PRoToK oŁ Z oBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

cZŁoNKow sPo ŁDZIELNI MIE SZKANIOWEJ
''KSIĘZE MAŁE'

z dnia 20.06.20t5roku.

w dniu 20,06.20|5 w sali gimnastycznejSzkoły Podstawowejnr 99, przy ulicy
Głubczyckiej 3 odbyłosię Walne ZgromadzenieCzłonków SpółdzielniMieszkaniowej ,,Księże
Małe''.Niniejszy zapis stanowiprotokółobradWalnegoZgromadzenia.

Pkt 1 Otwarcie Obrad WZ
Walne Zgtomadzenie Członków Spółdzielni ,,KsięzeMał.e,,( dalej WZ - SM KM ) rozpoczęło się
o godzinie10:15.
otwarcia obrad dokonał Pan Janusz

Cuper, Stwierdził, ie WZ zostało zwołanę zgodnie z

obowiązującym plawem spółdzie|czym i statutem.
Mandat 8
Panz mandatemnr 8 zadał.pytanie PrzewodniczącemuRN na jakiej podstawie twierdzi, ŻeWZ
zostat.ozwot.anezgodnie z obowiązującym prawem i powołał się na art. 8.3 $l3 _ ustawy o
SpółdzielniachMieszkaniowych.
Mandat nr 14
Domaga się przedstawienia wniosków zgłoszonych przez Cztonków Spółdzielni, a dotyczących
zmianyporzqdkuobrad.
Prezes stwierdził, ze w odpowiednim terminie zgłoszono dwa wnioski, które przekazał do
zaopiniowania Kancelarii Prawnej. Poniewaz mec. Dereń po ana|izie stwierdził, Że nię nadają się
one do procedowania, dlatego nie zostaływprowadzone do porządku obrad.
Mandat 30
Przypomniał, ie w ubiegłym roku na WZ złoŻyłwniosek o przystąpienie Spółdzielni do Związku
Rewizyjnego.
Pręzes uznał,ze wniosek ten nie był formalnym projektem' który miał być zgłoszonypod obrady
WZ w 2015roku, a jedynie skierowany do analizy przez Zarząd SM i Radę Nadzorczą. Zarz4d
przeanalizował oferty roŻnych Związkow Rewizyjnych, omawiając je na posiedzęniu RN.
Zarówno Zarządjak i RN stwierdziły,Że przystąpienie SM KM do Związku Rewizyjnego nie jest
opłacalne.
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punktuobradtj. wyborów PrezydiumWZ.
do następnego
Pan JanuszCuperzarządziłprzejście

Pktz Wybór Prezydium wZ
nad składemprezydiumgłosyzostałypoliczoneprzezpracownikówSpółdzielni.
W głosowaniu
następujęce
kandydatury:
Z sal.iZaproponowano
WalnegoZgromadzenia
Na przewodniczącego

- Marka Galeckiego

Na zastępcęprzewodniczącegoWZ

- Witolda Studniarczyka

a WZ
Na sekretarz

- MieczysławęTrenerowską

Kandydaciwyrazi|i zgodę.
PrzewodniczącyPan Janusz Cuper zarządziłliczęnie mandatów,a następniegłosowanienad
składemPrezydium:
Wyniki głosowaniana składprezydium:
głosówzaprzyjęciemskładuPrezydium:
Ilość

76

CzłonkówSpółdzielni

IloŚćgłosówprzeciwprzyjęciuskładu:

0

CzłonkówSpółdzielni

głosówwstrzymujących
się:
I1ość

I

CzłonekSpółdzielni

Prowadzenie obrad przejqł Pan Marek

Galecki. Powiadomił zgromadzonych,Że WZ jest

nagrywanę.

i Wnioskowej
Pkt 3 Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Wybory Komisji Mandatowo- Skrlrtacyjnej
Zaproponowanonastępujące kandydatury:
JadwigaKiełbińska_Wrzyszcz
l.
2.

ZuzannaSłowińska

Kandydatkiwyraziłyzgodę.
Wyniki głosowania:
głosówza
Ilość

-

69

gtosówprzeciw:
Ilość

-

0

głosówwstrzymujących
0
się Ilość
PrzewodniczącaKomi sji _ Zuzallna Słowińska
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\ilybory Komisji Wnioskowej :
kandydatury:
Zaproponowanonastępujące
1.

