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PRoToKoŁ
Z il CZĘŚCI WALNEGo ZGRoMADZENIA

żynanoowsxtn.l spÓłozrar,Nl MIESZKA}IIowEJ
z 9 maja 2012r.

Ad.pkt 1

Zebranie otwożył i powitał zebranych członków Społdzielni Pan Włodzimierz Wa|czak - członek RN
ŻSM upowazniony do tej cz)nności uchwałą RN nł Ż8l20IŻ z 25.04.2012r.
PrŻed przysą)ieniem do wyboru przewodniczącego zebrania poinformował' żę zebranie jest rtagrywane.
Następnie zaproponował na firnkcje przewodniczącego zebrania Pana Andrzeja DruŻyńskiego' który jęst
Przewodniczącym Rady osiedla Kościuszki, Centum i Zastępcą Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
wobęc braku innych kandydatur przysą)iono do głosowania. obliczenia oddanych w głosowaniu
jawnym głosów' dokonały na wniosek osoby otwierającęj zębranie _ dwie osoby z sali'
Kandydatura Pana Andrzeja Drużyńskiego została przęgłosowana:
głosów ,'za" - 56, głosów ,,przeciw''- 2'
Po zajęciu miejsca za stołem plezydialnym przewodniczący zaproponował uczczenie minuĘ ciszy
pamięci zmarłego Pana Włodzimięrza Kamińskiego, wieloletniego dz|ałacza spółdzielczego, członka
Rady Nadzorczej i Rad osiedli ŻsM.
Następnie podziękował za wybór i zaproponował na pozostałych członków prezydium: Parrią Iwonnę
Polacz€k-Farską na z-cę przewodniczącego i Panią Ewę Sławińską na seketarza zebtaria. Wobec braku
innych propozycji przewodniczący zarządził głosowanie przedstawionych kandydatur blokiem, którę
zostały przegłosowane:
głosów ,,za''- 58' głosów ''przeciw''- 0.

Ad. pkt. 2
Zgodnie z $ 35 B stafutl przewodnicz'1:y zatządził lłybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
Nastęnie poinlormouał. że zadaniem komisji jest:
a) sprawdzenie kompletności list obecności omz wżności mandatół' pełnomocników osób prawnych -

członków Spółdzielrri oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do
czynrrości prawnych'

b) sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgtomadzeria i zdolności do
podejmowania prawomocnych uchwał,

c) dokon;.wanie rta zanE)zenie przewodniczącego darrej części Zgtomadzelia, obliczeń wyników
głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu' wykon1łvanie innych czynności zwiąanych
z obsługą głosowania tajnego lubjawnego,

Do komisji zaproponowano:
1. Pana Ryszarda Sochańskiego,
2. Pana Mariana Seferyniaka,
3' Panią Ewę Bogucką
4. Panią Krystynę Gwiaździńskau
5. PaniąBożęnnę wiśnięwską
i skład uostał prŻyjęty:
głosów 

'.za'' 
- 56' głosów ,,przeci ' - 0.

Przewodniczący zwrócił się do komisji o ukonsqtuowanię i przysąlienie do obowiązujących czynrrości.

Ad.pkt. 3
Przewodnicący odcz}'tał porządek obrad podany do wiadomości członków w trybie przewidzianym
w S 32 ust. 2 Statutu:
1. otwalcie zebrania i wybór Prezydium.
i. Wybór Komisii Manda towo-S kru Lac 1 ine j 
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3. Przyjęcie porŻądku obrad.
4. Zatwierdzenie sprawoŻdń Zarządv ŻsM z działalności w 20l lr., w tym :

a) sprawozdarria finansowęgo spółdzielni za 20IIl' wruz z podziałem nadwyżki bilansowej,
b) kierunków rozwoju spółdzielni na 20l2r.,
c) sprawozdania z realizacji uchwał podjętych na walnym Zgromadzeniu odb1rłanym w dniach 9'

12 i 16 na1a201b.
5. Zal\Ąierd7enie qprarłozdania Rad5 Nadzorczcj ŻS\4 ., d,/iala]ności w 20] lr'
6. omówienie rłyników lustmcji pełnej działalności spółdzielni w latach 2007_2009.
7. Cłosorłanię nad absolutońum dla czlonló\ł Zarządu ŻsM.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sumy zobowiązari społdzielni do zaciągnięcia w 2012I.
9' omówienie i podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.
10. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
1 l. Zamłnięcie zebrania.
który został przegłosowany:
głosów ,,za'' - 59, głosów ,,przeciw'' - 0.

