
PROTOKÓŁ
z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie
Tarnowskiej z dnia 22.06.201lr. Obecni na Zgromadzeniu Członkowie
Spółdzielni Zarząd ,Rada Nadzorcza,Mieszkańcy oraz zaproszeni Goście.

Ad. 1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Anna Fido.Następnie
zaproponowała by z grona przybyłych Członków Spółdzielni wybrano Przewodniczącego
Zebrania. Jedyną zgłoszoną kandydaturą był Pan Andrzej Buśko,który wyraził zgodę na
poprowadzenie Walnego Zgromadzenia. Za wyborem głosowało 56 osób ,jedna wstrzymała
się od głosu.Dalej Zebranie poprowadził P. Andrzej Buśko, który poprosił o podawanie
kandydatów na Z-cę Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania. Zastępcą
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie 57 głosami za ,P. Kukla-
Kotapkę Anetę. Sekretarzem Zebrania przy jednym głosie wstrzymującym się wybrano
P. Marcina Kądzielawę.

Ad.2. Przewodniczący Zebrania na sugestie zgromadzonych Członków by nie czytać
regulaminu obrad podał go pod głosowanie. Więcej uwag nie było. Za przyjęciem regulaminu
głosowało 57 osób. Regulamin został przyjęty jednogłośnie.
Uchwala Nr 1- za 57, wstrzymujących O,przeciwnych O

Ad.3.Następnie Przewodniczący Zebrania zapytał obecnych czy mają uwagi do porządku
obrad. P. Majka zgłosił wniosek ,by nad absolutorium dla członków Zarządu odbyło się tajne
głosowanie. Pan Prezes Zarządu wnioskował by wysłuchać plZed kolejnymi pktami porządku
obrad zaproszonych Gości. Więcej uwag nie było.

Proponowany Porządek obrad :

I.Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza.
2.Przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

a) podjęcie uchwały
3 .Przyjęcia porządku obrad

a) podjęcie uchwały
4.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5.Wybór Komisji Statutowej.
6.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7.Wybór Komisji Wyborczej.
8.Sprawozdanie Komisji Mandatowej w przedmiocie obrad niniejszego Zebrania.
9.Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniego W Z C.

a) podjęcie uchwały
1O.Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków.

a) podjęcie uchwały
1l. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2010 r.
12.Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2010 r.
13.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.
14 Zapoznanie zebranych z propozycją zmian w Statucie Spółdzielni.
15.Dyskusja.
16.Podjęcie uchwał wis:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 20 lOr.
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 201Or. 1



c) podziału nadwyżki bilansowej za 2010r.
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy
e) zmian w statucie Spółdzielni
f)przyjęcia informacji z realizacji wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia
g)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
h)oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
i)wyboru delegata na vn Zjazd Delegatów MZRSM

17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie wniosków z niniejszego W Z C
a)podjęcie uchwały wis przyjęcia wniosków zgłoszonych w trakcie zebrania

18. Wolne wnioski ..
19. Zakończenie obrad.

Zaproponowany porządek obrad został poddany pod głosowanie.
a) UCHWALA NR 2 - w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Członków z dnia 22 czerwca 2011roku
. za 55

przeciw 1
wstrzymało się l
Uchwała została podjęta.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia został zatwierdzony i przyjęty .

