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OŚWIADCZENIE 
 

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” uprzejmie wyjaśnia, że 

na posiedzeniu w dniu 2 października 2018r. zapoznała się z treścią wszystkich pism 

złożonych przez społeczną grupę protestacyjną dotyczących dalszego funkcjonowania 

Domu Kultury „Relax” i szczegółowo je omówiła. 

W świetle prowadzonej dyskusji Rada Nadzorcza nie zajęła ostatecznego 

stanowiska w powyższej sprawie, uznając za zasadne zorganizowanie spotkania z 

przedstawicielami społecznej grupy protestacyjnej. 

Rada Nadzorcza pragnie podkreślić, że zaprzestanie prowadzenia przez 

Spółdzielnię od dnia 01.01.2019r.,  działalności kulturalno – oświatowej w Domu 

Kultury „Relax” w obecnej formie jest konsekwencją uchwały nr 3/WZ/2018  z dnia 6 

czerwca 2018r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej oraz uchwały nr 

11/WZ/2018 z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów” w Łodzi, które to uchwały są prawomocne i 

ostateczne, a zatem wiążą Zarząd i Radę Nadzorczą, jako Organy Spółdzielni, a także 

wszystkich Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Teofilów”.  

To zatem sami Członkowie Spółdzielni tworzący jej najwyższy Organ – Walne 

Zgromadzenie, zadecydowali, że nie są zainteresowani finansowaniem działalności 

kulturalno – oświatowej Spółdzielni, ale przeznaczeniem stosownych środków na 

potrzeby remontowe Spółdzielni. 

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni odnoszą się ze zrozumieniem do dużego 

zaangażowania osób, których sercu bliska jest działalność Domu Kultury „Relax” - 

placówki działającej na terenie Spółdzielni od czterdziestu lat. Jak najbardziej organy 

Spółdzielni podzielają pogląd, że działalność kulturalno – oświatowa jest potrzebna 

mieszkańcom naszych osiedli, zgodnie jednak z podjętymi decyzjami musi ulec 

zmianie forma jej finansowania i prowadzenia. 

 Podczas wszystkich dotychczasowych rozmów prowadzonych między 

Zarządem Spółdzielni, a przedstawicielkami społecznej grupy protestacyjnej 

podkreślano fakt, że dołożone zostaną wszelkie starania, aby działający w Domu 



 
 

Kultury „Relax” Klub Seniora miał zapewnioną możliwość spotkań na 

dotychczasowych warunkach.  

 Brak przedstawienia w chwili obecnej ostatecznych decyzji czy rozwiązań 

wynika z faktu podejmowania różnych prób zmierzających do możliwości kontynuacji 

prowadzenia działalności kulturalno – oświatowej  w ww. placówce. W tym 

prowadzone były wstępne rozmowy z Dyrektorem Bałuckiego Ośrodka Kultury i 

radnym Rady Miejskiej w sprawie podjęcia współpracy. Rada Nadzorcza oraz Zarząd 

Spółdzielni gotowi są również wyrazić zgodę na wynajęcie lokali pod działalność 

kulturalno – oświatową na preferencyjnych warunkach, jak jest to już praktykowane w 

przypadku wszystkich innych lokali wynajętych na te cele ( Dom Kultury „Lutnia” , 

Ogródek Jordanowski, czy mieszczące się w zasobach Spółdzielni siedziby bibliotek 

miejskich). 

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni stoją na wspólnym stanowisku, że 

działalność kulturalno – oświatowa jest potrzebna, a Spółdzielnia zawsze starała się tą 

działalność wspierać. Nie można jednak przejść obojętnie i zlekceważyć decyzji 

Członków Spółdzielni odnośnie zaprzestania finansowania tej działalności, do 

respektowania których jesteśmy zobligowani. Wyzwaniem jakie staje przed władzami 

Spółdzielni jak i osobami popierającymi działalność kulturalno – oświatową 

prowadzoną na osiedlu im. M. Konopnickiej jest przede wszystkim znalezienie 

rozwiązań , które byłyby satysfakcjonujące dla każdej ze stron. 

Jedynie wspólne działanie oparte na kompromisie i wzajemnym zrozumieniu 

może doprowadzić do osiągniecia zamierzonego celu jakim jest możliwość 

funkcjonowania placówki kulturalno – oświatowej przy ul. Rydzowej 5. 
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