Sprawozdanie z działalności
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Perspektywa" w Łomży

2013

Szanowni Państwo ,
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży, stosownie do § 70c I. ust. 1 Statutu
Spółdzielni informuje, że VII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” odbędzie się
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kazańskiej 1 w dwóch częściach :
I część 16 czerwca 2014 r. o godz. 1700 z ul.: Ks. Janusza, Mazowiecka, Rycerska,
Kasztelańska + członkowie oczekujący
II część 17 czerwca 2014 r. o godz. 1700 z ul.: Ks. Anny, Kazańska, Por. Łagody, Sybiraków,
Zawadzka + członkowie oczekujący
Porządek obrad VII Walnego Zgromadzenia Członków
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Otwarcie obrad.
Wybór Prezydium w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego i Sekretarz .
Zapoznanie z regulaminem obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór komisji:
- mandatowo-skrutacyjnej,
- wniosków.
Sprawozdanie komisji:
a. mandatowo-skrutacyjnej z ukonstytuowania się i prawomocności zebrania,
b. wniosków z ukonstytuowania się.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z VI Walnego Zgromadzenia Członków.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu lustracji częściowej obejmującej działalność inwestycyjną
Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży za okres od dnia 01.01.2012 do 31.12.2013 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2013 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2013 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013 wraz
z opinią
biegłego rewidenta.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej ( zysku netto) za rok 2013.
Przedstawienie informacji Zarządu z przeprowadzonych kontroli w roku 2013.
Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał i wniosków z VI Walnego Zgromadzenia Członków.
Uchwalenie kierunków działalności SM „Perspektywa” na rok 2014 i lata następne.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na
termomodernizację do kwoty 2.000.000,00 złotych.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Ponadto Zarząd informuje, że sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad VII
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 02.06.2014 r.
w godzinach: poniedziałek 7-16; wtorek- czwartek 7-15; piątek 7-14.
Zarząd SM „Perspektywa”
w Łomży
UWAGA! Do udziału w VII Walnym Zgromadzeniu Członków uprawnieni są wyłącznie
członkowie SM „Perspektywa” w Łomży /§ 68a ust 3 Statutu SM ”Perspektywa”/.
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VII 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 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
W związku z upływem poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej powołanej na lata 20102013, VI Walne Zgromadzenie Członków w dniu 24 czerwca 2013r. wybrało nową Radę
Nadzorczą na lata 2013-2016.
Na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 4 lipca 2013 r. nowo wybrana Rada ukonstytuowała się
następująco :
Prezydium Rady Nadzorczej:
1. Przewodniczący RN – Janusz Zych
2. Z-ca Przewodniczącego RN – Cezary Szymonowicz
3. Sekretarz RN – Agnieszka Łupińska
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Mieczysław Narolewski
5. Przewodniczący Komisji Technicznej - Kazimierz Gawroński
6. Przewodniczący Komisji SKS – Andrzej Wojtkowski
Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej:
1. Przewodniczący Komisji - Mieczysław Narolewski
2. Członek Komisji – Marek Jankowski
3. Członek Komisji - Agnieszka Łupińska
4. Członek Komisji – Barbara Wiśniewska
5. Członek Komisji – Barbara Fabin
6. Członek Komisji – Sylwester Sawicki
Komisja Techniczna Rady Nadzorczej:
1. Przewodniczący Komisji - Kazimierz Gawroński
2. Członek Komisji - Marek Kozłowski
3. Członek Komisji – Mariusz Trawiński
4. Członek Komisji –Cezary Szymonowicz
5. Członek Komisji - Stanisław Gawryluk
Komisja Społeczno - Kulturalno - Sportowa Rady Nadzorczej:
1. Przewodniczący Komisji - Andrzej Wojtkowski
2. Członek Komisji - Andrzej Kwiatkowski
3. Członek Komisji - Teresa Matysiuk
4. Członek Komisji - Krzysztof Kotowski
Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej normują następujące akty prawne w randze
ustaw: Ustawa Prawo Spółdzielcze, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz akty prawne
wewnątrzspółdzielcze : Statut Spółdzielni, Regulamin Rady Nadzorczej, plan pracy Rady
Nadzorczej na rok 2013.
Rada Nadzorcza pełni funkcję nadzorcze oraz funkcje kontrolne. W ramach tych
funkcji Rada Nadzorcza, zgodnie ze statutem Spółdzielni oraz Regulaminem, zatwierdza schemat

