
Protokół
Z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

w Dąbrowie Tarnowskiej odbytego w dniu 18 czerwca 2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Dariusz
Furgał. Powitał wszystkich zebranych uczestników Zebrania.

Po oficjalnej części Przewodniczący Rady Nadzorczej zgodnie z punktem 1 porządku obrad
zarządził wybór Prezydium - Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował na przewodniczącego Zebrania Pana
Andrzeja Buśko. Zgłoszona została jedna kandydatura. Pan Andrzej Buśko wyraził zgodę.
Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania:
Za wyborem Pana Andrzeja Buśko głosowało 42 członków, przeciw głosował 1 członek,
wstrzymujących się od głosu 2 członków.
W wyniku głosowania Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został Pan Andrzej Buśko.

Następnie przeprowadzone zostały wybory na Z-ce Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
Na Z-cę Przewodniczącego zaproponowano kandydaturę Pana Zbigniewa Mroczkowskiego
który wyraził zgodę. Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania:
Za wyborem Pana Zbigniewa Mroczkowskiego głosowało 44 członków przy 1 głosie
wstrzymującym się.
W wyniku głosowania Z-cą Przewodniczącego został Pan Zbigniew Mroczkowski.

Przewodniczący przystąpił do wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia. Zgłoszono
kandydaturę Pani Marii Kot, która nie wyraziła zgody. Kolejną kandydaturę zgłoszono Pana
Marcina Kądzielawę który wyraził zgodę. Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do
glosowania:
Za wyborem Pana Marcina Kądzielawy głosowało 40 członków, przeciw głosowało 4
członków przy 1 członku wstrzymującym się.
W wyniku głosowania Sekretarzem został Pan Marcin Kądzielawa.

Przewodniczący Andrzej Buśko
stwierdził, że informacje o czasie, miejscu i porządku obrad została dostarczona
członkom spółdzielni,
poinformował, iż porządek obrad wraz z załącznikami były dostępne na stronie
internetowej oraz wyłożone w biurze spółdzielni,
poinformował również, że do wyłożonych uchwał nie wniesiono poprawek.

Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 2 "Przyjęcie regulaminu Walnego
Zgromadzenia Członków" oraz podjęcie Uchwały. Zapytał zgromadzonych czy odczytać
projekt regulaminu. Poinformował zebranych, że projekt regulaminu został sporządzony
zgodnie z Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej. Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło
Regulamin Walnego Zgromadzenia. Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Andrzej Buśko przystąpił do realizacji punktu 3 "Przyjęcie porządku obrad"
i podjęcie Uchwały. Po doczytaniu porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie.
Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło porządek obrad Walnego Zgromadzenia ..
Uchwała została podjęta.



Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 4 "Wybór Komisji Mandatowo -
Skrutacyjnej", punktu 5 "Wybór Komisji Uchwał i Wniosków", oraz punktu 6 "Wybór
Komisji Wyborczej".
Do komisji Mandatowo - Skrutacyjnej zgłoszono swoją kandydaturę:

Pan Tomasz Szymczyk,
Pan Konrad Abramowicz,
Pan Andrzej Kseń

Przewodniczący zarządził głosowanie: głosowało 41 członków za, przy 3 członkach
wstrzymujących się od głosu.

W wyniku głosowania Komisja Mandatowo - Skrutacyjna została wybrana w wyżej
wymienionym w składzie.
Do Komisji Uchwał i wniosków zgłoszono kandydatury:

Pani Marta Kołodziej,
Pani Renalda Bochenek
Pan Henryk Romański

Przewodniczący zarządził głosowanie: głosowało 43 członków za, przy l członku
wstrzymującym się od głosu.
W wyniku głosowania Komisja Uchwał i wniosków została wybrana w wyżej wymienionym
w składzie.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Wyborczej. Pan Stanisław Ryczek zaproponował
kandydaturę Pani Marii Kot, następnie padła propozycja Pani Stanisławy Górczak oraz Pani
Izabeli Kmiecik.
Przewodniczący zarządził głosowanie: głosowało 43 członków za, przy l członku
wstrzymującym się od głosu. W wyniku głosowania Komisja Wyborcza została wybrana
w składzie:

Pani Maria Kot,
Pani Stanisława Górczak
Pani Izabela Kmiecik.

