
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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11.Bogdan Kaezynski odwofanie od uchwaly 64/2015 0 wykresleniu.
K. Szarecki odczytal pismo P. Kaczynskieqo (nieobecny na WZ) z dnia 25.05.2015 r. oraz oswiadczenle
z dnia 08.10.2015 r. (pisma stanowia zalacznik do protokolu).
Prezes G. Janas zauwazyl, ze Pan B. Kaczynski jest aktywnym uczestnikiem procesów ze Spóldzlelnia, ale
przede wszystkim nie posiada prawa do lokalu w Spófdzielni.
Kazimierz Kolturiskl (mandat nr 6 ) przypomnial 0 szkodliwej dzialalnosci P. Kaczynskieqo i jego
wspólpracy z Prezesem Stepniern.
K. Szarecki podkreslil, ze rozpatrywana jest sprawa 0 wykreslenie na podstawie przepisów, niezaleznie od
aktywnosci w Spóldzielni.
Jarosfaw Tyszka (mandat nr 9) postawH wniosek aby glosowaé nad wszystkimi odwolaniami od uchwal
o wykreslenlu w jednym glosowaniu.
K. Szarecki stwierdzH, ze jest to niemozliwe ze wzqledów formalnych.
Agnieszka Sochacka (mandat nr 12) i J. Budasz postulowaly odczytywanie pism osób zainteresowanych
i gfosowanie w sprawie odwolania.

WZ nie uwzgl~dnifo wniosku Pana Dariusza Kosiora.

I. Dariusz Kosior (nieobecny na WZ) - odczytano pismo Dariusza Kosiora z dnia 27.04.2015 r., w którym
p. Kosior zwraca sle 0 wyrazenie dezaprobaty wobec wniosku Zarzadu 0 wykluczenie z rejestru czlonków
(pismo stanowi zalacznik do protokotu).
Zastepca Prezesa Zarzadu ds. prawno-organizacyjnych Grzegorz Janas wyjasni', ze nie chodzi
o wykluczenie czlonka Spóldzielni, a jego wykreslenle, na skutek zaistnlalych okolicznosci, tzn. tytul prawny
do lokalu posiada córka p. Kosiora. Prezes G. Janas powolal sle przy tym na wyrok Trybunafu
Konstytucyjnego, w którym stwierdzono, ze nie moze byé czlonkiern spófdzielni osoba, nieposladajaca tytulu
prawnego do lokalu.
Przewodniczq_cy Rady Nadzorczej Marek Wojtalewicz (mandat nr. 51) zabral gfos i potwierdzH slowa
Prezesa, podkreslajac przy tym, ze zastosowana procedura wykresleniowa daje mozliwosó odwolania do
sadu.
Renata Matysiak- Siery (mandat nr 55) zadala pytanie, czy na mocy wyroku TK zestata wprowadzona
podstawa prawna do Statutu Spóldzielni ..
G. Janas wyjasnif, ze wyroki TK stosuje sie wprost. TK nie uchylil przepisu, w oparciu 0 który w
spóldzlelniach istniala kategoria czlonków oczekujacych, stwierdzH jedynie, ze interpretacja przepisu,
dopuszczajaca wpisywanie do rejestru osób nie posiadajq_cych tytulu prawnego do lokalu jest
niedopuszczalna.
Jadwiga Budasz (mandat nr 98) stwierdzHa, ze to Walne Zgromadzenie jest najwyzszym organem
w Spóldzielni i moze podejmowaé decyzje i wnioskowaé 0 zmiany w Statucie, a osoba zarnieszkujaca
w zasobach Spóldzielni równiez ma okreslone prawa.
K. Szarecki zauwazyl, ze p. Kosior nie zlozyl formalnego odwolania.
Agnieszka Sochacka (mandat nr 12) wyrazHa watpliwosó co do rozszerzania czlonkostwa córki D. Kosiora
na pozostalych domowników. Zgodnie z prawem cztonkostwo rozszerza sie jedynie na malzonka, Ponadto
p. Sochacka zadala pytanie czy istnieje w Statucie definicja czlonka oczekujaceqo,
Robert Baleer (mandat nr 139) stwlerdzil, ze WZ nie moze podejmowaé uchwal sprzecznych z prawem.
J. Budasz podkreslila, ze WZ powinno rozpatrywaé konkretna sytuacje czlonka Spófdzielni.
K. Szarecki przypomnial, ze D. Kosior zwracal si~ w pismie 0 wyrazenle dezaprobaty wobec wniosku
Zarzadu 0 wykrestenle.
Krystyna Lubas (mandat nr 102) zwrócHa uwaqe, ze nie ma sensu rozpatrywaé szczegófowo sprawy
P. Kosiora w sytuacji kiedy stan prawny jestjednoznaczny.
K. Szarecki zlozyl wniosek formalny 0 gfosowanie w sprawie Pana Dariusza Kosiora: Walne Zgromadzenie
Czfonków SM .Przy Metrze" wyraza dezeprobate wnioskowi Zarzadu i jego odrzucenie.
M.Wojtalewicz poprosil obsluqe prawna 0 opinie co do tresci wniosku poddawanego pod g~osowanie.
Mee. Monika Plworiska zwrócila uwaqe, ze wniosek Zarzadu juz przez RN zestal uznany i uwzqlednienie
tego wniosku przez WZ bedzie nieskuteczne.
K. Szarecki zarzadzil gfosowanie nad wnioskiem:

Przewodniczq_cy Prezydium Krzysztof Szarecki otworzyl punkt 14. porzadku obrad.
W kolejnosci rozpatrywano nastepuiace sprawy:

AD.14. Rozpatrzenie pism skierowanych do Walnego Zgromadzenia
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V. Odwotania eztonków Spótdzielni od uehwat Rady Nadzorezej.
K. Szareeki polnformowal, ze kilku czlonków Spótdzielni zlozylo odwolania od róznych uchwal RN.
Przewodniczq_cy poprosil obsluqe prawna 0 opinie w tej sprawie.
Mee. Katarzyna Kotodziejska stwierdzila, ze Stat ut Spóldzlelni nie przewiduje wewnatrzspóldzielcze]
procedury odwolawcze] innej niz dotyczace] spraw cztonkowskich - pozostaje jedynie droga sadowa, Istnieje
natomiast mozüwosc rozpatrywania spraw w formie wniosków do WZ.
K. Szareeki zqlosi] zastrzezenle, czy jest zasadne odczytywanie tych pism.
Mee. Plworiska potwierdzlla, ze nie ma podstaw rozpatrywania odwolan od uchwal RN w postepowanlu
wewnatrzspoldzielczym.
K. Szareeki poprosil osoby skladajace odwolania 0 przedstawienie spraw w formie wniosków do WZ.

