Przewodnicząca Zarządu potwierdziła, że Rada Osiedla obecnej kadencji nie posiada na ten
temat żadnej wiedzy. Po raz kolejny problem wynika z powodu nie przekazania przez
poprzednią Radę Osiedla dokumentów

z jej działalności. Zwróciła się o przekazanie przez

Pana Kupidurę umowy w celu jej zweryfikowania. Nie uzyskała odpowiedzi.
Przewodniczący KRA. Malinowski zwrócił również uwagę że A. Kupidura był
przewodniczącym RO poprzedniej kadencji i nie dopilnował przekazania dokumentów z
działalności rady.
Radny A.Kupidura zarzucił przewodniczącemu
ponieważ za dokumentację
dostępu

Komisji Rewizyjnej nieznajomość statutu,

rady odpowiada Zarząd i Przewodniczący Rady nie ma do niej

Przewodnicząca Maria Cholewińska stwierdziła, że przewodniczący Rady ma prawo dostępu
do każdego dokumentu Rady.
13. Dyskusja:
- Pan Gronowski zarzucił, że w sprawozdaniu z pracy Zarządu zabrakło informacji na temat
kierowanych przez niego skarg i żadna ze skarg nie była omawiana na sesji..
Przewodnicząca Zarządu potwierdziła, że faktycznie wyjaśniania i tłumaczenia pisane w
odpowiedzi

na pisma Pana Gronowskiego miały znaczący udział w pracy Zarządu. W ocenie

Zarządu czas jaki został zmarnowany na tą korespondencję

byłoby zasadne przeznaczyć na

działania dla dobra osiedla.
- Pani F. Stefańczyk zażądała wyjaśnienia kiedy powstał Klub Integracji Społecznej, jako
podmiot przy tej szkole, czy jest zarejestrowany

i kto dał zgodę na jego założenie. Państwo

macie zgodnie z umową inne pomieszczenia na naszym osiedlu.
Przewodnicząca Zarządu stwierdziła, że wielokrotnie składała wyjaśnienia, że nie ma żadnego
klubu, a jedynie tą nazwą został nazwany cykl spotkań integracyjnych dla mieszkańców.
- Mieszkańcy osiedla zażądali od A. Kupidury jako przewodniczącego
Żabianka wyjaśnienia

Rady Nadzorczej SM

sprawy montażu nowych i drogich wodomierzy w mieszkaniach

spółdzielców oraz ograniczenia dla mieszkańców wydawania dla mieszkania po jednym
identyfikatorze.

Stwierdzili, że przyszli na to spotkanie głównie z tego powodu.

Radny A. Kupidura odmówił odpowiedzi, twierdząc, że w tej chwili nie jest przewodniczącym
RN SM, ale jedynie radnym RO.
Przewodnicząca Zarządu ROwyjaśniła, że sprawy spółdzielni mieszkaniowej nie są
rozstrzygane przez Radę Osiedla, ale Rada Osiedla w sprawach zgłaszanych przez
mieszkańców zajmowała i nadal będzie zajmowała stanowisko. W sprawie wodomierzy na
wniosek mieszkańców zwrócimy się o wyjaśnienie.
-Pan Gronowski stwierdził, że spółdzielnia to teren prywatny, to jest jego prywatna własność.
14. Przewodnicząca zakończyła obrady.
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