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PROTOKOŁ Z WALNEGO  ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ „MSZCZONOWSKA” odbytego w dniu 25 czerwca 2012 r.  

 

Obecni Członkowie Spółdzielni wg list obecności stanowiących załącznik do protokołu. 

Ponadto w Zgromadzeniu udział wzięli: 

 

Prezes Zarządu   mgr  Jarosław Chała-Chaliński 

Zastępca Prezesa         mg  inż.  Jacek Łazowski 

Główna Księgowa Spółdzielni   Jolanta Stosio 

Radca Prawny     Teresa Pietrzyk  

Adwokat      Andrzej Pietrzyk  

 

Ad. pkt. 1,2  

--------------- 

Obrady otworzył  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Grzegorz Rosiński witając obecnych 

członków Spółdzielni przybyłych na Walne Zgromadzenie, członków Rady Nadzorczej, 

członków Zarządu  i  pracowników  Spółdzielni  obsługujących  Zgromadzenie  oraz wszystkie 

osoby, które pomogły dzisiejsze Zgromadzenie zorganizować.  

Pan Grzegorz Rosiński stwierdził, że  Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo  przez  

Zarząd  Spółdzielni  zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni. 

Poinformował  zebranych, że obrady są nagrywane, osoby pragnące zabrać głos proszone są do 

podchodzenia do mikrofonu oraz przedstawiania  się z imienia i nazwiska i podania numeru 

mandatu.  

Następnie Przewodniczący Komisji rewizyjnej przystąpił  do realizacji porządku obrad i poprosił 

o zgłaszanie kandydatur do  Komisji skrutacyjnej: 

Zgłoszono następujące  kandydatury:  

1. Pan Jankowski Zbigniew  mandat  93 

2. Pani Szymulska  Teresa    mandat 205  

3. Pan Socik Andrzej         mandat 127 

4. Pan Winnicki Tadeusz      mandat   38 

5. Pan Ruszczyk Jan        mandat   14 

6. Pani Kuźma Grażyna        mandat   11 

7. Pani Saks Ewa         mandat    8 

8. Pan Świtaj Marek        mandat   13 

Wszyscy zgłoszeni członkowie wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji.  

Walne Zgromadzenie 268 głosami „za”, 1 „przeciw” dokonało wyboru Komisji skrutacyjnej 

w wyżej podanym składzie.  

 

Ad. pkt. 3 

----------- 

Następnie Przewodniczący Komisji rewizyjnej zaproponował wybór Prezydium Zebrania, 

prosząc zgromadzonych członków o podawanie kandydatur.  
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W wyniku jawnego głosowania skład  PREZYDIUM WALNEGO ZGROMADZENIA 

przedstawia się następująco: 

 

Na przewodniczącego            - pan Jacek Sobiecki  

(202 głosy „za”, 45 „przeciw”) 

Na z-cę przewodniczącego    -  pan Zdzisław Rajewski   

(152 głosy „za”, 75 „przeciw”) 

Na sekretarza             -   pan Henryk  Nielepkowicz  

(178 głosów „za”,0 „przeciw”). 

Ad. pkt. 4 

------------- 

Przewodnictwo w obradach objął Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ( dalej WZ) pan 

Jacek Sobiecki, który poinformował zebranych, że głosu udzielać będzie w kolejności zgłoszeń. 

Poza kolejnością głosu udzielać będzie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. Głos 

musi dotyczyć wyłącznie spraw rozpatrywanych w danym punkcie porządku obrad. W każdym 

punkcie porządku obrad można zabrać głos w sprawach formalnych tzn. dotyczących: 

głosowania bez dyskusji, przerwania dyskusji, zamknięcia listy, ograniczenia czasu wystąpień, 

zmiany trybu głosowania z jawnego na tajne.  

 

Przewodniczący WZ zarządził zgłaszanie kandydatów do  Komisji mandatowej i wnioskowej. 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji . 

 

Walne Zgromadzenie 226 głosami „za”, 0 „przeciw” dokonało wyboru Komisji mandatowej w 

składzie:  

 

Pan Piotr Widzyński  

Pan Bożena Chrabałowska   

 Pani Urszula Wacowska  

 Pani Marianna Piotrowska  

 

Walne Zgromadzenie 214 głosami „za”, 0 „przeciw” dokonało wyboru Komisji wnioskowej w 

składzie: 

  

 Pani Iwona  Bruśk 

 Pan  Grzegorz Rosiński 

 Pan  Andrzej Chajzer  

 Pan  Wieczysław Lewandowski   

 

Po wyborze Przewodniczący WZ  poprosił Komisje o ukonstytuowanie się. 

  

Ad. pkt. 5 

------------- 

Przewodniczący WZ pan Jacek Sobiecki odczytał zebranym porządek obrad w następującej 

treści:  

 

         1.  Otwarcie obrad  przez  Przewodniczącą  Rady  Nadzorczej. 

         2.  Wybór Komisji skrutacyjnej.  

         3.  Wybór  Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:    

             przewodniczący, zastępca  przewodniczącego i sekretarz. 
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         4.   Wybór  Komisji:  

              -  mandatowej,  

              -  wnioskowej.  

         5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

         6. Rozpatrzenie  odwołań  członków Spółdzielni od uchwał  Rady Nadzorczej 

             i podjęcie uchwał w tych sprawach.  

         6a. Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej przewodniczącej Rady pani Urszuli Gronek. 

         7. Przedstawienie  przez  Radę  Nadzorczą wniosków z przeprowadzonej  lustracji  

             Spółdzielni za lata 2008-2010 i podjęcie uchwały w tej sprawie.  

         8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały  w sprawie     

             zatwierdzenia sprawozdania  za okres od dnia 31.05.2011r. do dnia 28.05.2012 r. 

         9. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2011 wraz z  

 informacją o stanie realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia 2011 i podjęcie    

 uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.   

10. Dyskusja i podjęcie uchwał  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego   

             Spółdzielni za rok 2011 i udzielenia  absolutorium  Członkom  Zarządu. 

