
Spófdzielnia Mieszkaniowa .Przy Metrze"

K. Szarecki przypomniaf 0 rnozliwosci skladania pisemnych wniosków do Prezydium.
iJ.

Zgodnie z protokotem Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej wobradach Walnego Zgromadzenia bralo udzlal
72 czfonków Spófdzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze". Protokol Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej stanowi
zaiacznik do protokolu obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczq_cy Krzysztof Szarecki odnotowal ' nieobecnosó sekretarza Komisji Wyborczej Jacka
Wernickiego, jednak po zasieqnieciu opinii obsfugi prawnej uznano, ze nie ma koniecznoscl uzupelniania
skladu Komisji, natomiast jej czfonkowie wewnetrznie ustalili, ze funkcj~ sekretarza, do czasu przybycia
p. Wernickiego, pelnió bedzie p. Jadwiga Budasz.

- Przewodniczq_cy
- Sekretarz
- Zastepca Przewodniczq_cego
- Czfonek
- Czlonek

Komisja Wyborcza:
1. Piotr Fabiszewski (mandat nr 128)
2. Jacek Wernicki (mandat nr 27 )
3. Grazyna Terpitowska (mandat nr 78)
4. Jadwiga Budasz (mandat nr 98)
5. Matgorzata Zak (mandat nr 62)

- Przewodniczqca
- Sekretarz
- Czfonek
- Czlonek
- Czfonek

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
1. Krystyna Lubas (mandat nr 102)
2. Jarostaw Tyszka (mandat nr 9)
3. Barbara Cleélak (mandat nr 96)
4. Julian Zlmlriskl (mandat nr 13)
5. Krzysztof Nieciejewski ( mandat nr 68)

-Przewodniczacy
-Zastepca Przewodniczqcego
-Sekretarz

Krzysztof Szarecki Przewodniczqcy Prezydium wybrany na pierwszej czesci Walnego Zgromadzenia
otworzyl obrady i przypornnial sklad Prezydium oraz Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej.
Prezydium:

1. Krzysztof Szarecki (mandat nr 2)
2. Agnieszka Sochacka (mandat nr 12)
3. Robert Baleer (mandat nr 139)

14. Rozpatrzenie pism skierowanych do Walnego Zgromadzenia.
15. Dyskusja i zgfaszanie wniosków - przyjecie wniosków.
16. Informacja na temat realizacji postanowieri uchwafy Zebrania Przedstawicieli nr 19/13 (upowaznienie do

zbycia nieruchornosci).
17. Informacja delegata na temat spraw poruszonych podczas obrad Zgromadzenia Przedstawicieli

Krajowego Zwiazku Rewizyjnego Spófdzielni Mieszkaniowych.
18. Rozpatrzenie i podjecie uchwaly w sprawie wystqpienia Spóldzielni z Krajowego Zwiazku Rewizyjnego

Spófdzielni Mieszkaniowych.
19. Ewentualne rozpatrzenie i podjecie uchwal w sprawie odwofania i wyboru delegata na Zgromadzenie

Przedstawicieli Krajowego Zwiazku Rewizyjnego Spófdzielni Mieszkaniowych.
20. Rozpatrzenie i podjecie uchwaly ws. zobowiazanla Zarzadu SM .Przy Metrze" do podjecia czynnosci

zwiazanych z uregulowaniem stanu prawnego dziafki 4/1 z obrebu 1-11-05, bedace] przedmiotem umowy
dzierzawy zawartej w dniu 02.10.1997 r., laczace] m. st. Warszawa jako wydzierzawiajqcego i SM .Przy
Metrze" jako dzierzawce ( dot. budynków Lanciego 7, 7a, 7b, 9, 9a do 9s, 11, 11a).

21. Zarnkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.

Porzq_dek obrad kontynuacji Wa/nego Zgromadzenia

Dnia 20 czerwca 2015 roku Walne Zgromadzenie podjelo decyzje 0 kontynuacji przerwanych obrad
Walnego Zgromadzenia w dniu 10 pazdziernika 2015 roku. Kontynuacja obrad Walnego Zgromadzenia
odbyla sie w dniu 10 pazdziernika 2015 roku w Gimnazjum z Oddzialami Dwujezycznyrni nr 93 im. Ksieznej
Izabeli Czartoryskiej przy uI. Szolc-Rogoziriskiego 2 w Warszawie.