W wyniku gtosowania WZ przyjelo uchwale nr 21/2015 w sprawie rozpatrzenia odwalania Pana Henryka
Skubiszewskiego ad uchwaly nr 131/15 Rady Nadzorczej z dnia 27 kwietnia 2015 r. 0 wykresleniu ze
Spóldzielni Mieszkaniawej "Przy Metrze" .

IV. Henryk Skubiszewski odwotanie od uehwaly 131/15 RN 0 wykresleniu
K. Szareeki odczytal pismo P. Skubiszewskiego (nieobecny na WZ) z dnia 02.06.2015 r. oraz oswladczenie
Panstwa Anny i Henryka Skubiszewskich z dnia 08.10.2015 r. (pisma stanowia zalacznik do protokolu),

W wyniku gtosowania WZ przyj~to uchwale nr 20/2015 w sprawie razpatrzenia adwolania Pani Anny
Skubiszewskiej ad uchwaly nr 130/15 Rady Nadzorczej z dnia 27 kwietnia 2015 r. 0 wykresleniu ze
Spóldzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" .

W zwiazku z trudnoscia ustalenia prawidtowych wyników Przewodniczacy Prezydium zlozyt wniosek

111.Anna Skubiszewska odwotanie od uehwaN 130/15 RN 0 wykresleniu.
K. Szareeki odczytal pismo P. Skubiszewskiej (nieobecna na WZ) z dnia 02.06.2015 r. oraz oswladczerue
Panstwa Anny i Henryka Skubiszewskich z dnia 08.10.2015 r. (pisma stanowia zalacznlk do protokolu).
M.Wojtalewiez zqlosil wniosek formalny 0 niedyskutowanie nad wnioskiem a jedynie gtosowanie w sprawie.
K. Szareeki wyrazil zdanie przeciwne, argumentujq_c, ze kazda sprawa 0 wykreálenie zastuguje na
indywidualne rozpatrzenie.

W wyniku glosowania WZ przyj~lo uchwale nr 19/2015 w sprawie rozpatrzenia odwolania Pana Bogdana
Kaczyflskiego ad uchwaly nr 64/15 Rady Nadzarczej z dnia 27 kwietnia 2015 r. a wykresleniu ze Spóldzielni
Mieszkaniawej "Przy Metrze" .

K. Szareeki odczytal projekt uchwaly w sprawie utrzymania w mocy zaskarzone] uchwaly RN 0 wykresleniu.
H. Klitenik (mandat nr 1) zadal pytanie czy w tresci uchwaly nie powinno byé uwzqlednione równlez
oswiadczente p. Kaczynskleço
G. Janas podkreslll, ze ze wzqledów formalnych w tresci uchwaly przywolane jest tylko odwolanle, natomiast
oswiadczenie stanowi zalacznik do protokolu WZ.
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VI. Pismo Bogdana Kaczynskiego z dnia 03.06.2015 r.
K. Szarecki odczytal pismo B. Kaczynskleqo, wystepulaceço w imieniu Stowarzyszenia "Mieszkam Przy
Metrze", w sprawie nowej siedziby Spófdzielni.
Prezes M. Pykalo zapytal czy jest ktos z czlonków stowarzyszenia, które reprezentuje pan B. Kaczyriski,
Z obecnych na sali nikt sie nie zgfosif. Prezes Zarzadu przedstawH informacje w sprawie: zgodnie z umowa
z Arche Spófdzielnia powinna opuscié siedzibe przy uI. Lanciego 12 do kortea br. roku. W ramach
wzajemnych zobowiazan Arche w formie swiadczenia naturalnego wyremontuje na swój koszt lokale
Spóldzielni przy AI. KEN 36 i dostosuje je do potrzeb siedziby. Koszt inwestorskie przewidziano na ok. 2 mln.
zt. Lokale te trudno sprzedaé, poniewaz Resbud ustanowH na nich zabezpieczenie swoich roszczen wobec
Spófdzielni.
K. Lubas zadala pytanie 0 planowany zakres praew lokalach.
M. Pykalo wyjasnil, ze wszelkie prace budowlane i instalacyjne wykonywane beda w oparciu
o dokurnentacje branzowa,
G. Janas dodal, ze zgodnie zaktem notarialnym Arche mlalo obowiazek zrealizowaé i zaoferowaé lokal
w powstajacym budynku Belgradzka róg Rosola za ok 7 mln. z czego nie mieli zamiaru sle wywiazaé. Dzieki
ugodzie sadowej ucalo sie rozwiazac problem bez inwestowania srodków Spófdzielni.
Mec. Plworiska dodala ze w umowie jest zapis, ze jesli Arche nie zaoferuje lokalu poniesie koszty
wykonczenia innego lokalu do kwoty 3 mln.
Agnieszka Tomaszewska - Ostrowska (mandat nr 97) poproslla 0 informacje w jakim stanie byly te lokale
i jaki zakres prac ma wykonaé Arche.
Zastepca Prezesa ds. technicznych Michal Wojtasiewicz wyjasnlt, ze lokale byfy w zlyrn stanie - nie bylo
nawet posadzek. Przewidziane rnaterialy sa nalwyzsze] jakosci ze wzqledu na ich trwalosc. Konieczny jest
nowy uklad funkcjonalno - uzytkowy, przewidziane sa duze koszty wentylacji i innych instalacji.
M. Pykalo dodal, ze Spófdzielnia zarejestruje przychód, poniewaz Arche robi naniesienia na obcy srodek
trwafy i Spófdzielnia bedzie muslala odprowadzié podatek dlatego nie mozna zanizyó wartosci lokali.
J. Budasz zwrócHa uwaqe, ze Zarzad powinien rozwazyé, co sie oplaca Spófdzielni.
M. Pykalo odpowiedziaf, ze SM zlecila opinie podatkowa zakladajaca 3 scenariusze i realizowany
scenariusz przewiduje najwleksza korzysó przy najmniejszych kosztach po stronie Spófdzielni.
G. Janas uzupelnil lnformacje, ze przy tej transakcji SM nie rozlicza w calosci VAT a jedynie 14%.
M. Pykalo dodal, ze kosztorysy inwestorskie wykonczenia lokall to ok. 2 mln. Natomiast Spóldzlelnia
poniesie tylko koszty podatkowe.