Przewodniczący Andrzej Buśko przystąpił do realizacji punktu 7 "Sprawozdanie Komisji
Mandatowej w przedmiocie obrad niniejszego Zebrania" w celu stwierdzenie ważności
odbywanego Zebrania. Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, iż bierze udział w
zebraniu 45 Członków z ogólnej liczny 1114 Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w
Dąbrowie Tarnowskiej. Zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania ważnych
uchwał.

Następnie Pan Andrzej Buśko Przewodniczący Zebrania przystąpił do realizacji punktu 8
"Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia" oraz podjęcie Uchwały.
Przewodniczący zapytał zebranych czy odczytać protokół. Poinformował, iż protokół był
dostępny w biurze spółdzielni. Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło Protokół z
poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Uchwała została podjęta.

W trakcie omawianego punktu nr 8 przybyło 5 członków suma członków uczestniczących na
zebraniu to 50 z ogólnej liczby 1114 Członków.

Przewodniczący Andrzej Buśko przystąpił do realizacji punktu 9 " Sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółdzielni w 2013 r. " Sprawozdanie zreferował Prezes Zarządu Pan Krzysztof
Kaczmarski. W swoim wystąpieniu omówił:
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ważniej sze prace z działalności Zarządu
przedstawił informacje ogólne o spółdzielni,
zasoby spółdzielni oraz zasoby obsługiwane,
tytuły prawne do lokali mieszkalnych,
eksploatację i utrzymywanie zasobów mieszkaniowych,
zadania inwestycyjne,
termomodernizacja,
fundusz remontowy,
działania windykacyjne i stan zadłużenia,
gospodarkę cieplną i rozliczenie sezonu grzewczego,
rozliczenia wody po wymianie wodomierzy,
działalność kulturalno - oświatową,
najważniejsze zadania do realizacji w 2014 r.

Podczas prezentacji Sprawozdania rozpoczęła się dyskusja na temat rozliczenia ciepła
i podzielników. Prezes poinformował, że wrócimy do tematu w punkcje dyskusja.

Następnie Przewodniczący przystąpił do realizacji punktu 10 "Sprawozdanie finansowe
Spółdzielni za 2013r." Sprawozdanie zreferował Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy Wiesława Kądzielawa. W swoim wystąpieniu omówiła:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans na dzień 31.12.2013 r.
Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2013 r.
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Główny Księgowy poinformował, że sprawozdanie w finansowe w całości zostało
zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni.

Przewodniczący Andrzej Buśko przystąpił do realizacji punktu 11 "Sprawozdanie z
działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym". Sprawozdanie pokrótce
zreferował Pan Dariusz Furgał na wstępie dziękując Zarządowi za współpracę. Realizując
swoje zadania i obowiązki cykl pracy Rady Nadzorczej był zgodny z ramowym
zatwierdzonym planem pracy Rady na 2013 r.

Przewodniczący Pan Andrzej Buśko przystąpił do realizacji punktu 12 " Dyskusja"
Przewodniczący otwiera dyskusję informując zebranych oraz odczytując Regulamin Walnego
Zgromadzenia Członków Spółdzielni & 8 pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5, pkt. 6, pkt. 7.

Zgromadzeni zadawali pytania:

l. Pan Pasierbek - Od kiedy zostanie wprowadzony obowiązek rozliczania ciepła wg
urządzeń pomiarowych?

2. Pan Anuszewski - kiedy były wykonywane remonty instalacji grzewczych. Należy
zmienić MPEC ponieważ instalacje grzeją ziemię.

3. Pan Zachara - problem wymiany ciepłociągów i odłączyć się od MPEC-u
4. Pan Anuszewski - zaproponował indywidualne ogrzewanie mieszkań!
5. Pan Kot - dlaczego nie zaproszono na zebranie Prezesa MPEC-u?
6. Pan Ostrowski - przedstawił się jako przedstawiciel Rady Miejskiej w Dąbrowie

