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BIULETYN INFORMACYJNY 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 

 
Szanowni Państwo! 

Mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. 
 
Przekazujemy Państwu do rąk  „Biuletyn informacyjny” zawierający wybrane informacje 

związane z funkcjonowaniem naszej Spółdzielni. Mamy nadzieję, że wydawnictwo to uzupełni 
Państwa wiedzę dotyczącą prac Rady Nadzorczej, Zarządu i czekających spółdzielców zmian.  
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej   
        „Zacisze” w Oleśnicy  
 

1.  WALNE ZGROMADZENIE. 
 
Tegoroczne Walne Zgromadzenie, podobnie jak w roku ubiegłym zostało zwołane na wrzesień.  

Odbyło się ono w dniach od 20 do 24 września br. Podobnie jak w latach ubiegłych było podzielone na 
5 części. Pierwsza cześć odbyła się w Bierutowie i uczestniczyli w niej mieszkańcy naszych zasobów w 
Bierutowie. Kolejne 4 części odbyły się w Oleśnicy i brali w nich udział członkowie Spółdzielni z 
Oleśnicy. Porządek obrad każdej z części Walnego Zgromadzenia był taki sam i obejmował następujące 
punkty:  
1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni, do uczestniczenia w 

Walnym Zgromadzeniu. 
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. 
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 r. oraz zamierzeń na rok 2021 i lata 

dalsze oraz informacji o realizacji wniosków wynikających z pisma polustracyjnego  Regionalnego 
Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu z dnia 17 listopada 2020 r. 

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2020 r. obejmujące ocenę sprawozdania 
finansowego Spółdzielni za 2020 r. 

7. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej. 
8. Prezentacja osób kandydujących do Rady Nadzorczej 
9. Prezentacja osób kandydujących na delegatów na Zjazd Przedkongresowy w związku ze zwołaniem VII 

Kongresu Spółdzielczości oraz osób kandydujących na przedstawicieli na IX Zjazd Przedstawicieli 
Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu.  

10. Wybory : 
a) Rady Nadzorczej. 
b) Delegatów na Zjazd Przedkongresowy w związku ze zwołaniem VII Kongresu Spółdzielczości,  
c) Przedstawicieli na IX Zjazd Przedstawicieli Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości 

Mieszkaniowej w Opolu. 
11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółdzielni w 2020 r., 
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b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.,  
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r., 
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 r.,  
e) zatwierdzenia kierunków działalności  Spółdzielni na rok 2021 i lata dalsze, 
f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, 
g) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2020 r., 
h) realizacji wniosków wynikających z pisma polustracyjnego RZRSM w Opolu z dnia 

17.11.2020 r., 
12. Dyskusja nad ważnymi sprawami w Spółdzielni. 
13. Przyjęcie wniosków z dyskusji. 
14. Zamknięcie obrad. 
 

    Zgodnie z obowiązującymi przepisami po zakończonym Walnym Zgromadzeniu, odbywa się 
posiedzenie Kolegium, w skład którego wchodzą : Przewodniczący i Sekretarze obrad poszczególnych 
części Walnego Zgromadzenia. Kolegium zlicza wszystkie głosy oddane na poszczególne uchwały i na 
tej podstawie stwierdza, która uchwała została podjęta, a która nie. W tym roku Kolegium odbyło się w 
dniu 29 września i potwierdziło, że w trakcie obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia podjęło 
następujące uchwały:  
 Uchwała Nr 1/2021 – w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2021 – 

2024  
 Uchwała Nr 2/2021 – w sprawie wyboru delegata Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy 

na Zjazd Przedkongresowy w związku ze zwołaniem VII Kongresu Spółdzielczości  
 Uchwała Nr 3/2021 – w sprawie wyboru przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w 

Oleśnicy na IX Zjazd Przedstawicieli Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości 
Mieszkaniowej w Opolu  

 Uchwała Nr 4/2021 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 
rok 2020  

 Uchwała Nr 5/2021 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy za rok 2020  

 Uchwała Nr 6/2021 – w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 
rok 2020 

 Uchwała Nr 7/2021 – w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Wojciechowi 
Świtoniowi  

 Uchwała Nr 8/2021 – w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Włodzimierzowi 
Szostakowi  

 Uchwała Nr 9/2021 – w sprawie udzielenia absolutorium Głównemu Księgowemu, Członkowi 
Zarządu Ewelinie Wojtowicz  

 Uchwała Nr 10/2021 - w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej SM „Zacisze” 
w Oleśnicy na rok 2021 i lata dalsze  

 Uchwała Nr 11/2021 – w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań    
 Uchwała Nr 12/2021 - w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni  

za 2020 r.  
 Uchwała Nr 13/2021 - w sprawie realizacji wniosków wynikających z pisma polustracyjnego 

RZRSM w Opolu z dnia 17 listopada 2020 r nr PO/792/20  
 

W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 107 członków spółdzielni, co stanowi 2,14  %. 
W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszono 9 wniosków skierowanych do rozpatrzenia przez 
organy spółdzielni. Podjęte w trakcie Walnego Zgromadzenia uchwały oraz Protokół z posiedzenia 
Kolegium jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce : „Sprawozdania, kontrole itp.” 
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2.  WYBORY RADY NADZORCZEJ . 