Protokót
Walnego Zgromadzenia

Spótdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze",
z dnia 10 pazdzlernlka 2015 roku.
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K. Szareeki odczytal pismo p. Zbigniewa Saraty, z dnia 03.06.2015 r. wraz z projektem uchwaly (pismo
stanowi zalacznik do protokotu),
Prezes G. Janas przedstawil stan prawny i faktyczny w sprawie, posiikujac sie prezentacja multimedlaina
zawierajaca plany przedmiotowego terenu. Pierwotna umowa dzierzawy dotyczyfa dzialki 4/1 i 4/3, po
wydzieleniu si~ Spóldzielni Mieszkaniowej "Migdalowa I" pozostal problem tylko jednej dzialki. W umowie
ustalono, ie w pierwszych dwóch latach czynsz wynosi 127 tys. zl, nie przewidziano natomiast waloryzacji,
ani mozliwoscl wypowiedzenia lub zmiany umowy w zakresie czynszu. Prezes podkreslll, ie wówczas byla
to powszechna praktyka przy tego typu umowach. G. Janas stwierdzil, ze wnioskodawcy podpisani pod
pismem p. Saraty, iqdajq wypowiedzenia lub rozwiazanla umowy z miastem, ale w prawie mozliwoscl takie
sa scisle okreslone i nie zachodza w tym przypadku. Przewidziano mozhwosc wczesnlejszeqo zerwania
umowy jedynie ze strony miasta, nie zwalniafoby to jednak Spófdzielni z obowlazku pfacenia czynszu przez
okres przewidziany w umowie. G. Janas wskazaf na konsekwencje ewentualnego rozwlazania umowy -
wówczas Spófdzielnia stracilaby prawo zarzadzania ozialka, a co za tym idzie powstafyby watpliwoscl co do
ekspektatywy praw wlasnosciowych w budynkach na tej nteruchornoscl, który mogfyby staé sle zasobem
gminnym. Zgodnie z orzecznictwem SN do czasu uregulowania stanu prawnego gruntów, dia znajdujqcych
si~ tam lokali nie rnozna zakladac ksiqg wieczystych. Prezes G. Janas zaznaczyl, ze miasto ma mozllwosé
zbycia gruntu bez przetargu dotychczasowemu dzlerzawcy w oxreslonych warunkach, które w tej sytuacji
zostaly spefnione. Jednak w 2008 roku miasto podnioslo czynsz dzierzawny pieciokrotnle, zdaniem

AD.20. Rozpatrzenie i podjecie uchwaly ws. zobowiazania Zarzadu SM "Przy Metrze" do
podjecia czynnosci zwiazanych z uregulowaniem stanu prawnego dzialki 4/1

z obrebu 1-11-05. bedacej przedmiotem umowy dzierzawyzawartej w dniu 02.10.1997 r..
laczacej m.st. Warszawa jako wydzieri:awiajacego i SM "Przy Metrze" jako dzierzawce (dot.

budynków Lanciego 7. 7a. 7b. 9. 9a do 9s. 11. 11a).

Mee. Piworiska stwierdzila, ze nikt nie zglosHkandydata w przewidzianych w Regulaminie obrad Walnego
Zgromadzenia terminach, czyli na 10 dni przed terminem WZ, zatem nie rnoqa si~ odbyé wybory nowego
delegata na trwajqcym obecnie posiedzeniu.

W wyniku glosowania WZ przyj~lo uchwale nr 22/2015 w sprawie odwolania delegata na Zgromadzenie
Przedstawicieli Krajowego Zwiq_zkuRewizyjnego Spóldzielni Mieszkaniowych.

Przewodniczqcy Prezydium K. Szareeki odczytal projekt uchwaly w sprawie odwolanla delegata na
Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Zwiazku Rewizyjnego Spóldzielni Mieszkaniowych Pani Grazyny
Stepnlewskle] i zarzadzll gfosowanie:

AD.19. Ewentualne rozpatrzenie i podjecie uchwal w sprawie odwo/ania i wvboru de/egata
na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Zwiazku Rewizvinego Spóldzielni

Mieszkaniowych

K. Szareeki przeczytaf projekt uchwafy w sprawie wystqpienia SM z Krajowego Zwiazku Rewizyjnego
Spófdzielni Mieszkaniowych i zarzadzil gfosowanie.

H. Klitenik zlozyl wniosek formalny 0 zakoriczenie dyskusji.
G. stepnlewska zgfosifa sprzeciw wobec wniosku.

wyboru P. Stepniewskiej na delegata. Na zakonczenie zaapelowaf 0 rozwazenie decyzji pozostanie
w KZRSM.
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Protokól sporzadzlra
Joanna Duraj.

Krzysztof Szareeki

Przewodniezqey
Wa/negoZgromadzenia
SM .Przv Metrze"

Sekretarz
Wa/negoZgromadzenia

SM "Przy Metrze"

YOf!
Robert Ba/eer

Przewodniczqcy Prezydium K. Szarecki podziekowal zebranym i zarnknal obrady Walnego Zgromadzenia.

Ad 21. Zamkniecie obrad WZ

Przewodniczqcy K. Szarecki odczytal tresc uchwaly i zarzadzil glosowanie.