Tarnowskiej a także Przewodniczący Rady Osiedla oraz Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej. Następnie zwrócił się do Pana Andrzeja Buśko, że będąc Radnym
nic nie zrobił w kierunku dobra dla osiedla. Pan Buśko zwrócił uwagę Panu Ostrowskiemu, że
zebranie nie jest miejscem oceny pracy w Radzie.
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Pan Ostrowski kontynuował swoją wypowiedź zwracając się do Prezesa z pytaniami:
dlaczego nie negocjował stawki C.O. z MPEC-em? Jak wyglądają faktury z MPEC-em
i rozliczenie firmy Techem. Zostały narzucone takie niedopłaty, że ludzie nie mogą
tego udźwignąć. Na Radę Gminy nigdy nie wpłynęło żadne pismo ze strony
Spółdzielni. W protokołach i Sprawozdaniach nie zostało zamieszczone, że w ramach
rewitalizacji Gmina odnowiła parkingi, place zabaw, boisko. Następną kwestią jest
sprawa przeglądów dokonywana przez obcą osobę. Czy w każdym bloku jest zakres
osób sprzątających, oraz w jakim celu była robiona inwentaryzacja w bloku przed
puszczeniem ankiet - jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto.
Oświadczam, że mogę być łącznikiem między Panem Burmistrzem a Panem
Prezesem.

7. Pan Lamot - dlaczego nieczynne są pomieszczenia wspólnej użyteczności?
8. Pan Myca - poruszył problem współpracy Pana Prezesa z Burmistrzem ponieważ

chodnik nie zrobiony, trawa nie wykoszona, kotłownia koło budynku Westerplatte 5
zardzewiała, a obiecana kostka koło trzepaka (Westerplatte 6) nadal nie zrobiona.

9. Pani Ostręga - zostały wymienione wodomierze w czynszu płacimy za wodę, w
związku z tym za kogo dopłacam do wody jest również dopłata do ogrzewania mimo
zrobionego docieplenia.

10. Pan Sieczkowski - kiedy będą malowane klatki w bloku Westerplatte 6?
11. Pan Barabasz - odniósł się do rozliczeń ciepła. Jego mieszkanie zlokalizowane jest na

parterze więc jest zimno a sąsiedzi na wyższych piętrach mają ciepło. Nawet
termomodernizacja nie pomogła.

12. Pani Porębska - podniosła kwestię braku chodnika koło budynku Westerplatte 8 a
także nie sprawnej wentylacji w jej mieszkaniu i na klatce powstały odpryski po
malowaniu. W przesyłanych pismach określić zasady rozliczania ciepła wg kappung, i
podać przedziały zużytych jednostek.

13. Pan Soboń - złożył wniosek, żeby wrócić z rozliczeniami za ciepło do starego
systemu. Wniosek poparła P. Czerwona i inne osoby z sali.

14. Pani Lizak - również zabrała głos w sprawie wadliwie działającej instalacji.
15. Pan Kot - podzielniki są korzyścią dla tych co oszczędzaj ą, dlaczego płacić za kogoś?
16. Pan Filipek - wnioskuję, żeby powrócić do wcześniejszych rozliczeń za ciepło. Od

trzech lat nie zostały usunięte usterki po termomodernizacji
17. Pan Sieczkowski - poprosił o złożenie siatek na kominy.
18. Pani Kukla - Kotapka - zabierając głos również odniosła się do spraw ogrzewania,

mówiła o wilgoci w mieszkaniu, a także o niskiej temperaturze w łazience. Poruszyła
problem głośnych imprez odbywających się pod blokiem Westerplatte 6

19. Pani Czerwona poruszyła zużycie swoje i swojej sąsiadki wg podzielników. Przy
różnych zużyciach mająjednakowe opłaty za ciepło.

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zabrała głos Pan Przewodniczący i poprosił Pana Prezesa
o ustosunkowanie się do podjętych tematów.

Odpowiedzi udzielił Pan Prezes Krzysztof Kaczmarski:

