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 SzkolePodstawowejnr 3 ul. Al. 1000Jecia14w Pultusku
l. Zebranie otworzyla o godzinie 17:40 Czlonek Zarz4&t Wsp6lnoty, Pani Katarzyna J6zurik.
Nastgpnie poprosila o zgloszeniekandydatana Przewodnicz4cegoZebraria. Obecni na zebraniu
czlonkowie Wsp6lnoty jednogloSnie zdecydowali, ze Przewodnicz4cym Zebrania bgdzie
PanGrzegorzRzepkowski.
Na protokolanta zglosil sig Pan Jakub Dyl, a do Komisji Skrutacyjnej zostal wybrany
Pan TomaszChrzanowskioraz Pan Arnr Bednarek.W uyniku jawnego glosowaniawszystkie trzy
osobyzostalyjednoglodnie
zaakceptowane.
Do reprezentowanialokali uzrytkowychUl i U2 zostaliwybrani odpowiednioPani JolantaPiankaoraz
Pani Ewa Chrzanowska.W glosowaniujawnym osobyte zostalyjednoglo5niezaakcepowane.
Przewodnicz4cyZebtarlliao6wiadczyl, 2e Zebranrezostalo zwolane zgodnie z przepisami ustawy
o wlasno6cilokali, moina wigc na nim rozpatrywa6i poddawai pod glosowanieuchwaly wlaicicieli
lokali. Nastgpnie stwierdza, 2e w Zebrarfii bierze udzial 36 wlaicicieli /w tym 18 przez
pelnomocnik6wna podstawieupowainieri podl4czonychdo listy obecnodci- zal. nr 1 do protokohr/,
posiadaj4oni 0,485840263udzial6w w nieruchomo6ciwsp6lnej, co ozitacza,2e do podjgcia
lub odrzucenia przygotowanych uchwal niezbgdne bgdzie zbieranie podpis6w w trybie
indywidualnym.
Do zaproponowanegoporz4dku obrad uwagg zglosil Pan Jacek Budniak i poprosil o moZliwodf
odczytania swojego sprawozdaniaz dzialalnodci dotyczqsejkonserwacji tnz4dzefi elektrycznych
na osiedlu.ProponJcjata zostalaprzyjgtaj ednoglo6nie.
Innych uwag odnoSnieporz4dkuobradnie zgloszono.
2. Zgodniez ptzyjEtympon4dkiem obradzostaloom6wioneSprawozdanieZarz4duza 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 bie24cesprawy dotycz4cefrrnkcjonowaniaWsp6lnoty. Wyja5nial r6wniez
w jaki spos6bzostalyrozliczonemediaza 15miesigcyfunkcjonowania
Wsp6lnoty.Glosw tej sprawie
zabralatzkizeKatarzynaJ62wik. Poinformowalaona,2ew przypadkuos6b, kt6re maj4 duZedoplaty
i nie mog4jednorazowouregulowadtych platnosci,dopuszczalne
jest zaplacenienale2nojciw dw6ch
lub fizech ratach.
w punkcie tym zostaly om6wione r6wnie2 sprawy bie24ce, na przyklad pnegl4dy okresowe,
spotkaniaz lokatoramii inne. SprawozdanieZarz-4dnza rck 2010- zal4cznikNr 2.
3. Kolejnym tematemom6wionym na zebraniubylo sprawozdanieKomisji Rewizyjnej. Glos zabral
Pan Bogumil Szczudlowski,kt6ry stwierdzil, 2e rczliczenie finansowedostarczoneprzez Zarz4d,do
lokator6w przedzebraniemjest niewa2nei Zle wykonane,ale dokumentydostarczonew dniu zebrania
zrnieniaj4 poslae rzeczy. stwierdzil r6wnie2, Le rczliczenie udredniaj4ce koszty wsp6lne
za 15 miesigcy usprawiedliwia poprzedniegoadministratoraz niedoci4gnig6i popelnionychbl9d6w
i jest bezprawne. zanvcil r6wnie2 zarz4dowi, 2e ten przekroczyl pny19t4 kwotg 0,50 zllm2
na wynagrodzenie,gdyz wynaj4l radca prawnego,ksiggow4oruz ztrbciL czlonkowi z3'jz4d]ukoszty
poniesionena paliwo. Przedstawiciele
Komisji Rewizyjnejstwierdzili,2e s4 niewielkierozbie2no(ci
migdzy kwotami przedstawionymi przez Pani4 ksiggow4, a kwotami przedstawionymilokatorom
(dotyczylo frnduszu remontowegoi konserwacjidomofon6w).Zabrak\or6wnie2 kwoty przychoduza
2010r. Wyrazili takze swoje w4tpliwo6ci dotycz4cewplacanychprzez lokator6w zaliczek.W rakcie
dyskusji polllszonezostaly r6wnieZsprawyodczytu licznik6w i rozliczeniakwotowegoi ilo6ciowego
za media, padl r6wnie2 zaftltr/.,ze 7 dni przed zebraniemKomisja dostalanieaktualnedokumenty.
