
UCHWAŁA Nr 1l201t
Walnego Zgromadzenla ZSM odbywanego w dniach 9112116 maja 2011r.

w sprawi e: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Żyrardowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej z działaLności w 20I0r.
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Na podstawie $ 35 ust. 2 Statutu ZSM _Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze

sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2010r. zatwierdza je w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniej szej uchwały.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.05.2011r.

Za|ącznikz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010r.
z załączoną informacją o realizacji uchwał RN.
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Ar.DOWSKA SPRĄW0ZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓIDZ'ELN'A MlEszKĄM9Źvnłnnówśrue. l sP IŁDZIELNI MIEsZKANI OwEJ

B.łdł Nedzorcza - zii|iŁAlNoŚCl w 2010 R.KU

Rada Nadzorcza Zyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowei dztałała w oparciu o Ustawę
,,Prawo Społdzielcze'', Statut ŻsM oraz Regulamin Rady Nadzorczej zatwterdzony uchwałą Walnego
Zgtomadzenta.
od stycznia do częrwca 2010 r. Rada NadzorczaZSM składała się z 18 osób i jej skład przedstawiał się
następująco:
l. Zielińska Krystyna - Przewodnicząca
2. Mela Leszek - Z-ca Przewodniczącej
3. Krystyna Rypina - Sekretarz
4. Kierlańczyk Wiesława - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Bronowski Mirosław - Przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Eksploatacyjnej
6. Umięcki Andrzej - Przewodniczący Komisji organizacyjno_Samorządowej
7. Bińkowska Stefania _ Członek
8. Borowska Hanna - Członek
9. Bogucka Ewa - Członek
10. Chmielak Roman - Członek
11. Choiński Lech - Członek
12. Galiński Jan - Członek
13. Krzemionka Kazimięrz - Członek
14. Marczak Krystyna - Członek
15. Polaczek-Farska Iwonna - Członek
|6. Sławińska Ewa - Członek
I7. Walczak Włodzimierz - Członek
18. Wrońska Elzbieta - Członek

Zgodnte z $ 39Statutu ZSM, na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2010 roku, został dokonany na
okręs 3-letni wybór nowej Rady Nadzorczej, jużw zmniejszonym, 15 osobowym składzie. Na
posiedzeniu w dniu 23.06.2010 r Rada Nadzorcza ukonsty.tuowała się następująco :

PREZYDIUM RN w składzie:
1. Przewodnicząca - Zielińska Krystyna
2. Z-caPrzewodniczącej - Drużyński Andrzej
3. Sekretarz - Rypina Krystyna

KOMISJA REWIZYJNA w składzie:
1' Kierlańczyk Wiesława - Przewodnicząca
2. Polaczek-Farska Iwonna - Z-caPrzewodniczącej
3. Bronowski Mirosław - Członek
4. Marczak Krystyna - Członek
5. Rypina Krystyna - Członek
6. Zielińska Krystyna - Członek

KOMISJA INWESTYCYJNO _ EKOSPLOATACYJNA w składzie:
1. Bronowski Mirosław - Przewodniczący Komisji
2. Borowska Hanna - Członek
3. Choiński Lech - Członek
4. Kucharski Lech - Członek
5. Marczak Krystyna - Członek
6. Popielczyk Stanisław - Członek
7 ' Sławińska Ewa - Członek
8. Walczak Włodzimierz - Członek
9. Zielińska Krystyna - Członek



Ko Ml S JA O RGA]I{I ZACY.INO-SANI o RZĄ DowA w składzie :

l. Choiriski Lech
2. Rzeczl'cka Barbara
3. Borow'ska l-lanna
4. DruŻ;'ński Andrzej
5. Łagutko Hanna
6. Polaczek-Farska Iwonna
7. Rypina Krystyna
8. Słarvińska Ewa

- Przeu'odniczący
- Z-ca Przewodniczącego

- Członek
- Członek

- Członek
- Członek
- Członek
- Członek

Do podstawowych zadan Rady Nadzorczej na|eŻała kontrola oraz nadzor nad

całokształtęm działalności Spółdzielnt, z zachowaniem statutowego podziału kompetencji pomiędzy

poszczególnymi organami samorządu społdzielczego.
Stosownie do postanowień statutu pracami Rady Nadzorczej kierowało Prezydium Rady,

.'vspierane przez komisje, powołane w ramach jej struktury organizacyjnej. Do ich zadan na|eŻała

ana]lza dokumentów i materiałów, tematycznie związarlych z problematykL przewidzianą w
półrocznych planach placy Rady. Ustalenia będące efektem tych analiz, prezentowane były na

posiedzeniach plenarnych, vnaz z wnioskami czy zaleceniami w tych sprawach. Ponadto Komisje

lpinioił,aĘ projekty uóhwał, poddawanych poŹniej pod głosowanie całej RN. Ten system umożliwia

rł1,pełnianie^ prZęZ Radę Nadzorcząjej statutowych zadan, rodzących skutki prawne i ekonomiczno-

finansowe. Analizowane przez komisje tematy związane były z całoksztahem działalności

Z1'rardorł,skiej Społdzielni Mieszkaniowej, gwarantującymrealizac1ę planów gospodarczych.

rv zot0r odbyło się 7 posiedzeń Komisji Rewizyjnej' 8 posiedzeń Komisji organizacyjno-

Samorządowej i 8 posiedzeń Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej.
Liczbaposied)eń plenarnych jakie Rada Nadzorcza odbyła w 2010 roku wyniosła 13 a frekwencja jej

członków wyniosła ok. 95Yo.

1 . zatwierdzenie ,,Planów ekonomiczno-technicznych na 2010 r.'' oraz tch korekt w omawianym

okresie, jako podstawowego dokumentu Spółdzielni, na podstawie którego jest prowadzonaptzez

nią działalnośc statutowa
2. kwartalne analizowanie kosztów powstałych w trakcie zarządzania nieruchomościami, jako

działalności usługowej na tzecz mieszkańców Spółdzielni pochłaniającej powazne środki

finansowe,
3. ana\izawykorzystania funduszu pŁac za 2009 r. onzplanna rok 2010,

4' analizabilansu za I, II i III kwartał 2010 r.

5 . analiza wynikow fi nansowych poszczególnych nieruchomości,
6. ana|tzakosztów izadłuŻeńza2009 rok i I półrocze2}I}.
7. zapoznanie się z opiniąbiegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe spółdzielni za

2009r,
8. ocena funkcjonowania placówek społeczno _ wychowawczych z analizągospodarowania środkami

na prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej i turystyczno-sportowej,

9. ocena stanu technicznego i wyposazenia domów kultury - analtza realizacji potrzeb w tym

zakresie rłrykazanych rv 2009r.
l0. omówienia i ocena działalnoŚci Rad osiedla w świetle kończącej się kadencji tego organu

17. analtza stanu zatrudnienia w ZSM w zestawieniu ze strukturą organtzacyjną
1Ż. anallza i ocena lzeczo\Ą,ego i finansowego wykonania zadań ujętych w planie remontÓw,

eksploatacj t- działan gazorłych i remontów dŹwigów w latach 2009 iŻ0I0,
1 3. podj ęcie uchrł,ał rł- sprawie przyjęcia planów remontów na rok 201 1 finansowanych z :

. lunduszu ren-]onto\\-e go budynkov/ego,

. |unduszu remonto\\'ego nieruchomości wspólnych,

. funduszu remonto\\'e go gazowego,
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1.ł. ocena realizac.ji zadai inwestyc1'jnych realizorvatlyclr w 2009 roku oraz przyjęcie planÓrł,

inwestyci,jny'ch na rok 20i0,
15. occna reałizacji inwestycji zaI połrocze 20l0 r'
16. zatwierdzanie stawek opłat np. w pozycji,,podatki lokalne''. 

