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PROTOKÓŁ NR 13/2018  
 
z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 18.12.2018 r. w biurze Spółdzielni przy ul. 
Klonowej 5. 

Obecni na posiedzeniu: 
1. Dziegdziarz Janusz  - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komisji GZM i Inwestycji 
2. Karczmarski Tadeusz - Z-ca Przew. Rady i Członek Komisji GZM i Inwestycji 
3. Pulikowski  Krzysztof - Sekretarz Rady, Członek Komisji  Rewizyjnej 
4. Greszeta Ryszard - Przew. Komisji Rewizyjnej 
5. Dąbrowska Bożena - Członek Komisji GZM i Inwestycji 
6. Kręć Alfred - Przew. Komisji GZM i Inwestycji 
7. Miękina Mariola - Członek Komisji Rewizyjnej 
8. Nawrocka Iwona - Członek Komisji Rewizyjnej 
9. Niedziela Marek - Członek Komisji GZM i Inwestycji 
 
 
Zarząd Spółdzielni: 

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

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
3. Omówienie zaawansowania prowadzonych inwestycji. 
4. Informacja w sprawie rozliczenia planu rzeczowo – finansowego remontów za 2018 r. 
5. Omówienie projektu planu rzeczowo – finansowego remontów (gospodarczego) na 2019 r. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zatwierdzenie rozliczenia przystąpienia do programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018. 
7. Przyznanie premii dla członków Zarządu za IV kwartał 2018 r. 
8. Ustalenie zadań premiowych dla członków Zarządu na I kwartał 2019 r. 
9. Sprawy bieżące i organizacyjne. 
10. Życzenia świąteczne. 
 
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. 
Ad. 2. Protokół nr 12/2018 przyjęto jednogłośnie, bez uwag. 
Ad. 3 
Omówienie zaawansowania prowadzonych inwestycji dokonała Pani Małgorzata Szwed. 
Ad. 4 
Informacja w sprawie rozliczenia planu rzeczowo – finansowego remontów za 2018 r. 
dokonała Pani Małgorzata Szwed. 
Ad. 5 
Omówienie projektu planu rzeczowo – finansowego remontów (gospodarczego) na 2019 r. 
dokonała Pani Małgorzata Szwed. 
Ad. 6 
a) Pani Agata Kowalska omówiła uchwałę Nr 66/2018 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia 
przystąpienia do programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) Edycja 2018 r. 
Uchwała Nr 65/2018 
Na podstawie § 82 oraz § 88 ust. 1 pkt 13 Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Metalowiec” w Kraśniku postanawia, co następuje: 
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§1. 
1. Zatwierdzić rozliczenie przystąpienia do programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018, pod tytułem „Budowa 
nowoczesnego placu zabaw na osiedlu „Słoneczne I”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
2. Mapa z zaznaczonym usytuowaniem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. 

 
§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18.12.2018 r. 
 
Wyniki głosowania 

L.p. Nazwisko i imię  za przeciw wstrzymujący nieobecny 
1. Dąbrowska Bożena za    
2. Dziegdziarz Janusz za    
3. Greszeta Ryszard za    
4. Karczmarski Tadeusz za    
5. Kręć Alfred za    
6. Miękina Mariola za    
7. Nawrocka Iwona za    
8. Niedziela Marek za    
9. Pulikowski Krzysztof za    

 

Niniejszą uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 0 przeciwnych. 

Ad. 7 
Przyznano premie za IV kwartał 2018 r. członkom Zarządu zgodnie z „Regulaminem 
wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku”. 
Ad. 8 
Proponowane zadania premiowe na I kwartał 2019 r.:  

1. Rozliczyć budynek Wyszyńskiego 18C. 
2. Uzyskać pozwolenie na budowę na budynek Popiełuszki 13. 
3. W oparciu o konsultacje z mieszkańcami przedstawić do zatwierdzenia plan remontowy 

na 2019 rok. 
4. Przedstawić do zatwierdzenia plan finansowy na 2019 rok. 

