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         P R O T O K Ó Ł 
 
 
z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko- Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach 
odbytego w dniu 28 maja 2009 r. w sali Gimnazjum im. A. 
Mickiewicza w Krzeszowicach, ul. Długa 22 - o godz.  17-tej. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Ad. 1. 
 
Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marian 
Ziombek witając przybyłych członków oraz przedstawicieli Zarządu Spółdzielni i Rady 
Nadzorczej i poinformował, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane Walne Zgromadzenie 
Członków Spółdzielni. 
W/wym. poinformował, że funkcję Przewodniczącego pełni od dnia 24.11.2008 r., kiedy to 
dotychczasowa Przewodnicząca Rady – Janina Ziąbek zrezygnowała z pracy w Radzie. 
Z kolei Przewodniczący Rady poprosił o wyznaczenie  3-ch osób do pomocy w  obliczaniu 
głosów do czasu wyboru Prezydium Zebrania. 
Zgłoszono następujące kandydatury: 
Piwowarczyk Anna (mandat nr 586), Ćwierzyk Maria (mandat nr 460), Żbik Jerzy (mandat nr 
488). W/wym. wyrazili zgodę na pełnienie funkcji pomocniczej w liczeniu głosów do czasu 
wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia. 
 
 
Ad. 2. 
 
Przewodniczący Rady – Marian Ziombek – zgłosił kandydaturę Pana Marka Natkańca 
(mandat nr 819) na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W/wym. wyraził zgodę na 
kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Członkowie jednogłośnie, stosunkiem głosów: 
 
za – „50” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymuje się – „0” głosów 
 
wybrało na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana  MARKA  NATKAŃCA  
(nr mandatu 819). 
 
 
Ad. 3. 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Marek Natkaniec zaproponował 3-osobowy skład 
Prezydium Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz). 
Członkowie jednogłośnie, stosunkiem głosów: 
 
za – „49” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymuje się – „2” głosy 
 
wyraziło zgodę na wybór 3-osobowego składu Prezydium Walnego Zgromadzenia. 
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Ad. 4. 
 
Z kolei Przewodniczący WZ poprosił o zgłaszanie kandydatur do Prezydium Zebrania. 
 
Żbik Jerzy (mandat nr 488) zaproponował Pana Miłosza Jacka Totę na Z-cę 
Przewodniczącego Zebrania. W/wym. wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur 
nie zgłoszono. 
Walne Zgromadzenie jednogłośnie, stosunkiem głosów: 
 
za – „50” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymuje się – „0” głosów 
 
wybrało na Z-cę Przewodniczącego Zebrania – Pana MIŁOSZA  JACKA  TOTĘ  (nr 
mandatu 213). 
 
Następnie Wanda Stachańczyk (mandat nr 35) zaproponowała Panią Alfredę Korską na 
Sekretarza Zebrania. W/wym. wyraziła zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie 
zgłoszono. 
Walne Zgromadzenie jednogłośnie, stosunkiem głosów: 
 
za – „50” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymuje się – „0” głosów 
 
wybrało na Sekretarza Zebrania – Panią ALFREDĘ  KORSKĄ  (nr mandatu 720). 
 
 
 
Ad. 5. 
 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Marek Natkaniec – przedstawił proponowany 
porządek obrad Walnego Zgromadzenia i poinformował, że wcześniej zostały zrealizowane 
pierwsze cztery punkty z porządku obrad. 
 
Członkowie nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku i stosunkiem głosów: 
 
za – „49” głosów, przeciw – „1” głosów, wstrzymuje się – „0” głosów  
 
podjęli uchwałę następującej treści: 
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    U  c  h  w  a  ł  a   nr   1/09 
 
Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 128 ust. 1 Statutu Spółdzielni zatwierdza 
porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 maja 2009 r . 
Porządek obrad stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
  Załącznik do uchwały nr 1/09 Walnego Zgromadzenia z dn. 28.05.2009 r. 
 
PORZĄDEK OBRAD WALNEGO  ZGROMADZENIA 
 
1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Ustalenie liczebności Prezydium Walnego Zgromadzenia. 
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia 
5. Przyjęcie porządku obrad 
6. Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej 
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Wyborczej na okoliczność stwierdzenia  
    prawomocności zwołania  i obradowania Walnego Zgromadzenia. 
8. Wybór Komisji: Wnioskowej, Skrutacyjnej  
9. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 27 maja 2008 r. 
10 Zgłaszanie kandydatur  na członków Rady Nadzorczej – w wyborach uzupełniających. 
11. Sprawozdanie Zarządu  z działalności Spółdzielni za 2008 r. wraz z wynikami  
      finansowymi za 2008 r. oraz z informacją o zamierzeniach na rok 2009. 
12. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Walne  
      Zgromadzenie w dniu 27 maja 2008r . 
13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2008 r. wraz z wnioskiem o udzielenie  
      absolutorium członkom Zarządu za 2008 r. 
14. Przedstawienie informacji o realizacji w roku 2008 wniosków polustracyjnych z lustracji  
      kompleksowej za lata 2003-2005. 
15. Zapoznanie z wynikami badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 r. –  
      przeprowadzonego przez  audytora wybranego przez Radę Nadzorcza – ABBA Spółka z  
      o.o. z Warszawy. 
16. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
17. Podjęcie uchwał w sprawach objętych punktami 11 - 15 porządku obrad oraz w sprawie  
      udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2008 rok. 
18. Wybory uzupełniające członków Rady Nadzorczej. 
19. Rozpatrzenie odwołania członka (nr członkowski 1843) od uchwały nr 6/09 Rady  
      Nadzorczej w sprawie wykreślenia z grona członków i podjęcie uchwały. 
20. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie: 
      a) określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2010 r. 
      b) sposobu podziału nadwyżki bilansowej za 2008 r. 
      c) określenia sposobu zbycia działek przynależnych do garaży przy ustanawianiu odrębnej  
          własności 
      d) wyrażenia zgody na zbycie działki 593/17 na Os. Czatkowice w Krzeszowicach  
      oraz podjęcie uchwał w tym zakresie. 
21. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w sprawie: 
      a) zmian w Statucie  
      b) zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej  
      c) zmian w Regulaminie Zarządu  
22. Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej. 
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23. Dyskusja i wolne wnioski. 
24. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 
25. Zakończenie obrad. 
 
 
Ad. 6. 
 
Przewodniczący WZ zaproponował kandydatów do Komisji Mandatowo-Wyborczej w 
osobach: 
Zwierz Wiesława (mandat nr 17), Firek Władysław (mandat nr 36), Ziombek Marian (mandat 
nr 50). W/wym. wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie propozycje poszczególnych kandydatur w 
wyniku którego wybrano następujący skład Komisji Mandatowo – Wyborczej: 
 
1) ZWIERZ WIESŁAWA (mandat nr 17) – Sekretarz Komisji 
    za – „49” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymuje się – „0” głosów 
 
2) FIREK WŁADYSŁAW (mandat nr 36) – Przewodniczący Komisji 
    za – „51” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymuje się – „0” głosów 
 
3) ZIOMBEK  MARIAN (mandat nr 50) – Z-ca Przewodniczącego Komisji 
    za – „51” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymuje się – „1” głos 
 
Na wniosek Przewodniczącego Zebrania Walne Zgromadzenie ustaliło, że pozostałe Komisje 
wybrane zostaną w 3-osobowym składzie. 
 
Ad. 7. 
 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Wyborczej – Marian Ziombek odczytał 
protokół Komisji na okoliczność stwierdzenia prawomocności zwołania i obradowania 
Walnego Zgromadzenia z którego wynika, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane 
prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych członków. 
Na chwilę odczytania protokołu Komisji obecnych na sali jest 57 członków - na 1081 
uprawnionych do udziału w WZ – co stanowi 5,27 %. 
Protokół znajduje się w aktach Walnego Zgromadzenia. 
Ponadto w Walnym Zgromadzeniu biorą udział: 
- Przewodniczący Rady Nadzorczej – mgr inż. Marian Ziombek 
- członkowie Zarządu Spółdzielni:     
  Prezes Zarządu Spółdzielni – p. Wacław Lizończyk 
  Z-ca   Prezesa  Zarządu  - p. mgr inż. Robert Kroczek  
- Główna Księgowa – Małgorzata Stawiarska 
- obsługa prawna  -  mgr  Piotr Lubowiecki 
- protokolanci: Mariola Kulka, Małgorzata Kaczara 
 
 
Ad. 8. 
 
