SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
" PERSPEKTYWA" W ŁOMŻY
ZA 2012 ROK
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Szanowni Państwo ,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży, stosownie do § 70c I. ust. 1
Statutu Spółdzielni informuje, że VI Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa”
odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kazańskiej 1:
17 czerwca 2013r. o godz. 1700 z ul.: Ks. Janusza+ członkowie oczekujący
19 czerwca 2013r. o godz. 1700 z ul.: Ks. Anny, Mazowiecka+ członkowie oczekujący
21 czerwca 2013r. o godz. 1700 z ul.: Rycerska, Kasztelańska
24 czerwca 2013r. o godz. 1700 z ul.: Kazańska, Por. Łagody, Sybiraków
Porządek obrad VI Walnego Zgromadzenia Członków
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Otwarcie obrad.
Wybór Prezydium w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego i Sekretarz .
Zapoznanie z regulaminem obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór komisji :
- mandatowo – skrutacyjnej,
- wniosków,
- wyborczej.
Sprawozdanie komisji:
a. mandatowo-skrutacyjnej z ukonstytuowania się i prawomocności zebrania,
b. wniosków z ukonstytuowania się.
c. wyborczej z ukonstytuowania się.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z V Walnego Zgromadzenia Członków .
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Perspektywa” w Łomży za okres 01.01.2009-31.12.2011r.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2012 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2012 wraz
z opinią biegłego rewidenta.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej ( zysku netto) za rok 2012.
Przedstawienie informacji Zarządu z przeprowadzonych kontroli w roku 2012.
Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał i wniosków z V Walnego Zgromadzenia
Członków.
Uchwalenie kierunków działalności SM „Perspektywa” na rok 2013 i lata następne.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
Podjęcie uchwały dotyczącej zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o
nr geodezyjnym12064/195 położonej przy ul. Ks.Janusza 18 na prawo użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej o nr geodezyjnym 12064/197 położonej u zbiegu ul. Ks. Anny
i Zawadzkiej.
Wybór członków Rady Nadzorczej.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Ponadto Zarząd informuje, że sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad
VI Walnego Zgromadzenia będą wyłożone, w celu zapoznania się z nimi , w siedzibie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży przy ul. Kazańskiej 1 ( pokój nr 19 ) od dnia 03.06.2013r.
w godzinach: poniedziałek 7-16; wtorek- czwartek 7-15; piątek 7-14.
Zasady zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej określa § 76i ust. 3 , 4 Statutu Spółdzielni.
Druki tj.: 1. Oświadczenie kandydata na członka RN , 2. Zgłoszenie kandydata wraz z listą osób
popierających znajdują się w sekretariacie Spółdzielni , pokój nr 16.
Zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 10.06.2013r.
Zarząd SM „Perspektywa”

UWAGA! Do udziału w VI Walnym Zgromadzeniu Członków uprawnieni są wyłącznie
członkowie SM „Perspektywa” w Łomży/ § 68a ust 3 Statutu SM ”Perspektywa”/
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VI
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 od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółdzielni pracowała w 16osobowym składzie wybranym przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 28.06.2010r.
Członkowie reprezentujący Radę Nadzorczą to:
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
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 01.01.2012r., do 31.12.2012r., 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 20.08.2010r. oraz na podstawie planu pracy Rady Nadzorczej na rok 2012.
Sprawowała kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni oraz prawidłowym funkcjonowaniem
i pracą jej Zarządu.
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Posiedzenia Rady Nadzorczej poprzedzane były posiedzeniami Komisji.
Wypracowane na posiedzeniach Komisji opinie i wnioski przedkładano następnie na plenarne
posiedzenia Rady. Stanowiły one podstawę do wyrażania ostatecznych ocen lub podjęcia
decyzji w formie uchwał
w przedmiotowych sprawach.
Rada Nadzorcza w 2012 roku odbyła 5 protokołowanych posiedzeń. Wszystkie
posiedzenia odbyły się przy wysokiej frekwencji jej członków. Zarówno sposób zwoływania jak
też obradowania i podejmowania decyzji zgodny był z regulaminem Rady.
Komisje Rady odbyły następujące ilości posiedzeń:

Komisja Rewizyjna – 4,

Komisja Techniczna - 3,

Komisja Społeczno – Kulturalno – Sportowa – 2.
Realizując swoje ustawowe i statutowe kompetencje Rada Nadzorcza w okresie
sprawozdawczym podjęła szereg decyzji i uchwał . Należy do nich zaliczyć m.in:
 przyjęcie analiz finansowych Spółdzielni za 2011r. oraz kolejne kwartały 2012r.,
 ocena pracy Zarządu ( po każdym kwartale ),
 zatwierdzenie planu kosztów i dochodów SM „Perspektywa” na 2012 rok wraz ze
strukturą organizacyjną Spółdzielni,
 przyjęcie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011 wraz z opinią biegłego
rewidenta,
 przyjęcie informacji z realizacji prac w ramach środków z funduszu remontowego za
2011r.,
 uchwalenie planu remontów w ramach środków z funduszu remontowego na rok
2012r.,
 przyjęcie informacji z rozliczenia zużycia energii elektrycznej za rok 2011,
 zaakceptowanie informacji z przeglądu placów zabaw w kontekście bezpieczeństwa
i stanu technicznego, urządzeń zabawowych i sportowych,
 przyjęcie informacji na temat przeprowadzonych kontroli w 2011r.,
 zatwierdzenie sprawozdania ze swojej działalności w 2011r.,
 przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni w 2011r.,
 przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków z IV Walnego Zgromadzenia
Członków w 2011r.,
 przyjęcie materiałów przygotowanych przez Zarząd na V Walne Zgromadzenie
Członków (harmonogram, porządek obrad, projekty uchwał, inne materiały),
 zatwierdzenie sprawozdania z przeprowadzonego V Walnego Zgromadzenia Członków
w 2012r.,
 przyjęcie informacji na temat prowadzonych inwestycji w SM „Perspektywa” w 2012r.,
 zatwierdzenie informacji o stanie przygotowań zasobów mieszkaniowych w SM
„Perspektywa” w Łomży do sezonu zimowego 2012/2013r.,

przyjęcie „Informacji dotyczącej rozliczania zużycia centralnego ogrzewania w SM
„Perspektywa” po sezonie grzewczym 2011/2012”,
 zatwierdzenie „Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokali
mieszkalnych i użytkowych”,
 wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Spółdzielni za rok 2012,
 przyjęcie planu wydatków działalności społeczno-kulturalno- sportowej na 2013 r.,
 przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej SM „Perspektywa” na 2013r.,
 analizowanie pism wnoszonych do Rady Nadzorczej .
Biorąc pod uwagę całokształt spraw związanych 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 pozytywnie

