PROTOKÓŁ NR 17/2012
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM „PRZY METRZE”
W DNIU 28 LISTOPADA 2012 ROKU
W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej:
Przewodniczący
Z-ca przewodniczącego
Sekretarz

Marek Wojtalewicz
Agnieszka Tomaszewska-Ostrowska
Lucyna Kołnierzak

członkowie:

Włodzimierz Cieślak
Henryk Klitenik
Tomasz Sypniewski

oraz
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Małgorzata Sikora-Antkowiak
Grzegorz Janas
Roman Karneński

Adwokat

…………………

Przedstawiciele:
Agata Bleja
Hanna Czarnecka
Zofia Ciamciara
Robert Balcer
Edyta Wargocka
Krzysztof Wiśniewski
Grażyna Terpiłowska
Teresa Macias-Jabłońska
Marzena Sosnowska
Henryk Skubiszewski
Ewa Tyczyńska
Krystyn Lubas
Grażyna Kurtyka
Piotr Fabiszewski
Andrzej Bańkowski
…………………..
…………………..

Członek Komisji Statutowej
Osoba zaproszona

Lista obecności na posiedzeniu w dniu 28.11.2012 r. stanowi załącznik do protokołu

Przewodniczący M. Wojtalewicz otworzył posiedzenie z następującym porządkiem obrad:
1. Zatwierdzenie protokołu:
- protokołu nr 15 z dnia 24.10.2012 r.
- protokołu nr 16 z dnia 7.11.2012 r.
2. Sprawa zmian w składzie Komisji do spraw wyboru członków Zarządu.
3. Sprawa ubezpieczeń medycznych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.
4. Wybór modelu urządzenia do nagrywania posiedzeń Rady Nadzorczej i urządzeń eliminujących
podsłuchy.
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5. Sprawa pełnomocnika do reprezentacji Spółdzielni w procesie o nieważność uchwał Zebrania
Przedstawicieli z 2011 r.
6. Uregulowanie kwestii zajęcia części nieruchomości przy ul. Migdałowej.
7. Omówienie pism skierowanych do Rady Nadzorczej
8. Sprawy różne.
H. Klitenik postawił wniosek o dodanie w punkcie 5 sformułowania: – ewentualne podjęcie uchwały.
WYNIK GŁOSOWANIA

ZA

6

PRZECIW

0

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

H. Klitenik złożył wniosek, aby na posiedzenie Rady Nadzorczej zaprosić inspektorów nadzoru i kierownika
działu GZM, w celu przedyskutowania dostarczonego w materiałach rozliczenia planu rzeczowo finansowego
robót remontowych nieruchomości mieszkaniowych za III kwartał 2012 r.
WYNIK GŁOSOWANIA

ZA

6

PRZECIW

0

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

M. Wojtalewicz złożył wniosek o przyjęcie zmienionego porządku obrad.
WYNIK GŁOSOWANIA

ZA

6

PRZECIW

0

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

Porządek obrad przyjął następujący kształt:
1. Zatwierdzenie protokołu:
- protokołu nr 15 z dnia 24.10.2012 r.
- protokołu nr 16 z dnia 7.11.2012 r.
2. Sprawa zmian w składzie Komisji do spraw wyboru członków Zarządu.
3. Sprawa ubezpieczeń medycznych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przy Metrze”.
4. Wybór modelu urządzenia do nagrywania posiedzeń Rady Nadzorczej i urządzeń eliminujących
podsłuchy.
5. Sprawa pełnomocnika do reprezentacji Spółdzielni w procesie o nieważność uchwał Zebrania
Przedstawicieli z 2011 r. - ewentualne podjęcie uchwały.
6. Uregulowanie kwestii zajęcia części nieruchomości przy ul. Migdałowej.
7. Omówienie pism skierowanych do Rady Nadzorczej
8. Sprawy różne.
Ad. 1
Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 15 z dnia 24.10.2012 r. wraz z zaproponowanymi poprawkami.
WYNIK GŁOSOWANIA

ZA

5

PRZECIW

0

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

H. Klitenik postawił wniosek o przygotowanie na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej pełnego
i szczegółowego wykazu wszystkich poniesionych przez Spółdzielnię kosztów zebrania informacyjnego dla
członków z 20.10.2012 r., zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej z poprzedniego posiedzenia.
WYNIK GŁOSOWANIA