Poinformował zebranych, że zgodnie z Dyrektywą Unijną nałożono obowiązek dokonywania
rozliczeń zgodnie z urządzeniami pomiarowymi od 2016 r. Z uwagi na to, że ciepłociągi nie
są na majątku Spółdzielni, nie możemy prowadzić inwestycji na majątku Gminy. Natomiast
jest możliwość budowania kotłowni. Jeżeli chodzi o wprowadzenie indywidualnego
ogrzewania mieszkań, to nie jest to zgodne z Prawem Budowlanym.
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Nawiązując do pytania Pana Mycy - jednego roku dostali Państwo zaproszenie - nic to nie
wniosło wręcz Członkowie komentowali, że za długo schodzi zebranie. Pan Buśko stwierdził,
że Pan Prezes Dudek nic nie może bo właścicielem jest Burmistrz. A Burmistrz przyjdzie i
powie że ma Radę Gminy!
Odpowiadając Panu Ostrowskiemu Pan Prezes poinformował, że pisma były kierowane do
Burmistrza a nie do Rady Gminy. Wszystkie faktury są dostępne i są do wglądu z firmy
MPEC które Spółdzielnia regulowała. Ne jest to wymyślone przeze mnie ani przez Główna
Księgową·
Po termomodernizacji budynków zmniejszono moc zapotrzebowania na ciepło.
Odnoście Pań sprzątających - wyciągniemy wnioski. Będziemy się temu przyglądać.
Informacje na temat rewitalizacji parkingów, placów zabaw czy remontów dróg były
omawiane na poprzednich zebraniach Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z przepisami co 5 lat
robi się przeglądy techniczne, które są zlecone osobie z uprawnieniami i to ona bierze
odpowiedzialność za wykonaną usługę. Jeśli chodzi o inwentaryzację Pana bloku to nie
przypominam sobie - ale zostanie to sprawdzone. Natomiast jeśli chodzi o Pana
Oświadczenie to odpowiadam: że nie potrzebuję łącznika i nie mam żadnego problemu z
rozmowami czy spotkaniem się z Panem Burmistrzem.
Jeżeli chodzi o pomieszczenia wspólne mieszkańcy klatek decydują o wyrażeniu zgody na
użytkowanie przez niektóre osoby. W sprawie kotłowni było składane pismo do Burmistrza
dostaliśmy odpowiedź że brak środków na sfinansowanie takiego remontu. Jeśli chodzi o
tereny Gminne my nie mamy na to wpływu to nie my jesteśmy właścicielami tylko Gmina-
Burmistrz. Natomiast płytki pod trzepakiem będą wykonane w najbliższym czasie.
W sprawie dotyczącej wodomierzy należy podkreślić, że wodomierz główny i wodomierze
indywidualne nie pokazują identycznych stanów w związku z tym, zawsze będzie
występować różnica. Pan Buśko podał przykład rozliczeń wody również w Zarządzających
przez siebie Wspólnotach, gdzie także występują różnice.
Klatki zostaną pomalowanie w ramach zgromadzonych środków finansowych.
W dalszej części Pan Prezes poinformował, że nie ma możliwości przestawienia kontenerów
w inne miejsca. Jeśli chodzi o chodniki to też teren Gminy w odpowiedzi otrzymaliśmy że nie
planują remontu chodnika. Następnie Pan Prezes odniósł się do sprawy wentylacji. Widzi ten
problem po przeprowadzonej termomodernizacji. Żeby zaradzić temu problemowi montujemy
nawietrzaki i wenty.

Przewodniczący Pan Andrzej Buśko zamknął dyskusję.

Przewodniczący Pan Andrzej Buśko przystąpił do realizacji punktu 13 "Podjęcie Uchwał"

a) Przewodniczący zarządził głosowanie Uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18.06.2014 r. W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2013 r.
Wyniki głosowania:

za przyjęciem 38 głosów
przeciw O głosów
wstrzymujących O głosów

Uchwała została przyjęta.

b) Przewodniczący zarządził głosowanie Uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18.06.2014 r. W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 r.
Wyniki głosowania:
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za przyjęciem 38 głosów
przeciw Ogłosów
wstrzymujących Ogłosów

Uchwała została przyjęta.

c) Przewodniczący zarządził głosowanie Uchwały m 6 Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18.06.2014 r. W sprawie:
podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r.
Wyniki głosowania:

za przyjęciem 38 głosów
przecie Ogłosów
wstrzymujących Ogłosów

Uchwała została przyj ęta.

d) Przewodniczący zarządził głosowanie Uchwały m 7 Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18.06.2014 r. W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.
Wyniki głosowania:

za przyjęciem 35 głosów
przeciw Ogłosów
wstrzymujących 3 głosy

Uchwała została przyjęta.

e) Przewodniczący zarządził głosowanie Uchwały m 8 Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18.06.2014 r. W sprawie:
przyjęcia informacji z realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w
dniu 28.06.2013 r.
Wyniki głosowania:

za przyjęciem 36 głosów
przeciw Ogłosów
wstrzymujących 2 głosy

Uchwała została przyjęta

f) Przewodniczący zarządził głosowanie Uchwały m 9 Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18.06.2014 r. W sprawie:
absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Kaczmarskiego za rok 2013
Wyniki głosowania:

za przyjęciem 36 głosów
przeciw Ogłosów
wstrzymujących 2 głosy

Uchwała została przyjęta.