Przedstawionydokumentpod nazw4Ocenai wnioski Komisji Rewizyjnej- zal4cznikNr 3.

Nastgpnie glos zabrala P. Katarzyna J62wik reprezentuj4ca Zan4d. Wyja{niala ona w4tpliwoSci
i zarztty czlonk6wKomisji.
StanowiskoZarz4dudotycz4ceuSrednionychrozliczenza 15 miesigcy - zdaniemZarz4dntaka forma
rozliczenia byla jedynym slusznym sposobem na uporz4dkowanie spraw ksiggowych
i rozliczenie zobowi4zair wykonawcy osiedla wobec Wsp6lnoty i Wsp6lnoty wobec
PPU Zambet(dotycz4ceczynsz6wza mieszkaniawykonawcy,podziatukoszt6w energii elektrycznej
na potrzeby kotlowni, podzifi koszt6w przegrodzeniawiaty imietnikowej, podzialu kosz6w za
ogrzewanieczgSciB osiedlaitp.).
na wynagrodzenieZarz4dn0,50 ztotych/m2,argumenty
Odno6nieprzekroczeniakwoty przeznaczonej
Zarz4dubyly takie, ze w przyjQtymbud'Zeciena 2010 rok zaplanowanabyla kwota na pomoc pra$'n4
oraz ksiggowq.Kwota ta nie zostalaprzekroczona.Zuztrty dotycz4cezwrotu koszt6wpaliwa r6wnie2
s4 bezpodstawne,bo dotycz4 okresu,w kt6rym Zarz4dnie pobieral wynagrodzeniaza swoj4 praca i
nie mial sprecyzowanego
bud2etui ustalonegoz lokatoramischematudzialania.Kwota,ln6t4 Zaru4d,
zwr6cil za paliwo jednemuczlonkowrZarz4ba,bylazgodnaz obowi4zujecymilimitarni.
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 konserwacjedomofon6w,ale owa czlmno66ksiggowanajest wsp6lnie z konserwacj4elektryczn4
osiedla,na kt6rq uwzglgdnionyjest bud2et.
Katavyna J62x,tikzanaczyla IakiAe,Ze statystyka zuZycia medi6w jest prowadzona, a liczniki
spisywanes4 raz w miesi4cuod miesi4cawrzeSnia2010 roku. Wczedniejliczniki spisywanebyly ruz
na kwartal zgodrie z wczeSniejszymiustaleniamiZarz4duoraz dodatkowoprzed uruchomieniemi
wyl4czeniemCO.
4. Pan Jacek Budniak odczytal sprawozdaniez dziaNalnoflcifirmy SCANMEDIA na osiedlu,
a tzkihe om6wil sprawy zllti4zane z be4rieczeristwemuZytkowania pomieszczeri garaZo*ych
i domofon6w- zal4czniknr 4.
Jacek Budniak po om6wieniu sprawozdaniaze 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,rdkwyj adniaj1c, 2e stawka ta byla wrgcz niemo2liwa
do ustalaniaprzed pocz4tkiemokresu Wewczego. Bylo to spowodowanet)'m, 2e podgrzaniewody
i ogrzewanieCO jest realizowanez piec6w gazowych,kt6re maj4 tylko jeden licznrk z,tZ,yciagaztt.
Po okresie gzewczym bylo moZliwe wyliczenie stawki za ogrzewanie baztj4c na przyjgtych
wczedniej stawkachpodgrzaniawody. stawki za podgrzaniewody wyszly niskie, ale stalo sig to
kosztem wy2szej ceny za CO. Zan4d, jednak nie chcial samodzielniezmieni6 przy'jgtej wczesniej
stawki za podgrzaniewody bez konsultacji z lokatorami.Zdaje sobiejednak sprawg,ze aby zbliiryl
stawki za media do realnych,nalezy podnied6koszt podgrzaniawody. Tym samym stawka za co
spadnie.StQdtez zaproponowana
przezZarz4duchwalad otycz4cazniany koszt6wmedi6w.
5. czlonek zarz4du Jakub Dyl przypomnial, 2e na zebraniu nie ma wystarczaj4cejfrekwencji
i niezbgdnebgdzie zbieranie glos6w w trybie indywidualnym. NastgpniePrzewodnicz4cyZebraria
przeszedldo glosowanianad zaproponowanymiptzezZarz4d,uchwalami.
Uchwila m 2/2011 dotyczyla zmiany sposobuglosowania:
za przyjgciem tej uchwaly - 0,0485840263tdziat6w I za glosowali wszyscy zgromadzent
na zebraniuczlonkowieWsp6lnoty/
Natomiast wyniki glosowania po zebraniu podpis6w pod uchwalami w trybie indywidualnym,
przedstawiaj4 sig nastgpujqco:
zaprzyiEciemuchwaly - 55 wlaScicieli/w tym2lprzez pelnomocnik6il,posiadaj4cy
lqcznie 0,719873386 udzial6w
- 0,015640956udzial6w/ I wlaSciciel/
przeclw
-0
wstrzymalo sig
Uchwala zostalaprzyjgta wigkszoSci4glos6w.

