
PROTOKOL ZE ZWYCZ,AJI{EGO ZEBRANIA WI,ASCICIELI LOKALI
prz] nieruchomo6ci ,,Ogrody Mickiewicza" przy ulicy A. Mickiewicza 36VA w Puhusku

w dniu 31.03.2011r. w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Al. 1000Jecia 14 w Pultusku

l. Zebranie otworzyla o godzinie 17:40 Czlonek Zarz4&t Wsp6lnoty, Pani Katarzyna J6zurik.
Nastgpnie poprosila o zgloszenie kandydata na Przewodnicz4cego Zebraria. Obecni na zebraniu
czlonkowie Wsp6lnoty jednogloSnie zdecydowali, ze Przewodnicz4cym Zebrania bgdzie
Pan Grzegorz Rzepkowski.
Na protokolanta zglosil sig Pan Jakub Dyl, a do Komisji Skrutacyjnej zostal wybrany
Pan Tomasz Chrzanowski oraz Pan Arnr Bednarek. W uyniku jawnego glosowania wszystkie trzy
osoby zostaly jednoglodnie zaakceptowane.
Do reprezentowania lokali uzrytkowych Ul i U2 zostali wybrani odpowiednio Pani Jolanta Pianka oraz
Pani Ewa Chrzanowska. W glosowaniu jawnym osoby te zostaly jednoglo5nie zaakcepowane.
Przewodnicz4cy Zebtarllia o6wiadczyl, 2e Zebranre zostalo zwolane zgodnie z przepisami ustawy
o wlasno6ci lokali, moina wigc na nim rozpatrywa6 i poddawai pod glosowanie uchwaly wlaicicieli
lokali. Nastgpnie stwierdza, 2e w Zebrarfii bierze udzial 36 wlaicicieli /w tym 18 przez
pelnomocnik6w na podstawie upowainieri podl4czonych do listy obecnodci - zal. nr 1 do protokohr/,
posiadaj4 oni 0,485840263 udzial6w w nieruchomo6ci wsp6lnej, co ozitacza, 2e do podjgcia
lub odrzucenia przygotowanych uchwal niezbgdne bgdzie zbieranie podpis6w w trybie
indywidualnym.
Do zaproponowanego porz4dku obrad uwagg zglosil Pan Jacek Budniak i poprosil o moZliwodf
odczytania swojego sprawozdania z dzialalnodci dotyczqsej konserwacji tnz4dzefi elektrycznych
na osiedlu. ProponJcja ta zostala przyj gta j ednoglo6nie.
Innych uwag odnoSnie porz4dku obrad nie zgloszono.

2. Zgodnie z ptzyjEtym pon4dkiem obrad zostalo om6wione Sprawozdanie Zarz4du za rok 2010. Glos
w tej sprawie zabral czlonek zarz4du Jaroslaw wilk. Przedstawil on og6ln4 kondycjg finansow4
Wsp6lnoty, dzialania wykonane przez Zaru4d, do tej pory, negocjacje Zan4du z wykonawc4
PPU Zambet S.A., a takze bie24ce sprawy dotycz4ce frrnkcjonowania Wsp6lnoty. Wyja5nial r6wniez
w jaki spos6b zostaly rozliczone media za 15 miesigcy funkcjonowania Wsp6lnoty. Glos w tej sprawie
zabrala tzkize Katarzyna J62wik. Poinformowala ona,2e w przypadku os6b, kt6re maj4 duZe doplaty
i nie mog4 jednorazowo uregulowad tych platnosci, dopuszczalne jest zaplacenie nale2nojci w dw6ch
lub fizech ratach.
w punkcie tym zostaly om6wione r6wnie2 sprawy bie24ce, na przyklad pnegl4dy okresowe,
spotkania z lokatorami i inne. Sprawozdanie Zarz-4dn za rck 2010 - zal4cznik Nr 2.

