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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

„WSPÓLNOTA” w ŁĘCZNEJ ZA 2014 r. 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Zadania i zasady działania Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” określa jej 

statut wiążący swymi postanowieniami zrzeszone osoby i organy Spółdzielni, która 

jest podmiotem prawnym prowadzącym działalność gospodarczą na rzecz swoich 

członków. Celem zasadniczym powstawania spółdzielni mieszkaniowych było 

zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie 

im samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o 

innym przeznaczeniu, jak mówi nasz Statut. Działalność ta z uwagi na obiektywną 

sytuację prawną została bardzo zmarginalizowana i głównym zadaniem stało się 

utrzymywanie istniejących nieruchomości w stanie nie pogorszonym, przy 

zachowaniu zasady racjonalności gospodarowania posiadanymi środkami. 

Istniejąca sytuacja społeczna i gospodarcza powoduje, że głównie skupiamy się 

na dbałości o utrzymanie w dobrym stanie istniejącej substancji mieszkaniowej i 

infrastruktury z nią związanej. Sytuacja Spółdzielni jest jednak adekwatna do 

uwarunkowań ogólnych i zauważalnego ubożenia naszej społeczności, przy rosnącej 

roszczeniowości w obszarach gdzie jest to możliwe. 

Realizacja zadań wskazanych powyżej jest więc coraz trudniejsza, gdyż poza 

koniecznością współdziałania organów Spółdzielni z członkami, niezbędne są 

pieniądze, których brak coraz boleśniej odczuwają mieszkańcy i w konsekwencji 

Spółdzielnia. Istniejące wymogi prawne nakładają obowiązek wykonywania 

niektórych prac konserwacyjnych i przeprowadzania kontroli niczego często nie 

zmieniających, ale kosztownych. Postronne osoby uważają niekiedy, że wydatki z tym 

związane można przeznaczyć na pilniejsze lub ważniejsze cele, ale ci którzy mają 

świadomość osobistej odpowiedzialności w tym zakresie nie mogą sobie pozwolić na 

takie ryzyko i nikt rozsądny takiego ryzyka nie podejmie. Przeprowadzamy więc 

coroczne przeglądy instalacji i urządzeń, a do osób uniemożliwiających wykonanie 

tych czynności apelujemy o współdziałanie przy realizacji tego obowiązku i staramy 

się o jego spełnianie w pełnym zakresie. 

Eksploatacja urządzeń gazowych wiąże się z problemem wentylacji, która jest 

elementem bezpieczeństwa przy korzystaniu przede wszystkim z kuchenek i 

podgrzewaczy wody, więc z tego względu podkreślamy potrzebę zapewnienia jej 
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wydajnego funkcjonowania. Prawidłowe wentylowanie pomieszczeń ma również 

podstawowe znaczenie dla właściwego użytkowania lokali, przeciwdziałając 

powstawaniu grzybów i pleśni działających niszcząco na substancję budowlaną, ale 

również na zdrowie zamieszkujących w takich pomieszczeniach ludzi. Uszczelnianie, 

głównie ze względu na oszczędności kosztów ogrzewania, wszystkich możliwych 

źródeł napływu powietrza do lokali mieszkalnych, szczególnie przez montaż prawie 

hermetycznych okien i drzwi hamuje grawitacyjny przepływ powietrza i wywołuje 

wszystkie wynikające z tego ujemne skutki. 

Zarząd na miarę możliwości dąży do eliminacji strat ciepła, poprzez 

kontynuowanie docieplenia elewacji  wszystkich budynków będących w zasobach 

Spółdzielni, ale jest to proces kosztowny.  Prowadzimy systematyczne docieplenia, 

lecz ograniczone środki finansowe nie pozwalają na szybkie i kompleksowe 

rozwiązanie problemu zwłaszcza, że nie jest to jedyna występująca w Spółdzielni 

potrzeba gospodarcza. Jednocześnie Zarząd ma nadzieję dokończyć proces 

termomodernizacji całych zasobów już na początku przyszłego roku. 

