
oSWIADCZE]\IE

Szanowni Panstwo, Członkowie Rady Nadzorcze1 SM ,,[Jjeścisko",

Zwracamy się clo Panstwa, aby pclinfbt,trrorv.,tc,zę rł,clniu 24.04.'ż020t,. zclstaliscie wprowacizeni w
błąd i nięświadornie staliście się ttczestnikanli wydarzen w wyniktt, ktorycil nietrprawnione osoby
podjęły trclrwały, ktore nie istniej;1 podczas spotkania nazwanego posiedzeniern rady naclzorczej,
ktore się nie odbyło.

Pragnierr-ry pointormowac, ze posiedzenie lłady Nadzclrczę) w dnitr ż4.04.2a2Or. nie oclbyło się:
1. Osoby ltczestnieząeę w spotkaniu nie były Członl<ami tlacly Naclzorczej SM ,,[Jjeścisl<o".

a) Pan llaclosław Wesclłor,ł,ski nie zosttlł sktttęcznie wybrany ni] Członka Racly Naclztlrczej
SM ,.t,].leścisko" * l]fa\\/olTlocne postanowie nie I{t{S.
b) Pan.Ąciarn Clrolewinsl<i nie był Człtlnl<iern Racly Nilclzorczej w dniu 24.04.ż020r. - w
dniu T.a4.ż020r. Pan lt,afbł Nowak złoż,ył rezygnację z tirnkcji pełniącego obowiązki
Członka Zarządu i autotrratyczllie wrocił na stariowisko Sekrętarza l1acly Naclz_orcze.j,
c) Pan Łitkasz'l'rela nie był Człorrkiem Spółdzielrii Mieszkaniowej ,,LJ,ieścisl<o" więc llie był
Członkiem Rady Nadzorc7e.i * odstąpienie od Llnrowy na wyblrdowanie z d,rlia 20.04.żOżar.
Ktorej ocl wielrr lat rrie opłacił, w zadllym stopnitl, ctl w spos(lb bezposreclni wpłynęło na
pogorszenie 1lrrarlsów SM,.LJ.jescisl<o".

2. ltlie zaPewniono tajności głtlstlwan poprze,z nrc ttchwalenie regulaminu głosowan oraz Pan
Grzegorz l{ogacki _jal<tr nierrprawniona osoba aclministl,tlwał progralT]eln clo obsługi
głosowań,

3. Protokoł ze spotkania został podpisany pl,zęl. nieltprawnione osoby. Pan Łukatsz Trela nie
bYł Członkiern SM ,,Ujescisko". Statttt ot,az l{egrrlarrrirr Rady Naclzclrcze1 nie przewiclilje
rrrozliwoŚci podpisywania protol<ołu pl,7.,ez protol<olanta. Protokoł wedŁtrg Statuti.r i
Regtrlaminrr Rady T'{aclzorczcj podpisLr;ą Przewociniczący Rady Naclzorczej i Sekretarz Racly
Nadzorczej, ktorym od dnia 23.04.2020r.jest Pan I{afbł Nowak,

4. }'{ieistniejące, tetlt'etyczne rrchwały powołrrjące Pana Cezat,ę:go Par,vłowicza ora7., Pana
Michała Zająca zostały pocljęte i pocipisane przeclc wszystl< Im przc/_ lrieupt,arł,niolic rlsoby. it

PoZa tYtlt ,,teoretyczna uclrwała" nr 22 powołrrjąca Ceztit"ego Pawłclwi c7,a Jcst bc-z,tł,zglęclnic
niewazna PoniewaZ w głostlwarritr brtrł uclział Pall Michał Zając, który wcześrriej teorctycztrą
ucl-1wałt1 nr 20 został powołany do 7-,arl,ąclu i nie rnógl ttczu:stni czyc w głosowanitl.

5. Nie doPrtSZCZono do obrad inie zapelvniono nlozliwości teclrnicznyclr wzięcia ttclziału w
Posiedzeniu Pani Małgorzacie Piotrowskiej, Parrrr Wiesławowi Ftita, Panu Baftoszowi Kępa
oraz, Pantt Rafirłowi Norł,akowi.

Biorąc POWYZSZe pod uwagę stwierdzflffiy, ze dokunrerrty, w Lyn-r ,,teol,etyczne uchwffły", l<tol-ymi
Posłrrgują Się Pan Cezary Pawłclwicz ()l,t|z, Pan Michtlł7_,aląc nie istnieją iclalsze posłr"rgirvanie się
nimi skritku;ę Świadc)myln działanieln na szkoclę SM ,,lJjescisko" i przecle wszystkim łalnaniem
prawa,

Mając Świadomośc odpowieclzialności za zapęwnienie prawiclłowego i zgoclne go z prawem
1iirrl<cjonowania organów Spółdzielni Mieszl<aniowe.j ,.I_Jjcścisko" PrezyciirtIrr Racly Naclzc)rcz,ę.)
Poclczas Posiedzenia Pręzyclilrrrr w clniLr 26 "01.2020r, poc[jęło decyz.ję o zwclłatlirr posiecizctiilr 1{acly
l',Iadzorczej lla tlzięli 30.04. 2020 r-.

Zastępca rzewocltriczącego Racly i{adzorcze.i tal,z Racly T.Jaclzorcze.j
[{al ał No-uł,ali
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