3. Kolejnym tematem om6wionym na zebraniu bylo sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Glos zabral
Pan Bogumil Szczudlowski, kt6ry stwierdzil, 2e rczliczenie finansowe dostarczone przez Zarz4d, do
lokator6w przed zebraniem jest niewa2ne i Zle wykonane, ale dokumenty dostarczone w dniu zebrania
zrnieniaj4 poslae rzeczy. stwierdzil r6wnie2, Le rczliczenie udredniaj4ce koszty wsp6lne
za 15 miesigcy usprawiedliwia poprzedniego administratora z niedoci4gnig6 i popelnionych bl9d6w
i jest bezprawne. zanvcil r6wnie2 zarz4dowi, 2e ten przekro czyl pny19t4 kwotg 0,50 zllm2
na wynagrodzenie, gdyz wynaj4l radca prawnego, ksiggow4 oruz ztrbciL czlonkowi z3'jz4d]u koszty
poniesione na paliwo. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej stwierdzili, 2e s4 niewielkie rozbie2no(ci
migdzy kwotami przedstawionymi przez Pani4 ksiggow4, a kwotami przedstawionymi lokatorom
(dotyczylo frnduszu remontowego i konserwacji domofon6w). Zabrak\o r6wnie2 kwoty przychodu za
2010r. Wyrazili takze swoje w4tpliwo6ci dotycz4ce wplacanych przez lokator6w zaliczek. W rakcie
dyskusji polllszone zostaly r6wnieZ sprawy odczytu licznik6w i rozliczenia kwotowego i ilo6ciowego
za media, padl r6wnie2 zaftltr/., ze 7 dni przed zebraniem Komisja dostala nieaktualne dokumenty.
Przedstawiony dokument pod nazw4 Ocena i wnioski Komisji Rewizyjnej - zal4cznik Nr 3.



Nastgpnie glos zabrala P. Katarzyna J62wik reprezentuj 4ca Zan4d. Wyja{niala ona w4tpliwoSci
i zarztty czlonk6w Komisji.
Stanowisko Zarz4du dotycz4ce uSrednionych rozliczen za 15 miesigcy - zdaniem Zarz4dn taka forma
rozliczenia byla jedynym slusznym sposobem na uporz4dkowanie spraw ksiggowych
i rozliczenie zobowi4zair wykonawcy osiedla wobec Wsp6lnoty i Wsp6lnoty wobec
PPU Zambet (dotycz4ce czynsz6w za mieszkania wykonawcy, podziatu koszt6w energii elektrycznej
na potrzeby kotlowni, podzifi koszt6w przegrodzenia wiaty imietnikowej, podzialu kosz6w za
ogrzewanie czgSci B osiedla itp.).
Odno6nie przekroczenia kwoty przeznaczonej na wynagrodzenie Zarz4dn 0,50 ztotych/m2, argumenty
Zarz4du byly takie, ze w przyjQtym bud'Zecie na 2010 rok zaplanowana byla kwota na pomoc pra$'n4
oraz ksiggowq. Kwota ta nie zostala przekroczona. Zuztrty dotycz4ce zwrotu koszt6w paliwa r6wnie2
s4 bezpodstawne, bo dotycz4 okresu, w kt6rym Zarz4d nie pobieral wynagrodzenia za swoj4 praca i
nie mial sprecyzowanego bud2etu i ustalonego z lokatorami schematu dzialania. Kwota,ln6t4 Zaru4d,
zwr6cil za paliwo jednemu czlonkowr Zarz4ba,byla zgodna z obowi4zujecymi limitarni.
Odnodnie rozbie2no6ci pomigdzy tyliczeniami ksiggowej, a tymi, kt6re zostaly przedstawione
lokatorom Zarz4d wyjasnial, ze og6lna kwota jest zgodna. Rozbie2noSci spowodowane
s4 nieprecyzyjnym uwzglgdnieniem niek6rych wydatk6w. Na przyklad nie ma budZetu
na konserwacje domofon6w, ale owa czlmno66 ksiggowana jest wsp6lnie z konserwacj4 elektryczn4
osiedla, na kt6rq uwzglgdniony jest bud2et.
Katavyna J62x,tik zanaczyla IakiAe, Ze statystyka zuZycia medi6w jest prowadzona, a liczniki
spisywane s4 raz w miesi4cu od miesi4ca wrzeSnia 2010 roku. Wczedniej liczniki spisywane byly ruz
na kwartal zgodrie z wczeSniejszymi ustaleniami Zarz4du oraz dodatkowo przed uruchomieniem i
wyl4czeniem CO.

