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IV
Walne
Zgromadzenie
Członków
Spółdzielni
Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży obraduje zgodnie z
regulaminem stanowiącym integralną część obowiązującego
Statutu Spółdzielni przyjętego Uchwałą nr 14 przez III Walne
Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży dnia
28.06.2010r. tj. §: 68a, 69b, 70c, 71d, 72e, 73f, 74g, 75h,76i, 77j.

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
SM „PERSPEKTYWA” W ŁOMŻY
ZA OKRES 01.01.2010r. – 31.12.2010r.
Dnia 28 czerwca 2010r.
III Walne Zgromadzenie
na swym
posiedzeniu wybrało członków do Rady Nadzorczej na nową kadencję 20102013. Rada ukonstytuowała się na pierwszym plenarnym posiedzeniu w dniu
8 lipca 2010 roku powołując Prezydium i 3 stałe Komisje Rady w następującym
składzie:
Prezydium Rady Nadzorczej:
1. Przewodniczący RN - Andrzej Kiełczewski
2. Z-ca Przewodniczącego RN - Piotr Grabani
3. Sekretarz RN - Jerzy Włodkowski
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Mieczysław Narolewski
5. Przewodniczący Komisji Technicznej - Kazimierz Gawroński
6. Przewodniczący Komisji SKS - Teresa Matysiuk
Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej:
1. Przewodniczący Komisji - Mieczysław Narolewski
2. Członek Komisji – Józef Drewnowski
3. Członek Komisji - Barbara Fabin
4. Członek Komisji - Piotr Grabani
5. Członek Komisji – Jerzy Włodkowski
Komisja Techniczna Rady Nadzorczej:
1. Przewodniczący Komisji - Kazimierz Gawroński
2. Członek Komisji - Janusz Zych
3. Członek Komisji - Agnieszka Łupińska
4. Członek Komisji - Cezary Szymonowicz
5. Członek Komisji - Mariusz Trawiński
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Komisja Społeczno - Kulturalno - Sportowa Rady Nadzorczej:
1. Przewodniczący Komisji - Teresa Matysiuk
2. Członek Komisji - Andrzej Wojtkowski
3. Członek Komisji - Andrzej Kwiatkowski
4. Członek Komisji - Witold Kuczewski
5. Członek Komisji - Krzysztof Kotowski
W okresie od 01.01.2010 r., do 31.12.2010 r., Rada Nadzorcza SM
„Perspektywa” w Łomży wykonywała zadania wynikające z postanowień Statutu
Spółdzielni zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w
Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku w dniu 25.01.2008r.; 20.08.2010r.
oraz na podstawie planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2010 , Protokół nr 05/09
Uchwała nr 31/09.
Posiedzenia Rady Nadzorczej poprzedzane były posiedzeniami Komisji.
Wypracowane na posiedzeniach Komisji opinie i wnioski przedkładane były na
plenarnych posiedzeniach Rady i stanowiły podstawę do wyrażania ostatecznych
ocen lub podjęcia decyzji w formie uchwał w przedmiotowych sprawach.
Rada Nadzorcza w 2010 roku odbyła 6 posiedzeń plenarnych, podczas
których podjęła ogółem 38 uchwał.
Komisje Rady odbyły następujące ilości posiedzeń:

Komisja Rewizyjna – 4,

Komisja Techniczna - 4,

Komisja Społeczno – Kulturalno – Sportowa – 3.
Do tematów, którymi zajmowała się Rada, a które miały zasadniczy wpływ na
kierunki funkcjonowania Spółdzielni oraz ocenę pracy Zarządu i realizację
przyjętych w formie uchwał zadań zaliczyć należy:
 przyjęcie analiz finansowych Spółdzielni za 2009r. i kolejne kwartały
2010r.,
 ocena pracy Zarządu ( po każdym kwartale ),
 zatwierdzenie planu kosztów i dochodów SM „Perspektywa” na 2010 rok
wraz ze strukturą organizacyjną Spółdzielni,
 przyjęcie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2009 wraz z
opinią biegłego rewidenta,
 przyjęcie informacji z realizacji prac w ramach funduszu remontowego
za 2009r.,
 uchwalenie planu remontów w ramach środków
z funduszu
remontowego na rok 2010r.,
 przyjęcie informacji z rozliczenia zużycia energii elektrycznej za rok
2009,
 przyjęcie informacji na temat przeprowadzonych kontroli w 2009r.,
 zatwierdzenie sprawozdania ze swojej działalności w 2009 roku,
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 przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni w 2009r.,
 przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków z II Walnego
Zgromadzenia Członków w 2009r.,
 przyjęcie materiałów przygotowanych przez Zarząd na III Walne
Zgromadzenie Członków (harmonogram, porządek obrad, projekty
uchwał, inne materiały),
 zatwierdzenie sprawozdania z przeprowadzonego III Walnego
Zgromadzenia Członków w 2010r.,
 przyjęcie informacji na temat prowadzonych inwestycji w SM
„Perspektywa” w 2010r.,
 zatwierdzenie
informacji
o
stanie
przygotowań
zasobów
mieszkaniowych w SM „Perspektywa” w Łomży do sezonu zimowego
2010/2011r,
 wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego Spółdzielni za rok 2010,
 przyjęcie planu wydatków działalności społeczno-kulturalno- sportowej
na 2011 r.,
 przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej SM „Perspektywa” na 2011r.,
 uchwalenie regulaminów Spółdzielni,
 wykluczenie z grona członków Spółdzielni osób zalegających z
opłatami,
 uchylenie uchwały wykluczającej z grona członków Spółdzielni,
 analizowanie pism wnoszonych do Rady Nadzorczej .
Biorąc pod uwagę całokształt spraw zawiązanych z
funkcjonowaniem Spółdzielni, jej kondycję finansową oraz prowadzone przez
Spółdzielnię w szerokim zakresie prace zmierzające do poprawy stanu
technicznego budynków, poprawy ich estetyki i wyglądu całego osiedla oraz
dużym zakresem nowych inwestycji mieszkaniowych Rada Nadzorcza wysoko
ocenia pracę Zarządu Spółdzielni i wnioskuje do IV Walnego Zgromadzenia
Członków o udzielenie absolutorium .
Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym podjęła niżej wymienione
uchwały.
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Rejestr uchwał Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży
Rok 2010
1.

UCHWAŁA NR 01/10 z dnia 10.02.2010r.
W oparciu o § 82 pkt 1 ust 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM
„Perspektywa” w Łomży przyjmuje „ Informację z wykonania planu
finansowego Spółdzielni za rok 2009”.

2.

UCHWAŁA NR 02/10 z dnia 10.02.2010r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje „Informację z
realizacji prac w ramach środków z funduszu remontowego w 2009 roku.”

3.

UCHWAŁA NR 03/10 z dnia 10.02.2010r.
W oparciu o § 82 pkt. 1 ust 1 i 5 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM
„Perspektywa” w Łomży przyjmuje „Plan kosztów i dochodów SM
„Perspektywa” na 2010 rok” wraz ze strukturą organizacyjną Spółdzielni .

4.

UCHWAŁA NR 04/10 z dnia 10.02.2010r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje „Plan remontów w
ramach środków z funduszu remontowego na rok 2010”.

5.

UCHWAŁA NR 05/10 z dnia 10.02.2010r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży wprowadza z dniem 1 marca
2010r. nową stawkę zaliczki na poczet centralnego ogrzewania
w
wysokości 2,45 zł / m2 powierzchni użytkowej.

6.

UCHWAŁA NR 06/10 z dnia 10.02.2010r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży uchyla swoją uchwałę Nr 24/05
z dnia 23.08.2005r. dotyczącą wykluczenia z grona członków Sp-ni p.
Krzysztofa Grabowskiego zam. Łomża ul. Rycerska 10/60 z uwagi na ustanie
przyczyny wykluczenia.

7.

UCHWAŁA NR 07/10 z dnia 26.04.2010r.
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt 2 Statutu Sp-ni Rada Nadzorcza SM
„Perspektywa” w Łomży przyjmuje sprawozdanie finansowe Sp-ni za rok 2009
wraz z opinią biegłego rewidenta i wnioskiem do III Walnego Zgromadzenia o
jego zatwierdzenie.

8.

UCHWAŁA NR 08/10 z dnia 26.04.2010r.
W oparciu o § 82 pkt 1 ust 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM
„Perspektywa” w Łomży przyjmuje „Informację z wykonania planu
finansowego Spółdzielni za I kwartał 2010 roku ”.
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9.

UCHWAŁA NR 09/10 z dnia 26.04.2010r.
W oparciu o § 82 ust. 3 Statutu Sp-ni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w
Łomży przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności w 2009 roku i
przedkłada je III Walnemu Zgromadzeniu celem uchwalenia.

10. UCHWAŁA NR 10/10 z dnia 26.04.2010r.
W oparciu o § 88 ust. 3 Statutu Sp-ni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w
Łomży przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Sp-ni za 2009 rok”
11. UCHWAŁA NR 11/10 z dnia 26.04.2010r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje sprawozdanie z
realizacji uchwał i wniosków z II Walnego Zgromadzenia Członków SM
„Perspektywa” w Łomży.
12. UCHWAŁA NR 12/10 z dnia 26.04.2010r.
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt. 16 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM
„Perspektywa” w Łomży przyjmuje podział III Walnego Zgromadzenia na
określoną ilość części wraz z harmonogramem.
13. UCHWAŁA NR 13/10 z dnia 26.04.2010r.
W oparciu o § 76i ust. 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM
„Perspektywa” w
Łomży Rada Nadzorcza zatwierdza następującą liczbę
członków, którzy zostaną wybrani w 2010r do Rady Nadzorczej przez Walne
Zgromadzenie z poszczególnych nieruchomości:
- Ks. Janusza
- Kasztelańska, Rycerska
- Kazańska, Sybiraków
- Ks. Anny
- Mazowiecka, Por. Łagody

wybiera do RN 4 członków
wybiera do RN 3 członków
wybiera do RN 3 członków
wybiera do RN 3 członków
wybiera do RN 3 członków
____________________
Razem
16 członków
14. UCHWAŁA NR 14/10 z dnia 26.04.2010r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje planowany porządek
obrad III Walnego Zgromadzenia Członków w 2010r.
15. UCHWAŁA NR 15/10 z dnia 26.04.2010r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży zatwierdza Regulamin
udostępniania dokumentów wewnętrznych
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Perspektywa” w Łomży.
16. UCHWAŁA NR 16/10 z dnia 26.04.2010r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży uchyla swoją uchwałę Nr 26/07
z dnia 28.08.2007r. dotyczącą wykluczenia z grona członków Sp-ni p.
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Krzysztofa Wiktorzak zam. Łomża ul. Ks. Janusza 2/41, z uwagi na ustanie
przyczyny wykluczenia.
17. UCHWAŁA NR 17/10 z dnia 07.09.2010r.
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM
„Perspektywa” w Łomży przyjmuje „Informację z wykonania planu
finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży na dzień
30.06.2010r.”
18. UCHWAŁA NR 18/10 z dnia 07.09.2010r.
Na podstawie § 82 ust. 1 pkt 23 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala
„Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży.”
19. UCHWAŁA NR 19/10 z dnia 07.09.2010r.
Na podstawie § 82 ust 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala
„Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Perspektywa” w Łomży.”
20. UCHWAŁA NR 20/10 z dnia 07.09.2010r.
Na podstawie § 82 ust 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala
„Regulamin Komisji Technicznej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Perspektywa” w Łomży.”
21. UCHWAŁA NR 21/10 z dnia 07.09.2010r.
Na podstawie § 82 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala
„Regulamin Komisji Społeczno- Kulturalno- Sportowej Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży.”
22. UCHWAŁA NR 22/10 z dnia 07.09.2010r.
Na podstawie § 82 ust 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala
„Regulamin rozliczeń kosztów inwestycji mieszkaniowych Spółdzielni
Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży.”
23. UCHWAŁA NR 23/10 z dnia 07.09.2010r.
Na podstawie § 82 ust 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala
„Regulamin przyjmowania w poczet członków, zawierania umów i zamiany
mieszkań”.
24.

UCHWAŁA NR 24/10 z dnia 07.09.2010r.
Na podstawie § 82 ust 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala
”Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w
Spółdzielni Mieszkaniowej „ Perspektywa” w Łomży”.
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25. UCHWAŁA NR 25/10 z dnia 07.09.2010r.
Na podstawie § 82 ust 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala
„Regulamin używania lokali i zasad porządku domowego w Spółdzielni
Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży”.
26. UCHWAŁA NR 26/10 z dnia 07.09.2010r.
Na podstawie § 82 ust 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala
„Regulamin zasad rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
oraz ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „
Perspektywa” w Łomży.”
27. UCHWAŁA NR 27/10 z dnia 07.09.2010r.
Na mocy § 82 ust.1 pkt 3 Statutu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej
„Perspektywa” w Łomży wyraża zgodę na zakup:
1/ Części działki gruntu położonej w obrębie ulic Zawadzka, Sybiraków w
Łomży, o numerze geodezyjnym 12268 i powierzchni do 1,10 ha
2/ Części działki gruntu położonej w obrębie ulic Zawadzka, Sybiraków w
Łomży, o numerze geodezyjnym 12269 i powierzchni do 0,50 ha.
3/ Działki gruntu położonej w obrębie ulic Zawadzka, Sybiraków w Łomży, o
numerze geodezyjnym 12420 i powierzchni 0,2130 ha.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej
„Perspektywa” w Łomży .
28. UCHWAŁA NR 28/10 z dnia 21.10.2010r.
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM
„Perspektywa” w Łomży przyjmuje „Informację z wykonania planu
finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży na dzień
30.09.2010r.”
29. UCHWAŁA NR 29/10 z dnia 21.10.2010r.
W oparciu o § 82 pkt 1 ust. 2b Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM
„Perspektywa” przyznaje nagrodę za III kwartały 2010r. dla każdego członka
Zarządu Spółdzielni w wysokości jedno-miesięcznego wynagrodzenia brutto.
30. UCHWAŁA NR 30/10 z dnia 21.10.2010r.
W oparciu o § 82 ust 1 pkt 27 Statutu Sp-ni Rada Nadzorcza SM
„Perspektywa” w Łomży wyraża zgodę na zlecenie badania sprawozdania
finansowego Spółdzielni za rok 2010 Panu Józefowi Furtak .
31. UCHWAŁA NR 31/10 z dnia 21.10.2010r.
W oparciu o § 82 ust 1 pkt 3 Statutu Sp-ni Rada Nadzorcza SM
„Perspektywa” w Łomży wyraża zgodę na ustanowienie służebności
gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przejściu przez nieruchomości
oznaczone numerami geodezyjnymi :
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 Część działki 12282/14 będącej własnością Miasta Łomża i w
użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”- dwa
pasy gruntu stanowiące drogi wewnętrzne:
- pas gruntu – ograniczony granicą z działką 12292/3 i granicami działek
12282/8 i 12282/9, oznaczony na załączniku graficznym kolorem niebieskim
- pas gruntu - ograniczony granicą z działką 12282/7 i granicami działek
12282/8 i 12282/9 , oznaczony na załączniku graficznym kolorem zielonym.
 12282/12 będącej własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”,
 12282/15 i 12282/17 będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej
„Perspektywa”,
na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź współwłaścicieli
lokali
mieszkalnych i użytkowych w budynkach Sybiraków 14, Sybiraków 16,
Sybiraków 18 .
32. UCHWAŁA NR 32/10 z dnia 21.10.2010r.
W oparciu o § 82 ust 20 Statutu Sp-ni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa”
w Łomży wyraża zgodę na wykreślenie z rejestru członków oczekujących
osób według załączonej listy.
Lista osób w Załączeniu Nr 7
33. UCHWAŁA NR 33/10 z dnia 21.10.2010r.
W oparciu o § 46 pkt 2 Statutu Sp-ni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w
Łomży wyraża zgodę na wykreślenie z rejestru członków osób , które po
sprzedaży lub podziale majątku nie wypowiedziały stosunku członkostwa
według załączonej listy.
Lista osób w Załączeniu Nr 8
34. UCHWAŁA NR 34/10 z dnia 21.10.2010r.
W oparciu o § 45 ust 2 i § 47 ust 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży wyklucza z grona
członków p. Krzysztofa Konopka, zam. Łomża ul. Kazańska 16/62, z uwagi
na zadłużenie czynszowe, które na dzień 30.09.2010r. wynosiło 4.447,51zł.
35. UCHWAŁA NR 35/10 z dnia 29.12.2010r.
Rada Nadzorcza przyjmuje „Regulamin
Mieszkaniowej „ Perspektywa” w Łomży” .