4

ocenia pracę Zarządu Spółdzielni i wnioskuje do VI Walnego Zgromadzenia Członków
o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu.
Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą
w okresie sprawozdawczym 01.01-31.12.2012r.
1. UCHWAŁA NR 01/12 z dnia 21.02.2012 r.
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 2011”.
2. UCHWAŁA NR 02/12 z dnia 21.02.2012r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje „Informację z realizacji prac w ramach
środków z funduszu remontowego w 2011 roku.”
3. UCHWAŁA NR 03/12 z dnia 21.02.2012r.
W oparciu o § 82 pkt 1 ust. 2b Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa”
przyznaje premię roczną za 2011r. dla każdego członka Zarządu Spółdzielni w wysokości
jedno-miesięcznego wynagrodzenia brutto.
4. UCHWAŁA NR 04/12 z dnia 21.02.2012r.
W oparciu o § 82 pkt. 1 ust 1 i 5 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa”
w Łomży przyjmuje „Plan kosztów i przychodów SM „Perspektywa” na 2012 rok” wraz ze
strukturą organizacyjną Spółdzielni .
5. UCHWAŁA NR 05/12 z dnia 21.02.2012r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje „Plan remontów w ramach środków
z funduszu remontowego na rok 2012” .
6. UCHWAŁA NR 06/12 z dnia 21.02.2012r.
Na mocy § 82 ust.1 pkt 3 Statutu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”
w Łomży wyraża zgodę na zakup części działki rolnej położonej w obrębie ulic Zawadzka,
Sybiraków w Łomży o numerze geodezyjnym 12273 i o powierzchni do 0,50 ha
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”
w Łomży.
7. UCHWAŁA NR 07/12 z dnia 21.02.2012r.
Na mocy § 82 ust.1 pkt 3 Statutu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”
w Łomży wyraża zgodę na zakup działki rolnej położonej w Łomży o numerze geodezyjnym
12270 i o powierzchni 0,7856 ha
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”
w Łomży.
8. UCHWAŁA NR 08/12 z dnia 21.02.2012r.
Na mocy § 82 ust.1 pkt 3 Statutu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”
w Łomży wyraża zgodę na zakup działki rolnej położonej w obrębie ulic Zawadzka, Sybiraków
w Łomży o numerze geodezyjnym 12271/2 i o powierzchni 0,3652 ha
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”
w Łomży.
9. UCHWAŁA NR 09/12 z dnia 21.02.2012r.
Na mocy § 82 ust.1 pkt 3 Statutu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”
w Łomży wyraża zgodę na zakup działki rolnej położonej w obrębie ulic Zawadzka, Sybiraków
w Łomży o numerze geodezyjnym 12272 i o powierzchni 0,7845 ha
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”
w Łomży.
10. UCHWAŁA NR 10/12 z dnia 19.04.2012r.
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt 2 Statutu Sp-ni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży
przyjmuje sprawozdanie finansowe Sp-ni za rok 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta
i wnioskiem do V Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.
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11. UCHWAŁA NR 11/12 z dnia 19.04.2012r.
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 2012 roku ”.
12. UCHWAŁA NR 12/12 z dnia 19.04.2012r.
W oparciu o § 82 ust. 3 Statutu Sp-ni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje
sprawozdanie ze swojej działalności w 2011 roku i przedkłada je V Walnemu Zgromadzeniu
celem uchwalenia.
13. UCHWAŁA NR 13/12 z dnia 19.04.2012r.
W oparciu o § 88 ust. 3 Statutu Sp-ni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje
sprawozdanie z działalności Zarządu Sp-ni za 2011 rok”
14. UCHWAŁA NR 14/12 z dnia 19.04.2012r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje sprawozdanie z realizacji uchwał
i wniosków z IV Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa” w Łomży.
15. UCHWAŁA NR 15/12 z dnia 19.04.2012r.
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt. 16 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży
przyjmuje podział V Walnego Zgromadzenia na określoną ilość części wraz z harmonogramem.
16. UCHWAŁA NR 16/12 z dnia 19.04.2012r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje planowany porządek obrad V Walnego
Zgromadzenia Członków w 2012r.
17. UCHWAŁA NR 17/12 z dnia 19.04.2012r.
Na podstawie § 82 ust 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza uchwala " Regulamin przetargu na
ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych.”
18. UCHWAŁA NR 18/12 z dnia 19.04.2012r.
Na mocy § 82 ust 1 pkt 3 Statutu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w
Łomży wyraża zgodę na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu
i przejścia przez nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 12064/106 będącej
własnością Miasta Łomża w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”
zagospodarowaną jako pas drogowy ulicy Mazowieckiej na rzecz każdoczesnego właściciela
działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 12064/199.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży.
19. UCHWAŁA NR 19/12 z dnia 19.04.2012r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży:
§ 1 . Zatwierdza podział kosztów ogólnych Spółdzielni według następującego klucza :
a) na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi – proporcjonalnie do przychodów uzyskiwanych z
eksploatacji i najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń składowych użytkowanych na cele
mieszkalne,
b) na lokale użytkowe- proporcjonalnie do przychodów uzyskiwanych z eksploatacji i najmu
lokali użytkowych,
c) na garaże proporcjonalnie do dochodów uzyskiwanych z eksploatacji i najmu garaży.
§ 2. Wprowadza rozliczenie kosztów działalności SKS według następującej zasady :
a) w/w koszty podzielić na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do przychodów
wnoszonych przez właścicieli i użytkowników lokali oraz właścicieli lokali wyodrębnionych.
20.UCHWAŁA NR 20/12 z dnia 30.08.2012r.
W oparciu o § 82 pkt 1 ust 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży
przyjmuje „Informację z wykonania planu finansowego Spółdzielni za II kwartał 2012 roku ”.
21. UCHWAŁA NR 21/12 z dnia 30.08.2012r.
Na mocy § 6 Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego
Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej
„Perspektywa”
w Łomży wyraża zgodę na dofinansowanie kosztów remontów urządzeń
dźwigowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Por. Łagody 1, 3, 5, 7
w Łomży ze środków funduszu zasobowego spółdzielni .
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży.
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22. UCHWAŁA NR 22/12 z dnia 30.08.2012r.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży wyraża zgodę na
sfinansowanie kosztu budowy fontanny wraz z maszynownią na terenie rekreacyjno-sportowym
SM ”Perspektywa” przy ul. Ks. Anny w Łomży ze środków funduszu zasobowego spółdzielni .
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży.
23. UCHWAŁA NR 23/12 z dnia 30.08.2012r.
Rada Nadzorcza zatwierdza nową, obowiązującą od dnia 01.01.2013r. stawkę funduszu
eksploatacyjnego:

lokale mieszkalne z 1,30 zł/m2 na 1,55 zł/m2

lokale użytkowe z 2,50zł*/m2 na 2,75 zł*/m2
( ostatnia podwyżka obowiązuje od dnia 01.03.2007r.)

garaże :
- pod budynkami z 1,02zł*/m2 na 1,27 zł*/m2
- wolnostojące z 1,37zł*/m2 na 1,62 zł*/m2.
(ostatnia podwyżka obowiązuje od dnia 01.02.2004r).
* przy stawce eksploatacyjnej lokali użytkowych i garaży doliczany jest podatek VAT.
24. UCHWAŁA NR 24/12 z dnia 25.10.2012r.
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 za III kwartał 2012r.”
25. UCHWAŁA NR 25/12 z dnia 25.10.2012r.
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 2012 Panu
Józefowi Furtak .
26. UCHWAŁA NR 26/12 z dnia 25.10.2012r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży zatwierdza „Plan inwestycji mieszkaniowych na
2013 rok”.
27. UCHWAŁA NR 27 /12 z dnia 17.12.2012r.
Rada Nadzorcza przyjmuje „ Korektę planu kosztów SM „Perspektywa” za 2012 rok”.
28. UCHWAŁA NR 28/12
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży zatwierdza plan wydatków działalności społecznokulturalno- sportowej na 2013 rok.
29. UCHWAŁA NR 29/12
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje „Plan pracy Rady Nadzorczej na 2013
rok” zgodnie z załączonym projektem.
30. UCHWAŁA NR 30/12
Zgodnie z § 82 ust. 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży:
1. Rada Nadzorcza upoważnia P. Andrzeja Kiełczewskiego oraz P. Jerzego Włodkowskiego do
działania w imieniu Spółdzielni przy dokonywaniu czynności prawnej pomiędzy Spółdzielnią
a członkiem Zarządu.
2. Niniejsze upoważnienie jest ważne do dnia zakończenia kadencji obecnej Rady Nadzorczej.
W imieniu Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady
Andrzej Kiełczewski
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Załącznik do Sprawozdania
Rady Nadzorczej SM „Perspektywa”
za rok 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI RADY NADZORCZEJ
SM „PERSPEKTYWA” W ŁOMŻY
ZA OKRES 01.01.2012r. – 31.12.2012r.
1.

W okresie objętym sprawozdaniem pracowały trzy stałe Komisje Rady Nadzorczej.
Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący
- Mieczysław Narolewski

Z-ca Przewodniczącego
- Józef Drewnowski

Sekretarz
- Barbara Fabin

Członek
- Piotr Grabani

Członek
- Jerzy Włodkowski
Komisja Rewizyjna powołana została 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. Komisja powołana 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 rocznych planów działalności rzeczowo finansowych
Spółdzielni;

opiniowanie projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni;

opiniowanie kwartalnych , rocznych sprawozdań przedkładanych przez Zarząd
w zakresie realizacji wykonywania planów rzeczowo- finansowych;

przygotowanie wniosków w sprawie oceny pracy Zarządu za poszczególne okresy
sprawozdawcze danego roku - kwartały;

przedstawianie wniosku do Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzania bilansu
i rachunku wyników objętych sprawozdaniem rocznym;

wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą w zakresie nadzoru
i kontroli gospodarki finansowej oraz rachunkowości Spółdzielni.
W 2012r., Komisja Rewizyjna odbyła 4 protokołowane posiedzenia, podczas, których
rozpatrywała: „Informacje z wykonania planu finansowego Spółdzielni za 2011r.” , „Plan
kosztów i dochodów wraz ze strukturą organizacyjną Spółdzielni na 2012r.”, „Sprawozdanie
finansowe Spółdzielni za rok 2011” wraz z opinią biegłego rewidenta, oraz „Informacje
z wykonania planu finansowego Spółdzielni” za poszczególne kwartały 2012r.
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 2012.
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

Z-ca Przewodniczącego

Sekretarz

Członek

Członek

- Kazimierz Gawroński
- Janusz Zych
- Agnieszka Łupińska
- Mariusz Trawiński
- Cezary Szymonowicz
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Komisja Techniczna powołana została 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 3 protokołowane posiedzenia, na których
rozpatrywała i opiniowała informacje dotyczące:

realizacji prac w ramach funduszu remontowego w roku 2011;

planu remontów w ramach środków z funduszu remontowego na rok 2012;

rozliczenia zużycia energii elektrycznej za 2011r.;

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

rozliczenia zużycia centralnego ogrzewania w SM „Perspektywa” po sezonie
grzewczym 2011/2012” ;

przygotowania zasobów mieszkaniowych w SM „Perspektywa” do sezonu
zimowego 2012/2013;

realizacji inwestycji w 2012 r.
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 2 protokołowane posiedzenia.
Do kompetencji Komisji należało:

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

opiniowanie wpływających podań o wsparcie finansowe imprez kulturalnosportowych będących 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 V Walnym Zgromadzeniu Członków
SM „Perspektywa” w Łomży
w dniu 29.05.2012r.

