Protokół obrad Nadzwvczaineao Walneao Zapomadzenia SBMN w dniu
18.12.2019 r.

1. Zgromadzenie otworzył w zastępstwie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni p.
Dariusz Trochimiuk i zarządził wybory Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. W skład prezydium weszli: Przewodniczący -p. KJzysztof Dzikliński (39 głosów ZA, 2
PRZECIW, 1 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ), sekretarz - p. Marek Trochimczuk (36ZA, 0- PRZECIW, 2- WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ ), członek prezydium p. Sebastian
Kamionek (42-ZA, 0-PRZECIW, 3- WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ).

3. Przewodniczący WZ odczytał listę pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni

pełnomocnikom obecnym na Walnym Zebraniu. Pełnomocnictwa zostały załączone do
Protokołu. Następnie Przewodniczący WZ stwierdził prawidłowość zwołania Walnego
Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie (§ 27) oraz jego zdolność do
podejmowania uchwał (§ 29). Następnie Prezes Zarządu p. Marek Rogójski
poinformował że wplynął wniosek podpisany przez 11 członków SBMN o zmianie w
poiządku obrad. Zmiana dotyczyła punktu nr.9 porządku obrad i dotyczyła uzupełnienia
informaai na temat zmian w prawie użytkowania wieczystego oraz wniesionych opłat za

przekształcenie gruntów będących , do których prawo posiada SBMN w oparciu o
Ustawę z dnia O1.01.2019r . Przewodniczący zarządził głosowanie na przyjęciem
uzupełnienie porządku obrad o pft 10. W wyniku głosowania wprowadzono dodatkowy

punkt nr 10 , (48-za, 0-przeciw, 8-wstrzymujących sję). Następnie odczytał uzupełniony
porządek obrad i poddał pod głosowanie. Uchwały nr 1 o przrięciu porządku obrad.
Uchwały została przy].ęta (55-za,0-przeciw,1-wstrzymujący się).

4. Przewodniczący WZ, przeszedł do punktu nr 6 porządku obrad, ti wybór Komisji
Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
W skład Komisji weszli :
a. Skrutacyjnej: p. Marek Szcześniak ( 49-ZA , 4-PRZECIW, 4-WSTRZYMUJĄCY SIĘ)

p. Krzysztof Bratosiewicz ( 49-ZA, 0- PRZECIW, 5-WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ ).
b. Wniosków :p. Ryszarda Kamińska (57-za, 0-przeciw, 5-wstrzymujących się)i p,
Jolanta Przybysz (54-za, 0-przeciw, 3-wstrzymujących się)

5. Następnie zgodnie z porządkiem obrad pkt 7,Prezes Zarządu p.Marek Rogóyski

przedstawił informacje na temat uwarunkowań formalno-p"anych, takich jak zgoda
właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, uwarunkowań technicznych i

finansowych inwestyęji SBMN,polegającej na budowę wind osobowych w budynku
Korzona 115. Wg przedstawionej opinii konieczna jest pisemna zgoda wszystkich 11
współwłaścicieli na podjęcie inwestyęji lub wyrok sądu zastępujący ich zgodę.
Następnie Prezes Zarządu wyraził wolę zebrania niezbędnych w tym celu
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dokumentów, oraz przedłożenia konkretnych propozycji wykonawczych, kosztowych
itp. w oparciu o Uchwałę WZ. Takie działania pozwolą na pizygotowanie konkretnych
propozyęji, zebranie ofert projektowo-wykonawczych oraz zaproponowanie sposobu
finansowania inwestycji polegającej na wybudowaniu wind w budynku na Korzona
115. Przewodniczący otworzył dyskusję i oddał głos zebranym . Na przedstawione
postulaty i zapytania odpowiadał Prezes Zarządu p. Marek Rogójski.
6. Przewodniczący WZ po zamknięciu dyskusji dot. pkt 7, przeszedł do pkt s porządku
obrad. Odczytał projekt Uchwały nr 2, upoważniającej Zarząd do wystąpienia do
wykonawców o przedstawienie ofert wykonania , oraz pkt 2 wystąpienie do banków
o pizedstawianie ofert finansowania inwestyęji itd, następnie paragraf 2 po zebraniu
w/w ofert, zobowiązuje się Zarząd do przedstawienie WZ SBMN informaęji o
zebranych ofertach w celu podjęcia decyzji .
7. Przewodniczący WZ poinformował o tym Że Pan Dariusz Trochimiuk zgłosił
propozyq.ę zmian w Uchwale nr 2 w postaci 4 poprawek. Po ich odczytaniu i
omówieniu uzasadnienia, Przewodniczący WZ zarządził głosowanie nad zgłoszonymi