organizacyjny

Spółdzielni

36. UCHWAŁA NR 36/10 z dnia 29.12.2010r.
Rada Nadzorcza przyjmuje „ Korektę planu kosztów SM „Perspektywa” na
2010 rok”.
37. UCHWAŁA NR 37/10 z dnia 29.12.2010r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje „Plan pracy Rady
Nadzorczej na 2011 rok” zgodnie z załączonym projektem.
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38. UCHWAŁA NR 38/10 z dnia 29.12.2010r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży zatwierdza plan wydatków
działalności społeczno- kulturalno- sportowej na 2011 rok.
Załącznik do Sprawozdania
Rady Nadzorczej SM „Perspektywa”
za rok 2010
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI RADY NADZORCZEJ
SM „PERSPEKTYWA” W ŁOMŻY
ZA OKRES 01.01.2010r. – 31.12.2010r.
W okresie sprawozdawczym pracowały trzy następujące stałe
Komisje Rady Nadzorczej:
1.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący
- Mieczysław Narolewski

Z-ca Przewodniczącego
- Józef Drewnowski

Sekretarz
- Barbara Fabin

Członek
- Piotr Grabani

Członek
- Jerzy Włodkowski
Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Radę Nadzorczą na podstawie
§ 3 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej celem zapewnienia sprawniejszego
wykonywania zadań nadzorczo -kontrolnych Rady w zakresie gospodarki
finansowej i rachunkowości Spółdzielni. Powoływana jest na okres kadencji
Rady Nadzorczej.
Do kompetencji Komisji należą następujące sprawy:

opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych
Spółdzielni dotyczących problematyki finansowej;

opiniowanie projektów wieloletnich oraz rocznych planów działalności
rzeczowo finansowych Spółdzielni;

opiniowanie projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni;

przeprowadzanie okresowych kontroli Spółdzielni w zakresie
wykonania planów rzeczowo finansowych, prawidłowości prowadzenia
gospodarki finansowej i rachunkowości, zabezpieczenia majątku,
dostosowania organizacji wewnętrznej Spółdzielni do jej zadań
społeczno – gospodarczych;

przeprowadzanie kontroli okresowych zamknięć rachunków i rocznych
sprawozdań finansowych oraz stawianie wniosków w sprawie
zatwierdzenia
bilansów
i
rachunków
wyników,
objętych
sprawozdaniami;

kontrola prawidłowości przeprowadzonych inwentaryzacji majątku
Spółdzielni.
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W 2010r., Komisja Rewizyjna odbyła 4 protokołowane
posiedzenia, podczas, których rozpatrywała: „Informacje z wykonania planu
finansowego Spółdzielni za 2009r.” , „Plan kosztów i dochodów wraz ze
strukturą organizacyjną Spółdzielni na 2010r.”, „Sprawozdanie finansowe
Spółdzielni za rok 2009” wraz z opinią biegłego rewidenta, oraz „Informacje
z wykonania planu finansowego Spółdzielni” za poszczególne kwartały
2010r.
Ponadto Komisja wypracowywała wnioski na podstawie których Rada
Nadzorcza dokonywała oceny pracy Zarządu.
Działając w zakresie swoich kompetencji Komisja Rewizyjna
rozpatrywała i opiniowała oferty na badanie sprawozdania finansowego za
rok 2010.
Przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej było także rozpatrzenie wniosku
Zarządu w sprawie przeksięgowania nadwyżki przychodów nad kosztami na
fundusz remontowy. Decyzje w tym zakresie podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków.
2. Komisja Techniczna w składzie:

Przewodniczący
- Kazimierz Gawroński

Z-ca Przewodniczącego
- Janusz Zych

Sekretarz
- Agnieszka Łupińska

Członek
- Mariusz Trawiński

Członek
- Cezary Szymonowicz
Komisja Techniczna powoływana jest na mocy § 3 ust 2 Regulaminu Rady
Nadzorczej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni na czas trwania jej kadencji.
W ramach swojej działalności Komisja opiniuje projekty wieloletnich oraz
rocznych planów inwestycyjnych oraz planów remontów w ramach środków
z funduszu remontowego.
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 4 protokołowane posiedzenia,
na których rozpatrywała i opiniowała informacje dotyczące:
 realizacji prac w ramach funduszu remontowego w roku 2009;

planu remontów w ramach środków z funduszu remontowego na rok
2010;

rozliczenia zużycia energii elektrycznej za 2009r.;

przeglądów placów zabaw w kontekście bezpieczeństwa i stanu
technicznego urządzeń zabawowych i sportowych;

rozliczenia zużycia centralnego ogrzewania w SM „Perspektywa” po
sezonie grzewczym 2009/2010” ;

przygotowania zasobów mieszkaniowych w SM „Perspektywa” do
sezonu zimowego 2010/2011;

realizacji inwestycji w 2010 r.
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3. Komisja Społeczno – Kulturalno – Sportowa w składzie:

Przewodniczący
- Teresa Matysiuk

Z-ca przewodniczącego
- Andrzej Wojtkowski

Sekretarz
- Andrzej Kwiatkowski

Członek
- Witold Kuczewski

Członek
- Krzysztof Kotowski
Komisja Społeczno -Kulturalno –Sportowa powołana została przez Radę
Nadzorczą Spółdzielni na podstawie § 3 ust 2 Regulaminu Rady
Nadzorczej na czas trwania jej kadencji. W okresie sprawozdawczym
Komisja odbyła 3 protokołowane posiedzenia. Do kompetencji Komisji
należało:

opracowywanie na dany rok kalendarzowy planu wydatków
działalności społeczno – kulturalno- sportowej;

opiniowanie wpływających podań o pomoc finansową imprezy
kulturalno- sportowej będącej dla Zarządu podstawą podjęcia decyzji o
wypłacie środków na dane cele;

przedkładanie Zarządowi Spółdzielni własnych wniosków dotyczących
dofinansowania imprez sportowo – kulturalnych na osiedlu;

współpraca z pracownikami Spółdzielni w prowadzeniu wywiadu
środowiskowego u członków Spółdzielni będących w bardzo trudnej
sytuacji materialnej – na jego podstawie proponowanie formy i
sposobu rozwiązania problemu;

opiniowanie przedkładanych przez Zarząd Radzie Nadzorczej
wniosków o wykluczenie z grona członków;

współpraca z Inspektorem ds. Egzekucji Zadłużeń SM „Perspektywa”.
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II. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW
przyjętych na III Walnym Zgromadzeniu Członków
SM „Perspektywa” w Łomży
w dniu 28.06.2010r.

Uchwała Nr 1

Uchwała Nr 2

Komisja Uchwał przyjęła następujące uchwały:
III Walne Zgromadzenie SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje
uchwałę dotyczącą przyjęcia proponowanego porządku obrad III
Walnego Zgromadzenia SM „Perspektywa w Łomży.
III Walne Zgromadzenie SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje
uchwałę dotyczącą przyjęcia protokołu z II Walnego
Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa” w Łomży.

Uchwała Nr 3

III Walne Zgromadzenie SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje
uchwałę dotyczącą przyjęcia wniosków z przeprowadzonej
lustracji pełnej SM „Perspektywa” w Łomży za okres 01.01.2006
- 31.12.2008r.

Uchwała Nr 4

W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni III Walne
Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży zatwierdza
Sprawozdanie
z
działalności
Rady
Nadzorczej
SM
„Perspektywa” za rok 2009.

Uchwała Nr 5

W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni III Walne
Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży zatwierdza
Sprawozdanie z działalności Zarządu SM „Perspektywa” za rok
2009.

Uchwała Nr 6

W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni III Walne
Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży uchwala,
co następuje:
§1
Zatwierdza
się
Sprawozdanie
finansowe
Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Perspektywa”
sporządzone
na
dzień
31.12.2009r. wraz z opinią biegłego rewidenta:
1.1.Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r.,
po stronie
aktywów i pasywów zamyka się sumą 168.936.939,36zł.
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2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2009 do
31.12.2009r. wykazujący zysk netto w wysokości 607.488,36 zł.
3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za
2009r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7

Na podstawie art.38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982r.Prawo spółdzielcze ( Dz.U.z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z
późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 97 ust 2 pkt 2
Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży
uchwala się, co następuje:
§1.) Podział wyniku finansowego- zysku netto za 2009 rok w
wysokości 607.488,36 zł ( słownie: sześćset siedem tys.,
czterysta osiemdziesiąt osiem zł, trzydzieści sześć groszy)
przeznacza się na zwiększenie funduszu remontowego zasobów
mieszkaniowych.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zysk netto przeznaczono na fundusz remontowy. Wykonano
takie zadania jak: wymieniono drzwi wejściowe i
wewnętrzne do klatek schodowych, ułożono terakotę w
klatkach schodowych, wiatrołapach, wyremontowano
schody zewnętrzne.

Uchwała Nr 8

Na podstawie § 72e ust 1 Statutu Spółdzielni III Walne
Zgromadzenie SM „Perspektywa” w Łomży uchwala, co
następuje:
§ 1 Uchwala kierunki działania Spółdzielni Mieszkaniowej
„Perspektywa” w Łomży na rok 2010 i lata następne w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 9

III Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Perspektywa” w Łomży wyraża zgodę na pokrycie kosztów
przebudowy altanek śmietnikowych w latach 2010-2012 z
funduszu zasobowego SM „Perspektywa” w Łomży.

Uchwała Nr 10

Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni III Walne
Zgromadzenie SM „Perspektywa” w Łomży udziela absolutorium
Prezesowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży Panu
Zbigniewowi Józefowi Lipskiemu za rok obrachunkowy 2009.
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Uchwała Nr 11

Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni III Walne
Zgromadzenie SM „Perspektywa” w Łomży udziela absolutorium
Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży Panu
Leszkowi Andrzejowi Konopka za rok obrachunkowy 2009.

Uchwała nr 12

Na podstawie
§ 72e ust 3 Statutu Spółdzielni III Walne
Zgromadzenie SM „Perspektywa” w Łomży udziela absolutorium
Członkowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży Panu Antoniemu
Kaszubie za rok obrachunkowy 2009r.

Uchwała nr 13
Uchwała nr 14

III Walne Zgromadzenie SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje
uchwałę dotyczącą przyjęcia zmian w Statucie.
III Walne Zgromadzenie SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje
uchwałę dotyczącą przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.

Wnioski i zapytania z I części III Walnego Zgromadzenia
Członków z ulicy Ks. Janusza dotyczyły:
1.

Ogrodzenia placu zabaw przy ul. Ks. Janusza 2,4.
Wniosek dotyczący ogrodzenia placu zabaw został rozpatrzony negatywnie
z uwagi na to, że plac ten usytuowany jest w taki sposób ,iż nie zagraża
bezpieczeństwu przebywających tam dzieci. Wykonanie ogrodzenia przy
tak dużym placu wiązałoby się z dużymi kosztami.

2.

Przebudowa altanki śmietnikowej między blokami Ks. Janusza 6,8,10
Zgodnie z prośbą wnioskodawcy altanki zostały przebudowane.

3.

Otwarcie okienka kasowego w celu dokonywania bezpłatnej opłaty za
Multimedia.
Wniosku dotyczącego utworzenia okienka kasowego „do bezpłatnej opłaty
za Multimedia” nie przyjęto do realizacji. Koszty uruchomienia takiego
okienka kasowego byłyby niewspółmiernie wysokie
w stosunku do
pobieranej prowizji z tytułu opłat za Multimedia.