'.wieczyste 
uzytkowanie", stawki

spłaty kredyu w budynkach realizowanyclr ze środków KFM' opłaty za wodę i śmieci, opła1y stałe
zaco.,ccw. i zapod,grzanie I m3 wody,

17. omówienie i ocena wyników kosztów centralnego ogrzewania Zasezon200912010, ustalenie
wysokości za|lczek min. i max. na Sezon grzewczy 201012011

18. ocełra przygotowania zasobów ZSM do sezonu zimowego,
79. ana|iza kosztów zużycia wody w poszczególnych nieruchomościach, anallzaprzyczyn, skutków i

sposobów rozltczęnia niedoboru wody
Ż0. analjza zadłuzeń spółdzielni Zaposzczególne kwańały z omówieniem działań windykacyjnych w

lokalach mieszkalnych i użytkowych,
21. rozmowy z członkami zalegĄącymi z opŁatami za lokale, a w ich konsękwencji podejmowanie

uchwał o wykluczeniu ze spółdzielni,
ŻŻ. rozpatrywanie podań o przywrócenie praw człor'lka spółdzielni,
23. ocena funkcjonowantazakłatiów i firm świadczącymi usługi narzecz spółdzielni,
24. omowienie funkcj onowania społdzielczego systemu multimedialnego'
25. omówienie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności w roku 2009,
26. ocęnarea|izacjt uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia, Rad osiedli i Rady Nadzorczej,
27. zatwierdzenie podziału członków naposzczególne części Walnego Zgromadzenia,
28. ustalenie płacy d|a zarządu na rok 20II,
29. analtza aktualnoŚci statutu i regulaminów wewnętrznych spółdzielni w Świetle znowelizowanej

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
30. zatwierdzente zm:ran do następujących regulaminów : regulamin czasu pracy placówek kulturalno-

oświatowych ZSM, regulamin rczliczania kosŻów g.Z.m oraz ustalania opłat zauŻywanie lokali w
ŻsM, regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej w
ZSM, regulamin gospodarowania środkami przeznaczonyml na prowadzenie działalności
społecznej, oświatowej i kulturalnej w ZSM. regulamin tworzenia i wydatkowania środków
funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych ZSM

3I. przyjęcie planu posiedzeń RN na II półrocze 2010 r. i półrocze 201l r.

32. ana|iza kosztów wywozu śmieci wraz Z oceną firmy ALMAX,
33. wybór biegłego rewidenta d|azbadania sprawozdania finansowego ZSM zarok2009,
34. zapoznanie się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Spółdzielni za rok 2009,
35. analtzowanie skarg i wniosków wnoszonych do Społdzielni oraz sposobow ich zaŁatwrcnta.
36' przyjęcie sprawozdania zaŻ009 t' z działalności SpółdzięLni, złoŻonego przezZarząd,
37. przyjęcie terminów i tematyki posiedzeń RN oraz dyżurów członków RN w I półroczu 20I1r.

Podstawowym Źrodłęm finansowania działalności spółdzielni mieszkanio!\Ych są opłaty
pobierane od uży'tkowników lokali. Terminowe pozyskiwanie tych opłat jest warunkiem niezbędnym do
wykonywania przez spółdzielnię obowiązków na niej ciążących, jak równiez warunkiem wypłacalności
spółdzielni jako zarządcy z tytułu płatności publiczno-prawnych, dostawy ciepła, wody i odprowadzania
ścieków, wywodu nieczystości itp. Niestety ostatnie lata przyniosły narastanie zjawiska zaległości
czynszowych.
Z tych też powodów, w rniesiącu pażdziemiku, członkowie Komisji zapozna|i się z dodatkową
informacją dotyczącą zadłużen występujących w Spółdzielni' w podziale na lokale mieszkalne,
uzy.tkowe i garaŻe. Analiza uszczegółowiona została o wyodrębnienie z zadłużen lokali Z prawem
odrębnej własności. oceniono takze statystykę zaległości w opłatach pod kąten czasokresu ich trwania,
również w podziale na lokale własnościowe i lokatorskie.
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lirodre blliclll\Cl-}. Diatego 1e7 l{ada Nadzorcza opracolł,ała następujące rł'nioski i skierou:.l'' ,c .jtl
realizacji przez Larząd :

a) rł'clrozenie sz1'bszej procedury windykacf nej w stosunku dcl właścicieli lokaii 1y-ygd1ęŁlnipnlcll.
b) zriiększenie częstotliwośoi przeprowadzania akcji odłączania sygnału TV, będące.j jak do-t\.hcZas

naj skutec zni ej szą formą windykacj i. przyno SZącą wyl ni eme korzyści,
c) podjęcie skutecznych działań mających na celu zasiedlenie wszystkich lokali soc.ialn1ch

pr zekazany ch p r zez gm i n ę.
d) podjęcie próby przekazania gminie budynku socjalnego przy ulicy Radziwiłłowskiej 18. do czego

skłania rosnące zadłuŻenie rodzin tam wyeksmitowanych. Równocześnie podjąć dzlałania
zmniejszające w tym budynku kosŹy spółdzielni w pozycji ,,energia elektryczna'' (np. poprzez
montaz liczników na monety).

Innym tematem skupiającym uwagę Rady Nadzorczej była działalnośÓ społeczno_
wychorvawcza, jej finansowanie i koszty prowadzenia. Z uwagi na nie bilansowanie się
przychodów na tą działalnoŚÓ z kosztami, Rada za\eclła skuteczniej szy nadzor nad finansową
sferądziałalności spółdzielczych placówek kultury. W ramach uszczegółowienia tego zalecenia
Rada Nadzotcza zat-wierdz1ła program zbilansowania środków na działalność społeczno-
wychowawczą. Zakładał on między innymi restrukturyzaĄę zatrudnienia, zróżnicowanie opłat
za uczęStnictwo w róznych formach placy placówek dla członków ZSM i osob nie będących
członkami, podwyzszenie czynszow najmu sal w placówkach orazwzmożenie starań o wsparcie
finansowe działalności merytorycznej placówek z budzetu miasta. Realizacja programu jest na
bieząco monitorowana.
Efektem prac Rady Nadzorczej jest 85 uchwał,
działalności spółdzielni, w tym :

1l z zabesu Spraw członkowskich
2l z zakręsu Spraw organizacyjnych i samorządowych
3l z zakresu spraw finansowych
4l zzabęsu spraw inwestycyjnych

obejmujących tematycznte wszystkie dziedziny

- 11 uchwał,
- 29 uchwały,
- 34 uchwały,
- 11 uchwał

- uchwały wykonane
- uchwały w trakcie rcallzac1i

64
21 w tym:

o 9 dot. Spraw człoŃowskich
o J dot. realizowanych remontów i inwestycji
o 5 dot. planów przyjętych na 201 1 rok

Wykaz wszystkich podjętych uchwał z adnotacjąo ich realiz-aejt zawarty jest w załącznlku do
niniej szego sprawozdania.
Członkowie RN pełnili w każdy poniedziałek dyzury w siedzibie spółdzielni, podczas których
przyjmowali skargi i interwencje członków ZSM. Ponadto aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Rad
osiedla' (zdecydowana większość człoŃów RN jest członkami Rad osiedla), na których omawiana
była aktualna sytuacja gospodarcza spółdzielni i bieżące decyĄe w tym zakresie podejmowane przez
Radę Nadzorczą.

Po przeanaIizowaniu wyników gospodarczo-finansowych, opinii biegłej rewident dotyczącej
sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosków końcowych zawartych w Sprawozdaniach
Komisji, Rada Nadzorcza stwierdza' Że nie zna|azła w bieżącej działalnoŚci Zarządu Spółdzielni
uchybień, które w sposób niekorzystny wpłynęłyby na jej wyniki gospodarcze.
W związku z powyŻszym Rada Nadzorcza stawia wniosek do Walnego Zgtomadzenia o zatwierdzenie
sprawozdania Zarządu z działa|ności w 2010r., bilansu za rok 2010 wraz z wnioskiem o sposobie
podziału nadwyżki bilansowej oraz O udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu
ZSM rj. :

* Prezesowi Zarządu - P. Marianowi Rusinow-skiemu
' Z-cy Prezesa ds. Technicznych - P. Adamowi Szymonikorł'i .
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Nillie.jsze sprarr'ozdalrie zostało prz1jęte i podpisane pr7'ez Radę Nadzorcząna posiedzeniu w drriu
ji....0ą.zqttr.

w 2010 rokLr pozeglraliŚnly działająg,ych od wielu lat, zarówno w Radach Osiedla jak i Radzie
Nadzorczej. Panórł'Zenona Iż1'ckiego, Kazirnierua Krzemionkę i Andrzeja osińskiego. Pozegnaliśmy
lch z Żalemjako działaczy oddanych spółdzielczości. rozumiejących istotę funkcjonowania tego ruclru.

Załącznik:
1 . Sprawozdanie z realizacjl uchwał RN podjętych w 20l 0 roku.

