PROTOKÓŁ
z Zebrania Osiedlowego członków MSM „ENERGETYKA”
zamieszkałych na terenie Osiedla „Sadyba”
9 marca 2012 r.
Zebranie Osiedlowe członków MSM „Energetyka” zamieszkałych na terenie Osiedla
„Sadyba” rozpoczęło się o godzinie 22:30, a zakończyło o godzinie 23:40.
W zebraniu wzięło udział 68 członków MSM „Energetyka” mieszkańców Osiedla „Sadyba”.
W zawiadomieniu o zebraniu zaproponowano następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania i wybór: przewodniczącego, sekretarza i asesorów tworzących skład
Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań inwestycyjnych na
działce gruntu nr 14/42 z obrębu 1-05-16 przy ul. Sobieskiego 70b.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
6. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
7. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
8. Zamknięcie obrad.

Ad 1
Otwarcie Zebrania i wybór: przewodniczącego, sekretarza i asesorów
tworzących skład Prezydium.
Zebranie otworzył Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla – Zbigniew Mordasewicz (mandat
2883). Powitał mieszkańców, członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
Zgłoszono następujących kandydatów do Prezydium Zebrania:
▪ na Przewodniczącego Zebrania: Adama Przybylskiego (mandat 3027) – wyraził zgodę.
W wyniku głosowania: większością głosów za, p. Adam Przybylski został wybrany na
Przewodniczącego Zebrania.
▪ na Sekretarza Zebrania:
Wiesława Nowaka (mandat 3290) – wyraził zgodę.
W wyniku głosowania: większością głosów za, przy 1 głosie wstrzymującym się, p. Wiesław
Nowak został wybrany na Sekretarza Zebrania.
▪ na Asesora Zebrania:
Krzysztofa Pawłowskiego (mandat 3030) – wyraził
zgodę.
W wyniku głosowania: większością głosów za, przy 1 głosie wstrzymującym się, p.
Krzysztof Pawłowski został wybrany na Asesora Zebrania.
Dziękując za wybór, Przewodniczący Zebrania – p. Adam Przybylski, poinformował, że
zgodnie z § 6 pkt 3 Regulaminu Zebrań Osiedlowych, głos będzie udzielany w kolejności
zgłoszeń, a poza kolejnością udziela się głosu osobom zgłaszającym wnioski formalne oraz
członkom Rady Nadzorczej, Zarządu, Rady Osiedla i kierownictwu Administracji Osiedla.
Zawnioskował o ustalenie 3 minutowego limitu czasu w dyskusji.
Wniosek został przyjęty większością głosów za.
Następnie Przewodniczący Zebrania poinformował, że zabierający głos podają do protokołu
imię i nazwisko oraz nr mandatu/karty do głosowania elektronicznego. Głosowania jawne
odbywają się przez podniesienie karty do głosowania; głosowania tajne odbywają się za
pomocą elektronicznego urządzenia do głosowania i liczenia głosów; w jednym głosowaniu
nie powinno się przedstawiać rozwiązań alternatywnych.

Ad 2
Przyjęcie porządku obrad.
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Przewodniczący Zebrania odczytał proponowany porządek obrad.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie
proponowanego porządku obrad.
Zebranie Osiedlowe przyjęło proponowany porządek obrad w głosowaniu: większość głosów
za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
Zawiadomienie z porządkiem obrad stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad 3
Wybór Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej, Wnioskowej.
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
p. Marię Rosołowską (mandat 3913) –wyraziła zgodę,
p. Magdalenę Szeller (mandat 2686) –wyraziła zgodę,
p. Bogdana Dzierżawskiego (mandat 2223) – wyraził zgodę,
Wobec braku innych kandydatur, Przewodniczący Zebrania zaproponował zamknięcie listy i
poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wyboru ww. osób do Komisji Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania (większością głosów za), do Komisji Skrutacyjnej wybrani zostali:
Maria Rosołowska (mandat 3913),
Magdalena Szeller (mandat 2686),
Bogdan Dzierżawski (mandat 2223).
Zgłoszono wniosek formalny, aby rolę Komisji Mandatowej powierzyć Komisji Skrutacyjnej.
Wniosek został przyjęty większością głosów za.
Następnie zgłoszono wniosek formalny, aby rolę Komisji Wnioskowej powierzyć Prezydium
Zebrania.