Przewodniczący WZ zaproponował kandydatów do Komisji Wnioskowej w osobach: 
Stachańczyk Wanda (mandat nr 35), Kołodziejczyk Barbara (mandat nr 644), Kuciel Stefan 
(mandat nr 450). W/wym. wyrazili zgodę na kandydowanie. 
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Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie propozycje poszczególnych kandydatur w 
wyniku którego wybrano następujący skład Komisji Wnioskowej: 
 
1) STACHAŃCZYK WANDA (mandat nr 35) – Przewodnicząca Komisji 
    za – „52” głosy, przeciw – „0” głosów, wstrzymuje się – „0” głosów 
 
2) KOŁODZIEJCZYK BARBARA (mandat nr 644) – Z-ca Przewodniczącego Komisji 
    za – „50” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymuje się – „1” głosów 
 
3) KUCIEL STEFAN (mandat nr 450) – Sekretarz Komisji 
    za – „50” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymuje się – „0” głos 
 
Przewodniczący WZ zaproponował kandydatów do Komisji Skrutacyjnej w osobach: 
Piwowarczyk Anna (mandat nr 586), Ćwierzyk Maria (mandat nr 460), Żbik Jerzy (mandat nr 
488), Korbiel Czesław (mandat nr 697) [kandydat zaproponowany przez Mariana Ziombka].  
W/wym. wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie propozycje poszczególnych kandydatur:  
 
1) PIWOWARCZYK ANNA (mandat nr 586) – Sekretarz Komisji 
    za – „52” głosy, przeciw – „0” głosów, wstrzymuje się – „0” głosów 
 
2) ĆWIERZYK MARIA (mandat nr 460) – Członek Komisji 
    za – „53” głosy, przeciw – „0” głosów, wstrzymuje się – „0” głos 
 
3) ŻBIK JERZY (mandat nr 488) – Przewodniczący Komisji 
    za – „53” głosy, przeciw – „0” głosów, wstrzymuje się – „1” głos 
 
4) KORBIEL CZESŁAW (mandat nr 697) – Z-ca Przewodniczącego Komisji 
    za – „51” głosów, przeciw – „0” głosów, wstrzymuje się – „1” głos 
 
a zatem wszyscy kandydaci zostali wybrani do Komisji Skrutacyjnej. 
 
 
Ad. 9. 
 
 
Przewodniczący WZ – Marek Natkaniec – poinformował, że protokół z Walnego 
Zgromadzenia odbytego w dniu 27.05.2008 r. wyłożony był do wglądu w siedzibie 
Spółdzielni przed Walnym Zgromadzeniem w dniach od 14.05.2008 r. do 28.05.2008 r. i 
każdy członek mógł się z nim zapoznać. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie wyraziło 
zgodę na  przyjęcie protokołu bez jego odczytania. 
 
Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: 
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    U  c  h  w  a  ł  a      nr   2/09 
 
„Walne Zgromadzenie  przyjmuje  do wiadomości  treść protokołu z  Walnego 
Zgromadzenia Członków z dnia  27 maja 2008 r.  w  brzmieniu stanowiącym załącznik 
do uchwały.” 
 
Za Uchwałą nr 2/09 oddano: 
za – „52” głosy,    przeciw – „0”,      wstrzymuje się – „0”. 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
 
 
Ad. 10. 
 
Przewodniczący Zebrania – Marek Natkaniec przypomniał, że Walne Zgromadzenie wybrało 
w roku 2008 nowy – 7-mio osobowy skład Rady Nadzorczej na kadencję 2008-2011. 
Poinformował, że 3-ch członków Rady złożyło rezygnację z pracy w Radzie  tj.: Janina 
Ziąbek (rezygnacja złożona w m-cu XI/2008 r.) , Małgorzata Zimoń i Urszula Pasek 
(rezygnacje złożone w m-cu IV/2009 r. z mocą obowiązującą od 28.05.2009 r.). 
W związku z wygaśnięciem mandatów  członków Rady Walne Zgromadzenie winno, na 
podstawie § 142 pkt. 4 dokonać wyboru uzupełniającego 3-ch  członków Rady, na okres do 
końca kadencji. 
Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Rady na kartach 
zgłoszeń dostępnych przy stoliku Komisji Mandatowo-Wyborczej. 
Po zebraniu kart przez Komisję Mandatowo-Wyborczą Przewodniczący WZ poddał pod 
głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów. 
Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów: 
za – „51” głosów,    przeciw – „0” głosów,      wstrzymuje się – „0”głosów. 
 
Przewodniczący Zebrania odczytał nazwiska poszczególnych kandydatów prosząc ich o 
potwierdzenie zgody na kandydowanie. 
 
- Kuciel Stefan (mandat nr 450) – zgłoszony przez Urszulę Wilga (mandat nr 838) – nie  
   wyraża zgody na kandydowanie, 
- Kasprzyk Franciszek (mandat nr  869) – zgłoszony przez Janinę Pałka (mandat nr 982) –  
  wyraża zgodę na kandydowanie, 
- Przybylski Wojciech (mandat nr 945) – zgłoszony przez Tadeusza Zogę (mandat nr 316),  
  Andrzeja Muchę (mandat nr 985), Danutę Pierzchała (mandat nr 315), Jana Śmietanę  
  (mandat nr 553), Stanisława Zdziecha (mandat nr 303) – wyraża zgodę na kandydowanie, 
- Firek Władysław (mandat nr 36) – zgłoszony przez Wandę Stachańczyk (mandat nr 35) –  
  wyraża zgodę na kandydowanie, 
- Kosiorski Lucjan (mandat nr 921) – zgłoszony przez Bogdana Dyrbusza (mandat nr 476),  
  Tadeusza Krzętowskiego (mandat nr 283) – wyraża zgodę na kandydowanie, 
- Dyrbusz Bogdan (mandat nr 476) – zgłoszony przez Lucjana Kosiorskiego (mandat nr  
  921) – wyraża zgodę na kandydowanie. 
 
Z kolei Przewodniczący Zebrania rozdał oświadczenia dla kandydatów  na członków Rady 
Nadzorczej wskazujące, że nie zachodzą przeszkody prawne uniemożliwiające kandydowanie 
na członka Rady Nadzorczej. 
Komisja Mandatowo-Wyborcza przystąpiła do sporządzania kart wyborczych. 
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Ad. 11. 
 
Przewodniczący Zebrania przypomniał, że wszystkie sprawozdania będące tematyką obrad 
były udostępnione do wglądu członkom na stronie internetowej i bezpośrednio w siedzibie 
Spółdzielni. Zaproponował aby nie odczytywać ich w całości lecz omówić pokrótce 
najważniejsze zagadnienia. 
Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na powyższe. 
Prezes Zarządu – Wacław Lizończyk – przedstawił Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z 
działalności za okres 2008 r. oraz omówił zamierzenia na rok 2009.  
Sprawozdanie znajduje się w aktach Walnego Zgromadzenia. 
Omawiając zamierzenia na rok 2009 Prezes Zarządu skupił się na sprawie budowy nowego 
osiedla „Przyjazny Zaułek” oraz sprawach związanych z modernizacja i przebudową sieci 
cieplnej na Os. Targowa. 
Przewodniczący Zebrania wyjaśnił, że Zarząd zorganizował spotkanie informacyjne w 
sprawie budownictwa mieszkaniowego na które przyszło 18 zainteresowanych. Zarząd w 
chwili obecnej musi skoncentrować się na naborze chętnych do budowy i reklamie nowo 
powstającego osiedla, aby zgromadzić wystarczającą ilość potencjalnych kupujących co 
umożliwi rozpoczęcie przygotowania projektu inwestycji. 
 
Ad. 12. 
 
Prezes Zarządu – Wacław Lizończyk omówił Sprawozdanie Zarządu  z realizacji  uchwał i 
wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2008 r. 
Omawiając temat Prezes skupił się na realizacji wniosków i uchwał, nie będących uchwałami 
porządkowymi. 
Sprawozdanie znajduje się w aktach Walnego Zgromadzenia. 
 
Ad. 13. 
 
Z kolei Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2008 r. przedstawił Przewodniczący 
Rady Nadzorczej – Marian Ziombek.  Sprawozdanie zawiera wniosek o udzielenie 
absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2008 rok oraz o przyjęcie sprawozdania 
finansowego za 2008 rok. 
 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2008 r. znajduje się w aktach Walnego 
Zgromadzenia. 
 
Ad. 14. 
 
Prezes Zarządu przedstawił Informację o realizacji  wniosków z lustracji kompleksowej za 
lata 2003-2005. 
Informacja Zarządu o realizacji wniosków z lustracji kompleksowej za lata 2003-2005 
znajduje się w aktach Walnego Zgromadzenia. 
 
 
Ad. 15. 
 
Przewodniczący Zebrania – Marek Natkaniec zapoznał członków z opinią z badania 
sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2008 – przeprowadzonego w trybie ustawy o 
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rachunkowości i biegłych rewidentach - przez biegłego rewidenta Piotra Tomalę z ABBA Sp. 
z o.o. w Warszawie. 
Sprawozdanie finansowe za 2008 r. wraz z opinią biegłego rewidenta - znajduje się w aktach 
Walnego Zgromadzenia. 
 
Ad. 16. 
 
Przewodniczący Zebrania zarządził dyskusję nad przedstawionymi sprawozdaniami. 
 