żYRłr.oowsxł
spÓroztst-NlA MIESZKAMo!^ Podpisy członków Rady Nadzorczej

Bada Nedrorc;" oo*owsKA HANNA

2. BRoNowSKI MIROSŁAW

3. CHOŃSKI LECH

4. DRUZYŃSKI ANDRZEJ

5. KIERLAŃCZYKWIESŁAWA

6. KUCHARSKI LECH

7. ŁAGUTKO HANNA

8. MARCZAK KRYSTYNA

9. POPIELCZYK STANISŁAW

10. POLACZEK-FARSKA IWONNA

1 1. RYPINA KRYST\'NA

12. RZECZYCKA BARBARA

13. SŁAWŃSKA EwA

14. WALCZAKWŁoDZIMIERZ

15. ZIELIŃSKA KRYSTYNA

'.,.|r1.j'a.p:ł-



Załączntk do sprawoz danta
Rady Nadzorczej z działalności w 2010r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
RADĘ NADZORCZĄW 2010r

W 2010r.Rada Nadzorczapodjęła ogółem 85 uchwał, obejmujących tematycznie wszystkie
dziedziny działalnoŚci spółdzielni.

Lp Zakres tematyczny uchwał Numerv uchwał ogółęm
1 Dotyczące Spraw członkowskich jak:

- reasumpcje uchwał o wykluczeniu i przywrócenie
praw członka
_ wykluczenle Ze spółdzielni zuwaglna
długotrwałe i wysokie zadłuŻentę w opłatach za
lokale

Ż0, 48-51,64_68,81
11

2 Dotyczące Spraw organizacyjnych i
samorządowych jak:
- zatwl'etdzanie zmian w składzie RN
- zatwierdzanie zmian w strukturze organizacyjnej,
- or ganizacja Walne go Zgr omadzenta,
- zatwierdzanie nowych regulaminów i zmianw
re gulaminach funkcj onuj ących,
- zatwierdzanie planów posiedzeń RN i jej
ukonstytuowania,
- zatwierdzenia sprawozdan z działalności RN i
Zaruądu, rc altzacit uchwał RN,
- zatwiq dzenie pro gramu zb ilansowani a śro dków
na dziaŁalno ść sp oł. -wyc howawczą
- wyboru biegłego rewidenta do badania
sprawozdania finansowego za20I0r. i zlecenia
lustracj i pełnej działalności spółdzielnt za Lata
2007 -2009 i inwestvcit 2a2009r.

r,7,8,9,r0,12,16,17,r8,
19,21,22,25,27,28,29,3 6
4r,42,43,45,46,5 5,69,7 r

72,73,82,85 29

fJ Dotyczące Spraw finansowych jak:
- zatwierdzanie planów gospodarczych i ich korekt,
głównie w części dot. planów remontów
- okresowe oceny kosztów i zadłuŻeń,
- zatwierdzanie i ocena wykonania poszczególnych
funduszy (płac, remontowego, w tym centralnego),
- zatvłięrdzanie stawek opłat za lokale mieszkalne i
uzytkowe (media' podatki, opłaty za wteczyste
uzytkowanie, stawki eksploatacyjne, spłata kredytu
w bud KFM, stawki za energie elektryczną stawki
funduszu remontowego)
- zatvłięr dzani e wynag r o dzen dla Zar ządu,
- rozliczenia niedoboru wody, przedłuŻenia okresu
rozltczentowego kosztów c.o
- ustalenię odpłatnoŚci za ksero dokumentów
wydawanych na wniosek członka spółdzielni

2,3,4,5,6,13,r 4,r 5,26,3 0
3 r,32,33,3 4,3 5,3J,38,39
40,44,47,52,53,5 4,5 6,57
63,70,7 4,7 5,7 6,JJ ,78,83 34



4 Dotyczące Spraw inrł'e sty'c 1'j n-vch j ak :

- zatwierdzanie planu inrł-est1'cji i jego wykonania
rzęczow ego i fi nansolł'ego.
- decyzje dot. rozpoczęcia inwestycji,
wykonawstwa i fi nansowania realizowanych
inwestycji, zatwierdzanie kosztów budowy i cen
lokali w realizowanych budynkach mieszkalnych,
lokalach uzytkowych t garuŻach
- prze dłużeni e okre su uzytkowani a wieczy ste go
terenów
- zatwięrdzenia ceny przeniesienia prawa
użl4kowania wieczystego nieruchomoŚci gruntowej

r r .23,24,58,59,60,61,62
79,80,84

11

Wszystkie Uchwały podjęte przez Radę Nadzolozązostały przekazane do komórek
odpowiedzialnych zaich realtzacje, która na rlzień 11.04.2011r. przedstawia się następująco:

Nr/data Treść Wvkonanie

llI0 z
14.01

Zmianaw składzie RN W dniu 14.0l.2010r powołano w skład RN
Panią Ewę Bogucką która w myśl zasad
określorrych w $ 40 statutu spółdzielni,
uzyskała mandat członka Rady Nadzorczej
w miejsce zmarłego w dniu l stycznia
20 1 0r. Pana Zenona Izvckiego.

ŻlI0 Zatwterdzenie stawek opłat za lokale
mieszkalne i użytkowe w pozycjach: c.o,
c.cw, woda zimnaikanalizacia, podatek od
nieruchomości

opłaty na|iczane sązgodnie z uchwałą

3lr0 Zatwierdzenie nowych stawek opłat za
wieczyste uzWkowanie gruntu

opłaty naliczane są zgodnie z uchwałą

4110 z
29.01.

Zatwięrdzenie wykonania funduszu płac za
2009

Wykonana

5tr0 Zatwięrdzenie nagrody j ubileuszowej dla
Hanny Jędrzejewskiej - Zastępcy Prezesa
d.s ekonomicznych (za 45 lat pracy).

Nagroda została naliczona i wypłacona
zgodnie z uchwałą

61r09 Zatvłietdzenie planu funduszu płac na 2010 Wykonana (zmiany polegające na
zwiększeniu funduszu płac wprowadzane
uchwałami o numerach 2612010. 31 l20I0 i
4412010)

7110 zatwięrdzenie zmiany w regulaminie
zaspokajan ta potrzeb lokalowych w ZSM.

Wprowadzone zmiany zostatry przyjęte do
stosowania

8/1 0 zatw ier dzeni e Re gulaminu przej mowani a

lokali ze spółdzielczym lokatorskim
prawem do lokalu finansowanychze
Środków Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego.

Regu lamin został przekazany odpowiednirn
sluzbom spółdzielni do stosowania

9lr0 zatwt er dzenia regulaminu organizacyj nego
ZSM

Przyjęty do stosowania

10/10 Zatwierdzenie podziału członków na trzy
części WZ (zatwierdzenie zmian w statucie
zsM).

Liczba odbytych części Walnego
Zgl"onadzenia zgodna z przyjętym
podziałem.



1 1/10
Ż6.02

zatwięrdzenie rrr konania inlł-esty cjt za
2009r.

Wvkonana

I2IIO przyjęcia sprarł'ozdanta z realizacji uchwał
RN podjęt'vch r,v 2009r.

Wykonana - sprawozdanie stanowiło
załącznik do sprawozdania RN z
działalności w 2009

13t10 rozliczenie roŻnicy pomiędzy nadwyzkamr l

niedoboram i wynikaj ąc yml Z r ozltczen
wodomierzy lokalowych z wodomrerzaml
głównymi poprzęz obciązenie wszystkich
lokali v' poSZczegolnych nieruchomościach
jednakowo po 0,06złlm2 przez okres 12

miesięcv.

Wykonano zgodnie z uchwałą

r4tr0 ustalenie dla użytkowników lokali
mieszkalnych i uzytkowych
zr o Żnlc ow anych opłat za p o dgr zani e wo dy
zimnej w węzłach indywidualnych i
gruoowych

opłaty naliczone zostaĘ zgodnie z uchwałą

l5l10 zatwietdzęnie nowych wysokości stawek
eksoloatacvinvch w 28 nieruchomoŚciach

Stawki zostaly wprowadzone zgodnie z
uchwałą

r6lr0 przyj ęcie programu zbilansowania środkow
na dziil.alno ść społe czno -wychow aw cZą.

W ramach realizacji programu: 1.Zarząd
wystąpił do Walnego Zgromadzenia o
zgodę na pokrycie niedoboru na
działalności społeczno-wychowawczej w
wysokości 45.445,81 z zysku netto
spółdzielni za2009r. na co WZ wyraziło
zgodę (Uchwała WZ nr 212010)
Ż.Zmniejszono zatrudnienie w obu
placówkach o 1,25etatu (0,5+0,25+0,5)
3.ZroŻnicowane zostały niektóre opłaty za
uczestnictwo w róznych fonnach pracy
placówek, dla członków ZSM i osób, które
nie są członkami.
4.Podwyższone zostĄ czynsze najmu sal w
placówkaclr.
Cenniki usług zatwierdzone zostały
uchwałami Zarzadu nr 9lŻ010 i 13/20l 0

17110 zmiany w strukturze organizacyjnej ZSM. Zmlany wprowadzono zgodnie z uchwałą

r8/10 przyjęcie planów gospodarczych na 20l0r Wykonana

19t10 upowaznienie członków RN do otwarcia
poszczegolnych części Walnego
Zgromadzenta.