WYSŁUCHANIE GOŚCI

Zaproszeni goście zostali przedstawieni przez Prezesa Zarządu P. Krzysztofa Kaczmarskiego.
Jako pierwszy zabrał głos P. Grzegorz Niedbała Prezes Zarządu Rejonowego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z 0.0. w Dąbrowie Tarnowskiej. Po czym
przedstawił historię przedsiębiorstwa i zapoznał zebranych jakie czynione są działania by
poprawić jakość i obniżyć cenę wody oraz ścieków. Mówił o pozyskanych środkach z Unii
Europejskiej w kwocie 5.400.000 zł. ,które zostaną przeznaczone na modernizację i wymianę
rur azbestowych przesyłu wody. Porównał również dane dotyczące cen wody i ścieków w
rankingu miast. Dąbrowa Tarnowska znalazła się na 58 miejscu na 228 miast jeśli chodzi o
cenę wody oraz na 73 miejscu na 228 miast jeśli chodzi o ścieki. W połączeniu wody ze
ściekami klasujemy się na 62 miejcu na 228 miast. Mówił również o występujących ubytkach
wody w granicach 20 % spowodowanych awariami i innymi przyczynami. Zapewnił, że
woda dostarczana do gospodarstw domowych jest bezpieczna pod względem
bakteriologicznym jest to woda głębinowa z Tamowa i Gorzyc. Po skończonej prelekcji
zadawano pytania na temat jakości wody ,cen wody i ścieków, wymiany liczników wody i
ich legalizacji oraz indywidualnych umów z mieszkańcami i Przedsiębiorstwem. P. Prezes G.
Niedbała odpowiedział na wszystkie pytania członków Spółdzielni po czym podziękował i
opuścił zebranie.
Następnie zabrał głos P. Andrzej Dudek Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp.z o.o.w Dąbrowie Tarnowskiej .Przedstawił trudną sytuację finansową
Przedsiębiorstwa, brak zdolności kredytowej na jakąkolwiek modernizację sieci czy
kotłowni, stwierdził , że bez poparcia Władz Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska w ręczeniu
kredytów sam nie jest w stanie zmodernizować kotłowni , gdyż corocznie budżet zamyka się
stratą Przedsiębiorstwa. Do tego ciągłe awarie przesyłów i kotłowni pogarszają jeszcze tą
sytuację.Poinformował mieszkańców ,że awaria przy bloku Nr 9 będzie usunięta w ciągu
dwóch tygodni, ze względu na brak wykonawców natomiast przy ul. Jagiellońskiej została
już usunięta. Ogrzewanie mieszkań wzrosło ok. 30 %, składa się na to m.in. podwyżka cen
gazu oraz coraz mniejsza ilość odbiorców ciepła. Następnie mieszkańcy zaczęli zadawać 2



pytania: dlaczego płacą tak duże rachunki, dlaczego w okresie ,gdzie nie ma niskich
temperatur kotłownia nie o$zczędza tylko bardzo grzeje, dlaczego ciągle zapowietrzają się
kaloryfery podczas napełniania wodą przed sezonem grzewczym. I tutaj mieszkańcy
postawili wniosek by kotłownia na trzy, cztery dni przed sezonem grzewczym gdzie
będzie napełniać kaloryfery wodą informowała mieszkańców o odkręcaniu zaworów
termostatycznych na 5 •Następnie pytano Prezesa jakie ma plany strategiczne na
przyszłość. Dlaczego nie zmodernizowano sieci przy modernizacji ulicu Spadowej i jakiego
rzędu straty ma Przedsiębiorstwo.Na wszystkie pytania przy burzliwej dyskusji odpowiedział
P. Andrzej Dudek po czym podziękował zebranym i opuścił Zgromadzenie.

Ad.4.Przewodniczący Zebrania przystąpił do wyboru Komisji Mandatowo-Srutacyjnej.
Zgłoszono następujące kandydatury:
l. Wójtowicz Beata
2. Romański Henryk
3. Bogusław Marek

Wszyscy kandytaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Po przegłosowaniu powyższego składu za wyborem głosowało 55 osób,
dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Ad.5.Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Statutowej.
Zgłoszono następujące kandydatury:
1. Dariusz Furgał
2. Grzegorz Mendys
3. Zbigniew Babiarz

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Po przegłosowaniu powyższego składu za wyborem głosowało 55 osób,
dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Ad.6. Do komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono następujących kandydatów:
1. Józef Majka
2. Rozalia Piotrowicz
3. Marta Kołodziej

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Po przegłosowaniu powyższego składu za wyborem głosowało 54 osoby,
trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Ad.7.Do Komisji Wyborczej zgłoszono następujące osoby:
l. Teresa Minor
2. AnnaFido
3. Halina Barabasz

Wszystkie kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie.
Po przegłosowaniu powyższego składu za wyborem głosowało 57 osób.

Ad. 8 Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie Henryk Romański, Beata
Wójtowicz, Bogusław Marek stwierdziła ,że według list obecności w dzisiejszym zebraniu
bierze udział 57 członków z ogólnej liczby 1188 Członków . Zebranie jest prawomocne i
zdolne do podejmowania ważnych uchwał niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
Uczestnicy posiadają ważne sprawdzone mandaty. Walne Zgromadzenie zostało zwołane w
sposób prawidłowy zgodnie z przepisami § 33 i § 34 Statutu Spółdzielni. Uczestnicy zostali
zawiadomieni i zapoznani z porządkiem obrad.
Wobec powyższego dzisiejsze Zebranie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. 3



Ad.9 Informację o realizacJi wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia odczytał
Prezes ZarząduP.KrzysztofKaczmarski. Została przyjęta przez zebranych.