Ad. pkt. 4
Przewodniczący poinformował' że:
1) spmlłozdalie Zarządu Społdzielrri z działalności w 20l lr. oraz sprawozdanie firransowę społdzielni za

201 1l. wraz z plopozycj ą podziału nadwyżki bilansowej,
2) propozycje kierunków rozwoju spółdzieln na 2072r.
zostały zawańę w materiałach, które wyłożone były do wglądu członków.

w komentarzu do tych matęriałów głos zabrał Prezes ZarząĄtl Pan Marian Rusinowski informując, żę
sprawozdanie zarządu - zestawione w l l rozdziałach tematyczlych. prŻedstawia między innymi:
. stan organizacyjny spółdzielni w 20l1r.
. Majątęk spółdzielni. w t}m:

- bazę człoŃowską (6530 członków, 788 uż1tkowników lokali bez człoŃostwą 52 człoŃów
wykluczonych, l82 członkó\ł oczekujących)'

- zasób lokalowy (l59 brrdynków' 6982 lokalę, 345.891 m2 p.uż., 15.569 osób zamieszkujących)'
. Funduszespółdzielni.
. DŻiałalność inwestycyjną w 201lr'
o Cospodarlę zasobami mieszkaniou1mi'
o Działalność społeczno-wychowawczą
. Działalność finansową w tym:

- rozliczenie kosŹów i przychodów'
- działalność kedytową
- windykację należności za lokale,
- bilans spółdzielni'

o Realizacje programów prorozwojorłych spółdzielni.

Ponadto stwierdził, że:
. Rok 2011 to kolejny rok wdrażania nięspójnych przępisów ustawowych dotyczących spółdzielni

mieszkaniowych, wprowadzonych ustawą z I4.06.200'7t. i je| kolejnych nowelizacji. Przepisy ustawy,
któ.e stosujemy w codziennej praktycę są nięzrozumiałe dla więlu naszych członków i budzą ich
sprzeciw. W 201lr. podejmowano w Sejmie próby dalszej ustawowęj destabilizacji orgarrizacji
spółdzielczej, poprzez forsowanie kolejnych nowelizacji obydwu ustaw spółdzięlczych' Dopiero głos
ogólnopolskiego Forum Spółdzielczego z 18 czelwca 201lI' i popalcie od międzynarodowych
organizacji spółdzielczych i Komisji Europejskiej spowodowaĘ odŻucenie tych dyskryminujących
spółdzielczość projektów.