Wniosek został przyjęty większością głosów za.

Ad 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań
inwestycyjnych na działce gruntu nr 14/42 z obrębu 1-05-16 przy ul.
Sobieskiego 70B.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań inwestycyjnych na działce
gruntu nr 14/42 z obrębu 1-05-16 przy ul. Sobieskiego 70B był dostępny na 7 dni przed
Zebraniem Osiedlowym na stronie www.aosadyba.msmenergetyka.pl, w dziale
samorządowym Administracji Osiedla „Sadyba” oraz wyłożony przed Zebraniem (załącznik
nr 2 do protokołu).
Kierownik AO poinformował, że część pawilonu handlowego przy ul. Sobieskiego 70B
pozostaje niewynajęta od lipca 2010 roku. W maju 2010 r. firma Jeronimo Martins
Dystrybucja S.A. złożyła ofertę na wynajęcie innej powierzchni - w pawilonie przy ul.
Sobieskiego 74/78. Negocjacje w tej sprawie nie doszły do skutku. W celu wynajęcia
powierzchni użytkowej w pawilonie przy ul. Sobieskiego 70B odbyły się dwa przetargi, na
które nie wpłynęły żadne oferty. W grudniu 2010 r. firma Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
złożyła ofertę na wynajem powierzchni użytkowej oraz rozbudowę pawilonu przy ul.
Sobieskiego 70B z przeznaczeniem na sklep sieci Biedronka. Od tego czasu trwają negocjacje
z ww. oferentem, które jeszcze nie zostały zakończone. Sprawa była przedstawiana na
posiedzeniu Rady Osiedla. Zgodnie z zapisami Statutu MSM „Energetyka”, podjęcie decyzji
w sprawie rozbudowy pawilonu (działania inwestycyjne) jest w gestii Zebrania Osiedlowego.
Jednocześnie Kierownik AO zgłosił poprawkę do projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na podjęcie działań inwestycyjnych na działce gruntu nr 14/42 z obrębu 1-05-16 przy
ul. Sobieskiego 70B, odczytując jej treść po poprawkach:
Na podstawie § 92 ust. 1 pkt 3 w związku z § 4 ust. 4 Statutu MSM „Energetyka”,
Zebranie Osiedlowe członków MSM „Energetyka” zamieszkałych na terenie Osiedla
„Sadyba” postanawia:
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§1
Wyrazić zgodę na podjęcie działań inwestycyjnych polegających na rozbudowie
pawilonu handlowego zlokalizowanego na działce gruntu nr 14/42 z obrębu 1-05-16 w
Warszawie przy ul. Sobieskiego 70B.
§2
Szczegółowe rozwiązania dotyczące zagospodarowania działki wymagają akceptacji
Rady Osiedla, zgodnie z § 97 ust. 1 pkt 14 Statutu MSM „Energetyka”.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Kierownik AO zwrócił uwagę, że szczegółowe rozwiązania dotyczące zagospodarowania
ww. działki będą rozpatrywane przez Radę Osiedla. Bez względu na to, czy negocjacje z
firmą JMD S.A. zostaną sfinalizowane, czy nie, Zarząd i Administracja Osiedla przedstawią
Radzie Osiedla do zaopiniowania propozycję zagospodarowania tej działki.
W toku dyskusji głos zabrali:
Pan Łukasz Kowalski (mandat 2134) – poinformował, że Administracja Osiedla pismem z
dnia 19 listopada 2009 r. zwróciła się do Rad Domów-Nieruchomości, m.in. ul. Sobieskiego
72A, z propozycją wynajęcia powierzchni użytkowej w pawilonie przy ul. Sobieskiego 70B,
w trzech wariantach:
 firmie Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
 operatorowi Carrefour Expres
 p. Sławomirowi Olejnikowi – dotychczasowemu najemcy jednego z lokali użytkowych w
tym pawilonie.
Rada Domu Sobieskiego 72A zarekomendowała wynajęcie lokalu operatorowi Carrefour
Expres.
Pan Ł. Kowalski zwrócił uwagę, że Rady Domów nie były informowane o kolejnych etapach
negocjacji z JMD S.A.; sprawa została przedstawiona na plenarnym posiedzeniu Rady
Osiedla, a następnie w dniu dzisiejszym na Zebraniu Osiedlowym.