       11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego   (nadwyżki  

             bilansowej) Spółdzielni za rok 2011.   

       12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia  najwyższej sumy   zobowiązań  jakie   

             Spółdzielnia będzie  mogła  ewentualnie  zaciągnąć w 2013 r. 

       13. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez członków Spółdzielni  w trybie  

             art. 8
3
 ust.11 ustawy   O spółdzielniach mieszkaniowych.  

       14. Rozpatrzenie  wniosków  zgłoszonych w toku obrad  i podjęcie uchwały  w tym  

             zakresie.  

       15. Sprawy różne (wolne  wnioski) 

       16. Zamknięcie obrad.  

 

Pan Andrzej Chajzer mandat 9 – pytał  dlaczego Zarząd do porządku obrad WZ wprowadził  

punkt 6a.  

 

Wyjaśnienia udzieliła Radca Prawny pani Teresa Pietrzyk, która poinformowała zebranych, że 

punkt 6a wprowadzony został na żądanie członków Spółdzielni, którzy na 15 dni przed 

terminem WZ złożyli żądanie  wprowadzenia  do porządku obrad WZ  punktu  o treści 

„Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej przewodniczącej Rady pani Urszuli Gronek”  i 

oznaczenie go numerem 6a. a  Zarząd zobowiązany był takie żądanie uwzględnić.   

W związku z barkiem uwag do porządku obrad przystąpiono do głosowania jawnego, w wyniku 

głosowania porządek obrad przyjęty został 237 głosami „za”, 29 „przeciw”.  

 

 Ad. pkt. 6 

------------- 

Sekretarz WZ pan Henryk Nielepkowicz poinformował, że odwołania złożyły 3 osoby: 

 

1. Pani Elżbieta Kyć, 

2. Pan Arkadiusz Kutwin 

3. Pan Zenon R######  

- Informacji na temat odwołania pani Elżbiety Kyć  od uchwały nr 34/11 Rady Nadzorczej z dnia 

28.11.2011 r. o wykluczeniu ze Spółdzielni udzieliła pani Teresa Koper - samodzielny 

specjalista d.s  członkowsko-mieszkaniowych.  

  

Pani Elżbieta Kyć  nie zgłosiła się na WZ.  

 



4 

 

Po wysłuchaniu przekazanej informacji - Walne Zgromadzenie postanowiło utrzymać w mocy 

zaskarżoną uchwałę podejmując 146 głosami „za” , 69 głosami  „przeciw” uchwałę Nr 1/ 2012  

w następującym brzmieniu:  

    UCHWAŁA  Nr 1 / 2012  

 

Walnego  Zgromadzenia  Członków  Spółdzielni  Mieszkaniowej “Mszczonowska” z  dnia  

25.06.2012r.  dotycząca  odwołania  p. Elżbiety  Kyć  od  uchwały nr 34/2011  Rady 

Nadzorczej  z  dnia  28.11.2011r. w  sprawie   wykluczenia  ze  Spółdzielni. 

____________________________________________________________________________ 

Na   podstawie  art. 38 §1 ust. 9  ustawy  Prawo  spółdzielcze  z dnia  16.09.1982r. ( tekst  

jednolity  Dz.U.  Nr 188  z  2003r. poz. 1848 - z   póź. zm.)  i  w  oparciu        o  §  74  ust.10  

Statutu   Spółdzielni  - Walne  Zgromadzenie  Członków                po   rozpatrzeniu  odwołania   

p. Elżbiety  Kyć od  uchwały nr 34/2011  Rady Nadzorczej  z  dnia  28.11.2011r.  postanawia :  

 

       § 1 

Utrzymać  w  mocy  zaskarżoną  uchwałę  

   

       § 2 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 

 

 

Uzasadnienie: 

 

Pani  Elżbieta  Kyć  nie  zgłosiła  się  na  posiedzenie. W/w  posiada  spółdzielcze własnościowe  

prawo  do  lokalu  nr 139 przy ul. Krępowieckiego 7A, o powierzchni użytkowej 29,72m
2
. 

Zaległości w opłatach utrzymują się od lat.  Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa wielokrotnie 

zapraszała w/w na rozmowy (m.in. 29.04.2003; 25.08.2004; 20.04.2005; 28.04.2006; 

27.03.2008; 18.11.2010; 28.04.2011) i rozkładała zadłużenie na raty. Sąd wydał  dwa nakazy 

zapłaty : 9.04.2001r. I 29.10.2010r.   

Na dzień  25.06.2012r.  zaległość wynosiła 7.818,85 zł, miesięczna opłata  za  lokal 365,78 zł. 

Walne  Zgromadzenie  uznało, że uchwała  Rady  Nadzorczej podjęta  została  zasadnie. 

Przyczyny wykluczenia  nie  ustały  i  w  związku  z  tym zaskarżona uchwała  utrzymana  

została  w  mocy. 

 

- Następnie pani Teresa Koper przedstawiła sprawę pana Arkadiusza Kutwina, który  odwołuje 

się od uchwały nr 4/12 Rady Nadzorczej z dnia 26.03.2012 r. w sprawie wygaśnięcia 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nr 66 przy ul. Góralskiej 3.  

 

Pan Arkadiusz  Kutwin  nie zgłosił się na WZ.  

 

Po wysłuchaniu przekazanej informacji - Walne Zgromadzenie postanowiło utrzymać w mocy 

zaskarżoną uchwałę podejmując 159  głosami „za” , 46  „przeciw” uchwałę nr 2/ 2012 w 

następującym brzmieniu:  

 

    UCHWAŁA  Nr  2 / 2012  

Walnego  Zgromadzenia  Członków  Spółdzielni  Mieszkaniowej “Mszczonowska” z  dnia  

25.06.2012r.  dotycząca  odwołania    p. Arkadiusza  Kutwina od  uchwały nr 4/12  Rady 

Nadzorczej  z  dnia  26.03.2012r.  w  sprawie   wygaśnięcia  spółdzielczego  lokatorskiego  

prawa  do  lokalu  nr 66  przy  ulicy  Góralskiej 3. 