 
Ad. 9 Sprawy bieżące omówił Piotr Iwan: 
- z Budżetu Obywatelskiego w 2018 r. składane były między innymi wnioski dotyczące 
budowy dwóch chodników. Jeden na osiedlu „Słonecznym I”  chodnik przy ul. Wyszyńskiego 
drugi chodnik przy ul. Popiełuszki. Inwestycje te zostały wykonane. Z Urzędu Miasta 
dostaliśmy jeszcze notę na kwotę 15 000 zł ponieważ przebudowa chodnika przy ul. 
Popiełuszki wraz z drogą przekroczyła kwotę 40 000 zł wydatkowanych z Budżetu 
Obywatelskiego. Wiedzieliśmy o tym wcześniej i podpisaliśmy za Państwa porozumieniem 
stosowną umowę, w której zobowiązaliśmy się, cześć pieniędzy dopłacić. Mieszkańcy są 
zadowoleni z tej inwestycji. Składany był również wniosek dotyczący wykonania monitoringu 
na Osiedlu „Metalowiec” i „Młodych”. Monitoring miał się składać z 9 punktów. W każdym 
punkcie miało być po dwie lub trzy kamery, ustawione w różne strony. W tej chwili wykonane 
jest cztery punkty. Jest to praca czasochłonna. Montaż wykonują nasi pracownicy. Natomiast 
wszystkie kamery i rejestratory mamy już przekazane przez Urząd Miasta Kraśnik,   
- wysłaliśmy informację do mieszkańców odnośnie wprowadzenia nowej opłaty w wysokości 
2 zł od mieszkania za monitoring. Opłata ta została przychylnie przyjęta przez mieszkańców, są 
nawet zgłoszenia, aby ten monitoring rozwijać. Chcielibyśmy stopniowo to robić, 