Następnie p. Kowalski zapytał, kto prowadził negocjacje z firmą JMD S.A. czy ta osoba
miała pełnomocnictwa, jak również czy to prawda, że Kierownik AO prowadził negocjacje,
nie mając do tego pełnomocnictwa.
Kierownik AO wyjaśnił, że Carrefour Expres wycofał ofertę; p. S. Olejnik zaproponował
mniejszą stawkę czynszu najmu (...) oraz żądał wykonania remontu lokalu przez
Administrację Osiedla na koszt osiedla. Wstępne negocjacje z JMD S.A. były prowadzone w
Administracji z udziałem Rady Osiedla, a następnie sprawa została przekazana do Zarządu
(do zespołu radców prawnych).
Jednocześnie Kierownik AO przypomniał, że Walne Zgromadzenie Członków uchwaliło
główne kierunki rozwoju Spółdzielni, w tym dot. modernizacji i rozbudowy pawilonów lub
dokonania nowych inwestycji, w przypadkach, gdzie modernizacja lub rozbudowa nie ma
ekonomicznego uzasadnienia. Zebranie Osiedlowe zdecyduje o tym, czy poprzeć dotychczas
podejmowane działania i kierunki rozwoju Spółdzielni uchwalone przez WZCz, czy
pozostawić ten pawilon w obecnym stanie (wiadomym jest, iż stan techniczny tego obiektu
jest zły).
Pan Michał Tomaszewski (mandat 4275) – zapytał, gdzie jest zlokalizowany pawilon, o
którym jest mowa.
Wyjaśnień udzielił Przewodniczący Zebrania.
Z sali skierowano zapytanie, gdzie były umieszczane ogłoszenia o przetargu na wynajęcie
tego pawilonu oraz dlaczego przetarg na wynajem lokalu użytkowego w pawilonie
handlowym został dwukrotnie unieważniony bez podania przyczyny.
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Kierownik AO wyjaśnił, że przetargi, zgodnie z regulaminem przetargów, ogłaszane są w
gazecie ogólnopolskiej. Szczegóły dotyczące prac Komisji Przetargowej, zgodnie z ww.
regulaminem, są tajne. W związku z powyższym, do publicznej wiadomości nie są podawane
powody unieważnienia przetargu. Jednocześnie Kierownik AO zwrócił uwagę, że przyczyną
braku zainteresowania wynajęciem tych powierzchni użytkowych może być ich zły stan
techniczny.
Pani Dorota Raciborska (mandat 3032) – skierowała zapytanie, z jakich środków
finansowych i przez kogo będzie dokonywana rozbudowa pawilonu oraz jakie są zagrożenia i
korzyści związane z tą inwestycją?
Pani Norberta Buczko (mandat 2787) – skierowała zapytanie, jakie będzie przeznaczenie
lokali użytkowych usytuowanych w pawilonie przy ul. Sobieskiego 70B; czy będzie tam
sklep sieci Biedronka, czy inna działalność handlowa. Opowiedziała się za tym, aby
przedmiotowa powierzchnia użytkowa została wynajęta z przeznaczeniem na sklep
spożywczy.
Pan Kazimierz Kostecki (mandat 4565) – stwierdził, że był przekonany, iż na dzisiejszym
zebraniu zostanie zaprezentowana koncepcja zagospodarowania wszystkich pawilonów
zlokalizowanych na terenie osiedla. Zwrócił uwagę, że pawilony te ulegają degradacji.
Zdaniem p. Kosteckiego, rozpatrywanie sprawy dotyczącej tylko jednego obiektu jest
niezasadne. Na najbliższym Zebraniu Osiedlowym Zarząd Spółdzielni powinien przedstawić
stanowisko Rady Nadzorczej i Rady Osiedla w sprawie koncepcji zagospodarowania
pawilonów oraz analizę finansową (co może zrobić Spółdzielnia w miejscu tych obiektów).
Wynajmowanie lokali użytkowych jest w gestii Administracji Osiedla, a Rady Domów mogą
tylko opiniować te sprawy.