Wykonano - poszczególne części WZ
otwierali upowaznieni członkowie RN

20110 reasumpcja uchwały RN nr 7512009 z dnta
27 .rr '2009r. i przywrócenie praw członka

Wykonano - pismo informujące o decyzji
RN przesłano w dniu 25.03.2010

2TIIO
26.03.

zatwjer dzęnie zmiany rł' regulaminie
zaspokaj ania potrzeb lokalowych

Wprowadzone zmiany zostaĘ przekazane
do stosowania.

22tr0 Zatwierdzęnie zmiany w Regulaminie
z|ecanta dostaw, usług i robót budowlanych
wvkonywan\ ch na rzecz ŻSM.

Zmiany w Regulaminie zostaĘ przekazane
odpowiednim słuzbom spółdzielni do
stosowania



Ż3l10 Zgoda na rozpoczęcie inlr estycji.- 2 garaze
przy Cehaka (ze środkóii obrotowych sp-
ni),bud.na oś.Piękna (kont1'nuacj a budowy
przez konsorcjum).

- GaraŻe - po opracowaniu dokumentacji
proj ektowo-kosztorysowej przez fi rmę

,,Pronabud'', podpisana została umowa Z

wykonawcą. Umowny termin zakończenia
tej inwestycji - 15.06.201 1r. - Budynęk
wielorodzinny przy ul.Spółdzielczej 9 - w
dniu 19.04.20 1 0 podpisana został,aumowa Z

konsorcjum, które realizuje tą inwesĘcję.
Jej zakończenie ustalone zostało na
30.09.2011r.

24110 zmiana w planach gospodarczych
spółdzielni na 201,0r.- wprowadzenie do
planu inwestycyj n e go, zadania
finansowanego zę środkow obrotowych
ZSM polegaj ącego na uporządkowaniu
terenu przy ul. Ks.Brzóski a następnie
zakupie, montazu i posadowieniu na nim
blaszanych boksów garaŻowych (docelowo
około 54 sztuki) w celu ich wynaimu.

Wykonana. Podpisano umowy najmu z 48
uŻytkownikami (od 1. 12.201 0r.)

251r0 zatwierdzenie zmian w Regulaminie
or ganizacy jny m Ży r atdowski ej S półdzie lni
Mieszkaniowei

Zmiany zostĘ wprowadzone

26110 jednorazowej nagrody pieniężnej dla
urzędujących członków Zarządu ZSM (WZ-
rrr 2010)

Nagroda została wypłacona Ż9.03.20I0r. w
wysokości zgodnej z uchwałąRN (lista płac
nr 1I713lŻ0I0)

Ż7lI0
Ż6.04.

Przyjęcie sprawozdania Zarządu wraz Z
opinią biegłej do przedłoŻenta W Z

Sprawozdan le przedłożone w przyj ętej
wersji na wszystkich częściach Walnego
Zgr o nadzeni a, które zatwierdziło j e
uclrwała nr 212010 z 11.06.2010r

Ż8lI0 Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej
do przedłozenia WZ

Sprawozdan ie pr zedł ożone w przyj ętej
wersji na wszystkich częściach Walnego
Zgr omadzenia, które zatwierdziło j e
uchwałą nr 1l20I0 z I1 .06.2010r

Ż9lI0 Zatwiet dzenie po działu członków na trzy
częściWZ

Liczba odbytych części Walnego
Zgromadzenia zgodna z przyjęĘm
podziałem.

30/1 0 Ustalenie odpłatności za dokumenty i ksero
dokumentów wydawanych na wniosek
członka spółdzielni

Uchwała została przekazana stosownym
słuzbom spółdzielni do wiadomości i
stosowania

3U10 PtzedłuŻenie okresu rozliczeniowego o 1

miesiąc w 20 bud. z wyższym zuŻycl'em
ciępła niz wnięsionę zaltczkt

Wykonano zgodnie z uclrwałą.

32110 zmiana w planach gospodarczych
spółdzielni na 2010r, polegająca na
uzupełnieniu planu remontów lokali
uzltkowvch

Zmiana została wprowadzona zgodnie z
uchwałą.
Zmiana skorygowana uchwałą nr 39lŻ010

3i/1 0 zatwierdzęnie planu remontów i inwestycji
finansowanych z centralnego funduszu
remontowego.

Plan został przyjęty do realizacji.

341r0 zatwier dzęnie kalkulacj i stawki za lokale
uzvtkowe własnościowe wolnostoiące.

Nowe stawki zostały przekazane
uży.tkownikom lokali

351r0
28.05.

przyj ęcla sprawozdania fi nansowe go Z SM
zaIkwaftał2010r.

Wvkonana



361r0 zmiany w strukturze organizacyjnej ZSM. Zmiany zostały wprowadzone do schematu
organizacyinego.

37 t10 zwiększenia planowanego na 20l0r.
funduszu płac.

Wykonano zgodnie z uchwałą

38/10 zmiana stawek spłaty kredytu w budynkach
sfinansowanych ze środków KFM.

Wykonano poprzez powiadomienie o
nowych stawkach mieszkańców kompleksu
mieszkaniow e go, zrealizowanego ze
środków KFM.

391r0 zmianaw planie remontów lokali
uŻ1'tkowych, będącym częścią planów
gospodarczych spółdzielni na 20 1 0r.,
polegaj ąca na podwyzszęniu wańości
planowanych robót remontowych pokrycia
dachowego wraz wymianą obróbek
blacharskich w pawilonie handlowym przy
ul. Marii Skłodowskiej 14, do kwoty
25.000,00.

Uchwałą 5612010 zakres remontu
rozszerzony został o roboty związane z
ociepleniem budynku

40110 zatv,ierdzenie zmiany w planie remontów t

inwestycj i finansowanych z centralnego
funduszu remontowego (kolejny Iokal z
fenolem)

Na cztery pozycje ujęte w planie wszystkie
zostaĘ wykonane

41110 upowaznienie do otwarcia poszczególnych
części Walnego Zgr omadzenta.

Wykonano - poszczególne części WZ
otwierali upowaznieni członkowie RN

42tr0
Ż3.06

ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Przeprowadzono zgodn i e z zasadami
określorryrri w $ 42 ust.3 statutu. Treść
uchwĄ podana do wiadomości członków
na stronie internetowej spółdzielni oraz
poprzez wy.wieszenie w biurze zarządu i

administraci ach osiedlowvch.
43110 Przyjęcie termlnarza posiedzeń RN w Ii

połroczu 2010r. i tematyki posiedzenia w
liocu 2010r.

Wvkonana

44t10 Uchwalenie j ednorazowej nagrody
pienięznej dla urzędujących członków
Zaruądu Żsld wr az ze zwiększeniem
funduszu ołac na 20I0r.

Nagroda została wypłacona 24.06.2010 w
wysokości zgodnej z uchwałą RN (lista
109l6lŻ010)

45110
23.07

pr zyj ęcta sp rawo zda nia z r eallzacj i uchwał
RN podiętvch w I połroczu 20I0r.

Wvkonana

46110 Aneksu do uchwały nr 4312010 w Sprawle
tęrminarza i tematyki posiedzeń RN w II
oółroczu 20I0r.

Wykonana

47 t10 zwiększenia funduszu płac na 2010r.o
kwotę 103.938,-

Naliczono zgodnie z uchwałą

481i 0 wykluczenia ze spółdzielni P.. Złożył prośbę o nie kierowanie sprawy o
eksmisj e deklaruj ąc j ednocześn ie spłatę
długu w miesięcznych ratach po 1000,-zł.
Nie wywiązał się - w I 201 ]r został
skierowany pozew o eksmisję, która jest w
toku

,ł9/1CI wykluczenia ze spółdzielnt P...........'..' W listopadzie 2010 spłacił całezadłuŻenie-
brak wystąpienia o przywrócenie praw
członka spółdzielni.
W 2011 wołacił tvlko ieden czNnsz - w IV



otrzymał wezwanie do dobrowolnego
oDuszczenia lokalu

50/1 0 wykluczenia ze spółdzielni P'. W sĘczniu 2011 skierowano pozew o
eksmis_ię, która jest w toku

51t10 wykluczenia ze spółdzieini P.' W styczniu 2011 skierowano pozew o
eksmisję, która decyzj ąZarządu została
wstrzymana, w związku ze złoŻonym
zobowiązaniem spłaty długu do końca maja
Ż011

s2tr0
31.08

ptzyj ęcia sprawozdania fi nansowe go ZS M
zaIpółrocze 2010r.