. W 2011r. prawo do lokalu w odrębną własność przekształciło u nas 32 posiadaczy praw
spółdzięlczych. Daje to lazem 1652 lokale z odrębną własnością z czego 1274 to byli posiadacze praw
lokatorskich.
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. Działania prowadzone dla uzyskania prawa własności do gluntu, pomimo udzielonej członkom
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spółdzielni 90% bonifikaty przez Radę Miasta Żyrardowa nie zakończyły się poz}'t}.\Ąnym finałem.
Bonifikata ta nie obęjmowała posiadaczy lokali z odrębną własnością (dla nich była 50% bonifikata
q'nrkająca z ustawy o nieruchomościach). Przeprowadzona w I połroczu akcja informacyjna rłraz
z sondaż€m pokazały, że zainteresowanię przekształceniem wykazało 18,3% mieszkaliców' co
ntrł5malo dalwe dzialania \^ q m ,/akesie.
Rok 2011 to okes w któr}m z ewidencji człoŃów ubyli nam kolejni uzlkownicy mieszkM
powodując. żę poza członkostwem pozostawało na koniec roku. 840-u z nich d. o 176 więcej niż rok
wcześnlej. Z lokali tych przestały \łpłFłać śIodki na utrzymanie naszej działalności społeczno-
wychowawczej' co stało się przyczyną podniesienia stawki opłat na tę działalność, nie zmienianęj od
10-ciu lat.
Rok 201l to okres dalszej stabilizacji nowowdrożonych mechanizmów rozliczeniowych w budynkach,
mechanizmów wynikających z ustawy spółdzielczej. Zlikwidowały onę solidalyzm ekonomiczny
w spółdzielni' wprowadziły ZóŹńcowanię kosŹów różnych dla kazdej nieruchomości (zależnych od
wielkości działek na których stoją od ilości zużycia mediów, stopnia strat czy dewastacji)' Stawka
eksploatacyjna kazdej nieruchomości jest ustalana w oparciu o kosŹy wyikowe na tej nieruchomości,
z uwzględnieniem bilansu otwalcia z okIesrr poprzedniego.
Działania ręmontowe jakie były prowadzone' uwzględniały utworzony w 201lr. rejest kosŻów
poszczególnych nieruchomości i proglamu działań na kaŻdej z nich w najblizszych 5-ciu latach'
Wynikły z niego zakes potrzęb i niedobór środków na blisko 50-ciu nieruchomościach' spłacających
z części funduszu remontowego_kred}t ociepleniowy, spowodował podjęcie decyzji o podwyższeniu
odpisu remontowego o 0,50 zł]m2 od 1.02'2Ol1r. odpis ten pozostawał niezmieniony oa żooti
W 201lr. podjęliśmy ponownie realizację programu ociepleń bud1nków. ociepliliśmy 3 budyŃi (2C,
7w i 58Ż)' Na 20l2I. przewidujemy ocieplenie kolejnycń 8-miu. Pojawiły się tu utrudnienia'w grupie
właścicieli' odmawiających uczestnictwa w programie temomodęmizacji w zaklesie jęo
finansowania.
założony plarr działań Iemontowych na 20l1r. prowadzono w skali na jaką poŻwalały ograniczone
środki remontowe' pomniejszone w nieruchomościach, które sdacają kosży dociepleń. Z większych
pozycji zrealizowano modemizację i estetyŻację elewacji i balkonów na 3 bud' systemu wB_8o na
os.Teklin' nadając im nową kolorystykę. Naprawiono dachy na 29_ciu budyŃach, w;mieniono okna
na klatkach schodolłych w 13-u bud}.nkach oraz przeprowadzono wymianę naświetli w jednym
budynku typu Czerskiego (58Ż), naplawiono wiatrołapy (ocieplęnie i dasżi) u 8-u budyŃach PDM.
Ma]owano kIalLi schodo\4e \^ 4 bud}'nłach_ ,".onlorł*o i modemizouano droli osiedlorłe
i chodniki oraz parkingi. Wybudowaliśmy dwie hydrofomie indywidualne dla bud. wysokich (l3 i 14
os'wschód]'
Realizowaliśmy nowe inwesrycje mieszkaniowę. Budynek B-l o l9-u mieszkaniach na os'Piękla
został oddany do eksploatacji 30 sieĘnia 201 1r.
W 201 ]r. po wielu analizach podjęliśmy decyzje o zmianie łpu i producenta wodomięrzy' któIe będą
instalowane po okresie legalizacyjnym wodomierzy poprzednich. Wybrany model SMART+ firmy
APAToR-PowoGAz ma zAlów.l|o najlepsze palametry uż}tkowania jak i współpracuje z nakładką
do zdalnego odczytu. Pozwoli to na doskonalenie mętod odczytu i likwidację błędów z tym
związanych.
Prowadziliśmy działalność społeczno-wychowawczą w tzech placówkach, pŻy bardzo tudnych
warunkach ekonomicznych' zwięarrych z ciągłym ub1tkiem środków powodowanych odejściem
Ż członkowstwa grupy uĄtkowników lokali'
Zadłużenie czynszowe w 20l lr. wzrosło ponownie o 13,8% i wynosiło 4'214 mln zł. Przyczyny tego
to niewątp]iwy kryzys ekonomiczny i spadęk dochodów w rodzinach nasŻych człoŃów, ale także
mała skala pomocy dla nich z systemu dodatków mieszkarrio\łych' w 201lr' dostaliśmy Ż Gminy
0'6ó6 mln zł' podczas gdy 10 lat temu było to 1'8 mln rocznie' przy naliczeniach c4'ltszowych o 25%o
niższych. To ponad 3-krotny spadek. Na wzrost zaległości płatniczej. oddział}'\łuje odczucie prawnej
słabości egzekucyjnej w naszym kraju i dlatego u wielu dfużników to zobowiązanie finansow;
lokowane jest w dalszej kolejności potrzeb ich rodzin. Pomimo tego zadłużenia. którego wskźnik
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wyniósł w 20l1r. _ 1l.90%, to s}'tuacja wg opinii biegłego rewidenta nie zagraża funkcjonowaniu
Spółdzie|ni w 20l2r. Jesteśmy nadal atrakcyinym paltnelem dla insq4ucji finansowych w kaju
i w mieście (baŃi).

. W połowie kwiętnia 20l2r. dotarło do nas rozstrzygniecie sporu z Samorządowego Kolegium
odwoławczego' wobec vniesionego w 2009r. protesfu Społdzielni przeciw Gminie Zyrardów,
o znianę opłaty rocznej wieczystęgo użytkowania guntów gminnych, jakie dzierzawi Spółdzielnia'
Zmiana oplat (3-kotna zwyżka) miała obowią4rwać od 1 stycznia 2009r. Spółdzielnia zaskażyła
sposób. nieuzasadnioną wielkość podwyzki oraz błędy w jej ustalaniu (nie uwzględniały części działek
prz1pisanych posiadaczom prawa odrębnej własności |okali). Kolegium uwzględniło nasze racje
i przywróciło starą opłatę. W 2009r. Spółdzielnia nie naliczała ułtkownikom lokali opłaty
podwyższonej, zac4la doliczać w 2010I. 2011r. i 20l2r. Dało to w kolejnych latach krvoty
zaoszczędzone: 580tys. zł w 20] 0r., 560tys. zł. w 20l1r. Decyzje o ich przęznaczęniu i skierowaniu do
kżdej nieruchomości zostaną podjęte w późniejszym teminię.