K. Szarecki wymienil pisma ztozone przez P. stepnlewska i P. Rogowskiego (pisma stanowia zalacznlk
do protokolu):
1. Pismo z dnia 16.06.2015 r. w sprawie najwyzsze] sumy zobowlazan w 2015 r.
2. Pismo z dnia 02.06.2015 r. w sprawie nie umieszczenia w proponowanym porzadku obrad WZ ocwclan
od uchwal RN.
3. Odwofanie od uchwaly nr 11/2015 RN w sprawie planu remontów na rok 2015 r.
4. Odwofanie od uchwaly nr 5/2013 RN w sprawie podztalu na grupy czlonkowskie.
5. Pismo z dnia 31.03.2015 r. (wplynelo do SM 01.04.2015 r.) w sprawie Zgromadzenia Przedstawicieli
Zwiazku z dniu 20.04.2015 r.
6. Odwolanie od uchwaly nr 2/2014 RN w sprawie regulaminu rozliczania kosztów zasobami lokalowymi.
7. Odwofanie od uchwaly nr 9/2014 RN w sprawie Planu gospodarczo - finansowego na rok 2014..

Grazyna StQpniewska (mandat nr 100) powiedziafa, ze zlozyla z p. Piotrem Rogowskim odwolania od
uchwal RN: nr 11/2015 (plan remontów na 2015 r.), nr 9/2014 (plan gospodarczo-finansowy na 2014 r.),
nr 2/2014 (regulamin ustalania kosztów GZL), nr 5/2013 (podzial na grupy czfonkowskie). Ww. sprawy nie
zostaly umieszczone przez Zarzad w porzadku obrad WZ. P. stepnlewska stwierdzHa, ze w starym Statucie
byfa taka rnozllwosc, ale usunieto ten zapis aby pozbawié cztonków prawa do wewnatrzspóldzielczeqo
postepowanla. Dodala równlez, ze projekt Statutu przygotowany przez Kornisje Statutowa nie byf wygodny
dia obecnych wladz i dlatego odwolano komisj~ statutowa której byla cztonkinla, a projekt .wyrzucono do
srnieci".
Mec. Piworiska odpowiedziala, ze w starym Statucie równiez nie bylo mozllwosci rozpatrywania przez WZ
innych odwolan niz w sprawach wynikajq_cych ze stosunku czlonkostwa, Inne uchwaly RN rnoqa podlegaé
kontroli sadowel.
M. Wojtalewicz powiedzlal, ze rnozna przed WZ zqtaszac projekty uchwal z poparciem 10 czlonków,
ponadto w absolutorium mozna wyrazié poglq_d0 pracy RN dia poszczególnych cztonków RN.
G. stepntewska stwlerdztla, ze mec. Piwonska nie po raz pierwszy wprowadza zebranych w blad, poniewaz
do 2012 roku byla mozliwosó rozpatrywania przez ZP odwolarï od uchwal RN np. w sprawie rozliczenia
inwestycji.
H. Klitenik powiedziaf, ze rozliczenie cieple]wody wynika z regulaminu a nie decyzji RN.
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H. Klitenik ztozyl wniosek aby wnioski dotyczace spraw technicznych pogrupowaé, odczytaé i przekazaé
Zarzqdowi.
R. Matysiak - Sierry zgfosHa sprzeciw wobec wniosku H. Klitenika.
J. Ziminski popart wniosek p. Klitenika.
K. Szarecki, po zasleqniectu opinii obsluqi prawnej, poinformowaf, te nalezy rozpatrzeé wszystkie wnioski,
jesf wnioskodawca jest obecny na WZ.

Sekretarz Prezydium Robert Baleer poinformowal, ze do Prezydium wpfyn~to lacznle 44 wnioski, w tym
w pierwszej czesci Walnego Zgromadzenia dnia 20.06.2015 r. - 21 wniosków i 23 wnioski w drugiej czescl
WZ w dniu 10.10.2015 r. (wnioski stanowia zalacznik do protokolu; wszystkie rnaja tresó oryginalnq).