Komisja Uchwał przyjęła następujące uchwały:
Uchwała nr 1
V Walne Zgromadzenie SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje uchwałę
dotyczącą przyjęcia
porządku obrad V Walnego Zgromadzenia SM
„Perspektywa w Łomży.
Uchwała nr 2

V Walne Zgromadzenie SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje uchwałę
dotyczącą przyjęcia protokołu z IV Walnego Zgromadzenia Członków SM
„Perspektywa” w Łomży.

Uchwała nr 3

V Walne Zgromadzenie SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje uchwałę
dotyczącą przyjęcia protokołu lustracji działalności inwestycyjnej SM
„Perspektywa” w Łomży za okres 01.01.2010 - 31.12.2010r .

Uchwała nr 4

W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni V Walne Zgromadzenie Członków
SM „Perspektywa” w Łomży zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej SM „Perspektywa” za rok 2011.

Uchwała nr 5

W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni V Walne Zgromadzenie Członków
SM „Perspektywa” w Łomży zatwierdza Sprawozdanie z działalności Zarządu SM
„Perspektywa” za rok 2011.

Uchwała nr 6

W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni V Walne Zgromadzenie Członków
SM „Perspektywa” w Łomży uchwala, co następuje:
§ 1.Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej
„Perspektywa” sporządzone na dzień 31.12.2011r. wraz z opinią biegłego
rewidenta :
1.Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r., po stronie aktywów i pasywów
zamyka się sumą 157 185 347,12zł.
2.Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011r.
wykazujący zysk netto w wysokości 464 288,73zł.
3.Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011r.
§ 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. Nadwyżkę bilansową ( zysk netto) za 2011 rok w wysokości 464 288,73zł.
( słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem zł,
siedemdziesiąt trzy grosze) przeznacza się:
a) kwotę 456 279,81 zł na zwiększenie funduszu remontowego zasobów
mieszkaniowych,
b) kwotę
8 008,92 zł na
pokrycie niedoboru przychodów względem
poniesionych kosztów GZM.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zysk netto przeznaczony został na zwiększenie funduszu remontowego
zasobów mieszkaniowych. Z tych środków finansowych wykonano takie
zadania jak: ułożono glazurę i terakotę w wiatrołapach, terakotę od parteru
do ostatnich pięter w klatkach schodowych oraz daszki nad wiatrołapami.
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Uchwała nr 8

Na podstawie § 72e ust 1 Statutu Spółdzielni V Walne Zgromadzenie SM
„Perspektywa” w Łomży uchwala, co następuje:
§ 1 Uchwala kierunki działania Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”
w Łomży na rok 2012 i lata następne w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.

Uchwała nr 9

Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni V Walne Zgromadzenie
SM „Perspektywa” w Łomży udziela absolutorium Prezesowi Zarządu
SM „Perspektywa” w Łomży Panu Zbigniewowi Józefowi Lipskiemu za rok
obrachunkowy 2011.

Uchwała nr 10

Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni V Walne Zgromadzenie
SM „Perspektywa” w Łomży udziela absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu
SM „Perspektywa” w Łomży Panu Leszkowi Andrzejowi Konopka za rok
obrachunkowy 2011.

Uchwała nr 11

Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni V Walne Zgromadzenie
SM „Perspektywa” w Łomży udziela absolutorium Członkowi Zarządu
SM „Perspektywa” w Łomży Pani Annie Choińskiej za rok obrachunkowy 2011r.

Uchwała nr 12

Uchwała nr 13

Na podstawie § 72e ust. 14 Statutu Spółdzielni V Walne Zgromadzenie SM
„Perspektywa” wybrało P. Zbigniewa Józefa Lipskiego Prezesa Zarządu SM
„Perspektywa” w Łomży na przedstawiciela reprezentującego Spółdzielnię na
Zjeździe Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w
Białymstoku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Na mocy § 72 e ust.6 Statutu Spółdzielni V Walne Zgromadzenie Członków SM
„Perspektywa” w Łomży:
§ 1. Wyraża zgodę na zbycie prawa własności lokalu użytkowego nr 1 o
powierzchni użytkowej 63,26 m2 i prawa własności lokalu użytkowego nr 2 o
powierzchni użytkowej 175,07 m2 położonych w poziomie piwnic budynku
wielorodzinnego przy ul. Kazańskiej 6 usytuowanego na działce gruntu o
numerze geodezyjnym 12187/34 i o powierzchni 0,1693 ha.
§ 2. Uzyskane środki finansowe z tytułu zbycia lokali użytkowych przeznacza się
na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych.

Uchwała nr 14

Uchwała nr 15

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej
„Perspektywa” w Łomży.
Na mocy § 72 e ust 6 Statutu V Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „Perspektywa”
w Łomży
wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 12064/106 o powierzchni 0,7199 ha
położonej w Łomży zagospodarowanej jako pas drogowy ulicy Mazowieckiej na
rzecz Miasta Łomża w trybie artykułu 902(1) i następnych Kodeksu Cywilnego .
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej
„Perspektywa” w Łomży.
Na mocy § 72e ust 6 Statutu V Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży wyraża zgodę
na nieodpłatne
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przekazanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 12064/199 o powierzchni 0,3526 ha położonej w Łomży przy ul.
Mazowieckiej na rzecz Miasta Łomża w trybie artykułu 902(1) i następnych
Kodeksu Cywilnego .
Wykonanie uchwały powierza
„Perspektywa” w Łomży

się Zarządowi

Spółdzielni

Mieszkaniowej

Wnioski z I części V Walnego Zgromadzenia Członków
z ulic : Ks. Janusza, Mazowiecka, Kasztelańska, Rycerska dotyczyły:
Obniżenia lub zlikwidowania progu zwalniającego przy trafostacji Ks. Janusza 20 .
Wniosek został zrealizowany w roku 2012 poprzez obniżenie progu.
Wybudowania wysokiego płotu od strony budynku Ks. Anny 22 przy boisku do gry oraz
naprawa uszkodzonego już istniejącego płotu od strony parkingu.
Wniosek dotyczący wybudowania płotu zostanie zrealizowany w pierwszym półroczu
2013r. Naprawa uszkodzonego płotu również zostanie wykonana w tym samym okresie
czasu.
Utworzenia dodatkowych miejsc parkingowych od szczytu budynku przy ul. Ks. Anny 22
Wniosek nie został zrealizowany w związku z tym, że w roku 2014 MPEC w Łomży
planuje wymianę przyłącza cieplnego przebiegającego przez
teren, na którym
ewentualnie mógłby powstać parking. Po wybudowaniu tego przyłącza podjęta zostanie
decyzja o utwardzenie tego terenu kostką polbruk .
Umieszczenia w planie remontów prac dotyczących wykonania zadaszenia nad
wiatrołapami w budynku Ks. Janusza 7.
Wniosek został zrealizowany w pierwszym kwartale 2013 roku.

1.
2.

3.

4.

1.

Wnioski z II części V Walnego Zgromadzenia Członków
z ulic: Ks. Anny, Por. Łagody, Sybiraków, Kazańska dotyczyły:
Przeprowadzenia remontu kapitalnego szybów windowych wraz z wymianą kabin
w blokach przy ul.: Por. Łagody 1,3,5,7 ze środków funduszu zasobowego Spółdzielni.
Wniosek nie został zrealizowany w roku 2013, ponieważ pojawiła się możliwość
pozyskania w latach 2014-2020 środków unijnych na wymianę wind. Dlatego też
postanowiono wykonać inny zakres prac w budynkach średniowysokich (wieżowcach)
Wykonano: wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, docieplenie wiatrołapów
i położono gresy do pierwszego spocznika na każdej klatce schodowej.

2.

Dokonania dodatkowych dosadzeń krzewów i roślin ozdobnych bezpośrednio na
rabatach przyległych do obu klatek przy ul. Por. Łagody 6A.
Wniosek został zrealizowany bezpośrednio po odbytym Walnym Zgromadzeniu.

3.