Wykonana

531r0 Zatwięrdzenia od 1. 1 0.20 1 0r. zaliczęk na
energię elektryczną w 66 nieruchomościach
(tozliczenie niedoborów i nadwyżek do
30.06.2011)

Wprowadzono do naliczeń czynszowych od
1.10.2010r.

54110 Zatwierdzenie zahczek: max i min.w
lok.opomiarowanych, w lok. nie
ooomiarowanvch i cennika Metrony

Wprowadzono do naliczeri czynszowych od
1 .10.2010r.

55/1 0 Zatwierdzenie zmian w Regulaminie
rozliczania c.o w ŻSld (tozdziałII pkt 6 i
rozdziałYI)

Zmiany wprowadzono do stosowania

561r0 Zatwier dzenie planu remontów lokali
uzytkowych finansowanych ze Środków
CFR

Wszystkie pozycje ujęte w planie zostaĘ
wykonane

57110 Zatwięr dzenie zadań remontowych do
sfinansowania ze środków CFR

W trakcie reahzacji

s8/1 0 Zatwięrdzenie kosztu budowy i wartości
poszcze golnych lokali w zr eahzowanym
budynku przy ul. Społdzie|częi 7]

Na l l.04.2011r sprzedanych zostało 14

|okali. od 1.01'2011 zwiększyła się cena
brutto z urvagi na wzrost podatku VAT

5ql1a Zatwietdzęnie kosztu budowy i war1oŚci
poszczegolnych lokali w realizowanym
budvnku nrzv ul. Soółdzielczei 9

W trakcie realizacji.

60t10
30.09

zatwierdzenia kosztu budowy i ceny
sprzedaŻy lokali użytkowych przy ul. Izy
Zięlinskiei 32.

Wykonana - wszystkie lokale zostĄ
sprzedane po cenie zatwierdzonej w
uchwale RN

6rlr0 zatwt er dzenie ceny przeniesienia prawa
uzy.tkowania wieczyste go nieruchomo ści
gruntowej ( działka ewidencyjn a w 27 5] o
pow. 655 m2; polozonej w Żyrardowie.
obręb 2, w kwocie 83.800,00.

Brak odpowiedzi uzytkownika tej działki,
na przedstawioną cenę zakupu.

62110 wyrazenie zgo dy na r ozpo częcie działin
związany ch z zago sp o darowaniem działki
ewidencyjnej nt 2746187 połoŻonej u zbiegu
ulic Jedności Robotniczej i Kacperskiej
(budowa w systemie developerskim
pawilonów handlowychi 6 garaŻy dla
członków soółdzielni).

Rezygnacja osób, które byĘ clrętne na
zakup powierzchni lrandlowo-usługowej
Realizacja uchwały jest więc uzaleŻniona
od pozyskania kompletu przyszĘch
uĄtkowników.

63t1,0 uchwalenie podwyzszenia od 1 .02.20IIr
odpisu na fundusz remontowy, o 0,50złlm',
z uwzględnieniem podziałuw obydwu
administracj ach' odpowiadaj ącego
potrzebom osiedli i poszczegolnych

Wysłane zostĄ imienne zawiadomięnia
informujące o przyczynach zmiany stawki;
do naliczeń zmiany zostaną wprowadzone
od I .02.201 1r.



nieruchomoŚci

64110 wykluczen te z Zrir ar dor.r'skiej S połdzielni
Mieszkaniowej Pani

W stycznirr 2011 wysłanę zostało pismo z
wezwaniem do dobrowolnego opuszczenia
lokalu. Wobec braku wpłat przygotowany
został pozew o eksmisię z |okalu.

65tr0 wykluczen te z Zyr ar dowskiej Społdzielni
Mieszkaniowej Pani

W styczniu 20l1 wysłane zostało pismo z
wezwaniem do dobrowolnego opuszczenia
lokalu. Wstrzymano pozew o eksmisję z
uwagi na spłatę zadłużenia podstawowego,
aktualnie spłacanyjest dług z konta
rozliczenia wodv

66110 wykluczenie z Zytardowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Pani

W styczniu 2011 wysłane zostało pismo z
wezwaniem do dobrowolnego opuszczenia
lokalu' Wobec braku wpłat przygotowany i
wysłany został do sądu pozew o eksmisję z
lokalu.

67 tr} wykluczen ie z Zyr ardowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Pani

W styczniu 201 1 wysłane zostało pismo z
wezwaniem do dobrowolnego opuszczenia
lokalu. Wstrzymano pozew o eksmisję z
uwasi na sołacane zadhłżenie.

68/r 0 Uchylenie uchwały RN nr 712007 z dnta
23.0Ż.200]r. i przylwócenie praw członka
cnółrlzielni Peni

Pismo wrazz uclrwała zostało przekazane
zainteresowanej.
Złożyła wniosek o przeksńałcenie w
odrębna własnośó

691r0
29.10

W sprawie wyboru biegłego rewidenta do
badania sprawozdania finansowego za
2010r.

Podpisano umowę z firmąAUXILIUM
AUDYT Krystyna Adamus, Jadwiga Faron-
spółka komandytowa z siedzibą w
Krakowie. W dniu 11.04.2011
przedstawio na została przez biegłąrewident
opinia i rapoft zbadania sprawozdania.

701r0 Zatwietdzenie dla uzytkowników lokali
mieszkalnych i uzytkov\rych
zr oŻnicow anych opłat za po dgrzanie wody
zimnej w węzłach indywidualnych i
grupowych, w wysokościach i terminach
ujętych w załączntku do uchwały.

Nowe stawki wprowadzono do naliczeń
zgodnie z terminami wykazanymi w
załączniku do uchwaĘ.

71110 zatwiet dzęnl'ę zmtany w re gulaminie
tworzenia i gospodarowania funduszami
oraz zasad gospodarki fi nansowei ZSM

Zmiany wprowadzono do stosowania

721r0 zatw ter dzeni.e zmtany w re gulaminie
tworzenia i wydatkowania środków
funduszu na remonty Zasobów
mieszkaniowych w ZSM.

Zmiany wprowadzono do stosowania

73110 zatwier dzenie tre ści re gulaminu
gospodarowania środkami na prowadzenie
działalności społecznej, oświatowej i
kulturalnej ZSM.

Traci moc regulamin gospodarowania
środkami na prowadzenie działalności
spolecznej. oświatowej i ktrlturalnej ZSM.
zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr
4612005 230.09.2005r.
Nowy regulamin wprowadzony do
stosowania.

7 411A Zatwięrdzenie zmiany w planach
gospodarczych na 20 1 0r.polegającej na

Wszystkie roboty zostaĘ zlecone do
wykonania. Zakończono prace na bud 1 5W
i 35T - pozostałe w trakcie realizacii.



plzesunięciu niew}.korz1,stanych środków z
funduszu gazow-ego i rezerwy finansowej na
fundusz remontowy budynkowy i
przeznaczeniu tych środków na określone w
uchwale roboty remontowe w budynkach.

Termin umowny zakonczenia robót upł1rva
31.05.2011r.

7 sl10
26.11

przyj ęcie sprawozdania ltnansowego ZSM
za III kwartały 20I0r.

Wykonana

76tr0 finansowanie kosztów budowy hydrofornr r

zmian w planie remontów na2010r.
Wszystkie roboty zostaĘ zlecone do
wykonania przez ftrmy, które wygrały
przetarg na roboty remontowe w 2010r

przyj ęcia planu remontów zasobów na

201h.
Do realizacji w 201 1r.

przyjęcia planów remontów na
20 1 1 r.finansowanych z Centralnego
Funduszu Remontowego

Do realizacji w 201 I r.

791r0 zmrany w planach inwestycji na20l0r.
(zwiększenie nakładów na sarażę blaszane)

Wvkonana

pr zyj ęcia planu działin inwe stycyj nych na
201k.

Do realizacji w 2011r

81/r 0 Wykluczenie zZSM . W sĘczniu 2011 wysłanę zostało pismo z
wezwanięm do dobrowolnego opuszczenia
lokalu. Wobec braku wpłat w kwietniu
skierowany został do sądu pozew o
eksmisię z lokalu.