4. Scalenie opłat za wodę, czynsz w jedną opłatę celem obniżenia kosztów
obsługi bankowej.
Wniosek nie mógł być rozpatrzony pozytywnie, ponieważ zgodnie ze
Statutem Spółdzielni § 42 opłaty za używanie lokali powinny być uiszczane
z góry do dnia 15-go każdego miesiąca.
Woda odczytywana jest w ciągu całego miesiąca , natomiast termin opłaty
rachunku wynosi 7 dni od dnia odczytu.
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5. Dokonanie wymiany liczników ciepłej i zimnej wody w mieszkaniach bloku
przy ul Ks. Janusza 19.
Zarząd ujął tę pozycję w „Planie remontów w ramach środków z funduszu
remontowego w roku 2011”. Plan przedłożył
Radzie Nadzorczej do
zatwierdzenia Prot. Nr 01/2011 z dnia14.02.2011r. Wymianę liczników
przewidziano w I półroczu 2011 roku.
6. Dokonanie wymiany stolarki okiennej w bloku Ks. Janusza 19 ( małe
okienka na klatkach schodowych).
Wniosek zostanie wykonany do końca miesiąca kwietnia. Dodatkowo w tym
bloku zgodnie z harmonogramem zostaną odnowione klatki schodowe,
ułożona terakota i przeprowadzony remont wiatrołapów.
7. Modernizacja altanki śmietnikowej przy budynku Ks. Janusza 19
(podwyższenie podestu, który umożliwi swobodne wrzucanie odpadów do
śmietnika).
W miesiącu lipcu 2010 r. wykonany został podest przy altance śmietnikowej
naprzeciwko bloku Ks. Janusza 19 umożliwiający swobodne wrzucanie
odpadów do śmietnika .
8. Wniosek cyt. „Zamiast remontować skate park, który jest w dobrym stanie
przeznaczyć fundusz na remont boiska przed budynkiem Ks. Janusza 18.”
Zarząd poinformował wnioskodawcę, że modernizacji boiska dokona się po
zakończeniu prac związanych z wymianą drzwi wewnętrznych i
zewnętrznych do bloków oraz po ułożeniu terakoty na schodach
wewnętrznych w klatkach schodowych. Nie ulega wątpliwości natomiast
fakt, że w najbliższym okresie czasu należy dokonać kapitalnego remontu
boisk na terenie sportowo – rekreacyjnym.
Boiska zostały oddane do użytku w roku 1999. Zarząd uważa , że pod
żadnym pozorem nie można dopuścić, aby nawierzchnie z tworzyw
sztucznych zostały całkowicie zniszczone. Na ich wykonanie poniesione
zostały znaczne środki finansowe zarówno przez Spółdzielnię jak i z
budżetu miasta.
9. "Wykonanie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2009r. ( Prot. Nr 02/09 )
o zamianie działek do końca 2010r. Minął rok a uchwała nie została
wykonana."
Zarząd poinformował wnioskodawcę , że uchwała Rady Nadzorczej z dnia
29.04.2009r , o której wspominał wnioskodawca nie określa terminu jej
wykonania. Na III Walnym Zgromadzeniu Prezes Zarządu poinformował
obecnych, że przy bloku Ks. Janusza 18
nie powstanie żaden obiekt
handlowy, czy też inny obiekt użyteczności publicznej.
Natomiast zamiana działki jest rzeczą wtórną. Obowiązek ten spoczywa na
Zarządzie po akceptacji Rady Nadzorczej.
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10. Wniosek o treści „ Zespół piłkarski koszty ,Multimedia koszty”.
Na przedstawiony wniosek Prezes Zarząd udzielił następującej odpowiedzi
cyt. : „ Zespół piłkarski to dzieci i młodzież z naszego osiedla, dzieci
naszych członków. Mam satysfakcję, że około 120 chłopców ma
zorganizowane zajęcia, co zapobiega ich patologii społecznej. Młodzież ta
trenując nie stoi po klatkach , nie popija piwa. Sport przyczynia się do
poprawy sprawności fizycznej i intelektualnej. Rodzice
tych dzieci,
młodzieży wielokrotnie składają podziękowania Zarządowi
i Radzie
Nadzorczej za zorganizowanie osiedlowego zespołu piłkarskiego.
Ponoszone koszty z funduszu społeczno-kulturalno- sportowego, który
wynosi
0,02 zł/ m2 powierzchni użytkowej są niewspółmierne do
osiąganych korzyści.
W roku 2009 na działalność Klubu Sportowego
„Perspektywa” wydano 12.000 zł., a w roku bieżącym przeznaczonych jest
15.000 zł. Środki rezerwowane na działalność Klubu opiniowane są przez
Komisję i Radę Nadzorczą w formie podejmowanych uchwał. Pozostałe
środki finansowe Klub pozyskuje z budżetu miasta oraz od sponsorów.
Spółdzielnia z tytułu działalności Multimediów w Łomży nie ponosi
żadnych kosztów, a uzyskuje wymierne korzyści z tytułu:
- dzierżawy dachu pod instalację anten zbiorczych,
- z tytułu najmu lokali usługowych.
Umowa na dostarczanie sygnału zawierana jest indywidualnie pomiędzy
członkiem Spółdzielni , a dostawcą mediów. Wysokość opłat uzależniona
jest od wielkości pakietu programowego ustalonego umową pomiędzy
stronami.
11„Czy jest możliwe, aby była ciepła woda przez całą noc. I o ile ewentualnie
wzrosłyby koszty wody w przypadku w/w?”
Wniosek dotyczący przywrócenie ciepłej wody przez całą noc możliwy jest
do realizacji pod warunkiem, że większość mieszkańców tego bloku wyrazi
na to pisemną zgodę . Powyższe wynika z faktu ,że uruchomienie
całodobowego obiegu wody spowoduje automatycznie podwyżkę za
podgrzanie wody o około 5 zł / 1m3. Aktualnie cena podgrzania 1m3 wynosi
13 zł.
12. Zmienić Statut Spółdzielni pod kątem
odbywania zebrań „Walnego
Zgromadzenia Członków. Powodem jest forma głosowania. Nie jest
demokratyczna, ponieważ członek spółdzielni
głosuje jednokrotnie ,
natomiast członek Rady Nadzorczej i każdy pracownik
Spółdzielni
wielokrotnie , tyle ile razy odbywa się zebranie „.
Na przedstawiony wniosek Prezes Zarząd udzielił następującej odpowiedzi
cyt:
Wniosek potraktowany został jako bezsadny, ponieważ jestem pewny, że
żaden z członków Rady Nadzorczej, czy też pracownik Spółdzielni nie brał
udziału w głosowaniu więcej niż jeden raz i wyłącznie na części Walnego
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Zgromadzenia przypisanej danemu członkowi. Odzwierciedleniem tego są
dokumenty znajdujące się w aktach Spółdzielni.
§ 68a pkt 4 Statutu stwierdza, że „ Członek nie może brać udziału w więcej
niż jednej części Walnego Zgromadzenia.”
Dodatkowo informuję, że we wszystkich zebraniach uczestniczyli
pracownicy Spółdzielni obsługujący stronę techniczną ( protokołowanie,
weryfikacja list obecności, itp)
Jeśli natomiast posiada wnioskodawca wiedzę, że członek Rady
Nadzorczej, pracownik Spółdzielni brał udział w więcej niż jednej części
Walnego Zgromadzenia i głosował kilkakrotnie
proszę powiadomić
odpowiednie organa odpowiedzialne za przestrzeganie praworządności.
13. Zabezpieczyć kanalizację odpływową przed wybijaniem nieczystości bloku
przy ul. Ks. Janusza 9 kl. III – węzeł cieplny.
Problem wybijania kanalizacji w budynku Ks. Janusza 9 przy węźle
cieplnym nie był zależny od działań służb eksploatacyjnych Spółdzielni.
Eksploatacja i bieżąca konserwacja należy do MPWiK Sp. z o.o. Od dnia
odbycia Walnego Zgromadzenia, w którym zasygnalizowano ten problem
sytuacja powtórzyła się. W związku z tym dnia 31.01.2011r. zwrócono się z
pismem do Prezesa Zarządu MPWiK sp. z o.o w Łomży o ujęcie w
harmonogramie płukania sieci kanalizacyjnej tego bloku przynajmniej dwa
razy w miesiącu. Zdaniem Zarządu winno to zapobiec wybijaniu kanalizacji.
Ponadto oddzielono pomieszczenie węzła od pomieszczeń gospodarczych
poprzez zamontowanie drzwi pełnych. Również zamontowano dwa okienka
w celu umożliwienia wietrzenia pomieszczenia.
14. Zwrócić się bardzo rygorystycznie do Straży Miejskiej o sprawowanie
nadzoru nad właścicielami psów, które biegają bez kontroli na „skate
parku”, aby sprzątali odchody po swoich pupilach.
Pismem z dnia 30.07.2010r. wniosek został przekazany do Prezydenta
Miasta Łomża, do wiadomości
Komendanta Miejskiej Policji oraz
Komendanta Straży Miejskiej z prośbą o egzekwowanie przez podległe mu
służby obowiązku wynikającego z zapisów uchwały Rady Miejskiej w
zakresie usuwania przez właścicieli psów pozostawianych w miejscach
publicznych zanieczyszczeń oraz obowiązku prowadzania psów na smyczy.
Ponadto na cotygodniowych odprawach ze Strażą Miejską Administrator
osiedla sygnalizuje ten problem z prośbą o bardziej skuteczne działania.
15. Nałożenie na płytki przed wiatrołapami płytek antypoślizgowych.
Zgodnie z wnioskiem na płytkach przed wiatrołapami zamontowano paski
antypoślizgowe.
16. Poszerzyć chodnik między blokami ul. Ks. Janusza 8,12
Aby poszerzyć chodnik, o którym wspomina się we wniosku należałoby
zmniejszyć teren zielony, przesunąć płotki, przesadzić krzewy i rośliny.
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Podobny wniosek zgłaszany był we wcześniejszych latach do działu
Eksploatacji. Jednak mieszkańcy, użytkownicy działek nie wyrażali na to
zgody. Podobne stanowisko zajęli aktualnie.
17. Odsłonić latarnię miejsce jak wyżej, która stoi w krzakach.
Tuje zostały podcięte w miesiącu lipcu ub.r, podobne podcięcie zostało
wykonane w miesiącu marcu bieżącego roku. Dzięki temu
została
odsłonięta lampa.
18. Zaopatrzyć okienka na klatkach schodowych w klamki, aby można było
dobrowolnie wietrzyć latem, a zimą szczelnie zamykać.
Zgodnie z prośbą klamki na klatkach schodowych w tym bloku zostały
zamontowane w miesiącu lipcu 2010r.
19. Umożliwić dostępność do sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej i
Zarządu w okresie na dwa tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem w
godzinach popołudniowych ze względu na godziny pracy członków.
Ustawa Kodeks Pracy Kodeks Pracy określa godziny pracy pracowników w
tym pracowników Spółdzielni. Godziny pracy pracowników podlegają
szczególnym rygorom i są poddawane kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy. Taka kontrola m.in. w tym zakresie miała miejsce w 2009 roku.
Spółdzielnia funkcjonuje w godzinach: poniedziałek 7-16, wtorek – czwartek
7-15, piątek 7-14. W związku z powyższym, jeśli członek pracuje od
godziny 8 to może zapoznać się z materiałami do godziny 8, natomiast jeśli
pracuje do 15 to może zapoznać się z materiałami w dniu, kiedy
Spółdzielnia pracuje do godziny 16 tj. w poniedziałek.
20. W zawiadomieniu o podwyżkach czynszu wyszczególniać składniki pozycja
„Eksploatacja”.
W zawiadomieniu o zmianie opłat czynszowych zawsze podaje się
uzasadnienie z czego podwyżki wynikają. Do tego obliguje nas ustawa o
spółdzielniach mieszkaniowych.
O zmianie stawki opłat na fundusz
remontowy, czy też eksploatacyjny Zarząd zobligowany jest powiadomić
członków Spółdzielni na 3 miesiące przed wprowadzeniem nowych stawek.

Wnioski i zapytania z II części III Walnego Zgromadzenia Członków
z ulic Rycerska, Kasztelańska dotyczyły:
1. Po wymianie drzwi, remoncie daszków, schodów wewnętrznych
przystąpić
do docieplania całych budynków mieszkalnych metodą lekko mokrą.
Istnieje możliwość docieplenia metodą lekko-mokrą całych budynków
mieszkalnych w zasobach naszej Spółdzielni. Można będzie przystąpić do
realizacji wniosku po zakończeniu zadania
aktualnie realizowanego
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polegającego na wymianie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych do klatek
schodowych , remoncie daszków oraz ułożeniu terakoty na schodach
wewnętrznych i w wiatrołapach. Nie mniej jednak należy sobie zdawać
sprawę, że to zadanie nie jest realnie do wykonania przy aktualnej stawce na
fundusz remontowy wynoszącej 0,70 zł.
Fundusz remontowy w Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej , która
przystąpiła do docieplenia całych budynków wynosi 1,30 zł.
Inną formą zdobycia pieniędzy jest zaciągnięcie kredytu na wykonanie
zadania na danym bloku. Wówczas spłata tego kredytu leżałaby w gestii
członków zamieszkałych w tej nieruchomości. Taką decyzję musieliby podjąć
wszyscy mieszkańcy tego bloku.
2. Wyrównanie nawierzchni asfaltowych, nierówności po zimie na ul.
Kasztelańskiej.
Pismem z dnia 30.07.2010r . Zarząd zwrócił się do Prezydenta Miasta Łomża
z prośbą o pilne poprawienie stanu technicznego ul. Kasztelańskiej. Ulica ta
została naprawiona przez MPGKiM w Łomży.
3. Konsekwentna realizacja monitoringu w części osiedla, która nie jest
zmonitorowana.
Wniosek został zrealizowany w miesiącu marcu 2011r. Zainstalowano 2
nowe kamery w obrębie ul. Kasztelańskiej- Rycerskiej.
4. Przed ułożeniem terakoty odblokowanie zabetonowanych
ściekowych w wejściu do piwnic w budynku Kasztelańska 2.
Otwory ściekowe zostały odblokowane w miesiącu lipcu 2010 r.

