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wlQczklakierske postaiv4wiQkszosciczlonk6w dotychczasowychRad Nadzorczych.
(urpotrapostawa niestety nie tylko w naszej sprild.zielni)Apelujemy wiQc do tych
os6b by zrewidowaly swojq postawQi spr6bowaly doksztalcid siQ na pocz4tek w
temacie przeksztalceniamieszkaf w iwietle Ustawy o sp. mieszkanio*ych, lub
zrezygnowalyz dalsz-qpracyw orgarfejakim jest RadaNadzorcza.
o PostawawiQkszoicitegorocznychkandydat6wdo skladupzyszlej RadyNadzorczejWZC ZSM i bierne'
osobiScie
we wszystkichczg6ciach
zgodana nie uczestniczenie
poddaricze oczekiwanie w odosobnionym pomieszczeniu .'{yznaczor\W ptzez
ptryszlego podwladnego(c44. zanqq kladzie qleboki cieri na przvszla niezawisla
role i Dozycie gl6wnego oreanu $rawdzaiaoe
sp6ldzielni. Na to nie ma zeodv z naszei stuonY!Postawa tvch kandvdat6w od
poczatkujest stronricza i to wcale nie iest stona czlonk6w - wlascicieli. $'rgcz
Drzeciwnie.
Aby nie narazi6siQna zarzut nielegalnosciobrad,a tym samymniewazno{cipodejmowanych
uchwal na obecnie odbla 'an),rn Walnym Zgromadzeniu w czg3ciach,wnioskujemy o
przesunigcie
terminu obrad do dnia 26 czerwca2010roku i odbyciuiednegoposiedzenia
wlainie w tym dniu jako calo6ci.
W miqdzyczasienalezy zobo\ iqza1 zarz4ddo prawidlowegozawiadomieniana pi3miejak
nakazujeUstawa o sp6ldzielniach mieszkaniorTch Art. 8 3 pl't 6 oraz Statut ZSM w $32
o terminieobradWZCzlonk6w.
poz.l @
Foma dostarczeniapisma mo2eby6jak przy zawiadomieniuo zmianachoplat miesiQczlych,
tj. povzez
.
zawiadarnianei
administrowanegoprzez sile naiemna (czvt. zavad) aDeluiemYo rozwaine tozpfrrzenre
naszegowniosku przesuniqciaw inny termin (26 czetwiec) obrad tegorocznegoWalnego
ZgromadzenlaZSM.
mieszkaniowych
Brak zawiadomiei o WZC czlonk6ww my6l ustawao spr6ldzielniach
a tym samym
zebrania'
powoduie
nielegalnosd
poz.l
statutu
pkt.6
oraz $32
kt.813
wszystkichuchwal podjttych na zebraniu.
bezprzedmiotowosd
Przy dotychczasowejbardzoniskiei ftekwencji (co nie uszlo uwodzelustrutora w 2008r') na
czlonk6w,propozycjajednegozebraniaw miejscetrzechczQ3cijest propozycja
zebraniach
rozs4dna poniewaz oszczqdzaczasi energiQtych kt6rzy zechc4uczestniczydw Walnym
ZgromadzeniuZSM w nowym terminie.
Podtrzy'rnujemytakze w calej rozciqgloSci propozycje debaty zawafiej w pismach
popl::"d"uiupyit rlu"te dzisiejszeo3wiadczenie,a wniesionychdo Prezydiumw7C ZSll vt
dniach7,8czerwiec2010r. (I i II czqSiWZC ZSM.)
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Komisja stwierdza,2eWalne ZgromadzenieZSM zostalozwolare prawidlowo, w hybie
przewidzianl,rnw S 3l ust. l StatutuZSM, a czlonkowiepowiadomieniw spos6bi w term'inie
okeSlonym
w $ 32 Slatutu
ZSM. |1) r KomisjasrwierdTaie n_a
.f JL.Y..... uprg!4nionych
do udzialuw .l!1..CzessiWalneqo
Zgromadzeniagodzinq
na
..Al.J!... przybylo...$......cztonl6w.cosranJwi....1-.61+......r".
Po odczl,taniuniniejszegoprctokolu komisja sporz4dzana bie24cozal4cznlk. w kt6ry,rn
zapisanezostan4: czas i zmiana iloSci
,osob obecnych na zebraniu, wynikaj4ce z ptzyjicia
czlont6w uprawnionychdo udzialu w .11.1.....
CzEici WalnegoZgrornadzenia"
po odczfaniu
niniejszegoprotokolu.
Lista obecnoscista.nowizal4cznikdo niniejszegoprotokofu.
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Komisja Mandatowo-Skutacf na w skladzie:
1.Pzewodnicz4cy
2. Sekretaxz
3. Czlonek
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PaniPan .

