PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Uprawnionych do udziału w Zebraniu jest 1134 Członkow. W Zebraniu wzięło udział 60
Członków. Ze strony Spółdzielni uczestniczyli członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej,
Radca Prawny P.Ludwik Owsiany oraz mieszkańcy nie będący członkami Spółdzielni i
pracownicy Spółdzielni.
Ad.l. Walne Zgromadzenie Członków otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółdzielni Pan Zbigniew Babiarz.
Powitał wszystkich zebranych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
Ad.2. Po oficjalnej części Przewodniczący Rady Nadzorczej przeprowadził wybory
Przewodniczącego Zebrania. Zgłoszona została l kandydatura P. Andrzeja Buśko
,który wyraził zgodę .
Za wyborem głosowało 59 członków, l osoba wstrzymała się od głosu.
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Członków został wybrany
P.Andrzej Buśko , który dalej poprowadził Zebranie.
Następnie P.Andrzej Buśko przeprowadził wybory Prezydium tj. Z-cy
Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
N a Z-cę Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę P.Bogusława Marka, który wyraził
zgodę na kandydowanie innych kandydatur nie było. Przy jednym głosie
wstrzymującym się Z-cą Przewodniczącego został wybrany P. Bogusław Marek.
a Sekretarza Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę P. Marcina
Kądzielawy ,który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie było.
Sekretarzem Walnego Zgromadzenia przy jednym głosie wstrzymującym się został
wybrany P.Marcin Kądzielawa.

•
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Ad.3 Następnie Przewodniczący zaproponował by nie czytać projektu Regulaminu
Walnego Zgromadzenia ponieważ był wyłożony do zapoznania w internecie oraz w
biurze Spółdzielni. W tym temacie pytano o tajne głosowanie nad absolutorium
Zarządu oraz tajne głosowanie do Rady Nadzorczej .. Wszelkie wątpliwości wyjaśnił
Przewodniczący Zebrania oraz obecny Radca Prawny.
Do Regulaminu nie wniesiono więcej uwag.
Uchwałę odczytał Przewodniczący Zebrania.
a) Uchwała
r 1 - w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
za głosowało 60
przeciw O
wstrzymało się O
Uchwała została podjęta.
Regulamin Walnego Zgromadzenia został zatwierdzony i przyjęty jednogłośnie.
Ad 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia P. Andrzej Buśko zaproponował następujący
porządek obrad.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad,
2. Wybór Przewodniczącego
Zebrania, Zastępcy i Sekretarza.
3.Przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
a) podjęcie uchwały
4.Przyjęcia porządku obrad
a) podjęcie uchwały
5.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7.Wybór Komisji Wyborczej
8.Sprawozdanie
Komisji Mandatowej w przedmiocie obrad niniejszego Zebrania.
9.Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniego
W Z C.
1O.Przyjęcie protokołu z ostatniego WZ
a) podjęcie uchwały
I1.Sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółdzielni w 2012 r.
l2.Sprawozdanie
finansowe Spółdzielni za 2012 r.
13.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.
14 Wybory członków Rady Nadzorczej.
15 .Dyskusj a.
l6.Podjęcie uchwał w/s:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 20 l2r.
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 20 12r.
c) podziału nadwyżki bilansowej za 20l2r.
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy
e)przyjęcia informacji z realizacji wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia
f)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
g)oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
h)wyboru składu Rady Nadzorczej
i) wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie
wniosków z niniejszego W Z C.
a)podjęcie uchwały w/s przyjęcia wniosków zgłoszonych w trakcie zebrania
18. Wolne wnioski ..
19. Zakończenie obrad.
Do zaproponowanego
porządku obrad wniesiono uwagę, by połączyć Komisję Mandatowo
Skrutacyjną z Komisją Wyborczą oraz zmienić zapis pkt 16.i) na " wyrażenia zgody na
rozwiązanie
umowy użytkowania
wieczystego"
zamiast
" zwrotu prawa wieczystego
użytkowania Gminie Dąbrowa T. działki Nr 61/23"
Porządek obrad został poddany pod głosowanie.
Przewodniczący
odczytał uchwałę.
a) Uchwała Nr 2 - w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Członków z dnia 28 czerwca 2013 roku
za głosowało 59
przeciw 1
wstrzymało się O
Uchwała została podjęta.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia
Członków został przyjęty
Ad.5

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji:
Mandatowo-Skrutacyjnej
- zgłoszono kandydatury:
2

l. Henryk Romański
2. Jan Partyński
3. Andrzej Kseń

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Skład Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.
Ad.6

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków
- zgłoszono kandydatury:
Aneta Kukla-Kotapka
Stanisław Barabasz
Marta Kołodziej