otworów

5. Prośba o przegląd i wymianę zużytych okienek piwnicznych w budynku
Kasztelańska 2.
W miesiącu wrześniu służby eksploatacyjne Spółdzielni dokonały przeglądu
okienek piwnicznych . W dwóch przypadkach ze względu na ich uszkodzenia
zostały wymienione.
6. Ustalenie okresów remontowania klatek schodowych.
Zarząd Spółdzielni w porozumieniu z Radą Nadzorczą przyjął zasadę
odnawiania klatek schodowych raz na 6 lat. Praktyka pokazała jednak ,że są
klatki, które po tym okresie nie wymagają odnowienia. Są zadbane,
niepopisane, czyste. Te okresy automatycznie ulegają przesunięciu.
Z chwilą przystąpienia do realizacji zadania polegającego na układaniu
terakoty w wiatrołapach oraz na schodach od parteru do ostatniego piętra
zadecydowano, że najpierw należy ułożyć terakotę wraz z przeniesieniem
balustrad, a następnie dokonać malowania. Dlatego też wcześniej przyjęte
zasady uległy znaczącej zmianie.
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7. Zainstalowanie kamery przy ul. Rycerska 2.
W miesiącu marcu w tej części osiedla zostały zainstalowane 2 nowe kamery
i co roku będzie analizowana potrzeba dalszego montażu kamer.
8. Odnowienie klatek schodowych z wymianą starych okienek – ul. Rycerska 2
Na przełomie miesiąca stycznia i lutego odnowiono klatki schodowe wraz z
wymianą stolarki okiennej. Ponadto ułożona została terakota na schodach
wewnętrznych i dokonano remontu wiatrołapów.
9. Wyznaczenie osoby kompetentnej do przycięcia drzewek i krzewów w obrębie
ul. Rycerska 4.
Spółdzielnia
utrzymuje stały kontakt z firmą
specjalizującą się
w
nasadzeniach oraz pielęgnacji drzew i krzewów i korzysta z ich usług w razie
potrzeby. Firma ta dokonała cięć pielęgnacyjnych również przed wskazanym
blokiem.
10. Niestosowanie środków chemicznych do niszczenia trawy.
Zwrócono uwagę firmie zajmującej się utrzymaniem porządku na osiedlu, aby
ograniczyła do minimum stosowanie środków chemicznych do oprysków.
Polecono, aby przy chodnikach zamiast opryskiwać środkami chemicznymi
dokonywać obkopywania.
11. Zabudowa śmietnika przy ul. Rycerskiej 4 , Kasztelańska 2 oraz inne
usytuowanie, ponieważ są kłopoty z wyjazdem z pod bloku przy ul.
Rycerskiej.
Altanka śmietnikowa zlokalizowana przy ul. Rycerskiej 4, Kasztelańskiej 2
wybudowana została zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną przez
odpowiednie organa administracyjne przy wydawaniu pozwolenia na budowę.
Nie ma możliwości innego jej usytuowania .
12. Zwiększenie miejsc parkingowych od szczytu budynku Kasztelańska 8 od
strony ul. Rycerskiej oraz przebudowa parkingu w podwórku bloku Rycerska
2.
Wniosek polegający na wykonaniu parkingu od szczytu budynku
Kasztelańska 8 zgłoszony był na Walnym Zgromadzeniu w roku 2009. Nie
został wykonany, ponieważ mieszkańcy z tego bloku nie wyrazili zgody.
Podobne stanowisko zajmują aktualnie. W dniu 21.07.2010r. dokonano
lustracji terenu położonego w obrębie bloku Rycerska 2, Kasztelańska 8 i
stwierdzono, że istnieje możliwość wykonania około 10 miejsc parkingowych.
Miejsce to zlokalizowane jest na styku istniejącego parkingu przed blokiem
Kasztelańska 8 w kierunku przejść za placem zabaw od strony Rycerskiej 2 .
Na przełomie miesiąca października- listopada 2010r. wykonano 11 miejsc
parkingowych w tym miejscu.
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13. Zwiększenie miejsc parkingowych przy ul. Rycerskiej 2.
Na przełomie miesiąca października- listopada 2010 r. wykonano 11 miejsc
parkingowych przy ul. Rycerska 2- Kasztelańska 8
14. Odkręcenie od drzwi wejściowych podpórek, ponieważ domofony nie zdają
egzaminu.
Nie wyraża się zgody na odkręcenie podpórek z drzwi wejściowych do klatek
schodowych, ponieważ mają one swoje przeznaczenie. Zadaniem ich jest
umożliwienie wyprowadzania wózków dziecięcych, wnoszenie, wynoszenie
mebli, innych ciężkich przedmiotów o dużej kubaturze, artykułów
gospodarstwa domowego, itp. Natomiast do obowiązków mieszkańców należy
umiejętne z nich korzystanie.
15. Zlikwidowanie ptasich gniazd w kominach wentylacyjnych.
Na przełomie miesięcy sierpień- wrzesień 2010r. kominy wentylacyjne zostały
oczyszczone z ptasich gniazd i założone zostały druciane siatki ochronne.
16. Zakazać parkowania dużych samochodów na parkingach dla samochodów
osobowych.
Na wjeździe do budynku Rycerska 2 , Kasztelańska 8 ustawiono znak
zakazu wjazdu
pojazdów samochodowych o długości powyżej 5 m.
Ustawienie tego znaku
winno wyeliminować
parkowanie dużych
samochodów , a stworzyć dodatkowe miejsca do parkowania samochodów
osobowych.
Wnioski i zapytania z III części III Walnego Zgromadzenia Członków z
ulic Kazańska, Sybiraków dotyczyły:
1. Wystąpić do Urzędu Miasta o właściwe oznakowanie wyjazdu z ulicy
Sybiraków 12. Wnioskodawca zaproponował , aby umieścić po przeciwnej
stronie ulicy lustro. To rozwiązanie poprawiłoby widoczność i bezpieczeństwo.
Problem wyjazdu z bloków Sybiraków 10,12 do ul. Sybiraków zostanie
rozwiązany po zakończeniu inwestycji w tej części osiedla. Przewidziany jest
nowy układ komunikacyjny.
2. Umieszczenie znaku strefa zamieszkania pomiędzy ulicami Sybiraków a
Kazańską w środku drogi osiedlowej.
Wniosek dotyczący umieszczenia znaku strefa zamieszkania oraz progu
zwalniającego został wykonany w lipcu 2010r.
3. Podać przyczyny braku ciepłej wody po odkręceniu kurka wody ciepłej przy ul.
Sybiraków 7.
Instalacja wodno-kanalizacyjna wykonana jest zgodnie z obowiązującymi
przepisami, tj. z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
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w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
§ 120 brzmi cyt.I „ W budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i
rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony
stały obiekt wody, także na odcinkach przewodów o objętości wewnętrznych
przewodu powyżej 3 dm3 prowadzących do punktów czerpalnych”.
Ponadto ustawodawca narzucił obowiązek lokalizacji liczników poboru ciepłej i
zimnej wody w miejscach ogólnodostępnych tzn. klatce schodowej. W
związku z tym cyrkulacja ciepłej wody znajduje się w pionie przy licznikach.
Natomiast odcinek od licznika do punktu poboru wody ( objętość przewodów
poniżej 3 dm 3) nie posiada cyrkulacji w związku z tym może nastąpić
wychłodzenie wody w wyniku jej niepobierania przez pewien czas. Ta
sytuacja ma zastosowanie przy tak zaprojektowanej i wykonanej instalacji.
4. Podać przyczynę , dlaczego po roku użytkowania mieszkania odczuwana jest
wilgotność.
Budynek Sybiraków 7 został oddany do użytku w grudniu 2007r. W związku z
tym, że był to okres zimowy, wilgotność mogła być zwiększona. Dodatkowo
prace wykończeniowe takie jak szpachlowanie, malowanie itp. spowodowały,
że poziom wilgotności nie zmniejszał się, a utrzymywał na określonym
poziomie. Odpowiednie wietrzenie w okresie letnim powinno obniżyć i
unormować poziom wilgoci w mieszkaniu. Przy odpowiedniej eksploatacji
mieszkania nie powinno być wzrostu wilgotności.
5. Czy Spółdzielnia posiada świadectwo energetyczne na mieszkanie
wnioskodawcy?
Budynek przy ul. Sybiraków 7 nie posiada świadectwa energetycznego.
Polska na podstawie Dyrektywy 2002/91/EC jest zobowiązana wprowadzić
certyfikaty energetyczne dla nowopowstałych nieruchomości. Od 1 stycznia
2009r certyfikat jest obowiązkowy dla wszystkich budynków, które po tym
terminie oddane zostały do użytku. Certyfikat obowiązuje 10 lat.
Budynek Sybiraków 7 oddany został do użytku w roku 2008 w związku
z tym nie było jeszcze obowiązku sporządzania takich Certyfikatów.
6. Dlaczego pismo „Warunki użytkowania mieszkania” nie ma oznak pisma
formalnego?
Osobie, które nie dopatrzyła spraw formalnych w przekazanym piśmie
zwrócona została uwaga i jeśli się to powtórzy wyciągnięte zostaną
odpowiednie konsekwencje.
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Wnioski i zapytania z IV części III Walnego Zgromadzenia Członków
z ulicy Ks. Anny dotyczyły:
1.

Prośba o lepsze zabezpieczenie siatką boiska do piłki siatkowej oraz
postawienie 1 kosza do gry w koszykówkę na placu zabaw między blokami 8
i 10 przy Ks. Anny.
Zdaniem Zarządu zabezpieczenie wykonane siatką jest całkowicie
wystarczające. Boisko to wykonane zostało dla dzieci młodszych. Nie jest to
boisko profesjonalne. Służy jedynie do zabawy w ramach rekreacji, a nie do
profesjonalnych rozgrywek.
Natomiast postawienie 1 kosza do gry jest dyskusyjne . Wymaga rozwagi i
przemyśleń. Wynika to z faktu, że część placu zabaw została już
zagospodarowana pod wykonane boisko do siatkówki.

2.

Zapytano co jest przyczyną ,że na terakocie są trwałe przebarwienia,
zabrudzenia.
Podjęto działania dyscyplinujące firmę sprzątającą klatki schodowe do
należytego utrzymania czystości . Ponadto Administrator osiedla
przeprowadziła rozmowę z mieszkańcami tej klatki , którzy zdaniem innych
osób w sposób świadomy, czy też umyślny, przyczyniają się do tego , że
klatka jest zabrudzona. Osoby te zostały upomniane. Zwiększono nadzór nad
utrzymaniem czystości w tym bloku ze strony Spółdzielni.
Wnioski i zapytania z V części III Walnego Zgromadzenia Członków
z ulic Por. Łagody, Mazowiecka dotyczyły:

1.

Ujęcie w planie remontów na rok 2011 bloków przy ul. Mazowieckiej 3,5,7.
Zakres prac do wykonania to : remont loggi balkonowych, docieplenie oraz
naprawa elewacji i dachów.
W planie remontów na rok 2011 zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą w
dniu 14.02.2011r. zabezpieczone zostały środki na remont loggi balkonowych
w w/w budynkach. Podobnie jak w innych częściach osiedla dokonano
wymiany drzwi wewnętrznych i zewnętrznych do klatek schodowych.

2.

Zamontowanie klimatyzatorów w sali konferencyjnej SM „Perspektywa”.
Wystąpiono do 4 firm , które w sposób profesjonalny zajmują się montażem i
konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych z prośbą o przedstawienie ofert
cenowych na montaż i konserwację klimatyzatorów w sali konferencyjnej.
Analiza ofert wykazała, że zarówno koszty montażu jak i konserwacji są
bardzo wysokie. Dlatego odstąpiono od wykonania tego wniosku w roku
bieżącym. Wykorzystanie sali jest sporadyczne, praktycznie tylko w dniach
odbywania się Walnych Zgromadzeń. Mając na uwadze jednak komfort
odbywania Walnych Zgromadzeń Zarząd zaproponował zmianę terminu na
miesiąc maj.
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III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
SM „PERSPEKTYWA” W ŁOMŻY
ZA OKRES 01.01.2010r – 31.12.2010r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” w Łomży w okresie
sprawozdawczym kierowana była przez trzyosobowy Zarząd w składzie:
1. Prezes Zarządu
– Zbigniew Lipski
2. Z-ca Prezesa Zarządu
– Leszek Konopka
3. Członek Zarządu
– Antoni Kaszuba
Poszczególni członkowie Zarządu kierowali pracami komórek
bezpośrednio podporządkowanymi im według struktury organizacyjnej
zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 10.02.2010r.
Protokół nr 03/10
Zgodnie z tą strukturą Prezesowi Zarządu podlegały:
Główna Księgowa i cały pion dz. Księgowości, Samorząd, Kadry, Radca Prawny,
Inwestycje, Mieszkaniówka, Sekretariat, Informatyk, Dozór.
Z-cy Prezesa Zarządu podlegał cały pion działu Eksploatacji.
Podstawą wszelkich działań Zarządu były: przepisy Prawa Spółdzielczego,
Statutu Spółdzielni zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w
Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku w dniu 20.08.2010r, uchwały i
wnioski Walnego Zgromadzenia Członków , Rady Nadzorczej, postanowienia
wewnętrznych regulaminów Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujące normy
prawa.
Funkcję kontrolną i nadzorczą nad działalnością Spółdzielni pełniły: Rada
Nadzorcza, której kadencja trwała od dnia 04.07.2006r. do miesiąca czerwca
2010 roku, oraz Rada Nadzorcza, wybrana na III Walnym Zgromadzeniu w dniu
28.06. 2010r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 23 protokołowane posiedzenia, na
których podejmowane były decyzje ważne dla funkcjonowania Spółdzielni
zarówno pod względem organizacyjnym, finansowym jak i porządkowym. Miały
one wpływ na ocenę i wynik finansowy. Na posiedzeniach Zarządu rozpatrywano
m.in. takie tematy jak :
 analizowano na bieżąco sytuację ekonomiczno – finansową Spółdzielni,
 przygotowywano i przedstawiano analizę finansową Spółdzielni za rok 2009
oraz za poszczególne kwartały roku 2010,
 przygotowano i przedstawiono „Plan kosztów i przychodów wraz ze strukturą
organizacyjną Spółdzielni na rok 2010”,
 przygotowano i przedstawiono informację na temat realizacji prac w ramach
środków z funduszu remontowego w 2009r.” ,
 przygotowano i przedstawiono
informację
dotyczącą zużycia energii
elektrycznej w zasobach SM „Perspektywa” w 2009r.,
 przygotowano i przedstawiono informację na temat przeprowadzonych
kontroli w 2009r.,
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przygotowano i przedstawiono „Plan remontów w ramach środków z funduszu
remontowego na rok 2010”,
przygotowano i przedstawiono sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z
II Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa”,
przygotowano sprawozdanie ze swojej działalności za 2009 rok,
przygotowano materiały do III Walnego Zgromadzenia Członków (porządek
obrad, projekty uchwał, terminy zwołania),
realizowano uchwały i wnioski będące przedmiotem obrad III Walnego
Zgromadzenia Członków,
analizowano działalność poszczególnych działów Spółdzielni pod kątem
właściwego wykonania nałożonych obowiązków,
oceniano realizację zadań, szczególnie w takich zagadnieniach jak:
eksploatacja, konserwacja, remonty oraz utrzymanie porządku na osiedlu,
zatwierdzano rozstrzygnięte przez komisję przetargi, dotyczące głównie prac
związanych z realizacją funduszu remontowego i prowadzonych inwestycji,
przyjmowano
informację na temat prowadzonych inwestycji w SM
„Perspektywa”,
oceniano jakość i terminowość prac wykonywanych w ramach funduszu
remontowego,
zatwierdzono harmonogramy okresowej kontroli instalacji gazowej (gazu
ziemnego, gaz propan – butan) oraz przewodów wentylacyjnych,
przyjmowano informacje na temat przeglądów gwarancyjnych , przeglądów
gazowych i elektrycznych ,
dokonywano
kontroli
administracyjnej
mieszkań
zasiedlonych
i
podnajmowanych,
prowadzono ciągłą kontrolę i egzekwowanie należności od zadłużonych
członków Spółdzielni,
przygotowano i przedstawiano listy osób zadłużonych z wnioskiem o
wykluczenie z grona członków,
podejmowano decyzje w sprawach członkowskich,
przedstawiono informację o stanie przygotowań zasobów mieszkaniowych w
SM „Perspektywa” w Łomży do sezonu zimowego 2010/2011r,
rozpatrywano bieżące wnioski i odwołania członków Spółdzielni do Zarządu,
podejmowano działania poprzez wzajemną współpracę Straży Miejskiej,
Policji z administracją Spółdzielni celem poprawy bezpieczeństwa,
wyegzekwowania utrzymania czystości i porządku na osiedlu,
utrzymywano stałą współpracę z Prezydentem Miasta Łomża, Radą Miejską
w celu pozyskania środków finansowych na poprawę infrastruktury
osiedlowej.

W okresie sprawozdawczym Zarząd prowadził wiele innych, bieżących spraw
związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni.

Zarząd SM „Perspektywa” w Łomży
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1. INFORMACJA ZARZĄDU SM „PERSPEKRYWA” W ŁOMŻY
NA TEMAT PRZEPROWADZONYCH KONTROLI
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
W 2010 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” w Łomży została
poddana kontrolom przez instytucje, takie jak: Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Łomży – 7 kontroli, Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Powiatu Grodzkiego w Łomży – 3 kontrole oraz bank PKO BP SA Oddział 2 w
Białymstoku – 1 kontrola. Łącznie przeprowadzono 11 kontroli, a ich zakres
przedmiotowy w układzie chronologicznym przedstawia się następująco:
1.