Alicja Marszałek

2.

Monika Wadas

Kandydatki vtyraziłyzgodę.
Wyniki głosowania
głosówZa i
Ilość

- 68

IloŚćgłosówprzeciw :

- 0

się: - 0
I1oŚćgłosowwstrzymujących
Przewodnicząca_ Alicj a Marszałek

Pkt 4 Przyjęcie Porządku obrad WZ
Mandat 8
Pan zapy1ał',d1aczegoprzygotowano tylko 2 projekty uchwał dotyczące przyznania absolutorium,
skoro w zesz}ym roku gtosowano nad 4 członkami Zarządu, Poniewaz wszyscy zainteresowani
spółdzielcy wiedzą,ŻeZarząd od wielu |at|iczy 2 osoby,odpowiedzi nie udzielono.
Przewodniczący RN zarządz\łgłosowanienad przyjęciem porządku obrad WZ.
Wyniki głosowania:
Ilośćwydanych mandatów _

74

Ilośógłosów zaprzyjęciem porządku obrad

56

Członkow Spółdzielni

głosówprzeciw przyjęciu porządku :
I1ość

7

Członków Spółdzielni

głosówwstrzymujęcych :
I1ośó

0

Członków Spółdzielni

Przewodniczącyogłosił,Żewz przyjętow głosowaniuporządekobrad.

Spółdzielni
Pkt 5 Sprawozdanie Zarządu SM KSIĘŻB N'4.1.nnz działa|ności
w 2014 roku
Prezes SM Księze Małe Waldemar Witczak zaproponowałstreszczenie SprawozdaniaZaruądu,z
Sprawy w
uwagi na to, ze jest ono bardzo obszerne i lepiej będzte zwrócić uwagę na najistotniejsze
nimzavtarte.

3
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Mandat nr 54
Jęst zdania' aby sprawozdanie zostato odczytane w całoŚci zwracĄąc uwagg, ię do tej pory
sprawozdanie Zarządu drukowano w osiedlowej gazetce.
Prezes odpowiadając stwierdzit, ze nigdy sprawozdania zarządu nie drukowano w gazetcez uwagi
a poniewaz obecne |iczy 37 stron jego odczytanie będzie długotrwało i
na jego dużąobjętość,
znuŻywszystkich słuchaczy.
PrzewodniczącyWZ zarządzit'gtosowanienad tą propozycją.
Wyniki głosowania:
Wydanych mandatów:

85

Zaodczytartiem sprawozdaniaw całości
Przęciw odczytaniuw całości
Wstrzymującychsię:

3

Cztonków Spółdzielni

53

Członków Spółdzielni

9

(zaŁącznik)

Prezes streściłsprawozdanie' skupiając się na najważniejszych dla człoŃów

spółdzielni

zagadnieniach jak;
1. Finanse:
.

odzyskanie kwoty ponad 400 tys. zł w ęfekcie zawutej ugody z SM Wrocław.Południe.
Ugoda dotyczyŁa podziału majątki na Wojszycach i procesu' który trwał od 19 lat i
zawędrowałdo Sądu Najwyzszego,

.

Uniknięcia płaceniaponad 0,5.mln zł Ekosystemowi, w wyniku wygranego sporu sądowego
(Eko system nię zaskarŻył decyzji Woj ewó dzkie go Sądu Admini stracyjnego),

2. Sprawy organizacyjne:
.

komunikacja z mieszkańcami (strona internetowa, konieczność uruchomienia systemu
elektronicznegozgłaszaniaawańi oraz systemue-bok),

.

pracę dziaŁutęchnicznęgo(1023 zgłoszoneawarie od ostatnięgoWZ w 2014r., regulamin
przetargowy)

3. Sprawy remontowe:
.

potrzeby remontowe szacowane na ponad 12 mLn. zł (system wentylacji, remont c.o.,
ociepleniebudynków, remont elewacji),

.

konięcznośćrewita|izacji budynku przy Twnogórskiej 1

.