AD.15. Dyskusja i skladanie wniosków - przviecie wniosków

Matgorzata Podogrodzka (mandat nr 19) zadala pytanie czy zgodnie z procedurami rnozna czytaé tylko
wybrane pisma.
Mee. Plworiska odpowiedziala, te WZ moze rozpatrywaé sprawy, co do których ma kompetencje.
M. Podogrodzka zaznaczyla, te pismo B. Kaczynskieqo rozpatrywano.
K. Szarecki zwrócil uwaqe, te rozpatrzono wszystkie odwolania od uchwal wykresleniowych, natomiast
pismo p. Kaczynskieqo bylo z prosba 0 informacje od Zarzadu, Informacji udzielono.
G. St~pniewska stwlerdzlla, ze Prezydium Walnego Zgromadzenia nierówno traktuje czlonków SM,
dokonano manipulacji i czlonkowie nie mogli zapoznaé sle z pismami zlozonyrni na WZ, poniewaz nie
widniafy na stronie internetowej, w zwiazku z tym nie dochowano procedur.
K. Szarecki zlozy! wniosek formalny 0 zakonczenie punktu 14 porzadku obrad.
K. Kolturiskl wyrazH stanowisko przeciwne, uzasadnlajac, ze wlasclwe jest rozpatrywanie spraw
wewnetrzne] zqodnosci uchwal RN.

VIII. Pismo Pani Grazyny Stepniewskiej z dnia 31.08.2015 (data wptywu do Spóldzlelni).
Przewodniczqcy WZ poinformowal, te p. Stepnlewska zlozyla pismo do Zarzadu skierowane do wiadomosci
ZW w sprawie reklamacji rozliczenia kosztów podgrzania wody. K. Szareeki zaproponowal, te odczyta
fragmenty pisma dotyczace regulaminu rozliczania.
G. St~pniewska nie wyrazila na to zgody.
H. Klitenik skierewal do obsluqi prawnej pytanie czy WZ jest kompetentne w tej sprawie.
Mee. Plworiska stwierdzita, te pismo skierowane jest do wladornosci WZ i rnozna je odczytaé ale nie
mozna go rozpatrywaé.

VII. Pismo Pana Zbigniewa Saraty
K. Szareeki poinforrnowal, ze do WZ wplynelo pismo P. Saraty, wraz z projektem uchwaly, odczytal je
i poinformowat, ze bedzie ono rozpatrywane w punkcie 20 porzadku obrad.

Eleonora Kueiel (mandat nr 73) zqlosila wniosek formalny 0 zakcnczenie dyskusji w tej sprawie.
G. St~pniewska zgtosHa sprzeciw wobec wniosku.

Krzysztof Belza (mandat nr 24) zaapelowal 0 zakonczenie dyskusji, uznajac, ze dzialania Zarzadu sa jak
najbardziej sluszne. .
A. Soehaeka zadala pytanie kto podpisal umowe z Arche i czy w ocenie Zarzadu jest ona korzystna dia
Spófdzielni.
Prezes M. Pykato odpowledzlal, te umowe podpisali Prezes Andrzej Stepten i Prezes Ewa Bartman w 2011
roku i istnleja powazne watpliwosci czy umowa jest korzystna, ponadto wiele zapisów bylo nieprecyzyjnych,
natomiast obecny Zarzad zdolal wiele korzystnych spraw wynegocjowaé.
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Ewa Linder - wnioskodawca n ny
Wnosz~ 0 postawienie szlabanu wjazdowego na parking i wjazdowe przy blokach
Lanciego 10 C i 10 B, który umozllwi mieszkar'lcom tych bloków na parkowanie
swoich samochodów. W tej chwili na tych parkingach stoja samochody z bloków
np. uI. Lasek Brzozowy lub samochody firmowe (stuzbowe) okolicznych
mieszkar'lców (sluzbowe), Jesli bedzie taka potrzeba dostarczymy zdjecia lub nr

Barbara cleélak (mandat nr 96) przedstawifa uzasadnienie i cel zgtoszenia wniosku 0 powotanie komisji
rewizyjnej.
Po dyskusji i wystuchaniu opinii obsluqi prawnej i Prezesa Krajowego Zwiazku Rewizyjnego Spótdzielni
Mieszkaniowych Jana Sutowskiego, którzy podkreslili konlecznosc zgtoszenia wniosku 0 powolanie
Komisji Rewizyjnej wraz z projektem uchwaty do porzadku obrad WZ, gfosowano nad wnioskiem p. cleslak.
M. Podogrodzka ztozyla wniosek 0 reasurnpcje gtosowania nad wnioskiem, nie zqadzajac sle z interpretacja
przedstawiona przez cbsluqe prawna,

Irena Barbara Cleálak
Wnosz~ 0 powotanie komisji rewizyjnej zgodnie ze Statutem § 62 pkt 2 ust. 1.
Walne Zgromadzenie na zqloszony przez czlonka wniosek rnoze powotaé
nastepujace komisje: 1) rewizyjna- w sktadzie: Jadwiga Budasz, Renata

Ly'"',,"',,··.....iery , Irena Barbarz Cieslak, Mariusz Burdun.
27 ~~4~ ~

Wojciech Trabllriskl -wnioskodawca nieobecny
Wnosz~ 0 naprawe stropu garaty na poziomie -1 (bud. Lanciego 10 F) na
wysokosci odplywu wody deszczowej z tarasów w stropie. Przy rurach
kanalizacyjnych jest grzyb. Strop jest uszkodzony i przezarty, bo woda jest
agresywna.

Wojciech Trablriskl - wnioskodawca nieobecny
W pomieszczeniu obok windy na poziomie -1 (bud. Lanciego 10 F) jedna ze
scian obok rozdzielni elektrycznej jest stale mokra i przeqnila oraz zmurszala
sciana ciqgle jest mokra sa tam nleszczelnoscl, w tym miejscu przebieqaja
ulozone w rynience kable elektryczne.

Janusz hota - wnioskodawca nieobecny
Przy zejsciu do garaty KEN 36 porniedzy poziomem -1 i -2 znajduje sie barierka
(na oryginale wniosku rysunek ksztattu barierki). Barierka ta w duzyrn stopniu
utrudnia przejscie na poziom -2 dia nielicznych, ale jednak wlascicieli miejsc
postojowych z innych bloków. Prosze 0 rozpatrzenie mozllwosci wyrównania
barierki.