Pierwsza kontrola została przeprowadzona 09 marca 2010r. przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego
w Łomży. Przedmiotem kontroli była ocena utrzymania obiektu
budowlanego – budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w
parterze usytuowanego przy ul. Kazańskiej 2 /przychodnie lekarskie:
SOMED i ELMED/ pod względem zgodności z przepisami zawartymi w
rozdziale 6 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane.
Zostały skontrolowane przeglądy roczne dotyczące:









elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe
wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących
podczas użytkowania obiektu,
instalacji urządzeń służących ochronie środowiska,
instalacji gazowych,
przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
oraz przeglądy pięcioletnie obejmujące:
sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego
obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia,
badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń,
osprzętu zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności
izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
badanie instalacji piorunochronnej w zakresie stanu sprawności
połączeń, osprzętu oraz odporności przewodów uziemiających.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2.

16 marca 2010r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Łomży skontrolował warunki zdrowotne środowiska pracy na terenie
budynku administracyjnego Spółdzielni. Podczas kontroli ocenie poddano
dokumenty z zakresu:




badań okresowych pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy,
oceny ryzyka zawodowego,
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oceny ryzyka zawodowego na czynniki biologiczne,

karty charakterystyki
chemicznych.

niebezpiecznych

substancji

i

preparatów

Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3.

Kolejna kontrola została przeprowadzona 21 maja 2010r. przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.
Przedmiotem kontroli była ocena stanu sanitarno – technicznego
piaskownic zlokalizowanych przy ul. Księżnej Anny 1 – 3, 2 – 4 oraz 5 – 7 –
9.
W wyniku kontroli wydano zalecenia dotyczące piaskownicy przy ul.
Księżnej Anny 2 – 4 w zakresie uzupełnienia tabliczki o zakazie
wyprowadzania psów i regulaminie placu zabaw. Innych nieprawidłowości
nie stwierdzono.

4.

16 czerwca 2010r. Spółdzielnia została skontrolowana przez Powszechną
Kasę Oszczędności Bank Polski SA Oddział Regionalny w
Białymstoku. Kontrola miała na celu ustalenie prawidłowości prowadzenia
przez spółdzielnię ewidencji analitycznej zadłużenia z tytułu kredytów i
skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupienia odsetek
od kredytu i ich oprocentowania przypadającego na poszczególne lokale
mieszkalne, a w szczególności:
 czy ewidencja zawiera co najmniej elementy określone w art.4 ust.5
ustawy z dnia 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie
niektórych kredytów mieszkaniowych (...);
 zgodności zapisów księgowych ewidencji z zapisami księgowymi w
banku;
 wyliczenia raty normatywnej i jej rozliczenie;
 rozliczenia nadpłaty i spłaty całkowitej zadłużenia;
 umorzenia zadłużenia wobec budżetu państwa;
 naliczania odsetek od zadłużenia wobec banku;
 stosowania i księgowania wykupu odsetek;
 naliczania oraz anulowania i kapitalizowania oprocentowania
zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych ze środków
budżetu państwa.
Oceniono również:



weryfikację przez spółdzielnię wniosków o zawieszenie spłaty rat,
złożonych przez lokatorów;



zgodność dokumentów źródłowych z zapisami we wniosku spółdzielni
złożonym w banku;
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rozliczenie wpłat dokonywanych przez lokatorów w okresie
zawieszenia oraz sprawdzenie, czy spółdzielnia posiada wnioski
lokatorów o umorzenie zadłużenia, a także czy wywiązuje się z
obowiązku informowania swoich członków o wysokości dokonanego
umorzenia zadłużenia przypadającego na ich lokale mieszkalne;
terminowość oraz sprawdzenie wysokości zwrotu nominalnych kwot
umorzeń kredytów mieszkaniowych dokonanych przy ostatecznym
rozliczeniu kosztów budowy;
wiarygodność złożonych przez spółdzielnię oświadczeń dotyczących
wpłat wniesionych przez lokatorów do spółdzielni z przeznaczeniem na
spłatę kredytu w I kw. 2010r.

Z rekomendacji pokontrolnych wynika, że Spółdzielnia prowadzi ewidencję
analityczną zgodnie z wymogami przewidzianymi w ustawie.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
5.

21 czerwca 2010r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powiatu Grodzkiego w Łomży przeprowadził kontrolę pod kątem
utrzymania we właściwym stanie technicznym obiektów małej architektury
na placach zabaw zlokalizowanych przy ulicy:

Porucznika Łagody 6
/Prot. Nr 19/2010/

Kazańskiej 26- 28
/Prot. Nr 20/2010/

Sybiraków 7-9-11
/Prot. Nr 21/2010/

Kazańskiej 18-20
/Prot. Nr 22/2010/

Kazańskiej 8/ Por. Łagody 9-11
/Prot. Nr 23/2010/

Porucznika Łagody 1-3-5-7
/Prot. Nr 25/2010/

Porucznika Łagody 8-10
/Prot. Nr 26/2010/
oraz boisko do siatkówki i koszykówki

Kazańskiej 8/ Por. Łagody 9-11
/Prot. Nr 24/2010/
W wyniku kontroli zausterkowano 3 place zabaw przy ulicy:





Kazańskiej 18-20

- spróchniałe półwałki 4 szt.

Kazańskiej 8/ Por. Łag. 9-11

- spróchniałe półwałki 2 szt.

Porucznika Łagody 1-3-5-7
i wałek 1 szt.

-spróchniałe półwałki 2 szt.

W zaleceniach pokontrolnych Spółdzielnia została zobowiązana do
wymiany drobnych elementów drewnianych w terminie do 01 lipca 2010r.
Prace zostały wykonane w dniach 28 - 30 czerwca 2010r.
Pozostałe place
użytkowania.

zabaw

i

boiska
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spełniały

wymogi

bezpiecznego

6.

W okresie czerwiec – sierpień 2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Łomży przeprowadził 5 kontroli.
W zakresie stanu sanitarno – technicznego piaskownic :
30.06.2010r.

–

Ks. Anny 8-10, Ks. Anny 14-16;

05-06.07.2010r.

–

Por. Łagody 12, Kazańskiej 12, Por. Łagody 1-35-7, Kazańskiej 18-20, Kazańskiej 22-24, Por.
Łagody 8-10, Por. Łagody 6, Kazańskiej 14-16,
Kazańskiej 26-28, Sybiraków 7-9-11, Por. Łagody
6a, Kazańskiej 2-4, Kazańskiej 8 i Por. Łagody 911;

26.07.2010r.

–

Księcia Janusza 14-16, Księcia Janusza 18-20-22,
Księcia Janusza 7-9,
Z piaskownicy usytuowanej przy ul. Ks. Janusza
14-16 została pobrana próbka piasku do badania
mikrobiologicznego. Wynik badań nie wykazał
nieprawidłowości.

26.08.2010r.

–

Mazowiecka 3-5-7, Rycerska 4-4a, Mazowiecka 24, Rycerskiej 2, Kasztelańska 2-6-8, Ks. Janusza
2-4, Ks. Janusza 6-8, Ks. Janusza 10-12, Ks.
Janusza 11-13, Ks. Janusza 19a-21a, Ks.
Janusza 23-23a, Rycerskiej 3-3a, Rycerskiej 6-8,
Rycerskiej 10 i Ks. Anny 22, Rycerska 7,
Kasztelańska 1-4, Sybiraków 10-12, Sybiraków 68;

W niektórych przypadkach wydano zalecenia w zakresie uzupełnienia tabliczki
o zakazie wyprowadzania psów i regulaminie placu zabaw, a także o wykonaniu
zabezpieczeń piaskownic utrudniających dostęp do nich zwierzętom. W jednym
przypadku zalecono wymianę kosza na śmieci /Ks. Janusza 2-4/ i naprawę
uszkodzonej konstrukcji piaskownicy /Ks. Janusza 6-8/.
22.07.2010r.

–

dokonano oceny stanu sanitarnego kompleksu
sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul.
Księżnej Anny;

Nieprawidłowości nie stwierdzono.
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7.

Ostatnia kontrola została przeprowadzona 25 listopada 2010r. przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego
w Łomży. Zakres przedmiotowy odnosił się do stanu utrzymania obiektu
budowlanego na podstawie art. 81 ust. 4 ustawy prawo budowlane i
dotyczył budynku wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy księcia
Janusza 12.
Budynek podlegał:
a) przeglądom rocznym polegającym na sprawdzeniu stanu technicznego
sprawności:

b)



elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe
wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników
występujących podczas użytkowania obiektu,




instalacji urządzeń służących ochronie środowiska,



sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej
całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia;

przewodów
kominowych
(dymowych,
wentylacyjnych).
przeglądom pięcioletnim polegającym na:




spalinowych,

zbadaniu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności
połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
zbadaniu instalacji piorunochronnej w zakresie stanu sprawności
połączeń, osprzętu oraz odporności przewodów uziemiających.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.
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2.SPRAWY CZŁONKOWSKIE
DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWA
ZA ROK 2010.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” w Łomży na dzień 31
grudnia 2010r.liczyła:
Członków ogółem
- 4.798
w tym :
członkowie zamieszkali - 4.773
członkowie oczekujący 25
Kandydatów
- 1.591
W 2010 roku dokonano weryfikacji członków oczekujących. Do
wszystkich wystosowano pismo informujące, że w związku ze zmianami na
rynku budownictwa wielorodzinnego, nowe lokale mieszkalne budowane są
wyłącznie za środki własne przyszłego użytkownika i tylko w takiej formie
można uzyskać mieszkanie na zasadzie pełnej własności.
Członkom oczekującym zaproponowano kupno mieszkania w budowanych
blokach przy ul. Kazańskiej 26 i 28.
Poinformowano, że przy zakupie mieszkania z nowego budownictwa, jak
również na rynku wtórnym lub przy budowie domu jednorodzinnego, bank PKO
BP rozlicza książeczki mieszkaniowe i udziela premii gwarancyjnej.
W wystosowanym piśmie zaproponowano, aby członek określił , czy
w dalszym ciągu jest zainteresowany członkostwem w Spółdzielni. Brak
odpowiedzi potraktowany zostanie jako rezygnacja z członkostwa. Skutkować
to będzie skreśleniem z rejestru członków oczekujących.
Ostatecznie członkostwo w Spółdzielni potwierdziło 25 osób.
W wyniku dokonanej weryfikacji Rada Nadzorcza w dniu 21.10.2010r podjęła
uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków oczekujących w ilości 367 osób.
Zasoby mieszkaniowe naszej Spółdzielni to:
89
budynki wielorodzinne
- 4.663 mieszkania
w tym :
- 2.964 na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu
283 na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu:
45 - ze spłaconym kredytem
238 - z kredytem do spłacenia
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-

1.333 prawo odrębnej własności lokalu
7 mieszkania socjalne
76 mieszkania z nowego budownictwa zasiedlone bez
aktów notarialnych
garaży:

425
w tym:
- 121 wolnostojących
- 304 w budynkach wielorodzinnych
1 segment
- 1 mieszkalno-usługowy na warunkach spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu
125 lokali użytkowych

ROZKŁAD ILOŚCIOWY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH
W SM „PERSPEKTYWA”
3500
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0
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garaże
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mieszkalno usługowe

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
prawo odrębnej własności lokalu

W roku 2010 zasiedlono 76 mieszkań, 22 garaże.
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W 102 przypadkach nastąpiła zmiana właściciela mieszkania w związku z obrotem
mieszkań na rynku wtórnym .
Od dnia wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na dzień
31.12.2010r przeniesiono na rzecz członków ogółem 1.333 praw własności do
lokali mieszkalnych, 137 do garaży, 29 do lokali użytkowych i 1 pawilon handlowousługowego.
Natomiast w 2010 roku ogółem wyodrębniono:
 191 lokali mieszkalnych
- 34 spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
- 157 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
- 76 z nowego budownictwa

30 garaży

5 lokali użytkowych
Osoby, które posiadają książeczki mieszkaniowe korzystają z premii
gwarancyjnej udzielanej przez bank PKO BP. Uzyskane środki finansowe
przeznaczają na nowe inwestycje oraz na przekształcenie lub zakup mieszkań na
rynku wtórnym.
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3. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
ZAKRES PRAC EKSPLOATACYJNYCH WYKONYWANYCH
W SM „PERSEPKTYWA” W 2010 ROKU.
Zasoby lokalowe na koniec grudnia 2009 roku obejmowały:274.394,98m2
- 89 budynków mieszkalnych wielorodzinnych tj. 4665
mieszkań o łącznej powierzchni
- segmenty mieszkalno-użytkowe
1 szt
- lokale użytkowe na parterze (własnościowe)
125 szt
- lokale użytkowe na parterze (najem)
11 szt
- lokale użytkowe w piwnicy (najem)
17 szt.

256. 282,69

m2

182,10 m2
6.562,93 m2
601,33 m2
793,51 m2
2.163,42 m2

- baza
- garaże
425 szt.
- piwnice użytkowe (najem)
175 szt

7.062,88 m2
706,12 m2

- pomieszczenia użytkowe przeznaczone na najem

40,00 m

Do obowiązków działu eksploatacji należy utrzymanie w należytym stanie
technicznym i estetyczno-porządkowym zasobów mieszkaniowych na
terenie naszej Spółdzielni.
W roku 2010 wykonywane prace obejmowały niżej wymienione działalności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ELEKTRYCZNĄ
HYDRAULICZNĄ
STOLARSKĄ
BUDOWLANĄ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CIEPŁEJ WODY
WODNO-KANALIZACYJNĄ
DESZCZOWĄ
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W ramach bieżącej konserwacji i napraw zrealizowano:







1676 zgłoszeń hydraulicznych,
1241 zgłoszeń stolarskich,
1754 zgłoszeń elektrycznych,
653 zgłoszeń dekarskich,
711 zgłoszeń gospodarczych w tym spawalnicze, murarsko-malarskie,
355 usług dla ludności.

W celu zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji zasobów mieszkaniowych
dział eksploatacji wykonał następujące prace konserwacyjne:
W miesiącach letnich 2010 roku pokryto papą termozgrzewalną 4150 m 2
dachów na 6 budynkach /wykaz poniżej/:
I.

1
2
3
4
5
6

KS.JANUSZA
14
KS. JANUSZA 16
MAZOWIECKA
1
MAZOWIECKA
7
KAZAŃSKA
6
POR. ŁAGODY 7

Ponadto, na bieżąco wykonywano naprawy punktowe dachów wynikające ze
zgłoszeń lokatorów.
Remont pozostałych dachów papą termozgrzewalną będzie wykonywany
sukcesywnie w latach następnych, a 10-letni okres gwarancji powinien w pełni
zabezpieczyć ich należyty stan techniczny.
Aby uniknąć zanieczyszczeń kominów wentylacyjnych przez ptactwo wykonano
montaż siatek nad 39 mieszkaniami.
W celu poprawy wentylacji w mieszkaniach lokatorów zamontowano 18 szt.
deflektorów.
II.