Zamontowania kamery , monitoringu na końcu ul. Kazańskiej.
Dnia 25.06.2012r. Zarząd wystąpił do Prezydenta Miasta Łomży
z prośbą
o zamontowanie kamery w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę. Prezydent
udzielił odpowiedzi, informując że w obecnych warunkach nie ma możliwości
technicznych wykonania monitoringu na ul. Sybiraków i Kazańskiej. Po wykonaniu
połączeń światłowodowych – sieci strukturalnej Miasta Łomży, która połączy istniejące
punkty nadzoru i punkty kamerowe z centrum nadzoru w Komendzie Miejskiej Policji,
będzie możliwość instalowania dodatkowych kamer.
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4.

5.

6.

Wymiana okien na klatce schodowej w budynku Kazańska 22 klatka II
Okienka na klatce schodowej zostały wymienione w roku 2012 nie tylko w klatce II,
lecz w całym bloku Kazańska 22.
Wprowadzenia zakazu parkowania samochodów ciężarowych i dostawczych
w obrębie ulic Ks. Anny 2,4,8,10.
Wniosek został zrealizowany w roku 2012.
Wybudowania zadaszonej sceny na terenie "Skate parku" przy ul. Ks. Anny
w miejscu tzw. "grzybków". Zadanie to realizowane winno być wspólnie z Urzędem
Miejskim w Łomży.
Wniosek ten nie zostanie wykonany w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych ,
ponieważ Prezydent Miasta podjął decyzję o wybudowaniu profesjonalnej muszli
koncertowej przy ul. Zjazd. Rada Miejska na wniosek Prezydenta zabezpieczyła
środki finansowe na wykonanie dokumentacji. Zdaniem Prezydenta Miasta budowa
dwóch obiektów o podobnym przeznaczeniu jest bezcelowa.

III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
SM „PERSPEKTYWA” W ŁOMŻY
ZA OKRES OD 01.01.2012r. DO 31.12.2012r.
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
- Anna Choińska
Poszczególni członkowie Zarządu kierują pracami komórek bezpośrednio
podporządkowanymi im według struktury organizacyjnej zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą
na posiedzeniu w dniu 21.02.2012r. Protokół nr 01/12
Podstawą działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"
w Łomży w 2012 r.
były: przepisy Prawa Spółdzielczego, obowiązujący statut, 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 wybrana
na III Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06. 2010r.
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 24 protokołowane posiedzenia, na których
podejmowane były decyzje ważne dla funkcjonowania Spółdzielni zarówno pod względem
organizacyjnym, finansowym jak i porządkowym. Decyzje te miały wpływ na ocenę i wynik
finansowy.
Na posiedzeniach Zarządu rozpatrywano m.in. takie zagadnienia jak :

przygotowano
projekt struktury organizacyjnej na rok 2012, który został
przedstawiony Radzie Nadzorczej celem zatwierdzenia,

analizowano na bieżąco sytuację ekonomiczno – finansową Spółdzielni,

przygotowywano i przedstawiano analizę finansową Spółdzielni za rok 2011 oraz za
poszczególne kwartały roku 2012,

przygotowano i przedstawiono „Plan kosztów i przychodów na rok 2012”,

przygotowano i przedstawiono informację na temat realizacji prac w ramach
środków z funduszu remontowego w 2011r.” ,
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przygotowano i przedstawiono informację dotyczącą zużycia energii
elektrycznej
w zasobach SM „Perspektywa” w 2011r.,
przygotowano i przedstawiono informację na temat przeprowadzonych
kontroli w 2011r.,
przygotowano i przedstawiono „Plan remontów w ramach środków
z funduszu remontowego za rok 2011”,
przygotowano i przedstawiono
sprawozdanie z realizacji uchwał
i wniosków z IV Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa”,
przygotowano sprawozdanie ze swojej działalności za 2011 rok,
przygotowano materiały do V Walnego Zgromadzenia Członków
(porządek obrad, projekty uchwał, terminy zwołania),
realizowano uchwały i wnioski będące przedmiotem obrad V 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,
dokonywano
kontroli
administracyjnej
mieszkań
zasiedlonych
i podnajmowanych,
prowadzono ciągłą kontrolę i egzekwowano 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 2012/2013r,
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.
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Podejmowane działania i decyzje przyczyniły się do utrzymania na wysokim
poziomie stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz całej infrastruktury.
Utrzymania na poziomie
z lat wcześniejszych wysokości stawki na fundusz
remontowy.
Nabycie nowych gruntów pozwoliło na dalsze prowadzenie
inwestycji
mieszkaniowych przy ul. Sybiraków i Zawadzkiej. Dzięki temu zasoby Spółdzielni
zwiększyły się. Na koniec roku 2012 w 91 budynkach wielorodzinnych było 4 814
mieszkań , w których zamieszkiwało
13 830 osób. Pomimo tego struktura
organizacyjna Spółdzielni nie ulegała zmianie.
Zarząd wysoko cenił współpracę z Radą Nadzorczą, przy wsparciu której
realizowane były trudne decyzje, przynoszące korzystne efekty dla członków
Spółdzielni.
Całej Radzie Nadzorczej serdecznie dziękujemy.
Ufamy, iż z nowo wybraną Radą uda nam się również w kolejnych latach stworzyć
warunki do pomyślnego rozwoju naszej Spółdzielni.
Zarząd SM „Perspektywa” w Łomży

1.

INFORMACJA ZARZĄDU SM „PERSPEKTYWA” W ŁOMŻY
NA TEMAT PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM

W 2012 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” w Łomży została poddana
kontrolom przez instytucje, takie jak: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży, bank
PKO BP SA Oddział 2 w Białymstoku, Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny
w Białymstoku oraz Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w
Łomży. Łącznie przeprowadzono 7 kontroli, a ich zakres przedmiotowy w układzie
chronologicznym przedstawia się następująco:
1. Pierwsza kontrola została przeprowadzona 11 kwietnia 2012r. przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży. Przedmiotem kontroli była ocena
warunków zdrowotnych środowiska pracy polegająca na sprawdzeniu stanu faktycznego z
obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2. 30 maja 2012r. 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;
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stosowania i księgowania wykupu odsetek;
naliczania oraz anulowania i kapitalizowania oprocentowania zadłużenia
odsetek przejściowo wykupionych ze środków budżetu państwa.
Oceniono również:







z tytułu

weryfikację przez spółdzielnię wniosków o zawieszenie spłaty rat, złożonych przez
lokatorów;
zgodność dokumentów źródłowych z zapisami we wniosku spółdzielni złożonym
w banku;
rozliczenie wpłat dokonywanych przez lokatorów w okresie zawieszenia oraz
sprawdzenie, czy spółdzielnia posiada wnioski lokatorów o umorzenie zadłużenia oraz
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. 2012r.

Kontrola wykazała, iż Spółdzielnia prowadzi ewidencję analityczną zgodnie z wymogami
przewidzianymi w ustawie z dn. 30.11.1995r. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3.

W okresie czerwiec – sierpień 2012r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łomży przeprowadził 3 kontrole w zakresie oceny stanu sanitarno – technicznego.
W ramach kontroli w dniach 15.06.2012r. i 17.08.2012r. dokonano przeglądu łącznie 35
piaskownic zlokalizowanych przy ulicy:
–

Mazowiecka 2-4, Mazowiecka 3-5-7, Mazowiecka 6, Ks. Janusza 2-4, Ks. Janusza 68, Ks. Janusza 7-9, Ks. Janusza 10-12, Ks. Janusza 11-13, Księcia Janusza 14-1618, Ks. Janusza 17, Ks. Janusza 19a-21a, Ks. Janusza 23-23a, Kasztelańska 1-4,
Kasztelańska 2-6-8, Rycerskiej 4-4a, Rycerskiej 6-8, Rycerskiej 5-7-10 i przy ulicy Ks.
Anny 1-3, Ks. Anny 2-4, Ks. Anny 5-7-9, Ks. Anny 8-10, Ks. Anny 14-16;

–

Kazańskiej 2-4, Kazańskiej 8 i Por. Łagody 9-11, Por. Łagody 1-3-5-7, Kazańskiej 6,
Por. Łagody 12, Kazańskiej 12, Kazańskiej 14-16, Kazańskiej 18-20, Kazańskiej 2224, Por. Łagody 6, Por. Łagody 8-10, Sybiraków 6-8, Sybiraków 7-9-11, Sybiraków
10-12, Kazańskiej 26-28.
W niektórych przypadkach wydano zalecenia w zakresie uzupełnienia tabliczki o zakazie
wyprowadzania psów, a także o wykonaniu zabezpieczeń piaskownic utrudniających
dostęp do nich zwierzętom.
Zalecenia w zakresie uzupełnienia tabliczek wykonano. Natomiast ogrodzenie placów
zabaw wykonywane jest w miarę możliwości finansowych Spółdzielni. W 2012r. ogrodzone
zostały place zabaw przy blokach Ks. Janusza 14-16-18-20-22 oraz Ks. Anny 8-10.
Trzecia kontrola 17.07.2012r. dotyczyła oceny stanu sanitarnego kompleksu sportoworekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Księżnej Anny.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
4.