6. Glosowanie nad uchwal4 Nr 3/2011 dotyczylo przyjgcia sprawozdaniaZarz4dn za 2010 tok
i udzielenia absolutorium.Po zebraniu podpis6w pod uchwalami w trybie indywidualnym wyniki
glosowaniaprzedstawiaj4 sig nastgpuj4co:
za przyigciemuchwaly - 45 glos6w
- I I glos6w
przeciw
- 2 glosy
wstrzymalo sig

Uchwalazostalapodjgta.
7. Pned glosowaniemnad uchwal4 Nr 4/2011 dotycz1c4przyjgcia planu finansowo-gospodarczego
y 2011 rok i ustaleniawysokoScioplat na pokrycie medi6w powstalaw4tpliwo66 dotylzfca lqcze1[a
dw6ch r6inych spraw. Aby unikn46 nieporozrniefi Zarz4d ,asuge.o*al rozdzielenie te.; uclway
na dwie, jedn4 o przyjgcie planu finansowo-gospodarczego
na 2011 rok i drug4 dot. ustalenii
wysokoScioplat na pokrycie medi6w
w sprawieprzyjgciaplanu finansowo-gospodarczego
na 20l l rok, o czym traktujeuchwala
Nr 4/2011wynik glosowaniaprzedstawia
signastgpuj4co:
zaprzyjgciemttchwaly- 53 glosy
-0 glos6w
przeciw
-5 glos6w
wsfzymalo sig
Uchwalazostalapodjgta.
UchwalaNr 5/2Dll dotyczyzrnianykoszt6wmedi6w. Wynik glosowanianad t4 uchwal4przedstawia
signastgpuj4co:
za przyjgciemuchwaly- 39 glos6w
- 16glos6w
przeciw
-3glosy
wstrzymalosig
Uchwalazostalapodjgta.
8. Glosowanie nad uchwal4 Nr 6/2011 dotyczylo zakupu piwnicy przez wsp6lnotg. wynik
glosowanianadtq uchwal4przedstawiasig nastgpuj4co:
za pzyjgciem uchwaly- 56 glos6w
-0 glos6w
przeciw
-2 glosy
wstrzymalosig
Uchwalazostalapodjgta.
9' W wolnych wnioskachlokator6w glos zabralPanWitalis Talejko. Zglosil on problem halasuj4cego
silnika elektrycznegobramy wjazdowej tJl. Zarz4d,zadeklarowalsig moZliwie szybko rozwiqz-aE
problem. Nadmienil jednak, 2e procedurareklamacyjnamoze potrwai kilka lub kilkana5ciedni
i nie
jest mozliwa samodzielnaingerencjaw bramg i jei osprzgt.informacjg tg potwierdzil
konserwator
vz4dzefi i instalacji elektrycznejJacekBudniak.
Jacek Budniak zasygnalizowalproblem golgbi zbieraj4cych sig na dachu.Zarz4d zadeklarowal,
2e sprawdzicengmontazuzabezpieczefiprzeciwtlm ptakomi przedstawij4 na najblizszymzebraniu.

Jacek Budniak sugerowal tak2e, 2e zanTd, bezprawnie zabezpieczyl wejjcie do pojedynczego
pomieszczenia piwnicznego, do kt6rego wchodzi sig bezpoSrednioz 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 zam6wieniena szybg z uslug4 wymiany i pokryje koszty
z funduszuremontowego.
JacekBudniak zaproponowalmontari-na dachubloku krat anty Sniegowych.Zarz4dzadeklarowalsiE,
ze sprawdzimozliwoici technicznei koszt wykonaniatakich zabezpieczefi.Zaznaczyljednak, Ze na
dachach o takiej konstrukcji, jak na naszym bloku nie jest konieczne montowanie krat antv
Sniegowych.
JacekBudniak wspomnial o zaleceniachStrazy Pozamejdotycz4cejwej66 do pomieszczeriUl i U2
i zapytal,czy b9d4modemizowaneschody.zarz4d,odpowiadaj4cnadmienil, 2e schodywykonanes4
zgodniez projektem budowlanymi nie ma podstaw, aby zrnuszai,wykonawcabloku do wykonania
zmian w tym zakresie.
Glos w sprawie ankiety przeprowadzonej na ftNzym osiedlu zabral jej pomyslodawca
Pan Bogumil Szczudlowski.Jednakniewielkie zainteresowanietym tematem ze strony lokator6w
spowodowalo,2ePanBogumil nie dokoriczyltego w4tku.
Zebraniezakoitcryl pan CrzegorzRzepkowskio godzinie2l :05.
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