____________________________________________________________________________ 
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Na   podstawie  art. 38 §1 ust. 9  ustawy  Prawo  spółdzielcze  z dnia  16.09.1982r.   ( tekst  

jednolity  Dz.U.  Nr 188  z  2003r. poz. 1848 - z   póź. zm.)  i  w  oparciu   o  §  74  ust.10  

Statutu   Spółdzielni  - Walne  Zgromadzenie  Członków po   rozpatrzeniu  odwołania   p. 

Arkadiusza  Kutwina  od  uchwały nr 4/12  Rady Nadzorczej  z  dnia  26.03.2012r.  postanawia :  

 

      § 1 

Utrzymać  w  mocy  zaskarżoną  uchwałę  

 

      § 2 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

 

Pan  Arkadiusz  Kutwin  nie  zgłosił  się  na  posiedzenie. 

W/w zajmuje lokal lokatorski nr 66 przy ul. Góralskiej 3,o pow. użytkowej 35,89m2.  

W/w  zawarł ze  Spółdzielnią  umowę  o  ustanowienie  lokatorskiego  prawa   do lokalu w dniu 

23.07.2008r. Czynsz  płacił  sporadycznie.  W dniu 22.03.2010r. na plenum Rady Nadzorczej  

zobowiązał  się  do  spłacenia  zaległości do  dnia 31.07.2010r.  Zobowiązania  nie  dotrzymał. 

W piśmie z  dnia 09.03.2011r. zobowiązał  się  spłacać  miesięcznie 1.000zł   długu .  Wpłaty  

nie  wpłynęły. 

Sąd wydał nakazy zapłaty  w dniach 18.09.2009r. i  17.10.2011r.   Rada  Nadzorcza  w dniu 

27.04.2011r. podjęła uchwałę o wygaśnięciu  prawa do w/w lokalu.  Pan  Kutwin  odwołał  się  

do  Walnego Zgromadzenia Członków, które w dniu 29.06.2011r.  uchyliło  uchwałę  Rady. 

Zaległość  wynosiła wówczas 11.731,26 zł.   W/w  nadal  nie  spłaca  zaległości  w  opłatach  i  

zadłużenie rośnie. 

Na dzień 25.06.2012r. wynosiło 18.290,12 zł, miesięczna opłata za lokal  628,16 zł. 

Walne  Zgromadzenie  uznało, że uchwała  Rady  Nadzorczej podjęta  została  zasadnie. 

Przyczyny wygaszenia  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  nie  ustały  i  w  związku  z  tym 

zaskarżona uchwała  utrzymana  została  w  mocy. 

 

- Informacji na temat odwołania pana Zenona R######### od uchwały nr 29/2011 Rady 

Nadzorczej z dnia 19.09.2011 r. nieuwzględniającej   wniosku pana Zenona R######### o 

ukaranie członka Rady Nadzorczej Spółdzielni p. Jerzego Adamkiewicza za niegodne 

zachowanie wobec niego pod koniec obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2011 r. 

udzielił prawnik Spółdzielni pan Andrzej Pietrzyk, który stwierdził, że nie ma uzasadnienia 

prawnego i faktycznego do podjęcia postepowania wewnątrz spółdzielczego gdyż w przypadku 

poczucia się obrażonym osobiście – Wnioskodawcy przysługuje możliwość prawna wystąpienia 

do Sądu powszechnego z prywatnym oskarżeniem. Brak jest możliwości i środków prawnych 

Rady Nadzorczej do karania w jakiejkolwiek formie członka jej organu.  

 

Pan Zenon R###### mandat 86 zgłosił się na WZ.  

Wyjaśnił zebranym sprawę incydentu, który miał miejsce pod koniec obrad WZ/2011 r.  

 

Pan Jerzy Adamkiewicz mandat 10 – stwierdził, że  nie obraził pana R#########, nie czuje się 

winny. Zainteresowany powinien tę  sprawę  rozstrzygnąć na drodze sądowej. 

 

Po wysłuchaniu Walne Zgromadzenie postanowiło utrzymać w mocy zaskarżoną uchwałę 

podejmując 113 głosami „za” , 9  „przeciw” uchwałę nr 3/ 2012 w następującym brzmieniu:  
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    UCHWAŁA Nr  3  /  2012  

Walnego  Zgromadzenia  Członków  Spółdzielni  Mieszkaniowej “Mszczonowska” z  dnia  

25.06.2012r.  w sprawie  odwołania p. Zenona  R#########  od Uchwały  nr 29/2011 Rady 

Nadzorczej z dnia 19.09.2011r. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Na podstawie §74 pkt.10 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków  Spółdzielni  

Mieszkaniowej „Mszczonowska”- po rozpatrzeniu odwołania p. Zenona R######### od 

uchwały   nr 29/2011 Rady Nadzorczej z dnia 19.09.2011 nieuwzględniającej wniosku pana 

Zenona R######### o ukaranie członka Rady Nadzorczej Spółdzielni p. Jerzego Adamkiewicza 

za niegodne  zachowanie wobec niego pod koniec obrad Walnego Zgromadzenia w dniu  

29 czerwca 2011r.postanawia: 

       § 1 

Utrzymać  w  mocy  zaskarżoną  uchwałę   

   

       § 2 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

Po wysłuchaniu p. Zenona R######### i p. Jerzego Adamkiewicza Walne Zgromadzenie 

stwierdziło, że nie jest kompetentne do rozstrzygania  sporów między członkami Spółdzielni  i 

że zainteresowani powinni tę  sprawę  rozstrzygnąć na drodze sądowej. 