Żbik Jerzy (mandat nr 488) – poprosił o udzielenie informacji, dlaczego do badania 
sprawozdania finansowego wybrany został audytor z Warszawy skoro w związku z 
przynależnością do Związku Rewizyjnego można było skorzystać z usług tego Związku , ile 
kosztowało Spółdzielnie badanie sprawozdania przez Spółkę ABBA. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marian Ziombek  (mandat nr 50) – udzielając wyjaśnień 
poinformował, że wybierając do badania sprawozdania finansowego Spółkę ABBA z 
Warszawy Rada Nadzorcza chciała sprawdzić rzetelność danych podawanych przez Główną 
Księgową i zbadać sprawozdanie przez firmę nie powiązaną z MZRSM w Tarnowie.  
Przewodniczący Rady stwierdził, że błędem był wybór Spółki ABBA z uwagi na jej małe 
doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych. 
Audytor wyłoniony został w drodze ogłoszonego konkursu a koszt badania wyniósł ok.  
6000 zł. 
Przewodniczący Zebrania – Marek Natkaniec – stwierdził, że forma wypowiedzi 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej była niestosowna a użyte sformułowania – obraźliwe dla 
Głównej Księgowej. Pan Marek Natkaniec zwrócił uwagę, że bieżąca kontrola Spółdzielni i 
gospodarki finansowej, celowości i zasadności wydatków  należy do Rady Nadzorczej a 
badanie sprawozdania finansowego ma na celu stwierdzenie prawidłowości zakwalifikowania 
poszczególnych pozycji sprawozdania. Również sami członkowie bezpośrednio mogą 
kontrolować gospodarkę finansową i żądać okazania interesujących ich dokumentów 
mających wpływ na gospodarkę finansową Spółdzielni. 
Jeżeli Spółdzielnia jest członkiem Związku Rewizyjnego to badanie sprawozdania winniśmy 
zlecić Związkowi. Jeżeli nie ma zaufania do MZRSM w Tarnowie to należałoby 
zawnioskować o wystąpienie Spółdzielni z tego Związku. 
Marek Natkaniec zwrócił także uwagę, że Główna Księgowa ma także uprawnienia lustratora. 
Sądzić więc należy, że doskonale zna przepisy obowiązujące w spółdzielczości 
mieszkaniowej. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marian Ziombek – wyjaśnił, że  często istnieją różnice 
stanowisk i spory  między Zarządem a Radą i jej Komisją Rewizyjną w kwestii interpretacji 
przepisów. Dlatego Rada Nadzorcza chciała uzyskać opinię niezależnej od MZRSM firmy 
audytorskiej na temat prawidłowości prowadzenia finansów w Spółdzielni. 
 
Faber Antoni (mandat nr 11) – zwrócił się z pytaniem czy po modernizacji sieć ciepłownicza 
przy ul. Armii Krajowej pozostanie stara czy też planuje się budowę nowej sieci. 
Prezes Zarządu – Wacław Lizończyk – wyjaśnił, że wybudowana zostanie nowa sieć i nowe 
przyłącza do budynków przy ul. Armii Krajowej. Stara sieć zostanie „umartwiona”. 
Kołodziejczyk Barbara (mandat nr 644) – poprosiła o odpowiedź o ile zmalał majątek 
Spółdzielni w związku z ustanawianiem odrębnej własności lokali. Jednocześnie w/wym. 
poruszyła sprawę przeniesienia  słupa telefonicznego z terenu placu zabaw na Os. H. 
Sienkiewicza w Zabierzowie. Zdaniem p. Kołodziejczyk, w świetle obowiązujących 
przepisów – prace te winna wykonać Telekomunikacja Polska na swój koszt. 
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Główna Księgowa – Małgorzata Stawiarska – wyjaśniła, że   w związku z wyodrębnianiem 
własności lokali majątek Spółdzielni zmalał o ok. 4 mln. zł i wynosi 11.444.680 zł. na koniec 
2008 r. 
Z-ca Prezesa Zarządu – Robert Kroczek – poinformował, że w sprawie usunięcia słupa z 
terenu placu zabaw Spółdzielnia wystąpiła do Telekomunikacji uzyskując odpowiedź, że 
prace mogą być wykonane pod warunkiem pokrycia kosztów usunięcia przez Spółdzielnię. 
Obecnie przepisy się zmieniły i prawdą jest, że prace te winny obciążyć właściciela słupa. 
Jednak warunkiem jest prowadzenie nowych inwestycji na tym terenie. My tego warunku nie 
spełniamy. Niemniej jednak Zarząd ponownie wystąpi do Telekomunikacji w tej sprawie. 
Starzycki Władysław (mandat nr 162) -  zwrócił się z pytaniem w jaki sposób będzie 
przeprowadzony rurociąg, czy wzdłuż drogi czy też trzeba będzie wykonać przekop przez 
drogę. 
Z-ca Prezesa Zarządu – Robert Kroczek – poinformował, że zadanie jest nieco szersze i 
polegać będzie na połączeniu sieci cieplnej idącej od ul. Targowej 31 z siecią idącą od 
Balneologii. Obecna sieć z ul. Targowej 31 stanowić będzie sieć zasilającą. Wybudowane 
zostaną trzy odczepy pod drogą. Na razie metoda przejścia przez drogę nie jest znana gdyż 
zależeć to będzie również od wykonawcy, który wyłoniony zostanie w drodze przetargu. 
Drugie zadanie to montaż ekonomizerów  na Os. Targowa celem odzyskiwania ciepła ze 
spalin. Da to efekt dla całego osiedla. 
Trzeci etap to modernizacja węzłów w budynkach. 
Jednocześnie odpowiadając na pytanie Władysława Starzyckiego Z-ca Prezesa Zarządu 
wyjaśnił, że kocioł z likwidowanej kotłowni Balneologia nie zostanie sprzedany lecz 
najprawdopodobniej zostanie wykorzystany na Os. Krakowska w kotłowni ciepłej wody. 
Kosiorski Lucjan (mandat nr 921) – przypomniał, że w latach ubiegłych była koncepcja 
budowy 2-ch kotłowni w budynkach parzystych przy ul. Armii Krajowej 6 i 12. Koncepcja 
była bardzo dobra, jednak Zarząd odstąpił od jej wykonania i zainwestował w kotłownię na 
nie swoim terenie Balneologia). Czy Zarząd rozważał ponownie realizację tej koncepcji. 
Starzycki Władysław (mandat 162) – przypomniał, że lokatorzy bud. nr 6 przy ul. Armii 
Krajowej zaprotestowali przeciwko lokalizacji kotłowni w budynku wystosowując petycję do 
Zarządu. 
 
Z-ca Prezesa Zarządu – Robert Kroczek – Zarząd jest zdania, że budowa dwóch kotłowni jest 
nieekonomiczna z uwagi na koszty stałe, przesyłowe i koszty przeglądów. Takie 
doświadczenie mamy już jeżeli chodzi o kotłownie w Zabierzowie. Koncepcja dwóch 
kotłowni w praktyce okazała się nieekonomiczna. Zarząd rozważa teraz połączenie dwóch 
kotłowni w Zabierzowie w jedną. 
 
Korska Alfreda (mandat nr 720) – odnosząc się do sprawozdania Rady Nadzorczej zwróciła 
uwagę na zapis o trudnościach wynikających z niedyspozycyjności członków Rady z uwagi 
na ich pracę zawodową poza Krzeszowicami i niemożnością uczestniczenia w pracach Rady 
w godzinach dopołudniowych. 
Przypomniała, że w skład Rady poprzedniej kadencji wchodziły osoby pracujące, posiedzenia 
odbywały się w godzinach popołudniowych. Zatem nie można tłumaczyć trudności 
organizacyjnych pracą zawodową członków Rady. 
Prawdą jest, że skład Rady Nadzorczej został znacznie ograniczony, ale to sami członkowie 
domagali się tego tłumacząc to koniecznością ograniczenia kosztów. Nikt nie brał pod uwagę 
argumentów o specyfice działania Rady ani konieczności poświęcenia dużej ilości czasu na 
wykonanie zadań statutowych Rady. Teraz Rada Nadzorcza wybrana w roku 2008 występuje 
z wnioskiem o zmiany w Statucie i zwiększenia ilości członków Rady do 9-ciu osób. 
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Pani Alfreda Korska przypomniała że zgłoszenie zmian w Statucie do Krajowego Rejestru 
Sądowego to koszt  650 zł. Zmiany te winny być dokonywane gdy są naprawdę niezbędne. 
 
Krzętowski Tadeusz (mandat nr 283) -   poruszył sprawę likwidacji kasy wewnętrznej w 
Spółdzielni i powierzenie zbierania czynszów przez SKOK – Jaworzno, który nie jest 
bankiem, co naraziło Spółdzielnię na dodatkowe opłaty w wysokości 3 zł od dokonywanej 
operacji. W/wym. zaapelował o prowadzenie należytej gospodarki finansowej Spółdzielni aby 
nie narażać finansów Spółdzielni. Na wypowiedź P. Krzętowskiego zebrani zareagowali 
oburzeniem stwierdzając, że rozmija się z prawdą. 
 
Przewodniczący Rady – Marian Ziombek – ustosunkowując się do wypowiedzi Pani Alfredy 
Korskiej wyjaśnił, że mówiąc o dopołudniowej pracy członków Rady miał na myśli udział w 
przetargach organizowanych przez Zarząd, co odbywa się zazwyczaj w godzinach 
przedpołudniowych. 
 
Z uwagi na to, że nikt więcej nie zgłosił się do głosu Przewodniczący Zebrania zamknął 
dyskusję nad sprawozdaniami. 
 
Ad. 17. 
 
Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie przedstawione kolejno projekty uchwał 
przewidziane w porządku obrad.  
Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści:  
 

U  c  h w  a  ł  a    nr   3/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu Spółdzielni 
przyjmuje i zatwierdza– SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
MIESZKANIOWEJ   LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ  „PRZYJAŹŃ” W 
KRZESZOWICACH Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 
R. WRAZ Z INFORMACJĄ O ZAMIERZENIACH NA 2009 R. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik do nin. uchwały.” 
 
