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PROTOKÓŁ NR 6/2020  
 
z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 28.07.2020 r. w biurze Spółdzielni 
przy ul. Klonowej 5. 
 
Obecni na posiedzeniu: 
1. Dziegdziarz Janusz  - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej 
2. Karczmarski Tadeusz - Z-ca Przew. Rady i Członek Komisji GZM i Inwestycji 
3. Pulikowski  Krzysztof - Sekretarz Rady, Członek Komisji  Rewizyjnej 
4. Greszeta Ryszard - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
5. Miękina Mariola - Członek Komisji Rewizyjnej 
6. Barwiński Marian - Członek Komisji Rewizyjnej  
7. Kręć Alfred - Przewodniczący Komisji GZM i Inwestycji  
8. Dąbrowska Bożena - Członek Komisji GZM i Inwestycji 
9. Niedziela Marek - Członek Komisji GZM i Inwestycji 
10. Nawrocka Iwona - Członek Komisji GZM i Inwestycji 
 
Zarząd Spółdzielni: 

1. Piotr Iwan                                Prezes Zarządu 
2. Małgorzata Szwed                   Z-ca Prezesa ds. Technicznych 
3. Agata Kowalska                      Członek Zarządu, Główna Księgowa 

 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
3.  Omówienie sprawności metrologicznej ciepłomierzy na osiedlu „Widok I”. 
4.  Informacja w sprawie poniesionych kosztów związanych z epidemią COVID-19. 
5.  Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany kalkulacji opłat za używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku; 
b) zmiany kalkulacji opłat dla domów jednorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Metalowiec” w Kraśniku;     
c) zmiany „Regulaminu działania komitetów blokowych w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Metalowiec” w Kraśniku”;    
d) zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z systemu S_NET+ w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Metalowiec” w Kraśniku”;   
e) zmiany umowy nr 42/2016 z dnia 01.05.2016 r. o korzystanie z samochodu prywatnego do 

celów służbowych, zawartej z Prezesem Zarządu. 
6. Przedstawienie tekstu jednolitego umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy 

Prezesa Zarządu. 
7. Sprawy bieżące i organizacyjne. 
8. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 1.  
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Dziegdziarz 
stwierdzając obecność wymaganej liczby członków, co uprawnia Radę do podejmowania 
uchwał. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie i bez uwag.   
 
Ad. 2.  
Protokół nr 5/2020 przyjęto jednogłośnie, bez uwag. 
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Ad.3. 
Pani Małgorzata Szwed omówiła sprawność meteorologiczną ciepłomierzy na osiedlu „Widok 
I”. Budynki mieszkalne wielorodzinne na tym osiedlu są zasilane w ciepło z Veoli. 
W budynkach jest ciepłomierz główny oraz są ciepłomierze mieszkaniowe, nie ma 
podzielników kosztów. Przygotowana została analiza sprawdzającą poprawność działania tych 
ciepłomierzy indywidualnych. Były wątpliwości, czy w mieszkaniach o małej powierzchni 
działają one poprawnie, czy wskazują mniej ciepła. Analiza nie potwierdzała tych obaw. 
Okazało się, że średnie zużycia wyszły bardzo podobne zarówno w tych małych, średnich jak 
i dużych mieszkaniach.   
 
Ad. 4. 
Pani Małgorzata Szwed przekazała informację w sprawie poniesionych kosztów związanych  
z epidemią COVID-19. Spółdzielnia podjęła szereg działań, mających na celu ochronę lub 
zmniejszenie ryzyka zakażeń koronawirusem wśród pracowników. Największe koszty 
związane były z dezynfekcją klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych mieszanych.  
 
