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SP.j]-_DZIELNIA M|ESZKAN|oWA PRoToKoŁI: :i iłł t}rg*nizacyjno-Prawny
9.-3CO ZyraraÓw, rii Śroftovfi GZESCI wALl\EGo ZGROMADZENIA

te i' ( 0 - a 6 ) "ŻYflńHfi ow śruu SPoŁDZIELNI MIE SZKANIowEJ
z 12 maja 2011r.

_Ąd.pkt. 1

Zebranie otworzył i powitał zebranych członków Spółdzielni Pan AndrzĄDruŻyftski - członek RN ZSM
upou'ażniony do tej czynności uchwałąRN nr 25l20II z27.04.20IIr.
Przed przystąpieniem do wyboru przewodniczącego zębrania poinformował, Że zebranie jest nagrywane.
\astępnie Zaproponował na funkcje przewodniczącego zebrania Pana Ryszarda Sochańskiego' który jest

sekretarzem Rady osiedla Wschód. Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania.

obliczenia oddanych w głosowaniu jawnym głosów, dokonali na wniosek osoby otwierającej zębranie -
dnie osoby z sali.
Kandydatura P ana Ryszarda S o chańskie go zo staŁa prze gło sowana :

głosów ,,Zd" - 63' głosów,'przeciw''- 0.

Po zajęciu miejsca za stołem prezydialnym przewodniczący podziękował za v,rybór i zaproponował na
pozostałych członków prezydium: Panią Krystynę Marczak na z-cę przewodniczącego i Panią Ewę
Sławińską na sekretarza zebrania. Wobec braku innych propozycji przewodniczący zarządził głosowanie
prze dstawionych kandydatur, które zo staŁy prze gło sowane :', Pani Krysty na Marczak na z-cę przewodnic zące go :

głosów ,,za"-75, głosów ,,przectfr'- 0.'/ Pani Ewa Sławińska na sekretarzazebranta;
głosów ,,zt'-76, głosów ,,przeciw"- 0.

Ad. pkt.2
Zgodnie z $ 35B Statutu przewodniczący zarządził wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
\astępnie poinformował, Że zadaniem komisji jest:

a) sprawdzenie kompletności list obecności oraz wazności mandatów pełnomocników osób prawnych -

członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do

czynności prawnych,
b) sprawdzenie prawidłowoŚci zwołania danej części Walnego Zgromadzenta i zdolności do

podejmowania prawomocnych uchwał,
c) dokonylvanie na zarządzenie przewodniczącego danej części Zgromadzenia, obliczeń wyników

głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynnoŚci związartych
z obsługą głosowania tajnego lub jawnego,

Do komisji zaproponowano:
l. Panią Barbarę Korzonkowską
1. PaniąRenatę Latek'
3' PaniąRenatę Pleban,
-l. Panią Teresę Dzientewrcz,
5. Panią Jolantę Dymecką
6. PaniąAnnę Jelińską
7 . P ana Huberta Olejnika
i skład został przyjęty :

głosów ,,Zd' - 84, głosów ,,przeciw" - 0.

Przewodniczący zvłrócił się do komisji o ukonsty.tuowanie i przystąpienie do obowiązujących czynności.
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Ad.pkt.3
Przewodniczący odczytał porządek obrad uzupełniony o 

:p.rawy wynikające ze zŁoŻonych projektówuchwał'zgodniez$31 ust.8Statutuipodanyłowiadomośóiczłonkówwtrybieprzewidzianymw$32
ust. 2 Statutu:
1. otwarcie zebraniai wybór Prezydium.2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
1' Rozpoczęcie regulaminowych czynności zwięanychz wyborem Rad osiedli:a) Zeromskiego, Sikorskiego od 5 do 20 mandatów,b) Batorego od 5 do 20 mandatow,c) Kościuszki, Centrum od 5 do 20 mandatow,d) Wschód

9 Teklin, Piękna, Łąkowa :!; j: i3fill3xll#.5' Zatwierdzenie sprawozdaniaRady Nadz orczej Żsvl z działalności w 2010r'6. Zatwierdzenie sprawo zdania Zarźądu Żslłl z ańi^i""s"i w 201 0r., *1y-'a) sprawozdania finansowego spółdziel ni za2OIOr wtaz z podziaŁem ria*yzurbilansowej,b) kierunków rozwoju spółdzielni na 2077r.7' 
?'#r"iT ri'":x#łoićf.^o^cji 

uchwał podjętych na Walnym Zgtomadzerriu odbywanym

8' Głosowanie nad absolutorium dla członkow ZarząduŻswr.9. Uchwalenie zmianw Statucie Spółdzielni:
a) głosowanie projektu uchwały Zarządu ŻsM,
b) głosowanie projektu uchwały zgłos.zonego ptzezgrupę czŁonkow Spółdzielni.10' Podięcie uchwały w sprawie okreś]enia',ńy Loa,oriiĘanspółdzielni Zo zaciryrięcia w 2O11r.1]' omówienie i podjęcie uchwał w sprawie zbycianieruchomości.

12. Rozpatrzenię odwołań od uchwał i{ady Nadz orczĘ. 
_-

13. Zamknięcie zebrania.
który został przegłosowany:
głosów ,,Z4" - 81, głosów ,,przeciw,, - 0.

Ad. okt.4
Przewodniczący udziellł głosu przewodniczącej komisji mandatowo-skrutacyjnej, która od,c,Ąałaprotokół I' Wynika z niego, ze ni 2327- uprawniónych aó 

^ua'iułu - ri .'ęs"i Walnego ZgromadzeniaZSM, na godz. 17.30. przybyło 86 członkow, co stano wi 3,7%o.
Protokół komisji stanowi załączniknr 1 do niniejszego |rotokołu.

Komisja mandatowo-skrutacyjna zgłos!ła gotowość do rozpoczęcia procedury wybor ow członków RadOsiedli.

Przewodniczący zebrania poinform owaŁ, Żezgodnie z $ 59 ust. 4-8 Statutu:
i ' Wybory członków Rad osiedli przeprowadru ,ię przy pomocy kart wyborczych' na którychumieszczone sąnazwiska i imiona {anayaatow w t<otlinosó; łruu.tń'rr.;.-rurraydatów grupuje się nalistach wyborczy ch odpowiednio do tegó, którą grupę ózłonków ..p;.;;;ilj;.2' Głosowanie odbywa się poprzez złoŻeni'e r.".ty"*yu" rczej do u-y * ou..nos.i komisji mandatowo-
^ 1kruta:yjnej poszczególnych części Walnego Zgroma,dzenia.
3' Głosujący skreśla nazwiska kanJydatów, na których nie głosuje.-ł. Głos jest niewaŻny, jeżeli:

a) zawier a większą liczbę nazwi sk niż lista sporządzona przez Zaruąd',
b) karta wyborcza jest przekreślona.

5' Liczbę głosów oddanych na poszcze,gó|n1ch kandydatów 
.oblicza komisja mandatowo-skrutacyjna'ktora z czynności tych sporządzu p.otŃół. 

-p.r.rvodrri 
czącykomisji ogłaszawyniki głosowania.6' Do Rad osiedli zostająwybrani kandydaci . po'riigiŃch list, ut{rrv 

"rvskali 
kolejno największąliczbę oddanych głosów licząc łącznie wyniki gło'oriun na te listy na ńszystkich częściach WalnegoZgromadzenia.
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Członkowie komisji rozdali karty do głosowania wszystkim obecnym za okazaniem mandatu i zebrali je
do urny według listy obecności.

Przewodniczący zebrania poinformowaŁ, Że protokół z wynikami głosowania zostanie odczytany po
zakonczeniu pracy przez komisję.

Ad.pkt.5
Przewodniczący zebtania poinformował, Ze Sprawozdanie z dziaŁalności Rady Nadzorczej w 2010r.
wyłozone było do wglądu członków. Zebrarrym przedstawił je Pan Andrzej Drużyński - Z-ca
Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
Kotlcząc swojąwypowtedż, w imieniu Rady Nadzorczej złoŻył wniosek o:
z podjęcie uchwały w sprawie zatwietdzęnia sprawozdariaZaruądl i bilansu zarok20l0,
r' udzielenie absolutorium za okres sprawozdawczy członkom Zarządu Zyrardowskiej Spółdzielni

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

Powyższe wynika z faktu uzyskania pozytyłvnej opinii wydanej przez biegłą rewident badającą
sprawozdanie finansowe spółdzielni za 20I0r. oraz z oceny cał.okształtu działalności Zarządu,
osiągniętych wyników gospodarczo-finansowych potwierdzających prawidłowośó funkcjonowania
Spółdzielni i jej dobrą stabilnąsy.tuację gospodarczą.

Przewo dni c zący o dczytał u chw ałę nr l l 20 | l,, ktor a zo stała prz e gło s o wana :

głosów ,,Zd" - 83, głosów ,,przeciw" - 0.

Ad.pkt.6
Przewodniczący poinfo rmow ał, Że :

1) sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 20I0r. oraz sprawozdanie finansowe społdzielni za
20I0r. wraz z propozycjąpodziału nadwyzki bilansowej,

2) propozycje kierunków rozwoju spółdzielni ta}}Ilr.
zostaŁy zawarte w materiałach, które wyłożone były do wglądu członków.