 

Ad. pkt. 6 a  

---------------- 

Przewodniczący WZ pan Jacek Sobiecki zapoznał zebranych z uzasadnieniem wniosku o 

odwołanie  z członka Rady Nadzorczej  przewodniczącej pani Urszuli Gronek. Uzasadnienie  

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Przewodniczący nawiązał również do sprawy 

odwołania przez Radę Nadzorczą pani Włodzimiry Skarżyńskiej z pełnienia funkcji 

Nieetatowego Członka Zarządu  z dniem 22 czerwca 2012 r.  

Następnie otworzył dyskusję.  

W dyskusji głos zabrali:  

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Urszula Gronek mandat 21 ustosunkowała się po kolei 

do zarzutów zawartych w przedstawionym przez Przewodniczącego WZ uzasadnieniu i tak:  

-  omówiła procedury, które odbywały się przy ogłoszeniu konkursu na wybór zastępcy Prezesa.   

   W czasie konkursu wpłynęło 20 ofert. W ostatecznej selekcji Komisji konkursowej  

   kandydatów zostało  trzech, którzy spełniali warunki i posiadali kwalifikacje objęcia tego  

   stanowiska. Ostateczną decyzję podjęła Rada Nadzorcza wybierając na to stanowisko pana  

   Jacka Łazowskiego.  

- Rada Nadzorcza w dniu 22 czerwca 2012 r. przyjęła rezygnację pani Włodzimiry Skarżyńskiej  

   i z tym dniem odwołała Ją z pełnienia funkcji Nieetatowego Członka Zarządu,  

-  wniosek z WZ/2011 dotyczący zmiany sposobu rozliczania wody ogólnego użytku jest w  

   trakcie realizacji, 

 

Zastępca Prezesa pan Jacek Łazowski  zabierając głos w dyskusji  wypowiedział się w sprawach 

nieprawidłowości jakie Jego zdaniem występują w Spółdzielni, które zauważył mimo krótkiego 

stażu pracy w Zarządzie Spółdzielni -  brak wodomierza w budynku Biura Zarządu Spółdzielni, 

(obecnie postępuje legalizacja istniejącego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego), brak  

legalizacji niektórych wodomierzy w pomieszczeniach ogólnych do budynków,  wypłacenie 

wynagrodzenia za opracowanie projektu organizacji ruchu, który nie został wdrożony do 

realizacji. Odnośnie przywrócenia 16 miejsc postojowych na parkingu nr 1 poinformował 

zebranych, ze jest to niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy natomiast w sprawie  

planowanej  budowy parkingu przy ul. Górczewskiej, nieodpłatnie z przewodniczącą Rady 
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opracował koncepcję projektową tego parkingu, która została zgłoszona do Architektury 

Dzielnicy Wola. Poinformował również o sprawach, które na bieżąco realizował w Spółdzielni. 

Wypowiedź  ta  miała dać zebranym  możliwość obiektywnej oceny Jego pracy w Spółdzielni. 

 

Pan Zdzisław Rajewski mandat 88 wyjaśnił zebranym sprawę opracowania projektu strefy 

zamieszkania a nie jak powiedział  przedmówca projektu organizacji ruchu. Za zleconą pracę 

otrzymał razem ze współautorem opracowania wynagrodzenie w wysokości 80 % , pozostałe 

20% miało być wypłacone po uzgodnieniu projektu w Dzielnicy Wola. Projekt nie  został 

uzgodniony w związku z rozpoczynającą się  przebudową ulicy Krępowieckiego.  

 

Były Zastępca Prezesa Spółdzielni pan Grzegorz Daniluk odnosząc się do zarzutów 

przedstawionych przez pana Jacka Łazowskiego wyjaśnił zebranym, że brak wodomierza w 

siedzibie Spółdzielni trwa od 42 lat i sprawa ta nie dotyczy  obecnego Zarządu.  Legalizacja 

wodomierzy jest niezbędna, kiedy następuje sprzedaż wody odbiorcom natomiast wodomierze o 

których była  mowa są wewnętrznymi do celów kontrolnych.  

 

Pani Krystyna Kuraszko mandat 324 zwróciła się z pytaniem do przewodniczącej dlaczego nie 

zainteresowała się opracowanym  projektem  wymiany rur gazowych w budynku 

Krępowieckiego 7a , który nie powinien być dopuszczony do realizacji, kto ponosi za to 

odpowiedzialność. 

 

W odpowiedzi pani Urszula Gronek stwierdziła, że nie miała możliwości oceny projektu 

ponieważ zapoznała się z nim w momencie rozpoczęcia jego realizacji. Dodała, że  Zarząd 

Spółdzielni nie wszystkie dokumenty udostępnia Radzie Nadzorczej. 

 

Przewodniczący WZ poprosił o zakończenie dyskusji na tym etapie.  

Następnie poprosił Prezesa Spółdzielnia pana Jarosława Chała-Chalińskiego o jej 

podsumowanie.  

 

Prezes Jarosław Chała-Chaliński przede wszystkim  ustosunkował się do zarzutu dotyczącego 

współpracy Zarządu z Radą  Nadzorczą. Podkreślił, że udostępnianie Radzie przez Zarząd 

żądanych materiałów jest obowiązkiem ustawowym z którego Zarząd skrupulatnie się 

wywiązywał.  

 

Po dyskusji Przewodniczący WZ przedstawił informację dotyczącą głosowania w sprawie 

odwołania przewodniczącej Rady Nadzorczej.   

 

Przeprowadzono tajne głosowanie. Komisja skrutacyjna ustaliła, że wg list obecności obecnych 

na WZ było 336 członków Spółdzielni. Wydano 239 kart do głosowania w sprawie odwołania 

pani Urszuli Gronek z członka Rady Nadzorczej. Głosów ważnych oddano 236 w tym „za” 

głosowało 191 osób , „przeciw” 45.  

W wyniku głosowania tajnego WZ podjęło uchwałę  nr  4/2012 r. następującej treści:  

 

         U C H WA Ł A   Nr  4 / 2012 r.  