Pani Maria Rosołowska (mandat 3913) – skierowała zapytanie, czy projekt uchwały, który
był zamieszczony na stronie www.aosadyba.msmenergetyka.pl, został uzgodniony z Radą
Osiedla „Sadyba”? Jednocześnie zwróciła uwagę, że ten projekt uchwały jest zbyt ogólny, a z
jego treści nie wynika, jakiego rodzaju inwestycja jest przewidziana na przedmiotowej działce
(czy tam ma być coś budowane, czy mieszkania na sprzedaż); poza tym nieznany jest zakres
modernizacji pawilonu. Zasadniczą różnicą jest, czy inwestycja powstanie zgodnie z
wskaźnikami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy
będzie to tylko modernizacja na cele udostępnienia powierzchni użytkowej. Zebrani powinni
poznać więcej szczegółów w tej sprawie. Pani M. Rosołowska poinformowała, że negocjacje
z firmą JMD S.A. były prowadzone przez Zarząd Spółdzielni i zwróciła się do Prezesa P.
Kłodzińskiego o udzielenie odpowiedzi.
Kierownik AO wyjaśnił, że materiały na Zebranie Osiedlowe były dostępne na 7 dni po
wywieszeniu zawiadomienia o zebraniu, jak również były dostępne na stronie internetowej. Z
spotkań w przedmiotowej sprawie zostały sporządzone protokoły, które są dostępne do
wglądu dla członków Spółdzielni. Jak wynika z dokumentów, p. Maria Rosołowska podczas
posiedzenia Komisji ds. Wniesionych również brała udział we wstępnych negocjacjach z
firmą JMD S.A.
Jednocześnie Kierownik AO zasygnalizował, że w wyniku przetargów nie było chętnych na
wynajęcie powierzchni w pawilonie przy ul. Sobieskiego 70B i w związku z powyższym
zwracamy się o podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie.
Pani Maria Rosołowska (mandat 3913) – ponownie skierowała zapytanie, jaki jest
przewidywany zakres modernizacji pawilonu? Zebrani powinni poznać te informacje i nie
należy odsyłać ich do protokołów.
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Pan Zdzisław Rothe (mandat 3737) – opowiedział się za tym, aby Osiedle czerpało zyski z
tego pawilonu, ale należy rozważyć w jaki sposób. W pierwszej kolejności powinna być
dyskutowana na Zebraniu Osiedlowym koncepcja, czego mieszkańcy sobie życzą na tej
działce, a dopiero później wykonawstwo. W tym przypadku było odwrotnie. Należy
zastanowić się, jak zagospodarować tę działkę, np. czy wybudować tam pawilon
jednopoziomowy, czy obiekt jedno lub dwukondygnacyjny, aby czerpać z tej inwestycji jak
największe zyski. Należy również zapewnić miejsca do parkowania oraz dojazd dla
samochodów dostawczych. Tego typu decyzje powinny być podejmowane wcześniej na
Zebraniu. Jednocześnie p. Rothe przypomniał wypowiedź p. G. Engelbrechta na posiedzeniu
plenarnym Rady Osiedla, który wspomniał, że nie ma pewności, czy w przypadku rozbudowy
nie nastąpi przejęcie na własność terenu przez inwestora. Należy rozważyć, jaki obiekt ma
powstać na tej działce, jaki będzie orientacyjny koszt inwestycji, w jaki sposób można
zabezpieczyć interes Spółdzielni przed utratą tej działki na rzecz przyszłego inwestora oraz
jaki może być udział Spółdzielni w tym przedsięwzięciu. Pan Z. Rothe zaproponował, aby na
najbliższym Zebraniu Osiedlowym przedyskutować koncepcję zagospodarowania
przedmiotowej działki i nie przeprowadzać głosowania nad uchwałą w dniu dzisiejszym.
Pan Łukasz Kowalski (mandat 2134) – zwrócił uwagę, że istnieje zagrożenie utraty działki
oraz przebywania w pobliżu sklepu osób spożywających alkohol (jak w przypadku Biedronki
przy ul. Nałęczowskiej), jak również zakłócania ciszy nocnej przez samochody dostarczające
towar do sklepu. Pan Kowalski zaapelował do zebranych, aby w związku z pojawiającymi
się wątpliwościami, zagłosowali przeciwko proponowanej uchwale.
Pan Michał Tomaszewski (mandat 4275) – wyraził pogląd, że rozpatrywanie koncepcji
zagospodarowania przedmiotowej działki w tej chwili nie jest w gestii Zebrania Osiedlowego.