Ad. 5. 
a) Pani Agata Kowalska omówiła uchwałę nr 33 w sprawie: zmiany kalkulacji opłat za 
używanie lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Metalowiec” w Kraśniku. Kilka miesięcy temu na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Zarząd 
mówił o konieczności waloryzacji stawki czynszowej na gospodarce zasobami 
mieszkaniowymi. Podyktowane jest to głównie tym, iż istnieje niedobór pomiędzy stawką 
realną, jaka powinna być na nieruchomościach, a tą stawką, jaka obecnie obowiązuje. Średnio 
podwyżka dla całych zasobów wynosi 0,30 zł na m2 nieruchomości mieszkalnej. Stawki dla 
poszczególnych budynków są zróżnicowane. Szacowana podwyżka pomiędzy tymi 
nieruchomościami waha się od 0,22 zł do 0,27 zł na samej eksploatacji i 0,05 zł na utrzymaniu 
terenu.   
  Rada Nadzorcza ostatnią podwyżkę przyjęła w październiku 2017 r. z mocą obowiązującą 
od 01.02.2018 r. Odstęp w czasie podyktowany jest tym, że na 3 m-ce przed podwyżką, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spółdzielczego,  Spółdzielnia musi wysłać do 
mieszkańców zawiadomienia o powiększonej stawce.  Przez ten okres prawie  
3 lat, widzimy wzrost niedoborów osiągniętych kosztów nad wykazanymi przychodami na 
danej nieruchomości.   
  Działania Zarządu związane z tą podwyżką podyktowane są również tym, iż na dzień 30 
kwietnia 2020 r. strata na GZM osiągnęła ujemny wynik finansowy w kwocie 184 883,20 zł. 
Dodatkowo stratę pogłębiły nieprzewidziane koszty związane z Covidem-19. W perspektywie 
roku, przy szacunkach jakie zostały dokonane przez Zarząd, strata  może sięgnąć na dzień 31 
grudnia 2020 r. około 560 000 zł.   
  Przedstawione zostało zestawienie stawek czynszowych na dzień 26.06.2020 r w innych 
zasobach na terenie miasta Kraśnik. W naszej Spółdzielni stawka wynosi od 1,76 zł do 2,15 zł. 
Średnio inflacja w tym roku się pogłębia i na dzień dzisiejszy wynosi 8,70%. Spółdzielnia 
podniosła średnio czynsze o 17,48% dla GZM. Razem z funduszem remontowym podwyżka 
średnio dla całych zasobów będzie wynosiła 17,7 %. Przyniesie to przyrost dochodów 
o 554 267,86 zł. Dokonana została również waloryzacja stawki opłat dla lokali użytkowych, 
takim samym wskaźnikiem około 17,5%. Na funduszu remontowym dla lokali użytkowych jest 
niewielki wzrost.    
  Pan Alfred Kręć powiedział, że rolą Rady Nadzorczej jest również dbać o wynik finansowy 
Spółdzielni. W związku z tym, jeśli ta propozycja podwyżek wejdzie od stycznia, to nie będzie 
miała wpływu na wynik finansowy za rok bieżący. Jak w takiej sytuacji będzie kształtował się 
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wynik finansowy na koniec 2020 roku? Czy nie ma jakiegoś zagrożenia? Może trzeba tą 
podwyżkę wprowadzić wcześniej, nie czekając do nowego roku.  
  Pan Marian Barwiński również zaproponował, aby podwyżkę wprowadzić już w tym roku. 
  Pani Agata Kowalska odpowiedziała, że wynik na GZM za 2020 r. na pewno będzie 
minusowy, tak jest prawie co roku. Spółdzielnia posiada mechanizmy, które umożliwiają 
pokrycie straty w postaci przeksięgowania kosztów Zarządu w koszty inwestycji. Dodatkowym 
buforem bezpieczeństwa zawsze jest fundusz zasobowy, który jest zasilany regularnie od 2009 
r., dodatkowo jest fundusz udziałowy, z którego również można pokryć stratę. Jednak aby 
zniwelować zagrożenie, średnio co 3 lata należy podnieść stawkę. Należy wziąć pod uwagę to, 
iż gdyby do podwyżki stawki czynszowej nie doszło, to zawsze lustrator i biegły mogą nam to 
zarzucić.  
  Pan Krzysztof Pulikowski krótko podsumował, że argumentacja głównej księgowej jest 
rzeczowa, spójna i logiczna. Wyniki już na poprzedniej Radzie wskazywały, że Rada będzie 
musiała podjąć taką decyzję. Rolą Rady jest urealnienie stawki i to jest zdrowa ekonomia, i za 
tym trzeba się opowiedzieć.  
  Pan Ryszard Greszeta skomentował, że Rada nie ma się z czego cieszyć, że musi 
podejmować tak niepopularne decyzje i musi zafundować podwyżki swoim mieszkańcom. 
Mówił, że Spółdzielnie wstrzymują się lub odchodzą w tym trudnym czasie od podwyżek. 
Ludzie zarabiają mniej i są to dla nich bardzo duże sumy. Obawia się, że pojawią się 
zadłużenia na lokalach. Uważa że dobrze, że Zarząd odkłada podwyżkę w czasie do nowego 
roku, jednak dziwi się, że pozostali Radni tak szybko i łatwo decydują o podwyżce. Trzeba to 
zrobić na pewno, ale należy rozłożyć to w czasie. Czy zawsze Rada musi podejmować tak 
niepopularne decyzje?? Mówił o wzroście inflacji i wynagrodzeń. Zaproponował, aby  
o podwyżkach  zadecydowało Walne Zgromadzenie. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Janusz Dziegdziarz odpowiedział, że zgodnie ze statutem 
Spółdzielni,  podwyżki stawek czynszowych należą do kompetencji Rady  Nadzorczej, jest to 
jedno z głównych zadań Rady. Przypominał, że za podwyżkami w poprzednich latach wszyscy 
Radni głosowali równo, również Pan Ryszard Greszeta.  
Prezes Zarządu powiedział, że ustawodawca uregulował to w przepisach prawa, przewidując, 
że Walne Zgromadzenie nie ma żadnej odpowiedzialności. Podwyżki czynszowe nie leżą 
w kompetencjach Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza jest wybraną grupą ludzi, lepiej 
przygotowanych, na których ciąży odpowiedzialność i do jej kompetencji należy urealnianie 
stawek czynszowych. Jest to najtrudniejsza i najważniejsza uchwała jaką Rada podejmuje 
w swojej kadencji. Walne Zgromadzenie oczywiście zostanie poinformowane, że została 
podjęta taka uchwała.     
Uchwała nr 33/2020 