Wniosek nr 5

Wniosek4

Wniosek nr 3

Wlodzimierz Fraid - wnioskodawca nieobecny
Wnosz~, aby na Lanciego 10 D byla obowiazkowo ochrona i monitoring
(proponuje z kilku lat statystyki policyjne); na Laseku Brzozowym 12 plac zabaw
dia dzieci (Iokatorzy do ostatniego pietra zarnykaja okna, kurz nie krzyk); na
Lasku Brzozowym 13 kladka wzdluz sciany na wózki powytej trzydziestu lat
prosza niekoniecznie budowlana

Wniosek nr 2

Wniosek nr 1

H. Klitenik wycofal swój wniosek.



Spótdzielnia Mieszkaniowa .Przy Metrze"

Jolanta Brzezlriska - nieobecny
Wnoszfè 0 remont generalny klatki schodowej w budynku Lasek Brzozowy 19
które sa w optakanym stanie i nieremontowane od 30 lat. Kable operatorów TV

7

Wniosek nr 13

194

Hallna Iwanowska
Wnosz~ 0 odnowienie elewacji w budynku Lasek Brzozowy 11 oraz naprawe

przy

Wniosek nr 12

na Iwanowska
Wnosz~ 0 odnowienie elewacji w budynku Lanciego 10 C, usuniecie zielonego
nalotu .odqrzybienie" .

17 2 •• JJ15L___ _j

Halina Iwanowska
Wnosz~ 0 odgrzybienie, usutueere plesni pomalowanie klatek schodowych
w budynku Lanciego 10 C.

32 0 ~..:._7 ~

Wniosek nr 10

Irena
Wniosek dot. Funduszu ogólnospótdzielczego (str. 22 sprawozdania Zarzadu)
"do czasu podjecia decyzji Zarzad ma obowiqzek przedstawié koncapeje do
wiadomoscl wszystkich nleruchomoscl na tablicy i stronie internetowej, jakie
kwoty i z jakiego tytutu pochodza te srodki" Przedstawiéwszystkim mieszkar'lcom

naczy te srodki,
4 ~1~0 ~

Wniosek nr 9

Julita Szymanska
Wniosek 0 zalozenie szlabanów uniemozliwlajacych wjazd na teren .osiedla"
Lokajskiego samochodom osób nie mieszkajqcych w tym osiedlu. Niebawem
problem miejsc parkingowych zwiekszy sie, po oddaniu do uzytku nowo

udowanego bloku r. Rosota.
31 0 10

'----------'

Wniosek nr 8

H. Klietnik zgfosif wniosek formalny aby rozpatrywaéwnioski w ten sposób, ze odczytuje sie tresc wniosku,
a

Julita Szymanska
Wniosek 0 gromadzenie srodków funduszu remontowego na niezaleznych
przypisanych poszczególnym blokom kontach, tak by tam gdzie mleszkancy nie
dbaja 0 fad i porzadek sami z wlasnych srodków oplacali naprawy. (malowanie
dewastowanych klatek schodowych itp.)

14 18 3---------'

Wniosek nr 7
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Grzegorz Arciszewski
Wnosz~, 0 naprawe elewacji w budynku Lanciego 7 kl. VIII od strony tarasów
odpadajaca elewacja wzdluz rury spustowej rynny, szpary pomiedzy plytami
styropianowyrni, woda porniedzy budynku.

16 ~1~2~ ~

Wniosek nr 19

Tomasz Kopacz - wnioskodawca nieobecny
Wnosz~, aby podczas wymiany altan smietnikowych zwrócié uwaqe na material
z jakiego wykonany jest dach altany. Dach z plastiku podczas pozaru ulegnie
zniszczeniu,

Tomasz Kopacz - wnioskodawca nieobecny
Wnosz~ 0 wytyczenie miejsca dia osób nlepelnosprawnych na wprost wejscla do
skiepu Biedronka (pierwsze miejsce od wyjazdu). Dotychczasowe miejsce prosze
zamalowaé gdyz jest ono w trudno dostepnyrn miejscu.

Wniosek nr 17

Edyta Wargocka
Mieszkancy bloku nr 4 mieszczq_cegosie przy uI. Raabego zqlaszaja niniejszym
pismem prosbe 0 oddzielenie przyblokowego parkingu na ciaqu uI. Raabego i
tym samym przywrócenia mu pierwotnej funkcji miejsca postojowego
samochodów bedacych w uzytkowaniu rnieszkanców w/w. bloku. Koniecznosó
zarnknlecia parkingu spowodowana jest narastaiaca stale iloécia aut z niego
korzystajq_cych (samochody przyjezdzajacych klientów skiepu Biedronka,
rodziców dzieci ze szkoly podstawowej, rnieszkanców budynków przy uI.
Raabego 2). Uniemozliwia to normalne uzytkowanie parkingu przez
mieszkanców, do których bloku parking przynalezy. PonadtoWspólnota Raabego
2 prawdopodobnie planuje likwldacje naziemnych miejsc parkingowych
usytuowanych wzdluz bloków w ciaqu uI. Raabego, co dodatkowo pogorszy i tak
wyjq_tkowo juz trudna sytuacje parkingowq_ mieszkanców bloku przy uI.
Raabego 4. Prosimy 0 pilne wydzielenie przedmiotowego parkingu wylacznie do
dyspozycji rnleszkanców bloku przy uI. Raabego 4 poprzez zamontowanie
szlabanu stalego obslugiwanego za pornoca pilotów, które udostepnione bylyby
dodatkowo sluzbom miejskim co zapewni dojazd do stacji energetycznej w
budynku Biedronki i nleczystoscl

. 35 1 6
"--------'

Wniosek nr 16

Zbigniew Jamroz - wnioskodawca nieobecny
Zobowiazac Zarzad i Rade Nadzorcza, aby w sprawozdaniach tych organów
podawano zestawienie kosztów i wplywów w podziale na sprawy cywilne, karne
i czlonkowskie.