4. Pan Jacek Budniak odczytal sprawozdanie z dziaNalnoflci firmy SCANMEDIA na osiedlu,
a tzkihe om6wil sprawy zllti4zane z be4rieczeristwem uZytkowania pomieszczeri garaZo*ych
i domofon6w - zal4cznik nr 4.
Jacek Budniak po om6wieniu sprawozdania ze swojej dzialalnoici wspomnial r6wnie2 o zbyt
wysokich, jego zdaniem, stawkach za media, a w szczeg6lnosci za centralne ogrzewanie.
Glos w tej sprawie zabrala Katarzyna J6zr,rdk wyj adni aj1c, 2e stawka ta byla wrgcz niemo2liwa
do ustalania przed pocz4tkiem okresu Wewczego. Bylo to spowodowane t)'m, 2e podgrzanie wody
i ogrzewanie CO jest realizowane z piec6w gazowych, kt6re maj4 tylko jeden licznrk z,tZ,ycia gaztt.
Po okresie gzewczym bylo moZliwe wyliczenie stawki za ogrzewanie baztj4c na przyjgtych
wczedniej stawkach podgrzania wody. stawki za podgrzanie wody wyszly niskie, ale stalo sig to
kosztem wy2szej ceny za CO. Zan4d, jednak nie chcial samodzielnie zmieni6 przy'jgtej wczesniej
stawki za podgrzanie wody bez konsultacji z lokatorami. Zdaje sobie jednak sprawg, ze aby zbliiryl
stawki za media do realnych, nalezy podnied6 koszt podgrzania wody. Tym samym stawka za co
spadnie. StQd tez zaproponowana przez Zarz4d uchwala d otycz4ca zniany koszt6w medi6w.

5. czlonek zarz4du Jakub Dyl przypomnial, 2e na zebraniu nie ma wystarczaj4cej frekwencji
i niezbgdne bgdzie zbieranie glos6w w trybie indywidualnym. Nastgpnie Przewodnicz4cy Zebraria
przeszedl do glosowania nad zaproponowanymi ptzez Zarz4d, uchwalami.
Uchwila m 2/2011 dotyczyla zmiany sposobu glosowania :
za przyjgciem tej uchwaly - 0,0485840263 tdziat6w I za glosowali wszyscy zgromadzent
na zebraniu czlonkowie Wsp6lnoty/
Natomiast wyniki glosowania po zebraniu podpis6w pod uchwalami w trybie indywidualnym,
przedstawiaj 4 sig nastgpujqco:

zaprzyiEciem uchwaly - 55 wlaScicieli/w tym2lprzez pelnomocnik6il,posiadaj4cy
lqcznie 0,7 19873 3 86 udzial6w

przeclw
wstrzymalo sig

- 0,0 1 5640956 udzial6w / I wlaSciciel/
-0

Uchwala zostala przyjgta wigkszoSci4 glos6w.



6. Glosowanie nad uchwal4 Nr 3/2011 dotyczylo przyjgcia sprawozdania Zarz4dn za 2010 tok
i udzielenia absolutorium. Po zebraniu podpis6w pod uchwalami w trybie indywidualnym wyniki
glosowania przedstawiaj 4 sig nastgpuj4co:

uchwaly - 45 glos6w

wstrzymalo sig

- I I glos6w
- 2 glosy

Uchwala zostala podj gta.

7. Pned glosowaniem nad uchwal4 Nr 4/2011 dotycz1c4 przyjgcia planu finansowo-gospodarczego
y 2011 rok i ustalenia wysokoSci oplat na pokrycie medi6w powstala w4tpliwo66 dotylzfca lqcze1[a
dw6ch r6inych spraw. Aby unikn46 nieporo zrniefi Zarz4d ,asuge.o*al rozdzielenie te.; uclway
na dwie, jedn4 o przyjgcie planu finansowo-gospodarczego na 2011 rok i drug4 dot. ustalenii
wysokoSci oplat na pokrycie medi6w

w sprawie przyjgcia planu finansowo-gospodarczego na 20l l rok, o czym traktuje uchwala
Nr 4/2011 wynik glosowania przedstawia sig nastgpuj4co:

zaprzyjgciem ttchwaly - 53 glosy
przeciw -0 glos6w
wsfzymalo sig -5 glos6w

Uchwala zostala podj gta.