 3 

- blok Wyszyńskiego 18C jest już po odbiorze przez firmę „Walted”, dzisiaj dostaliśmy 
informację, od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o terminie odbioru, będzie to 
21 grudnia. Rozliczenie przedstawimy w styczniu. Mieszkania będziemy starali się 
przekazywać jak najszybciej, pod warunkiem uzupełnienia wkładu przez właścicieli. Mamy 
problem z gazem. Przyłącze jest zrobione, ale nie ma jeszcze podłączonego gazu. Zapewniono 
nas, że gaz będzie podłączony w ciągu miesiąca. 
- budowa bloku Wyszyńskiego 18A przebiega terminowo, planujemy oddać go w czerwcu. 
Przeprowadzona została licytacja komórek lokatorskich,  
- pozostało nam do sprzedaży 13 garaży na Popiełuszki 1C, przewidywany termin zakończenia 
budowy to kwiecień 2019 r., prace budowlane są zaawansowane. Mamy już wykonany dach, 
kostkę, drzwi, zleciliśmy projekt czwartego rzędu garaży (występowaliśmy wcześniej do 
Państwa o zgodę na te garaże). Projekt będzie wykonywał Pan Krzysztof Michno prowadzący 
Biuro Obsługi Inwestycji „PRO-INWEST” z Kraśnika za kwotę 15 000 zł netto,  
- z przetargu został wyłoniony wykonawca parkingu przy ul. Krasińskiego firma ToMarDrog 
Pana Tomasza Lisa z Kraśnika. Będzie to duże przedsięwzięcie bo powstanie około 100 
nowych miejsc parkingowych, 
- zostały złożone projekty pozwolenia na budowę na budynek Popiełuszki 13. Projekty mogą 
być jeszcze uzupełniane. Dzisiaj firma „Projbud” dzwoniła, że projekty przebiegu sieci 
dowiozą nam w przyszłym tygodniu. Jest to sprawa skomplikowana, my budujemy blok 
a parking częściowo ma robić Miasto Kraśnik za kwotę 260 000 zł. Jeżeli chodzi o przyłącza 
sanitarne i wodociągowe to Spółdzielnia jest wpisana w plan wieloletni KPWiK i w związku 
z tym, że to KPWiK ma budować, my musimy uzyskać pozwolenie na budowę na KPWiK. 
Kanalizację deszczową będzie budować Miasto Kraśnik. Staramy się pozyskiwać jak najwięcej 
środków finansowych z zewnątrz. Będzie to pierwsza taka inwestycja budowana w Kraśniku 
i nikt na chwilę obecną nie może przewidzieć jaka będzie cena za m2. Podań na dzień 
dzisiejszy mamy bardzo dużo. Nie chcemy na razie podpisywać umów za nim będzie 
wyłoniony wykonawca z przetargu. Może w styczniu już będzie coś wiadomo, 
- na zaskarżoną decyzję do SKO w Lublinie dotyczącą odrolnienia działek wydaną przez 
Starostwo Powiatowe w Kraśniku, (o której byli Państwo już informowani na poprzednich 
posiedzeniach) miała być wydana decyzja już miesiąc temu, ale ze względu na skomplikowaną 
sprawę decyzja zostało odroczona. Dzisiaj telefonicznie dowiedzieliśmy się, że decyzja 
Starostwa Powiatowego w Kraśniku została uchylona, nie znamy jeszcze tego uzasadnienia. 
Jak tylko otrzymamy to uzasadnienie to zapoznamy Państwa z nim. Do tej sprawy wynajęliśmy 
kancelarie prawną z Gdańska, która specjalizuje się w takich sprawach administracyjnych,  
- mamy sprzedane trzy domki w zabudowie szeregowej, ogłosiliśmy informację o sprzedaży 
jednego domku, umowa z wykonawcą podpisana, przez bezpodstawne zaskarżenia sąsiadów 
wszystko się przedłużyło,  
- jest pomysł aby zebrania z poszczególnymi nieruchomościami, które do tej pory odbywały się 
w lutym w budynku administracyjnym Spółdzielni, zorganizować w tym roku 
korespondencyjnie tzn. przesłalibyśmy wszystkie informacje do mieszkańców wraz 
z propozycją planu remontowego. Zaproponowalibyśmy nieruchomościom, które chcą się 
spotkać z Zarządem, indywidualnie rozmowy. Generalnie zebrania niewiele wnoszą gdyż 
przychodzi bardzo mało mieszkańców. Jeśli chcemy coś zrobić na danej nieruchomości to 
przeprowadzamy ankiety. Opracowalibyśmy dokument, w którym przedstawiony by został 
plan remontowy, wysłana by była również ankieta, dotycząca tego co mieszkańcy chcieli by 
innego niż my proponujemy. Ankiety po zebraniu zostałyby zestawione. Warto spróbować 
zorganizować coś nowego. Jeśli taka forma nie będzie odpowiadała mieszkańcom, 
to powrócimy do spotkań jak to było w poprzednich latach. Taka forma ustalania planu 
remontowego praktykowana jest we wspólnotach mieszkaniowych. 
Byłaby możliwość odpowiedzenia na ankietę w formie papierowej lub wysłania maila. Teraz 
będziemy przeprowadzać w śród mieszkańców większą akcję związaną z RODO. Musimy 
mieć odpowiedź czy mieszkańcy wyrażają zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska na 
domofonach oraz na spisie lokatorów. Będziemy też prosić o podanie maila i numeru telefonu, 
jeśli ktoś będzie chciał to poda. Mamy internetowe podglądanie na kontach, około 30% osób 
sprawdza w ten sposób stan konta.   
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- gazetka świąteczna będzie najprawdopodobniej roznoszona 19 grudnia, 
- ze wszystkimi nasadzeniami prawie zdążyliśmy, pozostało nam tylko jedno małe osiedle 
„Południe”. Był to ogrom pracy, podpisana była umowa z LOCH DSG Sp. z o.o 
i oddelegowaliśmy dwóch naszych pracowników. Dużo czasu to zajęło, szczególnie 
konsultacje z mieszkańcami, 
- wysłaliśmy informację do mieszkańców o podwyżce o 1 zł opłaty za telewizję analogową. 
W związku z tą podwyżką odeszło nam 2 osoby, na cyfrówkę przeszło 30 osób 
- wymiana wodomierzy w 9 budynkach przez firmę Metrona Polska Sp. z o.o na Osiedlu 
„Słonecznym I i II” została zakończona. Pozostały pojedyncze mieszkania do, których będą 
docierać nasi konserwatorzy, 
- Pani Iwona Nawrocka zgłosiła nam dzisiaj, że znowu przecieka taras przy ul. Krasińskiego 
3e. Już nie mamy pomysłu na ten taras. Ostatnio była zamawiana profesjonalna firma, która 
wstrzykiwała zabezpieczenie uszczelniające. Jutro zorganizujemy naradę w tej sprawie, 
- zamiana działek przy ul. Węgierskiej z Panem Rafałem Adamczykiem, zgodnie z podjętą 
przez Państwa uchwałą została już aktem notarialnym zakończona, 
-  dzielimy działki pod garażami przy ul. Popiełuszki 1C i 1D, Urząd Miasta kwestionuje nam 
dostęp do drogi publicznej, ale mamy wszystko pod kontrolą. Chcielibyśmy w kwietniu 
dokonać rozliczenia inwestycji, 
- przeprowadzona została akcja wieszania tabliczek samoprzylepnych w zasobach Spółdzielni z 
różnymi hasłami nakłaniającymi do dbania o wspólny majątek i walki z wandalizmem. 
Pan Krzysztof Pulikowski zgłosił, aby w następnym numerze gazety spółdzielczej zamieścić 
artykuł dotyczący sprzątania klatek schodowych przez mieszkańców. 
Pan Tadeusz Karczmarski zwrócił się do Zarządu, z prośbą o rozpatrzenie możliwości 
dokonania remontu posadzek piwnicznych w blokach na osiedlu „Metalowiec” i „Młodych”. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokółował: 
 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 

 
 

      Sekretarz Rady Nadzorczej  