Podwyższony we wcześniejszych latach fundusz remontowych pozwala na 

prowadzenie tych działań w sensownym zakresie oraz systematyczną spłatę 

budynków, w których docieplenia zostały już przeprowadzone. Wiadomo, że nie są to 

środki, które pozwolą zaspokoić wszystkie oczekiwania, ale Zarząd mając na uwadze 

sytuację finansową wielu rodzin jest wdzięczny za ponoszenie tego wysiłku 

finansowego. 

Trudnym również do rozwiązania problemem występującym nie tylko w Naszej 

Spółdzielni jest tzw. „niedobór”, a faktycznie niedomiar wody wynikający z różnicy 

wskazań wodomierzy głównych instalowanych przez PGKiM i sumy wskazań 

wodomierzy mieszkaniowych. Podejmujemy w tym zakresie również systematyczne 

działania, ale koszty jakich wymaga istotne ograniczenie problemu są wysokie i 

musimy rozkładać je w czasie, zwłaszcza, że wchodzimy powoli w system odczytu 

radiowego dotychczas w Spółdzielni nie stosowanego. Obowiązujący od tego roku 

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody wodociągowej został zmieniony 

wspólnie z Radą Nadzorczą i Państwo nie są obciążanie kwartalnie różnicami w 

odczytach, co oznacza jednak, że problem ten nie zniknął. Będziemy dokładać 

wszelkich starań by w miarę możliwości ograniczyć występowanie tego problemu. 

Zarząd stara się bardzo racjonalnie gospodarować posiadanymi środkami 

finansowymi przy ich wydawaniu na uporządkowanie gospodarki wodnej, wchodząc 



21-010 Łęczna           ul. Staszica 5                              
 

 

    
 

                                                       NIP:  713-001-76-98                        REGON:  001381688                    KRS:  0000167511 
tel./fax   81 462 76 76                                                                                                                                    www.smwspolnota.leczna.pl    
e-mail: zarzad.sm.wspolnota@gmali.com    eksploatacja.sm.wspolnota@gmail.com    ksiegowosc.wspolnota@gmail.com  
 

 

powoli w nowoczesny system, którego nie unikniemy tak jak nie unikniemy postępu 

cywilizacyjnego zdając sobie przy tym sprawę, że problem wody jest bulwersujący. Już 

w obecnym roku zainstalujemy pierwszy pilotażowy system odczytu radiowego 

wodomierzy i podzielników w przypadku pozytywnych testów będziemy go 

kontynuować w całych zasobach. 

Wydatkowanie środków finansowych jest pod ciągłym nadzorem, Głównej 

Księgowej, Zarządu i Rady Nadzorczej, dbających o zapewnienie bezpieczeństwa 

finansowego Spółdzielni. Wiele wydatków, szczególnie tych znacznych jest 

niezależnych od Spółdzielni, a należą do nich m.in. opłaty za zużytą energię cieplną, 

dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków, energię elektryczną czy podatek od 

nieruchomości. 

Wiadomo powszechnie, że Spółdzielnia nie ma najmniejszego wpływu na 

ustalenie ceny w odniesieniu do wskazanych dóbr. Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki, zatwierdza ceny energii elektrycznej i cieplnej, a woda i odprowadzanie 

ścieków Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Rada Miasta.  

Pomimo narzekań wielu członków, przy istniejącym majątku Spółdzielni 

zapewniamy bardzo dobry komfort zamieszkiwania i obsługi. Zaprzeczeniem tej oceny 

wspomnianego komfortu jest powszechne zagrzybienie mieszkań, którego przyczyna 

leży jednak po stronie użytkowników, przesadzających w oszczędzaniu na kosztach 

ogrzewania uważający, że przyczyną tego stanu rzeczy jest brak docieplenia 

budynków. Trzeba jednak zauważyć, że ponad 20 lat temu budynki nie były 

docieplone, a zagrzybienie nie występowało, ale występowało dofinansowanie do 

ogrzewania. Zarząd nie zamierza cofać się o 20 lat i systematycznie dąży do 

odpowiedniego docieplenia wszystkich budynków. Pracę te w miarę posiadanych 

środków wykonujemy z udziałem wykonawców zewnętrznych. 

