
  

Protokół 

z Walnego Zgromadzenia 

Spółdzielni Mieszkaniowej  Lokatorsko - Własnościowej w Pułtusku 

w dniu 16 czerwca  2018 roku. 

Proponowany porządek obrad. 

1.Otwarcie i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia. 

2.Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. 

3.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

4.Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: 

 a. mandatowo-skrutacyjnej, 

 b. wnioskowej. 

5.Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej dot. prawidłowości zwołania 

 i prawomocności Walnego Zgromadzenia. 

6.Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 27.05.2017r. 

7.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy – podjęcie 

uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

8.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok 

 oraz przedstawienie informacji w sprawie realizacji wniosków z WZ w 2017r. - 

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu. 

9.Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok – podjęcie 

uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

10.Informacja Zarządu o planach działalności Spółdzielni na rok 2017. 

11.Dyskusja. 

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 

rok. 

13.Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej. 

14.Przdstawienie projektu zmian w Statucie Spółdzielni. 
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15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni. 

16.Podjęcie uchwały w sprawie jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni. 

17 .Przedstawienie zgłoszonych wniosków na WZ i głosowanie nad nimi. 

18. Zamknięcie obrad. 

  

Pkt 1.  

         Walne Zgromadzenie  otworzył  Przewodniczący  Rady Nadzorczej Pan Zbigniew 

Sepełowski, powitał przybyłych  Członków Spółdzielni / lista obecności członków 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu/, zaproszonych gości , Zarząd 

Spółdzielni. 

Poinformował zebranych, że nie zostało udzielone żadne pełnomocnictwo przez 

członków naszej Spółdzielni do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu. 

Następnie zaproponował wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: 

Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.  

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  zgłoszono kandydaturę: 

1.  Pana Ryszarda Befingera  , który  wyraził zgodę na kandydowanie. 

W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatów,  Przewodniczący Rady 

Nadzorczej zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia. 

Za zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia                głosowało  -   23  Członków, 

                                              przeciw     -     0          -''- 

Za wyborem Pana Ryszarda Befingera   na Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia           głosowało    -    23   Członków 

                                      przeciw       -      0        -''- 
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Przewodniczący  Rady Nadzorczej ogłosił, że  Przewodniczącym Walnego 

Zgromadzenia został wybrany Pan  Ryszard Befinger. 

         Dalszą część Walnego Zgromadzenia poprowadził wybrany Przewodniczący 

Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger,  powitał wszystkich zebranych  i 

zaproponował wybór Zastępcy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

Na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę 

Pana  Mieczysława Moroza , który  wyraził zgodę na kandydowanie. 

W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan  Ryszard 

Befinger  zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów. 

Za zamknięciem listy kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia głosowało 27 Członków, przeciw 0 Członków . 

Za wyborem Pana Mieczysława Moroza na Zastępcę Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia 

                                               głosowało  -  27  Członków 

                                                przeciw     -   0          -''- 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger  ogłosił, że Zastępcą 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Mieczysław Moroza. 

W dalszej części obrad  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował 

zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Walnego Zgromadzenia.  

Na Sekretarza Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę: 

Pani Marii Jastrzębskiej, która  wyraziła zgodę na kandydowanie. 

W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatów na Sekretarza Walnego 

Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgłosił wniosek o zamknięcie 

listy kandydatów. 
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Za zamknięciem listy kandydatów  głosowało  -  29 Członków, 

                                                               przeciw         -   0         -''- 

 

Za wyborem Pani Marii Jastrzębskiej na Sekretarza Walnego 

Zgromadzenia                                 głosowało   -   29  Członków 

                                                                 przeciw       -    0       -''-  

 Sekretarzem Walnego Zgromadzenia została wybrana Pani Maria Jastrzębska. 

  

Pkt 2.                                                         

         W punkcie tym Przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia   zwrócił się z 

zapytaniem do Członków , czy mają uwagi do przedstawionego im projektu 

“Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia” . 

Członkowie nie wnieśli żadnych uwag. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeczytał Uchwałę nr 1 w sprawie 

uchwalenia Regulaminu obrad Walnego zgromadzenia  

Za przyjęciem “Regulaminu obrad  Walnego Zgromadzenia ” 

                                              głosowało   -    31   Członków 

                                              przeciw       -      0        -  ''- 

Regulamin obrad  Walnego Zgromadzenia /załącznik nr 2/ oraz Uchwała nr 1 

/załącznik nr 3/ stanowią załączniki  do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 3. 

         Przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia  Pan Ryszard 

Befinger  przedstawił projekt porządku obrad   Walnego Zgromadzenia i  zapytał 

Członków czy są do niego jakieś uwagi. 
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Żadnych uwag nie zgłoszono.  

Za przyjęciem proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

                                             głosowało     -     32   Członków 

                                             przeciw         -       0        -''-. 

  

Pkt 4.  Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia. 

A/  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  zaproponował zgłaszanie kandydatów do 

komisji mandatowo-skrutacyjnej. 

Zgłoszono kandydatury: 

1.  Pana Henryka Truszkowskiego,  który  wyraził zgodę na kandydowanie, 

3.  Pana Wiesława Zwalińskiego, który   wyraził zgodę na kandydowanie, 

4.  Pana Stanisława Skalika, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

W związku z brakiem innych kandydatur , Przewodniczący WZ zgłosił wniosek o 

zamknięcie listy kandydatów. Za zamknięciem listy głosowała większość Członków. 

Za wyborem  Komisji mandatowo-skrutacyjnej  w składzie: 

1.  Pan Henryk Truszkowski  - za głosowało - 32 członków,  przeciw   - 0 członków, 

2.  Pan  Wiesław Zwaliński   - za głosowało  - 32  członków,  przeciw  - 0 członków, 

3.  Pan Stanisław Skalik        - za głosowało  - 32  członków,  przeciw  - 0 członków, 

b/ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował zgłaszanie kandydatów do 

Komisji wnioskowej. 

Zgłoszono kandydatury: 

1.  Pani Katarzyny Kozakiewicz, która wyraziła zgodę na kandydowanie, 

2.  Pani Barbary Klewek, która wyraziła zgodę na kandydowanie, 
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3.  Pani Krystyny Farskiej, która  wyraziła  zgodę na kandydowanie. 

W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatur, Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia zgłosił wniosek o zamknięcie list kandydatów do Komisji wnioskowej. 

Za zamknięciem listy kandydatów do Komisji wnioskowej, Członkowie głosowali 

jednogłośnie. 

Za wyborem Komisji wnioskowej w składzie: 

1.  Pani Katarzyny Kozakiewicz,  za głosowało - 32 członków, przeciw   - 0 członków, 

2.  Pani Barbary Klewek             - za głosowało - 31  członków,  przeciw  - 0 członków, 

3.  Pani Krystyny Farskiej          - za głosowało - 30  członków,  przeciw  - 0 członków, 

  

 Pkt 5. 

Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej dot. prawidłowości zwołania i 

prawomocności Walnego Zgromadzenia / zał. nr 4 do niniejszego protokołu/ odczytał 

Przewodniczący Komisji mandatowo-skrutacyjnej Pan Henryk Truszkowski. 

 

 Pkt 6. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger  poinformował 

Członków, że protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia  był wyłożony do 

wglądu w biurze Spółdzielni od dnia 01.06.2018r. i spytał czy są uwagi do protokołu. 

Członkowie nie wnieśli uwag do protokołu.  

Za przyjęciem protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia  

                                    głosowało    -       29   Członków 

                                    przeciw        -        0         -''- 

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.05.2017 r. został przyjęty. 
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Pkt 7. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger udzielił głosu 

Przewodniczącemu  Rady Nadzorczej  Panu Zbigniewowi Sepełowskiemu, 

który  przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres 

sprawozdawczy 2017/2018  i  wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia o : 

1. przyjęcie sprawozdania finansowego za 2017 rok, 

oraz 

2. udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2017 rok. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spytał czy są pytania i uwagi do 

przedstawionego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 

sprawozdawczy. 

Członkowie nie zadali żadnych pytań. 

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeczytał projekt uchwały nr 2 w  

sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 

sprawozdawczy 2017/2018. 

Za podjęciem  uchwały   głosowało  -  29 Członków 

                                               przeciw      -   0    -''- 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

Uchwała nr 2 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

  

Pkt 8. 

         W dalszej części obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udzielił głosu 

Prezesowi Zarządu Panu Markowi Wojtaszkowi , który przedstawił sprawozdanie 

Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017rok oraz informację Zarządu w sprawie  
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realizacji wniosków z  Walnego Zgromadzenia w  2017 roku . 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok , wystąpienie Prezesa 

Zarządu oraz informacja Zarządu w sprawie realizacji wniosków z WZ w 2017 

roku  stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spytał , czy są pytania i uwagi do 

przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok. 