Zgodnie z harmonogramem wykonano przeglądy budynków :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ELEKTRYCZNE
POR. ŁAGODY
1,3,5, 6, 6A,7,8,9,10,11, 12
SYBIRAKÓW
6, 7, 8, 9,10, 11,12
MAZOWIECKA
1,2,3,4,5,6,7
KASZTELAŃSKA
1,2,4,6,8
KS.ANNY
1,2,3,4,5,7,8,9,10,14,16, 22
RYCERSKA
2,3,3A,4,4A,5,6,7,8,10
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7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

KS. JANUSZA
2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
16, 17,18, 19,19A , 20,21,21A,22,23,23A
KAZAŃSKA
1,2,4,6,7,8,12,14,16,18, 20, 22,
24, 26,28
GAZOWE – GAZ ZIEMNY
KAZAŃSKA
2,4,12,14,16,18,20,22, 24,26,28
MAZOWIECKA
2,4,3,5,6, 7
POR.ŁAGODY
1, 3, 6, 6A,7, 8,9,10, 11,12
RYCERSKA
3A, 4, 4 A
KS.JANUSZA
11, 13,15,19A, 21A, 23A
SYBIRAKÓW
7, 9, 11,10,12
GAZOWE - PROPAN-BUTAN
KS.ANNY
1,2,3,4,8 10,14
KAZAŃSKA
7
KS. JANUSZA
2,4,6,7,8,9,10,2
SYBIRAKÓW
6,8

III. W ramach prac mających zapewnić prawidłową pracę instalacji centralnego
ogrzewania służby MPEC w Łomży razem z pracownikami SM
„Perspektywa” dokonały przeglądu węzłów cieplnych. Stwierdzone usterki
zostały usunięte.
Wszystkie zmodernizowane węzły są w pełnym zakresie zautomatyzowane z
regulatorami pogodowymi włącznie.
Do modernizacji pozostał tylko węzeł w budynku biurowym spółdzielni.
Konserwatorzy działu eksploatacji dokonali we wszystkich budynkach
przeglądu rozdzielaczy i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.
Zgodnie z planem dokonano wymiany wodomierzy w 11 budynkach w ilości
1033 szt.
W zasobach naszej spółdzielni dotychczas nieopomiarowane są 4 mieszkania.
Właścicieli tych mieszkań, podobnie jak w latach ubiegłych, zachęcaliśmy do
montażu wodomierzy poprzez prowadzone rozmowy bezpośrednio lub w formie
pisemnej.
IV.

Ważnym elementem działań eksploatacyjnych jest również utrzymanie
właściwego stanu sanitarno-porządkowego na terenie naszego osiedla
poprzez:
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-

-

utrzymanie w należytej czystości posesji, terenów zielonych, altanek
śmietnikowych, chodników, ciągów pieszo-jezdnych i dróg
osiedlowych,
utrzymanie czystości w klatkach schodowych, korytarzach
piwnicznych i pomieszczeniach ogólnego użytku,
naprawę i coroczną konserwację wraz z malowaniem urządzeń
zabawowych,
montaż barierek ograniczających przedepty oraz likwidacja
przedeptów poprzez zasianie trawy lub ułożenie chodnika,
zakup i ustawienie estetycznych (kolorowych) skrzyń w celu
składowania piasku do posypywania ciągów pieszo-jezdnych,
ustawianie znaków drogowych w uzgodnieniu z Policją i Strażą
Miejską,
raz na dwa tygodnie organizowane jest narada z udziałem członka
Zarządu i właściciela firmy utrzymującej porządek na osiedlu. Stan
osiedla pod względem ładu i czystości nie budzi zastrzeżeń.

W okresie wiosenno-letnim w ramach posiadanych środków finansowych
wykonano prace związane z pielęgnacją terenów zielonych oraz uzupełnieniem
nasadzeń.
W ramach uzupełnień posadzono:
- drzewa
- 20 szt.
- krzewy żywopłotowe liściaste - 600 szt.
W ramach prowadzonych inwestycji posadzono:
- rośliny iglaste
- 341 szt.
- drzewa
- 30 szt.
- rośliny liściaste różne
- 890 szt.
- krzewy żywopłotowe liściaste - 231 szt.

V. Spółdzielnia nasza posiada Teren Sportowo-Rekreacyjny usytuowany
między ul. Ks. Anny, Ks. Janusza i Mazowiecką. Teren ten służy mieszkańcom
naszego osiedla i miasta do działalności sportowo-rekreacyjnej a także
czynnego i biernego wypoczynku.
Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2010 odbyło się wiele imprez i
festynów przygotowanych przez naszą Spółdzielnię, szkoły, PCK i inne
organizacje sportowe.
W okresie od m-ca lutego do września 2010 roku odbyły się:
a) Imprezy sportowe –Europejski Tydzień Sportu -zorganizowane przez TKKF
b) mistrzostwa pierwszej pomocy PCK
c) festyn dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka
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turnieje piłki nożnej dla młodzieży i dorosłych
X Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej
X GRAND PRIX Łomża 2010
Występ muzyczny zorganizowany przez Kościół Zielonoświątkowy w
Łomży
oraz wiele innych nie mniej ważnych, które również przyczyniły się do rozwoju i
edukacji fizycznej dzieci i młodzieży oraz zapewniły wykorzystanie czasu
wolnego.
d)
e)
f)
g)

W SM „Perspektywa” działa Klub Piłkarski, który objął szkoleniem dzieci i
młodzież w zakresie piłki nożnej w trzech grupach. W zajęciach treningowych
na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 9 bierze udział ok. 120 zawodników.
Zajęcia prowadzone są 6 razy w tygodniu, po dwa razy z każdą grupą przez
trenera I klasy.
Drużyna składająca się z zawodników w wieku 17-25 lat uczestniczy w
rozgrywkach IV Ligi , organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej.
Drużyna finansowana jest:
- z funduszu sportowego Spółdzielni
- z dotacji Urzędu Miejskiego
- z wpłat od sponsorów
VI.

Jednym z ważniejszych elementów naszego działania jest dbałość o
sprawy porządkowe i bezpieczeństwo mieszkańców. Poważnym
problemem są włamania, dewastacje klatek schodowych i piwnic. Pewne
grupy młodzieży zachowują się nagannie niszcząc mienie spółdzielców. W
celu zapobieżenia tym problemom oraz zminimalizowania przestępczości
Administracja Spółdzielni prowadzi kontrole osiedla wraz z Policją i Strażą
Miejską. Działania te przynoszą efekty w postaci wykrycia, pouczenia i
ukarania sprawców.

Ogromną pomocą w zwalczaniu przestępczości jest system monitoringu,
który jako nowoczesne narzędzie pracy daje możliwość szybkiego reagowania
służb prewencyjnych w przypadku zaobserwowania nagannego zachowania,
kradzieży lub innych incydentów mogących wywołać szkody na terenie osiedla.
W dalszym ciągu monitoring jest modernizowany poprzez montaż
nowoczesnych urządzeń.
Montowane są mini kamery, które obserwują tereny nie objęte monitoringiem, a
przede wszystkim klatki schodowe , wiatrołapy i ciągi piesze.
Kamery są również montowane w procesie inwestycyjnym przy nowo
wybudowanych budynkach w rejonie ul. Kazańskiej 26,28
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Działania nasze w sposób widoczny przyczyniają się do eliminowania
nagannych zachowań, zapewniają poczucie bezpieczeństwa, przynoszą
dodatkowe korzyści podnosząc standard na naszym osiedlu. Trzeba jednak
stwierdzić, iż nie wszystkie problemy zostały całkowicie rozwiązane. Będziemy
dążyć do eliminacji wszelkich negatywnych zjawisk na naszym osiedlu, chcemy
bowiem aby naszym mieszkańcom żyło się bezpiecznie i przyjemnie.
Rozwiązanie problemów wymaga jednak większego zaangażowania wszystkich
mieszkańców. Każdy mieszkaniec powinien czuć się odpowiedzialnym za to, co
dzieje się na naszym osiedlu i na bieżąco reagować na wszelkie przejawy zła,
informując o tym odpowiednie służby, nie tylko spółdzielcze.
W związku z powyższym w tablicach ogłoszeniowych obok spisu lokatorów
zostały podane ważniejsze telefony , między innymi Policyjne telefony zaufania
jak i telefon kontaktowy z dzielnicowymi. Wszelkie zmiany są na bieżąco
korygowane.

4. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI
Majątek Spółdzielni na dzień 31.12.2010 r. zamyka się kwotą 157 042 tys. zł
i stanowią go:
AKTYWA TRWAŁE

146 270

tys.zł

0
138 660
7 610

tys.zł
tys.zł
tys.zł

10 772

tys.zł

21
982
9 127
642

tys.zł
tys.zł
tys.zł
tys.zł

ŻRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU

157 042

tys.zł

fundusze własne
zobowiązania długoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe

143 700
7 836
4 488
1 018

tys.zł
tys.zł
tys.zł
tys.zł

138 660
17 197
115 428
18

tys.zł
tys.zł
tys.zł
tys.zł





wartości niematerialne i prawne
rzeczowe aktywa trwałe
należności długoterminowe

AKTYWA OBROTOWE









zapasy
należności krótkoterminowe
inwestycje krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe

ŚRODKI TRWAŁE NETTO:

grunty

budynki i budowle

urządzenia techniczna
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inne środki trwałe
środki trwałe w budowie
środki transportu

59
5 938
20

Fundusze Spółdzielni w 2010 r

Lp. Nazwa funduszu

tys.zł
tys.zł
tys.zł

w tys. zł.
Stan f-szu
na początek
roku 2010

Stan
f-szu
na koniec
roku 2010

%

1.

Fundusz udziałowy

211

216

102,37

2.

Fundusz zasobowy

38 787

39 395

101,57

3.

F-sz wkł.mieszkaniowych

6 783

5 965

87,94

4.

F-sz wkł. budowlanych

106 971

97 535

91,18

5.

Fundusz z aktualizacji

169

169

100,00

6.

Zysk netto

607

420

69,19

Fundusz udziałowy uległ zwiększeniu na skutek wpłaty udziałów przez nowych
członków. Fundusz zasobowy zwiększył się z związku ze wzrostem funduszu
wkładów zaliczkowych.
Wkłady mieszkaniowe zmniejszyły się na skutek przekształcenia mieszkań, z
lokatorskiego prawa do mieszkania w prawo odrębnej własności.
Wkłady budowlane zmniejszyły, w związku z ustanowieniem odrębnej własności
lokali mieszkalnych i użytkowych i garaży.

Pozostałe dane ekonomiczne

Lp.
1.

w tys. zł
Wykonanie w
2009 r.

Wyszczególnienie

Przychody ogółem
(przychody z dział. gospod.,
operacyjne, finansowe, usługi
komunalne)

17 201
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Wykonanie w
2010 r.

17 868

2.

Koszty ogółem
(koszty z dział. gospod.,
pozostałe koszty operacyjne,
finansowe, podatek dochodowy
od osób prawnych)

16 594

Wynik finansowy
Fundusz remontowy
- BO
- wpływy
- wydatki
- BZ
Zadłużenie z tytułu opłat
czynszowych

17 448

607

420

2,0
2 849,9
2 834,0
17,9

17,9
2 759,0
2 706,0
70,9

421,1

384,9

Rozliczenie kosztów eksploatacji bieżącej lokali mieszkalnych w tys. zł
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wyszczególnienie

Koszty
2009 r.

Podatek od nieruchom. i opłaty za
wieczyste użytkowanie gruntów
Usługi porządkowe
Amortyzacja
Energia elektryczna
Prowizje bankowe
Ubezpieczenia budynków
Usługi na rzecz Spółdzielni
Koszty administrowania i konserw. GZM
Pozostałe koszty (materiały, PFRON, bhp,)
Lustracja, badanie bilansu

Koszty
2010 r.

576,6

564,0

582,5
28,2
266,2
168,0
68,5
188,9
2 370,2
311,8
16,0

608,7
33,5
283,3
164,7
69,6
202,3
2523,6
322
12,3

Powyższa tabela przedstawia składniki kosztów eksploatacji
pokrywanych z wnoszonych przez Państwa opłat w wysokości 1,30 zł/m 2
miesięcznie od 1.03.2007 r., (poprzednio 1,20 zł/m2) oraz z innych przychodów
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z majątku Spółdzielni (oprocentowanie rachunków i lokat, z wynajmu lokali,
dzierżawy powierzchni itp.).
Zadania wykonane w ramach funduszu remontowego w 2010 roku realizowane
były z wniesionych opłat 0,70 zł/m2 (od 01.02.2004 r.) oraz dodatniego wyniku
finansowego za 2009 r. :
- remont elewacji i logii
32,3 tys.zł
- remont wiatrołapów i schodów wejściowych
163,9 tys.zł
- remont dachów
326,3 tys.zł
- remont klatek schodowych
1 913,7 tys.zł
- wymiana liczników cw, zw
77,0 tys.zł
- remont placów zabaw
56,1 tys.zł
- remont chodników, malowanie pasów
73,1 tys.zł
- inne prace remontowe
63,6 tys.zł

5. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU EKSPLOATACJI
LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY
Całkowite zadłużenie w opłatach eksploatacyjnych według
stanu na dzień 31.12.2010 r. stanowi kwotę 384.923 zł. Stan
zadłużenia w poszczególnych miesiącach oraz ilość osób
posiadających zadłużenie przedstawione zostało w zestawieniu
tabelarycznym

Okres
zadłużenia

Lokale
mieszkalne
Ilość
osób

kwota

Lokale użyt. garaże
pom.składowe
Ilość
osób

kwota

Ogółem

woda
Ilość
kwota
osób

Ilość
osób

kwota

poniżej 1 m-ca

718

73.697

151

10.656

787

60.759

165

145.112

od 1-2 m-cy

113

48.148

23

15.082

33

11.742

169

74.972

od 2-3 m-cy

43

31.904

9

7.005

5

2.879

57

41.788

od 3-5 m-cy

19

21.930

5

347

1

944

25

23.221

powyżej 5 m-cy

34

89.094

4

1.628

4

9.108

42

99.830

1949

384.923

Razem:

927

264.773

192 34.718

45

830

85.432

Zadłużenie w roku 2010 zmalało w stosunku do roku 2009. Obrazuje je
porównanie tabelaryczne.
Porównanie tabelaryczne
zadłużeń czynszowych na dzień 31.12. 2009 r. i na dzień 31.12.2010 r.
Przedziały
zadłużenia
w zł