Najistotniejszym zagadnieniem jest konieczność bieżącego regulowania 

wszystkich zobowiązań, unikając zaległości płatniczych wobec dostawców mediów. 

Utrzymanie dotychczasowej dobrej sytuacji płatniczej uzależniona jest od 

terminowego regulowania należności z tytułu opłat eksploatacyjnych przez 

użytkowników mieszkań. Jest grupa mieszkańców, która notorycznie zalega z 

opłatami, co przy mniejszej jednostce gospodarczej byłoby bardzo groźne, ale 

również w sytuacji tutejszej Spółdzielni nasilenie się takich praktyk może okazać się 

tragiczne.  
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Na dzień 31 grudnia 2014 r. zaległości w opłatach odnotowano w stosunku do 

719 lokali mieszkalnych na kwotę 337 930,79 zł, w stosunku do 342 garaży na kwotę 

10 101,66 zł. Lokale użytkowe wykazywały zaległość w tej samej dacie w wysokości 

87 939,92 zł. 

W 2014 r. skierowano do Sądu 9 wniosków o zaległości w opłatach za 

mieszkanie, wystąpiono również do Komornika o egzekucje należności wobec 5 

dłużników w tym 4 egzekucje z prawa własnościowego do lokalu mieszkalnego. 

Funkcjonowanie Spółdzielni tak pod względem gospodarki finansowej jak i innych 

działań statutowych oceniane jest na bieżąco przez Radę Nadzorczą oraz minimum co 

trzy lata poprzez poddanie Spółdzielni lustracji. W 2014 r. została przeprowadzona 

lustracja za lata 2010- 2013 łącznie z lustracją przeprowadzoną na wniosek 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, której ustalenia zostaną Państwu 

przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 

 

2. SKŁAD I OBOWIĄZKI ZARZĄDU 

W 2014 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Wspólnota” pracował w 

następującym składzie: 

1. Prezes Zarządu   -   Rafał Milanowski   od 01.03.2014 do 31.12.2014 r. 

2. Członek Zarządu -   Jadwiga Maj   od 01.01.2014 do 26.03.2014 r. 

3. Członek Zarządu -   Radosław Liberda   od 17.03.2014 do 29.04.2014 r. 

4. Członek Zarządu -   Róża Koszałka  od 01.01.2014 do 27.06.2014 r. 

5. Członek Zarządu -   Iwona Frankowska od 14.07.2014 do 31.12.2014 r. 

6. Członek Zarządu -   Dariusz Baran  od 14.07.2014 do 31.12.2014 r. 

Działania Zarządu Spółdzielni koncentrowały się głównie na: 

- utrzymaniu stabilnej kondycji finansowej spółdzielni, 

- działaniach zmierzających do zmniejszenia kosztów funkcjonowania spółdzielni, 

- działaniach zmierzających do wzrostu efektywności procesu windykacji należności za 

lokale mieszkalne i użytkowe, 

- działaniach zmierzających do zwiększenia zakresu robót remontowych i utrzymania 

nieruchomości w należytym stanie technicznym. 
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Podstawą działalności Zarządu był, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan 

finansowy na 2014 r. Uchwałą Nr 4/2013 i plan remontowy na 2014 r. Uchwałą 

Nr12/2014. 

Zarząd na bieżąco kontrolował wszystkie wydatki starając się utrzymać je w 

zaplanowanych wielkościach. Po zakończeniu każdego kwartału dokonywane były 

szczegółowe analizy ekonomiczne bieżącej działalności Spółdzielni, które w formie 

kwartalnych sprawozdań przedstawiano na posiedzeniach Rady Nadzorczej. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 23 protokołowane posiedzenia, na 

których rozpatrywał następujące zagadnienia: 

 przyjęcie w poczet członkostwa w Spółdzielni 

 rezygnacje i wykreślenie z członkostwa 

 realizacji remontów ujętych w planie remontowym 

 prowadzenia bieżącej konserwacji zasobów 

 spraw związanych z ustanowieniem odrębnej własności 

 analiza zadłużeń czynszowych, rozpatrywanie podań w sprawie rozłożenia na 

raty. 