W objaśnieniu tych materiałów gŁos zabrał Prezes Zarządu pan Marian Rusinowski informując, że
sprawozdanie zarządu - zestawione w 11 rozdziałachtematycznych' przedstawiamiędzy innymi:
o Stan organizacyjny spółdzielni w 2010r.
o Majątek spółdzielni, w tym:

- bazę członkowską (662a człoŃów, 660
oczekujących, 1 684 kandydatów),

nie członków, 58 wykluczonych, I82 członków

- zasób lokalowy (159 budynków l 6982lokali l 346.463mŻp. l 15.706 osób).
o Fundusze spółdzielni.
o Działalnośó inwestycyjną w 20I0r'
. Gospodarkę zasobami mieszkaniowymi.
o Działalnośó społeczno-wychowawczą.
o Działalnośó finansową w tym:

- rozltczenie kosztów i przychodÓw,
- działalnośó kredyową
- windykację nalezności zalokale,
- bilans spółdzielni'

o Realizacje programów prorozwojowych spółdzielni.
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Ponadto stwier dził, Że:
o Rok 2010 to kolejny rok wdrażania niespójnych przepisów dotyczących spółdzielni mieszkaniowych
(ustawa zdn.14.06.2007r. i jej nowelizacja). Niespójność prawnątej ustawy wyykająeksperci i praĘcy
problematyki spółdzielczej. Wykazuje je takŻę codzienna rueczywistość, kiedy przepisy te stasujemy
w działaniach. Jest ona niezrozumtała dla wielu naszych człoŃów (odrębne rozliczanie stawki
eksploatacyjnej, odrębne remontów) ' Potrzeba jej naprawy spowodowała, Że w Sejmie jest
rozpatrywanych kolejnych 5 nowelizacjitej ustawy, zaś szóstąkompleksowąprzygotowuj e rząd.
o W 2010r. prawo do lokalu w odrębną własność przeksztaŁciło u nas 115 posiadaczy praw
społdzielczych' Daje to razem 1630 lokali Z ptawem odrębnej własności.
o W październiku 20I0r. Rada Miasta Żyrardowa uwzględnlła zgŁaszany od, 2OO4r. do władz miasta
wniosek ZSM, o ustalenie bonifikaty 90% wnioskodawcom ," 

'półdri"i"ry^ 
prawem do lokalu, dla

przekształceń prawa do gruntu pod budynkiem z wieczystego uży.tkowania w prawo własności.
Prowadzona przez nas od m-ca lutego br. akcja informacyjna i zbiorka deklaracji, wykazuje
zainteresowaniatąformąprzekształcenia na poziomię 15:25%o, a to wstrzymuje całe rrasze działania.
o Rok 2010 to okres' w którym z ewidencji członków ubyli nam kolejni użytkownicy mieszkań
powodując, Że na koniec roku pozostało poza człoŃostwem 664 użytkowników lokali, od których
przestały wpływać środki na utrzymanie naszej działalności społeczno-wychowawczej w trzech
p l ac ó wkach sp ołdzielczy ch.
o Rok 2010 to okres dalszej stabilizacji nowo wdrożonych mechanizmów roz|iczeniov\Tch
rv budynkach' mechanizmów, które wynlkały z przepisów ustawy społdzielczej. Zlikwidowały óne
solidaryzm ekonomiczny w spółdzielni, wprowadziły zróżnlcowanie kosztów - różnych dla każdej
nieruchomosci (zaleŻnych od wielkoŚci i wartości działek, na których stoją od ilości zuŻycia mediów,
stopnia sttat czy dewastacji). Stawka eksploatacyjna kaŻdej nieruchomości jest ustalana w oparciu
o koszty na tej nieruchomości i zuwzględnieniem niedoboru z okresu poprzedniego.
o Udało nam się stworzyó rejestr kosztów działai remontowych dla kuŻdej nieruchomości, biorąc za ich
początek - termin obowiązywania ustawy z 14 częrwca2O07r. (o s.m') i program działańnalata2O1I -
2015. Stan jaki z tego wynika daje obraz zuŻycia środków w danej nieruchomości, który nte zawsze był
u,' świadomości jej mieszkańców.
o W roku 2010 nie były prowadzone działania termomodemizacyjne ze względu na niejasność
rozvvtązan prawnych i brak zgody co do sposobu ich sfinansowania. W roku 2OI1 przewidujemy podjęcie
tchrealizaĄi na 3 budynkach, stąd wpłynęły wnioski większości mieszkańców (bl. zc,b|. ss, ui. 7w;.
o ZałoŻony plan działań remontowych w 2010r. prowadzono w skali na jakąpozwalały ograniczone
środki remontowe, znaczntę pomniejszone w nieruchomościach, które spłacają kosŻy dociepleń'
Z większych pozycji ztealizowano modernizację i estetyzację elewacji i balkonów na 3 budynkach
S\'Stemu WB-80 na os.Teklin, nadając im nową kolorystykę. Naprawiono dachy na 11 budyŃach,
rr-rmieniono okna na klatkach schodowych w 15-tu budynkach i drzwi wewnętrznę w 7-u. Malowano
k]atki schodowe w 16-u budynkach. Ręmontowano i modemizowano drogi i chodnik| orz miejsca
postoj owe na osiedlach.
o Realizowaliśmy nowe inwestycje mieszkaniowe' w tym bud. na os.Piękna o 16lokalach (typ A1)
oddany do eksploatacji w maju 2010r. i obecnie ręalizowany (typ B1) o 19-u lokalach. ZakoncĘtis^y
realizację pawilonu usługowego o 9-ciu lokalach przy Administracji w os.Wschod orazzespołu 48 garuŻy
blaszanych (na wynajem) na terenie bazy ZBP..
o Prowadziliśmy dziaŁalnośc społeczno-wychowawczą w trzech placówkach w bardzo trudnych
r',arunkach ekonomicznych, związanych z ubykiem Środków powodowanych odejściem z członkostwa
grupy uzytkowników lokali.
o ZadŁuŻęnie czynszowe w 2010r. ponownie wzrosło o 15,3%o w stosunku do 2010r. i wynosiło na
koniec roku 3,701 mln zł. Przyczyny tego to niewątpliwie kryzys ekonomiczny i spadek dochodów
rr' rodzinach naszych członków, ale takŻe obnizenie skali pomocy dla naszych członków z systemu
dodatków mieszkanio!\rych. W 2010r. było to jedynie 0,664 mln zł., podczas, gdy 10 lat temu nasi
mieszkańcy otrzymywali blisko 1,8 mln zł rocznie. Na wzrost zaległości płatniczej,jak się nam wydaje,
oddziaĘrłuje poczucie prawnej słabości egzekucyjnej w naszym kraju i dlatego u wielu dłużników to
zobowtązanie finansowe lokowane jest w dalszej kolejności potzeb ich rodzin. Pomimo tego zadłuŻenia,
którego wskźnik wyniósł w 20i0r. * II,60ń, to sytuacja wg opinii biegłego rewidenta nie zagraŻa
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funkcjonowaniu Spółdzielni w 2011r. Jesteśmy nadal atrakcyjnym paftnerem dla instytucji finansowych
w kraju i mieście (bank).
o Kierunki rozwoju spółdzielni w 20I1r. to zestaw rożnychdziałń i przedsięwzięć do zrealizowania,
które przyczyniająsię do rozwoju spółdzielni i utrwalenia jej majątku.
Programujemy je w następujących grupach tematycznych:
1) w zakresie inwestycji,
2) w zal<resie modernizacji,
3) w działaniach organi zacyjno -prawnych,
1) w działaniach ekonomiczno-prawnych.

Następnie głos zabrała Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych Pani Hanna Jędrzejewska, która poinformowała,
Że sptawozdanie finansowe za20I0r. zostało zbadane przez spółkę komandytowąAUXILLIUM AUDYT
z Krakowa. Po badaniu została sporządzona opinia dla Walnego Zgromadzęniai raport uzupełniający
charaktetyzujący poszczególne pozycje bilansu wraz z oceną prawidłowości i rzetelności prówadzenia
ksiąg rachunkowych, ocena sytuacji majątkowej spółdzielni, analizapłynności i stabilizacji finansowej.

Ponieważ opinia niezależnego Biegłego rewidenta skierowana jest do Walnego Zgromadzenie została
odczy1ana w całości:
''Przeprowadziliśmy badąnie załączonego.sprawozdania finansowego Zyrardowskiej Spółdzielni
-Ifieszkąniowej z siedzibąw Zyrardowie, ul. Srodkowa 35, na które składa się;

1 1 wprowadzenie do sprawozdania finuns ow e go,.
21 bilans sporządzony na dzień 31.]2.2()]0r., który po stronie aktywów i pasyłów zamyka się sumą

140.736.635,29 zł;
31 rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 0].01.2010r. do 3].12.2010r. wykazujący zysk netto

w wysokości 1.081.488,62 zł;
11 zestawienie zmianw kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 0].01.20]0r. do 31.]2.2010r.

wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o lołotę 4.923.935,05 zł;
51 rachunek przepĘnuów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 3].12.2010r. wykazujący

wzrost stanu środkllw pienięznych o hłotę 1.711.42],52 zł,.
61 dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdaniafinansowego oraz sprawozdania z
dz i ał al no ś c i o dp ow i e dz i al ny j e s t Zar z ąd Sp ół dz i e lni.
Zarząd Spółdzielni oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
-finansowe oraz Sprawozdanie z działąlności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29
września ]994r. orachunkowości (Dz. IJz 2009r. Nr ]52,poz' I223, zpóźn. zm.)' złanej dalej ',tłStawąo rąchunkowości".
Iaszym zadaniem było zbadanie i wyrazenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami
lpolitykĄ rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we
vszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową jak tez wyntk finańsowy jednostki orąz
o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień;
I1 rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
21 l<rajowych standardów rewiĄi 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 sprawozdaniu. W szizególności badanie
obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasąd (polrryń) rachunkowości
i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów
i zapisów księgowych, z których wynikają liczy i informacje zawarte w Sprawozdaniu finansowym, jak
i całościową ocenę sprawozdania finansowego. (}ważamy, ze badanie dostarczyło wystarćzającej

podstawy do wyrażenia opinii.
)laszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach;
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a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dlą oceny sytuacji majątkowej i finansowej
Zyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ną dzień 31.]2.2010r., jak też jej wynikufinansowego za rok
obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.,

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi Zastosowania zasadąmi (politykQ rachunkowości oraz
na p o ds t aw i e pr aw i dł ow o pr ow adz o ny 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 ustowy
o rąchunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego Sprawozdania finansowego' są
z nim zgodne. "

Ponadto poinformowała, Że zysk nętto: 1.081.488,62 zł składa się z przychodów i kosztów poza
czynszorych, czyli przychodów operacyjnych w wysokości - 834.941,50 zł (w tym przeszacowartia
i sprzedaŻ gruntów _ 683.252,65 zł) orazprzychodów finansowych tj. odsetek bankowych w wysokości -
365.880,99 zł i odsetekwpłaconychztytliluzadłuŻęniazalokale wwysokoŚci_257.100,9] zł.
Propozycja podziałtt zgodnie z art.5 pkJ.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniolYych i Statutem ($ 137

ust. 3) przedstawia się następująco:
a) na zasilenie centralnego funduszu remontowego spółdzielni - 1 .022.499,08 zł,
b) na zasilenie dztałalności spółdzielczych domów kultury - 58.989,54 zł.

Z sali nie padły Żadne pytania, więc przewodniczący zebranta odcąĄał uchwałę nr 2l2011,która została
przegłosowana:
głosów ,,za"- 74, głosów 

',przeciw'' - 0.

Ad.pkt.7
Przewodniczący zebrania poinformou,ała' Że sprawozdantę z realizacjl uchwał Walnego Zgromadzenia
odbywanego w częściach w 20I0r. (7, 8 i 10 czerwca), zawatte było w materiałach wyłożonych do
wglądu członków. Udzielił głosu Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Panu Adamowi
Szymonikowi, który przedstawił najwtznlejsze informacje o 11 uchwałach (podzielonych na 4 grupy
tematyczne), z których 9 zostało ztealizowanych, a 2 sąw ciągłej realizacjt.