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Skład Komisji Uchwał i Wnioskow został przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących się.
Ad.7. Następnie wybrano Komisję Wyborczą ,której zmieniono później nazwę na Mandatowo
-Skrutacyjną wszyscy byli za zmianą.
- początkowo zgłoszono kandydatury:
Świerczek Maria
Furgał Małgorzata
Szymczyk Tomasz
Wszyscy Kandytaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Skład powyższej komisji został przegłosowany jednogłośnie.
Później skład komisji zmieniono ,ze względu na udział w kandydowaniu do Rady Nadzorczej
osób bliskich bądź osobiście.
W związku z tym skład komisji uległ zmianie:
zgłoszono następujących kandydatów:
Henryk Romański
Jan Partyński
Grzegorz Trzpit
Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. Skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej do
wyborów Rady Nadzorczej w zmienionej obsadzie przyjęty został jednogłośnie.
Ad.8
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna powołana wcześniej w składzie Henryk
Romański, Jan Partyński,
Andrzej Kseń stwierdziła ,że według list obecności w
dzisiejszym zebraniu bierze udział 60 członków z ogólnej liczby 1134 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.
Protokół Komisji przedstawił P. Henryk Romański - Przewodniczący.
Z udziału w dalszej pracy Komisji zrezygnował P. Andrzej Kseń ze względu na
kandydowanie do Rady Nadzorczej w jego miejsce wybrany został Grzegorz Trzpit..
Ad.9 Informację o realizacji wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia przedstawił
Prezes Zarządu P. Krzysztof Kaczmarski . Została przyjęta przez zebranych.
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Ad.10 Protokół z ostatniego Walnego
uczestnikom w związku z tym
Uchwała Nr 3 - Przyjęcia protokołu
22.06.2012 roku
Przyjęta 59 głosami

Zgromadzenia był udostępniony wszystkim
Przewodniczący
poddał pod głosowanie uchwałę Nr 3
z Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu
za przy jednym

głosie wstrzymującym

się

Protokół z poprzedniego WZ z 2012 roku został przyjęty 59 głosami za przy jednym
głosie wstrzymującym
się głosów przeciwnych nie było.
Ad.11. Sprawozdanie Zarządu z działalności
Zarządu Krzysztof Kaczmarski
Sprawozdanie Zarządu z działalności

Spółdzielni

w 2012 roku przedstawił

Prezes

Spółdzielni

w 2012 roku zostało przyjęte.

Ad 12. Sprawozdanie finansowe za 2012 rok było do wgłądu członków w biurze Spółdzielni
oraz na stronie internetowej. Sprawozdanie omówiła w skrócie P. Wiesława
Kądzielawa Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych.
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2012 rok zostało przyjęte.
Ad 13. Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym
zostało przedstawione na stronie internetowej oraz było wyłożone w biurze
Spółdzielni.
Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni
zostało przyjęte.
Ad.14 Przewodniczący
Komisji Mandatowo Skrutacyjnej P. Henryk Romański odczytał
protokół z wyborów do Rady Nadzorczej.
Wśród uprawnionych
1134 członków oddano 61 głosów z tego 60 głosów było
ważnych jeden głos był nieważny.
W skład Rady Nadzorczej weszły następujące osoby:
1.Furgał Dariusz
46 głosów
2.Kądzielawa Marcin
39 głosów
3.Kot Maria
38 głosów
4.Bochenek Renalda
37 głosów
5.Kseń Andrzej
37 głosów
6.Mroczkowski
Zbigniew 34 głosy
7.Szymczyk Tomasz
34 głosy
Na Zastępców członka Rady Nadzorczej wybrano: Kukla-Kotapka
Aneta,Stafii
Beata, Barabasz Stanisław i Wójtowicz Beata. Ponieważ osoby te otrzymały
jednakową liczbę głosów zarządzono dodatkowe głosowanie.
Protokół z wyborów na Zastępcę Członka Rady
adzorczej odczytał
Przewodniczący
P. Henryk Romański.
Uprawnione były 1134 osoby, głosowało 61 osób, oddano 60 głosów ważnych.
Zastępcy członka Rady Nadzorczej zostali wybrani w następującej kolejności:
l.
2.
3.
4.