Członkowie nie wnieśli pytań i uwag. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger przeczytał projekt 

uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółdzielni za 2017 rok. 

Za podjęciem uchwały głosowało - 33 Członków 

                                            przeciw     -  0    -''- 

Uchwała nr 3 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udzielił głosu Zastępcy  

Burmistrza Pułtuska Panu Andrzejowi Popowiczowi. 

Zastępca Burmistrza Pułtuska Pan Andrzej Popowicz przywitał wszystkich 

zgromadzonych zapewnił Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni,  że dołoży wszelkich 

starań żeby bliżej poznać tematy związane z działalnością Spółdzielni oraz 

zadeklarował chęć współpracy na linii Samorząd Miasta i Gminy Pułtusk i Zarząd oraz 

Rada Nadzorcza Spółdzielni. 

Ponadto powiedział, że staż pracy jego oraz Pani Burmistrz  na  obecnym stanowisku 

jest dosyć krótki i znajduje się na etapie poznawania zagadnień niemniej jednak stara 

się szybko uczyć i poznawać problemy związane z   mieszkańcami Spółdzielni a 

ponieważ jest to około 7 tys. mieszkańców co stanowi znaczącą cześć mieszkańców 

naszej gminy. 

To, że może my tak na co dzień w jakiś sposób nie pracujemy nad konkretnymi  
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problemami to świadczy o tym, że Spółdzielnia jest taką substancja bardzo mało 

kłopotliwą dla samorządu gminy. 

 Gmina ma więcej kłopotów z mieszkańcami lokali komunalnych chociaż są to zasoby 

znacznie mniejsze.   

Zastępca Burmistrza Pan Andrzej Popowicz przeprosił zebranych za swoją krótką 

obecność na Walnym Zgromadzeniu z uwagi na trwające w mieście imprezy kulturalne 

na których jego obecność jest niezbędna  dlatego jeszcze raz zapewnił że jest otwarty 

na współpracę z Zarządem Spółdzielni w rozwiązywaniu zaistniałych problemów. 

Życząc wszystkim owocnych obrad  opuścił Walne Zgromadzenie. 

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger 

podziękował za wystąpienie Zastępcy Burmistrza Panu Andrzejowi Popowiczowi. 

 

Pkt 9. 

W punkcie tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udzielił głosu  Głównej 

Księgowej Pani Marzenie Tkaczyk, która przedstawiła sprawozdanie finansowe 

Spółdzielni za 2017 rok , obejmujące: 

1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2/ dodatkowe informacje i objaśnienia, 

3/bilans Spółdzielni na dzień 31.12.2017 r. zamykający się po stronie aktywów i 

pasywów kwotą 29.778.441,45 zł, 

4/ rachunek zysków i strat za rok 2017 wykazujący: 

a/ zysk netto w wysokości 28.810,18 zł , 

b/ nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie 38.112,97zł. 

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 rok  oraz wystąpienie Głównej 

Księgowej Pani Marzeny Tkaczyk  stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spytał czy są pytania i uwagi do 

przedstawionego sprawozdania finansowego za 2017 rok. 

Członkowie nie wnieśli pytań i uwag. 

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger przeczytał 

projekt uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni 

za 2017 rok. 

Za podjęciem uchwały głosowało - 35 Członków 

                                           przeciw      -  0     -''-  

Uchwała nr 4 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

  

Przed przystąpieniem do kolejnego punku przyjętego w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia , Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger 

poinformował Członków, że : 

1/ wnioski i oświadczenia do protokołu składa się na piśmie z podaniem imienia i 

nazwiska, na ręce Sekretarza WZ, 

3/ można zapisywać się do dyskusji.  

  

Pkt 10. 

W tym  punkcie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard 

Befinger  udzielił głosu  Zastępcy Prezesa  Zarządu Panu  Janowi Folańskiemu , 

który  przedstawił informację  o planach działalności Spółdzielni na rok 2018 r. 

 Informacja Zarządu o planach działalności Spółdzielni na rok 2018  oraz wystąpienie 

Zastępcy Prezesa Zarządu Pana Jana Folańskiego stanowią załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia spytał czy Członkowie mają pytania i uwagi 

do przedstawionej informacji przez Zastępcę Prezesa Zarządu. 
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Pytań nie było. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger ogłosił 10 minut 

przerwy jednocześnie poinformował zebranych, że do Sekretarza Walnego 

Zgromadzenia można się zgłaszać w celu zapisania na listę do zabrania głosu w 

dyskusji.  

