromadzenia Członków
Przewodniczący

WZC odczytał Uchwałę.

6 wniosków zgłoszonych na dzisiejszym WZC zostało przyjętych i są to:
1.

Zwiększyć nadzór inwestorski nad kolejnymi inwestycjami S.M.

2. Przedstawienie mieszkańcom dokładnych kosztów budowy indywidualnych kotłowni.

3. Namalować pasy na parkingach spółdzielczych.

4. Wystąpić do P.Burmistrza i Rady Gminy z wnioskami:
- o wyburzenie starej kotłowni przy bud. Nr 5,
- wybudowanie parkingu
5. Wystąpić do Policji o zwiększenie kontroli na osiedlu w godzinach nocnych ze
wskazaniem miejsc: w okolicach Gimnazjum, skweru przed WestA i 6 oraz
wszystkich innych skwerów.
6.

Poczynić starania o przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów na własność.
Uchwała została podjęta 34 głosami za, przy Oprzeciw i Owstrzymujących się
Uchwała została podjęta.
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Ad. 17. W wolnych wnioskach P. Sierak pytał czy to prawda, że mieszkańcy płacą podwójne
opłaty za tereny.
Wyjaśnień udzieliła P. Kądzielawa, że mieszkańcy również płacą za tereny zielone, pytał również
o opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność. W odpowiedzi P. Kądzielawa
posłużyła się szacunkowymi wyliczeniami Gminy, które w przyszłości mogą być inne ponieważ
Gmina wylicza te kwoty na dzień przekształcenia oraz zależą one od bonifikaty udzielonej przez
Radę Gminy.
P. Wieczorek mówiła o niedokończonym remoncie podwórka przy ul. Jagiellońskiej.

Ad. 18. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad za udział w zebraniu podziękował
Przewodniczący WZC P. Andrzej Buśko .
Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz WZC

~!;/~'/
Marcin Kądzielawa

przewod.niCząc~

~

(yzejBuśko