. Kierunki rozwoju spółdzielni w 20l2r. to zęstaw różnych działań i przedsięwzięć do zrealizowania,
którę prŻyczyniają się do rozwoju spółdzielni i utrwaleniajej majątL_u.

Programrrjemy je w następujących grupach tęmatycznych:
l) w zakresie inwestycji,
2) w zahesie modemizacj i,
3) w działaniach organizacyj no-prawnych'
4) w działaniach ekonomiczno-prawnych.

Przewodniczący udzielił głosu przęwodniczącemu komisji manda1owo-sk'utacyjnęj, który odcz1'tał
plotokół l. Wynika z niego, że na 2Ż97 uprawnionych do udziafu w II części Walnego Zgromadzenia
ŻSM, na godz. 17.30. przybyło 62 członków' co stanowi 2,77o.

Protokół komisji stanowi załącznik nr 1 do ninięjszego protokołu.

Następnie głos zabrała Z-ca Prezęsa ds. Ekonomicznych Pani Hanna Jędrzejewska, która poinformowała'
że spBwozdanie finansowę za 20llr. zostało zbadane przez bięgłęgo rewidęnta _ p. Krystynę
Krzysaofik_Pogodę z Kancęlarii Warszawskiej' Po badaniu została sporządzona opinia dla Walnego
Zgromadzenia i rapoń uzupełniający charakteryzujący poszczęgólne pozycje bilansu wlźu z oceną
prawidłowości i rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych, ocęna sytuacji majątkowej spółdzielni,
anal iza pĘ.nnośc i i stabi l izacj i li nansorł ej'

Poniewaz opinia niezaleźriego Biegłego Rewidęnta skięrowana jest do Walnego Zgtomadzenje została
odczytana w całości:
,'Płzeptowadzałam badanie załączonego sprawozdania.finansowego Żyrardowskiej Spóklzielni
L.lieszkąniowej z siedzihąw Żyrardowie' ul' Środkowa 35' na kóre :klada się'
1) wprowadzenie do sprtwozda iartnansowego;
2) bilaks społządzo y na dzień 31.12'2011r', któły po Śllo ie akwów i paswów zamyką się sumą

]36.8]7']7],88 zł:
3) rachunek ryslą'w i stlat za lok obrotowy od 0]'0l'20]lr' do 3].12'2()]]t' '||ykĄzujący zysk ello

'l, 
'A,ysokości 952'729,62 zł;

4) zestawienie zmian w kąpitale (funduszu) własnym za rck obrotowy od 0 ]'01.201 1r. do 31.l2.201 1r'

wkazujący zfi iejszenie kapitału własnego o kvotę 3.l}35 '7 31,36 zł;
5) rachunek przepływów pieniężnych za fok obfoto'|ly od 01.01.2011r. do 31.]2.2011r' wykazujący

|łzfost stąnu środków pieniężnych o k olę 25ó-117'46 zł:
6) ł.Iotlutklwe informacje i objdś ienia'
Ztt sporzqdzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania rtna sowego olaz spfav)oŻdakia
z działdlności odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni oraz Członkowie RaĄ NadzorcŻej są zobo|łiąząni .lo ząpewnienią, aby sprawozdanie

finansowe oraz sprawozdanie z dziąłalności spełniały wymagania przewidziane w ustavie z dhia 29
wrześnią ]991r. o rachunkowości (Dz' U z 2009r' Nr 152, poz. 1223, z p(;źn. zfu'), zwakej dalej ,ustdl|ą
o rachunkoy,ości".
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Moim ządąniem b1ło zbadanie i wyrążenie opinii o żgod ości z 'rrymagąjącymi zastosowania zasadami
(politykĄ rachunkowości tego sprawozdanid fika sowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstąwia ono, we
ws?stkich istotnych aspeld.lch, ,nuacię mająkawą i lnansową jąk też y),nik.l/inąnsowy jeclnostki orąz
o prowidłowości ksiąg rachunkowych stamlwiąLych podsttlwęjego sporządzenia.
Btvlanie spruwozdaniafinansowego płzepłowadziliśmy stosownie do postanowień:
l) rozdziału 7 ustdwy o fachuhko'|ości,
2) lłłajowych stunda*lów rcwizji fi ansowej, wyclanych przez Krajolłą Radę Biegbch Rewidentóv

BQdahie spra|łoztlania linahsowego ząplanowano i przeprowadzono w taki sposób, aby uzyskać
łacjonalną pewność, pozwalającą na wyrLżenie opinii o spruwozdaniu- I|/ Śzczególności badahie
obejmowało sptawdzenie poprawności zastoso\|ańych plŻeŻ jednostkę zasatl (polityk) tachuhkowości
i znaczących szacunków, sprawdzenie - w prze''ążającej mierze w sposób wyrywkowy dowot]ów
i zapisów księgowych, z których wyikają ]iczy i informacje zawarte w sprcwozdaniu finansowym, jak
i całościową ocenę spr*|ozdania Jinansowego' Ulłążaln, że badanie dostafcłło wystarczającej

podstavy do vyrażenią opinii.
Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wŚzyslkich islohych ąspektąch:
ą) przedst.^aią rzetelnie i jasno infotmacje istotne dla oceny rytuącji maiątkowej i 'lin&Bowej