Wniosek nr 15

Justyn ierczewski - wnioskodawca nieobecny
Wnosz~ 0 generalny remont klatki schodowej w budynku Lasek Brzozowy 19. Od
30-tu lat nie bylo remontu klatki w w/w budynku, sciany sa brudne, podloqi
poniszczone, kable od internetu i TV sa odkryte.

sa nie zabezpieczone.
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Kazimierz Kolturiski
Walne Zgromadzenie SM .Przy Metrze" zaleca Zarzadowi podjecie negocjacji z
dostawca energii cieplnej, w celu zmniejszenia 0 20 % zamówionej i oplacanej
energii. Dotychczasowe zapotrzebowanie, przekraczajace 0 30% zuzycie, jest
nieuzasadnione. W naszej szerokoscï geograficznej nadwyzka 10% jest

rczajaca,

Wniosek nr 25

Kazimierz Kolturiski
Walne Zgromadzenie zobowiazuje Zarzad do sclsleqo realizowania zasad dot.
przetargów i konkursów ofert w przedmiocie zachowania w tajemnicy danych
podmiotów - oferentów, do wyznaczonej daty otwarcia. W.Z. poleca Radzie
Nadzorczej nadzór nad wykonaniem przez Zarzad w/wym. zobowiazania.
Uzasadnienie na odwrocie. Uczestnictwo czlonka R.N. w otwarciu, oraz ocena
dzialan Zarzadu na podstawie dokumentów, zabezpieczaja prawo do nadzoru
i kontroli Rady Nadzorczej, która nie posiada srodków i kompetencji do
we kacji oferentów na przygotowywania i lub konkursów.

- 13 12
__:..:::..____-----'

Wniosek nr 24

Kazimierz
Wnosz~ 0 powolanie, na podstawie § 62.2 pkt.2, Komisji Statutowej z zadaniem
przygotowania projektu zmiany tresci § 71.1 pkt.10 Statutu SM .Przy Metrze"
poprzez wykreslenie "... i odwolanie ... ". Po zmianie punkt 10 bedzie brzmiat:
.wybór w formie uchwal czlonków Zarzadu oraz okreslenie warunków ich
zatrudnienia;". Uzasadnienie w zalaczniku.

1 24 12--------'
Uzasadnieniewniosku na pismie (zalacznik do wniosku)

Wniosek nr 23

Agata Bleja
Zgfaszam wniosek 0 opracowanie Regulaminu Klubu Przy Lasku
z uwzqlednieniern jego roli na rzecz integracji mieszkanców. Uzasadnienie:
Po pierwsze - Klub nie ma Regulaminu. Po drugie - % rnieszkanców to ludzie po
50-tce, którzy przenosza swoja aktywnosc, coraz czescie], z miasta do osiedla.
Pora sle zintegrowaé i Klub najlepszym m scem dia takich inicjatyw.

34 0 " """,:"",:"", 4
="'--------'

Grazyna Kurtyka
Wnosz~, do Zarzadu 0 nowe nasadzenia w ramach rewitalizacji terenów
zielonych w formie nowoczesnych grup zieleni 0 ladnej kompozycji w kliku
miejscach w nleruchornosciach, które beda tym zainteresowane. Proponuje
orzeorowaoztc ank ólnych nieruchornoáciach w sprawie.

3

Wniosek nr 21

Grazyna Kurtyka
Wnosz~, do Zarzadu 0 wyremontowanie donic betonowych na rosliny ozdobne
na terenie Spótdzielni oraz 0 usuniecie donic najbardziej zniszczonych
(popekanych lub wyszczerbionych), nienadajq_cych sie do remontu.
Uzasadnienie: donice sa w fatalnym stanie, szpeca, psuja efekt estetyczny,
uzyskany dzi~ki zadbanej zieleni osiedlowej, stanowla relikt przeszlosci sprzed
30 lat.

35 0 1=s --'

Wniosek nr 20
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Jadwiga Budasz
Wnosz~ 0 udostepnlenie i ferme rozliczana centralnego ogrzewania przez firme

10

81

rozpisanie co sklada sle na oplate eksploatacyjna w
Jadwiga Budasz
Wnosz~ 0 dokladne
nleruchornoscl 7.

27

Wniosek nr 33

719

Jadwiga Budasz
Wnosz~ 0 uczestniczenie w rozliczeniu wykonania wg umowy z firma Matpol

zapfata ostatn,

Wniosek nr 32

SM zostaly
2013 Rada

Jadwiga Budasz
Wnosz~ 0 udzielenie odpowiedzi z jakich srodków finansowych
zakupione garaze na poziomie -1. Nadmieniam, ze w styczniu
Nadzorcza do udzielenia w/w

25 0 ~9~ ~

Wniosek nr 31

Halina Iwanowska
o okreslenie miejsca, w którym nalezy (skladowaó) zbieraé odpady chemiczne

farby, lakiery, przeznaczone do utylizacji.
33 1 2-------'

Jadwiga Budasz
Wnosz~ 0 utworzenie komisji odbioru balkonów, do której wchodzilyby osoby z
klatka IV Podogrodzka i klatka 5 Budasz.

3' 7
-'----------'

Przewodniczqcy K. Szarecki oqlosl], ze stawit si~ sekretarz komisji wyborczej p. J. Wernicki

11
laminu ochrony

< 14

Jadwiga Budasz
Wnosz~ 0 zrniane R

8

Wniosek nr 28

9
Statutowej do zmian w Statucie.

25

Jadwiga Budasz
Wnosz~ 0 powolanle

3

Wniosek nr 27

Jadwiga Budasz
Wnosz~ 0 udzial w wyborze firmy ochraniajq_cejnasz budynek tj. KEN 36 i 36A
nadmieniam, ze umowa z obecna firma listopad.