Przygotowana w trybie art. 8.3 ust. 10 ustawy O spółdzielniach mieszkaniowych Walnego 

Zgromadzenia Członków Spółdzielni  Mieszkaniowej „Mszczonowska” z dnia 25.06.2012 r. w 

sprawie odwołania przewodniczącej Rady Nadzorczej pani Urszuli Gronek.   

 

Na  podstawie  § 74 pkt. 12  Statutu  Spółdzielni - Walne Zgromadzenie   

postanawia co następuje:    

      § 1 

Odwołuje panią Urszulę Gronek z członka Rady Nadzorczej. 

      § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
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Ad. pkt. 7 

-------------- 

Informacje o przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata 2008 – 2010 i wnioskach 

polustracyjnych zreferował przewodniczący Komisji rewizyjnej pan Grzegorz Rosiński.  

Pan Zenon R###### mandat 86 przedstawił swoja opinię w sprawie przeprowadzonej lustracji 

Spółdzielni, która  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Po wystąpieniu pana Z. R######### - WZ 137 głosami „za”, 10 „przeciw” podjęło Uchwałę Nr 

5/2102  następującej treści: 

 

 

          U C H W A Ł A   Nr 5 / 2012 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mszczonowska”  

z  dnia 25.06.2012 r. w sprawie  rozpatrzenia wniosków polustracyjnych. 

Na  podstawie  § 74  pkt. 5  Statutu  Spółdzielni –  Walne Zgromadzenie  postanawia   

co następuje:  

      § 1 

Przyjmuje do wiadomości informację Rady Nadzorczej na temat  przeprowadzonej ustawowej 

lustracji Spółdzielni  za lata 2008 – 2010 oraz realizacji wniosków.  

 

      § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Ad. pkt. 8 

------------- 

Przewodniczący WZ przypomniał zebranym, że członkowie Spółdzielni mieli możliwość 

zapoznania się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, które było wyłożone do wglądu w siedzibie 

Spółdzielni od 11.06.2012 r.  

Otworzył dyskusję.  

W związku z brakiem zapytań do sprawozdania Rady Nadzorczej Przewodniczący WZ odczytał 

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. 

Walne Zgromadzenie 103 głosami „za”, 84 „przeciw”  podjęło Uchwałę Nr 6/2012 r. 

następującej treści:  

 

           U C H W A Ł A   Nr 6 / 2012 

 Walnego Zgromadzenia  Członków  Spółdzielni  Mieszkaniowej „Mszczonowska” 

 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

 Rady  Nadzorczej.  

Na  podstawie  § 74 pkt. 2  Statutu  Spółdzielni - Walne  Zgromadzenie  zatwierdza  

sprawozdanie z działalności Rady  Nadzorczej za  okres  od  dnia 31.05. 2011 r.  

do dnia 28.05. 2012 r. 

 

Ad. pkt. 9 

------------- 

Przewodniczący WZ przypomniał zebranym, że członkowie Spółdzielni mieli możliwość 

zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu, które było wyłożone do wglądu w siedzibie 

Spółdzielni od 11.06.2012 r.  

Otworzył dyskusję.  

W związku z brakiem zapytań do sprawozdania Zarządu - Przewodniczący WZ odczytał projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu. 

Walne Zgromadzenie 84 głosami „za”, 76 „przeciw”  podjęło Uchwałę Nr 7/2012 r. następującej 

treści:  
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U C H W A Ł A   Nr 7 / 2012 

             

Walnego Zgromadzenia Członków  Spółdzielni  Mieszkaniowej „Mszczonowska” 

z dnia 25.06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu   

z działalności Spółdzielni  za rok 2011.   

Na  podstawie  § 74 pkt. 2  Statutu  Spółdzielni - Walne Zgromadzenie   

zatwierdza  sprawozdanie  Zarządu  z  działalności Spółdzielni za rok 2011.   

 

Ad. pkt.10 

-------------- 

Przewodniczący przypomniał zebranym, że członkowie Spółdzielni mieli możliwość zapoznania  

się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2011 , które było wyłożone do wglądu w  

siedzibie Spółdzielni od  11.06.2012 r.  

Otworzył dyskusję.  

 

W związku z brakiem zapytań do sprawozdania finansowego Przewodniczący WZ odczytał  

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011  

Walne Zgromadzenie 153 głosami „za”, 14 „przeciw”  podjęło Uchwałę Nr 8/2012 r.  

następującej treści: 

              

   U C H W A Ł A   Nr  8 / 2012    

Walnego Zgromadzenia Członków  Spółdzielni  Mieszkaniowej „Mszczonowska” 

z dnia 25.06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego  

Spółdzielni za rok 2011. 

Walne Zgromadzenie  – działając  na podstawie  art.38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia  

16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze, po zapoznaniu  się  z  przedstawionym  

sprawozdaniem finansowym  Spółdzielni za rok 2011 i opinią  niezależnych   

Biegłych  Rewidentów  oraz  uchwałą  Rady  Nadzorczej  Nr 14/ 2012 z dnia   

28.05.2012 r.  w  sprawie  przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni  

za rok 2011  - uchwala co następuje :  

      § 1 

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:  

1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 

 

2)   bilansu Spółdzielni wg stanu na dzień 31.12.2011 r. zamykającego się  po stronie   

      aktywów i pasywów sumą zł. 98.420.117,90 słownie: 

      dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia tysięcy     

      sto siedemnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy, 

 

3)   rachunku zysku i strat za rok obrotowy 2011 zamykającego się  bezwynikowo,  

      ze zmianą stanu produktów  wynoszącą  zł - 689.511,32 słownie złotych:   

      minus sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset jedenaście złotych      

      trzydzieści dwa grosze i zyskiem netto zł  2.187.719,11 słownie złotych:  

      dwa  miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych  

      jedenaście groszy. 