ZA

5

PRZECIW

0

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

Rada Nadzorcza zatwierdziła protokół nr 16 z dna 7.11.2012 r. wraz z zaproponowanymi poprawkami.
WYNIK GŁOSOWANIA

ZA

6

PRZECIW

0

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

Ad. 2
Przewodniczący Marek Wojtlewicz zapoznał zebranych z pismem Zofii Cianciary, w którym informuje
ona o swojej rezygnacji z pracy w Komisji konkursowej.
Przewodniczący postawił wniosek, aby skład Komisji uzupełnić o dwie osoby:
- Członka Rady Nadzorczej Tomasza Sypniewskiego, który uczestniczył w pracach komisji od samego
początku mimo, że nie był jej członkiem,
- Przedstawicielkę Ewę Tyczyńską.
WYNIK GŁOSOWANIA

ZA

6

PRZECIW

2

0

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

Ad. 3
W sprawie ubezpieczeń medycznych głos zabrał Prezes Grzegorz Janas. Poinformował zebranych, że
oferta przedstawiona przez firmę UNIQA jest tańsza, niż obecna umowa zawarta z firmą INTERPOLSKA.
Pakiet Interpolski jest za to o wiele szerszy i rozbudowany. Zarząd wypowiedział najdroższe pakiety, z
których korzystali poprzedni członkowie Zarządu i Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Jamroz.
Prezes Grzegorz Janas zaznaczył, że obecni członkowie Zarządu nie są objęci ubezpieczeniem.
A. Tomaszewska-Ostrowska postawiła wniosek, aby Zarząd sprawdził jaką ofertę przygotowałaby bez
udziału pośredników firma LUXMED.
WYNIK GŁOSOWANIA

ZA

6

PRZECIW

0

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

H. Klitenik zapytał do kiedy jest zawarta umowa z firmą Interpolska?
Prezes G. Janas poinformował, że do 30 listopada 2012 roku, a okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.
Prezes G. Janas zaproponował wykonanie ankiety wśród pracowników, z jakich usług i z jaką
częstotliwością korzystają, tak aby można było przygotować dostosowaną do ich potrzeb ofertę.
L. Kołnierzak złożyła wniosek, aby Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do natychmiastowego
wypowiedzenia umowy firmie Interpolska. Ponadto wyraziła zdanie, że robienie ankiety wśród pracowników
jest bezcelowe, ponieważ będą oni podawać nieprawdziwe informacje.
WYNIK GŁOSOWANIA

ZA

6

PRZECIW

0

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

L. Kołnierzak zaznaczyła, że w przypadku, kiedy pracownicy będą zmuszeni partycypować w kosztach
ubezpieczenia zmniejszą się koszty dla Spółdzielni, bo nie trzeba będzie odprowadzać części składek ZUS za
pracowników i postawiła wniosek, aby taki wariant został wybrany przez Zarząd.
WYNIK GŁOSOWANIA

ZA

6

PRZECIW

0

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

A. Tomaszewska-Ostrowska postawiła wniosek, aby zlikwidować dodatki w umowach o pracę jak np.
dodatek za pracę przy komputerze. L. Kołnierzak poprosiła, aby sprawami dodatków do wynagrodzenia
zająć się na kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej w związku z opracowywaniem nowego Regulaminu
wynagradzania i pracy.
Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd, aby informację o przedstawionych ofertach dotyczących ubezpieczenia
zdrowotnego przedstawić na pierwszym styczniowym posiedzeniu Rady.
Przedstawiciele dyskutowali z członkami Rady Nadzorczej i Zarządu na temat dodatków do wynagrodzenia
jakie przysługują pracownikom Spółdzielni oraz o ewentualnej ofercie pakietu medycznego dla członków
Spółdzielni.
Prezes Zarządu Małgorzata Sikora-Antkowiak poinformowała zebranych, że Zarząd finalizuje zawarcie
umowy z Bankiem Pocztowym dot. uruchomienia możliwości dokonywania opłat za pośrednictwem poczty
bez dodatkowych opłat dla mieszkańców Spółdzielni oraz uruchomienia możliwości zapoznawania się ze
stanem swojego konta na stronie internetowej Spółdzielni, tzw. wirtualny rachunek.
Ad. 4
Propozycje urządzeń do nagrywania zapisu dźwiękowego z posiedzeń Rady Nadzorczej przedstawił Prezes
Roman Karneński.
A. Tomaszewska-Ostrowska wyraziła opinię, że prezentowane przez Prezesa dyktafony, nie spełnią
swoich zadań, ponieważ są to dyktafony kieszonkowe, a nie konferencyjne.
L. Kołnierzak złożyła wniosek, aby na kolejne posiedzenie Zarząd przygotował 10 propozycji modeli
urządzenia do nagrywania, a członkowie Rady Nadzorczej niech zgłaszają swoje propozycje.
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WYNIK GŁOSOWANIA