 poprawy estetyki i warunków zamieszkania w zasobach spółdzielni 

 rozpatrywanie bieżącej korespondencji wpływającej od członków np. prośby, 

wnioski, skargi 

 

7. STRUKTURA ZATRUDNIENIA 

W 2014 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” na podstawie Uchwały 

Nr3 Rady Nadzorczej była zatrudniona załoga na 6 etatach do dnia 17.03.2014 r. Od 

dnia 17.03.2014 r. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej został zatrudniony na 1/5 

etatu Członek Zarządu. Oprócz pracowników etatowych zatrudniony był również 

Radca Prawny na zasadzie umowy cywilnoprawnej. 

Obsługę techniczną zasobów mieszkaniowych, w tym naprawy, konserwacji, 

usuwania awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej 

wody użytkowej i elektrycznej prowadziła firma PW „Drabik”. Zabezpieczenie i 

usuwanie awarii poza godzinami pracy Spółdzielni oraz w dni wolne realizowane było 

za pośrednictwem w/w firmy. Zakres powierzonych prac obejmuje usuwanie awarii 

na instalacjach: instalacjach wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepłej 

wody oraz instalacji elektrycznej. 
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Utrzymanie w stanie technicznym sprawności dźwigów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami wykonywano na podstawie umowy przez „Dźwig serwis”. 

 

8. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ SPRAWY 

CZŁONKOWSKO- MIESZKANIOWE 

Na koniec okresu sprawozdawczego zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Wspólnota” obejmowały powierzchnię: 

- 42 546,06 m2- lokale mieszkalne 

- 1 056,37 m2- lokale użytkowe ( w tym 827,82 m2 spółdzielcze własnościowe) 

-5 606,66 m2 – garaże 

- 264,50 m2- 23 miejsca postojowe 

Na koniec roku 2014 Spółdzielnia liczyła 898 członków w tym: 

- członków zamieszkałych – 766 członków 

- członków posiadających garaże - 130 członków 

- członków posiadających lokale użytkowe - 2 członków 

Bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych, garaży i lokali użytkowych 

własnościowych i w najmie (bez energii cieplnej) 2 824 184,95 zł. Natomiast koszty 

mediów wyniosły 1 456 406,54 zł. 

Tabela 1 Główne składniki kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości 

wspólnych: 

Lp. Wyszczególnienie Wartość- zł Udział % 

1. Eksploatacja pozost. ( k. 

zarządzania i inne) 

564 136,33 zł 19,97 

2. Odpisy na remonty 904 642,97 zł 32,03 

3. Koszty zakupu wody i odprow. 

ścieków 

641 379,63 zł 22,71 

4. Wywóz nieczystości 212 850,00 zł 7,54 
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5. Energia elektryczna do 

oświetlenia klatek schodowych i 

pomieszczeń wspólnych 

58 603,18 zł 2,08 

6. Podatki i ubezpieczenia 

majątkowe 

122 050,13zł 4,32 

7. Koszty dostawy gazu 68 635,05 zł 2,43 

8. Konserwacja bieżąca 182 549,85 zł 6,47 

9. Konserwacja c.o. i c.w. 44 761,30 zł 1,58 

10 Przeglądy instalacji  15 552,07 zł 0,55 

11. Konserwacja dźwigów 9 024,44 zł 0,32 

 RAZEM 2 824 184,95 zł 100,00 

 

Powyższe zestawienie obrazuje jak rozkładają się koszty związane z 

eksploatacją i jaki jest udział tych składników w ogólnej kwocie, a te na które 

Spółdzielnia nie ma najmniejszego wpływu. Użytkownicy mieszkań wnoszą opłaty 

eksploatacyjne do Spółdzielni i tutaj kierują swoje niezadowolenie, co w pewnym 

sensie jest zrozumiałe, gdyż rozżalenie można skierować do Zarządu, który jest blisko i 

jest zależny od opłacających, a nie od decydentów niedostępnych i nie przejmujących 

się trudną sytuacja mieszkańców. 

Zarząd podejmuje wszelkie możliwe działania aby nie zwiększać poziomu 

kosztów ale musi przyjąć do wiadomości zatwierdzone stawki i regulować 

wystawione na ich podstawie faktury za świadczone usługi i dostarczone dobra. 