W okresie 04 września 2012r. – 21 października 2012r. Spółdzielnia została poddana
lustracji pełnej (ustawowej) przeprowadzonej przez lustratorów działających na podstawie
upoważnienia wydanego przez Dyrektora Biura – Pełnomocnika Zarządu Spółdzielczego
Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku.
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Lustracją objęto całokształt działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2009r. do
31.12.2011r.
Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku na podstawie wyników lustracji
wydał pozytywną ocenę działalności Spółdzielni. Nie wydano żadnych wniosków
polustracyjnych.
5.

Ostatnia kontrola została przeprowadzona w dniu 29.11.2012r. przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży. Przedmiotem
kontroli była ocena utrzymania obiektu budowlanego – budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażami pod względem zgodności z przepisami ustawy z dnia 07 lipca
1994r. prawo budowlane.
Kontrola dotyczy budynku przy ulicy: Sybiraków 14, Ks. Janusza 21A oraz Kazańska 7.
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.
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2. SPRAWY CZŁONKOWSKIE
DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWA W 2012 ROKU
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” w Łomży na dzień 31grudnia 2012r. liczyła 4.742
członków w tym :
4.718 - członków zamieszkałych
24 - członków oczekujących
Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni stanowią:
91 budynki wielorodzinne:
4.814 mieszkania
w tym :
- 3.013 na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
- 233 na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu:
- 1.559 prawo odrębnej własności lokalu
9 mieszkania socjalne
473 garaże:
w tym:
- 121 wolnostojących
- 352 w budynkach wielorodzinnych
1 segment
- 1
mieszkalno-usługowy na warunkach spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu
125 lokali użytkowych
W roku 2012 zasiedlono 68 mieszkań i 26 garaży w budynku przy ul. Sybiraków 18,
wybudowane za środki własne przyszłego użytkownika.
W 123 przypadkach nastąpiła zmiana właściciela mieszkania w związku z obrotem
mieszkań na rynku wtórnym .
Od dnia wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na dzień
31.12.2012r przeniesiono na rzecz członków ogółem 1.559 praw własności do lokali
mieszkalnych, 194 do garaży, 33 do lokali użytkowych, 23 segmentów i 1 pawilonu handlowousługowego.
W 2012 roku ogółem wyodrębniono:
 117 lokali mieszkalnych
- 23 spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
- 9 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
- 85 z nowego budownictwa

38 garaży
Kontynuowano zapisy na budowę mieszkań przy ul. Zawadzkiej 59, rozpoczęto nabór na
planowaną budowę w budynku przy ul. Zawadzkiej 61.
W związku z udzielaniem premii gwarancyjnych przez bank PKO w dalszym ciągu
następuje wyrejestrowanie książeczek mieszkaniowych. Uzyskane środki, przeznaczano na
nowe inwestycje, przekształcenia lub zakup mieszkań na rynku wtórnym.
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3. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
ZAKRES PRAC EKSPLOATACYJNYCH WYKONYWANYCH W 2012 ROKU
Do obowiązków działu eksploatacji należy utrzymanie w należytym stanie technicznym i
estetyczno-porządkowym zasobów mieszkaniowych na terenie naszej Spółdzielni.
Zasoby lokalowe na koniec grudnia 2012 roku obejmowały:
283.142,89 m2
- 91 budynków mieszkalnych wielorodzinnych tj. 4814
264.565,04 m2

mieszkań o łącznej powierzchni
- segmenty mieszkalno-użytkowe

1 szt.

- lokale użytkowe na parterze (własnościowe)

123 szt.

182,10 m2
6.490,78 m2

- lokale użytkowe na parterze (najem)

14 szt.

619,18 m2

- lokale użytkowe w piwnicy (najem)

16 szt.

739,29 m2
1.913,90 m2

- baza
- garaże

473 szt.

7.843,48 m2

- piwnice użytkowe (najem)

178 szt.

789,12 m2

W roku 2012 wykonywane prace obejmowały niżej wymienione działalności:
elektryczną, hydrauliczną , stolarską, budowlaną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody,
wodno-kanalizacyjną, deszczową.
W ramach bieżącej konserwacji i napraw zrealizowano:

1690 zgłoszeń hydraulicznych,

1199 zgłoszeń stolarskich,

1593 zgłoszeń elektrycznych,

769 zgłoszeń dekarskich,

753 zgłoszeń gospodarczych w tym spawalnicze, murarsko-malarskie,

296 usług dla ludności.
W celu zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji zasobów mieszkaniowych dział
eksploatacji wykonał następujące prace konserwacyjne:
W miesiącach letnich 2012 roku pokryto papą termozgrzewalną 2788,5 m2 dachów na 6
budynkach /wykaz poniżej:
1
KS.JANUSZA 17
3
KAZAŃSKA 4
4
KAZAŃSKA 12
5
KAZAŃSKA 18
6
KAZAŃSKA 1
7
P.ŁAGODY 1- hydrofornia
I.
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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 23 mieszkaniami.
W celu poprawy wentylacji w mieszkaniach lokatorów zamontowano 38 szt. deflektorów.
II.

Zgodnie z harmonogramem wykonano przeglądy budynków:
ELEKTRYCZNE
1.
POR. ŁAGODY
1,3,5, 6, 6A,7,8,9,10,11, 12
2.
SYBIRAKÓW
6, 7, 8, 9,10, 11,12,14
3.
MAZOWIECKA
2,3,4,5,6,7
4.
KASZTELAŃSKA
1,2,4,6,8
5.
KS.ANNY
1,2,3,4,5,7,8,9,10,14,16, 22
6.
RYCERSKA
2,3,3A,4,4A,5,6,7,8,10
7.
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
8.
KAZAŃSKA
2,4,6,7,8,12,14,16,18,20,22,24,26,28

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

1.
2.
3.
4.

GAZOWE – GAZ ZIEMNY
KAZAŃSKA
MAZOWIECKA
POR.ŁAGODY
RYCERSKA
KS.JANUSZA
SYBIRAKÓW

2,4,12,14,16,18,20,22, 24,26,28
2,3,4,5,6, 7
1, 3, 6, 6A,7, 8,9,10, 11,12
3A, 4, 4A
11, 13,15,19A, 21A, 23A
7, 9, 11,10,12, 14

GAZOWE - PROPAN-BUTAN
KS.ANNY
1,2,3,4,8 10,14
KAZAŃSKA
7
KS. JANUSZA
2,4,6,7,8,9,10,12
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.
Dokonano wymiany głowic i zaworów na pionach ciepłej i zimnej wody w budynkach:
- Ks. Janusza 4
- Ks. Janusza 7
Zgodnie z planem dokonano wymiany wodomierzy w 5 budynkach w ilości 754 szt.
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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:
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 - 8 szt.
- krzewy żywopłotowe liściaste - 947 szt.
- rośliny liściaste – różne – 144 szt.
- rośliny iglaste – 30 szt.
W ramach prowadzonych inwestycji posadzono:
- rośliny iglaste – 42 szt.
- drzewa - 21 szt.
- rośliny liściaste różne - 100 szt.
- krzewy żywopłotowe liściaste – 500 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 2012 odbyło się wiele imprez i festynów
przygotowanych przez naszą Spółdzielnię, szkoły, PCK i inne organizacje sportowe.
W okresie od m-ca lutego do września 2012 roku odbyły się:
a) Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
b) Igrzyska Sportowo – Rekreacyjne –PWSIiP
c) Dzień Przedszkolaka – PWSIiP
d) Dzień Dziecka – P.Gimnazjum Nr.8
e) Wielka Orkiestra Swiątecznej Pomocy
f)
Półmaraton Łomżyński - ŁK Biegowy
g) Spektakl Teatralny - MDK
h) Turniej Miast na Szlaku Książąt Mazowieckich – Urząd Miasta
i)
Turniej Piłki Nożnej dla Młodzieży
oraz wiele innych nie mniej ważnych, które również przyczyniły się do rozwoju i edukacji
fizycznej dzieci i młodzieży oraz zapewniły wykorzystanie czasu wolnego.
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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.
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 zostały również zamontowane w procesie inwestycyjnym przy nowo wybudowanym
budynku przy ul. Sybiraków 18 (5 szt.).
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 tablicach ogłoszeniowych obok spisu lokatorów zostały podane ważniejsze telefony ,
między innymi Policyjne telefony zaufania , telefon kontaktowy z dzielnicowymi, jak również
telefon do Spółdzielni (dyżur całodobowy).

4. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI
Majątek Spółdzielni na dzień 31.12.2012 r. zamyka się kwotą 152 763 tys. złotych i stanowią go:
AKTYWA TRWAŁE





wartości niematerialne i prawne
rzeczowe aktywa trwałe
należności długoterminowe
inwestycje długoterminowe

AKTYWA OBROTOWE





zapasy
należności krótkoterminowe
inwestycje krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU



fundusze własne
zobowiązania długoterminowe
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145 221

tys.zł

4
140 141
4 851
225

tys.zł
tys.zł
tys.zł
tys.zł

7 542

tys.zł

45
740
5 761
996

tys.zł
tys.zł
tys.zł
tys.zł

152 763

tys.zł

142 344
4 887

tys.zł
tys.zł




zobowiązania krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE:







grunty
budynki i budowle
urządzenia techniczna
środki transportu
środki trwałe w budowie
inne środki trwałe

4 245
1 287

tys.zł
tys.zł

140 141

tys.zł

17 762
109 551
37
48
12 694
49

tys.zł
tys.zł
tys.zł
tys.zł
tys.zł
tys.zł

Fundusze własne Spółdzielni w 2012 r
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

w tys. zł.

Nazwa funduszu

Stan f-szu
na początek
roku 2012

Fundusz udziałowy
Fundusz zasobowy
F-sz wkł.mieszkaniowych
F-sz wkł. budowlanych
Fundusz z aktualizacji
Zysk netto

221
42 154
5 487
96 048
169
464

Stan f-szu
na koniec
roku 2012
227
43 938
4 932
92 875
0
372

%

102,7
104,2
89,9
96,7
0
80,2

Fundusz udziałowy uległ zwiększeniu na skutek wpłaty udziałów przez nowych członków.
Fundusz zasobowy zwiększył się z związku ze wzrostem funduszu wkładów zaliczkowych
( zaliczki na poczet budowy nowych mieszkań ).
Wkłady mieszkaniowe zmniejszyły się na skutek przekształcenia mieszkań, ze
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności.
Wkłady budowlane zmniejszyły, w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali
mieszkalnych, użytkowych i garaży.
Pozostałe dane ekonomiczne
Lp.

1.

2.

Wyszczególnienie

w tys. zł
Wykonanie w 2011 r.

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

19 649

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

19 185

29

Wykonanie w 2012 r.

20 654

20 282

Wynik finansowy

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

464

372

71
2 602
2 663
10

10
2 674
2 682
2

401

418

Rozliczenie kosztów eksploatacji bieżącej lokali mieszkalnych
Lp.

Wyszczególnienie

Koszty 2011 r.

Podatek od nieruchom. i opłaty za wieczyste
użytkowanie gruntów
2
Usługi porządkowe
3
Amortyzacja
4
Energia elektryczna
5
Prowizje bankowe
6
Ubezpieczenia majątku
7
Usługi na rzecz Spółdzielni
8
Koszty administrowania i konserw. GZM
9
Pozostałe koszty (materiały, PFRON, bhp,)
10 Lustracja, badanie bilansu
Razem
1

w tys. zł
Koszty 2012
r.

572,0

574,3

622,3
35,3
319,4
156,3
70,9
182,8
2 293,8
425,3
7,4
4 685,5

634,4
33,7
347,1
149,7
71,8
634,4
2 210,6
515,1
21,2
5 192,3

Powyższa tabela przedstawia składniki kosztów eksploatacji, pokrywanych
z wnoszonych przez Państwa opłat w wysokości 1,30 zł/m 2 miesięcznie. Stawka ta
obowiązywała od 1.03.2007 r. do 31.12.2012r.
Zadania wykonane w ramach funduszu remontowego w 2012 roku realizowane były
z wniesionych opłat tj.0,70 zł/m 2 powierzchni lokalu ( stawka obowiązuje od 01.02.2004 r.)
oraz dodatniego wyniku finansowego za 2011 r. :
- remont klatek schodowych
1 944,8 tys.zł
- prace drogowe, malowanie pasów
206,3 tys.zł
- docieplenie budynku Ks.Janusza 7
123,3 tys.zł
- remont dachów
106,3 tys.zł
- remont kominów na budynkach mieszkalnych
98,0 tys.zł
- remont wiatrołapów, daszków i schodów wejściowych
71,3 tys.zł
- remont placów zabaw
60,6 tys.zł
- wymiana liczników cw, zw
43 8 tys.zł
- remont elewacji i logii
21,1 tys.zł
- wymiana głowic zaworów cw
6,2 tys.zł
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5. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU EKSPLOATACJI LOKALI
MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY.
Całkowite zadłużenie w opłatach eksploatacyjnych według stanu na dzień
31.12.2012 r. stanowi kwotę 418 346 zł.
Kształtowanie się zaległości w opłatach eksploatacyjnych
Lokale użyt.
Lokale
garaże
woda
mieszkalne
pom.składowe
Okres zadłużenia
Ilość
Ilość
Ilość
kwota
kwota
kwota
osób
osób
osób

Ogółem
Ilość
osób

kwota

poniżej 1 m-ca

766

82 229

83

5 226

889

78518

1738

165 973

od 1-2 m-cy

118

51 336

16 10 131

22

6 361

156

67 828

od 2-3 m-cy

46

32 557

6

6 954

5

2 395

57

41 906

od 3-5 m-cy

36

43 342

2

2 145

4

4 030

42

49 517

powyżej 5 m-cy

28

86 478

2

158

3

6 486

33

93 122

109 24 614

923

97790

2026

418 346

Razem:

994 295.942

Porównanie tabelaryczne
zadłużeń czynszowych na dzień 31.12. 2011 r. i na dzień 31.12.2012 r.

Przedziały
zadłużenia

zł

Ilość
dłużników
w 2011 r.

Kwota
zadłużenia
w 2011 r.

Ilość
dłużników
w 2012 r.

% zadł. do
roku
ubiegłego

Kwota
zadłużenia
w 2012 r.

Poniżej 500

1828

208 505

1853

200 423

96,12%

500 - 1.000

102

66 740

108

72 483

108,61%

1.001 - 2.000

30

43 176

38

51 583

119,47%

2.001 - 3.000

10

25 250

12

28 688

113,62%

3.001 - 5.000

5

20 451

12

45 270

221,36%

5.001 - 10.000

3

20 448

3

19 899

97,32%

Powyżej 10.000

1

16 704

0

0

0,00%

Razem:

1979

401 274

2026

418 346

104,25%
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Wysokość zadłużenia ma istotne znaczenie dla zachowania płynności finansowej
Spółdzielni, dlatego prowadzone są różne działania zapobiegające wzrastaniu długu.
Dbając o interesy wszystkich mieszkańców naszego osiedla podejmujemy działania
egzekucyjne gdy zaległości z opłatami czynszu wynoszą ponad dwa miesiące. Wysyłamy
wezwania do zapłaty (wysłano 757 wezwań), kierujemy pozwy do sądu w celu wydania
nakazów zapłaty (skierowano 46 pozwów), a w przypadku dalszego uchylania się od
regulowania zadłużenia kierujemy wnioski do komornika. W 2012 roku skierowaliśmy 13
wniosków. W przypadku 6 wniosków komornik wyegzekwował zadłużenie, 7 wniosków jest w
trakcie realizacji.
Egzekucja zadłużeń za zużycie wody, skutkuje odcięciem dopływu ciepłej wody do
mieszkań, jeżeli osoba nie reaguje na wezwania do zapłaty.
Dłużnicy naszej Spółdzielni mają możliwość zwrócenia się do Zarządu
o rozłożenie zadłużenia na raty. Osobom nie radzącym sobie z płatnościami doradzamy
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 prowadzimy rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej dłużników. W stosunku do
dłużników mających 5-cio miesięczne zaległości czynszowe i notorycznie się uchylających od
płatności, Zarząd Spółdzielni podejmuje decyzje o skierowaniu wniosku do Rady Nadzorczej
o wykluczenie z członkostwa Spółdzielni. W roku 2012 nie skierowano takiego wniosku.
W przypadku osób nie podejmujących współpracy, w celu redukcji zadłużenia
kierujemy do sądu pozwy o wydanie wyroku nakazującego opróżnienie lokalu mieszkalnego.
Kierujemy również wnioski do komornika o wyegzekwowanie należności po przez
przeprowadzenie egzekucji z własnościowego prawa do lokalu. Komornik zrealizował dwa
wnioski, a jeden wniosek jest w trakcie realizacji. Ostateczną decyzję, jaką podejmuje Zarząd
Spółdzielni ( w stosunku do zadłużonych osób nie rokujących spłaty), jest zrealizowanie
wyroków sądu o opróżnienie lokalu mieszkalnego.
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7. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PERSPEKTYWA”
W ŁOMŻY W 2012R. i LATACH NASTĘPNYCH
W roku 2012 kontynuowana była realizacja:

Budynku nr 2 ul. Sybiraków 18 w obrębie ulicy Sybiraków– Zawadzkiej na gruncie, który
został nabyty w roku 2009 - działka o numerze geodezyjnym 12 274 i powierzchni 1,2334 ha