 
 
Za Uchwałą nr 3/09 oddano: 
Za – „53” głosy,  przeciw – „2” głosy,  wstrzymuje się -  „0” głosów, 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
 
 

U c h w a ł a   nr   4/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie  § 120 pkt. 2  Statutu Spółdzielni, po 
zapoznaniu się z wynikami badania sprawozdania finansowego za 2008 r. 
przeprowadzonego przez audytora wybranego przez Radę Nadzorczą – ABBA Spółka z 
o.o. w Warszawie, ul. Śniadeckich 1/15/1A – zawartych w opinii i raporcie - przyjmuje i 
zatwierdza SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁDZIELNI ZA ROK OBROTOWY 
2008  zawierające: 
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1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i  
    pasywów wykazuje sumy 12.508.834,65 złotych, 
3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia  
    31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości   3.058,94 złotych 
    oraz nadwyżki kosztów nad przychodami gospodarki zasobami  
    mieszkaniowymi  43.013,78 złotych, 
4) dodatkowe informacje i wyjaśnienia” 
  
Za Uchwałą nr 4/09 oddano: 
Za – „49” głosy,  przeciw – „1” głosy,  wstrzymuje się -  „0” głosów 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
  
 
 

U  c  h  w  a  ł  a   nr     5/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 2 Statutu Spółdzielni 
przyjmuje i zatwierdza– Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwał i wniosków z 
Walnego Zgromadzenia Członków podjętych w dniu 27 maja 2008 roku. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.” 
 
 
 
Za Uchwałą nr 5/09 oddano: 
za – „46” głosy,  przeciw – „1” głos,  wstrzymuje się -  „2” głosy 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
 
 
       U  c  h  w  a  ł  a    nr    6/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 2 Statutu Spółdzielni 
przyjmuje i zatwierdza– SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z 
DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 ROK. 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik do nin. uchwały.” 
 
 
 
Za Uchwałą nr 6/09 oddano: 
za – „41” głosów,  przeciw – „4” głosy,  wstrzymuje się -  „5” głosów 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
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    U  c  h  w  a  ł  a     nr     7/09     
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 4 Statutu Spółdzielni 
przyjmuje i zatwierdza Informację Zarządu Spółdzielni o realizacji w roku 2008 
wniosków polustracyjnych z lustracji kompleksowej za lata 2003-2005 r. 
 
Informacja stanowi załącznik do niniejszej uchwały.” 
 
 
Za Uchwałą nr 7/09 oddano: 
za – „46” głosów,  przeciw – „0” głosów,  wstrzymuje się -  „2” głosy 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
 
Z kolei Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie uchwały dotyczące udzielenia 
absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej za 2008 rok. 
Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści: 
 
 
    U  c  h  w  a  ł  a    nr    8/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, po 
wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i Rady  
Nadzorczej  oraz po zapoznaniu się z wynikami finansowymi Spółdzielni 
za 2008 rok -    
               u d z i e l a  
 
absolutorium Panu WACŁAWOWI  LIZOŃCZYKOWI  -  Prezesowi 
Zarządu Spółdzielni za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.” 
 
 
Za Uchwałą nr 8/09 oddano: 
za – „45” głosów,  przeciw – „1” głos,  wstrzymuje się -  „2” głosy 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
 
 
    U  c  h  w  a  ł  a    nr    9/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, po 
wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i Rady 
Nadzorczej  oraz po zapoznaniu się z wynikami finansowymi Spółdzielni 
za 2008 rok -    
               u d z i e l a  
 
absolutorium Panu mgr inż. ROBERTOWI  KROCZEK  -  Z-cy Prezesa Zarządu 
Spółdzielni za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.” 
 
 
Za Uchwałą nr 9/09 oddano: 
za – „46” głosów,  przeciw – „2” głosy,  wstrzymuje się -  „1” głos 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
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    U  c  h  w  a  ł  a    nr    10/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, po 
wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i Rady 
Nadzorczej  oraz po zapoznaniu się z wynikami finansowymi Spółdzielni 
za 2008 rok -    
               u d z i e l a  
 
absolutorium Panu  CZESŁAWOWI  KORBIEL  -  Członkowi Zarządu Spółdzielni za 
okres od 01.01.2008 r. do 31.01.2008 r.” 
 
 
 
Za Uchwałą nr 10/09 oddano: 
za – „48” głosów,  przeciw – „0” głosów,  wstrzymuje się -  „0” głosów 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
 
 
 

U  c  h  w  a  ł  a    nr    11/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, po 
wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i Rady 
Nadzorczej  oraz po zapoznaniu się z wynikami finansowymi Spółdzielni 
za 2008 rok -    
               u d z i e l a  
 
absolutorium Panu  inż. JÓZEFOWI  SZUMIEC  -  członkowi Zarządu Spółdzielni za 
okres od 01.02.2008 r. do  31.12.2008 r.” 
 
 
 
Za Uchwałą nr 11/09 oddano: 
za – „48” głosów,  przeciw – „1” głos,  wstrzymuje się -  „0” głosów 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
 
 

U  c  h  w  a  ł  a    nr    12/ 09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, po 
wysłuchaniu sprawozdania  Rady Nadzorczej  za 2008 rok -    
 
               u d z i e l a  
absolutorium Pani  Wandzie Stachańczyk  -  członkowi Rady Nadzorczej za okres od 
01.01.2008 r. do  27.05.2008 r.” 
 
Za Uchwałą nr 12/09 oddano: 
za – „47” głosów,  przeciw – „0” głosów,  wstrzymuje się -  „0” głosów 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
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U  c  h  w  a  ł  a    nr    13/ 09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, po 
wysłuchaniu sprawozdania  Rady Nadzorczej  za 2008 rok -    
 
               u d z i e l a  
absolutorium Panu  Czesławowi Korbiel  -  członkowi Rady Nadzorczej za okres od 
01.02.2008 r. do  27.05.2008 r.” 
 
 
Za Uchwałą nr 13/09 oddano: 
za – „46” głosów,  przeciw – „0” głosów,  wstrzymuje się -  „2” głosy 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
 
 

U  c  h  w  a  ł  a    nr    14/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, po 
wysłuchaniu sprawozdania  Rady Nadzorczej  za 2008 rok -    
 
               u d z i e l a  
absolutorium Pani  Halinie Rozmus  -  członkowi Rady Nadzorczej za okres od 
01.01.2008 r. do  27.05.2008 r.” 
 
 
Za Uchwałą nr 14/09 oddano: 
za – „45” głosów,  przeciw – „2” głosy,  wstrzymuje się -  „1” głos 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
 
 
 

U  c  h  w  a  ł  a    nr    15/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, po 
wysłuchaniu sprawozdania  Rady Nadzorczej  za 2008 rok -    
 
               u d z i e l a  
absolutorium Panu  mgr inż. Tadeuszowi Pękala  -  członkowi Rady Nadzorczej za okres 
od 01.01.2008 r. do  27.05.2008 r.” 
 
 
Za Uchwałą nr 15/09 oddano: 
za – „41” głosów,  przeciw – „5” głosów,  wstrzymuje się -  „2” głosy 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
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U  c  h  w  a  ł  a    nr    16/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, po 
wysłuchaniu sprawozdania  Rady Nadzorczej  za 2008 rok -    
 
               u d z i e l a  
absolutorium Pani  mgr Barbarze Kołodziejczyk  -  członkowi Rady Nadzorczej za okres 
od 01.01.2008 r. do  27.05.2008 r.” 
 
 
Za Uchwałą nr 16/09 oddano: 
za – „47” głosów,  przeciw – „0” głosów,  wstrzymuje się -  „0” głosów 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
 
 
 

U  c  h  w  a  ł  a    nr    17/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, po 
wysłuchaniu sprawozdania  Rady Nadzorczej  za 2008 rok -    
 
               u d z i e l a  
absolutorium Panu  inż.  Marianowi Nowak  -  członkowi Rady Nadzorczej za okres od 
01.01.2008 r. do  27.05.2008 r. 
 
 
Za Uchwałą nr 17/09 oddano: 
za – „47” głosów,  przeciw – „0” głosów,  wstrzymuje się -  „0” głosów 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 

 
 
 
 

U  c  h  w  a  ł  a    nr    18/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, po 
wysłuchaniu sprawozdania  Rady Nadzorczej  za 2008 rok -    
 
               u d z i e l a  
 
absolutorium Panu  mgr inż.  Marianowi Ziombek  -  członkowi Rady Nadzorczej za 
okres od 01.01.2008 r. do  31.12.2008 r.” 
 
 
Za Uchwałą nr 18/09 oddano: 
za – „42” głosy,  przeciw – „5” głosów,  wstrzymuje się -  „4” głosy 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
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         U  c  h  w  a  ł  a    nr    19/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, po 
wysłuchaniu sprawozdania  Rady Nadzorczej  za 2008 rok -    
 
               u d z i e l a  
absolutorium Pani  mgr Janinie Ziąbek  -  członkowi Rady Nadzorczej za okres od 
28.05.2008 r. do  06.11.2008 r.” 
 
 
Za Uchwałą nr 19/09 oddano: 
za – „39” głosów,  przeciw – „4” głosy,  wstrzymuje się -  „7” głosów 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
 
 
 

        U  c  h  w  a  ł  a    nr    20/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, po 
wysłuchaniu sprawozdania  Rady Nadzorczej  za 2008 rok -    
 
               u d z i e l a  
absolutorium Pani Honoracie Bazarnik   -  członkowi Rady Nadzorczej za okres od 
27.05.2008 r. do  31.12.2008 r.” 
 
 
Za Uchwałą nr 20/09 oddano: 
za – „35” głosów,  przeciw – „1” głos,  wstrzymuje się -  „7” głosów 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
 
 
 

         U  c  h  w  a  ł  a    nr    21/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, po 
wysłuchaniu sprawozdania  Rady Nadzorczej  za 2008 rok -    
 
               u d z i e l a  
absolutorium Pani Annie Dębskiej  -  członkowi Rady Nadzorczej za okres od  
27.05.2008 r. do  31.12.2008 r.” 
 