ZA

6

PRZECIW

0

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

Przewodniczący M. Wojtalewicz przedstawił oferty kilku firm oferujących aparaturę antypodsłuchową do
jakich wysłał zapytanie. Złożył wniosek, aby do następnej Rady Nadzorczej nabyć takie urządzenie i aby
wyboru dokonali wspólnie Roman Karneński, Włodzimierz Cieślak i Marek Wojtalewicz.
Przewodniczący zaproponował, aby cena nie przekroczyła 5000 zł.
A. Tomaszewska-Ostrowska oświadczyła, że jest przeciwna temu, aby nabywać tak drogie urządzenie.
W. Cieślak zabierając głos przyznał rację A. Tomaszewskiej-Ostrowskiej. Stwierdził, że rozmowy jakie
prowadził w tej sprawie wykazywały, że mała jest szansa, iż takie urządzenie wykryje potencjalne
zagrożenie.
Przewodniczący M. Wojtalewicz poddał pod głosowanie swój wniosek z określeniem, że cena urządzenia
nie może przekroczyć 5000 zł.
WYNIK GŁOSOWANIA

ZA

1

PRZECIW

4

WSTRZYMAŁO SIĘ

1

L. Kołnierzak złożyła wniosek, aby cena urządzenia nie przekraczała 2000 zł.
WYNIK GŁOSOWANIA

ZA

4

PRZECIW

1

WSTRZYMAŁO SIĘ

1

Ad. 5
Przewodniczący M. Wojtalewicz zreferował zgromadzonym, dlaczego wystąpiła konieczność wyznaczenia
pełnomocnika przez Radę Nadzorczą w związku z wytoczeniem powództwa przeciwko Spółdzielni o uznanie
za nieważne uchwały Zebrania Przedstawicieli z 2011 r. Powodami między innymi są członkowie Zarządu
Grzegorz Janas i Roman Karneński. M. Wojtalewicz zaproponował, aby na pełnomocnika wyznaczyć
L. Kołnierzak, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.
Członkowie Rady Nadzorczej dyskutowali nad podstawą prawną, jaką należy przyjąć w projekcie uchwały,
zasięgając opinii mecenas Moniki Jajdelskiej.
Po naniesieniu zaproponowanych poprawek do treści uchwały przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał jej
treść i poddał ją pod głosowanie:
WYNIK GŁOSOWANIA