  

Pkt 11. Dyskusja 

Do udziału w dyskusji nie zgłosił się żaden członek Spółdzielni. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger zwrócił się  do Zarządu 

Spółdzielni żeby w następnym roku planując harmonogram zebrań środowiskowych z 

członkami Spółdzielni  poprzedzających Walne Zgromadzenie był on ustalany wg 

nieruchomości. 

  

Pkt 12. 

 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger przeczytał 

projekt uchwały nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu 

Markowi Wojtaszkowi za 2016 rok. 

  

Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu 

Markowi Wojtaszkowi za 2017 rok 

                                      głosowało   -     35  Członków 

                                      przeciw      -      0       -  ''-                          

Uchwała nr 5 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger przeczytał 

projekt uchwały nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu 

Panu Janowi Folańskiemu za 2017 rok. 
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Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu 

Panu Janowi Folańskiemu za rok 2017 

                                   głosowało      -  35   Członków 

                                   przeciw          -   0        -''- 

Uchwała nr 6 stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

  

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przeczytał projekt uchwały 

nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Marzenie Tkaczyk 

za 2017 rok. 

Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi  Zarządu Pani 

Marzenie Tkaczyk za rok 2017 

                                   głosowało   -      35   Członków 

                                   przeciw       -       0        - '' -      

                      

Uchwała nr 7 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

Protokół Komisji skrutacyjnej z wyników głosowania w sprawie udzielenia 

absolutorium Członkom Zarządu za 2017 rok stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu.  

 Pkt 13. 

W tym punkcie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger  

odczytał odwołanie od Uchwały Nr 14/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku z dnia 15 grudnia 2017 roku  

w sprawie ustalenia opłat za lokale mieszkalne, które wpłynęło do Walnego  
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Zgromadzenia w dniu 28.01.2018r. Ldz.145/2018  złożone zostało przez członka 

Spółdzielni Pana Ryszarda Siarkowskiego zamieszkałego w Pułtusku przy ul. Na 

Skarpie 7A m 11 o treści: 

 „ Na podstawie § 28 ust.1 Statutu odwołuję się od Uchwały Nr 14/2017 Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku z dnia 15 grudnia 2017 

roku w sprawie ustalenia opłat za lokale mieszkalne/dostarczonej mi w dniu 25 stycznia 

2018 roku/. 

Wyżej wymieniona uchwała jest bezzasadna w części dotyczącej podwyższenia opłaty 

eksploatacyjnej na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych od dnia 01.04.2018 roku do 

wysokości 1 zł/m2 . 

Uzasadnienie 

1/ brak kalkulacji opłaty eksploatacyjnej „fundusz remontowy” 

2/ brak podstawy prawnej kalkulacji /opłaty/ „fundusz remontowy” 

Członek Spółdzielni Pan Ryszard Siarkowski wnoszący odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia  był nieobecny na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia w dniu 16.06.2018 r. 

nie złożył też żadnych dodatkowych pism i wyjaśnień w sprawie poparcia swojego 

odwołania. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger udzielił głosu  

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Sepełowskiemu w celu  

przestawienia stanowiska Rady Nadzorczej Spółdzielni w sprawie złożonego odwołania. 

Pragnę poinformować, że w grudniu 2017r. Zarząd Spółdzielni zwrócił się z pisemną 

propozycją do Rady Nadzorczej podniesienia opłat na fundusz remontowy , po wnikliwym 

przeanalizowaniu sprawy podniesienia opłaty na fundusz remontowy  przez  Komisję 

Gospodarczą i przedstawionych przez nią wnioskach  Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę 

starzejącą się substancję mieszkaniową rosnące ceny materiałów i koszty pracy stwierdziła, 

że istnieje konieczność podniesienia składki na fundusz remontowy wg złożonej propozycji 

Zarządu z 0,80 zł/m2  na 1 zł /m2 tj. o 0,20 zł/m2 z datą  obowiązującą od 1.04.2018r. i 

podjęła stosowną uchwałę  wg §59 ust.16 Statutu. 

Powiększony w ten sposób fundusz remontowy pozwoli na przyspieszenie spłat funduszu 

przez nieruchomości zadłużone z tytułu większego zakresu zrealizowanych remontów i 

pozwoli na realizację dodatkowych prac remontowych na nieruchomościach nie 

zadłużonych. 

Należy przy tym podkreślić, że nie ma tu większego zagrożenia ponieważ fundusz 

remontowy w całości jest przeznaczony wyłącznie na cele remontowe i na nic innego raczej 

zużyty być nie może a podwyższenie go w tej chwili pozwoli na utrzymanie budynków w 

należytym stanie i umożliwi dalsze prace modernizacyjne . 