Kukla-Kotapka
Aneta
Stafii Beata
Barabasz Stanisław
Wójtowicz Beata
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Ad.lS

-

-

-

-

-

-

Dyskusję otworzył Przewodniczący WZC P.Andrzej Buśko.Zaznaczył ,że każda
osoba winna zakończyć dyskusję konkretnym wnioskiem.
W dyskusji zabrały głos natępujące osoby:
P.Barabasz Halina pytała o termin termomodernizacji budynku Wyszyńskiego 2
P. Jan Partyński - pytał kiedy będzie usunięta usterka po termomodernizacji
(źle zrobiona opaska woda wchodzi do budynku) oraz prosił by oddzielić tereny do
koszenia spółdzielcze i gminne
P.Kukla-Kotapka Aneta - postawiła wniosek by właściciele sprzątali po psach
P.Świerczek Stanisław - mówił nt.malowania klatek schodowych przez pracowników
Spółdzielni prosił o poprawienie płytek chodnikowych między budynkami 8 i 9
oraz by wystąpić do Gminy o dokończenie drogi osiedlowej
P.Myca Eugeniusz prosił o zainteresowanie się zalewającymi piwnicami postawił
wniosek by wykonać odwodnienie w budynkach spółdzielczych po raz kolejny
zwrócił uwagę na obiekt gminny nie zadbany oraz na błoto i jezioro tworzące się
podczas deszczu przy Szkole sugerował by przeczyścić studzienki odpływowe i w
tych tematach wystąpić z pismem do Burmistrza. Wykorzystać miejsca na wózkownię
w piwnicach oraz uporządkować te piwnice ,które są założone meblami i innym
sprzętem
P.Kot Maria miała wątpliwości do wyceny działek przez Gminę sugerowała by
wystąpić z pismem o aktualizację wyceny działek pod budynkami.
P.Wójcik Stanisław wypowiadał się nt. braku odśnieżania ul. Zaręby i parkingu pod
budynkiem r 9
P.Mroczkowski Zbigniew pytał o podwyższone ceny za garaże mówił nt wywieszenia
list ze zgłoszonymi osobami - weryfikacja śmieci
P.Kot Maria pytała nt wyborów do Rady i Zarządu - tajne czy jawne.
P.Majka Józef zaproponował by głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu
było tajne, by teren przy ul. Jagiellońskiej 2 wyremontować oraz zlikwodować
śmietnik przed oknami przy ul. Spadowej 6
P.Sperka Maciąg wypowiadała się nt C.O. zaproponowała by zmienić podział
ryczałtu 70-30 od nowego okresu grzewczego
P.Kukla -Kotapka Aneta wystąpiła z propozycją zmiany regulaminu ogrzewania
P.Buśko Andrzej stwierdził ,że sprzątaczka na Wyszyńskiego 3 nie wywiązuje się ze
swoich obowiązków
P.Barabasz Stanisław prosił by zamykać okienka w piwnicach, wykonać podjazd dla
osób niepełnosprawnych przy narożniku oraz wykonać próg zwalniający
P.Szymczyk Tomasz proponował by kupić środki na komary oraz zwiększyć kontrolę
nad osobami sprzątającymi
P.Wenc Mieczysław pytał o termomodernizację Daszyńskiego 3
P. iemiec Adam wypowiadał się nt wózkowni pytał o zużyty prąd w piwnicach kto
płaci oraz wypowiadał się nt kartonów składowanych ze sklepów
P.Trzpit Grzegorz wypowiadał się nt centralnego ogrzewania oraz przemarzających
kominów do środka ,wyliczył koszty centralnego ogrzewania własnego mieszkania i
stwierdził, że termomodernizacja nie wpłynęła korzystnie w jego przypadku na
zmniejszenie kosztów ogrzewania.
P.Kot Krystyna sygnalizowała, że na balkonach stoi woda, okna w pewnym
mieszkaniu są otwarte cały rok co również wpływa na koszty ogrzewania

s

-

P. Wierzbicka Antonina prosiła by wystąpić do mieszkańców o niedokarmianie gołębi
w tej sprawie prosiła Zarząd ,by wystąpił do mieszkańców pisemnie ,poniewań ptaki
brudzą parapety okien i jest ich coraz więcej na osiedlu.

Dyskusję zdominowały rozliczenia centralnego ogrzewania,
śmieci.
W tej sprawie wypowiadali się P.Andrzej Buśko , P.Maria
P.Grzegorz Trzpit oraz P.Stanisław Ryczek.
Na wszystkie zapytania odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu
Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił o przeliczenie
W Zebraniu w tej chwili bierze udział 51 osób.

sprawa rozliczeń i wywozu
Szeliga, P.Aneta Kukla-Kotapka,
P.KrzysztofKaczmarski.
uczestników WZC.