,.i

17.12
Przyjęcie terminów i tematyki posiedzeń
RNwIpółroczu20IIr.

Do realizacji w 2011r

Zatwterdzęnie płacy dla członków Zarządu
na20l]r

Do realizacji w 2011r

84110 zatwierdzęnie kosztów budowy dwoch
boksów garaŻowychprzy ul. Cehaka

Podpisana została umowa z wykonawcą
ulnowl'ly terlnill zakończenia illwestycji -
15.06.201 1r.Podpisano umowy z chętnymi
na zakup garaży w cenie zgodnej z uchwałą
RN

85/1 0 zlecenie lustracji pełnej działalnoŚci
spółdzielni za lata 2007 -2009 oraz
inwestycji prowadzonych w 2009r.

Pi smo z załączonąuclrwałą przesłano do
Związku Rewizyjnego SM RP w dniu
Ż9.I2.20l0r.
Lustracia rozpoczęła się 4.04.20 1 l r.

, i::i!vlsKA
;i': lttBliZKAt{ioł
hiada*rcsa



LCH\\ ĄŁA \r 2l20l1
Walnego ZgromadzenrazS\1 odbl'uanego \\-dniach 9,12116 maja 201Ir.

w sprawi e: zatwięrdzenla sprarł,ozd an Zarządu z działalności ZSM za 20I0r.
i kierunkow jej rozwoju na 201 1.

Walne Zgromadzęnie działając na podstawie $ 35 pkt.I,z i 5 Statutu Spółdzielni
p o stanaw ta zatw ier dzic :

s1
1. Sprawozdanię Zarządu ZSM z dztałalności w 2010r.wraz zkjęrunkami jej

rozwoju w 2011.
2. Roczne Sprawozdanie finansowe Spółdzi elni za 2010 rok, na które składają się:

1) wprowadzęnie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia20l0 roku' który po stronie aktywów

i pasywów zamyka się sumą 140.736.635,Ż9zł
3) rachunek zysków i strat zarok obrotowy od 1 stycznia2010 roku

do 3 1 grudnia 2010 roku, wykazuje zysk netto w wysokości 1 .081.488,,62zł
4) zestawienie zmianw funduszu własnym Za rok obrotowy od 1 stycznia 20I0r.

do 31 grudnia 2010 r.,wykazuje zmniejszenie funduszu własnego o kwotę
4.923.935,05zł

5) rachunek przepływów pienięzny ch za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do
31 grudnia2}L}r.Wkazuje wzrost stanu środków pienięznych o kwotę
1.711.421,5

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

$2
Nadrv-vzkę b i 1 an s ową netto w wys oko ści 1 . 08 1 . 488,62 zł W alne Zgr omadzenie

poStanawia podzielić następuj ąco :

- na zasilenie centralnego funduszu remontowego spółdzielni - I.022.499,08
- na zas7lenie działalności spółdzielczych domów kultury - 58.989,54

s3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.05.201Ir.

Podpisy
Sekretarze Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia w częściach, odbywanego w dniach:

1 . 9.05.201 1r. 1

/-ffi';;#ń;;il;;;;
2. 12.05.201 lr. / 4

.............,. #
l-lEwa Slawińska

3.16.05.2011r.
l-lHanna Borowska

..łl]::r.'.........
/-/Stanisław Popielczyk

l-lRyszard Sochański

,ł
1.. : :

'''..
l-lBarbara Rzeczycka



UCHWAŁA NR 312011

Walnego ZgromadzenrazsM odbywanego w dniach 9112116 maja 2011r.

w sprawie: zatwierdzęnta sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał podjętych przez
Walne Zgromadzenie odbywane w dniach7,8 i 10 czerwca2}I)r.

s1

Na podstawie $ 3 5 pkt. 2 Statutu Żsw Walne Zgromadzęnię zatwietdza
sprawozdanie zrealizacji uchwał podjętych na WalnymZgromadzeniu w dniach 7, 8

i 10 czerwcaŻ0I0r.

s2

Uchwała wchodzi w Życie z dnięm20.05.2011r.

Załącznikz
1. Sprawozdanię z realizacji uchwał

podj ętych przez Walne Zgromadzenie
w czerwcu 2010r.

Podpisy
Sekretarze Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia w częściach, odbywanego w dniach:

Tt ,.
1'^'t

//*t;;ł"*"ia;i;;;;;;

2. 12.05.2011r. Lł
...............1.1.\................
l-lEwa Slafińska

.i
,ti'.

3. 16.05.201 lr. .' ''.'r,,
l-lHanna Borowska j

r\
't i / i

.. ' łt )r-Łłł,.ią-{.-
l-lBarbara Rzbczvcka



I
SPRAWOZDA|{IE Z REALIZACJA UCHWAŁ

WALI{EGO ZGROMADZENIA

ZYRARDowsKIE"r spÓłoZIEL|{I MIESZKAI\IowEJ
- czerwiec 2010r. -

Walne Zgromadzenie ZSM, które odbyło się w trzech częściach od 7 do 10 czerwca 20I0r.,
podjęło 11 uchwał.

Uchwały utworzyły cńery grupy tematyczne: trzy - z głosowań
z głosowania tajnego.

Zostało zrealizowanych 9 uchwał, a 2 są w trakcie realtzacjt (7 i 8).

wykonania za'wier a załącznik nr 1 do niniej szej informacj i.

jawnych oraz jedną -

Treść oraz stopień ich

RODZAJE
UCHwAŁ

rl,oŚC NUMERY
UCHwAŁ

RTALIZACJA
w CIAGŁEJ
REALIZACJI

ZREALIZOWANE

ORGANIZACYJNO-
SPRAWOZDAWCZE

5 1-41r0,
6lr0

5

INWESTYCYJNO-
FINANSOWE

4 5tr0,
7-9110

2 2

CZŁoNKoWSKIE l0/10 1

WYBORCZE 1 1 1/10 I

RAZEM 11 Ż 9



Za|ączniknr l

REALIZACJA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA ZSM - czerwiec 2010r.

NR TRESC WYKONANIE

1tr0 W sprawie zatwterdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z dziaŁalno ści za 2009t .

Sprawozdanie zostało zatwtęrdzote
w wersii wzędłożonei przez RN.

2110 W sprawie zatwier dzenia sprawo zdan Zarządu
za2009r. i kierunków jej rozwoju na20l0r.:
1. Sprawozdanie Zarządłl Żstvl z działalności w 2009r.

wraz z kierunkami jej rozwoju w 2010r.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za2009r.,

na które składają się:
a) wprowa dzenia do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzien3I.12'2009r., który po

stronie aktywów i pasy'wów zamyka się sumą
I44.557 .828,65zł,

c) rachunek zysków i strat zarok obrotowy od
1.01.2009r. do 31.I2.2009r' vłykazujący zysk netto

w wysokości - 760.233,80zł,
d) zestawienię zmianw funduszu własnym zarok

obrotowy od 1 .0 1 .2009r. do 3I .12.2009r.,
wykazujące zmniejszenię funduszu własnego o
kwotę 13 .3 44.227,8I zł,

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
od 1.01 .2009r' do 3I.I2.2009r. v,,ykazujący
zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
374.294,38zł,

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Nadwyzkę bilansową netto w wysokości 7 60.233,80zł
WZ postan awia podzielió następuj ąco :

a) na zasilenie centralne go funduszu remontowego
spółdzielni _ 7 14'7 81,99zł

b) na zasilenię działalności spółdzielczych domów kultury
_ 45.445,8Izł

S prawo z dan ie Z ar ządu zatulier dzone
uchw ałą2 l I 0 w Z zostało zŁoŻonę w
Sądzie Rejonowym w Warszawie oraz
Urzędzie Skarbowym w Radomiu.
Przekazane zostało również do
baŃow. z których ZSM spłaca
kredyty tj.: PKO Bank Polski, Kredyt
Bank, KFM.
Sprawozdanie fi nansowe zostało
ogłoszone w Monitorze
Społdzielczym - B nr 95 w dniu
15.12.2010r.

3lr0 W sprawie udzielenia absolutorium człoŃom Zarządu:
1 . Preze sow i Zarządu - Marianowi Rusinowskiemu
Ż.Z-cy Prezesa ds. Techniczno - Eksploatacyjnych

Adamowi Szymonikowi
3.2-cy Prezesa ds. Ekonomicznych - Hannie

Jędrzeiewskiei

W Z ldzie|iło ab so lutorium wszystkim
członkom Zarząill.

4lr0 W sprawie zatwrcrdzęnia sprawozdanzrcalizacji uchwał i
wniosków podjętych przezWZ z 8-23.06.2010r' iWZ z I'
5.03.2010r.

S prawo zdan ia zo stały zatw rct dzone
w wersj ach przedłożony ch przez
Zarząd.