      Zmiana stanu produktów w wysokości - 700.707,51 słownie: minus siedemset  

      tysięcy  siedemset siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy  

      tj. wyniku na gospodarce  zasobami mieszkaniowymi zostaje rozliczona zgodnie 

      z art.6 ust.1 ustawy  O spółdzielniach mieszkaniowych, 

 

4)   rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego stan środków 

      pieniężnych  na koniec roku obrotowego w kwocie zł. 11.467.818,24 

      słownie: jedenaście  milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy  

      osiemset osiemnaście złotych dwadzieścia cztery grosze.   
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5)   zestawienia zmian w kapitale (funduszu własnym).  

 

6)   dodatkowej informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego za rok 2011. 

 

7)   sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2011.  

  

Po przyjęciu sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011 przewodniczący WZ pan Jacek 

Sobiecki przedstawił zebranym informację dotyczącą  głosowania nad absolutorium dla 

Członków Zarządu. Poinformował, że na każdego członka Zarządu głosuje się osobno. 

Absolutorium dotyczy również pana Grzegorza Daniluka za okres Jego pracy w Zarządzie 

Spółdzielni. Jest przygotowana karta do głosowania. Głosowanie odbywa się w sposób tajny.  

W wyniku głosowania poszczególni członkowie Zarządu Spółdzielni uzyskali:  

 

Prezes  Zarządu  p. Jarosław Chała-Chaliński  100 głosów „za”,   82 „przeciw”  

Zastępca Prezesa Zarządu p. Grzegorz  Daniluk 104 głosy    „za”,   76 „przeciw”,  

Z-ca Prezesa Zarządu p. Jacek Łazowski     47 głosów „za”, 150 „przeciw” 

Członek Zarządu  p. Włodzimira Skarżyńska    59 głosów „za”, 109 „przeciw”.  

 

WZ w wyniku tajnego głosowania podjęło Uchwałę  nr 9/2012 r. następującej treści:  

        

           U C H W A Ł A   Nr  9 / 2012 

 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni  Mieszkaniowej „Mszczonowska” 

z dnia  25.06.2012 r. w sprawie  udzielenia  absolutorium  Członkom Zarządu   

Spółdzielni za rok 2011.  

   

 

Na  podstawie  §74  pkt. 2  Statutu  Spółdzielni –  Walne  Zgromadzenie   

udziela  absolutorium  Członkom  Zarządu  Spółdzielni za rok 2011 zgodnie z załącznikiem 

do niniejszej uchwały.  

 

Po ogłoszeniu wyników głosowania Pan Bernard Wojnowski mandat 303 zgłosił wniosek o 

odwołanie pana Jacka Łazowskiego z pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni 

z  dniem 25.06.2012 r. wobec nie udzielenia Mu przez WZ absolutorium za okres Jego pracy. 

 

W wyniku głosowania 122 głosami „za”  11 „przeciw”  WZ odwołało pana Jacka Łazowskiego z 

pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni dniem 25.06.2012 r.  

 

Ad. pkt. 11 

---------------- 

Przewodniczący WZ poprosił Główną Księgową Spółdzielni o wyjaśnienie sprawy podziału 

wyniku finansowego. 

Po wyjaśnieniach WZ 107 głosami „za”, 7 „przeciw” podjęło Uchwałę nr 10/2012 r. 

następującej treści:       

 

U C H W A Ł A   Nr  10 / 2012 

 

Walnego Zgromadzenia  Członków Spółdzielni  Mieszkaniowej „Mszczonowska” 

z dnia 25.06.2012 r. w sprawie  podziału  wyniku finansowego  Spółdzielni. 

   

Walne Zgromadzenie - działając na podstawie art.38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia  

16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze uchwala co następuje :  
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      § 1 

Zysk  netto 2.187.719,11 zł słownie: dwa  miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy   siedemset 

dziewiętnaście złotych  jedenaście  groszy zgodnie z § 105 ust.2  Statutu Spółdzielni przeznacza 

się: 

- na zasilenie funduszu zasobowego        109.386 zł.  

- na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją w zakresie obciążającym    

  członków Spółdzielni              1.000.000 zł. 

- na pokrycie wydatków związanych z wymianą dźwigów  w zakresie obciążającym  

  członków Spółdzielni         370.000 zł.  

  - na pokrycie wydatków z funduszu  remontowego w zakresie obciążającym    

  członków Spółdzielni                  708.333,11 zł.   

 

 

Ad. pkt. 12  

---------------- 

Walne Zgromadzenie 96 głosami „za”, 5 „przeciw” podjęło Uchwałę nr 11/2012 r. następującej 

treści: 

   

   U C H W A Ł A   Nr  11 / 2012 

 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Mszczonowska” 

z dnia 25.06.2012 r. w sprawie  określenia  najwyższej  sumy  zobowiązań. 

Na  podstawie  § 74 pkt.8  Statutu  Spółdzielni - Walne Zgromadzenie postanawia  co następuje :  

      § 1 

Ustala  się  najwyższą  sumę  zobowiązań  jaką  Spółdzielnia  może  zaciągnąć  

 w 2013 r. na   kwotę  „0” zł. 

       § 2 

Zarząd  Spółdzielni może  zaciągnąć  kredyty bankowe do wysokości  podanej 

w § 1 na  prowadzenie  działalności  bieżącej  (źródłem  pokrycia  będą   opłaty za używanie  

lokali  wnoszone  przez  członków  oraz  najemców). 

      § 3 

Zasoby  mieszkalne  SM „Mszczonowska”  nie mogą  stanowić zastawu  pod   

kredyty  bankowe.  

     § 4  
Uchwała  wchodzi  w życie z dniem  01.01.2013 r. 

 

Ad. pkt. 13 

-------------- 

Spraw nie było.  

 

Ad. pkt. 14 

--------------- 

Przewodniczący zebrania udzielił głosu Przewodniczącej Komisji wnioskowej- Iwonie  Bruśk, 

która odczytała zgłoszone wnioski i poddała pod głosowanie każdy wniosek oddzielnie. Ogółem 

wpłynęło 40 wniosków z czego przyjęto 20.  