Administracja powinna przedstawić konkretną propozycję w tej sprawie. Zdaniem p.
Tomaszewskiego, ta powierzchnia jest zbyt mała na sklep Biedronka; należy rozważyć czy
jest możliwe wypowiedzenie umowy najmu dotychczasowym najemcom.
Pan Jan Bieda (mandat 2803) – stwierdził, że ze względu na brak właściwego
przygotowania tego tematu, nie można w tak istotnej sprawie decydować na dzisiejszym
zebraniu. Powinna być przygotowana szczegółowa analiza ekonomiczna i techniczna. Skoro
przez okres około 2 lat osiedle nie czerpie zysków z najmu pawilonu, to można odczekać
jeszcze dwa miesiące do najbliższego Zebrania Osiedlowego, które odbędzie się w maju br.,
w celu należytego przygotowania tego tematu.
Prezes P. Kłodziński – poinformował, że Zarząd powziął informację w tej sprawie późną
jesienią ubiegłego roku, w momencie kiedy Urząd Dzielnicy Mokotów nadesłał
zawiadomienie o wydaniu warunków zagospodarowania i zabudowy terenu, w celu
zgłoszenia ewentualnych wniosków. Zarząd zamierzał to oprotestować, ale sprzeciwiła się
temu Rada Osiedla „Sadyba”. Dopiero wówczas Administracja przekazała do Zarządu projekt
umowy, który był dyskutowany i negocjowany na osiedlu od wielu miesięcy. W projekcie
umowy zawarto szereg niekorzystnych dla Spółdzielni zapisów, np. dot. strefy ograniczenia
konkurencji mogącej objąć np. pawilon handlowy na Osiedlu „Rożek”. Natomiast
korzystnym jest, że firma JMD S.A. zaproponowała rozbudowę pawilonu na własny koszt.
Warunki zabudowy zostały wydane dla inwestycji polegającej na rozbudowie pawilonu
(powierzchnia powiększona o połowę). Zarząd, dostrzegł szereg sprzecznych i
wykluczających się zapisów w projekcie umowy, a pozyskane opinie prawne wskazywały
zagrożenia bezpieczeństwa transakcji. W celu opracowania koncepcji zagospodarowania
działki i ponoszenia nakładów na prace przygotowawcze niezbędne jest uzyskanie zgody
Zebrania Osiedlowego na rozbudowę pawilonu. W przypadku braku decyzji Zebrania
Osiedlowego w tej sprawie, Zarząd nie ma prawa prowadzić negocjacji z przyszłym
inwestorem.
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Jednocześnie Prezes Spółdzielni oznajmił, że w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na przedmiotowej działce przewidziano możliwość 6kondygnacyjnej zabudowy. Jednakże Rada Osiedla „Sadyba” wystąpiła do Urzędu Dzielnicy
Mokotów z wnioskiem o uwzględnienie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dodatkowo zapisu, dot. możliwością jednokondygnacyjnej rozbudowy. Do
chwili obecnej Zarząd nie podjął ostatecznej decyzji co do zawarcia umowy z Biedronką,
gdyż oczekuje na ostateczną opinię prawną w sprawie ewentualnych zagrożeń.
Przewodniczący Zebrania poinformował, że jeszcze dwie osoby zapisały się na listę
dyskutantów i zgłosił wniosek formalny o zamknięcie tej listy po udzieleniu głosu tym
osobom oraz przystąpienie do głosowania nad uchwałą.
Zebranie Osiedlowe przyjęło powyższy wniosek większością głosów za.
W toku dalszej dyskusji, p. M. Rosołowska (mandat 3913) – w nawiązaniu do wypowiedzi
Kierownika AO, stwierdziła że nie brała udziału we wstępnych negocjacjach z Biedronką. Na
Komisji ds. Wniesionych RO przedstawiono wersję umowy z Biedronką. Nawiązując do
wypowiedzi Prezesa Spółdzielni, oznajmiła że sama zwróciła uwagę na niekorzystne dla
Spółdzielni zapisy dotyczące ograniczenia działalności konkurencyjnej. Na Komisji ds.