Wobec braku do tego punktu pytan z sali przewodniczący odczyIał uchwałę nr 312011, która zostaŁa
przegłosowana:
głosów ,,Zd" - 74, głosów,,przeciw'' - 0.

Przewodnicząca komisji mandatowo-skrutacyjnej odcz3Ąała protokołu II z wynikami głosowania na
członków Rad osiedli, który stanowi załączniknr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt.8
Wobec braku dyskusji nad przedłozonymi sprawozdaniami Zarządu ZSM, przewodniczący obtad poddał
pod głosowanie uchwałę nr 4l20ll, w wyniku którego:

,/ Prezes Zarządu - Pan Marian Rusinowski - otrzymał następującąilośó głosów:
głosów ,,za" udzie\eniem absolutorium - 72, ,,przeciw" - 0,

./ Z-caPrezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Pan Adam Szymonik - otrzymał następującąilośó
głosów:
głosów ,,za" udzieleniem absolutorium - 74, ,,przeciw" _ 0,

,/ Z-caPręzesa ds. Ekonomicznych - Pani Hanna Jędrzejewska - otrzymała następującą ilośó głosów:
głosów ,,za" udzieleniem absolutorium - 74, ,,przeciw" - 0.
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Ad.pkt.9

Podpunkt a) punktu 9 porzadku obrad
W sprawie zmian do Statutu zawartych w projekcie uchwały Zarządu ZSM, przewodniczący zebrania
udzieliła głosu Panu radcy prawnemu Krzysztofowi Buczkowi-Pągowskiemu' który rozpoczął omawianie
p o szcze gólnych punktó w.

Pan Buczek-Pągowski pr zy stryił do omawian ia p o szcze gólnych zmian.

N

zmienianlr paragraf Statutu ZSM
i treść zmiany

komentarz
specjalisty ds. prawnych ZSM

I w $ 15 ust. 1 pkt. 16) otrzlrmuje brzmienie:
,, 1 6) prawo Żądaria przedstawienia
kalkulacji wysokoŚci opŁat zwięanych z:
a) eksploat acj ąi utr zymani em
nieruchomości w częŚciach
przypadających na ich lokale,
b) eksploat acj ą i utr zymani em
nieruchomości stanowiących mienie
Spółdzielni,''

Zmiana porządkowa
Skreślono:
,,c) pokrywaniem zobowiązań Spółdzielni z
innych tytułów'''

2 w $ 16 ust. 1 pkt. 5) otrz)'muje brzmienie:
,,5) uiszczać terminowo z gory do 10 dnia
miesiąca opłaty związane z:
a) eksploat acj ą i utrzymaniem
nieruchomości w częściach przypadaj ący ch
na jego lokal,
b) eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości stanowiących mienie
Spółdzielni,
c)prowadzeniem działalności społeczno
wychowawczej i kulturalnĄ ptzez
Spółdzielnie.''

J.w.
Skreślono:
,, - pokrywaniem zobowiązań Spółd zięlni z inny ch
t1.tułów''.

3 w $ 19 ust. 2 pkt. 3) otrzymuje brzmienie:
,,3) uporczywie uchyla się od
wykonywania istotnych zobowiązan
wobec Spółdzielni, a w szczególności
zalega z opłatami związanymi z
eksploatacj ą i utrzy maniem nieruchomo ści
w częściachprzypadających na jego lokal'
eksploatacj ą i utrzymaniem nieruchomości
stanowiących mienie Spółdzielni,''

J.w.
Skreślono:
,oraz z pokrywaniem zobowiązan Spółdzielniz
innych tytułów''.

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

Zmiana organizacyjna



5 rv $ 71 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
..5. Spadkobiercy osoby lub osób, którym
przysługiw ało społdzielcze 1okatorskie
prawo do lokalu powinni niezwłocznte
złoŻyc w spółdzielni odpis aktu
notarialnego poświadc zenja dziedziczenia
albo postanowienia o stwierdzeniu nabycia
spadku po osobie lub osobach, którym
przysługiwało spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu, aw razie dokonania działu
spadku kopię umowy lub odpis
po stanowienia sądu wskazuj ącego j akiej
osobie przypadło roszczenie o zwrot wkładu
mieszkaniowego nabyte w drodze
dzredziczenia."

J.w.

6 ll $ 80 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
."3. Spadkobiercy osoby lub osób, którym
przysługiwało spółdzielcze własno Ściowe
prawo do lokalu powinni niezwłocznte
złoŻyc w spółdzielni odpis aktu
notarialnego poświadc zenia dziedziczenia
albo postanowienia o stwierdzeniu nabycia
spadku po osobie lub osobach, którym
przysługiwało spółdzielcze własnoŚciowe
prawo do lokalu, aw razie dokonania działu
spadku kopię umowy lub odpis
postanowienia sądu znoszącego
rł'spółwłasno ść spółdzielczego
rr'łasnościowego prawa do lokalu nabytego
rv drodze dziedziczenia."

J.w.

' rv $ 88 skreśla się ust. 2
oznaczy w tekście jednolitym
..blrreślono)".

Dostosowanie przepisów do wymogów ustawy.

8 $ 93 otrzymuje brzmienie:
..Przeniesienie własności lokalu na TzęcZ
członkanie wymaga uchwały Walnego
Z gt omadzenia przy zwal aj ącej na zby cie
nieruchomoŚci.''

Zmtana redakcyjna
słowa,,Zebr ania Przedstawi ciel i'' zastępuj e się
,, Walne go Z gr omadzenia"

9 $ 96 otrz)'muje brzmienie:
..Właściciel lokalu niebędący członkiem
Spółdzielni może zaskarĘc do sądu
uchwałę Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni w takim zakresie' w jakim
dotyczy ona jego prawa odrębnej własności
iokalu. Przepisy $ 37 statutu stosuje się
odpowiednio."

Zmiana redakcyjna
słowa,,Zebr ania Przedstawi cieli " zastępuj e się
,, Walne go Zgr omadzenta"

10 w$ 112ust.3 skreślasię
; oznaczy w tekście j ednolitym
) ,,(skreślono)''.

Zmtana organizacyjna
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l1 w $ 112 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się
przypadĄ ącą na dany lokal niewniesioną
pTzez człotka częŚć wkładu
mieszkaniowego. I eże|i spółdzielnia
skorzystała Z pomocy uzyskanej ze środków
publicznych lub z innych środków, potrąca
się również nominalnąkwotę umorzenia
kredytu lub dotacji, w części przypadąące1
na ten lokal. Zwartości rynkowej lokalu
potrąca się także kwoty zaległych opłat' o
których mowa w $ 141 atakŻe koszty
określenia warlości rynkowej Iokalu. Z
wartości rynkowej lokalu potrąca się koszty
ogłoszeń o przetargu, o którym mowa w $
77Żlst.Ż"

t2 w $ 137 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Nadwyzka bilansowa Spółdzielni moze
zostać ptzeznaczona na fundusz remontowy
or az na ni e go sp o dar czą działalno ś c
statutową Spółdzielni.''

Zmiana sformułowania zapi su.

13 w $ 141 ust. I otrzymuje brzmienie:
,,I . Człotkowie Spółd zielni, którym
przysługuje społdzielcze prawo do lokali
mieszkalnych' wnoszą do Spółdzielni opłaty
na pokrycie kosztów eksploatacji i
uttzymanla nieruchomo ści w częściach
ptzypadĄących na ich lokale, eksploatacji i
utt zymania nieruchomo ści stanowiących
mienie Spółdzielni, atakże na pokrycie
kosztów działalności społecznej,
oŚwiatowej i kulturalnej, prowadzonej przez
Soółdzielnie.''

Zmtana porządkowa
Skreślono:
,,oraz Zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów"

t4 w $ 141 ust. 8:

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

Zmtana redakcyjna

Pan Krzysztof Buczek-Pągowski poinformował, Że zgodnie z regulamlnem obrad zebrani mogą podjąó
decyzję nad głosowaniem kilku punkt ów łącznie.
Przewodniczący zabrania poddał pod głosowanie zebranych sposób głosowania nad przedstawionymi
zmianami do Statutu. Za gŁosowaniem ich ,,blokiem'':
głosów ,,Zd" - 67, głosów ,,przeciw'' - 0.

Następnie przewodnic zący o dczytała uchwał ę nr 5 l 2011, któr a zo stała prze gło sowana :

głosów ,,Zd' - 71, głosów ,,plzeciw" - 0.

Podpunkt b) punktu 9 porzadku obrad
Przęwodniczący zebrartia poinformował, Że w ustawowym terminie 15 dni przed pierwszą częśctą
Walnego Zgromadzenia, do ZSM wpłynął projekt uchwały w sprawie zmian do Statutu podpisany przęz
ponad 10 członków.
W związku z tym, udzieliła głosu Panu Krzysztofowi Buczkowi-Pągowskiemu, który rozpocz$
omawianie poszczegóInych punktów.
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zmienianlz paragraf Statutu ZSM
i treśó zmiany (zapis pogrubiony)

komentarz
specjalisty ds. prawnych ZSM

I w $ 15 ust. 1. pkt.4) otr4umuje brzmienie:
,,4) prawo do otrzymania w sposób
wskazany w ustawie i statucie informacji o
czasie miejscu i porządku obrad Walnego
Zsromadzenia-"

Zmiana zbędna z uw agi na zbięŻność zapisów
statutu z ustawą. Przepisy ustawy mają charakter
powszechnie obowiązuj ący, nie ma zatem potrzeby
dodatkowo te go potwi er dzać, zapi sem statutowym.

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

J.w.

3 w $ 15 ust. 1. pkt.6) otrz)'muje brzmienie:
,,6) prawo Żądaniaw trybie określonym w
ustawie i statucie zamieszczenia w
porządku obrad Walnego Zgromadzenła
oznaczonych spraw."

J.w.

4 w $ 15 ust. 1. pkt. 16) otrzvmuie brzmienie: Zmianazbędna, zuwagi na fakt, iż słowo
,,szczegółowej'' i tak nie wskazuje z jakich
elęmentów miałaby się kalkulacj a opłat składać, a
otwiera pole do sporów na tle tego czy
przedstawi ona członkowi kalkulacj a j est
wystarczająco szczegółowa. Z tego samego
podobnie jak zapis statutowy brzmi w ustawie o
spółdzielniach mieszkaniowych
art. 4 ust. 64. Spółdzielnia jest obowiązana,na
Żądanie czŁolka sp ó łdzi elni, wł aś c i ci e l a l okalu
niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby
niebędącej członkiem spółdzielni, której
przysługuj e społdzielcze własnościowe prawo do
lokalu, przedstawió kalkulację wysokoŚci opłat.
w którym brak sformułowania o szczegółowĄ
kalkulacii.