poprawkami . Poprawka nr 1 przyjęta głosów za-53, przeciw -6, wstrzymało się -6.
Poprawka nr 2, głosów za ~29, przeciw-28, wstrzymało się -7. Poprawka nr 3, za-16,
przeciw-38, wsti.zymało się -9. Poprawka nr 4, głosów za 41, przeciw-8, wstrzymało,
się-14.

8. Uchwała nr 2 w pełnej treści, uzupełniona o przyjęte poprawki została poddana pod
głosowanie. Za przrięciem Uchwały nr 2, w zaproponowanej treści głosowało 62-za,
2-przeciw, 4-wstrzymało się.
9. Przewodniczący WZ przeszedł do pkt. nr 9 i 10 (oba punlQ/ dotyczą tej samej kwestii
ti informaqi o zmianie użytkowania wieczystego na własność gruntów należących do
SBMN). Informaęję pizedstawił Prezes Zarządu po czym Przewodniczący WZ wyraził
zgodę na zadawanie p\Aań. Po wyczerpaniu tematu Przewodniczący WZ przeszedł
do pkt. 11 ti Wolne wnioski. W tym punkcie zgłoszono kilka wniosków związanych z
utrzymaniem czystoścj w tym zadane zostało pytanie dot. problemu odszczurzania.
10.Do Komisji Wniosków wpłynął 1 wniosek o następującej treści: Wnioskuję o
umieszczeniu informaqi o inwestyęji na stronie internetowej SBMN, do 21 dni przed
datą Walnego Zgromadzenia.
11. Przewodniczący WZ zamknął obrady.
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UCHWAŁA Nr 1

Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Nauczycieli

w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne

Zgromadzenie
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w

Warszawie

przyjmuje/ pieFzyjmtąje / zaproponowany porządek obrad Walnego
Zgromadzenia.
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Uchwała nr 2
Wa]nego Zgromadzenia Czlonków
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Nauczycieli
w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2019 r.
§1

Walne Zgromadzenie Członków SBM Nauczycieli w Warszawie podejmuje Uchwałę o
wyrażeniu zgody na podjęcie czynności związanych z rozpoczęciem inwestycji dotyczącej
montażu dźwigów osobowych w budynku przy ul. Korzona 115 określonych w kolejnych
paragrafach o ile czynności te nie wiążą się z wydatkowaniem środków finansowych lub
podej mowaniem zobowiązań finansowych.

§2
Walne Zgromadzenie Członków SBM Nauczycieli w Warszawie zobowiązuje Radę
Nadzorczą Spółdzielni do przygotowania zgodnych z prawem propozycji modeli udziału
poszczególnych lokali i klatek w kosztach inwestycji, oraz przedstawienia tych modeli do
akceptacji Walnego Zgromadzenia w teminie do 3 m-cy. Działania opisane w kolejnych
paragrafach mogą zostać zrealizowane po wyborze i zaakceptowaniu wyżej wymienionego
modelu przez Walne Zgromadzenie.

§3
Walne Zgromadzenie Członków SBM Nauczycieli w Warszawie upoważnia i zobowiązuje
Zarząd Spółdzielni do
1. Ustalenia warunków i zakresu zapytania ofertowego, 1isty potencjalnych oferentów,
które wymagają akceptacji Rady Nadzorczej przed wysłaniem,
2. Wystąpienia do banków, w tym banku prowadzącego rachunek bankowy Spółdzielni z
wnioskiem o przedstawienie oferty na kredytowanie powyższego przedsięwzięcia, w
tym wskazanie na koszty zaciągnięcia kredytu w zależności od okresu kredytowania,
wysokość rat miesięcznych, wymaganych zabezpieczeń spłaty kredytu oraz teminu
ostatecznej spłaty kredytu;

§4
Po uzyskaniu ofert, o których mowa w § 3 zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do zapoznania
z ich treścią i warunkami Członków Spółdzielni 21 dni przed Walnym Zgromadzeniem w
celu podjęcia decyzji o przystąpieniu do realizacji inwestycji oraz o wyborze oferty na
Walnym Zgromadzeniu.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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