 
Za Uchwałą nr 21/09 oddano: 
za – „33” głosy,  przeciw – „3” głosy,  wstrzymuje się -  „11” głosów 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
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             U  c  h  w  a  ł  a    nr    22/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, po 
wysłuchaniu sprawozdania  Rady Nadzorczej  za 2008 rok -    
 
               u d z i e l a  
absolutorium Pani mgr inż. Urszuli Pasek -  członkowi Rady Nadzorczej za okres od 
27.05.2008 r. do  31.12.2008 r.” 
 
 
Za Uchwałą nr 22/09 oddano: 
za – „34” głosy,  przeciw – „1” głos,  wstrzymuje się -  „11” głosów 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
 
 
 

           U  c  h  w  a  ł  a    nr    23/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, po 
wysłuchaniu sprawozdania  Rady Nadzorczej  za 2008 rok -    
 
               u d z i e l a  
absolutorium Pani Małgorzacie Zimoń  -  członkowi Rady Nadzorczej za okres od 
27.05.2008 r. do  31.12.2008 r.” 
 
 
Za Uchwałą nr 23/09 oddano:  
za – „34” głosy,  przeciw – „0” głosów,  wstrzymuje się -  „8” głosów 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
 
 

          U  c  h  w  a  ł  a    nr    24/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, po 
wysłuchaniu sprawozdania  Rady Nadzorczej  za 2008 rok -    
 
               u d z i e l a  
absolutorium Panu mgr inż. Miłoszowi Jackowi Tota  -  członkowi Rady Nadzorczej za 
okres od 27.05.2008 r. do  31.12.2008 r.” 
 
 
Za Uchwałą nr 24/09 oddano: 
za – „42” głosy,  przeciw – „1” głos,  wstrzymuje się -  „0” głosów 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
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Ad. 18. 
 
Przewodniczący Zebrania poprosił Komisję Mandatowo - Wyborczą o rozdanie uprawnionym 
członkom kart wyborczych do głosowania w wyborach uzupełniających członków Rady 
Nadzorczej do końca bieżącej kadencji. 
Z kolei Przewodniczący Zebrania poprosił kandydatów na członków Rady o krótkie 
przedstawienie się.  
Wojciech Przybylski – jest mieszkańcem budynku nr 4 przy ul. Żbickiej w Krzeszowicach, z 
wykształcenia inżynier konstruktor, posiada własną firmę. Chce zaangażować się w sprawy 
inwestycyjne Spółdzielni w związku z prowadzonymi inwestycjami mieszkaniowymi i 
pracami termomodernizacyjnymi. 
Kasprzyk Franciszek – jest mieszkańcem Os. Krakowska i byłym pracownikiem Spółdzielni, 
gdzie przepracował 10 lat. Stąd zna zagadnienia Spółdzielni. Ma też doświadczenie w pracy 
w Radzie gdzie pracował przez 3 kadencje. 
Firek Władysław – nie ma doświadczenia w pracy w Spółdzielni ale postara się zgłębić 
zagadnienie, zapoznać się ze specyfiką działalności Spółdzielni. Jako emeryt dysponuje 
wolnym czasem, który może poświęcić na pracę w Radzie Nadzorczej. 
Kosiorski Lucjan – w tej chwili na emeryturze. Ma doświadczenie w pracy w Spółdzielni, w 
której pracował 8 lat na stanowisku Kierownika Działu GZM. Postara się wykorzystać to 
doświadczenie w pracy w Radzie. 
Dyrbusz Bogdan – był już członkiem Rady Nadzorczej i zna specyfikę pracy Spółdzielni. 
W tej chwili jest na emeryturze. 
 
Po zaprezentowaniu się kandydatów Komisja Mandatowo-Wyborcza rozdała 48 kart 
wyborczych. 
Przewodniczący Zebrania szczegółowo poinformował o zasadach głosowania. Poprosił także 
aby ze względu na inne głosowania członkowie informowali Komisję Mandatowo-Wyborczą 
o opuszczeniu sali obrad. 
Komisja Mandatowo-Wyborcza przeprowadziła wybory. 
 
Przed rozpatrzeniem punktu 19 porządku obrad Przewodniczący rady Nadzorczej – mgr inż. 
Marian Ziombek przeprosił Główną Księgową za ton swojej wypowiedzi przy rozpatrywaniu 
punktu dot. sprawozdania finansowego. Oświadczył, że wypowiedź nie miała na celu obrazę 
Głównej Księgowej lecz wynikła z małego doświadczenia w pracy na stanowisku 
Przewodniczącego Rady. 
 
 
 
Ad. 19. 
 
Prezes Zarządu – Wacław Lizończyk – przedstawił odwołanie Pani Anny Nowak (nr 
członkowski 1843) zam. Krzeszowice, ul. Armii Krajowej 13/26 od uchwały nr 6/09 Rady 
Nadzorczej z dnia 23.02.2009 r. w sprawie wykreślenia z grona członków. 
Prezes Zarządu przypomniał, że w roku 2008 Rada Nadzorcza podjęła już podobną uchwałę, 
która została uchylona przez Walne Zgromadzenie i tym samym dana została członkowi 
szansa na spłacenie znacznego zadłużenia wobec Spółdzielni. Ze zobowiązania złożonego na 
Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.05.2008 r. Pani Anna Nowak nie wywiązała się jednak i 
zaległości czynszowe nadal wzrastają. 
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W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni w roku bieżącym ponownie wystąpił do Rady 
Nadzorczej o rozpatrzenie sprawy wykreślenia Anny Nowak ze Spółdzielni. Od podjętej w 
dniu 23.02.2009 r. uchwały nr 6/09 Rady Nadzorczej o wykreśleniu – Anna Nowak odwołała 
się do Walnego Zgromadzenia (odwołanie znajduje się w aktach Walnego Zgromadzenia). 
Prezes wyjaśnił, że zadłużenie członka jest bardzo wysokie i wynosi 21.726,35 zł i znacznie 
wzrosło w stosunku do m-ca maja 2008 r. (wynosiło wtedy 17.188,00 zł).  
Na pytanie Pana Bogdana Dyrbusza Główna Księgowa wyjaśniła, że  Anna Nowak 
poinformowała o danym do banku stałym zleceniu na potrącanie z konta po 500 zł 
miesięcznie tytułem spłaty zadłużenia i czynszu bieżącego. Niestety w m-cu maju kwota nie 
wpłynęła do Spółdzielni. 
Prezes Zarządu poinformował, że  Pani Anna Nowak, prawidłowo poinformowana o 
dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu nie przybyła na obrady. Walne Zgromadzenie może 
jednak podjąć uchwałę pod nieobecność członka. 
Na pytanie Pana Bogdana Dyrbusza – Radca Prawny mgr Piotr Lubowiecki wyjaśnił, że 
wykreślenie z grona członków skutkuje wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu. Po wygaśnięciu prawa Spółdzielnia ma prawo żądać dobrowolnego opuszczenia 
mieszkania przez byłego członka lub wszcząć sprawę o eksmisję. 
Po fizycznym odzyskaniu lokalu Spółdzielnia dokonuje rozliczenia z członkiem z tytułu 
wkładu mieszkaniowego i ma prawo potrącenia z wkładu kwoty zadłużenia. 
Firek Władysław (mandat nr 36) zwrócił uwagę na fakt, że Anna Nowak może utracić prawo 
do opieki nad małoletnim wnukiem, którą sprawuje jako rodzina zastępcza z chwilą utraty 
prawa do mieszkania. Może istnieje możliwość odpracowania długu lub uzyskania pomocy w 
opiece społecznej. 
W trakcie dyskusji Pani Anna Nowak przybyła na salę obrad. Przewodniczący Zebrania 
poprosił Panią Annę Nowak o udzielenie wyjaśnień odnośnie przyczyn zadłużenia 
czynszowego. 
Pani Anna Nowak wyjaśniła, że niski dochód (640 zł na dwie osoby) nie pozwalał jej na 
systematyczne regulowanie należności czynszowych. Niedawno została Jej przyznana 
emerytura, co pozwoli na spłacanie zaległości. Oświadczyła, że złożyła w banku zlecenie 
stałe na comiesięczne przelewanie kwoty po 500 zł na konto Spółdzielni.  Poprosiła o 
zrozumienie, zaufanie i wzięcie pod uwagę faktu, iż posiada na wychowaniu małoletniego 
wnuka. 
Korska Alfreda (mandat nr 720) – przypomniała, że Rada poprzedniej kadencji rozpatrywała 
kilkakrotnie sprawę wykreślenia Anny Nowak z grona członków, uwzględniała Jej liczne 
prośby w tej sprawie. Niestety nie przyniosło to żadnych rezultatów. Trzeba zastanowić się 
czy obietnica spłaty zadłużenia złożona przez Annę Nowak jest wiarygodna. 
 
Z uwagi na brak dyskutantów Przewodniczący Zebrania zamknął dyskusję w punkcie 19 
i poddał pod głosowanie projekt uchwały dot. uchylenia uchwały nr 6/09 Rady Nadzorczej z 
dnia 23.02.2009 r. Przewodniczący poinformował także, że głosowanie odbędzie się „za 
uwzględnieniem odwołania”. 
 