 

9. ZADŁUŻENIA CZYNSZOWE 

Tabela Nr 2 przedstawia dynamikę zadłużenia w porównaniu do poprzedniego 

okresu sprawozdawczego. 
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Tabela 2 Dynamika zadłużenia 

Lp. Tytuł Naliczenia Stan na 

31.12.2013 

Stan na 

31.12.2014 

Wzrost + 

spadek - 

1. Czynsze 

mieszkalne 

Kwota 

zadłużenia 

378 958,84 337 930,79 - 41 028,05 

  Naliczenie 

roczne 

4 997 826,37 4 894 778,59 - 103 047,78 

2. Normatywy 

mieszkalne 

Kwota 

zadłużenia 

19 711,38 11 132,08 - 8 579,30 

  Naliczenie 

roczne 

59 265,14 46 409,59 - 12 855,55 

3. Lokale 

użytkowe 

Kwota 

zadłużenia 

154 883,19 87 939,92 - 66 943,27 

  Naliczenie 

roczne 

316 096,28 341 916,51 + 25 820,23 

4. Garaże Kwota 

zadłużenia 

9 743,06 10 101,66 + 358,60 

  Naliczenie 

roczne 

181 419,74 188 512,20 + 7092,46 

 Ogółem Kwota 

zadłużenia 

563 296,47 447 104,45 - 116 192,02 

  Naliczenie 

roczne 

5 554 607,53 5 471 616,89  - 82 990,64 

  Wskaźnik 

% 

10,14% 8,17%  
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Analizując powyższą tabelę wskaźnik zadłużenia lokali mieszkalnych, 

użytkowych oraz garaży na dzień 31.12.2014 r. wynosił 8,17 % i był niższy od 

wskaźnika z poprzedniego roku o 1,97%. 

Jest to wynik bardzo zadowalający w stosunku do poprzedniego, gdyż 

zadłużenie mieszkańców z tytułu opłat czynszowych znacząco spadło. Jednak problem 

w opłatach czynszowych u wielu mieszkańców nadal pozostaje, zdarza się, że 

uregulują swoje zobowiązanie po czym znów nie wywiązują się z opłat. 

Znaczny wpływ na stan zaległości miały także dodatki mieszkaniowe 

przyznawane z budżetu miasta. Zauważa się również tendencję spadkową w ilości 

przyznawanych dodatków mieszkaniowych na przestrzeni ostatnich lat i nie jest to 

efekt poprawy zamożności społeczeństwa tylko zaostrzenia kryteriów, co ma 

niekorzystny wpływ na powstawanie zaległości z tytułu opłat. 

W wyniku działań windykacyjnych w 2014 r. wysłano wiele wezwań do zapłaty, 

oraz wezwań ostatecznych. 

W rozmowach z osobami zadłużonymi przez członków Zarząd oraz Rada 

Nadzorcza chcąc wyjść naprzeciw osobom w krytycznej sytuacji finansowej, zawiera 

ugody, w których dłużnik zobowiązuje się do spłaty należności w ratach. 

10. REMONTY I MODERNIZACJA 

Podstawowym źródłem finansowania remontów i modernizacji w 2014 r. były 

środki własne Spółdzielni, czyli odpisy na fundusz remontowy w kwocie 932 543,33 zł. 

Wartość prac remontowo-konserwacyjnych w zasobach SM „Wspólnota” w 2014 r. 

wyniosła łącznie 412 809,21 zł. 