Budynki Zawadzka 59 i Zawadzka 61 na gruntach nabytych w 2011r. o powierzchni
1,1196 ha.
Bloki wybudowane do końca 2012r
W roku 2012 została zakończona realizacja budynku mieszkalnego nr 1 przy ulicy Sybiraków
18
Termin realizacji bloku – kwiecień 2011r. – listopad 2012r.
Ilość mieszkań – 68
Ilość garaży – 26
Powierzchnia użytkowa mieszkań – 4121,70 m2
Ilość kondygnacji nadziemnych – 4
Ilość kondygnacji podziemnych – 1
Powierzchnia zabudowy – 1422,90 m2
Wykonawcą budynków była firma Inwestbud sp.j. Baranowski,Radziejewski
Projektant budynku – firma Usługi Projektowe „Probud” s.c. Białystok
Bloki będące w realizacji w 2012r.
W związku z tym, że w dalszym ciągu był popyt na kupno mieszkań w zasobach
naszej spółdzielni
prowadzone były analizy terenów przyległych do osiedla SM
„Perspektywa” pod kątem ich ewentualnego nabycia w celu kontynuowania budownictwa
mieszkaniowego.
Zarząd Spółdzielni wystąpił do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zakup działki o
numerze geodezyjnym 12420 , części działki o numerze 12268, części działki o numerze
12269 . Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na ich nabycie – uchwała nr 7/10 z dnia 07.09.2010r.
Ogółem nabyto 11 196 m2 gruntu .
Koncepcja zagospodarowania tego gruntu wykonana przez Biuro Projektowe Probud
Białystok przewidziała budowę na tym terenie dwóch budynków : nr 7 i 8 ( Zawadzka 59, 61 )
W sierpniu 2011r. na ww. działkach rozpoczęła się realizacja budynku nr7 – Zawadzka 59 :
 Ilość mieszkań – 92, ilość garaży – 33 , ilość lokali usługowych – 5
 Powierzchnia użytkowa mieszkań – 4976,70 m2
 Powierzchnia użytkowa usług – 259,60m2
 Powierzchnia użytkowa garaży – 510,00m2
 Ilość kondygnacji nadziemnych – 4
 Ilość kondygnacji podziemnych – 1
Realizacja bloku przewidziana jest na okres od 15.08.2011r do 15.09.2013r.
Na działkach nabytych w 2011r. rozpoczęto w 2012r. jeszcze jeden budynek – nr 8 ,
Zawadzka 61 :
 Ilość mieszkań – 56
 Ilość garaży – 17
 Powierzchnia użytkowa mieszkań – 2838,50 m2
 Powierzchnia użytkowa garaży – 290,80m2
 pozwolenie na budowę Nr 161/12 z dnia 06.07.2012r.
 data rozpoczęcia robót: 01.08.2012r.
 termin zakończenia (wg umowy): 30.05.2014r
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Inwestycje mieszkaniowe planowane w latach następnych
W związku z tym, że grunty zakupione w poprzednich latach pod budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne zostały zagospodarowane , za zgodą Rady Nadzorczej podjęto
decyzje o zakupie działek gruntu w obrębie aktualnie prowadzonych inwestycji .
W wyniku tych działań nabyto działki o łącznej powierzchni 0,8152 ha .
Czynione są starania aby do końca lipca sfinalizować zakup trzeciej działki .
Pozwoli to na zrealizowanie zamierzenia określonego w koncepcji zabudowy na podstawie
której spółdzielnia uzyskała na te tereny decyzję o warunkach zabudowy .

8. INFORMACJA Z REALIZACJI PRAC W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
REMONTOWEGO W 2012 ROKU
Nr
1.

2.

3.

4.

RODZAJ PRAC
Remont klatek schodowych – położenie gresów
Ks.Janusza 20, 21, 22, 23, 17 (wiatrołapy),
Ks.Anny 3, 5, 10, 22,
Rycerska 5, 6, 7, 8
Kasztelańska 2, 6,
Kazańska 2, 4, 6, 7, 12, 14
Por.Łagody 9,
Por.Łagody 1, 3, 5, 7, ( położenie gresów do parterów, remont wiatrołapów)
Sybiraków 8,
Dodatkowo wykonane zostały przebudowy wiatrołapów mające na celu likwidację
zbyt dużych przeszkleń, montaż pochwytów PCV,demontaż zbiorników stalowych .
Malowanie klatek wraz z wymianą okienek

Ks.Janusza 12, 21, 22,

Rycerska 4, 4A, 5, 6, 7, 8,

Kasztelańska 2, 6, 4, (1.klatka)

Kazańska 4, 6, 7,

Por.Łagody 9,

Sybiraków 6, 10,

Ks.Anny 16,
Prace drogowe :
Plan :
Wykonanie parkingów przy budynkach Ks.Janusza12-14
Wykonanie podjazdu dla samochodów specjalistycznych-Ks.Janusza 9
Wykonanie :
Parking Ks.Jan.6,8,Maz4,Ks.Jan.9,
Parking Ks.Jan 12-14
Chodnik Ryc.6
Remont drogi Ks.Anny 8
Parking Ks.Anny 10,14,16 ( wraz z chodnikiem)
Remont kominów na budynkach mieszk.: Ks.Anny 4,7,8,10
- wykonano zgodnie z planem
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5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Krycie dachów papą;
Plan:Kazańska 4,12,18,Ks.Janusza 17- druga część
Wykonanie : Ks.Jan.17, Kazańska 4, 12, 18 Por.Łag.5, Kazańska 1
Remont placów zabaw:
Plan: Odnowienie urządzeń placów zabaw
wykonanie ogrodzeń placów zabaw przy budynkach :
Ks. Janusza 14-16-18, Ks.Anny 8-10
Wykonanie : zgodnie z planem
Remonty posadzek loggii – posadzki kwalifikowane są do remontu w trakcie danego
roku
Plan - Remont części elewacji obecnie wykonanej z płytek typu gres budynku
Mazowiecka 1 wraz z malowaniem konstrukcji stalowej garaży i wykonaniem
dodatkowego odwodnienia – Wykonanie - zamiennie wykonano remont części
elewacji budynku Ks.Janusza 7 ze względu na jej dużą degradację
Ks.Janusza 7 - wykonanie docieplenia płyty stropowej VIII klatki schodowej – IV
piętro
Wymiana głowic zaworów cw - Ks.Janusza 4,7
Malowanie pasów na parkingach
Wymiana liczników cw, zw : 754 szt.
Ks.Anny 10, 8, Ks.Janusza 7, 9, Kazańska 12 – zgodnie z planem

9. INFORMACJA NA TEMAT PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W
RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REMONTOWEGO W 2013 ROKU
Nr
1.

2.

RODZAJ PRAC
Remont klatek schodowych – położenie gresów
 Ks.Janusza 17 ( bez wiatrołapów)
 Rycerska 10
 Kasztelańska 1
 Kazańska 16
 Por.Łagody 12
 Mazowiecka 6 ( wiatrołapy)
Malowanie klatek schodowych
 Rycerska 3, 10,
 Kasztelańska 1,
 Kazańska 16,
 Por.Łagody 6, 8, 10, 12,
 Mazowiecka 3,6
 Ks.Janusza 8, 9, 10, 14, 18,
 Ks.Anny 1, 4, 5, 7, 14,22 (1.klatka)
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3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Wykonanie parkingów – ogółem około 126 miejsc postojowych
 Ks.Janusza 2-4 – pomiędzy altanką śmietnikową , boiskiem do kosza
 Ks.Janusza 6-8 – nowy parking pomiędzy budynkami 8 i 6 równoległy do
istniejącego dojazdu
 Ks.Janusza 12-14 – przedłużenie istniejącego parkingu
 Mazowiecka 2-4 – nowy parking pomiędzy bud.Mazowiecka 4 i parkingiem
strzeżonym
 Rycerska 2 – wzdłuż dojazdu do budynku
 Kazańska 1 – przedłużenie istniejącego parkingu
 Ks.Anny 9-7-5 - od strony balkonów bud.Ks.Anny 9
 Kasztelańska 6 i 8 – od strony balkonów i wzdłuż ul. Kasztelańskiej
 Por.Łagody 11 – w szczycie budynku
Remont kominów na budynkach mieszkalnych :
Kasztelańska 8, Por.Łagody 9 .
Wykonanie daszków nad wiatrołapami
 Ks.Janusza 7
 Kasztelańska 1
 Rycerska 10
Daszki nad balkonami narożnymi ostatnich pięter
 Ks.Janusza 15 ,
 Ks.Janusza 19A
Krycie dachów papą;
Kazańska 7,
Sybiraków 6-8 ,
Remont dźwigów osobowych Por.Łagody 5 - dofinansowanie
Docieplenie filarków międzyokiennych
z wymianą obróbek – Kazańska 12 , Por.Łagody 12
Wymiana liczników ciepłej i zimnej wody – 749 szt.
Ks.Janusza 7, 10, 12
Mycie elewacji – typowanie po okresie zimowym