Wszystkie  prace remontowe które wymienił w swoim wystąpieniu Zastępca Prezesa 

Zarządu Pan Jan Folański są realizowane ze środków własnych, nie mamy w tej chwili 

zaciągniętych kredytów nie płacimy też żadnych odsetek. 
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Kalkulacja czyli obliczenie opłaty na fundusz remontowy wyliczana jest w oparciu o 

minimalne potrzeby wynikające z niezbędnego zakresu prac remontowych koniecznych do 

utrzymania nieruchomości w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym oraz 

zrównoważenia wpływów i wydatków, co jest bardziej istotne w świetle nowelizacji Ustawy 

o spółdzielniach mieszkaniowych.  

Dotychczasowe przepisy Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych  nie określają  zasad 

rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości na poszczególne lokale 

odsyłając w tej materii do postanowień Statutu Spółdzielni.  

Podstawowe generalne zasady ustalania i rozliczania kosztów  oraz ustalanie wysokości 

stawek opłat za lokale mieszkalne  są określone w Statucie, natomiast uszczegółowienie 

tych zasad powinno być   zawarte w regulaminach uchwalonych przez uprawniony organ. 

W przypadku naszej Spółdzielni zostaną dokonane zmiany w Regulaminie Rozliczania 

Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Ustalania Opłat Za Używanie Lokali,  

które uściślą  zasady sporządzania kalkulacji opłat eksploatacyjnych. 

  

W związku z powyższym wnioskuję o uznanie podjętej Uchwały nr 14/2017 2017 Rady 

Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku z dnia 15 

grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za lokale mieszkalne  za obowiązującą i 

przegłosowanie jej. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger  zapytał czy są jakieś 

pytania w tej sprawie.  

Głos z sali zabrał Członek Pan Jan Wysocki   „ Ten członek, który złożył to odwołanie, to 

odwołuje się od podwyżki na fundusz remontowy  o te 0,20 zl/m2  „ 

Panie Przewodniczący ja Panu powiem tak , ja w tym roku nabyłem lokal w Waszej 

Spółdzielni ale w  Spółdzielni w której poprzednio mieszkałem to opłaty na fundusz 

remontowy wnosiłem 3,40 zł/m2  a tu jest podwyżka tylko o 0,20 zł/m2 co daje po podwyżce  

opłatę na fundusz remontowy w kwocie 1,00 zł/m2  dlatego mocno mnie dziwi odwołanie 

tego członka. 

Więcej uwag i pytań nie było .   

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger  poddał pod głosowanie 

jawne : 

  

Utrzymać w mocy Uchwałę Rady Nadzorczej nr 14/2017 z dnia 15.12.2017r. w sprawie  

ustalenia opłat za lokale mieszkalne  

za utrzymaniem Uchwały Rady Nadzorczej nr 14/2017 z dnia 15.12.2017 

                                                                         głosowało   -   37 Członków ,  

                                                          przeciw  głosowało    -    0 Członków . 

 

Odwołanie Pana Ryszarda Siarkowskiego  Ldz. 145/2018 z dnia 29.01.2018r. zostało 

odrzucone . 

 Uchwała Rady Nadzorczej  nr 14/2017 z dnia 15.12.2017r. w sprawie  
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ustalenia opłat za lokale mieszkalne  została utrzymana w mocy. 

Odwołanie Pana Ryszarda Siarkowskiego  Ldz. 145/2018 z dnia 29.01.2018r.stanowi 

załącznik nr 16  do niniejszego protokołu. 

Uchwała nr 8/2018 Walnego Zgromadzenia z dnia  16.06.2018r w sprawie złożonego 

odwołania Pana Ryszarda Siarkowskiego  stanowi załącznik nr 17 do niniejszego  

protokołu. 

Protokół Komisji mandatowo-skrótacyjnej w sprawie głosowania nad odwołaniem 

Pana Ryszarda Siarkowskiego stanowi   do niniejszego głosowania. 

 

Pkt 14. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger  udzielił głosu Radcy 

Prawnemu Panu Stanisławowi Paszkowskiemu. 

Radca Prawny Pan Stanisław Paszkowski poinformował zebranych, że w związku ze 

zmianą Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych która weszła w życie w dniu 

09.09.2017r. ustawodawca zobowiązał Spółdzielnie Mieszkaniowe na dostosowanie  

swoich Statutów do w/w Ustawy w okresie  12 miesięcy . 