Przewodniczący zarządził głosowanie Uchwały m 10 Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18.06.2014 r. w sprawie:
absolutorium dla Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych Pani Wiesławy Kądzielawa za rok 2013
Wyniki głosowania:

za przyjęciem 37 głosów
przeciw Ogłosów
wstrzymujących 1 głos

Uchwała została przyjęta.
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g) Przewodniczący zarządził głosowanie Uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18.06.2014 r. w sprawie :
oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
Wyniki głosowania:

za przyjęciem 31 głosów
przeciw 1 głos
wstrzymujących 6 głosów

Uchwała została przyjęta

h) Przewodniczący zarządził głosowanie Uchwały nr 12 Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18.06.2014 r. w sprawie:
sprzedaży prawa wieczystego użytkowania części działki 59/1O terenu pod budynkiem i
wokół budynku przy ul. Sucharskiego 8 w Dąbrowie Tarnowskiej o wielkości 220m2.
Wyniki głosowania:

za przyjęciem 25 głosów
przeciw 7 głosów
wstrzymujących 6 głosów

Uchwała została podjęta.

i) Przewodniczący zarządził głosowanie Uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18.06.2014 r. w sprawie: wyboru
Delagata na VIII Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowej z siedzibą w Tarnowie

Przewodniczący zaproponował jawne głosowanie
Kaczmarskiego - zebrani wyrazili wolę jednogłośnie.
Wyniki głosowania:

za przyjęciem 38 głosów
przecie O głosów
wstrzymujących O głosów

Uchwała została podjęta.

na kandydata Pana Krzysztofa

Następnie Przewodniczący Pan Andrzej Buśko poprosił Komisję Uchwał i Wniosków do
odczytania wniosków z dzisiejszego Walne Zgromadzenia Członków.
Przewodnicząca Komisji Pani Marta Kołodziej odczytała wnioski:

Wniosek 1
Poczynić starania w sprawie udostępnienia pomieszczeń użyteczności publicznej w
piwnicach dla zainteresowanych mieszkańców.

Wniosek 2
Wystąpić ponownie do Pana Burmistrza i do Przewodniczącego Rady Osiedlowej w sprawie
wykonania remontu:
- chodnika i jezdni wzdłuż budynku Westerplatte 6, Westerplatte 7, Westerplatte 8,
Westerplatte 9,
- ul. Zaręby przy wjeździe do szkoły,
- kotłowni przy budynku Westerplatte 5

Wniosek 3
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Podjąć działania w sprawie odłączenia się od kotłowni MPEC, pozyskiwania środków
budowy własnych kotłowni.

Wnioski 4
Zobowiązań Radę Nadzorczą i Zarząd do zwołania referendum i ustalenia sposobu rozliczania
centralnego ogrzewania na poszczególnych blokach, po wcześniejszym poinformowaniu o
możliwościach rozliczeń i przedstawieniu oceny fachowca - dotyczy bloków z podzielnikami
ciepła.

Wniosek 5
Wystosować pismo do mieszkańców, aby uporządkowali korytarze piwnic ze starych mebli i
niepotrzebnych rzeczy z podaniem terminu realizacji. W przypadku nie dotrzymania terminu
pracownicy Spółdzielni uporządkują zbędne rzeczy.

Przewodniczący zarządził głosowanie Uchwały nr 14 Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18.06.2014 r. w spawie: przyjęcia
wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków
Wyniki głosowania:

za przyjęciem 38 głosów
przecie Ogłosów
wstrzymujących Ogłosów

Przewodniczący Pan Andrzej Buśko przystąpił do realizacji punktu 15 porządku obrad
Wolne wnioski. Wolnych wniosków nie było.

Przewodniczący Pan Andrzej Buśko przystąpił do realizacji punktu 16 porządku obrad
Zakończenie obrad.

Pan Prezes Krzysztof Kaczmarski podziękował Członkom Spółdzielni za przybycie na Walne
Zgromadzenie Członków.

Przewodniczący zakończył obrady.
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