,, 1 6) prawo żądania przedstawienia
szczegółowej kalkulacji wysokości opłat
zwięanych z:
a) eksploat acj ą i utrzymaniem
nieruchomości w częściach przypadający ch
na ich lokale,
b) eksploat acj ąi utrzymaniem
nieruchomoŚci stanowiących mienie
Spółdzielni'
c) pokrywaniem zobowiązan Spółdzielnl z
irurych tytułów.''

) w $ 15 ust. 4 otrzymuję brzmienie:
,,4.Przy wstąpieniu w poczet człoŃów
spółdzielni członek ma prawo otrzymac
nieodpłatnie j edną 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
Zyrardowa."

Aktualne brzmienie $ 15 ust. 4 odpowiada art. 8t
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 otrzymarie.
Ustawodawca pozo stawił kwe stię okre ślenia opŁaty
w gestii ZaruąÓl'. Proponowana zmiana jest
nieprecyzyjna d. nie określa dostatecznie
precyzyjnie zasadwedług których miałaby byó
określony koszt tj. np. w jakim 

''puŃcie
usługowym ." Zmianata równieŻ zmierza do
ustalenia kosztów kserowania materiałów na
Życzenie człolka na poziomie ponizej ponoszonych
przez spółdzielnię kosztów, co naraŻa spółdzielnię
na niepotrzebne koszty. Obecnie koszt kserowania
materiałów dla czŁotlkow wynosi 30 grlstronę. co

10
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nie j est żadnąbarierą dla pozyskiwania przez
człotka dokumentów spółdzielni. Byłaby to poza
tym jedyna opŁata, której wysokoŚó jest ustalona
wprost w Statucie.

6 w $ 16 ust. 1 pkt. 5) otrzymuje brzmienie:
..l. uiszczać terminowo z gory do 1 0 dnia
miesiąca opłaty zwąZane z:

a) eksploatacjąi utrzymaniem
nieruchomo Ści w częŚciach ptzypadający ch
na jego lokal,
b) eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości stanowiących mienie
Spółdzielni'
c) prowadzeniem dziaŁalnosci społeczno
uychowawczej i kulturalnej przez
Soółdzielnie.''

Zmtana zgodna zpropozycjązmian do Statutu
prze d stawi oną pr ZeZ Zar ząd.

- lv $ 16 ust. 1 skreŚla się pkt. 15) w
brzmieniu:
..1. Członek obowiązany jest:
(. )
15) udostępnić lokal w celu wykonania
operatu szacunkow ego przez
rze czoznawc ę maj ątkowe gor''
oznaczy w tekście jednolitym
.-(skreślono)".

Zmiana dotycząca pkt. 15) nie moze się ostać, ze
względu na to' Że obowięek udostępnienia lokalu
nie tylko wynika z innych przepisów (np.

doty czący ch udo stępnienia lokalu celem
sp or ządzenia wyceny w po stępowaniu
egzekucyjnym przez biegłego na zlecenie
komornika albo w postępowaniu sądowym o

przymusow ą spr ze daŻ lokalu stanowiąc e go odrębną
własność), ale i zdrowego rozsądku (np.

spotządzenia wyceny szkód w lokalu na potrzeby
ubezpieczenta).

w 8 16 ust. 1 skreśla się pkt. 17 w
brzmieniu:
..Członek obowiązany jest:
( ..)
17) wykonYwać inne obowiązki okreŚlone
w statucie Spółdzielni.'o
oznaczy w tekście jednolitym
,.(skreślono)".

Zmtana doty cząca pkt. 1 7) nie odpowiada
brzmieniu arl. 18 $ 5 i 6 ustawy Prawo spółdzielcze.

$ 6. Członek spółdzielni wykonuje równieŻ inne
obowiązki określone w ustawie lub w statucie.
Przepis tęnrytaźnie wskazuje, że człottka obcięa
wykonywanie obowiąków wskazanych w Statucie
spółdzielni . Z uwagi na fakt, iż okreŚlęnie
obowiązków członka zawatte w $ 16 Statutu ZSM
nie stanowi katalogu zamkniętego i obowiązki te

wskazywane Sąw innych przepisach tego samego

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

ust. 9 - obowiązek zgłaszaniawynajęcia lokalu
pr zez po siadacza lokatorskie go prawa do lokalu,
j e śli wiązaŁaby s i ę z ty m zmiana wy s o ko ś c i opłat
czynszowych, w s 69 - obowiązek zawiadomienia
spółdzielni pI zez r ozwie dziony ch małżonków,
któremu znichprzypadło lokatorskie prawo do
lokalu w wyniku podziałumajątku, w $ 147 ust. 2 -

obowiązek naprawy uszkodzeń wewnątrz lokal,
spowodowanych przez członka itd.)

9 w S 19 ust. 2 pkt. 3) otrzvmuie brzmienie: Zmtana odpowiada iędnemu z gtupy rozwldzanw

1t



,,3) uporczywie uchyla się od wykonywanra
istotnych zobowiązin wobec Spółdzielni' a
w szczegóIności zalega z opłatami
związartymi z ekspl o at acj ą i utr zymaniem
nieruchomości w częściach przypadąący ch
na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości stanowiących mięnie
Spółdzielni,''

Statucie proponowanych do usunięcia w projekcie
zarządu' Zapis taki jest zbyteczny po wygaśnięciu
niektórych przepi sów doty czący ch zawier ania
umów o spółdzielcze własnościowe prawo do
l okalu, or az p o zmiante zasad r o zliczaria wydatkó w
na nieruchomości m.in. w zakręsie
termomoderrrizacjt.

i10
I

w $ 26 ust. 1 otrz)'muje brzmienie:
,,1. Wnioski człoŃów skierowane do
Zarządu powinny byc rozpatrzone
nienłłocznie albo w ciągu od 7 do 14 dni
roboczych od dnia ich złożenia lub 30 dni
w sprawach skomplikowanych. O sposobie
załatwienia wni o sku Zaruąd zawiadamia
zainteresowanego na piśmie.''

Aktualny zapis Statutu jest wzorowany na
przepisach postępowania administracyjnego, w
szczególnoŚci na art.35 Kodeksu postępowania
administracyjnego:
Art. 35. $ 1. Organy administracji publicznej
obowiązane sązał'atwiać sprawy bez zbędnej
zwłoki.
$ 2. Niezwłocznie powinny byÓ załatwiane sprawy,
które mogą być tozpatrzone w oparciu o dowody
przedstawionę przęz stronę Łącznie z Żądaniem
wszczęciapostępowania lub w oparciu o fakty i
dowody powszechnie znane albo znanę zurzędu
organowi, przed którym toczy się postępowanie,
bądźmożliwe do ustalenia na podstawie danych,
którymi rczporządza ten organ.

$ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania
wyjaśniającego powinno nastąpić nie póŹniej niżw
ciągu miesiąca, a Sprawy szczególnie
skomplikowanej - nie później niżw ciągu dwóch
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w
postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od
dnta otr zymania odwołani a.

B iorąc pod uwagę duŻąIiczb ę członków spółdzielni
względem personelu zatrudnionego do
bezpośredniej obsługi mieszkańców w zakresie
,,załatw tani a i ch Spraw'' or az f akt, Że każdą z ty ch
Spraw musi rozpatrywać 3-osobowy Zarząd,taka
propozyci a ma wymiar niepraktyczny.

11 w $ 29 ust.2 otrązmuje brzmienie:
,,2. Walne Zgromadzenie jest dzielone na
części po osiągnięciu 20-21 procent
obecności uprawnionych do udziału w
zebraniu. ObecnoŚć uprawnionych w
granicach 2l-4| 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 Sprzęczny z art.8'ust. 1 ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych, który wiĘe
obowiązek dokonania p o działu walnego
zgromadzenia z iloŚciączłonków w spółdzielni, a
więc z iloŚciąuprawnionych do udziału w jego
obradach ogółem, anie z iloŚciąuprawnionych
obecnych podczas obrad walnego zgromadzenia.
Proponowany zapis utrudniałby też
przeprowadzenie Waln ego Zgr omadzenia, skoro
wynika zniego, że radanadzorczama obowiązek
podziału walnego zgromadzenia w przypadku gdy
frekwencja osiągnie określony poziom, co
powodowałoby koniecznośc przetwania obrad. W
aktualnych warunkach zapis taki prowadziłby do
przeprowadzenia j edno r azow o Walnego
Zgtomadzenia,naco w ZSM brak warunków
lokalowych.

12 w 6 30 ust. 1 otrzymuie brzmienie: Zmtana wątpliwa z u-wagi na art. 36 ustawy Prawo
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,,1. Członkowie Spółdzielni mogą brać
udział tylko w Walnym Zgromadzeniu
wta.zze współmałzonkiem lub osobą
wspólnie zamieszku jącą oraz korzy stać 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.''

społdzielcze, który daje prawo do uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu tylko członkom, ekspertom
(bezprawa głosu) oIaz z głosem doradczym
przedstawi ciele związku rewizyj nego' w którym
spółdzielni a jest zrzeszona, orz przedstawiciele
Krajowej Rady Spółdzielczej. Przepis ten nie daje
podstawy prawnej do rozszęrzenia tego katalogu. W
szcze gólności j ednak proponowan a zmiana
musiałaby wskazywaó dokładnie, że małżonkowi
nie przysługuje prawo zabtęrania głosu na Walnym
Zgromadzeniu. Wprowadzenie natomiast
możliwości brania udziału w W Z przęZ,,osoby
wspólnie zamieszkuj ąQe" z człoŃiem otwierałoby
drogę dlaudziaŁu dowolnie wybranych osób w
Walnym Zgromadzeniu co jest sprzeczne zwlw art.
36.

111J w $ 30 ust 2 skręśla się:
,,2. Członek ma prawo do korzystania
podczas jednej części Walnego
Zgromadzenia na własny koszt Z pomocy
jednego eksperta, w tym z pomocy
prawnej. Zamiar zaproszenia do udziału
w Walnym Zgromadzeniu eksperta
powinien zostać zgłoszony zarządowi nie
później niżna 14 dni przed terminem tej
części Walnego Zgromadzenia, w której
członek bierze udział pod rygorem
niedopuszczenia eksperta na posiedzenie
Walnego Zgromadzenia. Osob a, z której
pomocy korzysta członek nie ma prawa
zabierania głosuo ani udziału w
głosowaniach. Członek, 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
,,(slcreślono)" .