 

Wnioski przyjęte:  

 

1. Iwona Bruśk  Góralska 20 m 43 mandat 17  

Wnioskuję o wprowadzenie poprawki do Statutu SM „Mszczonowska” dotyczącej 

zwiększenia odpisu z nadwyżki bilansowej na konto funduszu remontowego.  

(65 głosów „za”, 8 „przeciw”).  
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2. Marianna Rudnicka  Góralska 4 m 55  mandat 139 

Wnioskuję o dokonanie remontu cokołu oraz wykonanie opaski bloku Góralska 4. 

Budynek po remoncie elewacji i wymianie balustrad loggii  wyglądałby na dobrze 

utrzymany gdyby nie zrujnowane opaski.  Skierowany do realizacji do Zarządu – trwają 

prace przetargowe. 

3. Anna Borecka Góralska 3 m 146 mandat 90  

Wnioskuję o zobowiązanie Zarządu SM „Mszczonowska” z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Jana Olbrachta 64 do: 

niezwłocznego przeniesienia koszy do sortowania odpadów ustawionych pod oknami 

Członków Spółdzielni zamieszkałych w budynku Góralska 3 (kl. IV) – od strony 

parkingu (dwa tygodnie temu), w inne, odpowiednie do tego miejsce. Miejsce na 

ustawienie koszy do sortowania odpadów powinno znajdować się pod oknami budynku 

mieszkalnego, ponieważ tłuczone w godzinach nocnych  (22.00 – 6.00) szkło zakłóca 

spoczynek nocny mieszkańców.  

(44 głosy  „za”, 11 „przeciw”).  

4. Zenon Lach  Krępowieckiego 7A m 99 mandat 48 

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do konsultowania sposobów przeprowadzania 

remontów eksploatacyjnych na etapie sporządzania planów technicznych.  

(60 głosów „za”, 4 „przeciw”).  

5. Teresa Szymulska  Krępowieckiego 9 m 100 mandat 205  

Lokator wynajmujący pralnię ponosi koszty zużycia wody zgodnie z licznikiem.  

(59 głosów „za”, 0 „przeciw”).  

6. Urszula Gronek Góralska 5 m 24 mandat 21,  

Zobowiązać Radę Nadzorczą do wprowadzenia zmian w Statucie polegających na 

zmniejszeniu ilości członków RN do 9-11 członków.  

(52 głosy „za”,13 „przeciw”).  

7. Urszula Gronek Góralska 5 m 24 mandat 21, Piotr Widzyński Okocimska 11 m 4 , 

wniosek poparła Alicja Wójcicka Olbrachta 62 m 31 mandat 19  

Rada Nadzorcza- przeanalizować powtórnie i zobowiązać Zarząd do utworzenia strony 

internetowej Spółdzielni.  

Przewidywane koszty : DOMENA – 1 rok  0 zł 

   Utrzymanie, wznowienie około 100 zł netto rocznie 

   Profesjonalny projekt strony z podstronami od 200,00 zł  

   Hosting około  400 zł netto na 2 lata bez ograniczenia ilości kont 

   Przedłużenie hostingu na rok następny – około 400 zł netto za rok  

Do Zarządu  przeanalizować koszty tak aby nie obciążać dodatkowa opłata 

członków Spółdzielni.  

(56 głosów „za”  16 „przeciw”). 

8. Wanda Wrześniewska  Krępowieckiego 7A m 119  mandat 83 

Wnioskuję o zajęcie się remontem windy w klatce nr 4. Winda w ciągu miesiąca stała 4 

razy między 6 a 5 piętrem. Strach jeździć  tą windą, która trzeszczy a w momencie kiedy 

staje jest okropny huk i uczucie jakby za chwilę miała się urwać . Sama siedziałam w 

windzie pół godziny do momentu przyjazdu pogotowia dźwigowego. Nie jest to 

przyjemne.  

(30 głosów „za”, „ 0 „przeciw”). 
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9. Alicja Biernat Góralska 3 m 91 mandat 150  

Wnoszę o weryfikację kosztów będących składnikami opłaty miesięcznej czyli 

wysokości czynszu oraz zmniejszenia (zdecydowanie) kosztów ogólnych inst. c.o.  

(39 głosów „za”, 6 „przeciw”). 

10. Kazimierz Skarzyński Krępowieckiego 7A m 195 mandat 46 

Zlikwidować ścieki wody z daszków wejściowych od  strony domofonów.  

(51 głosów „za”, 5”przeciw”). 

11. Grzegorz Daniluk Krępowieckiego 7A m 1 mandat 27 

Wnioskuję o zobowiązanie Zarządu Spółdzielni o zwołanie WZ Spółdzielni w 

miesiącach poprzedzających WZ/2013 z programem wprowadzającym zmiany do Statutu 

Spółdzielni. Za istotne uważam: - zmniejszenie składu Rady Nadzorczej do 11-15 osób, 

-  wprowadzenie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej polegających na ograniczeniu  

   liczby komisji stałych oraz innych zmian merytorycznych 

-  wprowadzić zmianę lub uzupełnić zapis dotyczący wyboru członków Zarządu   

polegający na tym aby Prezes Zarządu był czynnym członkiem komisji konkursowej. 

Uzasadnienie:  

SM „Mszczonowska” jest dobrze zorganizowana Spółdzielnią o charakterze 

eksploatacyjnym bez działalności inwestycyjnej a zbyt liczny skład Rady Nadzorczej  

dezorganizuje jej pracę i  jest zbyt kosztowny dla Spółdzielni. Ponadto RN w dużym 

składzie, nie mając w zakresie licznych zadań merytorycznych usiłuje wkraczać w 

kompetencje Zarządu uzurpując prawo do zarządzania Spółdzielnią, do czego nie jest 

powołana. Uważam, że Prezes Zarządu winien mieć znaczący wpływ na wybór swoich 

zastępców- członków Zarząd, ponieważ w wielu przypadkach Prezes ponosi 

odpowiedzialność za działania swoich zastępców. Wybory do RN w 2013 roku powinny 

uwzględniać ten wniosek, o ile zostanie on przyjęty na zebraniu a zmiany w statucie 

zostaną wprowadzone w odpowiednim czasie.  