5lr0 W sprawie określenia łącznej sumy zobowl'ązan' jaką
spółdzielni a moŻe zacirynąc w imieniu członków :

I. nabieŻącę zobowiązania w 20I0r., do kwoty

Suma zobowiązanw 2010r. nie
pt zeI<r o czyła okre Ślonych kwot.



35.000.000 ,00zł;
2. na termomodernizację i irrne działanta remontowe w
latach 2010-2013, do kwoty 5.000.000,00zł"

6l1A W sprawie uchwalenia zmianw Regulaminie Rady
Nadzorczej.

Zmiany w Regulaminie RN zostały
uchwalone w wersji przedstawionej
pTzezZarząd.

7110 W sprawie zgody nazbycie prawa uż1'tkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej : działk a 27 57 (dom
j ednorodzinny-os.Piękna).

W celu realizacji uchwały, ZSM czeka
na decyzję użytkownika działki, który
został poinfbrmowany o wysokoŚci
kwoty do zapłaty wynikającej z
operatu szacunkowego.
W listopadzle 20I0r. zostaŁ wysłany
monit w sprawie wpłaty. Kolejny w
lutym 201h.
Brak odpowiedzi zę strony
zainteresowanego.

R/10 W sprawie zgody na odpłatne przeniesienie prawa
uz1tkowania wieczyste go nieruchomości gruntowych :

działka 27 87 l 3 4 i działka 2] 87 l 32 (budynki mieszkalne
wielorodzinne-os. Piękna).

Realizacja uchwały mozliwa po
zakonczentu budowy, która
zaplanowana jest na 30.01.20Ih.

9lr0 W sprawie zgody na odpłatne przeniesienie prawa
uzytkowania wieczyste go nieruchomo ści gruntowych :

działka 23 l 7 l I ] i działka 23 I 7 l 1 8 (lokale użytko we -

os.Wschód).

Zreahzowano - w odniesieniu do
działki 23 17 l I7 przeniesienie udziału
(1) zostało zrealtzowane w grudniu
2010r.; w odniesieniu do działki
2317 l 18 przeniesienie udziałów (8)
zostało zr ealizow ane w październiku
(7) i listopadzie (1) 2010r.

10/10 W sprawie odwołania PanaJt
od uchwały RN 76109 o wykluczeniu ze spółdzielni.

Uchwała RN została utrzymana w
mocy.
Wysłane wezwanię do dobrowolnego
opuszczenia lokalu z terminem
13. 1 1 .2010r.
Spec. ds. prawnych przygotowuje
Dozew o eksmisie.

11/10 W sprawie wyboru RN na kadencję w latach 2010 - 2013:
1. Borowska Hanna
2. Bronowski Mirosław
3' Choiński Lech
4. Drużyński Andrzej
5. Kierlattczyk Wiesława
6. Kucharski Lech
7 ' Łagutko Hanna
8. MarczakKrystyna
9. Popielczyk Stanisław
1 0. Polaczek-Farska Iwonna
11" Rypina Krystyna
12.Rzeczycka Barbara
13. Sławińska Ewa
1 4. W alczak Włodzimierz
15. Zielińska Krystyna

ZreaIizowano - RN ukonst1.tuowała
się 23.06.10r. (Uchwała RN 42110).

Wpis do KRS z 7.09.2010r.

- l'i
,t.r.. I r'-

Ll
-,- 4-Lt. I)

,'I



UCHWAŁA Nr 412011
Walnego ZgromadzeniazsM odbywanego w dniach 9112116 maja 20IIr.

w s p rawie : absolutorium dla członkow Zarządu Zyrar dowskiej Społdzielni
Mieszkaniowej

$1

Na podstawie $ 35 pkt. 3 Statutu ZSM _ Walne Zgromadzenlę udzidla absolutorium
członkom Zarządu spółdzielni :

1. Prezesowi Zarządu - Panu Marianowi Rusinowskiemu

2. Z-cy Prezesa ds. Technicznych - Panu Adamowi Szymonikowi

3. Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych - Pani Hannie Jędrzejewskiej

s2

Uchwała wchodzi w życie z dntem 20.05.2011r.

Podpisy
Sekretarze Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia w częściach, odbywanego w dniach:

:. \',

1.9.05.2011r. . i' i
Ąi

,V!...............

/-/Wiesława Kierlańczyk

Ż. 12.05.2011r.
...r....r.......i.

l-lEwa Słań,ińska

3. 16.05.2011r.'' -,,' .,
'\

l-lHanna BorowskA

!)'

l-lRyszard Sochański

l\ 
.,ł

-'_'' i '--'' Łkł .-
a

l-lBarbaraRzeczycka



UCHWAŁA NR 5l20II
Walnego ZgromadzeniazsM odbywanego w dniach 9112116 maja 2011r

w sprawie: uchwalenia zmian w statucie Zyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

s1

Na podstawie $ 35 ust.1 1 Statutu ZSM -Walne Zgromadzenie zatwiqdzazmiany w
statuc i e z go dni e z tr eścią załącznika do nini ej szej uchwały :

$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.05.2011r.

Podpisy
Sekretarze Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia w częściach odbywanego w dniach:

I . 9.05.201 lr. .:
.....'..r1 ......

/-/Wiesłalł a Kierlańczyk

2. 12.05.2011r. ł ł.,q
;';; " "' :"" ",'.1, 

"" 

" " " " " "'
/-/LWa StawrnsKa

3. 16.05.201 lr.
,':,................

l-lHanna Borowska

/-/Stan islaw Popielczi k

l-lRyszard Sochański

")
.......... :... l..t.l:. :.:!.:i.:...
l-lBafbara Rzeczycka

| \ -..- .l



UCHWAŁA Nr 61201l
Walnego Zgromadzenia odbywanego w dniach 911.2'16 maja 20IIr.

w sprawie : określenia sumy zobowiązań Społdzielni.

$1

Na podstawie $ 35 pkt. 8 Statutu Żsw- Walne Zgromadzęnie określa Sumę

zobowtązań, jakie Społdzielniamoże zaalqgnąe w imieniu członków, do kwoty
4 0. 0 0 0. 0 0 0,00 zł, słownie : cńer dzieśc i mil i ono w złoty ch,

s2

Uchwała wchodzi w Życie z dniem 20.05.20t1r,

Podpisy
Sekretarze Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia w częściach, odbywanego w dniach:

- --)

1. 9.05 .20IIr. \'.

/-/Stanisław Popielczyk

I :'/

/-iWiesława Kierlańczyk

I
!

2. 12.05.2011r. t !,|'ł/
,d.....,!

l-lEwa Słąr&ińska l-lRyszard Sochański

3. 16.05.2011r.
l

....-..ri
l-lHannaBorowskb



UCHWAŁA NR 712011
Walnego Zgromadzenia Żswodbywanego w dniach 9,12116 maja 2011r

W sp rawie : odpłatneg o zby cia prawa uzytkowan ia wieczystego nieruchomości
gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji handlowo usługowej

s1

Na podstawie $ 35 pkt. 6 Statutu Z.S.M., Walne Zgromadzenie Zyrardowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej wyraŻa zgodęna odpłatne zbycie:

1. Prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej' połozonej w
Zyrardowrc przy ulicy Kapitana Pałaca 33a, oznaczonej w ewidencji gruntow

iako działka nr 2745166 o pow. 74 m2, obręb 2 , zabudowanej budynkiem o

funkcji handlowo usługowej' w zabudowie szeregowej o powierzchni
zabudowy 66 mŻ .

2. IJdziału wynoszącego 1/10 w prawie uzytkowaniawieczystego nieruchomości
gruntowej, połozonej w Zyrardowie przy uI. Kapitana Pałaca 31 c, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 2745158 o pow. 35 m2, obręb 2 oruz
udziału wynoszącym IlI0 częśc budynku' usytuowanego na tej

nieruchomości, stanowiącego pomieszczenle techniczne (węzeł c.o.), o
powierzchni zabudowy 35 -t i po*. uzytkowej 28,50 m2

s2

Uchwała wchodzi w Życie z dnięmŻ0.05.20l1r.
Podpisy

Sekretarze Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia w częściach, odbywanego w dniach:

1. 9.05.201 1r.
I

/-/Stanisław Popielczyk/-/wiesława Kierlańczvk

2. 12.05.2011r.

l-lEwa Słaivihska

3.16.05.2011r.