omawiając przebieg remontu balkonów
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Następnie rozpoczęłasię dyskusja.
Mandat 54
oczekuje zadośćuczynienia finansowego za ź|ę wykonane remonty balkonów przy ulicach
ć remontu.
S iewierskiej i Go golińskiej . Podwa Ża zasadnoś
Prezes odpowiada, Że rozmiar korozji słupków balustrad był tak duzy, ie remont był zasadny,
Zapraszając do obejrzeni a zdemontowanych elemęntów.
Prezes wyjaśnia, ie z fvnduszu remontowego wszyscy członkowię mają prawo korzystać w
równym stopniu, wobec częgo nie można oczekiwaó zadośćuczynieniaindywidualnych roszczeń.
Jednocześnieinformuj e, Że pozwał firmę do Sądu Za zerwar|ie umowy (porzucenie

placu

budowy), a otrzymane w procesie odszkodowanie w kwocie ponad 80 tys. zł. zostanie
przeznaczonęna rekompensatę,której formę okreŚli Zarząd wspólnie zkadąNadzorczą.

Mandat 13
Zwtaca się o wyjaśnienieistoty ugody z SM Wrocław-Południe.
Mec. Dereń wyjaśnia, Że za:wuto ugodę na najlepszych mozliwych do wynegocjowania
warunkach, a prawdopodobieństwo przy szłych r o szczenj est znikome.

Mandat 18.
Zatzuca brak zamie szczenia na stronie intemętowej regulaminów.
Prezęs odpowiada, że sprawdzi i uzupełni.

Mandat 61
Skarżysię na brak ławeczekna ul. opolskiej' które zostałyzdemontowanena wniosek
mieszkanców tej ulicy.

Mandat 59
Broni faktu usunięciaławek,ponieważ były obsiadanęptzęZ chuliganów i pijaków nękających
mieszkańców nocnymi hałasami.

Mandat 69
UwaŻa, żewybryki chuligańskie powinny byc zgłaszanePolicji.

Mandat 66
Jest równieŻ zdania, że tą sprawę na|eŻykierować do Policji lub Strazy Miejskiej.
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Mandat 18
Dlaczego nie ma audytu ISO ?
Prezes wyjaśnił,że ISo do końca nie zostałowdrozone. Nie natrafiłna dokumentację dotyczącą
audytuISo. Ponadto utrzymywanie takiego systemunie jest ękonomicznieuzasadnione(est zbyt
obszemy).

Mandat 14
Stwierdza,ze kilka lat temu wprowadzono ISo i jakaśdokumentacjasię musi znajdować.

Mandat 30
Jak nie ma ISo to kto kontroluje Zarząd Spółdzielni ?
Prezes odpowiada:Rada Nadzorcza jest organemkontrolnymZarządu SM Księże Małe.

Mandat nr 8
Wytyka brak informacji o rea|tzacjiwniosków z lustracji za rck 20|2 i 2013.

Mandat 18
Kto będzie przeprowadzałlustrację,jeŚli nie należymydo Związku Rewizyjnego ?
Główna Księgowa odpowiada: lustracja

moŻę byÓ przeprowadzona ptzez wybrany pTZęZ

Spółdzielnię Związek Rewizyj ny.
Mandat 42
Zarzucabrak aktywnościw zakresie pozyskiwania Środków unijnych.
Pręzes odpowiada,ze wespół.zUrzędem Marszałkowskim trwają przygotowania do wniosków o
środkiunijne.

Mandat 53
Pyta, czy instalacjaodgromowa na starychzasobachjest sprawna? Kiedyśtą funkcję pełniłkomin,
który po jego obnizeniujuż nie stanowi odporviedniegozabezpieczeniadla osiedla.
Prezes odpowiada,Że staninstalacji odgromowejjest kontrolowanypodczas 5-letnichprzeglądów
technicznych budynków, a wyniki są przekazywane do Powiatowego InspektoratuNadzoru
Budowlanego. Zadek|arował,Że zapozna się z dokumentacjęi stosownie do sytuacji podejmie
odpowi ednie dziaŁania.
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Mandat 7
Czy Spółdzielnia wydawata zgodę na dziil'a|nośćprodukcyjną pod adresem ul. Chorzowska 7 ?
Mieszkańcom dokucza ogromny hałas.
Prezes odpowiada, ie nic mu o tym nie wiadomo i Spółdzielnia nie wydawała Żadnejzgody,
Ucipliwe hałasy,szczegó|nie w godzinach nocnych, na|eŻyzgł'aszacna Policję.