7 23 12~~:__----'

Wniosek nr 26
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Jadwiga Budasz
Wnosz~ 0 dokladne wyjaánienie w jaki sposób rozwiqzano sprawe 1000 m2 w

u Belgradzka:: Bg~ofa firme

Wniosek nr 40

W zwiazku z trudnoscia ustalenia wyników K. Lubas ztozyla wniosek 0 reasumpcje gfosowania wniosku

Jadwiga Budasz
Wnosz~ 0 dokladne wyjasnienie w jaki sposób rozwlazano sprawe 1000 m2 w

nku Belgradzka - Rosola flrme Arche.
3

Wniosek nr 40

Jadwiga Budasz
Wnosz~ 0 udzielenie odpowiedzi i okazanie, z których srodków finansowych.
Dokonywane sa oplaty exploatacyjne roku 2008 w
nieruchomosct 7 oraz z srodków

11 12 11!Z2-~ _J

Wniosek nr 39

623

Andrzej Brzostek
Wnosz~ 0 uchylenie uchwafy nr 13/2015 z dnia 13.02.2015 r. dotyczace]
rozliczenia kosztów energii cieplnej do celów ogrzewania i podgrzania wody.
Powyzsza uchwafa dziala wstecz i jest niezgodna z obowiqzujqcym porzadkiem

ym w naszym

Wniosek nr 38

426

Andrzej Brzostek
Wnosz~ 0 odwofanie czfonków Rady Nadzorczej którzy podpisali sie pod uchwala
nr 13/2015 r. z dnia 23.03.2015 r., dotyczaca rozliczenia kosztów energii cieplnej

iu clepiej

Kazimierz Kolturiski
Wnioskuj~ 0 rozpatrzenie mojego odwofania od. Uchwafy RN z 23 lutego 2015 r.
wprowadzajqcej Regulamin rozliczania ... jako wniosku 0 zlecenie RN odwolania

ej Uchwafy.
9 21 8~----___j

Wniosek nr 36

Tomasz Kopacz - nieobecny
Wnosz~ 0 przywrócenie dzierzawcorn dzialki przyul. Migdafowej 6A - warsztat
samochodowy - obecnie dzlalka 14/4 - prawo pierwszer'lstwa w zakupie tej
dzialki, które zoetalo im przyznane Uchwala 19/13.

Wniosek nr 35

133
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AD.16. Informacja na temat realizacji uchwalv Zebrania Przedstawicieli nr 19/13
(upowaznienie do zbvcia nieruchomosciJ

Prezes Zarzadu M. Pykafo przedstawil inforrnacje na temat realizacji uchwaly ZP. Poinformowal
o prowadzonych negocjacjach w sprawie zbycia dzialki na rzecz Orlenu przy uI. Migdalowej. Prezes
M. Pykato omówil sprawe podzlalu dzialki nr 14 na 2 mniejsze zgodnie z granicq uzytkowania, dzieki czemu
zrealizowano zbycie czesci prawa wieczystego uzytkowania, a uzyskane srodki w laczne] kwocie ok. 2,5
mln. zl zasila fundusz zasobowy. Prezes poinformowal takze 0 sprzedazy 5 rnieszkan i 6 miejsc postojowych
przy uI. Belgradzkiej 14, przy czym pozostale miejsca postojowe sa na biezaco wynajmowane (dokladna
informacja znajduje sie w Sprawozdaniu Zarzadu za rok 2014).
M. Pykafo poinformowal, ze Spóldzielnia próbuje sprzedaé waskie paski gruntu wzdluz Migdalowej, ale jest
to trudne ze wzqledu na ich ksztalt i rozmiar, natomiast jest szansa na wydzierzawienie czesci terenu na
tymczasowe miejsca postojowe. Prezes Zarzadu omówil tez sprawe budynku naniesionego przez
dzierzawce przy zbiegu uI. Raabego i Belgradzkiej, gdzie w niejasnych okolicznosclach objawil sie pan
twierdzacy, ze jedt nabywca lokalu w tym budynku. Komplikuje to zbycie nleruchomosci,
B. Cieálak zglosifa wniosek 0 wizualizacje omawianych gruntów, Iqcznie z mapa geodezyjnq.
Andrzej Barikowskl (mandat nr 17) zadal pytanie 0 druqa czesé dzialki przy uI. Migdalowej.
M. Pykato zwrócil uwaqe, ze do uchwaly ZP dolaczona byla mapy jako zalacznlki. Ponadto Prezes wyjasnil
p. Bankowskiemu, ze chodzi 0 dzialki powstale w wyniku podzialu : 14/2, 14/3 i 14/4 i 0 przeszkody formalno
- prawne, które Spóldzielnia stara sle usunaé , aby pozostale dzialki zbyé.
G. Janas wyjasnil, ze grunty sa w uzytkowanlu wieczystym, a jeden z postawionych przez dzierzawców
budynków wzniesiono na 2 dzialkach i znajduje sle on na nieruchomoscl nie nalezace] do Spóldzielni, stad
problem w rozwiazaniu te] sprawy, rozwazano rózne propozycje konsensusu i Spóldzielnia ma nadzieje na
korzystne zakonczenie. Niestety dotychczasowe negocjacje z dzierzawcaml nie przyniosly efektu.
Jednoczesnle powstal spór czy umowa dzierzawy obowiazu]e. Zarzad liczy na ugodowe rozwiazanie sprawy,
pomyslnie dia Spóldzielni.
G. St~pniewska zadala pytanie 0 cene sprzedazy 5 mieszkan i miejsc postojowych przy Belgradzkiej i koszt
ich budowy.

w nleruchomoscl 7.
9

Jadwiga Budasz
Wnosz~ 0 udostepnienie

9

Wniosek nr 44

zwiazku z zamontowaniem anteny telewizji komórkowej na dachu budo
Belgradzka 20 i deklaracji Zarzadu Spóldzielni 0 przeznaczeniu kwoty
uzgodnionej z telefonia komórkowa na remont budynku - prosze 0 wyjasnienle
kie sa plany z tym . prac w 2015

28 ~4~ ___J

Wniosek nr 43

Lubas
Prosze 0 interwencje w sprawie usuniecla usterek po robotach instalacji ppoz.
(wewnqtrz budynku). Mija 10 m-cy od zakonczenla prae i moje wnioski 0
usuniecie usterek na korytarzach w budo Belgr. 20 sa zupelnie ignorowane przez
Zarzad SM.