Żyłardołskiej Spółdziel i Mieszkt niowej na dzień 31.l2.201 1r.' jąk też jej wynikufrnansowego za łok
obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.,

b) zostało społządzone zgodnie z wwagąjącymi zaśtosowąnią ząsądąni (polityk, rąchunkowości orąz
ha podslai,ie prui,idłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jesl zgodne z wpły1łającymi na lleść sprąwozdania Jinansowego przepir^ąmi prąwą i postąno\łieniami
slalutu spółdziehi'

Spłałłozdanie z działalności Jednostki jest k)mpletne w rozumieniu.rrt. 19 ust' 2 ustawy
o rachunkowości, a zawarte w nim inJżlrmacje' pochodzące ze zbadanego sptawozddnia fikahsowego, są
z nim zgodne. "

Ponadto poinformowała' że dzialalność stafutowa spółdzielni, którą jest gospodarka zasobami
mieszkaniowymi nie jest nastawiona na zysk, dlatego zgodnie z alt' 6 ust. 1 ustawy o sm' róznica między
kosztami eksploatacji i utrzymania danęj nięruchomości a przychodarni z opłat z tytułu lokali zwiększa
odpowiednio koszty lub przychody ęksploatacji i utrzymania daIrej nieruchomości rł roku następnym'
oznaczalo, żę każda nięruchomość ma ustalony wynik na koniec roku do rozliczenia.
Nadwyżkę bilansową stanowiąjedynie wpływy z działalności finansowej i operacyjnej.
Działalność finansowa to gospodarowanie środkami płatnicz1łrri tak, aby przynosiły korzyści
spółdzięlcom w postaci oprocentowania lokat, śIednio, kótkołerminowych, a nawet godzinnych
(nocnych). Z tego t}tułu w roku ubiegłym uzyskaliśmy kwotę brutto 407.221.872ł' Niestety od kilku lat
zysk tenjest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prarłnych w wysokości 19olo. odsetki netto
dają wielkość 329.849'00zł.
Druga pozycja nadwyżki to odsetki od nieterminowych płatności. w roku ubiegłym z tego t)tułu
uzyskaliśmy kwotę w wysokości 342.937,44zł, która w przypadkrr zaliczeniajej na działalność statutową
jęst zwolniona z opodatkowania.
Trzecia pozycja to wynik z wynajmu lokali brutto i pozostałej działalności operacyjnej 444.025,'7lzł.
Łącznie zysk brutto llczyił wielkość 1.079'335,622ł. Podatek dochodowy wyliczony od dwóch
powyższych wielkości w1łriósł 126.62ó'00zł.
Nadwyźka bilansowa netto do zatwieldzenia to kvłota 952.729,62zł

Propoz;cja jej podzialu jest następująca:
- na zasilenie funduszu zasobowego
- na zasilęnie centalnego funduszu lęmontowęgo - centalnego
- na zasilenie działalności trzech spółdŻielczych domów kultury -
- na pokrycie ujemnych wyników działalności
spoleczno-\łJchowawczej a 20l l r' -

452 '536'Ż8zł'
452.536,28zł,
40.000'00zł'

7.657 '06zł.
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Do przedstawionych mate ałów z sali nie padły żadne p}tania, więc przewodnicący zebrania odcz}tał
uchwalę nr l/2012, któm została przegłosowana:
głosów 

',za''- 59, głosów ,'przeciw'' 0.

Przewodniczący zebrania poinformował, że sprawozdanie z realizacj| trchwał Walnego Zgtomadzenia
od!1wanego w częściach w 20l 1r. (9' 12 i '16 maja)' zawafie było w materiałach wyłoz'onyclh do wglądu
członków. Udzielił głosu Z-cy Prezesa ds. Technjczno-Eksploatacyjnych - Panu Adamowi_S4,rnoniiowi,
który przędstawił najważniejsze informacje o 12 uchwJach 1poaźietonyctr na 3 grupy tematyczne),
z których 9 zostało zrealizowanych, a 3 są w ciąłej realizacji.

Wobec braku do tego punktu p}'tań z sali przewodniczący odcz}tał uchwałę nr 212012, któIa Żostała
przeglosowa-na:
głosów ,,za" - 61, głosów 

',przeciw'' 
- 0.