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace: 

 Akacjowa 4 

o Materiały i prace remontowo budowlane, 

 

 Akacjowa 6 

o Wymiana szyb w drzwiach zewnętrznych, 

 

 Akacjowa 8 

o Materiały i prace remontowo budowlane, 

o Naprawa zadaszenia nad balkonem, 
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 Wiklinowa 1 

o Nie wykonano prac 

 

 Wiklinowa 3 

o Nie wykonano prac 

 

 Wiklinowa 5 

o Nie wykonano prac 

 

 Wiklinowa 7 

o Nie wykonano prac 

 

 Wiklinowa 9 

o Nie wykonano prac 

 

 Wiklinowa 11 

o Materiały i prace remontowo budowlane, 

 

 Wiklinowa 13 

o Materiały i prace remontowo budowlane, 

 

 Wiklinowa 15 

o Docieplenie budynku, 

o Materiały i prace remontowo budowlane, 

o Konserwacja instalacji C.O. i C.W.U,  

 

 Wiklinowa 17 

o Materiały i prace remontowo budowlane, 

 

 Wiklinowa 19 

o Nie wykonano prac 
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 Spacerowa 5 

o Materiały i prace remontowo budowlane, 

o Wymiana szyb w drzwiach zewnętrznych, 

o Remont kominów wentylacyjnych, 

 

 Wiklinowa 18 

o Materiały i prace remontowo budowlane, 

o Wymiana kratek wentylacyjnych, 

o Remont kominów wentylacyjnych, 

o Docieplenie stropodachów, 

 

 Wiklinowa 20 

o Materiały i prace remontowo budowlane, 

o Wymiana kratek wentylacyjnych, 

o Docieplenie stropodachów, 

 

 Wiklinowa 22 

o Materiały i prace remontowo budowlane, 

o Wymiana szyb w drzwiach zewnętrznych, 

o Konserwacja instalacji C.O. i C.W.U,  

o Wymiana kratek wentylacyjnych, 

o Remont kominów wentylacyjnych, 

o Naprawa płyt stropowych i obróbek blacharskich 

o Docieplenie stropodachów, 

 

 Wiklinowa 24 

o Materiały i prace remontowo budowlane, 

o Wymiana kratek wentylacyjnych, 

o Docieplenie stropodachów, 

 

 Jaśminowa 1 

o Materiały i prace remontowo budowlane, 

o Remont kominów wentylacyjnych, 

o Wymiana szyb w drzwiach zewnętrznych, 
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 Jaśminowa 3 

o Konserwacja instalacji C.O. i C.W.U,  

o Materiały i prace remontowo budowlane, 

o Wymiana szyb w drzwiach zewnętrznych, 

 

 Spacerowa 2 

o Wymiana szyb w drzwiach zewnętrznych, 

o Konserwacja instalacji elektrycznej, 

o Konserwacja instalacji C.O. i C.W.U,  

 

 Spacerowa 4 

o Wymiana szyb w drzwiach zewnętrznych, 

 

 Patriotów Polskich 2 

o Konserwacja instalacji C.O. i C.W.U,  

o Materiały i prace remontowo budowlane, 

o Naprawa obróbek blacharskich, 

o Remont chodnika, 

 

 Szkolna 10 

o Materiały i prace remontowo budowlane, 

o Wymiana szyb w drzwiach zewnętrznych, 

 

 Staszica 5 

o Materiały i prace remontowo budowlane, 

o Konserwacja instalacji C.O. i C.W.U,  

o Remont oświetlenia, 

o Wymiana szyb w drzwiach zewnętrznych, 

o Naprawa nawierzchni drogi, 

o Remont instalacji hydrantowej, 

 Garaże (Staszica 5A) 

o Materiały i prace remontowo budowlane, 

o Wykonie Ogrodzenia, 
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 Garaże Akacjowa 7 i 9, 

o Naprawa pokrycia dachowego, 

o Położenie kostki, przedłużenie wjazdu, 

 

 Fundusz remontowy wspólny 

o Wyposażenie placu zabaw Akacjowa 8 

o Ogrodzenie placu zabaw Szkolna 10, 

o Materiały i prace remontowo budowlane 

 

11. REALIZACJA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH NA WALNYM ZGROMADZENIU 

CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WSPÓLNOTA” W ŁĘCZNEJ W 

DNIIU 27.06.2014 R. 

1. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w planie finansowo – gospodarczym na 

rok 2014  „zawnioskowany jest wzrost kosztów Zarządu o 11347,42 zł w 

stosunku do roku 2013?. Z czego wynika ta różnica. 