22 0 6dl!!B---=- ___j

Wniosek nr 42

Jadwiga Budasz
Wnosz~ 0 dokladne rozliczenie energii elektrycznej w nieruchomosci 7
z podzialem na lokale qalerie i qaraze, oraz udzielenie odpowiedzi czy wszystkie
obszary zostaly opomiarowane.

14 8 ZL.::::9 ___J
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M. Pykalo ornówil sprawe wniosków kierowanych do Spófdzielni 0 redukcje kosztów, Przedstawif koszt
skladek odprowadzanych do KZRSM (9,5 tys zl) i ostatniej lustracji (22 tys zl.), Prezes przypornnlal, ze
Spóldzielnia jest takte czlonklem Krajowej Rady Spóldzielczej, gdzie skladka wynosi 360 zl,
A. Soehaeka zapytala kto bedzie robil lustracje Spóldzielni, jesll wystapi ona z KZRSM.
M. Pykato odpowiedzial, ze mozna wystqpié 0 to do KRS i koszty tej lustracji b~dq nizsze.
B. Cieslak stwierdzila, ze Zarzad nle realizuje wniosków z lustracji i w ten sposób marnowane sa pienladze
spóldzielców.
K. Kolturiski oodkresüt. ze sytuacja Spóldzielni zmusza do oszczedzania, a ponadto wczesniejsze
wystapienie p. Sufowskiego sklania do podjecia decyzji 0 wyjsciu z KZRSM.
Zbigniew Sarata (mandat nr 138) stwierdzil, ze lustrator zawsze wskazywaf na zawyzenie oplat
w Spófdzielni wiec jest przeciwny wystqpieniu.
G. StQpniewska przypornniala, ze za Iata 2013-2015 powinna byé wykonana lustracja. KZRSM ponosi
równiez odpowledzialnosc za sytuacje w Spóldztelni, dlatego powinien zrobié lustracje,
R. Matysiak-Sierry stwierdzHa, ze kwota oszczednoáci nie jest znaczaca i nie warto wystepowaé z KZRSM
przed zakonczeruern lustracji.
B. Godlewska oswiadczyla, ze nalezy wystqpié ze Zwiazku, a niezaleznle od tego zwrócié sle
o przeprowadzenie lustracji.
A. Barikowekl skierewal pytanie do Prezesa Sufowskiego 0 prace nad ustawa 0 spóldzielnlach.
J. Sutowski odpowiedzial, ze Zwiazek uczestniczyl jako strona spoleczna w praeach komisji nad projektem
ustaw, ale zakonczyly sie fiaskiem. Prezes KZRSM stwierdzH ponadto, ze porównywanie kosztów
funkcjonowania Spóldzielru w Zwiazku jest nieuzasadnione, gdyt do KRS kazda spóldzielnla musi wnosié
oplaty, a przy tym, przy ogólnych kosztach Spóldzlelni, skladka do KZRSM nie stanowi znaczaceqo
obclazenia dia czlonków. J. Sulowski podkresül, ze to Rada Nadzorcza ponosi gfównq odpowtedzlalnosc za
funkcjonowanie Spóldzielnl, natomiast ze strony Zwiazku wielokrotnie sygnalizowano nleprawidlowoscl, ale
wladze Spófdzielni nie podjely dziatan w tych sprawach. Prezes Sulowski odnlósl sie równiez do sprawy

AD.1B. Rozpatrzenie i podjecie uchwalv w sprawie wvstapienia Spóldzielni z Krajowego
Zwiazku RewizVinego Spóldzielni Mieszkaniowvch

K. Szareeki odczytal pismo G. StQpniewskiej z dnia 01.04.2015 r (data wptywu do Spóldzielru) (pismo
stanowi zalacznik do protokolu), w którym podwaza ona waznosé wyboru delegata na Zgromadzenie
Przedstawicieli Krajowego Zwiazku Rewizyjnego Spóldzlelni Mieszkaniowych.
H. Klitenik sklerowal pytanie do obstugi prawnej, kto okresla waznosé wyboru, waznosó uchwaly Zebrania
Przedstawicieli.
Mee. Plworiska wyjasnila, ze podczas procedury p. Stepniewska wyrazHa zqode na kandydowanie
i bezposrednio po gtosowaniu podziekowala za wybór. Podkresllla równiez, ze nie wplywa na waznosé
podjete] uchwaly fakt, ze nie wszyscy zebrani brali udzial w gfosowaniu. Jedyna drogq_podwazenia uchwaly
jest droga sadowa.
Barbara Godlewska (mandat nr 29) za uwazyla , ze bylo wie Ie okazji by uznaé, ze P. Stepniewska nie jest
delegatem.
R. Matysiak-Siery przyznala, ze P. Stepnlewska ma racje, ze wzpledu na üczbe ówczesnych
Przedstawicieli, ponadto Spóldzielnia otrzyrnala pisma i nalezalo uznaé oswladczenie woli p. Stepnlewskiej.

AD.17.lnformacja De/egata na temat spraw poruszonvch podczas obrad Zgromadzenia
Przedstawicieli Krajowego Zwiazku Rewizvjnego Spóldzielni Mieszkaniowvch

M. Pykalo odpowiedzial, ze w sumie sprzedano 7 miejsc za tq_cznq_kwote ok. 115 tys. zl, natomiast koszt
budowy jednego miejsca wyniósl ok. 50 tys.
G. StQpniewska zapytala, z jakich srodków zostala pokryta ta róznica.
M. Pykalo wyjasnH, ze róznica wptywa na wynik bilansowy Spótdzielni.
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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.