Aktualny zapis Statutu ma zapis porządkowy, tj.
daje Zarządowi czas na takie zorganizowanie
Walnego Zgromadzenia (np. odpowiednio dużej
sali) aby członkowie mogli wziąÓ w nim udział
nawet ze Znacznąi lo ścią ekspertów. Wprowadzeni e
takiego terminu nie ograniczapraw członków w
j akikolwiek sposób. Po dobne pr zepisy doty czące
ustalenia ostatecznej liczby uczestników w
odpowiednim terminie przed posiedzeniem organu
uchwałodaw azę go (Walnego Zgr omadzenia)
obowiązują np. w spółkach akcyjnych.
Zgłoszenie się znacznej ilości ekspertów, ktorzy
będąbrali udziaŁ w Walnym Zgromadzeniurazemz
człorkami, moŻe spowodowaó konieczność
wynajmu sali. Ktoś musi pokryó koszty ztym
związane. Trudno wymagać, aby koszty udziału
ekspertów w Walnym Zgromadzeniu spadały na
wszystkich członków.

I4 w $ 32 dotvchczasowv 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.''

Prop ono wan y zap i s j e st wątpl i wy z pr akty czne go
punktu widzenia. Po pierwsze doręczanie osobiste
za potwierdzeniem ponad 6000 członkom jest
czasochłonne i wcale nie będzie tanie. Po drugie nie
kuŻdy z człorlkow zamieszkuje w swoim lokalu
znajdl4ącym się w zasobach ŻSM, niekulzdy może
być obecny w chwili doręczenia' co w efekcie nie
gwarantuje doręczenia zawtadomienia w ogóle, a
ju;z na pewno (przy koni eczno ści kilkukrotnego
odwiedzania niektórych mieszkań) nie daje rękojmi
dokonania zawiadomienia w ustawowym terminie.

15 w $ 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. W przypadkuwniesienia do porządku
obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych
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spraw, zgłoszenta projektów uchwał lub
poprawek do zgłoszonych projektów
uchwał w trybie przewldzianym w $ 31 ust.
7 ,8 i 9, uzupełniony porządek obrad
powinien być podany do wiadomości
członków, osób i orgarizacjt
wymienionych w ust. 1 najpóźniej 3 dni
przed terminem pierwszej części Walnego
Z gr omadzenia p opr ze z wywi e s z eni e
ogłoszeń w biurze Zarządu, na klatkach
schodowych budynków oraz
administraci ach osiedli."

16 w $ 33 ust. 5 skreŚla się
,r5.'Warunek, o którym mowa w ust.3
uznaje się za spełniony także wówczas,
gdy na zebranie danej części Walnego
Zgromadzenia nie przyszedł żaden
z uprawnionych członków lub gdy
członkowie obecni na danej części
Walnego Zgromadzenia nie wzięli
udziału w głosowaniu' bądź podjęli
decyzje o skreŚleniu z porządku obrad
głosowania nad daną uchwałą lub
decyzję o odroczeniu rozpatrywania
danej sprawy.'o
oznaczy w tekŚcie jednolitym
,-(slcreślono)" .

SkreŚlony zapis odpowiada art' 8 ' ust. 8 ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych' trudno ztozumieć
tutaj intencj e wnioskodawców.

17 w $ 33 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
..8. Uchwałę w przedmiocie odwołania
członka Zarządu lub całe go Zaruądu uw aŻa
się za podjętą jeżeli opowiedziała się za nią
większość ogólnej liczby członków
uczestntczących w Walnym
Zgromadzeniu."
(skreśla się słowa: w obecności co
najmniej 30 proc. członków
uprawnionych do udziału w Walnym
Zq.romadzeniu)

Taki zapis Statutu chronił Zarząd pr zed pochopnym
odwołaniem przez bardzo niewielką liczbę
członków, co jest możliwe biorąc pod uwagę brak
kworum dla Walnego Zgromadzenlaw ogóle i
niewielką frekwencję . Trzebaptzy tym zwrocic
uwagę' iz zapis o podobnym charakterze
obowiązuje w ustawie o samorządzie gminnym, w
której dla odwołania wójta czy burmistrza gminy w
drodze bezpośredniego głosowania obywateli
(referendum) wymagane jest uzyskanie frekwencji
na poziomie 10 proc.

18 w $ 33 ust. 9 otrzymuje brzmięnie:
,,9. Uchwałę w przedmiocie zbycia
nieruchomości uwaza się zapodjętą jeżeli
opowiedziała się za nią większość ogólnej
Iłczby członków ucze stniczących
w Walnym Zgromadzeniu w obecnoŚci co
najmniej 31 proc. członków
uprawnionych do udziału w Walnym
Zsromailz€niu.''

Zmtana wprowadza niepotrzebne utrudnienie w
zbyłvaniu nieruchomoŚci, a w praktyce uniemożliwi
zbywante terenów zbędnych, co naraŻa członków
na p o no S Zeni e ni ep otr zebny ch ko s ztów lrtr zy mania
działek, zktorych spółdzielnia nie korzysta.

I9 w $ 35 pkt. 5) otrzymuje brzmienie:
,,Do wyłąc znej właściwości Walnego
ZgromadzenianaleŻy
(...)
5) podejmowanie uchwał w sprawie
podziału nadwyżki przychodów nad
kosztami lub sposobu pokrycia strat."

Zmtana sptzęczna z Prawem Spółdzielczym w:
Art. 5. $ 1. Statut spółdzielni powinien okręślaó:
8) zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu
ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni
Zmiana sptzęczna zPtawęm Społdzielczym W:
Art. 38. $ 1. Do v'ryŁącznej właściwości walnego
zgromadzentanaleŻy:
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(...)
4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału
nadvłyŻki bilansowej (dochodu ogólnego) lub
sposobu pokrycia strat;
Propozycj a wynika zapewne z niezrozumienia
pojęcia nadwyŻki bilansowej, która jest zgodnie z
art.75 ustawy Prawo spółdzielcze:
Zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek
dochodowy i inne obciąŻenia obowiązkowe
wynikające z odrębnych przepisów ustawowych,
stanowi nadwyżkę bilansową.

20 w $ 35 skreŚla się pkt. 17) w brzmieniu:
,,D o wyŁącznej właściwo ści Walne go
ZgromadzenianaleŻy:
(.. )
17) wybieranie i odwoływanie członków
Rady osiedla, spośród kandydatów
zgłoszonych przez członków.''
oznaczy w tekŚcie jednolitym
,,(slłeślono)".

Proponowana zmiana zmierza do zmiany charakteru
organu samorządu społdzielczego jakim jest Rada
Osiedla. Aktualnie jest to organ o uprawnieniach
dor adc zy ch. op i ni o daw c zy ch, któ re go członkowi e
pełnia rolę stałych r epr ezentantów mie szkańców
poszczegolnych osiedlt przed pozostałymi organami
spółdzielni' P rzy czym kaŻdy członek moze wziąó
udział w posiedzeniu rady osiedla i zabierac głos.
Dotychczas w radach osiedli zdarza się, iż nie
zgłasza się tylu kandydatów ile jest miejsc w każdej
radzte.
P rzede wszystkim zvnóciÓ należy uwagę ta art. 3 5

ustawy Prawo spółdzielcze :

$ 3. Statut może przewidywaó powołanietakŻe
inrrych organów niż wymienione w $ 1,

składających się z członków spółdzielni. W takim
wypadku statut okreŚla zakres uprawnień tych
organów oraz zasady wyboru i odwoływania ich
członków.
Z przeptsu tego wynika, Że wszelkie organy inne
niż zar ząd, ruda nadzorcza i walne zgr omadzenia, o
ile sąpowoływane na podstawie Statutu spółdzielni
muszą pochodzió z wyboru.

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

Zmiana zbędna. Po pierwsze od wielu lat ZSM nie
nabywało nieruchomości ani plawa użytkowania
wieczystego. Po drugię zmianapoważnie utrudni
ewentualne nabywani e nieruchomo ści, ponie w aŻ z
kuŻdym nabyciem trzebaby czekać do decyzji
Walnego Zgromadzenia. Gdyby zatemZSM chciało
pilnie nabyć jakaś nieruchomość po atrakcyjnej
cenie, albo w drodzeprzetargu, szybkie podjęcie
decyĄi okuŻe się niemozliwe' albowiem zwołanie
Walnego Zgromadzenia trwa ponad 3 tygodnie.
D oty chczas o we zap i s y uzale Żniając e nabywani e
nieruchomości od uzyskanie zgody rady nadzorczej
w wYstarczaiący sposób chronią interes członków'

2Ż w $ 35 dodaje się pkt. 18) w brzmieniu:
,,Do wyłąc znej właśctwoŚci Walnego
ZgromadzenianaleŻy:
(...)
19) podejmowanie uchwał w sprawie
prrystępowania do organizacji
snołecznvch oraz wvstenowania z nich.''
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23 w $ 35 C skreśla się ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Walne Zgromadzenie może podjąć
decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad
kilkoma punktami porządku obrad
lącznie."
oznaczy w tekście jednolitym

""kkreślono)''.

Propozycja całkowicie niepraktyczna. Utrudnia
prowadzenie obrad, a przede wszystkim powoduj e
wydłużenia ich trwania.

24 w $ 35 C skreśla się ust. 4 w brzmieniu:
,,4. Cz|onkom Rady Nadzorczej, Zarządu
or az przedstawicielo m Zw iązku
RewĘjnego lub Krajowej Rady
Spółdzielczej, głos może być udzielany
poza kolejnością.''
oznaczy w tekście jednolitym
,,(slcreślono)" .

Propozycja całkowicie niepraktyczna. Udzielanie
głosu poza kolejnościączłonkom w/w organów
spółdzielni oraz otgarlizacji spółdzielczych j est
podyktowane nie chęcią zagw ar antowania j akichŚ
przywilejów, ale faktem, że wypowiedzi tych osób
naj częściej porządkuj ą dyskusj ę podczas Walne go
Zgr omadzenia daj ąc możliwo ść przekazyw ania
członkom takich wyjaśnień, które prowadządo
wygaszenia niepotrzebnych sporów pomiędzy
członkami wywołanych nierzadko brakiem
informacii.

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 wyborczych
odpowiednio do tego, którą grupę
członków, o której mowa w $ 29 ust.2
dani kandydaci reprezentują.''
oznaczy w tekście jednolitym
..(skreślono)".

Zmtana zmleTza do usunięcia zasady wedle której w
radzie nadzor czej zasiadająreprezentanci
wszystkich osiedli, a nie tylko ci członkowie np. z
j edne go o siedl a, ktor zy zgr omadzili naj więcej
głosów spośród swoich sąsiadów. Aktualny zapis
gwarantuje utrzymanie stałych proporcji w radzie
nadzorczej, co jest konieczne biorąc pod uwagę, iż
kaŻdy członek ZSM moŻe głosować np. na
kandydata z sąsiedniego osiedla na którym nie
zamieszkląe, albo tylko na znanychmu kandydatów
z własnej okolicy. Zapis taki pozw ala takŻe
zorientować się członkom spółdzielni, na jakim
o siedlu/grupie o siedli p o szcze golni kandydaci
zamteszkuią.