Ilość
dłużników
w 2009 r

Ilość
dłużników
w 2010 r

Kwota
zadłużenia
w 2009 r

Kwota
zadłużenia
w 2010 r

% zadł. do roku
ubiegłego

Poniżej 500

2095

217.933

1796

189.279

86,85

500 - 1.000

119

80.753

88

60.801

75,29

1.001 - 2.000

42

56.389

44

59.946

106,31

2.001 - 3.000

7

16.301

14

33.522

205,64

3.001 - 5.000

8

30.357

4

17.363

57,20

5.001 - 10.000

3

19.332

2

11.198

57,92

Powyżej 10.000

0

0,00

1

12.814

-

2274

421.065 zł

1949

384.923 zł

91,42 %

Razem:

Utrzymanie zadłużenia na niskim poziomie ma istotne znaczenie dla
zachowania płynności finansowej Spółdzielni, dlatego prowadzone są różne
działania zapobiegające wzrostowi zadłużenia.
Wysyłane są wezwania do zapłaty (wysłano 496 wezwań), kierowane są pozwy
do sądu w celu wydania nakazów zapłaty (skierowano 68 pozwów), a w
przypadku dalszego uchylania się od regulowania zadłużenia kierowane są
wnioski do komornika. W 2010 roku skierowano 19 wniosków. W przypadku 12
wniosków komornik wyegzekwował zadłużenie, 7 wniosków jest w trakcie
realizacji.
Osobom, które posiadają duże zadłużenie za wodę dział eksploatacji
odcinał dopływ ciepłej wody do mieszkań.
Dłużnicy naszej Spółdzielni mają możliwość zwrócenia się do Zarządu
o rozłożenie zadłużenia na raty. Osobom nie radzącym sobie z płatnościami
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doradza się zamianę mieszkania na mniejsze. W tym celu Spółdzielnia
prowadzi rejestr osób chcących dokonać zamiany.
W celu podejmowania właściwych decyzji w stosunku do osób
zalegających z opłatami prowadzono rozpoznanie o sytuacji rodzinnej i
materialnej dłużników. W stosunku do dłużników mających 5-cio miesięczne
zaległości czynszowe i notorycznie uchylających się od płatności, Zarząd
Spółdzielni kieruje wnioski do Rady Nadzorczej o wykluczenie z członkostwa
w Spółdzielni.
Ostateczną , bardzo drastyczną decyzją jest przeprowadzenie
eksmisji z mieszkania. W roku 2010 przeprowadzono 1 eksmisje.
Nową formą egzekwowania zaległości czynszowych jest prowadzenie działań
poprzez Kancelarię Radcy Prawnego i zgłaszanie dłużnika do Krajowego
Rejestru Długów.
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7. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PERSPEKTYWA” W ŁOMŻY
W 2010R. I NA LATA NASTĘPNE
Od roku 2007 spółdzielnia realizuje inwestycje mieszkaniowe na
terenie osiedla Południe IV w obrębie ulicy Sybiraków w bezpośrednim
sąsiedztwie istniejącej zabudowy . Budynki realizowane są w
technologii tradycyjnej z elementami prefabrykowanymi :
 Ściany konstrukcyjne i samonośne
nadziemia z bloczków
wapienno-piaskowych ocieplane z zewnątrz styropianem gr.14cm
metoda „lekką-mokrą”.
 Stropy i biegi klatek schodowych – prefabrykowane .
 Ścianki działowe w mieszkaniach – z płyt gipsowych „Pro-monta”
gr.8cm.
 Ścianki działowe w piwnicach – murowane z cegły wapiennopiaskowej .
 Stropodach wentylowany , ocieplony wełną mineralną , pokrycie
stropodachu – 2 x papa termozgrzewalna.
 Stolarka okienna i drzwi balkonowe – PCV z profili
pięciokomorowych , z nawietrznikami o podwyższonej izolacyjności
akustycznej .
 Drzwi i wrota:
 drzwi do mieszkań w okleinie drewnopodobnej typu Gerda ,
wyposażone w dwa zamki i bolce antywłamaniowe ,
 drzwi w przedsionkach stalowe, częściowo przeszklone szkłem
bezpiecznym, wyposażone w samozamykacze hydrauliczne i
stopki blokujące zamknięcie.
 wrota garażowe podnoszone stalowe w kolorze brazowym .
Budynki wyposażone są w instalacje wod.-kan., deszczowe,
centralnego ogrzewania , elektryczne,
teletechniczne i wentylacji grawitacyjnej . Ponadto w budynku
Sybiraków 14 doprowadzona jest sieć gazowa – do kuchenek .W
pozostałych budynkach zaprojektowano kuchenki elektryczne ze
względu na brak zapewnienia dostawy gazu przez Mazowiecką Spółkę
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok. Budynki
ogrzewane są z miejskiej sieci cieplnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Łomży sp. z o.o.
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W ramach zagospodarowania terenu realizowane są place zabaw,
dojścia, dojazdy, parkingi, nasadzenia roślin. W podpiwniczeniu
realizowanych bloków lokalizuje się boksy garażowe.
I/ Inwestycje mieszkaniowe zakończone w 2010r.
W grudniu 2010r. został oddany do użytku budynek mieszkalny
wielorodzinny przy ulicy Sybiraków 14 . Rozpoczęcie realizacji tej
inwestycji nastąpiło w maju 2009r.
Dane techniczne :
Ilość mieszkań – 76
Ilość garaży – 22
Powierzchnia użytkowa mieszkań – 3820,10 m²
Powierzchnia użytkowa garaży – 351,20 m²
Ilość kondygnacji nadziemnych – 4
Ilość kondygnacji podziemnych – 1
Koszt nabycia lokali pozostał na poziomie kosztów budowy budynków
Kazańska 26 i 28 i wyniósł :
Mieszkania : parter i III piętro – 3230 zł/m² pow. użytkowej mieszkania
I i II piętro – 3390 zł/m² pow. użytkowej mieszkania
Garażu : 1700 zł / m² pow. użytkowej garażu
Wykonawcą budynku był Inwestbud sp.j. Baranowski, Radziejewski z
Łomży
Projektant budynku – Usługi Projektowe „Probud” s.c. Białystok
Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie – decyzja Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży z dnia
29.11.2010r.
II/ Inwestycje mieszkaniowe rozpoczęte w 2010r.
Realizacja następnych bloków została rozpoczęta na działce o numerze
geodezyjnym 12274 i powierzchni 12334m 2 nabytej w styczniu 2010r.
Zaprojektowane zostały na tym terenie dwa budynki mieszkalne
wielorodzinne – adres administracyjny Sybiraków 16 i Sybiraków 18
Budynki realizowane na tej działce
będą podłączone do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Sybiraków Wymaga to budowy
odcinka sieci wodociągowej o długości około 200mb i sieci
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kanalizacyjnej dł. ok. 160mb w drodze (obecnie jest to droga polna) o
numerze geodezyjnym 12292/3.
W związku z tym, że wodociąg i sieć kanalizacyjna zlokalizowane są w
drodze miejskiej, a w przyszłości mogą służyć budownictwu
mieszkaniowemu na sąsiednich działkach Zarząd Spółdzielni wystąpił
do MPWiK sp. z o.o. w Łomży o sfinansowanie ww. sieci . W
odpowiedzi MPWiK poinformowało że zadanie to zostanie ujęte w
planie inwestycyjnym na rok 2011
Ponadto przez działkę przebiegają napowietrzne linie SN-15kV , które
wymagają przebudowy Zadanie to zostało zlecone dla właściciela tych
sieci – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok . Koszty przebudowy
pokrywa spółdzielnia.
W maju 2010r.
rozpoczęto
realizację pierwszego
budynku
mieszkalnego wraz z garażami - Sybiraków 16
Dane bloku :
Ilość mieszkań – 80
Ilość garaży – 22
Powierzchnia użytkowa mieszkań – 4088,50m²
Powierzchnia użytkowa garaży – 354,90 m²
Ilość kondygnacji nadziemnych – 4
Ilość kondygnacji podziemnych – 1
Powierzchnia zabudowy – 1393,40 m²
Koszt nabycia lokali kształtuje się następująco:
Mieszkania : parter i III piętro – 3380 zł/m² pow. użytkowej mieszkania
I i II piętro – 3450 zł/m² pow. użytkowej mieszkania
Garażu : 1750 zł / m² pow. użytkowej garażu
Koszt budynku został zwiększony w stosunku do poprzednich realizacji
o wskaźnik inflacji w 2009r. oraz o koszty przebudowy sieci
energetycznych .
Aktualnie wszystkie mieszkania i garaże w tym budynku mają już
nabywców.
Budowa drugiego budynku na tej działce – Sybiraków 18 –
rozpoczęta zostanie w kwietniu 2011r. po zakończeniu przebudowy
sieci energetycznej
Dane budynku :
Ilość mieszkań – 68
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Ilość garaży – 26
Powierzchnia użytkowa mieszkań – 4088,50m²
Powierzchnia użytkowa garaży – 425,70 m²
Ilość kondygnacji nadziemnych – 4
Ilość kondygnacji podziemnych – 1
Powierzchnia zabudowy – 1422,90 m²
W grudniu 2010r. ogłoszony został nabór na budowę mieszkań .
Podpisane zostały umowy wstępne. Spółdzielnia uzyskała pozwolenie
na budowę tego budynku.
Pozwoliło to na
zawieranie umów
ostatecznych . W marcu 2011r. 80% mieszkań miało nabywców.
Planowana realizacja budynku : kwiecień 2011r. – październik 2012r.
Ceny mieszkań w tym budynku nie uległy zmianie w stosunku do
budynku Sybiraków 16
Wykonawcą budynków jest Inwestbud sp.j. Baranowski, Radziejewski
Projektant budynków – Usługi Projektowe „Probud” s.c. Białystok
III/ Inwestycje mieszkaniowe planowane na lata następne.
W związku z zainteresowaniem zakupem mieszkań w naszych
zasobach Zarząd podjął kroki w celu nabycia kolejnych gruntów pod
budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych
W tym celu zwrócił się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na
kupno części działek 12268 i 12269 oraz działki 12420 położonych w
bezpośrednim sąsiedztwie obecnie realizowanych budynków – w
kierunku ulicy Zawadzkiej .
Po uzyskaniu takiej zgody – uchwała RN SM ”Perspektywa” nr 27/10 z
dnia 07.09.2010r. – podjęte zostały rozmowy z właścicielami ww.
działek . Podpisane zostały przedwstępne umowy sprzedaży w formie
aktów notarialnych :

Rep.A Nr 11824/2010 , akt nr 1578/2010 z dnia 30.09.2010r. na
nabycie części działki 12268 oraz działki 12420

Rep.A Nr 12140/2010 z dnia 11.10.2010r. , akt nr 1618/2010 z
11.10.2010r. na nabycie części działki 12269
Warunkiem zawarcia umów ostatecznych było uzyskanie prawomocnej
decyzji o warunkach zabudowy oraz przeprowadzenie stosownych
podziałów działek .

53

Po spełnieniu tych warunków w dniu 03.02.2011r podpisane zostały
akty notarialne nabycia działek:
 Działka 12420 – 2130 m2
 Działka 12268/3 – 4678 m2
 Działka 12268/5 – 707 m2
 Działka 12269/1 – 3681 m2
Ogółem nabyto 11 196 m2 gruntu .
Koncepcja zagospodarowania tego gruntu wykonana przez Biuro
Projektowe Probud Białystok przewiduje budowę na tym terenie dwóch
budynków :
Budynek nr 7 – Zawadzka 59
Ilość mieszkań – 92
Ilość garaży – 22
Powierzchnia użytkowa mieszkań – około 4920 m2
Powierzchnia użytkowa usług – około 270m2
Ilość kondygnacji nadziemnych – 4
Ilość kondygnacji podziemnych – 1
W budynku tym na bazie zaprojektowanych lokali usługowych
planowane jest otwarcie punktu przedszkolnego lub żłobkowego .
Warunkiem jest znalezienie inwestora prywatnego , który nabędzie
lokale w celu uruchomienia takiej placówki.
Budynek nr 8 – Zawadzka 61
Ilość mieszkań – 60
Ilość garaży – 18
Powierzchnia użytkowa mieszkań – około 3020 m2
Powierzchnia użytkowa usług – nie przewiduje się lokali usługowych
Ilość kondygnacji nadziemnych – 4
Ilość kondygnacji podziemnych – 1
Rozpoczęcie realizacji powyższych inwestycji uzależnione jest od
popytu na rynku mieszkaniowym . Wstępnie planuje się , że w latach
2011 – 2014 te dwa budynki zostaną zrealizowane i oddane do użytku .
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8. WYKAZ PRAC WYKONANYCH W RAMACH ŚRODKÓW Z
FUNDUSZU REMONTOWEGO
ZA ROK 2010
Nr

RODZAJ PRAC

1.

Obłożenie biegów i podestów klatek schodowych oraz wiatrołapów
gresem,
z wymianą drzwi wejściowych i wewnętrznych do kl.
schodowej
Drzwi : Ks.Anny 2,3,5,22, Ks.Janusza 9,17,19,21,22,20,23,
Mazowiecka 3,2,4,5,6,7 Rycerska 2,5,6,7,8,10, Kasztelańska 1,2,4,6,8,
Kazańska 7,12,14,16, Kazańska 1 (boczne drzwi),Por. Łagody 9,11,12
, Sybiraków 10,12,
Por.Łagody 1,3,5,7-drugie drzwi wejściowe
Ogółem – 218 kompletów drzwi – 1. i 2. drzwi wejściowe oraz 13 szt.
drzwi pojedynczych
Obłożenie schodów i wiatrołapów gresem :
Ks.Janusza 4-tylko wiatrołapy, 8,9,12, Ks.Anny 1,2,8,14, Ks.Anny16
(4 klatki), Kasztelańska 8 (4 klatki-oprócz wiatrołapów).
Ogółem - 61 klatek schodowych , 8 wiatrołapów

2.

Ocieplenie stropodachów granulatem:
Ks.Janusza 18, Ks.Anny 8, 22, Rycerska 5,8, Por.Łagody 3, Sybiraków
6,8, Mazowiecka 2,4
Krycie dachów papą
Ks. Janusza 14-16 Kazańska 6
Por.Łagody7 , Mazowiecka 7,Mazowiecka 1 -garaże
Wykonanie daszków na wiatrołapach
Ks.Janusza 10, Rycerska 3, 6,Ks.Anny 1,4

3.

4.

5.

6.

7.

Remont schodów wejściowych:
Ks.Janusza 10, Ks.Janusza 2
),Kazańska 14 (część klatek)

Kazańska

1

(boczne

wejście)

Wymiana liczników cw, zw :
Rycerska 6, Por.Łagody 9,11, Kazańska 2, Ks.Anny 1 ,Rycerska 8,
Ks.Janusza 14-16,Ks.Anny 4,7,16
Malowanie pasów na parkingach
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8.

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych Kazańska 1

9.