IV. KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI NA 2013 ROK I LATA NASTĘPNE.
Działalność Spółdzielni w 2013r. stanowić będzie kontynuację kierunków przyjętych przez
V Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży.
Do strategicznych zadań Zarządu należy podejmowanie działań mających na celu poprawę
stanu technicznego budynków mieszkalnych, infrastruktury towarzyszącej, bezpieczeństwa
i porządku .
Ten cel chcemy osiągnąć poprzez realizację niżej wymienionych kierunków działania:
1. Podjęcie działań mających na celu pozyskanie środków z funduszy unijnych , m.in. na:
- docieplenie budynków mieszkalnych,
- wymianę wind wraz z remontem szybów ,
- dofinansowanie infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.
W latach 2014-2020 w województwie podlaskim po raz pierwszy będzie możliwość
skorzystania przez spółdzielnie mieszkaniowe ze środków unijnych.
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2.Kontynuowanie działań remontowo-modernizacyjnych poprawiających stan techniczny
i estetyczny zasobów mieszkaniowych, w tym m.in. :
- remont klatek schodowych poprzez położenie gresów ,
- malowanie klatek - W 2013 r. przewidziano do wykonania 127 klatek
- wykonanie parkingów -W 2013r. zaplanowano wykonanie126 miejsc parkingowych,
- remont kominów wentylacyjnych na dachach budynków mieszkalnych,
- wykonanie daszków nad wiatrołapami,
- krycie dachów papą,
- remont dźwigów osobowych,
- wymiana liczników cw, zw,
- mycie, odgrzybienie, konserwacja elewacji,
- coroczne remonty placów zabaw w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym.
3. Realizację inwestycji mieszkalnych z infrastrukturą techniczną :
zakończenie realizacji budynku mieszkalnego przy ul. Zawadzkiej 59 w miesiącu
październiku 2013r. Liczba mieszkań - 92 , lokali użytkowych -5, garaży- 33,
kontynuowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami przy ul.
Zawadzkiej 61. Liczba mieszkań -56, garaży – 17.
podejmowanie działań mających na celu rozpoczęcie inwestycji mieszkaniowych na
gruntach już nabytych oraz planowanych do zakupu.
4. Utrzymanie bezpiecznego wskaźnika płynności finansowej Spółdzielni, m.in. poprzez
skuteczną windykację zadłużeń czynszowych wobec Spółdzielni.
5. Organizowanie zajęć na terenie rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży
mieszkającej na naszym osiedlu przy wykorzystaniu środków przeznaczonych na działalność
społeczno-kulturalno- sportową.
6. 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.
Podejmowanie wspólnych działań mających na celu
ograniczenie zanieczyszczania
odchodami zwierzęcymi terenów zielonych i chodników. W tym celu rozstawione zostaną na
całym osiedlu pojemniki na psie odchody .
7. Współpraca z Radą Miejską, Prezydentem Miasta na rzecz poprawy infrastruktury
osiedlowej. W ramach tej współpracy w roku 2013 wybudowane zostanie na terenie sportowo
–rekreacyjnym „Miasteczko ruchu drogowego” do nauki jazdy na rowerach. Zadanie to
zostanie sfinansowanie ze środków uzyskanych z budżetu państwa.
Podpisane zostały stosowne umowy z Urzędem Miasta, Komendą Miejską Policji w Łomży,
WORD w Łomży i SM „Perspektywa” w Łomży regulujące sposób użytkowania tego obiektu.
Spółdzielnia będzie użytkownikiem miasteczka.
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V.

PROJEKT UCHWAŁ

UCHWAŁA NR 1/2013
VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży
z dnia …….06.2013r.
w przedmiocie: przyjęcia proponowanego porządku obrad
VI Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje uchwałę
dotyczącą
przyjęcia/nie przyjęcia
proponowanego porządku obrad VI Walnego Zgromadzenia Członków .
UCHWAŁA NR 2/2013
VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży
z dnia ...........06.2013r.
w przedmiocie: przyjęcia protokołu z V Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa”
w Łomży
VI Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje uchwałę
dotyczącą
przyjęcia/nie przyjęcia
Protokołu z V Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa” w Łomży.
UCHWAŁA NR 3/2013
VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży
z dnia ……….06.2013r.
w przedmiocie: przyjęcia protokołu z przeprowadzonej lustracji pełnej SM „Perspektywa”
w Łomży za okres 01.01.2009 - 31.12.2011r .
W oparciu
o§ 72e ust.4 Statutu Spółdzielni VI Walne Zgromadzenie Członków
SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje uchwałę dotyczącą
przyjęcia/nie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej lustracji pełnej SM „Perspektywa”
w Łomży za okres 01.01.2009 - 31.12.2011r .
UCHWAŁA NR 4/2013
VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży
z dnia .........06. 2013r.
w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM
„Perspektywa” za rok 2012.
W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni VI Walne Zgromadzenie Członków SM
„Perspektywa” w Łomży zatwierdza/ nie zatwierdza
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM „Perspektywa” za 2012 rok.
UCHWAŁA NR 5/2013
VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży
z dnia ……..06. 2013r.
w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności SM „Perspektywa” za rok
2012.
W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni VI Walne Zgromadzenie Członków SM
„Perspektywa” w Łomży zatwierdza/ nie zatwierdza
Sprawozdanie Zarządu z działalności SM „Perspektywa” za 2012 rok.
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UCHWAŁA NR 6/2013
VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży
z dnia ...........06. 2013r.
w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SM „Perspektywa” za rok 2012
wraz z opinią biegłego rewidenta
W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni VI Walne Zgromadzenie Członków SM
„Perspektywa” w Łomży uchwala , co następuje:
§1
Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”
sporządzone na dzień 31.12.2012r. wraz z opinią biegłego rewidenta:
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., po stronie aktywów i pasywów
zamyka się sumą 152.762.722,49zł.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012r.
wykazujący zysk netto w wysokości 372.396,19 zł.
3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA NR 7/2013
VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży
z dnia ...........06. 2013r.
w przedmiocie: podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2012 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 nadwyżki bilansowej- zysku netto za 2012 rok w wysokości 372.396,19 zł.
( słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące,
trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych,
dziewiętnaście groszy) przeznacza się na zwiększenie funduszu remontowego zasobów
mieszkaniowych.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/2013
VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z
dnia ……….06.2013r.
w przedmiocie: przyjęcia kierunków działalności Spółdzielni na rok 2013 i lata następne
Na podstawie § 72e ust 1 Statutu Spółdzielni VI Walne Zgromadzenie Członków SM
„Perspektywa” w Łomży uchwala, co następuje:
§ 1 Uchwala kierunki działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży na rok
2013 i lata następne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
UCHWAŁA NR 9/2013
VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z
dnia .............06.2013r.
w przedmiocie : udzielania absolutorium Prezesowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży,
Panu Zbigniewowi Józefowi Lipskiemu za rok obrachunkowy 2012r.
Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni VI Walne Zgromadzenie Członków SM
„Perspektywa” w Łomży
udziela / nie udziela
absolutorium Prezesowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży Panu Zbigniewowi Józefowi
Lipskiemu za rok obrachunkowy 2012.
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UCHWAŁA NR 10/2013
VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży
z dnia .............06.2013r.
w przedmiocie: udzielania absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Perspektywa”
w Łomży, Panu Leszkowi Andrzejowi Konopka za rok obrachunkowy 2012.
Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni VI 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 2012.
UCHWAŁA NR 11/2013
VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży
z dnia .............06.2013r.
w przedmiocie: udzielania absolutorium Członkowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, Pani
Annie Choińskiej za rok obrachunkowy 2012.
Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni VI Walne Zgromadzenie Członków SM
„Perspektywa” w Łomży
udziela / nie udziela
absolutorium Członkowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, Pani Annie Choińskiej za rok
obrachunkowy 2012.
UCHWAŁA NR 12/2013
VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia
.........06.2013r.
w przedmiocie: zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o nr
geodezyjnym 12064/195 położonej przy ul. Ks. Janusza 18, na prawo użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej o nr geodezyjnym 12064/197 położonej u zbiegu ul. Ks. Anny i
Zawadzkiej.
VI Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży
wyraża zgodę / nie wyraża zgody
na zamianę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o nr geodezyjnym
12064/195 i powierzchni 1000 m2 położonej przy ul. Ks. Janusza 18 będącej własnością
Państwa Małgorzaty i Waldemara Bagińskich na prawo użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej o nr geodezyjnym 12064/197 i powierzchni 1016m2 położonej u
zbiegu ul. Ks. Anny i Zawadzkiej.
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