]6 w $ 36Askreślasięust.6 wbrzmieniu:
,,6. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani
kandydaci z poszczególnych list, którry
uzyskali kolejno największą liczbę
oddanych głosów licząc łącznie wyniki
głosowań na te listy na wsrystkich
częś ciach Walnego Zgr omadz€nia.''
oznaczy w tekście jednolitym
--bkreślono)".

l- n' $ 39 ust. 3 zdanie pierwsze otrz)'muje
brzmienie:
..Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani
rr1'łącznie członkowie Spółdzielni.
(skreśla się słowa: legitymujący się
rłl'ższym wykształceniem albo
n1'kształceniem 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 lesitYmuiacv sie

Aktualny zapis statutu wymusza na kandydatach do
rady nadzorczej wylegitymowanie się
kwalifi kacj ami o dpowiednimi do pełnienia funkc.j i
w radzie nadzorczej, co pozwala członkom -
wyborcom dokonać ocęny kandydatów pod
względem ich wykszt ałcenia, do świadczenia
zawodowego, społecznego i wybrac tych, którzy w
ich ocenie daj ą rękoj mię naj więks zej przy datności
w radzie nadzorczej. Proponowany zapis jest
otwiera powrót do sytuacji gdy członkowie
wybierali do rady nadzorczej osoby przypadkowe,
nierzadko anonimowe. Podobny cenzus
wykształcenia wprow adzono w przępisach
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wykształceniem Średn im or az
doświadczeniem w pracy w organach
Snółdzielni.''

doty czący ch c zł onkó w r ad nadzor c zy ch w sp ółkach
Skarby Państwa.

28 w $ 41 ust. 1 skreśla się pkt. 3)w
brzmieniu:
,, 1 . Do zakresu dziaŁania Rady Nadz orczej
naleŻy:
(.. )
3) podejmowanie uchwał w sprawie
nabycia nieruchomości oraz nabycia
zakładu lub innej jednostki
organizacyjnejo"
oznaczy w tekście jednolitym
,,(slcreślono)" .

Wprawdzie zgodnie z Prawem Spółdzielczym w:
Art. 46, $ 1. Do zakresu działania rady nałeŻy:
(...1
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i
obciążenia nieruchomoŚci oraz nabycia zakładu lub
innej j ednostki organizacyj nej ;

To jednak:

$ 2. Statut moŻe zastrzec 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
przyiąó dla rady nazwę komisii rewizvinei.

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

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

31 w s 41 ust. 1 skreŚla sie okt. 12)
brzmieniu:
,,1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej
należy:
(...)
12) ocena pracy Rad Osiedli,"
oznaczy w tekście jednolitym
,,(slcreślono)" .

32 w $ 41 ust. 1 skreśla siępkt. 18) w
brzmieniu:
,'1. Do zakresu dztałaniaRady Nadzorczej
naleŻy
(...)
18) ustalanie innvch opłat

Zgodnie art.46 $ 2 ustawy Prawo społdzlelcze:
Statut moŻe zastrzec do zakresu działaniarady
jeszcze inne uprawnienia.
Zwrocic przy tym naleŻy uwagę, iz pozbawienie
rady nadzorczej kwestionowanego uprawnienia
spowodowałoby, iż to Zatząd samodzielnie
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obowiązuj ących członków,''
oznaczy w tekŚcie jednolitym
,,(slcreślono)" .

musiałby bezpośrednio decydować o wysokości
opłat czynszowych, na zasadzię domniemania
kompetencji wynikając ego z art. 48 s 2 ustawy
Prawo spółdzielcze:
$ 2. Podejmowanie decyzji niezastrzeŻonych w
ustawie lub statucie innym organom naleŻy do
zaruądu.
Ponadto sama ustawa o spółdzielniach
mi e szkaniolvych nakłada obowi ązek okre ślenia w
statucie, jaki organ odpowiada za ustalenie opłat i
ich wysokości.
Art. 4.1. (7) Członkowie spółdzielni, którym
przysługują społdzielcze prawa do lokali, są
obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów
zw lązany ch z eksp l o ata cj ą t utr zy mani em
nieruchomości w częściach przypadających na ich
lokale, eksploatacj ą t utr zy maniem nieruchomo Ści
stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczartlę
opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
2. Q) Członkowie spółd zteInt będący właściciel ami
lokali są obowiązani uczestnl czy c w pokrywaniu
ko sztów zw iązany ch z eksp l o ata cj ą i utr zy mani em
ich lokali, eksploatacj ą i utrzymaniem
nieruchomoŚci wspólnych, eksplo atacjąi
utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie
spółdzielni przez uiszczante opłat zgodnie z
postanowieniami statutu.

aa
JJ w $ 41 ust. 2 otrzymuję brzmienie:

-2.W celu wykonania swoich zadanRada
Nadzorcza żąda odZarządu, członków i
pracowników Spółdzielni wszelkich
sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i
dokumenty oraz Splaw dzac bezpośrednio
stan maj ątku Spółdzielni.''

Dotychczasowy zapis dawał radzie nadzorczej
prawo do Żądania informacji. Proponowany zapis
natomiast nakłada na radę obowiązek ichządania'
W praktyce jednak niczego to nie zmienia w
stosunkach radanadzorcza_ zarząd lub rada
nadzor cza - pracownicy Spółdzielni, albowiem rada
t tak zażąda niezbędnych informacji kiedy tylko
uzna, Żejest to potrzebne. Potrzeby takiej natomiast
nie wvkreuie sie sztucznie ooorzez zauts w statucie.

34 Rozdział VI otrzymuje tytuł: ,,Rozdzial
VI. Komitetv Domowe"

35 $ 59 otrzymuje brzmienie:
0,1. Komitet Domowy jest organem
doradczym reprezentującym członków-
właścicieli Spółdzielni z danego budynku
wobec pozostaĘch organów Spółdzielni.
2. Komitet domowy składa się z co
najmniej 3 osób wybranych na okres
trzech lat, spośród członków
zamieszkaĘch w fym samym budynku
Spółdzieln i, na zabr aniu tychże członków
w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów. Zebranie jest ważne
o ile uczestniczy w nim co najmniej 1/10
członków zamieszkaĘch w budynku. Za
wybrane uważa się osoby, które
otrzvmałv koleino naiwieksza liczbę

Proponowan a zm:rana zmiet za do zastąpienia Rad
Osiedli poprzez utworzenie w kazdym budynku
Komitetów Domowych. Wady tego rozwiązanta:
1) brak organu doradczego mogącego uzgadniać
między grupą budynków kwestie wylłaczające
poza granice jednej nieruchomości np. kwestie dróg
wewnętrznych, napraw chodników' wspólnych
placów zabaw itp. a więc infrastruktury wspólnej
dla więcej niŹ jednego budynku
2) 3 osobowy komitet mimo, ze jest wybierany na
3Iata wg. proponowanych zapisów moŻębyć z dnia
na dzien odwołany (przedupływem kadencji) przez
innągrupę sąsiadów stanowiących również 1/10
mieszkańców. W efekcie w przypadkuróŻnicy zdai
w danym budynku istnieje duże ryzyko, że nie
będzie moŻnauzyskaó iednolitei i niezmiennei
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głosów. Przepisy tego paragrafu stosuje
się również przy odwoĘrvaniu członków
Komitetu Domowego.
3. Pierwsze zebranie w celu wyboru
Komitetu Domowego zwołuje Zarząd z
własnej inicjaĘwy lub na wniosek co
najmniej 1/10 członków zamieszkaĘch w
danym budynku. Zwyborów Komitetu
Domowego sporządza sie protokół.''

opinii w pewnych sprawach.
3) propozycja zmierza do powołania ponad 140
komitetów domowych. Nawet jeśli się to
powiedzie, to organizacyjnie moŻę by ó bardzo
utrudnione zebranie wkrótkim czasie opinii od
wszystkich zainteresowanych. Sprawniej szym
tozwiązaniem jest jednak funkcjonowanie kilku rad
osiedli.

36 $ 60 otrz)'muje brzmienie:
,,1. Do zakresu działania komitetu
Domowego na|eĘ:
t) organwowanie zebrań członków_
właŚcicieli z nieruchomościo której działa
Komitet Domowy,
2) współdziałanie z innymi organami
Spółdzielni w zakresie utrzymania we
właściwym stanie budynku i terenu w
obrębie dzialania Komitetu oraz
zgNaszanie wniosków w tym zakresie
organom Spółdzielni'
3) ocena pracy administratora i
gospodarza domu lub firmy sprzątającej
oraz zgłaszanie Zarządowi wniosków w
tym zakresie,
4) organwowanie pomocy sąsiedzkiej i
mediacj a w r ozviąryw aniu przez
członków spraw sąsiedzkich,
5) wyrażanie opinii w przedmiocie
planowanych w budynku remontów oraz
zgłaszanie uwag odnośnie ich wykonania;
6) udziałw przeglądach stanu
technicznego budynkuo
7) uczestniczenie w odbiorach robót
remontowych wykonywanych na terenie
działania Komitetu,
8) wyrażanie opinii co do przeznaczenia
lokali uĘtkowych 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 podjęĘ ch przez
Komitet Domowy przysługuje odwołanie
do Rady Nadzorczej lub Walnego
Zgr omadzen ia Członków.''

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 weryfikowanię ilości
zameldowanych' które j est praktycznie
niewykonalne.

I aa
$ 61 skreŚla się:

,,Do zakresu działania Rady osiedla
naleĘz
1) współdzialanie z Zarząd'em
Spółdzielni przy ustalaniu planów
sospodarczvch w zakresie sosoodarki
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zasobami mieszkaniowymi na terenie
swojego osiedla orazw zakresie
działalnoŚci kulturalno-oświatowej,
2) zglaszanie wniosków w sprawie
działalności społecznej na terenie osiedla
oraz otganizowanie we własnym zakresie
pomocy i opieki społecznej,
3) krzewienie kultury wspóĘcia
społecznego i propagowanie
poszanowania mienia społecznego,
4) organizowanie rozjemstwa wśród
zwaśnionych mieszkańców,
5) stawianie wniosków dotyczących
utworzenia na terenie osiedla placówek
gospodarczy ch i socj alnych,
6) współdziałanie z Zarząd'em
Spółdzielnio Radą Nadzorczą i
organizacjami społecznymi w dziedzinie
realizacj i zad'ań gospodarc W ch,
socjalnych ikulturalnychwosiedlu
oraz innycbzadań o charakterze
ogólnomiejskim,
7) udzielanie członkom rzetelnych
informacji na temat statutowej,
organizacyjnej i gospodarczej
działalnoŚci Spółdzielni z podaniem
przy czyn zaistnienia ewentualnych zmian
w planach finansowych, remontowych
oraz podwyżkach opłat itp.o
8) rozpatrywanie i opiniowanie
wniosków zgłoszonych przez
mieszkańców osiedla,
rozpatrywanie innych spraw związany ch
z działa|noŚcią o siedla.''
oznaczy w tekście jednolitym
,,(skreślono)".