Zmiany wprowadzone w Statucie  Spółdzielni polegają głównie na dostosowaniu go 

do Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku ze zmianami obowiązującymi 

od 09.09.2017r. i dotyczącymi  między innymi: 

- nabywanie członkostwa w spółdzielni  z mocy prawa jest ściśle związane z prawem 

posiadania tytułu prawnego do lokalu za wyjątkiem prawa odrębnej własności lokalu,  

- członkostwo  w spółdzielni bez obowiązku wnoszenia wpisowego i udziału w 

związku z tym będzie wygasał fundusz zasobowy i udziałowy Spółdzielni, 

- w ustawie określono również, kiedy członkostwo w Spółdzielni ustaje, 

wyeliminowana została możliwość wykreślania i wykluczania członka ze Spółdzielni 

( konieczne orzeczenie Sądu), 

- zostały określone zasady ekspektatywy  tj. zawierania umów w trakcie budowy 

budynku, 

- uczestnictwo członka w Walnym Zgromadzeniu  osobiście lub przez wyznaczonego  
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pełnomocnika, 

- zasad rozliczania funduszu remontowego . 

  Następnie omówił wprowadzone zmiany wg załącznika  do Uchwały nr 9 

w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni. 

Załącznik w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni do Uchwały nr 9 stanowi 

załącznik nr 19  do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger  zapytał  czy są 

pytania związane  ze propozycją wprowadzenia zmian w Statucie Spółdzielni. 

Pytań nie było. 

Pkt 15. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger przeczytał projekt 

uchwały nr 9 dokonać zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-

Własnościowej w Pułtusku określonych w załączniku do niniejszej uchwały. 

Za podjęciem uchwały głosowało           -   33 członków , 

                      przeciw głosowało             -     0     „  „ 

Uchwała nr 9 stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt  16. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger przeczytał projekt 

uchwały nr 10 w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku . 

Za podjęciem uchwały głosowało           -   33 członków , 

                      przeciw głosowało             -     0     „  „ 
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Jednolity tekst Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w 

Pułtusku  stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.  

Uchwała nr 10  stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

Pkt 17. 

Protokół Komisji wnioskowej odczytał Członek Komisji wnioskowej Pani Katarzyna 

Kozakiewicz i poinformowała zebranych, że do komisji wnioskowej wpłynął 1 

wniosek: 

Wniosk   Pana Jana Siarkiewicza zam. ul. 17 Stycznia 1 m. 4: 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zarządu Spółdzielni o: 

 1. „ Wystąpienie do Urzędu Miasta i Gminy Pułtusk o oznaczenie ulicy 17 Stycznia 

jako „ TEREN ZAMIESZKANIA”. 

2. Ustawienie przed budynkami 17 Stycznia  1 i Kombatantów 2 tablic z napisami  

„Samochody stawiamy tylko przodem do budynku „(lub podobnej treści) 

Uzasadnienie do p.1  

W budynkach mieszkają rodziny z dziećmi w rożnym wieku. Dzieci na ulicy bawia 

się, jeżdżą na rolkach, hulajnogach, rowerkach i grają w piłkę. 

Na skraju ulicy zaparkowanych jest kilkadziesiąt samochodów. Ich wjazdy i wyjazdy 

powodują zagrożenie dla dzieci. W najbliższym otoczeniu nie ma miejsc do jazdy na 

rolkach, rowerach i hulajnogach. 

Komisja wnioskowa zakwalifikowała ten wniosek do przyjęcia a organ 

odpowiedzialny za jego realizację – Zarząd Spółdzielni. 

Za przyjęciem w/w wniosku do realizacji przez Zarząd Spółdzielni 

głosowało  31  Członków,  przeciw 0   Członków .  

Złożony wniosek oraz protokół Komisji  Wnioskowej stanowią załącznik nr 23 do 

niniejszego protokołu. 
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Protokół Komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie wyników głosowania nad 

uchwałami z pkt 7,8,9,14,15 stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

 

Pkt 18. 

Przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Befinger 

podziękował wszystkim za udział w Walnym Zgromadzeniu  i z uwagi na wyczerpanie 

porządku obrad , zamknął obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

 

  

Sekretarz                                                       Przewodniczący 

Walnego Zgromadzenia                                    Walnego Zgromadzenia 

Maria Jastrzębska                                                 Ryszard Befinger 

  

Pułtusk, dnia  2018.06.16  

Protokołowała: 

Barbara Kamińska 

 