Ad. W. Protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków był udostępniony wszystkim
uczestnikom w związku z tym Przewodniczący WZC poddał go pod głosowanie.
Uchwała Nr 3 - w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków

odbytego w dniu 25.06.2010 roku
Została przyjęta 56 głosami za przy jednym głosie przeciwnym,nikt się nie wstrzymał.
Protokół z poprzedniego WZC z 20 l Oroku został przyjęty .

Ad.II.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 20 lOr. przedstawił Prezes Zarządu
P. Krzysztof Kaczmarski. Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 12.Sprawozdanie finansowe Spółdzielni zostało szczegółowo przedstawione na stronie
internetowej. Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad.B.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym
szczegółowo przedstawiła Przewodnicząca Rady Nadzorczej P. Anna Fido.
Sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad. 14.Propozycję zmian w Statucie przedstawił Prezes Zarządu P. Krzysztof Kaczmarski.

W Statucie Spółdzielni wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
,,§1. Przedmiotem działania Spółdzielni jest:

1) zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi własnymi i na zlecenie ,
2) zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi i na zlecenie,
3) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
4) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
5) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
6) działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.

2. Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez:
l) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków

spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali
mieszkalnych,

2)budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków
odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali. .
o mnym przeznaczemu,
3) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się

w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
4) budowanie lub nabywanie budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych

budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
5) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni,
6) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni,
7) zarządzanie nieruchomościami niestanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków
na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości,
8) prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,
9) wydzierżawienie gruntów stanowiących własność lub współwłasność bądź
będących w użytkowaniu wieczystym", 4



2) w § 45 ust. 1 w pkt 19 występującą na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje
pkt 20 w brzmieniu:
,,20) wyrażenia zgody na udzielenie prokury.",

3) w § 51 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
,,1.Zarząd składa się z dwóch członków, tj. Prezesa i Zastępcy Prezesa ds.

Ekonomicznych.
2.Członków Zarządu wybiera na czas nieokreślony Rada Nadzorcza. Odwołanie

członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.",
4) § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" 1 Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Posiedzenia
Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu. Ił,

5) w § 55 ust.! otrzymuje brzmienie:
" 1.Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają łącznie dwaj członkowie Zarządu lub
jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.",

6) w § 113 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Spółdzielnia może tworzyć następujące fundusze celowe:

1)fundusz remontowy, powstający z odpisów obciążających koszty gospodarki
zasobami mieszkaniowymi, wnoszonych przez członków Spółdzielni, właścicieli
lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz z osób niebędących członkami
Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali;
fundusz remontowy może być ponadto zasilany z innych źródeł określonych w
przepisach ustawowych i Statucie,

2)fundusz społeczno kulturalny, powstający z wpłat członków oraz innych źródeł
określonych w odrębnych przepisach,

3)fundusz zaliczek na wkład mieszkaniowy i budowlany,
4)fundusz na spłatę kredytów długoterminowych,
5)fundusz świadczeń socjalnych ,tworzony według odrębnych przepisów."

Do propozycji zmian w Statucie nie wniesiono uwag. Zmiany zostały przyjęte.