 
Jednym z punktów obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia były wybory Rady Nadzorczej na 
Kadencję 2021 – 2024. Zgłosiło się 17 kandydatów do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. 
Większość z kandydatów skorzystało z możliwości uczestnictwa w każdej z części i 
zaprezentowania swojej kandydatury obecnym na zebraniu członkom naszej Spółdzielni. 
Głosowanie odbywało się w sposób tajny. Po zliczeniu oddanych głosów członkami Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” na kadencję 2021 – 2024 zostały następujące 
osoby ( w kolejności alfabetycznej ):  

1. Antczak Kazimiera  
2. Bernacka Renata  
3. Binkowski Łukasz  
4. Bińczycki Zdzisław  
5. Chrzanowski Aleksander  
6. Dębski Marek  
7. Dziedzic Krzysztof  
8. Grabowski Edward  
9. Jaworski Janusz  
10. Kaczorek Genowefa  
11. Kania Zbigniew  
12. Konefał Zbigniew  
13. Kopacka Henryka  
14. Pietrzak Walerian  
15. Roszak Halina  

Na pierwszym posiedzeniu nowej Rady Nadzorczej, wybrała ona z pośród swojego grona Prezydium 
Rady oraz Przewodniczących komisji. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został p. Zbigniew Kania, 
jego zastępcą p. Marek Dębski, a funkcję sekretarza powierzono p. Genowefie Kaczorek. 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został p. Edward Grabowski, a Przewodniczącym Komisji 
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji p. Zdzisław Bińczycki.  
 

3. PLANY REMONTOWE NA ROK 2022. 
 

Pod koniec listopada do skrzynek pocztowych zostały wrzucone propozycje remontów na rok 2022 
przygotowane przez Zarząd Spółdzielni. Zebrane od Państwa sugestie i propozycje dotyczące 
przedłożonych propozycji zostały przeanalizowane pod kątem możliwości ich wykonania , 
sfinansowania i pilności w stosunku do innych prac. Komisja GZM Rady Nadzorczej wspólnie z 
przedstawicielami Spółdzielni analizują złożone wnioski i pracują nad ostateczną wersją planu 
remontów. Na grudniowym ( lub najpóźniej na styczniowym ) posiedzeniu Rady Nadzorczej 
propozycja ta będzie omawiana i zostanie poddana pod głosowanie. W następnym numerze biuletynu 
przekażemy szczegółową informację dotyczącą planów remontowych na rok 2022.  

 
4.       ZMIANY W SYSTEMIE NADAWANIA SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO 

 
Na 28 marca 2022 r planowana jest na terenie naszego województwa zmiana sytemu nadawania 

naziemnej telewizji cyfrowej, z której korzysta wielu mieszkańców naszych zasobów. Chodzi tu o 
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sygnał telewizyjny dostarczany z anteny zbiorczej.  W związku z powyższym część telewizorów ( 
szczególnie starszych ) może nie być przystosowana do  odbioru sygnału w nowym systemie ( DVB-T2 
HEVC ). Prosimy już teraz zainteresować się tą sprawą i sprawdzić czy Państwa telewizor jest 
przystosowany do odbioru sygnału w nowym systemie. Jeżeli okaże się, ze telewizor nie jest do tego 
przystosowany to są dwie możliwości:  albo wymiana telewizora na model, który będzie odbierał sygnał 
DVB-T2 HEVC , albo zakup „przystawki” do obecnego telewizora, która pozwoli oglądać programy w 
nowym systemie.  Po 28 marca 2022 nie będzie można oglądać naziemnej telewizji cyfrowej przy 
użyciu odbiorników nie obsługujących systemu DVB-T2 HEVC. Zmiana ta nie dotyczy osób, które 
korzystają z telewizji kablowej lub satelitarnej.  

Wprowadzana zmiana dotyczyć będzie całego terytorium Polski ( podzielona jest na etapy i ma się 
zakończyć 27 czerwca 2022 r ), ale województwo dolnośląskie będzie nią objęte w I etapie już od marca 
2022 r. . Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w Internecie ( np. na stronie 
https://emitel.pl/refarming/  ) Temat ten będzie też zapewne poruszany w prasie i programach 
telewizyjnych.  

 
 
 