/-/ Rvszard Sochański

l-lBarbara Rzeczvckal-lHanna Borowska



UCHWAŁA NR 812011
Walnego Zgromadzenia ZSM odbywanego w dniach 9,12,16 maja 2011r

W sprawie: odpłatnego zbycia prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji handlowo usługowej

s1

Na podstawie $ 35 pkt. 6 Statutu, Walne Zgromadzenle Zyrardowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej wyraża zgodę na odpłatne zbycie :

1. Prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, połozonej W
Zyrardowrc przy ulicy Kapitana Pałaca 33b' oznaczonej w ewidencji gruntow
jako działka nr 2745165 o pow. 62 m2, obręb 2, zabudowanej budynkiem o

funkcji handiowo usługowej, w zabudowie szeregowej o powierzchni
zabudowy 48m2 .

2. IJdziaŁu Wynoszącego 1/10 w prawie uzytkowaniawieczystego nieruchomości
gruntowej' połozonej w Zyrardowie przy uI. Kapitana Pałaca 31 c, oznaczonej
w ewidencji gruntow jako działka nr 2745l5B o pow. 35 m2, obręb 2 oraz
udziału wynoszącym ] l10 częśc budynku, usytuowanego na tej nieruchomości,
stanowiącego pomieszczenie techniczne (węzeł ..o.), o powierzchni zabudon.y
35 m2 i pow. uzytkowej 28,50 m2

s2

Uchwała wchodzi w zycie z dniem 20.05.2011r.

Podpisy
Sekretarze Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia w częściach, odbywanego w dniach:

1. 9.05 .2011r.

/-/Wiesława Kierlańczyk

2. 12.05.201 I r. 'u/
" """" "' ?';ił" """" """"
l-lBwa Sła'h'ińska

3. 16.05 .2011r.

/-/Stan i sław Popie1czyk

l-lRyszard Sochański

l-lHanna Borowska l-lBarbara Rzeczycka

l0



UCHWAŁA NR 9l20II
Walnego ZgromadzeniazsM odbywanego w dniach 911211.6 maja 2011r

W sp rawie : odpłatneg o zby cia prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej zabudow anej budynki em

sl

Na podstawię $ 35 pkt. 6 Statutu.' Walne Zgromadzenie Zyrardowskiej SpółdzięIni
Mieszkaniowej wyraża zgodę na odpłatne zbycie:

a) prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej' połozonej w
Zyrardowie, oznaczonej w ewidencji gruntow jako działka nr 268415 o pow.
22O m2, obręb 2

b) prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, połozonej w
Zyrardowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 268417 o pow. 97
m2, obręb 2

zabudowanych budynkięm o łącznej powierzchni uzytkowej 257,40 m2

$2

Uchwała wchodzi w Życie z dniem 20.05.2011r.

Podpisy
Sekretarze Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia w częściach, odbywanego w dniach:

1. 9.05.201,1r. t
t i.,"Y""""""""

/-/Wiesława Kierlańczyk

i
2. 12.05.2011r. /f ,

irr*łr,r,^*K'^ l-lRyszard Sochański

3.16.05.2011r.
t.,-- -,,

.............'...,....... !........ " "

l-lHanna Borowska

lr,' :. |/1t l ' L_.Ł-'"c......;.........'Ł.:.......;.....* -..
l-lBarbaraRzeczycka

ll



UCHWAŁA NR 10/2011
Walnego ZgromadzeniazsM odbywanego w dniach 9,12116 maja 2011r

W sp rawie : odpłatn ego zby cia prawa uzytkowan ia wieczystego nieruchomości
gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej hydroforni H1

s1

Na podstawie $ 35 pkt. 6 Statutu, Walne Zgromadzenie Zyrardowskiej Spółdzielnl
Mieszkaniowej wyraŻa zgodę na odpłatne zbycie prawa uzytkowania wteczystego
nieruchomości gruntowej, połozonej w Zyrardowie, oznaezonej w ewidencji gruntów'

1ako działka nr 2684171 o pow. l59 m2, obręb 2, zabudowanej budynkiem po byłej
hydroforni Hl.

s2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20.05.2011r.

Podpisy
Sekretarze Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia w częściach, odbywanego w dniach:
,-* ?

1. 9.05.201 1r. r. - ' {-", , "'
/H't",i''""""""" """"""""{

/-/Więsława Kierlańczyk /-/Stanię|ąw Ęopielczyk

"l /
2. 12.0s.2011r. li t- .i,.,,,/' ',

l-lEwa Sł9*ińska l-lRyszard Sochański

3.16.05.2011r. - .r'..........'...'...... ..........]}.'....:.]':.':i;,.';..i=rś
I-lHannaBorowska l-lBarbata Rzeczycka
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UCHWAŁA NR 11l20tt
Walnego ZgromadzentazsM odbywanego W dniach 9,1Ż11'6 maja 20t1r

W sp rawie : odpłatneg o zby cia prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej hydrofomi H3

s1

Na podstawie $ 35 pkt. 6 Statutu, Walne Zgromadzenie Zyrardowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej wyraża zgodę na odpłatne zbycie prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej, połozonej w Zyrardowie, oznaazonej w ewidencji gruntów'
jako działka nr 2684172 o pow. I87 m2, obręb 2, zabudowanej budynkiem po byłej
hydroforni H3

s2

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Podpisy

Sekretarze Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia w częściacho odbywanego w dniach:

1 . 9.05 .201Ir. '.Ł 
'' 
l

...ł:.............
/-/Wiesława Kierlańczyk

2. 12.05.20l 1r. ,(Ż
'i'/+"""""""

l-lEwa Sławińska

3. 16.05.2011r.
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UCHWAŁA Nr 12l201l
Walnego ZgromadzeniazsM odbywanego w dniach 9,12,16 maja 2011r.

w sprawie: wyborów do Rad osiedla.

s1

Na podstawie $ 35 pkt. 17 Statutu ZSM -Walne Zgromadzenie
następujących Rad osiedla, na kadencje w latach 201I - 2014 :

1 ) Zeromskiego, Sikorskiego
2) Batorego
3) Kościuszki, Centrum
4) Wschod
5) Teklin, Piękna, Łąkowa

9
7
11

10

15

dokonuje wyboru

mandatów
mandatów
mandatów
mandatów

mandatów

$2

Zgodnie z s 59 statutu społdzielni, Walne Zgromadzenię dokonuje wyboru
następujących członków, do poszczególnych Rad osiedla:
żeromskiegoo Sikorskiego :

1. Wesołowska Jadwiga
2. KacprzakJoanna
3. Piaseczna Alicja
4' Łagutko Hanna
5. Szemet Krystyna
6. Kierlańczyk Wiesława
7. Peno Barbara
8. Popielczyk Stanisław
9. Rypina Krystyna

Batorego:
1. Stefańska Zofl'a
2. Wiśniewska Irena
3. Matysiak Henryk
4. Lewandowska Teodora
5. LangaMaria
6. Choiński Lech
l. Mela Leszek

Kościuszki, Centrum:
1. Seferyniak Marian
2. GałązkaBarbara
3. Kamiński Włodzimierz
4. Wozniak Bogusław
5. Skoczyński Lesław
6. Waiczak Włodzimierz
7 . Gwiaździńska Krystyna
8. Bogucka Ewa



9. Druzyński Andrzej
10.Józekowski Tadeusz
11.SławińskaEwa

Wschód:
1. Boder Bogdan
2. Sabatowska Krystyna
3. Wiśniewska Bozenna
4. Firlej Norberl
5. Furmanik-Oracz Elżbięta
6. MarczakKrystyna
7. Miller Irena
8. Polaczek-Farska Iwonna
9. Sochański Ryszard
I}.Langanc Helena

Teklin, Piękna,Łąkowa :

1. Galiński jan
2. Tomaszewski Adam
3. Kucharski Lech
4. Marczaklidia
5. Chełmińska Jadwiga
6. Grundman Wojciech
7. Ratajczyk Teresa
8. Skonieczny Andrzej
9. Swędrowska Krystyna
lO.Borowska Hanna
1 1.CichockaElżbieta
12.Bronowski Mirosław
13.Rzeczycka Barbara
IŁ.Ztelińska Krystyna
l5.Ogonowski Witold

$3
Uchwała wchodzi w Życte z dniem 20.05.2011r.

Podpisy
Sekretarze

l. 9.05.2011r. . 'l 
' 

'-'"'li'. . . . 
;i. j . . . . . . . . . . . .

/-/Wieslawa Kierlańczyk

:

2. 12.05.201 I r. '1 
,,

............r1r;\
l-lEwa S{-a{vińska

3. 16.05.2011r.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia w częściach, odbywanego w dniach:

l-lRyszard Sochański

' . i t Y-A-2-
. . . . . . . . : .". . .Y.ri.: : . . . . . . . . . . . . . . . , . .

l-lBarbaraRzeczycka

/-/Stanisław Popielczyk

l-lHanna Borowska