Ad.l5 Dyskusja.
Jako pierwsza w dyskusji zabrała głos P. Anna Fido .Postawiła wniosek ,by liczniki
odczytywali mieszkańcy zalegający z czynszami, a przy odczycie ciepłomierza był
obecny mieszkaniec danego bloku. Wyjaśniła przybyłym sprawę swojego członkostwa
w Sp-ni oraz przedstawiła projekt i pozyskane środki na działalność społeczno
wychowawczą dla mieszkańców osiedli w kwocie 7.650.-zł.
P. Miodowski Andrzej pytał o wymianę wodomierzy w jakim czasie będą wymieniane
i o rzetelność ich odczytywania - sprawdzania plomb.
P.Wójtowicz Beata prosiła by osoby odczytujące wodomierze miały czyste buty i
ubranie. Wnioskowano również o posadzenie żywopłotu wzdłuż chodnika przy bloku
Nr l i Nr 2.Mówiła również ,że 4 razy zgłaszała wadliwość okien bez skutku.
Pan Aksamit Marian zgłaszał zapadniętą opaskę wzdłuż bloku przy ul. Sikorskiego,
brak pomalowanych balkonów, urwaną skrzynkę gazową, sugerował by tymi
sprawami zajęła się Komisja GZM.
Pani Bil Zofia pytała czy blok Nr 10 jest już całkowicie rozliczony po
termomodenizacji, czy będąjeszcze jakieś dodatkowe płatności, zgłaszała zepsute
okna na klatce schodowej i źle działający domofon.
Pani Teresa Rzeźniewska pytała czy do termomodernizacji wchodzi malowanie klatek
schodowych. 5



P. Wąrtoba z ul. Daszyńskiego sugerował by przejrzeć instalację CO, grzejniki na
klatkach schodowych i niektóre zlikwidować.
P. Świętek z blohi Nr 8 wypowiadała się nt. termomodernizacji , niezabezpieczonego
dachu, klatki schodowej, prosiła by na ostatniej kondygnacji zamontować daszki
ponieważ woda lejąca się na barierki odbija i przedostaje się do mieszkania.
P. Warias z Narożnika prosił by osoby korzystające z parkingu nie blokowały wjazdu
mieszkańcom, prosił o postawienie znaku zakazu \\jazdu dla osób pracujących .
korzystających z lokali ( Firma Integra ).
P. Kmieć wypowiadał się na temat regulacji zaworów i temperatury w pionach
tj.łazience i na klatkach schodowych.
P. Kogut Zenona zwracała uwagę również na parkowanie osób postronnych przy ul.
Jagiellońskiej.
P. Czerwińska-Lewańska Halina zwrociła uwagę, że przy ul. Jagiellońskiej 2 brakuje
oświetlenia na klatkach schodowych przy wejściu do klatek, na nie szczelne drzwi
wejściowe, oraz nienaprawione okna na klatkach schodowych.
P Andrzej Buśko zgłosił ponownie ·wniosek by na stronie internetowej informować
mieszkańców o przychodach ,kosztach ilości kredytu do spłaty na poszczególnych
budynkach.
P. Stanisław Ryczek poinformował mieszkańców, że w najbliższym czasie powstaną 2
place zabaw, zwrócił się do mieszkańców by ich nie dewastować a wszelkie oznaki
chuligaństwa zgłaszać policji, mówił również by mieszkańcy zgłaszali osoby nie
radzące sobie z płaceniem czynszu po zasiłki jednorazowe z Gminy zaproponował
również takie rozwiązanie poprzez zamianę mieszkań na mniejsze lokale, wypowiadał
się również na temat wieczystego użytkowania.
P. Myca wypowiadał się na temat parkowania przy bloku Nr 6 , gdzie istnieje
niebezpieczeństwo dla mieszkańców z powodu niemożności podjechania straży pożarnej
i pogotowia. Zrujnowany asfalt brak parkingu oraz nieodnowiona kotłownia przy bloku
Nr 5 straszą swym widokiem. Postawił wniosek by zwrócić się do Burmistrza o pomoc
finasową na ten cel.
Na wszystkie pytania odpowiedział Prezes Zarządu P. Krzysztof Kaczmarski.
Na tym zamknięto dyskusję.
W związku z tym ,że część osób opuściła Zgromadzenie Przewodniczący WZC zarządził
dokładne przeliczenie członków oddających głosy. W zebraniu uczestniczy na tą chwilę
44 osoby.
Ad.16.Następnie przystąpiono do przegłosowania uchwał w sprawach:

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejne uchwały.
Uchwała Nr 4 - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni

za 2010 rok
Przewodniczący WZC odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 44 głosami za,wstrzymało się O, przeciwnych O

Uchwała Nr 5 - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania fInansowego Spółdzielni za 20 lO
rok
Przewodniczący WZC odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 44 głosami za,wstrzymało się O, przeciwnych O

Uchwała Nr 6 - w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 20 lO rok
Przewodniczący WZC odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 44 głosami za,wstrzymało się O, przeciwnych O
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Uchwała Nr 7 - w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok
2010
Przewodniczący WZC odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 43 głosami za,wstrzymała się l,przeciwnych O