Ad.pkt. 5
Przewodniczący zebrania poinformował, że sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2o1lr'
wyłożone było do wglądu członłów. ZebBn}'m pŹędstawiła je Parri Krystyna Marczak - czionek Rady
Nadzorczej.
Kończąc swoją w}powiedź, w imieniu Rady NadzorcŻej złożyła wniosek o:

" podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoŻdarnazaruądu i bilarrsu za rok 20l 1,
'/ udzielenie absolutorium za okres sprawozdawczy człoŃom Zarządl Żyardowskiej Społdzielni

Mieszkaniowej tojest:
. Prezęsowi Zarządll Panu Marianowi Rtrsinowskiemu_. Z-cy Pręzesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych _ Panu Adamowi Szymonikowi,

* . Z-cy Prezęsa ds. Ekonomicznych _ Pani Hannie Jędrzejewskiej'
PowyŹsze wyrika z faktu uzyskania poz4rylrrej opinii wydanej prźez iiegłą iewident badającą
sprawozdanie finansowe społdzielni za 201lr. oruz z oaeny ińksztahu -działalnosci 

za."ąju,
9siąc.!ly:h wyników gospodarczo-finansowych potwierdzających pnwidłowość n'oL"jonorłmu
Spółdzielni ijej dobrą stabilną s}'tuację gospodarczą.

Przy'brakuŻap}tan Ż sali przewodniczący odczytał uchwałę nr 3/2012' która została przęgłosowana:
glosólt ..za" - Ó0. glosórr ..przecirł" - 0.

Ad.pkt. 6

|1"_*_o9ni"'+y zebrania poinformowal, że prctokół z lustracji pełnej działalności społdzielni w latach
2007-2009 oraz list polustracyjny związku Rewizyjnego Spółdzieni Ńiesztanlowycłr RP wyłożonę były
do' wglądrr_członków' Udzięlił głosu Pani Hannie Jęrlrzejewskiej - Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznycń,
któIa poinformowałą źę lustracja zostĄła pfzeprcwadzona w óparciu'o umowę z dnia ,1.o3,2o:fl;,
w okesię od 4.04_ 12'08.201 1r.
Lustracją została objęta:
l' organizacja spółdzielni,
2. stan prawny gruntów będących we władaniu spółdzielni,
3' sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami,
4. działalność inwestycyjna,
5. gospodarka zasobami mieszkaniowl mi.
6. gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych,
7' gospodarka finansowa (bez sprawozdań finansowych i rozliczeń kosaorysowych),
8. ocena- realizacji przez społdzielnię obowiązków wynikających ż ustavy o spółdzielniach

mieszkaniowych.
L'].s]PcJ?:i: 

:vykazała uchybień i nieprawidłowości u.działalności poszczególnych organów statutowych
spoldzielni jak również w przebiegu i sposobię dokumęntowarria i"i-' p'acy.-lo'1ty*'ie została oceniona
plowadzona w szerokim zakesie działalność społeczno-wychowawcza. W pozostałych rlziałaniach
objętych ]ustracją nie zostĄ wykazane zadne nieprawidłowości' również w tych, có do których po
poprzedniej lustracji sformułowane zostĄ zalecenia. Świadczy to o ich zręalizowaniu.
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List nie zawiera żadnych zaleceń, a jedynie stwierdzenia o istnieniu ,'przypadków niedoskonałości
w dostosowaniu postanowięń stafutu do wymogów plawa spółdzielczego' Dotyczy to na prŻykład
ustalenia w $ 14 ust.7 statufu' że z obowiąku rłniesienia udziałów zwalnia się osoby ubiegające się
o członkostwo rra podstawię alt'14 i 15 ustawy o spółdzielniach mieszkarriowych''.
Związek Ręwizyjny wykazuje' że członkostwo w spółdzięlni jest plawem niemajątkowym, związan1rn
ściśle z osobą wstępującą do społdzielni i wygasa z chwilą śmierci członła' a t}m sam}łn nie moŹe byó
przedmiotęm dziedżczenia.
Kolejny tęmat podkeślony w liście polusfuacyjnym dotyczy wzmożenia działan i form windykacji
zadłu]żeń z t}tułu opłat za lokale.

PŻy blaku zapytań z sali przewodniczący odcz}'tał uchwalę nr 4 l20l2, któft została przegłosowarra:
glosów ..za" - 55. glosótl ..pr,/eci\^" - 0'

Ad.pkt. 7
Wobec braL_u dyskusji nad przedłożonymi sprawozdatiani Zarządu ŻSM, przewodniczący obrad poddał
pod głosowanie uchwalę nr 5/2012, w rłyniku którego:

r' Ptęzes Zauądl - Pan Marian Rusinowski - otrzymał następującą ilość głosów:
głosów ,'za" udzieleniem absolutońum _ 60, ,'przeciw" 0,

ł Z-caPręzesa ds. Technicmo-Eksploatacyjnych _ Pan Adam Sz}monik - otżymal następującą ilość
głosów:
głosów ,,za'' udzieleniem absolutońtrm - 61, ,,przeciw'''0'

y' Z-caPrezęsa ds. Ekonomicznych - Pani Hanna Jędrzejewska - otrz}łnała następującą ilość głosów:
głosów,,Ża'' udzięIęniem absolutońum - 62, ,'przeciw'' - 0.