Remont loggii :
Remont posadzek loggii w budynkach Sybiraków 10,12 w budynkach
Ks.Janusza 14,16, Kazańska12 Por.Łagody 9,11 .
Malowanie klatek - Kazańska 24, Sybiraków 8
Kasztelańska 4( 1. klatka)
Prace drogowe :
Remont chodnika Rycerska 6
Wykonanie parkingu i chodnika przy altance śmietnikowej .Ks.Anny 810
Wykonanie parkingów Ks.Janusza 18-20-22, Kasztelańska 8 –
Rycerska 2
Remont placów zabaw:
Montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie rekreacyjnym,
odnowienie urządzeń na placach zabaw po okresie zimowym,
wymiana uszkodzonych elementów.

10.
11.

12.

13.

Remont
kominów
mieszkalnych:
Kazańska 24

wentylacyjnych
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na

dachach

budynków

9. INFORMACJA NA TEMAT PRAC PRZEWIDZIANYCH DO
WYKONANIA W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
REMONTOWEGO W 2011R.

Nr

RODZAJ PRAC
1. Obłożenie gresem schodów klatek schodowych wraz z wiatrołapami –
43 klatki :
Ks.Janusza 4 – 7 klatek
Ks.Janusza 14 -16 – 10 klatek
Ks.Anny 9 – 4 klatki Rycerska 2 – 10 klatek
Kasztelańska 4 – 4 klatki
Kasztelańska 8 – 3 klatki + 3 wiatrołapy
2. Remont loggii :
Mazowiecka 3,5,7,
Rycerska 4A (8szt.),
Ks.Janusza 9 (część budynku od bud.Mazowiecka 4),
Ks.Janusza 2 (5 loggii – część klatki narożnej)
3. Krycie dachów papą : 2913 m2
Ks.Janusza 17
Mazowiecka 2
Kazańska 14,24
4. Wykonanie daszków na wiatrołapach
- Ks.Anny 7, 9 – 11 szt
- Ks.Janusza 8 – 12 szt.
- Ks.Janusza 4 – 8 szt.
5. Remont schodów wejściowych:
Ks. Anny 3, Kazańska 14,Rycerska 2 – 3 klatki
6. Remont urządzeń dźwigowych w budynkach Por. Łagody 1,3,5,7
7. Wymiana liczników cw, zw : 650 szt.
Por. Łagody 12, Ks. Janusza 19, Ks. Janusza 21, 23
8. Malowanie pasów na parkingach
9. Remont rozdzielaczy:
Ks. Anny 4, Ks. Anny 10, Kasztelańska 1

10. Malowanie klatek – 46 klatek
Z wymianą okienek na klatkach :
Ks.Janusza 6,17,19 – 14 klatek
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Ks.Anny 9 – 4 klatki
Rycerska 2 – 10 klatek
Bez wymiany okienek – Kazańska 22-2 klatki
Mazowiecka 2,4,7 – 16 klatek
11. Prace drogowe :

Remont ciągów pieszych na terenie rekreacyjnym przy
ul.Ks.Anny, Mazowiecka

Ułożenie kostki polbruk wokół urządzeń do ćwiczeń
na terenach rekreacyjnych spółdzielni

Wykonanie parkingów przy budynkach :
 Kasztelańska 4
 Ks.Janusza 8 -6
 Kazańska 1 ( na terenie bazy ) .
12. Remont placów zabaw:
Montaż urządzeń rekreacyjnych
odnowienie urządzeń placów zabaw
13. Remont kominów wentylacyjnych na dachach budynków mieszkalnych:
Kazańska 18, 20, 22
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IV. KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„PERSPEKTYWA” W ŁOMŻY
NA 2011 ROK I LATA NASTĘPNE (projekt)
Działalność Spółdzielni w 2011r. stanowi kontynuację kierunków
przyjętych
przez
uprzednie
Walne Zgromadzenie Członków SM
„Perspektywa” w Łomży.
Rok 2011 jest rokiem szczególnym. Zaczyna się odczuwać skutki
kryzysu, który dotknął gospodarkę światową, Polską
jak
również
spółdzielczość .
Widoczne są skutki zwiększenia podatku VAT , wzrostu cen energii
elektrycznej, gazu, paliw płynnych, podatku od nieruchomości. Planowany jest
bardzo wysoki wzrost opłat za wieczyste użytkowanie.
Dało się odczuć także skutki długiej , śnieżnej i mroźnej zimy. Na jej
przezwyciężenie wydano znaczne środki pieniężne.
Przy stawce opłat eksploatacyjnych, która jest niezmieniana od 2007 roku,
Zarząd zmuszony jest
do prowadzenia bardzo
oszczędnej polityki
finansowej. Winno to pozwolić na prowadzenie działalności eksploatacyjnej
w roku bieżącym przy aktualnie obowiązującej stawce.
Podobnie jak w latach poprzednich Zarząd koncentrował się będzie na
działaniach, których
celem będzie dalszy rozwój i utrzymanie dobrego
wizerunku Spółdzielni.
Założenia te chcemy osiągnąć poprzez przyjęcie niżej wymienionych
kierunków działania:
1.

Kontynuowanie działań remontowo-modernizacyjnych poprawiających
stan techniczny i estetyczny zasobów mieszkaniowych, poprzez m.in. :
wymianę drzwi wejściowych i wewnętrznych do klatek
schodowych oraz ułożenie terakoty w wiatrołapach i na
klatkach schodowych od pierwszej do ostatniej kondygnacji.
remont wiatrołapów – montaż daszków maskujących,
remont schodów wejściowych do budynków mieszkalnych,
malowanie klatek schodowych,
remont dachów- krycie papą termozgrzewalną,
wymiana liczników ciepłej i zimnej wody,
remont rozdzielaczy i montaż zaworów podpionowych w
wytypowanych budynkach,
przeglądy techniczne instalacji i urządzeń t.j. gazowych,
elektrycznych, wentylacji,
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utrzymanie placów zabaw w odpowiednim stanie technicznymmalowanie, wymiana uszkodzonych elementów,
remont boisk sportowych na terenie kompleksu sportoworekreacyjnego ,
zamontowanie dodatkowych urządzeń sportowych na terenie
kompleksu sportowo-rekreacyjnego,
remont dróg, parkingów i chodników osiedlowych,
bieżące uzupełnienia nasadzeń drzew, iglaków, krzewów,
remont
kominów
wentylacyjnych
na dachach
budynków
mieszkalnych w budynkach Kazańska ,18, 20,22,
wykonanie innych, ważnych prac spowodowanych długą , mroźną i
obfitą w opady zimę.
2. Realizację inwestycji mieszkalnych z infrastrukturą techniczną :
kontynuowana
będzie
budowa
budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego z garażami. Zakończenie realizacji budynku
mieszkalnego przy ul. Sybiraków 16 nastąpi w miesiącu październiku
2011r. Liczba mieszkań -80, garaży- 22,
rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
garażami przy ul. Sybiraków 18. Termin realizacji bloku przewidziany
jest miesiąc kwiecień 2011- październik 2012r. Liczba mieszkań -68
, garaży-26
w miesiącu lutym podpisane zostały akty notarialne na nabycie 4
działek budowlanych o ogólnej powierzchni 11.196 m2. Z
opracowanej koncepcji wynika, że na tym terenie wybudowane
zostaną 2 bloki wielorodzinne o ogólnej liczbie mieszkań -151,
garaży -51. Rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest od ilości
chętnych do budowania w naszych zasobach. Nabyte działki
pozwolą na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na najbliższe 3- 4
lata.
kontynuacja przebudowy istniejących altanek śmietnikowych na
altanki wrzutowe zamknięte.
3. Utrzymanie bezpiecznego wskaźnika płynności finansowej Spółdzielni,
m.in. poprzez dotychczasowy wysoki poziom windykacji zadłużeń
czynszowych wobec Spółdzielni.
4. Organizowanie zajęć na terenie rekreacyjno-sportowym dla dzieci i
młodzieży mieszkającej na naszym osiedlu przy wykorzystaniu środków
przeznaczonych na działalność społeczno-kulturalno- sportową.
5. Współpraca z Policją, Strażą Miejską, szkołami na rzecz poprawy
bezpieczeństwa na osiedlu . W tym celu kontynuowana będzie
rozbudowa monitoringu spółdzielczego poprzez montaż kamer
szczególnie przy nowo powstających inwestycjach, oraz w rejonie ul.
Kasztelańska, Rycerska.
6. Współpraca z Radą Miejską, Prezydentem Miasta na rzecz poprawy
infrastruktury osiedlowej:
-
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Ze środków budżetu miasta i funduszy strukturalnych w bieżącym
roku zostanie przeprowadzona termomodernizacji Szkoły Podstawowej
nr 9 i Publicznego Gimnazjum nr 8. Wymienione zostaną m.in okna,
budynek zostanie w całości docieplony, położona zostanie masa
akrylowa i nadana odpowiednia kolorystyka.
W budżecie na rok 2011 zapisane zostały odpowiednie środki
finansowe na wybudowanie w ciągu ul. Por. Łagody nowych miejsc
parkingowych, parkingu przy parafii pw. Krzyża Św., rozwiązanie
problemu przejścia dzieci z naszego osiedla do SP nr.10 i PG nr 2.

V.PROJEKT UCHWAŁ
UCHWAŁA NR 1/2011
IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w
Łomży z dnia …….05.2011r.
w przedmiocie: przyjęcia proponowanego porządku obrad
IV Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje
uchwałę dotyczącą
przyjęcia/nie przyjęcia
proponowanego porządku obrad IV Walnego Zgromadzenia Członków .
UCHWAŁA NR 2/2011
IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w
Łomży z dnia ...........05.2011r.
w przedmiocie: przyjęcia protokołu z III Walnego Zgromadzenia Członków SM
„Perspektywa” w Łomży
IV Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje
uchwałę dotyczącą
przyjęcia/nie przyjęcia
Protokołu z III Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa” w Łomży.
UCHWAŁA NR 3/2011
IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w
Łomży z dnia ……….05.2011r.
w przedmiocie: przyjęcia protokołu
lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w
Łomży za okres 01.01.2009-31.12.2009r.
IV Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje uchwałę
dotyczącą
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przyjęcia/nie przyjęcia
protokołu
lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni
„Perspektywa” w Łomży za okres 01.01.2009-31.12.2009r.

Mieszkaniowej

UCHWAŁA NR 4/2011
IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w
Łomży z dnia .........05. 2011r.
w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM
„Perspektywa” w Łomży za rok 2010.
W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni IV Walne Zgromadzenie Członków SM
„Perspektywa” w Łomży
zatwierdza/ nie zatwierdza
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM „Perspektywa” w Łomży za
2010 rok.
UCHWAŁA NR 5/2011
IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w
Łomży z dnia ……..05. 2011r.
w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności SM
„Perspektywa” w Łomży za rok 2010.
W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni IV Walne Zgromadzenie Członków SM
„Perspektywa” w Łomży
zatwierdza/ nie zatwierdza
Sprawozdanie Zarządu z działalności SM „Perspektywa” za 2009 rok.
UCHWAŁA NR 6/2011
IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w
Łomży z dnia ...........05. 2011r.
w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SM „Perspektywa” w
Łomży za rok 2010 wraz z opinią biegłego rewidenta
W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni IV Walne Zgromadzenie Członków SM
„Perspektywa” w Łomży uchwala , co następuje:
§1
Zatwierdza się / nie zatwierdza się
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” sporządzone
na dzień 31.12.2010r. wraz z opinią biegłego rewidenta:
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r., po stronie aktywów i pasywów
zamyka się sumą 157.042.211,00 zł
2.
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010r.
wykazujący zysk netto w wysokości 420.079,87 zł.
3.
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2010r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UCHWAŁA NR 7/2011
IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w
Łomży z dnia ..........05.2011r.
w przedmiocie: podziału wyniku finansowego –zysku netto za 2010 rok.
Na podstawie art.38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982r.- Prawo
spółdzielcze ( Dz.U.z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz na
podstawie § 97 ust 2 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w
Łomży uchwala się, co następuje:
§1.) Podział wyniku finansowego- zysku netto za 2010 rok w wysokości
420.079,87 zł. ( słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy, siedemdziesiąt dziewięć zł,
osiemdziesiąt siedem groszy) przeznacza się na zwiększenie funduszu
remontowego zasobów mieszkaniowych.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/2011
IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w
Łomży z dnia ……….05.2011r.
w przedmiocie: przyjęcia kierunków działalności Spółdzielni na rok 2011 i lata
następne
Na podstawie § 72e ust 1 Statutu Spółdzielni IV Walne Zgromadzenie Członków
SM „Perspektywa” w Łomży uchwala, co następuje:
uchwala / nie uchwala
kierunki/ ów działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży na rok
2011 i lata następne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
UCHWAŁA NR 9/2011
IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w
Łomży z dnia .............05.2011r.
w przedmiocie : udzielania absolutorium Prezesowi Zarządu SM „Perspektywa” w
Łomży Panu Zbigniewowi Józefowi Lipskiemu za rok obrachunkowy 2010r.
Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni IV Walne Zgromadzenie Członków
SM „Perspektywa” w Łomży
udziela / nie udziela
absolutorium Prezesowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży Panu Zbigniewowi
Józefowi Lipskiemu za rok obrachunkowy 2010.
UCHWAŁA NR 10/2011
IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w
Łomży z dnia .............05.2011r.
w przedmiocie: udzielania absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu SM
„Perspektywa” w Łomży Panu Leszkowi Andrzejowi Konopka za rok obrachunkowy
2010.
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Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni IV Walne Zgromadzenie Członków
SM „Perspektywa” w Łomży
udziela / nie udziela
absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży Panu
Leszkowi Andrzejowi Konopka za rok obrachunkowy 2010.
UCHWAŁA NR 11/2011
IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w
Łomży z dnia .............05.2011r.
w przedmiocie: udzielania absolutorium Członkowi Zarządu SM „Perspektywa” w
Łomży Panu Antoniemu Kaszubie za rok obrachunkowy 2010.
Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni IV Walne Zgromadzenie Członków
SM „Perspektywa” w Łomży
udziela / nie udziela
absolutorium Członkowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży Panu Antoniemu
Kaszubie za rok obrachunkowy 2010.
UCHWAŁA NR 12/2011 ; NR 13/2011; NR 14/2011; NR 15/2011; NR 16/2011
IV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”
w Łomży z dnia …….05.2011r.
w przedmiocie: uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej nr 32/10 z dnia
21.10.2010r. w części dotyczącej wykreślenia Pani/ Pana…… z rejestru
członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ Perspektywa” w Łomży.
Na podstawie § 72e ust 10 Statutu Spółdzielni IV Walne Zgromadzenie
Członków SM „Perspektywa” w Łomży uchwala co następuje:
§ 1 uchyla się / nie uchyla się
Uchwałę /y Rady Nadzorczej nr 32/10 z dnia 21.10.2010r. w części dotyczącej
wykreślenia Pani/ Pana…… z rejestru członków Spółdzielni Mieszkaniowej „
Perspektywa” w Łomży.
§2 Uchwała niniejsza jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna.
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