38 $ 62 skreśla się:

,rSzczegółowy zakres działania, tryb
obradowania oraz sposób podejmowania
uchwał i inne sprawy organizacyjne
Rady Osiedla okreŚla regulamin Rady
Osiedla uchwalony przez Radę
Nadzorczą.o'
Oznaczy w tekście jednolitym
,,(slcreślono)" .

39 w $ 137 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
o,1. Spółdzielnia prowadzi działalnośÓ na
zasadach rachunku ekonomicznego."

Zmtanabardziej odpowiada treści ustawy Prawo
spółdzielcze w:
Art. 67 . Spółdzielnia pr owadzi działalnośÓ
gospodarcz ąna zasadach rachunku ekonomicznego
pr zy zap evrnieniu korzyści członkom spółdzielni.
To jednak biorąc pod uwagę, Że pojęcta
ekonomiczny i gospodarcZy sąw zasadzie tozsame,
zmianata nie wpłynie w jakikolwiek sposób na
zmianę funkcionowania spółdzielni iako taka iest
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zbędna.
40 w $ 137 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Nadwyzka bilansowa Spółdzielni może
zostać przeznaczona na fundusz
remontowy oraz na niegospodarczą
działalno śÓ statutową Spółdzie lni.''

Zmiana zgodna z propozycjązmiu"t do Statutu
prze d stawi oną pr zez Z ar ząd.

4I w $ i38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,'2. Spółdzielnia tlłv orzy następujące
fundusze celowe:
a) fundusz remontowyo
b) fundusz zakładowych Świadczeń
socjalnych."
(skreślono słowa:
a) fundusz remontowy dzielony na:

-poszczególne nieruchomoŚci budynkowe,
_nieruchomości wspólne.)

Zmtana stanowi powrót do brzmienia statutu sprzed
2007 r. i niewątpliwie moze skomplikowaó
funkcj onowanie spółdzielni' zwłas zcza, Że

obowiązek funduszu remontowego obejmuje nie
tylko budynki mieszkalno-usługo w e, Iecz na całe
zasoby mieszkaniowe, w tymtakŻe budynki
administrac yjne or az placówki kulturalno
oświatowe.
Art. 6 usm
3. 

('') Spółdzielniatworzy fundusz na remonty
zasobów mieszkanio!\Ych. odpisy na ten fundusz
ob ciĘaj ąko szty go spo darki zasobami
mieszkaniolvymi. obowiązek świadczenia na
fundusz doty czy członków spółdzielni, właścicieli
lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób
niebędących członkami spółdzielni, którym
przysługuj ą spółdzie\cze własnościowe prawa do
lokali.
Powoduje to, koniecznośó nie tylko tworzenia
funduszu remontowego dzielonego na części
odpowiadaj ące budynkom mieszkalno-usługowym :

Art. 4 usm
41.(IŻ) Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla
kaŻdęi nieruchomoŚci:
1) ewidencj ęi rozliczenie 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 szczególne nieruchomo ści powinna uwzględniać
wszystkie wpływy i wydatki funduszu
remontowego tych nieruchomości.
Ale i ewidencjonowania części wpływów na
pokrycie wydatków remontowych nieruchomości
niepr zeznac zo nych do zamieszkiwani a. Aktualny
zapis statutowy dotyczy sposobu prowadzenia
ewidencji w funduszu remontowym i jako taki
odpowiada takpottzebom spółdzielni' jak i
obowiązui ącym przepisom.

42 $ 140 otrzymuje brzmięnie:
,,Zasady r ozliczania ko sztów działalno ści
społecznej, oświatowej i kulturalnej
prowadzon ej przez Spółdzielnię oraz
ustalenie obciĘen finansowych człotków z
tego tytułu okreŚla Rada Nadzorczai
proponuje do zatwierdzenia Walnemu
Zgromadzeniu."

Wprawdzie ustawa Prawo społdzielcze przewiduje
możliwośó powierzenia Walnemu zgromadzeniu
uchwalania planów w w/w zalłesie,
A|i.46. $ 1' Do zakresu dziaŁantarady naleŻy:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów
działalno ści społecznej i kulturalnej ;

$ 2. Statut moŻe zastrzec do zakresu działaniarady
jeszcze inne uprawnienia. Statut moŻercwnieŻ
Drzękazac do wyłącznei właściwości walnego
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w $ 146 dodaję się ust. 1 A w brzmieniu:
,,1A. Podstawowy zakres obowiązków
Spółdzielni w dziedzinie napraw
obejmuje wymianę drzwi balkonowych i
okien we lokalach."

Przew'odniczący zabrania poddał pod głosowanie zebranych sposób głosowania nad przedstawionymi
zrnianami do Statutu. Za głosowaniem ich ,,blokiem'':
głosów ,,Zd" - 61' głosów ,,przeciw" -2.

\astępnie przewodniczący odczytała uchwałę nr 5,Ą/2011, która zostałaprzegłosowana:
głosóv' ,,Za" - 5, głosów ,,przectw" - 6I.

Ad.pkt. 10
Przeu'odniczący udzielił głosu Pani Harrrrie Jędrzejewskiej - Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych w celu
omówienia projektu uchwały określającej sumę zobowiązanjakie spółdzięlniamoże zacirynąc w 2011r.
na dztałantabieŻące.
Zgodnie z Prawem Spółdzielczym (art. 38 pkt' 7) i Statutem ZSM ($ 35 pkt. 8), Że do vłyŁącznej
*1asciwości Walnego Zgtomadzenia naleŻy ,,oznaczenle najv,1lŻszej Sumy zobowiązai, jaką
S połdzielni a możę zacirynąÓ" .

\\_ rych granicach Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą tworzy plany gospodarczo-finansowe,
uchrł'alone pIzez RN, zaciąga bieŻące zobowtązania na zakup towarów i usług. WysokoŚć tych
zobowtązanw 20IIr. v,ryznaczonazostała na kwotę 40.000.000,00 zł.

Po tych wyjaśnieniach przewodniczący odcz7Ąał uchwałę nr 6l2011,ktorazostaŁa przegłosowana:
głosów ,,Zd" - 57, głosów ,,przeciw'' - 0.

Ad. pkt. 11

Przewodniczący zebrania zwrocił się do Z-cy Prczesa ds' Techniczno-Eksploatacyjnych - Pana Adama
Sz1'monika o omówienie pięciu uchwał związanychze zbyciem nieruchomoŚci.

Dotyczy to następuj ących nieruchomości :
. uchwała 7l201I (działka 2745166 l dziaŁka 2745158) i uchwała 8l20II (działka 2745165 i działka

Ż745158) - to pawilony usługowe' które ZSM odzyskałana drodze sądowej,
. uchwała 9l20II (działka 268415 i działka 268417) - to siedziba TKKF' gdzie występują problemy

finansowe nawet z płaceniembieŻących opŁat, a budynek wymaga kapitalnego remontu. ZSM nie ma

I
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;
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;
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zgr omadzenia podej mowanie uchwał we
wszystkich lub niektórych sprawach wymienionych
w $ 1 pkt. 1,3 oraz 5; w takim wypadku statut
moŻe przyjąÓ dlarady nazwę komisji rewizyjnej.
to j ednak zmiana ta niepotrzebnie angaŻuje w
szczegóły walne zgromadzenia i de fakto zmierza
do powierzeniu walnemu zgromadzeniu
komp etencj i nadzor czyc h. Wy star czy zauw aŻy c, iż
ustawodawca w art. 4 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniolvych powierza walnemu zgromadzeniu
tylko decyzje, co do prowadzeniaprzez spółdzielnie
lub nie działalności kulturalno oświatowej.
5. 

(l3) Członkowie spółd zięlniuczestniczą w
kosztachzu,iązanychzdziałalnoŚciąspołeczną
oświatową i kulturalną prowadzon ąprzez
spółdzielni ę, jeŻeli uchwała walnego zgromadzenia
tak stanowi.
Propozycja całkowicie oderwana od moŹliwości
finansowych członków spółdzielni, a przy tym
nieprecyzująca na jakich waruŃach wymiana taka
miałaby się odbywać, czry choóby kto miałby

o takiei wvmianie.
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na to środków i prowadzirozmovnry zPrezydentemŻyrardowa, który wyraził wstępne zainteresowanie
przejęciem siedziby TKKF,

o uchwała I0l20I1 (działka 268417I) i uchwała IIl2011 (działka Ż684172) - to stare budynki po
hydroforniach, które zgodnie z obowięującymi przepisami muSZą zostaÓ przeniesione bezpośrednio
do ,,obsługiwanych'' pTzęZ nie nieruchomości (w planach na ten rok).

Z sali padło pytanie o cęny zbycta.
Zarząd wyjaśnił, Że zbycie prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości wymienionych w uchwałach
nr 7l20l1,812011, I0lŻ01I i filŻu1 odbędzie się na następujących zasadach:
1) zbycie nastąli w formie ptzetargu,
2) podstawądo określenia ceny wywoławczejbędzie aktualna kwota zawarta w operacie szacunkowym,

sporządzonym na potrzeby transakcji przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
W odniesieniu do uchwały nr 9l20I1 będąprowadzone negocjacje w PrezydentemŻyrardowa.

Z salt padło pytanie na co zostanąptzeznaczone pozyskane Ze sprzedaŻy środki.
Zarząd wyjaśnił, Że będzie to zysk Spółdzielni, o przeznaczeniu (podziale) którego zadecyduje Walne
Zgromadzenie ZSM, analogicznie do uchwały, którąpodejmuje obradujące właśnie WZ.

Poniewaz zgromadzeni nie mieli więcej pytan, przewodniczący zebranta odczyĄał:

u chw ałę nr 7 l 2011, któta zo stała prze gło sowana :

głosów ,,Zd" - 58, głosów ',przeciw'' - 0.

uchwałę nr 8l20tl, która została przegłosowana:
głosów ,,Zd" - 58, głosów,,przeciw'' - 0.

u c hwałę nr 9 / 2011, ktor a zo stała prze gło sowana :

głosów ,,Z3" - 57, głosów ,,pfzeciw" - 0.

u c hw ałę nr l0 / 20l t, któr a zo stała przegło sowana :

głosów ,,Zd" - 57, głosów ,,przeciw'' - 0.

u chw a łę nr 11 l 2011, która zo stała prze gło sowana :

głosów ,,Zd" - 57, głosów 
',przeciw'' 

- 0.

Ad.pkt. 12
Przewodniczący zebrania poinformował, Że do Walnego Zgromadzenia nie wpłynęły odwołania od
uchrł'ał Rady Nadz orczej.