Na podstawie § 88 ust. 1 pkt. 13 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia: 

 
§ 1. 

Wprowadzić zmiany w kalkulacji opłat dla lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży 
w wysokości określonej w załączonych kalkulacjach, załącznik nr 1 i nr 2, stanowiących 
integralną część niniejszej uchwały.  

  § 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

 
  § 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2021 r.,  
z tym dniem traci moc uchwała nr 37/2019 z dnia 26.08.2019 r., uchwała nr 42/2018 z dnia 
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30.07.2018 r. zmieniona uchwałą nr 4/2020 z dnia 27.01.2020 r. 
 

Wyniki głosowania 
L.p. Nazwisko i imię  za przeciw wstrzymujący nieobecny 
1. Barwiński Marian za    
2. Dąbrowska Bożena za    
3. Dziegdziarz Janusz za    
4. Greszeta Ryszard za    
5. Karczmarski Tadeusz za    
6. Kręć Alfred za    
7. Miękina Mariola za    
8. Nawrocka Iwona za    
9. Niedziela Marek za    
10. Pulikowski Krzysztof za    
 
Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych.  
 
b) Pani Agata Kowalska omówiła uchwałę nr 34 w sprawie: zmiany kalkulacji opłat dla 
domów jednorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku. 
Waloryzacja stawki opłat dla domów, została obliczona takim samym wskaźnikiem jak dla 
pozostałych lokali i wyniesie około 17,5%. Dla członków będzie to podwyżka z 0,78 gr na 
0,92 gr i dla nie członków z 0,80 gr na 0,94 gr. 
Uchwała nr 34/2020 
Na podstawie § 88 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni, na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia: 
 

§ 1. 
 Wprowadzić zmiany w kalkulacji opłat za sprawowanie zarządu związanego z domami 
jednorodzinnymi w zabudowie szeregowej zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik nr 1 do 
uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

 
§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2021 r.,  
z tym dniem traci moc załącznik nr 1 do uchwały nr 77/2017 z dnia 28.09.2017 r.  
 

Wyniki głosowania 
L.p. Nazwisko i imię  za przeciw wstrzymujący nieobecny 
1. Barwiński Marian za    
2. Dąbrowska Bożena za    
3. Dziegdziarz Janusz za    
4. Greszeta Ryszard za    
5. Karczmarski Tadeusz za    
6. Kręć Alfred za    
7. Miękina Mariola za    
8. Nawrocka Iwona za    
9. Niedziela Marek za    
10. Pulikowski Krzysztof za    
 
Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych.  
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c) Pan Piotr Iwan omówił uchwałę nr 35 w sprawie: zmiany „Regulaminu działania komitetów 
blokowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku”. Uwzględniono zmiany 
zaproponowane przez Pana Alfreda Kręcia, dotyczące zmniejszenia obowiązków komitetów 
blokowych.   
 