 
Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: 
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    U  c  h  w  a  ł  a    nr   25/09 
 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 9  Statutu Spółdzielni, po 
zapoznaniu się z odwołaniem p. ANNY NOWAK  zam. Krzeszowice, ul. Armii Krajowej 
13/26 (nr członkowski 1843) od uchwały nr 6/09 Rady Nadzorczej z dnia 23 lutego 2009 
r. w sprawie wykreślenia w/wym. z grona członków Spółdzielni i po wysłuchaniu 
wyjaśnień zainteresowanej      u w z g l ę d n i a   odwołanie i tym samym uchyla  
uchwałę nr 6/09 Rady Nadzorczej z dnia 23.02.2009 r.” 
 
 
 Za Uchwałą nr 25/09 oddano: 
za uwzględnieniem odwołania – „31” głosów,  przeciw – „11” głosów,  wstrzymuje się -  
„2” głosy , 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
 
Firek Władysław (mandat nr 36) – zaapelował do Anny Nowak o systematyczne spłacanie 
zadłużenia, gdyż Walne Zgromadzenie udzieliło po raz kolejny kredytu zaufania – uchylając 
uchwałę o wykreśleniu ze Spółdzielni. W/wym. jest zdania, że Anna Nowak winna okazać w 
Spółdzielni dowód z banku, że zleciła stałe przekazywanie kwoty po 500 zł miesięcznie na 
konto Spółdzielni. 
 
 
 
Ad. 20.  
 
a)  Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrywania wniosku Zarządu Spółdzielni w 
sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2010 
roku. 
Zarząd proponuje  kwotę 10.000.000,00 zł na zabezpieczenie bieżącej działalności oraz 
prowadzenie działań inwestycji w zakresie gospodarki cieplnej, termomodernizacyjnej oraz 
inwestycji mieszkaniowych. 
Wanda Stachańczyk – Przewodnicząca Komisji Wnioskowej poinformowała, że wpłynął 
wniosek członka (nr mandatu 283 – Tadeusz Krzętowski) w sprawie zakazu zaciągania 
kredytów przez Spółdzielnię z uwagi na kryzys gospodarczy a także obniżenie wynagrodzenia 
dla Zarządu. 
Przewodniczący Zebrania i Prezes Zarządu wyjaśnili, że określenie najwyższej sumy 
zobowiązań nie stanowi zgody na zaciągnięcie kredytów lecz na zabezpieczenie finansowania 
bieżącej działalności Spółdzielni. Aby zaciągnąć kredyt na termomodernizację zasobów 
wymagana jest zgoda lokatorów oraz Rady Nadzorczej Spółdzielni. 
Kosiorski Lucjan (mandat nr 921)   - zwrócił się z zapytaniem na co zostanie przeznaczone  
10 mln. zł sumy zobowiązań. 
Główna Księgowa – Małgorzata Stawiarska – wyjaśniła, że środki te  przeznaczone są na 
bieżące opłaty, dostawę gazu do kotłowni, wodę, rozpoczęcie inwestycji a ustalenie 
najwyższej sumy zobowiązań broni członków przed nadmiernymi wydatkami Spółdzielni. 
Przewodniczący Zebrania – Marek Natkaniec – zwrócił uwagę, że podjęcie uchwały w 
sprawie sumy zobowiązań wynika ze Statutu Spółdzielni oraz Prawa Spółdzielczego. 
 
Po zakończeniu dyskusji Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: 
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    U  c  h  w  a  ł  a    nr    26/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt.7 Statutu Spółdzielni, ustala, że 
w roku 2010  Spółdzielnia może zaciągnąć zobowiązania  nie przekraczające kwoty  
złotych   10.000.000,00.” 
 
Za Uchwałą nr 26/09 oddano: 
za – „32” głosy,  przeciw – „1” głos,  wstrzymuje się -  „3” głosy 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
 
 
b) Walne Zgromadzenie zapoznało się z wnioskiem Zarządu dot. sposobu podziału nadwyżki 
bilansowej za 2008 r., która wyniosła kwotę 3.058,94 zł. 
Zarząd proponuje przeznaczenie nadwyżki na fundusz zasobowy Spółdzielni. 
 
 
Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: 
 
 
                   U  c  h  w  a  ł  a    nr     27/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §§ 84 ust. 2 i  120 pkt.5  Statutu 
Spółdzielni, uchwala przeznaczenie nadwyżki bilansowej z pozostałych członów 
rachunku zysków i strat w kwocie 3.058,94 złotych -  za rok 2008 na fundusz zasobowy 
Spółdzielni.” 
 
Za Uchwałą nr 27/09 oddano: 
za – „38” głosów,  przeciw – „0” głosów,  wstrzymuje się -  „0” głosów 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
 
c) Walne Zgromadzenie zapoznało się z wnioskiem Zarządu dot.  wyrażenia zgody na 
odpłatne zbycie działki 593/17 na Os. Czatkowice w Krzeszowicach stanowiące drogę 
dojazdową do terenów Spółdzielni. 
Pani Alfreda Korska (mandat nr 720) – zwróciła uwagę, że jest to droga dojazdowa do 
projektowanego osiedla spółdzielczego w Czatkowicach. Czy Spółdzielnia nie będzie z niej 
korzystać. 
Prezes Zarządu – Wacław Lizończyk – wyjaśnił, że projekt zagospodarowania terenu w 
Czatkowicach przewiduje wjazd na teren osiedla z innej strony, a obecna droga użytkowana 
jest przez mieszkańców prywatnych posesji. 
 
Żbik Jerzy (mandat nr 488) – zawnioskował, aby  wstrzymać się w dniu dzisiejszym z 
podjęciem decyzji w sprawie zbycia drogi, gdyż nie znamy planów perspektywicznych 
zabudowy osiedla w Czatkowicach i nie możemy przewidzieć, czy droga nie będzie potrzebna 
dla Spółdzielni. 
Prezes Zarządu – Wacław Lizończyk – poinformował, że po wysłuchaniu głosów w dyskusji  
Zarząd wycofuje zgłoszony wniosek  w sprawie odpłatnego zbycia działki stanowiącej drogę 
w Czatkowicach. 
 
 
 



 22

d) Walne Zgromadzenie zapoznało się z wnioskiem Zarządu w sprawie nieodpłatnego zbycia 
działek przynależnych do garaży przy ustanawianiu odrębnej własności garaży. 
Prezes Zarządu wyjaśnił, że działki znajdują się w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni. 
Szczygieł Wiesław (mandat nr 768)- zwrócił się z zapytaniem czy Zarząd zwracał się do 
Gminy o zmianę wieczystego użytkowania we własność gruntów i na jakim etapie jest ta 
sprawa.  
Prezes Zarządu wyjaśnił, że Zarząd wystąpił do Rady Miejskiej z wnioskiem o sprzedaż 
gruntów ze zwiększoną bonifikatą. Jednak sprawa została załatwiona negatywnie. 
Przewodniczący Zebrania wyjaśnił, że w roku 2008 koszt wykupu gruntów dla Spółdzielni 
wynosił ok. 250 tys. zł. 
Na pytanie Władysława Starzyckiego Prezes Zarządu poinformował, że wniosek Zarządu 
dotyczy nieodpłatnego zbycia prawa wieczystego do działek, na których stoi garaż oraz 
działek przynależnych do garażu. 
 
Walne Zgromadzenie, po dyskusji, podjęło uchwałę następującej treści: 
 
 

U  c  h  w  a  ł  a    nr    28/09 
 
„Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o § 120 pkt. 6 Statutu Spółdzielni, wyraża 
zgodę na nieodpłatne zbycie działek zabudowanych garażami lub udziałów w działkach 
na rzecz osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do garażu w związku z 
ustanawianiem na ich rzecz odrębnej własności do lokalu zgodnie z uchwałami Zarządu 
nr 74, 75, 76 z dnia 31.03.2003 r. określającymi przedmiot odrębnej własności lokali.” 
 
  
Za Uchwałą nr 28/09 oddano: 
za – „28” głosów,  przeciw – „2” głosy,  wstrzymuje się -  „3” głosy 
a zatem uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. 
 
Ad. 21. 
 
Przewodniczący Zebrania – Marek Natkaniec – zarządził na wstępie policzenie, ile jest 
obecnych na sali uprawnionych do głosowania. Jest to niezbędne w związku z głosowaniem 
nad zmianą Statutu gdzie wymagane jest podjęcie uchwały większością 2/3 głosów. 
Komisja Skrutacyjna ustaliła, że na sali obrad obecnych jest 37 uprawnionych do głosowania. 
 
 
a) Przewodniczący przystąpił do przedstawiania proponowanych zmian w Statucie 
Spółdzielni: 
 
§ 97  ust. 5  
 
Po wyjaśnieniach udzielonych przez Prezesa Zarządu przegłosowano zmianę § 97 ust. 5 
Statutu. Za zmianą oddano: 
 
za – „33” głosy,  przeciw – „0” głosów,  wstrzymuje się -  „4” głosy 
a zatem zmiana została przyjęta wymaganą większością 2/3 głosów. 
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§ 101 ust. 4  pkt. 2) 
 
Po wyjaśnieniach udzielonych przez Prezesa Zarządu przegłosowano zmianę § 101 ust. 4  
pkt. 2)  Statutu. Za zmianą oddano: 
 
za – „37” głosów,  przeciw – „0” głosów,  wstrzymuje się -  „0” głosów 
a zatem zmiana została przyjęta wymaganą większością 2/3 głosów. 
 