Pkt 6 Sprawozdanie Finansowe SM KSIĘZE MAŁE za rok2014
pkt 6.1
Główna Księgowa przedstawił'asprawozdaniefinansowe Spółdzię|nizarok2014 atakŻebndziej
szczegół.owoomówiła niektóre zagadnienia.

Mandat 30
Skąd się wzięł.a,jakorezerwa kwota 570,00 tys zł.?
Główna Księgowa odpowiada: Gmina nał'oŻyła
na Spółdzielnięobowiązek odprowadzaniaopłaty
na śmięci.SM Księże Małe weszław spór z Gminą i wygrała.
Mandat 30
D|aczegojako rezerwa widnieje odszkodowanie p. B. omęlan ?
Główna Księgowa odpowiada: Z uwagi na tryb zwolnienia zpracy p. omelan nie mogła otrzymać,
stworzyć rezerwę.
odszkodowania i na|eŻał.o
Męc. Dereń: Sprawajest w toku. oczekujemy na wyrok I instancji.

Mandat 65.
Pyta o powód dyscyplinarnegozwolnienia p. omelan.
Mec. Dereń: Tą sprawq zajmujesię Sqd i jemu na|eŻypozostawićocenę słusznoŚcitej decyzji.

Mandat 8
Z czego wynikał obowipek przedstalvienia sprawozdania finansowego rewidentowi ?
Główna Księgowa odpowiada:Nie ma obowi4zku kierowania sprawozdaniado rewidenta.
W 2013 przeprowadzono lustrację. Badan|e przez rewidenta daje nam pewnośó,że wszystko
odbywa się zgodnie Z prawem' a podejmowane decyzje Zarządu są uzasadnione ekonomicznie.

Mandat 8
Kto wybiera biegłegorewidenta ?
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Gł' Księgowa: wyboru dokonuje Rada Nadzotcza (orientacyjnykoszt badania - ok. 6.500,-zł)'

Mandat 30
Pyta o 15 tys. zŁrezerwy - kara umowna dla firmy budowlanej.
Gł. Księgowa: Jesteśmyw sporze z ftrmą budowlan4 i musieliŚmy utworzyó rezetwę do czasu
wydania wyroku.

Mandat 26
Wniosęk formalny o utajnienie głosowanianad absolutorium nad kuŻdym członkiem Zarządu,
Przęwodniczący W Z zarządziŁ głosowanie nad zmi aną głosowania.
Za wnioskiem głosowało

2I

Członków Spółdzielni

Przeciw wnioskowi głosowało

35

Członków Spółdzielni

2

Członków Spółdzielni

Wstrzymato się od głosu
(załącznik)

Pkt 7 Projekt UchwaĘ

o podziale nadwyżki finansowej z działalności

Spółdzielni SM KM w roku 2014.
projekt uchwały o podziale nadwyzki ftnansowej zarok20l4,
Przewodniczący WZ odczyĄał,

Pkt 8 SprawozdanieRADY NADZOR CZFJ SM KSIĘ Żn vll^nF.z działalności
SpółdzielniSM KM w roku 201'412015.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Janusz Cuper przedstawiłsprawozdanięzjej działalności
w latach 20|412015i omówił je częściowo.

Mandat 47
Czy odpowiedż'nalist Pana omelana byłasygnowanaprzezPrezydta obu RN ?
PrzewodniczącyRN odpowiada: RN długozastanawiałasię,czy w ogóle odpowiadaćna list Pana
omelana. Podjęłatakądecyzję' konsultując się zprezydilxn starej RN, kierując się jedynie dobrym
obyczajem, wymagającym udzielenia o dpowi edzi na zadanepytania.
Nigdy nie wtrącałsię do redagowania gazetktosiedlowej ani nie ingerowałw jej ,,produkcję''.
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Mandat 17
UwaŻa,ze odpowiedŹpowinna byó wynikiem dobregoobyczaju.