Ad.okt. 8
Przewodniczący udzielił głosu Pani Hannie Jędrzejewskiej - Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych w celu
omówienia projektu uchwaĘ okeślającej sumę zobowiązan jakie społdzielnia może zaci€nąć w 2012r.
Zgodnie z Prawem Spółdzielcz1m (ań.38 pkt.7) i statutem ŹsM (s 35 pkt.8), żę do wyłącznej
właściwości walnego Zgromadzenia należy ,,oznaczenie naj\łyższej sumy zobowiąań' jaką
Spółdzielnia moze zaciąnąć'''
W tych granicach Spółdzielnia prowadzi działalność gospodalczą tworzy plany gospodarczo-finansowe,
uchwalone przez RN, zacirya bieżące zobowiązania na zakup towarów i usług oraz realizuje inwestycje
w systemie dęveloperskim.
wysokość tych zobowiązań\y 20l2l. wzndczona zostąła do kwoty 50.000.000,00Żł. w rozbiciu:
l. na bieĄcą działalność stafutową do kwoty 38.000.000.00Żł
2. na działalność pozostałą do k\łoty 12'000.000,00zł.

Po tych wyjŃnieniach przewodniczący odcz).tał uchwałę nr 6/2012, która została przegłosowana:
głosów ,,za" - 60, głosów ,,przeci ' _ 0.

Ad. okt. 9
Przewodniczący zebrania zwrócił się do Z-cy Pręzęsa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych - Pana Adama
Szymonika o omówienie cŹerech uchwał związanych ze zbyciem nieruchomości'

Dotyczy to następujących niezabudowarrych nieruchomości gruntowych:
ł uchwała'7l20I2 - działka nr 3557/28 o pow. l 10m2,
. uchwała 8/2012 - d ziałka t 3557 /3O o pow. 22m2 .
o uchwała 9/2012 - d zialkanr 3557lŻ7 o po,ł. 6lm2,
C uchwała 10/20IŻ - działka ff 355'I /2g o pow. 197m2.
Wszystkie one dotyczą jednego teręnu położonego w obrębie os.Batorego i oka|ają pawilony usługowe'
Właściciele pawilonów zgłosili chęć zakupu gruntu' po Ltórym dochodzą do swych lokali'
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Dla spółdzielni jest to korzystnę roz*ięanie, gdyż nie możę ona przentaczyć tych tęręnów pod żdną
działalność' ponosząc jednocześnie wszystkie koszry związanę z płatnością podatków.

Ponieważ zgromadzeni nie mieli p1'tan, przewodniczący zebrania odczytał:

uchwalę nr 72012' która została prŻegłosowana:
glosó\ł ..Za_'- 58. glosów ..prleciw" - 0.

uchwalę nr 8/2012' która została przegłosowana:
głosóu ..7a" _ 58. glosów ..przeciw" _ 0.

uchwalę nr 9/2012, która Żostała przegłosowana:
głosóu ..za" - 58. glosów ..przecirł" - 0.

uchwalę nr 10/2012, która została przegłosowana:
głosów ,,za'' - 58, głosów 

',przeciw'' - 0.

Ad.pkt. l0
PŻewodniczący zebrania poinformował, że do walnego Zglofiadzenla nie łphr'nęły odwołania od
uchwał Rady Nadzolczej .

Ad.pkt. 11
Przewodniczący poinformował, że komisja mandatowo-skrutacyjna sporządzała na bieżąco Fotokół tIz jawnego głosowania uchwał, który został również podpisany przez sękręta:zA i przewołnicącego
zebrania i stanowi załącznik nr 2 do niniej szego protokołu.

Podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady II części Walnego Zgromadzenia ZSM'

SEKRETARZ
II czĘscI WALNEGo
ZGRoMADZENIA ŻsM

PRZEWO NIczĄCY
II CZĘŚ
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Zalącanik nr...4.. do protokofu
j:! cZĘsCl wALNLGo zGRoMADZENlA

PRoToKóŁ I
'- KofuisjiMaudatowo-skrutacyjoejrłabranej^^

na .l|... CZĘSCl wALNEGo ZcRoMADZENIA w dniuw..os.z'otz..

Komisja Ńonst}'tuowała się następuj ąco:

l' Przewodnicz4cy P"''"*!-qł('p.Ń.:/.1/L...}łrlngD...
2' sekIetarz P*'ilP*.l_q*p.ł.,mĄ.[.. 'tl4 4_uł !
3' Członek Pad]Pan 'yt!d^!,Ł'\Ąl...!:9..
4' Członet p"'i'p* ''b.!ł.$_-9JQl^r.y'_q1.'l-['g.n:
5' Czlonek P""i/P- 'rr..).m'.[ł.y1^.'l4'.....}Je'Lryl_V-r
6' Członek Pani/Pan ... '..............1-:l)............6' Członek Pani/Pan ... '..............1-:l)............
7. Czlonek p*Wur...........*---;241.
8. Czlonek PalnlPar| '. '..... '. 'Żra:.'::::P''.... ' '. ' '..'