Plan finansowo-gospodarczy na 2014 r. przewidywał wzrost kosztów 

ogólnoadministracyjnych i zarządzania nieruchomością o 2,15 % w stosunku do roku 

ubiegłego. Wzrost ten spowodowany był zakładaniem w planie finansowym 

zmieniającymi się kosztami inflacji na rynku konsumpcyjnym. 

2. Pomalować klatki schodowe  w budynku położonym przy ul. Spacerowej 5 

 W wyniku oceny technicznej klatek schodowych w w/w budynku postanowiono 

pomalować wiatrołapy w całym budynku a malowanie klatek schodowych przenieść 

na lata następne.  

3. Dokończyć remont wywietrzników na dachu budynku- brak ciągu   

(Spacerowa 5) 

 W planie remontowym na 2015 rok przewidziano remont kominów 

wentylacyjnych w w/w budynku. Planowany termin realizacji prac: czerwiec-lipiec 

2015 r. 

4. Pomalować klatki schodowe w budynku położonym przy ul. Patriotów 
Polskich 2, 

 Wniosek został zrealizowany. 

5. Ułożyć trzecią część  chodnika przy budynku Patriotów Polskich 2 

 Wniosek został zrealizowany. 
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6. Ustalić jedną cenę za podgrzew wody we wszystkich blokach. 

 Z uwagi na zasilanie w ciepłą wodę poszczególnych nieruchomości z różnych 
wymiennikowni jak również zmiennej ceny podgrzania wody w okresie 
rozrachunkowym w zależności od zużycia energii cieplnej nie jest możliwe ustalenia 
jednej sztywnej ceny w całych zasobach. 

7. Ułożyć opaskę odwadniająca wokół budynku Patriotów Polskich 2  

Zadanie zostało przewidziane w planie remontowym na 2015 r. Planowany termin 
realizacji: wrzesień 2015 r.  

8. Zmniejszyć opłaty w pozycji fundusz remontowy w budynku przy ul. 
Patriotów Polskich 2. 

W planie finansowym na 2015 r. nie zmieniono stawki na fundusz remontowy. 
Ewentualne zmiany w odpisach na fundusz remontowy przewidziane są w planie 
finansowym na 2016 r. 

9. Wniosek dotyczy rozliczenia wody – tak aby ul. Spacerowa 5 i Wiklinowa 
18,20,22 i 24 płaciła fakturę za wodę nie przez SM „Batory”  tylko przez SM 
„Wspólnota”. 

 Biorąc pod uwagę aspekty techniczno-ekonomiczne związane z koniecznością 
wybudowania nowej wymiennikowni jak również znacznej przebudowy istniejącej 
infrastruktury wodociągowej wniosek nie może być zrealizowany w najbliższych 
latach. 

10. Wnoszę o odstąpienie względem  mnie solidarnego ściągania zadłużenia 
za użytkowanie lokalu mieszkalnego przy ul. Wiklinowa 24/27 i garażu nr 
65 przy ul. Akacjowej i skierowanie roszczenia przeciwko mężowi, który od 
VII 2012 r.  w ogóle nie wpłaca żadnych kwot mając stały dochód (dużo 
wyższy od mojego). 

Podpisano stosowne porozumienie z zainteresowaną osobą. 

11. Prośba o rozpatrzenie wniosku złożonego w 2013 r dotyczącego 
poszerzenia parkingu przy ul. Wiklinowej 18 20. 

 Zarząd podjął działania w celu realizacji inwestycji m.in. przeprowadził ankietę 
wśród osób mających udział w gruncie jak również zebrał oferty  na wykonanie 
projektu parkingu uwzględniając poszerzenie go w stronę ciągu pieszego. 

12. Prośba o zobowiązanie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni o 
modernizację piaskownicy przy ul. Spacerowej 5 pierwsza klatka. 

 Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej wymieniona piaskownica została 
zlikwidowana jest na etapie rekultywacji. 

 

12.  ZAKOŃCZENIE 
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 Na zakończenie Zarząd pragnie podziękować, Członkom Spółdzielni za 

udzieloną pomoc w naszej pracy, Radzie Nadzorczej Spółdzielni za współpracę, 

aktywne i profesjonalne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów Naszej 

Spółdzielni.  

 

 