Ad.pkt. 13
Przewodniczący poinformował, ze komisja mandatowo-skrutacyjna sporządzaŁa na bieŻąco protokół III
z jawnego głosowania uchwał, który został rownteŻ podpisany ptzez sekretarza i przewodniczącego
zebtarua i stanowi załącznlknr 3 do niniejszego protokołu.

Podziękował wszystkimzaprzybycie i zakonczyłobrady II części Walnego Zgromadzenia ZSM.

SEKRETARZ
il CZĘSCI WALNEGO

PRZEwoDNICZĄCY
II CZĘSCI WALNEGO
ZGROMADZENIA ZSM

sPoŁÓ.1ELN lA M l ESZK AN l o\ł'i
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I
Z|ącznik * ..lĘ..do protokołu
l.[. CZĘSCI WALNEGO ZGROMADZENIA

PRoToKoŁ I

1. Przewodniczący

2. Sel<rętarz

3. Członek

4. Członek

5. Członek

6. Członek

7. CzŁonek

8. Członek

Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie ZSM zostało zwołane pfawidłowo, w trybie
przewidzianYmw$31 ust'lStatutuZSM,aczłoŃowiepowiadomieniwsposóbiwterminie
określonym w $ 32 Statutu ZSM.

Komisja 
't*i.J;;l ," "g.r4.sek... rpru*ionych do udziału * l.l.. C-'gści Walnego

Zgronadzenia' na godzinę ..'/.|i.::....,przybyło ...Ab..... członków, co stanowi ..1,,..t .. ....'vr.
Po odczytaniu niniejszego protokołu komisj a sporządza na bieŻąco załączhik w którym

zapisane zostaną czas i zmiana ilości gqób obecnych na zebraniu, wynikaj ące z przyjscia
członków uprawnionych do udziału w .i.i.'.. Części Walnego Zgromadzenia, po odczytaniu
niniej szego protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakonczono.

2.
'fu ł^ęu.....

J.

4.

5.

8.

; Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybra nei l)
nu ,... CZĘSCI WALNEGO ZGROMADZENIA rv dniu .i$(.os.zorrr.

Komisj a ukonstytuowała się następuj ąco :

P anilP an . .. Ł.zw. e. l[Ą. . . .. .. . . I,-.t't .Pn. N...

Pani/Pan ..... Ir" g. Ę\..h.......D2 \Ł. N'.!t. B. l C Z
Pani/Pan ....... l. 0. l'-.A..ryI A........'])1.{L F. t. K Ą
Pani/Pan....'./łtr..l .fi 

'ŁL.tŃ.l.r..łPani/Pan .....p.fi..q.tftf it_...F.':. .ę.?'.a.N..(9b \ K4
Pani/Pan ..... !.vt&r.K.T.. .'.C:L.-ŁfN 1 .K
Pani/Pan .......(EN'Ą t.ft.......r.frll'Ł.K-
Pani/Pan

t-z--Z---{-/



Załącznik do protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej

obecnych na zebtaniu' wynikaj ące Z przyjścia członków

po odczytaniu protokołu komisji z godztny Ąi ?" 
,

stwierdzający zmiany ilości osób

uprawnionych do udziaŁu w nim,
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godzina i1ośó
osób
przybyłych

ilośÓ osób
uczestniczących
w zebraniu

podpis
sekretarza
komisii mand.-skrut.

podpis
przewodniczącego
kornisii mand.-skrut.
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Komisj a Mandatowo-Skrutacyjna w składzie :

,)

klączn1k nr ..X... do protokołu
.l.{.. CZĘSCI WALNEGO ZGRoMADZENIA
--ż

PRoToKoŁII

Pani/Pan lL#uM,iJ, D xłrł"ł'. w,u lx......
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' '' ''tiA tvllEszKANlowA
. .- ;1';511izacYJno'l"rawnY -' ':.";l';: ńl środxowa 35
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; ię; o$s=3$_4't do 42

1. Przer.r,odnlczący

2. Sekretarz

3. Członek

-ł. Członek

5. Członek

6. Członek

7. Członek

8. Członek Pani/Pan

Stu-ierdza, ,Że -\a uprawnionycŁ y'.o głosowania według listy obecnor"i ....9.ń........ osób, na
godzinę . 'Ą.8:.l.. ..., oddano . . .y.u..' . ... karty do głosowania. w tym głosów:

os.Zeromskiego, Sikorskiego

os.Kościuszki, Centrum

os.Wschód

os.Teklin, Piękna, Łąkowa

W wyniku tajnego głosowania nizej wymienieni kandydaci otrzymali następującą ilośó
lł'żnych głosów,,za":

Rada Osiedli Zeromskieqo. Sikorskiego

1. Kacprzak Joanna

2. Kierlańczyk Wiesława

3. Łagutko Hanna

4. Peno Barbara

5. Piaseczna Alicja

6. Popielczyk Stanisław

7. Rypina Krystyna

8. Szemet Krystyna

9. Wesołowska Jadwiga

X5

ilośó głosów

8q

Pani/Pan W..|ilil,+.Q,. L
Pani/Pan 

'frfrr.p- 
1*

Pani/Pan ..kQ:łL, uł.{b,



Rada Osiedla Batoreeo

1. Choiński Lech

2. Matysiak Henryk

3. Mela Leszek

4.LangaMaria

5. Lewandowska Teodora

6. StefanskaZofta

7. Wiśniewska Irena

Rada osiedli Kościuszki. Centrum

1. Bogucka Ewa

]. Drużyński Andrzej

-1" GałązkaBarbara

ł- Gwiuździhska Krystyna

:- Józekowski Tadeusz

6- Kamiński WŁodzimierz

Seferyniak Marian

t_ Skoczyński Lesław
q- Sławńska Ewa

1 ł}_ \fi-alczak Włodzimierz

tr [_ s_ozniak Bogusław

[ada osiedla Wschód

L BoderBogdan

3' F"-rmmik-oraczElŻbieta

4 I mnrgenc Helena

S^ ilfuczak Krystyna

ffi' nffikr Irsna

T fuilmk-Farska Iwonna

t' $ilnnnnm"ska Kr.vsĘna

Ę1 $ugfumi*i R1_szard

]lM. Wmńeqsl:a Bozenna

Mtfuiedli Teklin_ Piękna. Łąkowa

ml. funnmta tlanna

:t mmil'lmmki }.{irosłarv

ilośó głosów

B!ł
BE
BA
s5
Bł
BT

iloŚó głosów

iloŚó głosów
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86
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3. Chełmińska Jadwiga

4. Cichocka ElŻbięta

5. Galiński Jan

6. Grundman Wojciech

7. Kucharski Lech

8. Marezak Lidia

9. Ogonowski Witold

10. Ratajczyk Teresu

IlrRzeczycka Barbara

12. Skonieczny Andrzej

13. Swędrowska Krystyna

14. Tomaszewski Adam

15. Zięlińska Krystyna

\a tym protokół zakoiczono.

}iarty do głosowania stanowią zil'ącznikdo niniejszego protokołu.

członków Komisji:
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n,KomisjiMandatowo-skrutaryjnejwybranei t{)
na JJ.. CZĘSCI WALNEGo ZGROMADZENIA w dniu l.&i0s.z0tlr.

Komisj a Mandatowo-Skrutacyjna w składzie:

Pani/Pan.

Pani/Pan.

Pani/Pan.

Pani/Pan.

Pani/Pan.

Pani/Pan.
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fi z'iłl {Jrganizacyjno'lorawny
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^Uącznik nr..*J.. do protokołu'-t,

./J.. CZĘSCi WALNEGO ZGROMADZENIA

PRoToKoŁ III

1. Przewodniczący

2. Sekretarz

3. Członek

-ł. Członek

5. Członek

6' Członek

7. Członek

8. Członek

Pani/Pan

Pani/Pan

snvierdza, ze w niku łosowania

numer w sprawre:

1 11 ZaLsńer dzęnia sprawozdania Rady
Nadzorczei ZSM za20l0r.

I11 Zatw ier dzęnia sprawo zdan Zarządu z
działalności ZSM za2OIO:. i kierunków-
iei rozwoiu na201b.

3 1 1 l Zatsłierdzenia sprawozdan z realizacji
l uchwał podjętych ptzez Walnę

Zgromadzenia ZSM odbywane 7, 8, 10

' czerwca20l0r.
-ł 11 Absolutorium dla członków Zarządu

ZSM:
1. Rusinowski Marian

2. Szymonik Adam

3. Jędrzejewska Hanna

5 1i Zmian do Statutu

5{ 11 Zmtan do Statutu
- proiekt członkowski

611 okre ślenia sumy zob owiązań
Spółdzielni w 2011r. do kwoty
40.000.000 ,00zł.
odpłatnego zbycia:
1. prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomoŚci grunto wej, oznaczonej w
eu'idencji gruntów jako dziaŁkanr
2745166 (o powierzchniT4m2 przy
ul.Kpt. Pałaca33a),

uchwał oddano nas

d'ke,,pł,

śil
- 11

Ż. udzlaŁl (1/10) w



wieczystego nieruchomości gruntowej,
oznaczotej w ewidencji gruntów jako 

^

działka nr 27 45 l 58 (o powierzchni 35m'
przy ul.Kpt' Pałaca 31c).

8/1 1 odpłatnego zbycia:
1. prawa uzy'tkowania wieczystego
nieruchomości grunto wej, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako dziaŁkanr
2745165 (o powierz chni 62mz przy
ui.Kpt. Pałaca 33b)'
2. udziału (1/10) w prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działkanr 2745158 (o powierzchni 35m2
przy ul.Kpt. Pałaca 31c).

hv,L) o)t
----1.

*#*,*{- r/

9t11 odpłatnego zbycia:
l. prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomości gruntow ej, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działkanr
2684 l 5 (o powierz chni 2ŻOm2 )'
Ż. ptawa użytkowania rvieczystego
nieruchomoŚci grunto w ej, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako dziaŁkarll
268417 (o powierzchni 97m2 ).

^-)-
,I ,/ /-'

'(to
(6?.o,s{0, (n/,#

"0111
odpłatnego zby cia prawa uż1.tkowania
wieczystego nieruclrorrro ści grurrtowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako
dziaŁkanr Ż68411I (o powierzchni
159m2 ).

hT
,.\ /{) L_/.ć,/
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*{ągq{(.l ,tr
U1 1 odpłatnego zby cia prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości gruntowej,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działkarc Ż684172 (o powierzchni
187m2 ).

7^N -

^{
o,ł'-źt.'t&uułs{tt

12t11 Wyborów do Rad osiedli Żstvt' wyniki głosowania tajnego zawarte w protokole II
komi si i mandatowo- skrutacyi nei

Na tym protokół zakończono.
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