4. Czlonek
5. Czlonek
6. Czlonek
7. Czlotek
8. Czlonek
stwierdza,,i.e
pauprawnionyc[ {o glosowaniawedtug listy oUecnoSci
.....8.9.......os6b, na
godzinq
.11.1...9Y...
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w tymgloso$:
z reionu:
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W wyniku tajnego glosowanianizej wln'fedeni kandydaciotrzymali nasttpuj4c4 ilo6i
wa.zrychglos6w ,,za":
os.Sikorskiego.
Zeromskieqo.
Batoreqo
1-Choiiski Lech

iloii elos6w

6.4.

2. Kierlaiczyk Wieslawa

FO-

3. IG6liczakAleksan&a
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4. LagutkoHanna

5L

5. MelaLeszek

5..9.

6. PalubaJarfna
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7. PopielczykStanislaw
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6.8.

8. Rwina Krystyna
os.Teklin. Piekna.Lakowa
1. BorowskaHanna
2. BronowskiMiroslaw
3. Galiriski Jan
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1.6
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4. KucharskiLech
5. Lqcki Wieslaw

la

6. MaterkoAlicja
7. OgonowskiWitold
8. Osiiski Andrzej
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9. RzeczyckaBarbara

5.h

10.Samorajczyk
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G.k

11.ZielifskaKrystyna
os. Kosciuszki.Cenfum. Sloneczna.Wsch6d
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1. Druzldski Andrzej
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2. GwiaZdziriskaKrysfna

25-

3. Jeliiska Barban

3

4. KoibralBlzbieta
5. MarczakKryst,'na
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6. Markiewicz Mieczyslaw
7. Polaczek-Fa$kaIwonna
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8. SlawiriskaEwa

..........4.r..............

9. SochanskiRyszard

. . . . . . . . , . :U
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10.Umi€cki Andrzej
11. WalczakWlodzimierz

5.3

12.WiSniewska
Bozenna
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1 / 1 0 ZatwierdzeniasprawozdaniaRady
Nadzorczej
ZSM za 2009r.
2/t0 ZatwierdzeniasprawozdaiLZanqdi z
dzialalno(ciZSM 2a2009r.i kieruri<6w
iei rozwoiuna 2010r.
3 / t 0 Absolutoriumdla czlonk6wZarz4du
ZSM:
1. RusinowskiMarian
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0
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2. SzymonikAdam

?,

3. JEdrzejewskaHanna

0

0

4/10 Zatwierdzeniasprawozdafz realizar4i
uchwalpodjgtychprzezWalne
Z8]"omadzenlazsll odbywane8, 10, 15,
17,19i23 czerwca21l9t.
onz I,3, i 5
marca2010r-
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5/10 Okreileniasuml /obowiAzanSpoldTielr..
1. biezqcych\r 20I 0r. do kwory
35.000.000,0021,
2. na termomodemizacjq
i innedzialanir
remontowebud]'nk6wrnieszkalnych
wielorodzinnych,
kt6rebqd4prowadzone
w latach2010-2013 do kwoty
5.000.000,0021.

(16
I

0

4,tr

6/10 Zatwierdzeniazmianw Regularninie
RadyNadzorczei.

L4K

7/10 Zbycia prawauz),tkowaniavr'ieczystego
nieruchomo3cigruntowej,oznaczonejw
ewidencjigrunt6wjako dzidkarI 275'l
(o powierzchni655mr przy
ul.Slaowaczewskiego).
8/10 Odplatnegoprzeniesieniaprawa
u2ytkowaniawieczystegonieruchomosci
gruntowychw os.Piqkna,omaczonychw
ewidencjigrunt6wjako dzialki nr
2787134(o powierzctni 1700m2)i nr
2787/32(o powierzchn 289m2).
9/10 Odplatnegoprzeniesieniaprawa
u?)4-kowania
wiec4 stegonieruchomolci
guntowych pzy ul.lzy Zielifskiej,
oznaczonychw ewidencji gunt6w jako
dziatkl Dr231'7/17 (o powierzchni
234m')inr 2317/18 (o powierzchni
628m'\.
1 0 / 1 0UchyleniaUchwatyRadyNadzorczei
ZSMrr'16109227.11.09r.w sprawie
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l 1 l 1 0 Wyb6ffi?16-fuidyNadzotczeiZSM.
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