
Protokół nr 1/2014

z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „Bocianek”

odbytego w dniu 16.06.2014r.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane zgodnie z § 133 Statutu S.M. 

„Bocianek” przez Zarząd Spółdzielni oraz Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia celem 

wybrania Przewodniczącego, Zastępcy, Sekretarza oraz komisji stałych Rady.

Obecni  na  posiedzeniu  Członkowie  Rady  Nadzorczej  i   Członkowie  Zarządu  

 zgodnie z załączoną listą obecności ( załącznik nr 1). 

Posiedzenie otworzył  Prezes Zarządu p. Eryk Wilkoński wraz z  Przewodniczącym Walnego

Zgromadzenia p. Wiesławem Kamińskim. 

Przewodniczący  Walnego  Zgromadzenia  p.  Wiesław  Kamiński  powiedział,  że  przed

ukonstytuowaniem się  nowej  Rady Nadzorczej  chciał  zapoznać  wszystkich członków Rady

Nadzorczej  z treścią pisma z dn.    12. 06.2014r. , które otrzymał od członka Rady Nadzorczej

p. Krzysztofa Nawrota  dotyczącego jego wystąpienia na Walnym Zgromadzeniu ( pismo w

załączeniu).

p. Wiesław Kamiński odpowiedział, że nie będzie się ustosunkowywał  do pisma , przeprosił

p. Nawrota jeżeli uraził jego osobę   i jednocześnie zaproponował rozpoczęcie pracy  w nowej

radzie.

Zgodnie ze  statutem przystąpiono do ukonstytuowania się  nowej   Rady Nadzorczej  S.  M.

”Bocianek” na kadencję 2014-2017.

Pan Krzysztof Nawrot  zgłosił na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wiesława

Kamińskiego, który jest wieloletnim  doświadczonym działaczem  w sprawach Spółdzielczości.

Pan Józef  Binkowski zaproponował  kandydaturę  Pana  Dariusza  Dudka  ponieważ  posiada

odpowiednie  doświadczenie i  przygotowanie do pełnienia funkcji  Przewodniczącego Rady

Nadzorczej.

Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Rady.

W wyniku glosowania : ( głosowanie tajne)

p. Wiesław Kamiński otrzymał 3 głosy „Za”.

p. Dariusz Dudek otrzymał 6 głosów „Za”.



Przewodniczącym Rady Nadzorczej S.M. Bocianek” wybrany został p. Dariusz Dudek i od tej

chwili przejął prowadzenie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący  Rady  Nadzorczej  na  Z-cę  Przewodniczącego zgłosił  kandydaturę  p.  Józefa

Binkowskiego .

Innych kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku głosowania Pan Józef Binkowski otrzymał 9 głosów „Za”.

Z-cą  Przewodniczącego  Rady  Nadzorczej  S.M.  „Bocianek”  został  wybrany  

Pan Józef Binkowski. 

Pani Zofia Szczodra na Sekretarza zgłosiła kandydaturę p. Alicję Nowak.

W wyniku glosowania Pani Alicja Nowak otrzymała 9 głosów „Za”.

Sekretarzem Rady Nadzorczej wybrana została Pani Alicja Nowak.

Przewodniczący  Rady  Nadzorczej  p.  Dariusz  Dudek  zgodnie  z  §  140  Statutu  Spółdzielni

zaproponował powołanie 2 komisji stałych : komisji Rewizyjnej i Komisji GZM.

Inne komisje mogą być powoływane jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej p. Jan Zieliński zgłosił kandydaturę p. Zofii Szczodra

I  stwierdził.  że  p.  Zofia  Szczodra  dała  się  poznać  w  poprzedniej  kadencji  jako  doskonały

fachowiec mający wszelkie uprawnienia zawodowe do pełnienia funkcji w tym zakresie.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

p.  Zofia Szczodra otrzymała 9 głosów „Za”

Wybrana Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zaproponowała  uzupełnienie składu komisji o

osoby:  p.  Przemysława Kruka jako Z-cę  Przewodniczącej  oraz  p.  Reginę Pacan na członka

Komisji.

Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji i w głosowaniu jawnym otrzymali 9 głosów „Za”.

Rada Nadzorcza wybrała Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Zofia Szczodra – Przewodnicząca

2. Przemysław Kruk – Zastępca Przewodniczącej

3. Regina Pacan – Członek

Przystąpiono do wyboru składu Komisji GZM.

p. Dariusz Dudek na Przewodniczącego Komisji GZM zgłosił kandydaturę p. Jana Zielińskiego.

p. Regina Pacan zaproponowała kandydaturę p. Wiesława Kamińskiego.



Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek ocenił pozytywnie, dotychczasowy wkład

pracy p. Jana Zielińskiego jako Koordynatora ds. współpracy z Radami Nieruchomości  i 

Doceniając  Jego  zaangażowanie w pracy zaproponował  połączenie funkcji  Koordynatora  

ds. współpracy z Radami Nieruchomości z funkcją Z-cy  Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

ds. współpracy z Radami Nieruchomości.  

Przewodniczący  zaproponował  również  ,  aby  Pełnomocnik  ds.  współpracy  z  Radami

Nieruchomości oraz p. Krzysztof Nawrot wchodzili w skład Komisji GZM.

W związku z propozycją Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Jan Zieliński złożył rezygnację z

kandydowania na Przewodniczącego komisji GZM na rzecz p. Wiesława Kamińskiego.

Doceniając doświadczenie p. Wiesława Kamińskiego w pracy w poprzednich kadencjach w

pracy Rady Nadzorczej S.M. „Bocianek”.

Stosowną  uchwałę  w  sprawie  powołania  p.  Jana  Zielińskiego  do  pełnienia  funkcji   Z-cy

Przewodniczącego Rady Nadzorczej  ds.  współpracy  z   Radami  Nieruchomości,  członkowie

Rady Nadzorczej podejmą na najbliższym posiedzeniu rady.

Zainteresowani zaakceptowali propozycję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W  wyniku  głosowania  Pan  Wiesław  Kamiński  został  wybrany   8  głosami  „Za”  

przy 1 głosie wstrzymującym  na Przewodniczącego Komisji GZM.

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi została wybrana w składzie:

1. Wiesław    Kamiński – Przewodniczący

2. Krzysztof  Nawrot – Z-ca Przewodniczącego

3. Jan            Zieliński – Członek

p. Krzysztof Nawrot  zaproponował  powołanie Pełnomocnika ds. działań antykorupcyjnych

uważając że jest taka potrzeba.

Przewodniczący Rady Nadzorczej wyjaśnił, że powołanie nowej funkcji nie ma umocowania 

w przepisach Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej. Funkcję kontrolne  w Radzie Nadzorczej

prowadzi Komisja Rewizyjna. 

Wniosek p. Nawrota  nie znalazł akceptacji  u pozostałych członków rady, gdyż powołane stałe

komisje statutowe posiadają uprawnienia kontrolne niezbędne do sprawowania nadzoru nad

działalnością Spółdzielni mieszkaniowej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że w poprzedniej kadencji była powołana

komisja  czasowa  ds.  Nowego  Bocianka,  która  została  rozwiązana  po  zakończeniu  prac



kontrolnych  do których została powołana . 

W  tym  czasie  było  prowadzone  postepowanie  kontrolne  przez  biegłego  Sądowego  i

Prokuraturę  dotyczące  realizacji  inwestycji  Nowego  Bocianka,  które  zakończyło  się

umorzeniem postepowania.

p. Krzysztof Nawrot zgłosił nowy wniosek o zmianę statutu w Spółdzielni.

Przewodniczący  Rady  Nadzorczej  zaznaczył,  że  w  obecnej  chwili  zmiana  statutu  jest

przedwczesna, do sprawy   należy powrócić we właściwym  terminie.

W  dyskusji  na  ten  temat  wypowiadali  się  pozostali  członkowie  rady  nadzorczej,  którzy

uważają że wniosek jest przedwczesny z uwagi na fakt, że aktualnie w Sejmie RP trwają prace

nad  nowelizacją  ustawy  o  Spółdzielniach  Mieszkaniowych,  która  wymusi  na  Zarządach

Spółdzielni konieczność dostosowania statutu do zapisów ustawy.

W sprawach różnych p. Wiesław Kamiński prosił, aby ponownie zająć  się sprawą rozliczenia

centralnego  ogrzewania  zgłoszoną  przez  mieszkańców Kasprowicza  1,3.,  deklarując  swoją

pomoc w rozwiązaniu problemu. 

Ponadto p. Krzysztof Nawrot złożył  pismo w sprawie zastrzeżeń do pracy Radcy Prawnego 

p.  Haliny  Chwalińskiej  –  Kubiakowskiej,  które  zostało   odczytane przez Przewodniczącego

Rady Nadzorczej p. Dariusza Dudka następnie przekazane Prezesowi p. Erykowi Wilkońskiemu

celem zarejestrowania w dzienniku korespondencyjnym.

Na  zakończenie  posiedzenia  Przewodniczący  Rady  Nadzorczej  p.  Dariusz  Dudek

zaproponował termin kolejnego posiedzenia na dzień 26.06.2014r. 

Termin ten  został  zaakceptowany  przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

( nagranie audio stanowi załącznik do protokołu)

           Sekretarz Rady Nadzorczej                                               Przewodniczący Rady Nadzorczej

                   Alicja Nowak                                                                        Dariusz Dudek