ZA

5

PRZECIW

0

WSTRZYMAŁO SIĘ

1

L. Kołnierzak wstrzymała się od głosu.
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 22/2012 z 21.11.2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na
dokonywanie czynności prawnych i reprezentowanie Spółdzielni.
Ad. 6
Głos zabrał Prezes G. Janas omawiając kwestie prawne związane z ulicą Migdałową. Poinformował, że wiele
podmiotów korzysta z ulicy w sposób nieuprawniony, ponadto ulica ma charakter miejski, a nie lokalnoosiedlowy. Były prowadzone rozmowy z Miastem w sprawie przekazania tej ulicy miastu, dzięki czemu
Spółdzielnia nie ponosiłaby kosztów z tytułu utrzymania tej ulicy. Prezes G. Janas zauważył, że niestety na
drodze Spółdzielnia nie zarabia. Ostatnia naprawa nawierzchni była wykonana w 2010 roku i kosztowała
ponad 6.000 zł. Na oświetlenie co roku wydawane jest około 7.000 zł. Konserwacja nawierzchni to koszt
około 1400 zł, podatki to ponad 7000 zł, odśnieżanie ponad 5000 zł.
Prezes Zarządu M. Sikora-Antkowiak przypomniała, że w 2001 roku Zebranie Przedstawicieli pozwoliło
sprzedawać te nieruchomości. Do tej pory sprawy nie są uregulowane. Od tego czasu zmieniły się numery
działek i jest to nieaktualne, zatem trzeba by ponownie wystąpić do Zebrania Przedstawicieli z wnioskiem
o zgodę na sprzedaż działek.
Prezes G. Janas stwierdził, że najlepiej byłoby szukać rozwiązania w jaki sposób te nieruchomości zbyć.
Poprosił członków Rady Nadzorczej, aby określili, czy Zarząd ma negocjować z tymi podmiotami, które
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zbudowały na omawianych działkach jakieś budynki i próbować dążyć do zbycia tych nieruchomości, czy też
Zarząd ma występować na drogę sądową.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Prezesa Zarządu M. Sikory-Antkowiak dotyczący
złożenia przez Zarząd wniosku do Zebrania Przedstawicieli w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez
Spółdzielnię ulicy Migdałowej.
WYNIK GŁOSOWANIA

ZA

6

PRZECIW

0

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

H. Klitenik złożył wniosek, aby Zarząd podjął próbę przekazania ulicy Migdałowej miastu.
WYNIK GŁOSOWANIA

ZA

6

PRZECIW

0

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

Ad. 7
Przewodniczący M. Wojtalewicz przystąpił do omawiania pism skierowanych do Rady Nadzorczej. Po
uznaniu przez członków Rady, że dana sprawa jest dostatecznie wyjaśniona kierował pisma ad acta lub
zobowiązywał Zarząd do załączenia brakujących odpowiedzi.
Ad. 8
Agata Bleja zapytała, do kiedy będą trwać prace Komisji w sprawie wyboru nowych członków Zarządu.
Przewodniczący M. Wojtalewicz odpowiedział, że Komisja powinna zakończyć prace do końca obecnego
tygodnia, a Rada Nadzorcza powinna dokonać wyboru członków Zarządu do końca roku. Ponadto
Przewodniczący poinformował, że zgłosiło się 31 kandydatów na członka Zarządu. Z tej liczby Komisja
wybrała 12 osób i zaprosiła je na rozmowy. 2 osoby zrezygnowały, a z 10 kandydatami przeprowadzono
rozmowy. W tej chwili pozostało 6 osób i one przystępują do drugiego etapu konkursu.
L. Kołnierzak poruszyła sprawę funkcjonowania sklepu Biedronka przy ul. Raabego 2 i skarg mieszkańców
na zakłócanie spokoju. Prezes Zarządu M. Sikora-Antkowiak poinformowała, że 3 grudnia 2012 r. Zarząd
organizuje spotkanie z Przedstawicielami Grupy Członkowskiej nr 5 w tej sprawie, a spotkanie
z przedstawicielami firmy Jeronimo Martins nastąpi dopiero po ustaleniu oczekiwań i postulatów
mieszkańców.
L. Kołnierzak poruszyła sprawę braku raportów, jakie miał dla Rady Nadzorczej przygotowywać Zarząd.
Prezes Zarządu M. Sikora-Antkowiak podkreśliła, że członkowie Zarządu mają nadmiar pracy i nie są
w stanie zrealizować tego zalecenia. Członkowie Zarządu pracują od rana do nocy oraz w dni wolne od pracy
i pomimo tego nie są w stanie realizować wszystkich zadań. Prezes Zarządu podkreśliła, że pracę utrudnia
brak w Spółdzielni głównego księgowego. Prezes Zarządu M. Sikora-Antkowiak zaproponowała, aby
zamiast raportów pisemnych na kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej był punkt porządku obrad
„Informacja Zarządu na temat sytuacji Spółdzielni” .
L. Kołnierzak postawiła wniosek, aby pracownicy byli upoważnieni do udzielania odpowiedzi mailami i aby
obieg korespondencji mailowej był sprawniejszy.
WYNIK GŁOSOWANIA