Ad. 16.Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwał w sprawach:
Uchwała Nr 4 - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni
za 2012 rok
Przewodniczący odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 51 głosami za
Uchwała Nr 5 - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012
rok
Przewodniczący odczytał Uchwałę
Uchwałę przyjęto 50 głosami za przy 1 wstrzymującym się
Uchwała Nr 6 - w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2012 rok
Przewodniczący odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 49 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i
1 wstrzymującym się
Uchwała Nr 7 - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy
Przewodniczący odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 51 głosami za.
Uchwała Nr 8 - w sprawie :przyjęcia informacji z realizacji wniosków z Walnego
Zgromadzenia Członków odbytego w dniu 22.06.2012 roku.
Przewodniczący odczytał Uchwałę oraz załącznik dot. realizacji wniosków.
Uchwałę przyjęto 50 głosami za przy 1 wstrzymującym się
Uchwała Nr 9 - w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa
Kaczmarskiego za rok 2012 .
Do Przewodniczącego WZC wpłynął wniosek o tajne głosowanie .Wniosek
nie spełnił wymogów formalnych z powodu podpisania go przez 3 osoby.
W związku z tym odbyło się jawne głosowanie nad udzieleniem
absolutorium.
Przewodniczący odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 49 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących się·
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Uchwala Nr 10 - w sprawie: absolutorium dla Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych
Pani Wiesławy Kądzielawa za rok 2012
Przewodniczący odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 48 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących się.
Uchwala Nr 11 - w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
Przewodniczący odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 49 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się
Uchwala Nr 12 - w sprawie: wyboru członków i zastępców członków Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej
Przewodniczący odczytał Uchwałę.
Uchwała została podjęta 51 głosami za.
Uchwala Nr 13 - w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania
wieczystego
Przewodniczący odczytał Uchwałę.
Uchwała została podjęta 50 głosami za przy 1 głosie przeciwnym.
Ad. 17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i omówienie propozycji uchwał i wniosków z
niniejszego Walnego Zgromadzenia Członków przedstawiła P.Aneta Kukla-Kotapka
Komisja zaproponowała następujące wnioski, które zostały bezpośrednio poddane
pod głosowanie.
1.Zlikwidować usterki w budynkach po termomodernizacji
Za wnioskiem głosowało 49 osób wstrzymały się 2 osóby
Wniosek został przyjęty.
2.Ustawić tabliczki przypominające o obowiązku sprzątania po psach.
Za wnioskiem głosowało 50 osób, 1 była przeciwna
Wniosek został przyjęty.
3.Wystąpić
-

do Urzędu Gminy:
o naprawę chodników i ulic między bud.West.8 i 9 oraz koło bramy szkolnej
o założenie progu zwalniającego na ul. Matejki
malowanie "kotłowni" przy bud. Westerplatte 5
o obniżenie stawki za wieczyste użytkowanie gruntów
Za wnioskiem głosowało 50 osób, wstrzymała się 1 osóba
Wniosek został przyjęty.

4.Podjąć działania zmierzające do odwodnienia i osuszenia piwnic.
Za wnioskiem głosowało 50 osób 1 osóba była przeciwna
Wniosek został przyjęty.
5.Uregulować sprawę odśnieżania parkingów przy budynku Westerplatte 10,9,8 oraz
ul. Zaręby.
Za wnioskiem głosowało 50 osób 1 osóba wstrzymała się od głosu
Wniosek został przyjęty.
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6.Wprowadzić do Regulaminu rozliczania kosztów C.O. zmiany odnośnie:
- ustalenia rzeczywistych współczynników redukcyjnych kosztów C.O.
- lokali wskazujących zerowe lub minimalne zużycie,
- uczestnictwa poszczególnych lokali w częściach wspólnych
Za wnioskiem głosowało 45 osób l osóba była przeciwna
5 wstrzymało się od głosu
Wniosek został przyjęty.
7.Wykonać podjazd dla inwalidów przy Narożniku.
Za wnioskiem głosowało 49 osób 2 osóby wstrzymały się od głosu.
Wniosek został przyjęty.
8.Zwiększyć kontrolę i nadzór nad osobami sprzątającymi.
Za wnioskiem głosowało 46 osób 3 osóby były przeciwne 2 wstrzymały
się od głosu
Wniosek został przyjęty.
Uchwała Nr 14 - w sprawie: przyjęcia wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego
Zgromadzenia Członków
Odczytano 8 wniosków zgłoszonych na WZ .
Przewodniczący odczytał Uchwałę.
Uchwała została podjęta 51 głosami za
Wnioski zgłoszone na dzisiejszym WZ zostały odczytane i przyjęte do realizacji
przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni.

Ad. 18. Wolnych wniosków nie było.
Ad. 19. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad wszystkim uczestnikom za
udział w zebraniu podziękował Przewodniczący WZ P.Andrzej Buśko.
Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz WZ
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Marcin Kądzielawa

ej Buśko
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