Wniesionych zwrócono uwagę, że to ograniczenie może ewentualnie dotyczyć tylko Osiedla
„Sadyba”. Jednakże ten zapis nie znalazł się w projekcie umowy. Na jednym z posiedzeń
Rady Osiedla Administracja nie była przygotowana do odpowiedzi na kierowane w tej
sprawie pytania i Rada Osiedla uznała, iż tą sprawą powinien zająć się Zarząd. Wówczas
sprawa została przekazana do Zarządu. Zdziwienie budzi fakt, że Zarząd nie był wcześniej o
tym informowany. Z protokołu kontroli przeprowadzonej przez Zarząd wynika, iż na ręce
Przewodniczącej RO zostało przez Biedronkę złożone pismo. Pani M. Rosołowska
wyjaśniła, że z ww. pismem zetknęła się po raz pierwszy przy przekazaniu protokołu z
kontroli, ponieważ było załącznikiem do tego protokołu. W sierpniu ubiegłego roku Rada
Osiedla zajęła stanowisko w sprawie uruchomienia sklepu Biedronka w pawilonie przy ul.
Sobieskiego 70B, ponieważ Administracja Osiedla kierowała do Rady Osiedla kolejne
zapytania i wnioski, przekonując, że uruchomienie w tym pawilonie sklepu Biedronka
przyniesie korzyści dla Osiedla.
Nawiązując do wypowiedzi Kierownika AO, że materiały w tej sprawie były do wglądu w
Administracji, p. M. Rosołowska stwierdziła, iż do wglądu oraz na stronie
www.aosadyba.msmenergetyka.pl był zamieszczony tylko projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na podjęcie działań inwestycyjnych na działce gruntu nr 14/42 z obrębu 105-16 w Warszawie przy ul. Sobieskiego 70B.
Następnie p. M. Rosołowska oznajmiła, że nie po raz pierwszy w jej usta wkładane są słowa,
które nie padają, posługuje się materiałami, gdzie zawarte są zapisy z wypowiedziami p.
Rosołowskiej, które nie miały miejsca i nie były zatwierdzone w protokóle, cenzurowane są
protokoły z posiedzeń Rady Osiedla. Pani M. Rosołowska wyjaśniła, że to wszystko było
powodem złożenia przez nią rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Osiedla.
Pan Łukasz Kowalski (mandat 2134) – zwrócił uwagę, że pawilon przy ul. Sobieskiego
70B jest zlokalizowany na skrzyżowaniu dwóch dróg pożarowych; rozbudowa tego pawilonu
spowoduje blokadę drogi pożarowej do budynku Sobieskiego 72 i Sobieskiego 72A oraz
uniemożliwi parkowanie wielu samochodów. Ta droga pożarowa stanowi również jedyny
dojazd do budynków wzdłuż ul. Sobieskiego w kierunku ul. Bonifacego.
Jednocześnie p. Kowalski wyjaśnił, że można występować o warunki zabudowy dla
nieruchomości, która nie jest własnością osoby zainteresowanej. Dobrze, że Urząd Dzielnicy
Mokotów poinformował o tym Zarząd Spółdzielni.
Po dyskusji, Przewodniczący Zebrania odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na podjęcie działań inwestycyjnych na działce gruntu nr 14/42 z obrębu 1-05-16 w
Warszawie przy ul. Sobieskiego 70B, następującej treści:
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Na podstawie § 92 ust. 1 pkt 3 w związku z § 4 ust. 4 Statutu MSM „Energetyka”,
Zebranie Osiedlowe członków MSM „Energetyka” zamieszkałych na terenie Osiedla
„Sadyba” postanawia:
§1
Wyrazić zgodę na podjęcie działań inwestycyjnych polegających na rozbudowie
pawilonu handlowego zlokalizowanego na działce gruntu nr 14/42 z obrębu 1-05-16 w
Warszawie przy ul. Sobieskiego 70B.
§2
Szczegółowe rozwiązania dotyczące zagospodarowania działki wymagają akceptacji
Rady Osiedla, zgodnie z § 97 ust. 1 pkt 14 Statutu MSM „Energetyka”.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Następnie Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie wniosek najdalej idący o
odrzucenie w całości ww. projektu uchwały.
Po głosowaniu, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała wyniki głosowania. W
głosowaniu udział wzięło 57 członków MSM „Energetyka”. Za odrzuceniem projektu
uchwały glosowało 46 osób, przeciw – 7, wstrzymały się od głosu 4 osoby.