Uchwała nr 35/2020  
Na podstawie § 88 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia: 
 

§ 1. 
Dokonać zmian w „Regulaminie działania komitetów blokowych Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Metalowiec” w Kraśniku” i przyjąć tekst jednolity Regulaminu uwzględniający powyższe 
zmiany stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. 
Traci moc „Regulamin działania komitetów blokowych w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Metalowiec” w Kraśniku” z dnia  24.02.2014 r. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.07.2020 r. 
 

Wyniki głosowania 
L.p. Nazwisko i imię  za przeciw wstrzymujący nieobecny 
1. Barwiński Marian za    
2. Dąbrowska Bożena za    
3. Dziegdziarz Janusz za    
4. Greszeta Ryszard za    
5. Karczmarski Tadeusz za    
6. Kręć Alfred za    
7. Miękina Mariola za    
8. Nawrocka Iwona za    
9. Niedziela Marek za    
10. Pulikowski Krzysztof za    
 
Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych.  
 
d) Pan Piotr Iwan omówił uchwałę nr 36 w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu korzystania  
z  systemu S_NET+ w Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku”.  Regulamin 
dotyczy programu firmy E-sbit, z którego Spółdzielnia korzysta w czynszach już od 20 lat.     
  Chcemy rozbudować program czynszowy o system S_Net+, który w dobie stanu 
epidemiologicznego, umożliwi mieszkańcom załatwianie spraw drogę elektroniczną. System 
wprowadzi możliwość podawania elektronicznie stanu licznika wody zimnej czy ciepłej, 
wówczas nie będzie obowiązywał system zaliczkowy. Naliczenie będzie według tych stanów, 
które zostaną zgłoszone internetowo. Raz w roku jednak, ta weryfikacja będzie musiała 
nastąpić. Kolejną możliwością programu będzie funkcja przekazywania do Spółdzielni 
wszystkich obowiązujących formularzy administracyjnych, np. o dotacje do wymiany 
grzejnika, zgoda o montaż klimatyzatora, rozłożenie na raty zadłużenia, umorzenie odsetek itp.  
Wszystkie te druki znajdą się w tym programie i będą mogły być przesłane elektronicznie. 
Będzie to duże usprawnienie dla Spółdzielni i jej mieszkańców. 
  System pozwoli również na stworzenie bazy telefonów wszystkich tych osób, które 
korzystają z tego programu. W sytuacjach zadłużeniowych, powiadomienie o potrzebie 
uregulowania zaległości, automatycznie zostanie wysyłane SMS-em. Jest to kolejne bardzo 
duże ułatwienie. Na chwilę obecną hasła i loginy pobrało około 644 osoby czyli 1/5 osób 
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uprawnionych posługuje się tym programem.  
Pan Alfred Kręć zapytał, czy podpis elektroniczny nie będzie wymagany na składanym 
wniosku. 
Prezes odpowiedział, że wystarczy jedynie login.  
Uchwała nr 36/2020  

Na podstawie § 88 ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku postanawia: 

§ 1. 
Zatwierdzić „Regulamin korzystania z systemu S_NET+ w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Metalowiec” w Kraśniku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
           § 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 28.07.2020 r.  
 

Wyniki głosowania 
L.p. Nazwisko i imię  za przeciw wstrzymujący nieobecny 
1. Barwiński Marian za    
2. Dąbrowska Bożena za    
3. Dziegdziarz Janusz za    
4. Greszeta Ryszard za    
5. Karczmarski Tadeusz za    
6. Kręć Alfred za    
7. Miękina Mariola za    
8. Nawrocka Iwona za    
9. Niedziela Marek za    
10. Pulikowski Krzysztof za    
 
Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych.  
 
e) Pan Piotr Iwan omówił uchwałę nr 37 w sprawie: zmiany umowy nr 42/2016 z dnia 
01.05.2016 r. o korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, zawartej  
z Prezesem Zarządu. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury, zmienia się jedno 
uregulowanie, w którym znalazł się zapis dotyczący zmniejszenia o 1/20 ryczałtu za dni 
niedysponowania samochodem do celów służbowych.  
Uchwała nr 37/2020  
Na podstawie §88 ust.1 pkt 8 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Metalowiec” w Kraśniku postanawia: 

§ 1. 
Wprowadzić zmiany do umowy nr 42/2016 z dnia 01.05.2016 r. dotyczącej korzystania  
z samochodu prywatnego do celów służbowych, zawartej z Prezesem Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku Piotrem Iwanem i przyjąć tekst jednolity umowy  
w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.  

 
   § 2. 