 
§ 141 ust. 4 i ust. 5 
 
Wniosek o zmianę zgłoszony został przez Radę Nadzorczą. Za zmianą oddano: 
za zmianą – „24” głosy,  przeciw – „10” głosów,  wstrzymuje się -  „3” głosy 
a zatem zmiana została odrzucona  (brak wymaganej większości 2/3 głosów). 
 
 
§ 144 ust. 12 
 
Po wyjaśnieniach udzielonych przez Prezesa Zarządu przegłosowano zmianę § 144 ust. 12  
Statutu . Za zmianą oddano: 
 
za – „31” głosów,  przeciw – „0” głosów,  wstrzymuje się -  „1” głos 
a zatem zmiana została przyjęta wymaganą większością 2/3 głosów. 
 
§ 142 ust. 1 
 
Przewodniczący Zebrania – Marek Natkaniec – poinformował, że w przewidzianym Statutem 
terminie zgłosił przed Walnym Zgromadzeniem uwagi i poprawki do przedstawionego 
projektu zmian § 142 ust. 1 proponując skład Rady Nadzorczej w ilości 3-7 członków. 
Propozycja zgłoszona przez Radę Nadzorczą – to 9 członków Rady Nadzorczej. 
Cekiera Kazimierz (mandat nr 357) – jest zdania, że na sali jest zbyt mało członków aby 
decydować o składzie osobowym Rady Nadzorczej. W związku z powyższym zgłasza 
wniosek o odroczenie dyskusji w tej sprawie. 
W związku z wypowiedzią Kazimierza Cekiery Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Pan 
Marek Natkaniec wycofali swoje wnioski odnośnie zmiany § 142 ust. 1 Statutu. 
 
§ 149 ust. 1 
 
Propozycja zgłoszona przez Marka Natkańca dotyczyła składu osobowego Zarządu 
Spółdzielni, który miałby się składać z 2-3 osób. 
 
Zdaniem Czesława Korbiela (mandat nr 697) – w roku 2007 został uchwalony nowy Statut, 
który przewiduje 3 osobowy skład Zarządu. W chwili obecnej nie ma potrzeby zmieniać 
zapisu. 
Kołodziejczyk Barbara (mandat nr 644) jest zdania, że przy 2-osobowym składzie Zarządu 
sytuacja w trakcie głosowania może być patowa. Nie jest to dobre rozwiązanie. 
 
Za zmianą oddano: 
za zmianą – „19” głosów,  przeciw – „7” głosów,  wstrzymuje się -  „8” głosów 
a zatem zmiana została odrzucona  (brak wymaganej większości 2/3 głosów). 
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Po przegłosowaniu zmian w Statucie Spółdzielni Walne Zgromadzenie przyjęło treść uchwały 
następującej treści: 
 
 
    U  c  h  w  a  ł  a    nr  29/09     
 
Na podstawie § 120 ust. 10 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach 
postanawia co następuje: 
 
 
I. Walne Zgromadzenie uchwala zmianę paragrafów 97 ust. 5,  
   101 ust. 4 pkt. 2), § 144 ust. 12 Statutu  Spółdzielni, które otrzymują  
   brzmienie:  
     
 
1.  § 97 ust. 5 otrzymuje brzmienie : 
 
„5. Kwota, o której mowa w ust. 4 pkt. 2 lit. a, odprowadzana z danej nieruchomości 
budynkowej na zwiększenie środków Rezerwy Funduszu, wynosi 3% sumy planowanych prac 
remontowych w roku obrachunkowym, o których mowa w ust. 4 pkt. 1., z zastrzeżeniem, że 
kwota ta ulega skorygowaniu po zakończeniu roku obrachunkowego do wartości faktycznie 
wykonanych prac remontowych na danej nieruchomości i rzeczywistych poniesionych 
nakładów z tego tytułu ” 
 
 
 
2.  § 101 ust. 4 pkt. 2) otrzymuje brzmienie : 
 
„2) wody zimnej i ciepłej wody użytkowej – następuje w okresach kwartalnych; dopuszcza się 
przy odczytach liczników drogą radiową półroczne okresy rozliczeniowe” 
 
 
3.   § 144 ust. 12 otrzymuje brzmienie : 
 
„12. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów 
mieszkaniowych i budowlanych, a także ustalanie stawek opłat za lokale mieszkalne oraz 
odpisów na fundusz remontowy i fundusz społeczno-kulturalny, zgodnie z zatwierdzonym na 
dany rok planem kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi” 
 
II. Postanowienia paragrafów  97 ust. 5,  101 ust. 4 pkt. 2) i  § 144 ust. 12, Statutu 
Spółdzielni wchodzą w życie po uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie Członków z 
mocą  obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
III. Walne Zgromadzenie Członków  zobowiązuje Zarząd Spółdzielni do opracowania 
tekstu jednolitego Statutu uchwalonego w dniu 29 listopada  
2007 r. uwzględniającego zmiany wynikającymi z powyższej uchwały opisanymi w pkt. I  
i  złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.” 
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b) Z kolei Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie zgłoszony projekt uchwały w 
sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 
 
§ 6 ust. 1 
 
Głosowanie zmian bezzasadne z uwagi na brak zmiany w Statucie. 
 
§  3 pkt. 12  (związany ze przegłosowaną zmianą §  144 ust. 12 Statutu) 
 
Przegłosowano zmianę § 3 ust. 12 Regulaminu (głosowanie przy zmianie Statutu): 
Za zamianą oddano: 
za – „31” głosów,  przeciw – „0” głosów,  wstrzymuje się -  „1” głos 
a zatem zmiana została przyjęta wymaganą większością głosów. 
 
 
§ 7 ust. 3 i 4 
 
Przegłosowano zmianę § 7 ust. 3 i 4 Regulaminu Rady . Za zamianą oddano: 
 
za – „32” głosy,  przeciw – „0” głosów,  wstrzymuje się -  „0” głosów  
a zatem zmiana została przyjęta wymaganą większością głosów. 
 
 
 
 
Po przegłosowaniu zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Walne Zgromadzenie 
przyjęło treść uchwały następującej treści: 
 
 
    U  c  h  w  a  ł  a    nr  30/09 
 
I. 
„Na podstawie § 120 ust. 14/ Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach 
uchwala Aneks nr 1/2009 do REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „PRZYJAŹŃ” W 
KRZESZOWICACH – uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 27 
maja 2008 roku – w brzmieniu następującym:  
 
 

A  N  E  K  S   NR  1/2009 
 
do Regulaminu Rady Nadzorczej  Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach uchwalonego przez Walne Zgromadzenie 
Członków w dniu 27 maja 2008 r. (uchwała nr 30/08). 
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a) § 3 pkt. 12 otrzymuje brzmienie: 
 
„12. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów 
mieszkaniowych i budowlanych, a także ustalanie stawek opłat za lokale mieszkalne oraz 
odpisów na fundusz remontowy i fundusz społeczno-kulturalny, zgodnie z zatwierdzonym na 
dany rok planem kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. 
 
b) § 7 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie: 
 
„3. Wypłata świadczeń następuje w terminach ustalonych w Spółdzielni jak dla  
     wypłat wynagrodzeń pracowników (na koniec każdego miesiąca  
     kalendarzowego). 
4. Potrącenia wysokości świadczeń pieniężnych za udział w pracach Rady  
   Nadzorczej dokonuje się w miesiącu, którego świadczenie dotyczyło, a w  
   przypadku braku możliwości – w miesiącu  następnym.” 
 
 
 
c) § 7 ust. 5, 6 -  skreśla się 
 
II. 
Postanowienia Aneksu nr 1/2009 dot. § 3 pkt. 12 Regulaminu Rady wchodzą w życie z 
dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji 
uchwalonych uchwałą nr 29/09 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2009 r. zmian 
Statutu Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym, a dotyczące § 7 – z dniem 
uchwalenia zmian”.  
 
c) 
 
 
Z kolei Przewodniczący Zebrania Przedstawił propozycje Rady Nadzorczej odnośnie zmian 
do Regulaminu Zarządu i Wynagradzania Członków Zarządu dot. zasad ustalania 
wynagrodzeń (propozycje Rady Nadzorczej znajdują się w aktach Walnego Zgromadzenia). 
Jednocześnie Pan Marek Natkaniec omówił zgłoszone przez siebie propozycje zmian do 
Regulaminu z pominięciem wniosków w tej sprawie, które nie zostały przyjęte jako zmiana 
do Statutu. 
Jako najdalej idące poddano pod głosowanie propozycje zgłoszone przez Marka Natkańca. 
 