Komisja stwie1dzą że Walrrc Z'gr'rlrlarlbi67SM zoslało zwolane prawidłowo, w hybie
przewidzianym w $ 31 ust' l statufu ZsM, a członkowie powiadomieni w sposób i w lerminie
określonym w $ 32 Sratutu ŻsM. n n '.\n -
^ Komisja slwiera'u- z9 na;i!*Ylł.....' uprąłqionych do ud'afu w . !l... ('zęści Walnepo
Zgromad7eruą na godzinę 'A.Ę?N.... pnybyło .'..bl.... czlonłów. co suaŃi '.ł.,7..'...'''v".
-__,_ :o 

oo:'y,u-u nlrueiszego protokofu komisja sporządza na bieżąco załącatiŁ w którym
zaplsane zostaną: czas i zmiana ilości osób obecnych no zcbraniu, wpikaiące z pr4iiia
ui łonków uprawnionych do udżału w ..l|'..'. części Walnego Zgromad'ze"iji,'po oaj"ą,i-iu
niniej szego plotokołu.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszęgo plotokołu.

Na tym Fotokoł zakońcŻono.
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7,atĄcznik ru ..'łł.. do protokołu
.l''. CZĘscl w^l Ntco lcRoM^DZl-'NlA

PRoToKÓŁ II
;- .Komisji Matrdatowo-Skrutacyjnej rrl branej 

'/1na 'Ł czĘscl WALNEco ZGRoMADZENlA rł dniu ;.1'.05'20l2r.

Komisja Mandatowo-skrutaci na w składże:

1. Przewodniczący P*iP* .8Q-C4.łN- W}-'.u^\.\LnpD..

2. sekretarz nu"u.-..KL..r'i0).Df..A!9..MEt\aN
3. Czlonek puan* 'h8l}\il:,łt _rLn... . '4.Członek "-*- 6.Hł4F_ili.!run''. Ł.0Ąn
5. Członek

6. Czlonek Pani,Pan ................. .:-:).. .. . ... .

7. Czlonek Pani./Pan ............... . --Z-. . . .

8' Człone\ Pani,/Pan ... .... ' '. ' ' ' ' . (---=- 
.

stwierdza, że w wyńku głosowaniajawnego uchwał oddano nasĘpującą ilość głosów:

głosy głosy
podpis

prŻewodniczącogo
podpis

tJ" ci Walneso ZsromadTEnia
1/12 Zatwierdzenia sprawozóń Zatządtt z

działalności ŻsM za 20l l r. i kieruŃów
iei roz\łoiu na 2012r.

ńo 0 A-4, ,/
2/12 Zatwierdzenia sprawozdanta z realizaclt

uchwał podjętych przez Walrle
ZgromadzeniaŻSM odb1wane 9, 12, 16
maia 2011r.

6,1 0

,IV

IV
t

11

{

)
/

3/12 Zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczei ŻSM Ża 20 l 1 r. 6o o '1/#ł

,Ą
4/12 Przyjęcia listu polustracyjnego Związku

Rewizyjne go Spółdzielrri
Mieszkaniowych RP. 55 o

\ A)

.J d
5/12 Absolutorium dla człoików Zażądu

ZSM: v
1. Rusinowski Marian 6A o tA w /,
2. Sz)rnonik Adam GĄ o //ft R ,/,
3. Jędrzejewska Hanna a (,tvt- ,')

,^
6n2 okeślenia sumy zobowiązan

Spółdzielni w 20 1 2r. :

l. na bieżącą działalność statutową do
kwoty: 38'000.000,00zł'

2. na działalność pozostałą do kwoty:
l2.000.000'002ł'

Co 0
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Zbycia prawa uą,tkowania wieczystego
ńeruchomości gruntowej, położonej w
Zyrardovłię, oznaczonej w ewidencji
gruntówjako działka nr 3557/28 o pow
I l0 m2-

Zbycia prawa uż1tkowania wieczystego
nięruchomości gruntowej, położonej w
Ży.r ar do*ie' oataczoaej w ewidencji

ffiw.iako 
azia*a nr 3557/30 o pow.

Zbycia prawa uZytkowania wieczyste go
nieruchomości gruntowęj, położonej w
Żytatdowie' ozlaczanej w ewidencji
gruntów jako działka nr 3557/27 o pow'
6l m'-
Zbycia prawa uzytkowania wieczyste go
nieruchomości gruntowej, polożonej w
Ż;rardowie' oznaczonej w ewidencji

f;Tt'5łvjako 
dzialka nr 3557/29 o pow.

Na q.m protokoł zakończono.
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