Podpisanie umowy powierza się Przewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej.  
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

Wyniki głosowania 
L.p. Nazwisko i imię  za przeciw wstrzymujący nieobecny 
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1. Barwiński Marian za    
2. Dąbrowska Bożena za    
3. Dziegdziarz Janusz za    
4. Greszeta Ryszard za    
5. Karczmarski Tadeusz za    
6. Kręć Alfred za    
7. Miękina Mariola za    
8. Nawrocka Iwona za    
9. Niedziela Marek za    
10. Pulikowski Krzysztof za    
 
Niniejszą uchwałę przyjęto 10 głosami, przy 0 przeciwnych.  
 

Ad.6. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Dziegdziarz, poddał pod głosowanie tekst 
jednolity umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy Prezesa Zarządu. Przed 
głosowaniem, każdy Radny otrzymał tekst jednolity umowy do przeczytania. 
Umowa z dnia 28.08.2013 r. o zakazie konkurencji oraz aneks nr 1/2020, zostały wysłane do 
zapoznania się radnym, razem z uchwałą nr 26/2020 wraz z  zawiadomieniem o posiedzeniu 
Rady Nadzorczej w miesiącu maju 2020 r.  
Niniejszy tekst jednolity umowy przyjęto 9 głosami, przy 1 przeciwnym Pana Ryszarda 
Greszety.  

 
Ad.7. 
Sprawy bieżące i organizacyjne omówił Pan Piotr Iwan:  
- w bloku Popiełuszki 13 zostało 2 mieszkania do sprzedaży: na paterze i I piętrze;  
- podpisaliśmy z Urzędem Miasta Kraśnik umowę na wykonanie dojazdu i 8 miejsc 
parkingowych przy ul. Wyszyńskiego za kwotę 280 000 zł;  
-odebraliśmy parking na osiedlu „Widok II” od strony ZUS-u; 
- w sierpniu budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wykona KPWiK, na 
przyłącza elektryczne organizujemy przetarg na wykonawstwo; 
- mamy decyzję o warunki zabudowy dla nieruchomości Popiełuszki 15, do 15 sierpnia 
złożymy dokumenty do pozwolenia na budowę; 
- nasze inwestycje ogłaszamy w Głosie Kraśnickim, Dzienniku Wschodnim, dodatkowo 
wykupiliśmy reklamę w Radio ESKA; 
- obecnie mamy około 45 podań na zakup lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu na 
Popiełuszki 15; 
- rozpoczęliśmy budowę parkingu Krasińskiego 9-7, napotkaliśmy trochę utrudnień min: kable, 
fundament; 
- realizujemy plan montażu kamer, obecnie na Krasińskiego 5; 
-fundusz remontowy realizowany jest bez zastrzeżeń, głównie zostały do wykonania remonty 
balkonów; 
- wytypujemy kilkanaście bloków najbardziej zaglonionych od strony północnej, do 
czyszczenia elewacji, po uzyskaniu zgody mieszkańców przystąpimy do czyszczenia, nie ma 
tej pozycji w planie; 
- mamy dwóch stażystów, którzy głównie zajmują się przenoszeniem całej dokumentacji 
papierowej na elektroniczną; 
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- w połowie września, po Walnym Zgromadzeniu planujemy wydać Gazetę Spółdzielczą; 
- zakupiliśmy maszynę do dezynfekcji bezdotykowej 2 200 zł; komputer dla kierownika GZM 
4 500 zł; 
- naprawiliśmy spaloną altankę śmietnikową przy Wyszyńskiego 18, straty wyliczyliśmy na 
8 000 zł; 
- rozpoczynamy budowę 20 garaży, mamy chętnych na 13 garaży, z czego 4 będą dla 
Spółdzielni, kwot została obniżona do 57 000 zł za garaż; 
- 3 domy na ul. Francuskiej 6A,B i C zostały rozliczone, odebrane i zeszły z naszej 
odpowiedzialności, od tego momentu odpowiada Zamawiający i Wykonawca, na następnym 
posiedzeniu Rady przedstawimy całkowite rozliczenie; 
- od przyszłego tygodnia wysyłamy rozliczenie centralnego ogrzewania i wody; 
- z odszkodowania z pożaru przy Metalowców 3, odzyskaliśmy 42 000 zł, zostało nam 
zakwestionowanych około 3 000 zł, od decyzji złożyliśmy odwołanie; 
  
 
Na tym protokół zakończono. 
  
Protokółował: 
Ewelina Wereszczyńska-Członka 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 

 
      Sekretarz Rady Nadzorczej  