Mandat 47
Czy to prawda' Żezwolniony zostałKierownik Działll Technicznego'
PrzewodniczącyRN odpowiada: To nie ma nic wspólnego zWZ.

Mandat 14
Zarzuca nieprawidłowośó RN, dofinansowującej tut. Przedszkole. Uwaza, ze RN moŻe działac
tylko na rzecz swoich członków.

Mandat 62
i spokoju.
Nawołujedo wstrzemięŹliwości

Mandat 43
Wyjaśnia,żeminimalne dofinansowanie czynione jest na tzecz członkow.

Mandat44
Zwracauwagę na brak precyzyjnościw sformułowaniachw liściep. omelana.

Mandat 8
UwaŻa,żedofinansowującRN działaniezgodnie z przepisami.
Mec. Dęreń odpowiada,ze wszystko jest zgodne Z prawem.

Mandat 42
Zgadza się ze stanowiskiem RN, podkreślajączwyczaj, który był od dawna utrwalony.

Mandat 30
Czy kosńy utrzymaniaplacu integracyjnego ponosimy sami, czy wspólnie z miastem ?
Prezes Zarządttodpowiada, że dofinansowanie placu integracyjnego przęz miasto nie jest mozliwe,
terenu,a miasto co do zasadynie finansujemajątkuobcego.
ponieważnie jest ono właścicielem
Główna Księgowa uzupełnia,Że plac był ,,popowodziowym'' prezentem od miasta.
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Mandat14
Upiera się przy zasadzie niedofinansowywanianiczego, co nię jest związane z członkami
Spółdzielni.

Pkt 9 PodjęcieUchwał
Przewodniczący WZ zarządził głosowanienad uchwałamiWalnego Zgromadzenia'

Sprawozdanie Zarząduz działalnościw 2014 r.

9,I
Uchwała Nr

|10612015 w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Znządu

Spółdzielni

zarok2}I4
Mieszkaniowej Księże Małe we Wrocławiuz działa|ności
Zauchwał'ągłosowało

51

CzłoŃów Spółdzielnia

Przeciw uchwale głosowało

I

Czł'onekSpołdzielnia

od głosuwstrzymato się

9

Człollków Spółdzielni

(załączn1k)
9.f

Sprawbzdanie finansowe Spółdzielni za 2014 r,

Uchwała Nr 0210612015w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni
Mieszkaniowej Księże Małe za rok obrotowy 2014
Zauchvtał'ągłosowało

58

Członków Spółdzielni

0

Członków Spółdzielni

Przeciw uchwale głosowało

I

od głosuwstrzymałosię

Członek Spółdzielni

(załącznik)
9.3

gospodarczej Spółdzielni w 2014r.
Podział nadwyżki finansowej z działa|ności

Uchwała Nr 03/06/2015 w przedmiocię : zatwięrdzenia wyniku finansowego netto z działa|ności
Spółdzielni w 20|4 ( nadwyŹki bilansowej)
56

Członków Spótdzielni

Przeciw uchwale głosowało

0

Czł.onkówSpółdzielni

od głosuwstrzymało się

2

Członkow Spółdzielni

Zauchvtał'ągłosowało

(załącznik)
9.4

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalnościw 201412015r.

Uchwałą rc 4106.2015w przedmiocie: zatwierdzęnia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni
MieszkaniowejKsiężeMał'ęza2014l20l5 r,
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Zauchvtat'ągłosowało

49

Członków Spółdzielni

Przeciw uchwalę głosowało

I

Członek Spółdzielni

od głosuwstrzymałosię

9

Członków Spótdzielni

(załącznik)
9.5

Absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu Spółdzielni

Uchwała rr 5l06l2015w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej Księże Małe we Wroctawiu
Waldemarowi Witczakowi :
Zauchulał'ągłosowało
Przeciw uchwale głosowało

44

Członków Spółdzielni

5

Członków Spółdzielni

(załącznik)
Walne Zgr omadzenięudziel iło absolutorium Panu Waldemarowi Witczakowi.
Absolutorium dla Członka Zarządu Spółdzielni

9.6

w przedmiocie udzielenia absolutoriumCzłonkowi Zarządu Pani Elżbięcie
Uchwałanr 610612015
Wowrzeczce.
ZauchwaŁągłosowało
Przeciw uchwale głosowało