Uchwala Nr 5/2Dll dotyczy zrniany koszt6w medi6w. Wynik glosowania nad t4 uchwal4 przedstawia
sig nastgpuj4co:

za przyjgciem uchwaly - 39 glos6w
przeciw - 16 glos6w
wstrzymalo sig -3glosy

Uchwala zostala podj gta.

8. Glosowanie nad uchwal4 Nr 6/2011 dotyczylo zakupu piwnicy przez wsp6lnotg. wynik
glosowania nad tq uchwal4 przedstawia sig nastgpuj4co:

za pzyjgciem uchwaly - 56 glos6w
przeciw -0 glos6w
wstrzymalo sig -2 glosy

Uchwala zostala podj gta.

9' W wolnych wnioskach lokator6w glos zabral Pan Witalis Talejko. Zglosil on problem halasuj4cego
silnika elektrycznego bramy wjazdowej tJl. Zarz4d, zadeklarowal sig moZliwie szybko rozwiqz-aE
problem. Nadmienil jednak, 2e procedura reklamacyjna moze potrwai kilka lub kilkana5cie dni i niejest mozliwa samodzielna ingerencja w bramg i jei osprzgt. informacjg tg potwierdzil konserwator
vz4dzefi i instalacji elektrycznej Jacek Budniak.

Jacek Budniak zasygnalizowal problem golgbi zbieraj4cych sig na dachu. Zarz4d zadeklarowal,
2e sprawdzi ceng montazu zab ezpieczefi przeciw tlm ptakom i przedstawi j4 na najblizszym zebraniu.

za przyigciem
przeciw



Jacek Budniak sugerowal tak2e, 2e zanTd, bezprawnie zabezpieczyl wejjcie do pojedynczego
pomieszczenia piwnicznego, do kt6rego wchodzi sig bezpoSrednio z pomieszczenia Ui. Stanowisko
zarz4dtt bylo takie, 2e skoro w planach powykonawczych jest naniesione wejScie do tej piwnicy,
to obowiqzkiem zaru4du bylo zabezpieczenie r6wnie2 i tego pomieszczenia zgodnie z podjgi4
uchwal4.

Jacek Budniak nadmienil, 2e w drzwiach wejiciowych klatki nr 3 jest pgknigta szyba. zanqd,
zadeklarowal, 2e niezwlocznie zloLy zam6wienie na szybg z uslug4 wymiany i pokryje koszty
z funduszu remontowego.

Jacek Budniak zaproponowal montari- na dachu bloku krat anty Sniegowych. Zarz4d zadeklarowal siE,
ze sprawdzi mozliwoici techniczne i koszt wykonania takich zabezpieczefi. Zaznaczyl jednak, Ze na
dachach o takiej konstrukcji, jak na naszym bloku nie jest konieczne montowanie krat antv
Sniegowych.

Jacek Budniak wspomnial o zaleceniach Strazy Pozamej dotycz4cej wej66 do pomieszczeri Ul i U2
i zapytal, czy b9d4 modemizowane schody. zarz4d, odpowiadaj4c nadmienil, 2e schody wykonane s4
zgodnie z projektem budowlanym i nie ma podstaw, aby zrnuszai, wykonawca bloku do wykonania
zmian w tym zakresie.

Glos w sprawie ankiety przeprowadzonej na ftNzym osiedlu zabral jej pomyslodawca
Pan Bogumil Szczudlowski. Jednak niewielkie zainteresowanie tym tematem ze strony lokator6w
spowodowalo, 2e Pan Bogumil nie dokoriczyl tego w4tku.

Zebranie zakoitcryl pan Crzegorz Rzepkowski o godzinie 2l :05.

Protok6l sporzadzil: Jakub Dyl

Za zsodno$6,: Grzegorz Rzepkowski
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