Spótdzielni bezprawnie. G. Janas poinformowal, te na chwile obecna miasto zada 4.5 mln zt ponad to, co
Spóldzielnia placi zgodnie z urnowa, Ponadto w 2011 roku m.st. Warszawa pozwalo Spóldzielnle 0 zaplate
ponad 2 mln zl., mimo te sukcesorem generalnym byla jut Spótdzielnia Migdalowa I, jednak sad
prawomocnie eddalil powództwo. Prezes przedstawil tez inforrnacje 0 przebiegu procesu, w którym miasto
domaga sie ok. 1 mln zl. Miasto godzi sie na przeksztalcenie dzlerzawy w uzytkowanie wieczyste pod
warunkiem przyjecra podwyzszoneqo czynszu i uznania dotychczasowych zadan. Dopiero wtedy Rada
Miasta moze w uchwale zgodzié sie na przeksztalcenle i ustalió jego warunki. Prezes G. Janas przedstawi!
propozycje wystapienia do sadu i wladz dzielnicy, z prosba 0 poparcie przez rnleszkanców.
Z. Sarata (mandat nr 138) zgodzil si~, ze uchwala z 2000 roku nie utracila mocy prawnej, jednak ona
zobowiazywala Spóldzielnie do wplaty 15 % wartosci, natomiast Zarzad domagal si~ 99 % bonifikaty.
Z. Sarata przyznal, ze trudno obwiniaé obecny Zarzad za decyzje poprzedników, ale wydaje sie, ze
utrzymywanie takiego stanu rzeczy jest Zarzadowi na r~k~. Z. Sarata odczytal fragment listu z Biura
Gospodarki Nieruchornoscl i stwierdzil, ze budynki osiedla Migdalowa I sa wlasnoscia miasta.
R. Matysiak-Siery stwierdzila, ze skoro Spóldzielnia musi przez 29 lat pfacié czynsz to podjecie
proponowanej uchwaly jest przedwczesne zwlaszcza, ze toczy sie sprawa sadowa, R. Matysiak-Sierry
zlozyla wniosek 0 niepodejmowanie uchwaly.
B. Godlewska poparia przedrnówczynie i dzlalania Zarzadu w tym zakresie.
G. Janas podziekowal za poparcie i zaprosil do wspólpracy w tej sprawie.
J. Szymarïska stwierdzila, ze bezposrednio zainteresowani powinni jako interwenient uboczny wystaplc
w sprawie.
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Zalacznlki:

1. Lista obecnosci czlonków Zarzadu SM .Przy Metrze".

2. Lista obecnosci czlonków Rady Nadzorczej SM .Przy Metrze".

3. Lista obecnosci pracowników obsluqujacych zebranie.

4. Lista obecnosci osób zaproszonych.

5. Protokól Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wraz z lista obecnosci na Walnym Zgromadzeniu.

6. Protokol Prezydium wraz ze zqloszonymi wnioskami.

7. Odwolanla czlonków Spóldzielni od uchwal RN.

8. Uchwaly Walnego Zgromadzenia podjete w dniu 10.10.2015 r.

uchwala nr 19/2015 w sprawie rozpatrzenia odwolania Pana Bogdana Kaczyflskiego
uchwala nr 20/2015 w sprawie rozpatrzenia odwolania Pani Anny Skubiszewskiej
uchwala nr 21/2015 w sprawie rozpatrzenia odwolania Pana Henryka Skubiszewskiego
uchwala nr 22/2015 w sprawie odwolania delegata na Zgromadzenie Przedstawicieli Krajowego Zwiqzku
Rewizyjnego Spóldzielni Mieszkaniowych
9. Pisma skierowane do Walnego Zgromadzenia

- pismo Dariusza Kosiora z dnia 27.04.2015 r.
- oswladczenle Bogdana Kaczynskleqo oswladczenie z dnia 08.10.2015 r.
- oswiadczenie Panstwa Anny i Henryka Skubiszewskich z dnia 08.10.2015 r.
- pismo Bogdana Kaczynskieqo z dnia 03.06.2015 r.
- pismo Zbigniewa Saraty, z dnia 03.06.2015 r.
- pisma Grazyny Stepniewskie] i Piotra Rogowskiego:
1) Odwolanie od uchwaly nr 11/2015 RN w sprawie planu remontów na rok 2015 r.
2) Odwolanie od uchwaly nr 9/2014 RN w sprawie Planu gospodarczo - finansowego na rok 2014 ..
3) Odwolanie od uchwaly nr 2/2014 RN w sprawie regulaminu rozliczania kosztów zasobami

lokalowymi.
4) Odwolanie od uchwaly nr 5/2013 RN w sprawie podzialu na grupy czlonkowskie.

- pisma Grazyny Stepniewskle]
1) Pismo z dnia 31.03.2015 r. (wplynelo do SM 01.04.2015 r.) w sprawie Zgromadzenia Przedstawicieli

Zwiqzku z dniu 20.04.2015 r.
2) Pismo z dnia 16.06.2015 r. w sprawie najwyzsze] sumy zobowiazanw 2015 r.
3) Pismo z dnia 02.06.2015 r. w sprawie nie umieszczenia w proponowanym porzadku obrad WZ

odwolan od uchwal RN.