Zebranie Osiedlowe odrzuciło w całości projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
podjęcie działań inwestycyjnych na działce gruntu nr 14/42 z obrębu 1-05-16 w
Warszawie przy ul. Sobieskiego 70B.

Ad 5
Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
Przewodnicząca Komisji Mandatowej, p. M. Rosołowska, odczytała protokół z działalności
Komisji Mandatowej Zebrania Osiedlowego członków MSM „Energetyka” zamieszkujących
w Osiedlu „Sadyba”.
Komisja Mandatowa ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący – Maria Rosołowska (mandat 3913)
Sekretarz - Bogdan Dzierżawski (mandat 2223)
Członek – Magdalena Szeller (mandat 2686)
Komisja na podstawie list obecności stwierdza udział 68 członków w Zebraniu Osiedlowym
członków MSM „Energetyka” zamieszkałych w Osiedlu „Sadyba”. Ważność mandatów nie
budzi zastrzeżeń.
Komisja Mandatowa wraz z Komisją Skrutacyjną stanowi wspólną Komisję.
Protokół Komisji Mandatowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad 6
Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
Komisja Wnioskowa ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący – Adam Przybylski (mandat 3027)
Sekretarz – Wiesław Nowak (mandat 3290)
Członek – Krzysztof Pawłowski (mandat 3030)
Komisja Wnioskowa stwierdza, że do Komisji nie wpłynęły żadne wnioski na piśmie.
Protokół Komisji Wnioskowej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zebrania poinformował, że w wyniku dyskusji na dzisiejszym zebraniu
(zwłaszcza wypowiedzi p. K. Kosteckiego, p. J. Biedy i p. Z. Rothe) Komisja Wnioskowa
sformułowała wniosek następującej treści:
O przygotowanie przez Administrację Osiedla „Sadyba” koncepcji zagospodarowania
pawilonów na osiedlu i przedstawienie jej na Zebraniu Osiedlowym w dniu 12.05.2012 r.
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Kierownik AO stwierdził, że wniosek jest bezprzedmiotowy i nie może być zrealizowany
przez Administrację z uwagi na brak działu inwestycji. Realizacja tego wniosku nie jest w
kompetencji Administracji Osiedla.
Przewodniczący Zebrania zwrócił się do Zarządu z zapytaniem, w czyjej kompetencji jest
przygotowanie ww. koncepcji?
Prezes P. Kłodziński wyjaśnił, że działalność inwestycyjna jest w kompetencji Zarządu. W
kierunkach rozwoju działalności Spółdzielni, przyjętych dwa lata temu przez Walne
Zgromadzenie Członków, jest zapis, aby przygotować taką koncepcję. Zarząd przedstawi
powyższą koncepcję na Walnym Zgromadzeniu Członków.
Wobec powyższego, Komisja Wnioskowa uznała, że wniosek jest bezprzedmiotowy.

Ad 7
Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, p. M. Rosołowska, odczytała protokół z działalności
Komisji Skrutacyjnej Zebrania Osiedlowego członków MSM „Energetyka” zamieszkujących
w Osiedlu „Sadyba”.
Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący – Maria Rosołowska (mandat 3913)
Sekretarz - Bogdan Dzierżawski (mandat 2223)
Członek – Magdalena Szeller (mandat 2686)
Podczas obrad Zebrania Osiedlowego członków MSM „Energetyka” zamieszkujących w
Osiedlu „Sadyba” Komisja przedstawiała informację o sposobie głosowania. Protokół z
głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z wynikami elektronicznego głosowania stanowią załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.

Ad 8
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Zebrania stwierdził wyczerpanie przyjętego porządku obrad i podziękował
wszystkim zebranym za przybycie i uczestnictwo do końca w obradach.
Na tym Przewodniczący zakończył zebranie.
Załączniki:
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

zawiadomienie z porządkiem obrad,
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań inwestycyjnych na działce
gruntu nr 14/42 z obrębu 1-05-16 przy ul. Sobieskiego 70B (przed poprawkami),
protokół Komisji Mandatowej,
protokół Komisji Wnioskowej,
protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z wynikami elektronicznego głosowania.

Sekretarz
Zebrania Osiedlowego

Przewodniczący
Zebrania Osiedlowego

Wiesław Nowak

Adam Przybylski
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