Uchwała Nr 8 - w sprawie: zmian w Statucie Spółdzielni.
Przewodniczący WZC odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 44 głosami za ,wstrzymało się O,przeciwnych O

Uchwała Nr 9 - w sprawie :przyjęcia informacji z realizacji wniosków z Walnego
Zgromadzenia odbytego w dniu 25.06.2010 roku.
Przewodniczący odczytał Uchwałę oraz załącznik dot. realizacji wniosków.
Uchwałę przyjęto 42 głosami za,wstrzymało się O,przeciwnych 2

Uchwała Nr 10 - w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa
Kaczmarskiego za roI,<:2010 .

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej P. Henryk Romański
odczytał Uchwałę. W tajnym głosowaniu wzięły udział 43 osoby.
Uchwałę przyjęto33 głosami za przy 9 głosach przeciwnych i l głosie
nieważnym .

Uchwała Nr 11 - w sprawie :absolutorium dla Z-cy Prezesa ds.Ekonomicznych
Pani Wiesławy Kądzielawa za rok 20 l O
Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej P. Henryk Romański
odczytał Uchwałę. W tajnym głosowaniu wzięły udział 43 osoby.
Uchwałę przyjęto24 głosami za przy 19 głosach przeciwnych.

Uchwała Nr 12 - w sprawie :absolutorium dla Członka Zarządu Pana Stanisława
Ryczka za 2010 rok
Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej P. Henryk Romański
odczytał Uchwałę.W tajnym głosowaniu wzięły udział 43 osoby.
Uchwałę przyjęto30 głosami za przy 13 głosach przeciwnych

Uchwała Nr 13 - w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
Przewodniczący WZC odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 36 głosami za , przy jednym głosie wstrzymującym się
i Ogłosów przeciwnych.

Uchwała Nr 14 - w sprawie: wyboru delegata na VII Zjazd Delegatów Małopolskiego
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie
Przewodnicząca Komisji Wyborczej P. Anna Fido odczytała Uchwałę.
W tajnym głosowaniu wzięły udział 42 osoby.

Uchwałę przyjęto36 głosami za przy 6 głosach przeciwnych

Ad. 17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i omówienie propozycji wniosków z
niniejszego Walnego Zgromadzenia Członków przedstawiła Przewodnicząca Komisji
P. Marta Kołodziej zaproponowała następujące wnioski ,które zostały poddane
pod głosowanie.

1. Umożliwić wykonywanie odczytów liczników wody przez mieszkańców,
którzy zalegają z czynszem i są w trudnej sytuacji finansowej.
Przyjęty 36 głosami za 7



2. Odczyty ciepła na budynkach wykonywać w obecności pracownika Spółdzielni i
mieszkańca danego l?loku.
Przyjęty 36 głosami za

3. Dokonywać likwidacji lub zakładać zawory na grzejnikach na klatkach schodowych
po konsultacji z mieszkańcami klatki. Ograniczyć możliwość manipulacji.
Przyjęty 36 głosami za

4. Na stronie internetowej umieszczać szczegółowe informacje na temat rozliczenia
poszczególnych budynków.
Przyjęty 36 głosami za

5. Założenie drzwi do piwnicy - pod rozwagę Rady Nadzorczej.
Przyjęty 36 głosami za

6. Ponowne przeliczenie współczynników ciepła na parterach - zobowiązać Radę
Nadzorczą·
Przyjęty 36 głosami za
Wszystkie wnioski zostały przegłosowane i dołączone do Uchwały Nr 15.

Uchwała Nr 15 - w sprawie: przyjęcia wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego
Zgromadzenia Członków

Przewodniczący WZC odczytał Uchwałę.
Uchwałę przyjęto 36 głosami za ,wstrzymało się O, przeciwnych O

Wnioski zgłoszone na dzisiejszym WZC zostały przyjęte.

Ad. 18. Wolnych wniosków nie było.

Ad. 19. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad za udział w zebraniu
podziękował Przewodniczący WZC P. Andrzej Buśko.
Na tym posiedzenie zakończono.

Sekretarz WZC

L C ~ ~p.u ffl; {'
Marcin Kądzielawa
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