ZA

6

PRZECIW

0

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

A. Tomaszewska-Ostrowska poinformowała zebranych, że ma poważne zastrzeżenia do pracy działu
administracyjnego i technicznego. Wyraziła pogląd, że wymaga on poważnej restrukturyzacji.
A. Tomaszewska-Ostrowska złożyła wniosek, aby Zarząd zdiagnozował problemy tych działów oraz, aby
zaczął ewidencjonować błędy pracowników. A. Tomaszewska-Ostrowska podkreśliła, że wielokrotnie
spotkała się z sytuacją, kiedy to pracownicy działu technicznego nie potrafili udzielić informacji, dotyczyło to
przykładowo skarg na firmy sprzątające po sprawy poważne.
Prezes Roman Karneński odpowiedział, że Zarząd wie jak pracują osoby w omawianych działach.
Poinformował zebranych, że zostało opublikowane w prasie i internecie ogłoszenie w sprawie pracy na
stanowiska w dziale technicznym. Zarząd jest w trakcie przeglądania ofert.
A. Tomaszewska-Ostrowska poruszyła sprawę planu remontów na kolejny rok i wyraziła zdziwienie, że
działy odpowiedzialne za ich opracowanie nie sygnalizują już ewentualnych potrzeb.
Prezes G. Janas poprosił, aby Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd, aby w planie remontów zostały
uwzględnione wszystkie nieruchomości.
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Przewodniczący M. Wojtalewicz postawił wniosek, aby w planie remontów na kolejny rok Zarząd
uwzględnił wszystkie nieruchomości.
WYNIK GŁOSOWANIA

ZA

6

PRZECIW

0

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

A. Tomaszewska-Ostrowska złożyła następujące wnioski:
- aby w planie remontów uwzględnić renowację przynajmniej dwóch placów zabaw dla najmłodszych
mieszkańców zasobów Spółdzielni. Ponadto złożyła wniosek, aby wyjście z metra z brzegu ul. Belgradzkiej
zaczęło wyglądać estetycznie, ponieważ stanowi wizytówkę naszej Spółdzielni,
- wniosek do Przewodniczącego, aby na kolejnym posiedzeniu omówić regulamin przetargowy,
- wniosek do Zarządu, aby rozwiązać sprawę spalonej altany śmietnikowej.
Prezes Roman Karneński poinformował zgromadzonych o konkursie na firmy sprzątające, który zostanie
rozstrzygnięty 29 listopada 2012 r. oraz o wyniku konkursu na ochronę budynku przy al. KEN 36/36A oraz
przy ul. Belgradzkiej 14, który wygrała firma MATPOL. Zwycięska firma, na własny koszt, zaopatrzy oba
budynki w nowe urządzenia zwiększające bezpieczeństwo.
H. Klitenik poruszył następujące sprawy:
- skarg mieszkańców na jakość pracy firm sprzątających (z informacji mieszkańców wynika, że poprawiła się
sytuacja na zewnątrz budynków ale gorzej jest w budynkach, Lasek Brzozowy 5 jest ponoć niedomyty);
- wniosek o opracowanie sposobu naprawy balkonów i przeprowadzenie prac remontowych wszystkich
balkonów w Spółdzielni, a nie na wyrywki;
- w rynnie przy wejściu do budynku przy al. KEN 36 znowu rosną rośliny, co świadczy o niedostatecznym
wyczyszczeniu rynien.
Prezes Roman Karneński poinformował zgromadzonych o incydencie do jakiego doszło w porze nocnej na
terenie Spółdzielni, kiedy to grupa osób zdewastowała kilka samochodów. Zarząd Spółdzielni o zdarzeniu
poinformował Policję i Straż Miejską oraz posłał na miejsce zdarzenia administratorkę, która odnalazła pęk
kluczy. Prezes R. Karneński zaproponował, aby rozważyć wynajęcie firmy ochroniarskiej, która
patrolowałaby w godzinach nocnych teren Spółdzielni. Rada Nadzorcza zobowiązała Prezesa
R. Karneńskiego do przygotowania informacji o kosztach takiej usługi.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządził ……………………..
Protokół zatwierdzony na posiedzeniu w dniu …………….roku.

Sekretarz
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „Przy Metrze”

Lucyna Kołnierzak

Marek Wojtalewicz

Załączniki:
1. Lista obecności

6