(33 głosy „za”, 20 „przeciw”). 

12. Iwona Bruśk Góralska 20 m 43 mandat 17 

Przeprowadzenie remontu elewacji budynku Góralska 20. Budynek jest w  fatalnym 

stanie technicznym: sypie się z balkonów. Wniosek był głosowany na WZ w 2010 r. i 

budynek został wpisany planu remontów na 2011 r. W 2011 budynek Zarząd wykreślił z 

planu remontów. W 2011 i 2012 mieszkańcy wnioskowali do Rady i Zarządu o 

przeprowadzenie remontu elewacji. Środki na remont można przeznaczyć z nadwyżki 

bilansowej za 2011 r.  

(21 głosów „za”, 13 „przeciw”) 

13. Teresa Mirowska  Krępowieckiego 5 m  mandat 275 

Proszę o wyjaśnienie dlaczego za oświetlenie korytarza płacimy od ilości 

zameldowanych w lokalu  osób(stawka za osobę 7 zł m-miesięcznie nie) a nie od lokalu. 

Na moim piętrze znajduje się 9 lokali w których łącznie zamieszkuje 20 osób. Korytarz 

oświetlają 4 żarówki bardzo małej mocy , w tym jedna energooszczędna wkręcona  przez 

lokatora. 20 x7 zł= 140 zł/m-nie, 9 lokali x 7zł = 63zł/m-nie (oświetlenie włączone 12 

godzin na dobę). W mieszkaniach mamy różne urządzenia włączone non-stop i rachunki 

za energię wynoszą (np. u mnie) mniej niż 200 zł na 2 m-ce  - tj. 10 zł miesięcznie.(Koszt 

oświetlenia korytarza – 140zł/miesięcznie. Proszę wyrażając opinię i wolę większości 

lokatorów wyjaśnić  logikę takiego wyliczania opłat, które naszym zdaniem jest wbrew 

logice. Nie ma znaczenia ile osób idzie korytarzem (1 czy 3 osoby) energii  zużywa się 

tyle samo. (28 głosów „za”, 5 „przeciw”). 
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14. Teresa Mirowska  Krępowieckiego 5 m  mandat 275 

W imieniu mieszkańców  bloku Krępowieckiego 5 oczekujemy podania ostatecznego 

terminu wymiany terakoty na antypoślizgową  przy wejściu do budynku. Czy czekamy 

na następną  jesień i zimę i kolejne potłuczenia  i złamania, które w tej porze roku miały 

miejsce. Obiecywano nam tę zmianę już dawno, ale skończyło się na obietnicach.  

(32 głosy „za”, 2 „przeciw”)  

15. Jacek Sobiecki Okocimska 9 m 60 mandat 100  

Zwołać Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie w celu odwołania Rady Nadzorczej i 

powołania nowego składu.  

(32 głosy „za”, 17 „przeciw”)  

16. Helena Teodorowska Olbrachta 58 m 28 mandat 57  

Proszę wytłumaczyć w jaki sposób działa podzielnik na kaloryferze wykazując zużycie w 

pomieszczeniu, które nie było ogrzewane. Dopłaty z roku  na rok są coraz wyższe- czy to 

wina lokatora, a może zanieczyszczonych kamieniem kaloryferów? Czas pomyśleć o 

mieszkaniach a nie tylko egzekwować za coś, czego nie używali (a reklamacje nie są 

uznawane).  

(20 głosów „za”, 8 „przeciw”).  

17. Krystyna  Dąbrowska Olbrachta 58a m 5 mandat 223 

Wnioskuję aby rozliczenia roczne zużycia wody i ogrzewania były bardziej czytelne. 

Obecne są chyba zrozumiałe tylko dla osoby sporządzającej. Dobrze byłoby, gdyby jasno 

rozdzielać : 1. zużycie  w konkretnym lokalu, 2. Zużycie w korytarzach , piwnicach itp., 

3. Koszty sporządzania tych rozliczeń.  

(28 głosów „za”, 3”przeciw”). 

18. Krystyna Kuraszko  Krępowieckiego 7 a m  mandat 314 

1) Proszę o imienne ustalenie, kto ponosi odpowiedzialność za wykonanie projektu 

wymiany rur gazowych i wyprowadzania gazomierzy na klatkę schodową w wersji , 

która została zrealizowana w budynku ul. Krępowieckiego 7A.  

2) Dlaczego nie była w takiej sprawie przeprowadzona konsultacja z Mieszkańcami, kto 

ponosi odpowiedzialność.  

3) Dlaczego nikt nie przejrzał projektu wymiany rur gazowych i nie porównał go ze 

stanem faktycznym na klatkach  schodowych, gdyby ktoś zainteresował się we 

właściwy sposób, to takiego projektu nie dopuściłby do realizacji, ponieważ nowe 

rury z gazem i gazomierze usytuowane są za blisko drzwi wejściowych lokali i 

utrudniają dostęp do lokalu, kto jest za to odpowiedzialny imiennie.  

4) Proszę podać ile firm przystąpiło do przetargu na prace związane z wymianą rur i 

gazomierzy i jaka jest wartość kontraktu. 

(45 głosów „za”, 1 „przeciw”)  

19. Alicja Wójcicka Olbrachta 62 m 31 mandat 19  

Poprawka w § 82 Statutu SM „Mszczonowska”  zmniejszenie członków RN do 

maksimum 11 osób i 3 zastępców. Wniosek dołączony.  

20. Piotr Olesiński Olbrachta 58 A m 197 mandat 253  

Wnioskuję o zaplanowanie i wykonanie w przeciągu tego roku placu zabaw dla małych 

dzieci. Dla dzieci  w wieku  szkolnym jest ich dużo. Dla dzieci w wieku przedszkolnym  
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