52

CzłoŃów Spółdzielni

2

Cztonków Spółdzielni

(załącznik)
Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Pani Elżbiecie Wowrzeczce.
9.7

oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Spółdzielnia

Uchwała Nr 6/06/2015 w przedmiocie oznaczenia najwyzszej sumy zobowiązail' jakie może
zaciągnącSpółdzielnia
49

CzłoŃów Spółdzielni

Przeciw uchwale głosowało

0

Czł'onkówSpółdzielni

od głosuwstrzymałosię

5

Czł.oŃów Spółdzielni

Zauchwałągłosowało

(załącznlk)
9.8

Zgoda na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 2l|, AR.17 przy ul. Afgańskiej

obręb Brochów
Po zapoznaniu WZ z treściąprojektu uchwały odbyłasię dyskusja.
Mandat 14
W jakim trybie nastąpi zmianauzytkownika wieczystego.
Mandat 53
Jakie są plany dotyczącepieniędzy uzyskanych ze sprzedaŻynieruchomości?
Prezes widzi koniecznośói potrzebę inwestolvania w budynek na Tarnogórskiej 1 podkreślając, ie

11

WalnęZsromadzęnie20 czerwca f}I 5r,
\*- \
t\

ostatęcznądecyzję o wykorzystaniu tych pieniędzy podejmieWZw formie uchwały'
Mandat 8
Czy podjęcie tej uchwały będzie zgodne zprawem?
Mandat 69
Popiera ideę sprzeduŻy przedmiotowej nieruchomości.
Mandat 14
Uwaza, ie sprzedażodbędzie się zgodnie ze statutem.
Uchwała nr 710612015w przedmiocie wyraŻenia zgodv na sprzedażnieruchomościgruntowej nr
2l1,AR-17 ptzy u|,Afgańskiej obręb Brochów
Zauchwałą głosowało

53

CzłonkówSpółdzielni

Przeciw uchwale głosowało

2

CzłonkówSpółdzielni

od głosuwstrzymałosię

2

CzłoŃów Spółdzielni

(załącznik)

9.9

Zmiana w Statucie Spółdzielni

Uchwała 910612015
w przedmiocię zmiany statutuSpółdzielni Księże Małez dnia 15.06.2013
Zauchwałągłosowało

3l

CzłoŃów Spółdzielni

Przeciw uchwale głosowało

5

CzłonkówSpółdzielni

od głosuwstrzymało

8

CzłonkówSpółdzielni

(załącznik)
9.10

Zmiana w Statucie Spółdzielni

Uchwała 1010612015
w przedmiocie zmiany StatutuSM KsięŹe Mate z dnia 15.06.2013
r
Zauchwałągłosowato

35

Członków Spółdzielni

Przeciw uchwale głosowało

0

Członków Spółdzielni

od głosur,vstrzymało
się

9

Czł.onkówSpółdzielni

(załącznik)
9.11

Zmianaw Statucie Spółdzielni

Uchwała ||10612015w przedmiocie zmiany Statutu SM Księże Małe we Wrocławiu z dnia

r5.06.2013
Zauchwałą głosowało

44

CzłonkówSpółdzielni

Przeciw uchwale głosowało

0

CzłonkówSpółdzielni

od głostrwstrzymało się

1

Czł.onek
Spółdzielni

(załącznik)

Walne Zstomadzenię

czerwca20l5r.

Pkt 10

zgłoszonych na Walnym

Prezentacja

Zgromadzeniu wniosków

Członków Spółdzielniw pozostaĘch sprawach.
Gtosowanie nad udzieleniem poparcia zgłoszonymwnio skom.
Przewodnicz4ca Komisji Wnioskowej Pani Monika Wadas przedstawiła kolejno 8 zgłoszonych
wniosków, nad którymi przeprowadzono głosowanie( odrębnie d|akaŻdego wniosku).
(zatącznik).

Pkt 11 Zakoitczenie Walnego Zgromadzenia,
Przewodniczący Pan Marek Galecki stwierdził, ze Walnego Zgromadzenie Wczerpato porzędek
obrad i zakoitczyt zebranie.

Sekretarz Walnego Zgr omadzenta
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