Walne Zgromadzenie przegłosowało propozycje zmian § 20, § 21, § 22-29, § 30 ust. 1 i 4, § 
31, § 32 - 41 Regulaminu Zarządu i Wynagradzania  Członków Zarządu . 
Za zmianą oddano: 
 
za – „25” głosów,  przeciw – „0” głosów,  wstrzymuje się -  „0” głosów 
a zatem uchwała nr 31/09  została podjęta wymaganą większością głosów: 
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    U  c  h  w  a  ł  a    nr  31/09 
 
 
I. 
Na podstawie § 120 ust. 14/ Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach 
uchwala Aneks nr 1/2009 do REGULAMINU ZARZĄDU I WYNAGRADZANIA 
CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-
WŁASNOŚCIOWEJ „PRZYJAŹŃ” W KRZESZOWICACH – uchwalonego przez 
Walne Zgromadzenie Członków w dniu 27 maja 2008 roku – w brzmieniu 
następującym:  
 

A  N  E  K  S    NR  1/2009 
 
do Regulaminu Zarządu i Wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach uchwalonego 
przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 27 maja 2009 r. (uchwała nr  31/08). 
 
 
a)  § 20 otrzymuje brzmienie: 
       
„Decyzje w przedmiocie przyznania Członkom Zarządu świadczeń określonych w niniejszym 
Regulaminie podejmuje Rada Nadzorcza, jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej.”      
      
 
b)  § 21 otrzymuje brzmienie : 
 
„1. Członkowie Zarządu zatrudnieni w Spółdzielni otrzymują wynagrodzenie  
      miesięczne w wysokości: 
     - Prezes Zarządu -  od 5.000 zł  do  8.000 zł 
    - Zastępca Prezesa i Członek Zarządu -  od  3.500 zł  do  7.000 zł 
 
 2. Członkowie Zarządu mają prawo do rocznej nagrody przyznawanej przez  
    Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej.  
    Podstawę przyznania  nagrody stanowi ocena pracy Zarządu dokonana przez  
    Radę Nadzorczą, uwzględniająca w szczególności wykonanie przez Zarząd  
    najważniejszych zadań w okresie roku obrachunkowego będącego  
    przedmiotem oceny, oraz udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium. 
 
3. Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało  
    rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom niezbędnym do jej  
    wykonywania i uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.” 
 
c)  § 22 do § 29   – skreśla się  
 
d)  w § 30 ust. 1 i ust. 4  skreśla się słowo „etatowym” 
 
e) § 31 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Członkowie Zarządu mają prawo do: 
     - wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, w tym wskutek choroby, 
    -  odprawy rentowej lub emerytalnej, 
   -  należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową 
  na zasadach określonych w odrębnych,  powszechnie obowiązujących  
  przepisach. 
 
 2. Członkom Zarządu przysługuje prawo do świadczeń socjalnych  
     przyznawanych na podstawie Regulaminu obowiązującego w Spółdzielni. 
 
3. Rodzina Członka Zarządu ma prawo do otrzymania odprawy pośmiertnej na  
   warunkach określonych w kodeksie pracy.” 
 
 
f)  § 32 do 41 -  skreśla się  
 
II. 
Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie. 
 
III. 
Postanowienia Aneksu nr 1/2009  wchodzą w życie z dniem uchwalenia przez Walne 
Zgromadzenie Członków.” 
 
 
Ad. 22. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Jerzy Żbik – odczytał protokół Komisji na 
okoliczność wyborów uzupełniających 3-ch członków Rady Nadzorczej Spółdzielni do końca 
kadencji 2008-2011 (protokół Komisji Skrutacyjnej znajduje się w aktach Walnego 
Zgromadzenia). 
Jak wynika z protokołu do Rady Nadzorczej wybrani zostali następujący członkowie 
Spółdzielni: 
Firek Władysław (35 głosów), Kosiorski Lucjan (28 głosów), Przybylski Wojciech (28 
głosów). 
Pozostali kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: 
Dyrbusz Bogdan -13 głosów, Kasprzyk Franciszek – 13 głosów. 
  
Na podstawie wyników głosowania tajnego Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę 
następującej treści: 
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U  c  h  w  a  ł  a    nr   32/09 
 
 
 
„Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 120 pkt. 13 i § 142 ust. 4  Statutu 
Spółdzielni, oraz protokołu Komisji Skrutacyjnej wybrało w wyborach uzupełniających 
w głosowaniu tajnym członków Rady Nadzorczej do końca kadencji  2008-2011 r. w 
osobach: 
 
 
1.  Firek Władysław                                   (nr członkowski 238) 
 
2.  Kosiorski  Lucjan                                 (nr członkowski  2159)   
 
3.  Przybylski  Wojciech                            (nr członkowski  1785)” 
 
 
 
Ad. 23. 
 
W  ramach  wolnych wniosków głos zabrał Jerzy Żbik (mandat nr 488) zwracając się do 
Zarządu o spowodowanie zamykania śmietników i obciążanie za przywożone śmieci z posesji 
prywatnych pod zamknięty śmietnik - Urząd Miejski. 
Prezes Zarządu – Wacław Lizończyk – zwrócił uwagę, że obecnie Spółdzielnia obciążana jest 
przez MPO ryczałtem od ilości osób zamieszkałych w lokalach Spółdzielczych, a nie od ilości 
wrzucanych śmieci. 
 
 
Ad. 24. 
 
Przewodnicząca Komisji Wnioskowej – Wanda Stachańczyk – przedstawiła treść 
zgłoszonych wniosków poddając je kolejno pod głosowanie. 
 
 
Walne Zgromadzenie przyjęło następujące wnioski do realizacji przez organy Spółdzielni: 
 
 
Wniosek nr 1/09 
 
Zamieszczanie na stronie internetowej informacji o wynikach przetargów. 
Wyniki głosowania: 
za – „24” głosy,  przeciw – „0” głosów,  wstrzymuje się -  „0” głosów 
a zatem wniosek został przyjęty. 
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Wniosek nr 2/09 
 
W terminie do końca czerwca 2009 r. Zarząd Spółdzielni wspólnie z radą Nadzorczą 
przygotują harmonogram realizacji inwestycji „Przyjazny Zaułek” oraz szczegółowo określi 
szacunkowe koszty inwestycji oraz metraże powierzchni mieszkaniowych, naboru chętnych, 
termin rozpoczęcia procesu projektowania. 
 
Wyniki głosowania: 
za – „22” głosy,  przeciw – „0” głosów,  wstrzymuje się -  „0” głosów 
a zatem wniosek został przyjęty. 
 
Wniosek nr 3/09 
 
Uporządkować i wyznaczyć miejsca parkingowe przed pawilonem handlowym w Zabierzowie 
z przeznaczeniem dla mieszkańców osiedla spółdzielczego. 
 
Wyniki głosowania: 
za – „19” głosów,  przeciw – „0” głosów,  wstrzymuje się -  „0” głosów 
a zatem wniosek został przyjęty. 
 
 
Wniosek nr 4/09 
 
Obcięcie wierzby przy ul. Długa 18 w Krzeszowicach. 
 
Wyniki głosowania: 
za – „24 głosy,  przeciw – „0” głosów,  wstrzymuje się -  „0” głosów 
a zatem wniosek został przyjęty. 
 
 
Jednocześnie Walne Zgromadzenie zapoznało się z wnioskami dotyczącymi: 
 
- docieplenia budynku nr 18 przy ul. Długiej w Krzeszowicach i po wysłuchaniu wyjaśnień  
  Prezesa Zarządu WZ uznało za konieczne zorganizowanie spotkania z mieszkańcami bloku  
  w tej sprawie. 
  Wyniki głosowania: 
  za – „19” głosów,  przeciw – „0” głosów,  wstrzymuje się -  „0” głosów 
 a zatem wniosek został przyjęty. 
 
 
- wykonania drewnianych poręczy na klatkach schodowych ul. Długa 8 
    
Wyniki głosowania: 
 za – „0” głosów,  przeciw – „19” głosów,  wstrzymuje się -  „0” głosów 
Wniosek nie został przyjęty. 
 
 
- uwzględnienia w Statucie Spółdzielni możliwości wyboru zastępcy delegata na Zjazd  
  Małpolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.  
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Z wyjaśnień Radcy Prawnego – Piotra Lubowieckiego wynika, że wniosek ten nie może być 
kierowany do Zarządu Spółdzielni, gdyż zmiany winny być dokonane w Statucie MZRSM. 
W związku z powyższym Walne Zgromadzenie zobowiązało Zarząd do skierowania do 
MZRSM wniosku w sprawie zmiany w Statucie Związku. 
 
Wyniki głosowania: 
za – „18” głosów,  przeciw – „0” głosów,  wstrzymuje się -  „0” głosów 
a zatem wniosek został przyjęty. 
 
 
- wniosek dot. budowy 2-ch kotłowni w budynkach parzystych przy ul. Armii Krajowej 6 i  
  12. 
   
 Walne Zgromadzenie przyjęło wyjaśnienia Zarządu udzielone w trakcie dyskusji nad  
  sprawozdaniami  uznając je za wystarczające w tej sprawie.  
 
 
- wniosek w sprawie całkowitego zakazu zaciągania kredytów przez Spółdzielnię  oraz  
  obniżenia wynagrodzenia dla członków Zarządu. 
 
Wyniki głosowania:   
za – „0” głosów,  przeciw – „19” głosów,  wstrzymuje się -  „0” głosów 
Wniosek nie został przyjęty. 
 
 
- wniosek w sprawie poinformowania lokatorów o realizacji ustawy o spółdzielniach  
   mieszkaniowych w kwestii uwłaszczenia lokali. 
 
   
Walne zobowiązało Zarząd do udzielenia informacji wnioskodawcy (Panu Wiesławowi  
   Szczygieł) o stanie zaawansowania prac związanych z zawieraniem umów odrębnej  
   własności. 
 
 
Ad. 25. 
 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący WZ – Marek Natkaniec – 
podziękował członkom i zaproszonym gościom za udział w zebraniu i zamknął obrady 
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. 
 
Na tym protokół zakończono. 
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Protokolanci: 
 
Kulka Mariola  ............................... 
 
Kaczara Małgorzata ....................... 
 
SEKRETARZ    ZEBRANIA                              PRZEWODNICZĄCY  ZEBRANIA   
 
 
...................................................                            ................................................................ 
           Alfreda  Korska                                                             Marek  Natkaniec 
 
 