3

organizacyjny, regulaminy, plany i sprawozdania z działalności Spółdzielni oraz sprawuje bieżącą
kontrolę działań Zarządu.
Posiedzenia Rady Nadzorczej poprzedzane były posiedzeniami Komisji, a w miesiącu grudniu
2013r również posiedzeniem Prezydium. 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.
Komisje Rady odbyły następujące ilości posiedzeń:

Komisja Rewizyjna – 4,

Komisja Techniczna - 4,

Komisja Społeczno – Kulturalno – Sportowa – 3.
W omawianym okresie sprawozdawczym Rada odbyła 6 protokołowanych posiedzeń,
na których rozpatrywano zagadnienia wynikające z rocznego planu pracy Rady oraz sprawy
bieżące. Podjęte zostały 22 uchwały. Wszystkie posiedzenia odbyły się przy wysokiej frekwencji
jej członków. Przedmiotem obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, zgodnie z przyjętym planem pracy,
były m.in. następujące sprawy:
 przyjęcie analiz finansowych Spółdzielni za 2012r. i kolejne kwartały 2013r.,
ocena pracy Zarządu ( po każdym kwartale ),
 zatwierdzenie planu kosztów i przychodów SM „Perspektywa” na 2013 rok wraz ze strukturą
organizacyjną Spółdzielni,
 przyjęcie informacji z realizacji prac w ramach funduszu remontowego za 2012r.,
 uchwalenie planu remontów w ramach środków z funduszu remontowego na rok 2013r.,
 przyjęcie informacji z rozliczenia zużycia energii elektrycznej za rok 2012,
 przyjęcie informacji na temat przeprowadzonych kontroli w 2012r.,
 zatwierdzenie sprawozdania ze swojej działalności w 2012 roku,
 przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni w 2012r.,
 przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków z V Walnego Zgromadzenia
Członków w 2012r.,
 przyjęcie materiałów przygotowanych przez Zarząd na VI Walne Zgromadzenie Członków
(harmonogram, porządek obrad, projekty uchwał, inne materiały),
 zatwierdzenie sprawozdania z przeprowadzonego VI Walnego Zgromadzenia Członków w
2013r.,
 przyjęcie informacji z realizacji prac w ramach środków z funduszu remontowego na dzień
30.06.2013r.,
 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego
ogrzewania w lokalach mieszkalnych,
 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty stałej dla lokali usługowych w
miesiącach maj- wrzesień w dwunastomiesięcznym okresie rozliczeniowym,
 przyjęcie „Informacji dotyczącej rozliczania zużycia centralnego ogrzewania w SM
„Perspektywa” po sezonie grzewczym 2012/2013”,
 zatwierdzenie informacji o stanie przygotowań zasobów mieszkaniowych w SM
„Perspektywa” w Łomży do sezonu zimowego 2013/2014r,
 wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
Spółdzielni za rok 2013,
 przyjęcie „Planu inwestycji mieszkaniowych na 2014 rok ”,
 przyjęcie planu wydatków działalności społeczno-kulturalno- sportowej na 2014 r.,
 przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej SM „Perspektywa” na 2014r.,
 analizowanie pism wnoszonych do Rady Nadzorczej
Jednym z ważniejszych zagadnień oprócz wyżej wymienionych tematów było
analizowanie działań podejmowanych przez Zarząd przy wdrożeniu z dniem 1 lipca 2013r.
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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Uwzględniając 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 wysoko ocenia pracę Zarządu Spółdzielni
i wnioskuje do VII Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium .
Rejestr uchwał Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży
Rok 2013
1. UCHWAŁA NR 01/13 z dnia 21.02.2013 r.
W oparciu o § 82 pkt 1 ust 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży
przyjmuje
„ Informację z wykonania planu finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej
„Perspektywa” w Łomży za rok 2012”.
2. UCHWAŁA NR 02/13 z dnia 21.02.2013r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje „Informację z realizacji prac w ramach
środków z funduszu remontowego w 2012 roku.”
3. UCHWAŁA NR 03/13 z dnia 21.02.2013r.
W oparciu o § 82 pkt 1 ust. 2b Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” przyznaje
premię roczną za 2012r. dla każdego członka Zarządu Spółdzielni w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto.
4. UCHWAŁA NR 04/13 z dnia 21.02.2013r.
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 2013 rok” wraz ze strukturą
organizacyjną Spółdzielni .
5. UCHWAŁA NR 05/13 z dnia 21.02.2013r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje „Plan remontów w ramach środków z
funduszu remontowego na rok 2013” .
6. UCHWAŁA NR 06/13 z dnia 21.02.2013r.
W oparciu o postanowienia § 87 pkt.4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży
Rada Nadzorcza uchwala zasady wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Perspektywa”
w Łomży.
7. UCHWAŁA NR 07/13 z dnia 25.04.2013r.
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt 2 Statutu Sp-ni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje
sprawozdanie finansowe Sp-ni za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta i wnioskiem do VI
Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.
8. UCHWAŁA NR 08/13 z dnia 25.04.2013r.
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 2013 roku”
9. UCHWAŁA NR 09/13 z dnia 25.04.2013r.
W oparciu o § 82 ust. 3 Statutu Sp-ni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje
sprawozdanie ze swojej działalności w 2012 roku i przedkłada je VI Walnemu Zgromadzeniu celem
uchwalenia.
10. UCHWAŁA NR 10/13 z dnia 25.04.2013r.
W oparciu o § 88 ust. 3 Statutu Sp-ni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje
sprawozdanie z działalności Zarządu Sp-ni za 2012 rok”
11. UCHWAŁA NR 11/13 z dnia 25.04.2013r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje sprawozdanie z realizacji uchwał
i wniosków z V Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa” w Łomży.
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12. UCHWAŁA NR 12/13 z dnia 25.04.2013r.
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt. 16 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży
przyjmuje podział VI Walnego Zgromadzenia na określoną ilość części wraz z harmonogramem.
13. UCHWAŁA NR 13/13 z dnia 25.04.2013r.
W oparciu o § 76i ust. 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży Rada
Nadzorcza zatwierdza następującą liczbę członków, którzy zostaną wybrani w 2013r. do Rady
Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie
z poszczególnych nieruchomości:
- Ks. Janusza
wybiera do RN 4 członków
- Ks. Anny, Mazowiecka
wybiera do RN 4 członków
- Kasztelańska, Rycerska
wybiera do RN 3 członków
- Kazańska, Sybiraków Por. Łagody wybiera do RN 5 członków
Razem
16 członków
14. UCHWAŁA NR 14/13 z dnia 25.04.2013r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje planowany porządek obrad VI Walnego
Zgromadzenia Członków w 2013r.
15. UCHWAŁA NR 15/13 z dnia 05.09.2013r.
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 2013 roku ”.
16. UCHWAŁA NR 16/13 z dnia 05.09.2013r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży zatwierdza stawki miesięcznych zaliczek z tytułu
kosztów centralnego ogrzewania, według poniższych zasad:
- dla mieszkań mających „zwroty” oraz „dopłaty” w wysokości do 100,00 złotych po okresie
rozliczeniowym 2012/2013 utrzymać zaliczkę na dotychczasowym poziomie tj. 2,45 zł/m 2,
- dla mieszkań z „dopłatą” w wysokości: 100,00 - 200,00 złotych, zaliczka na okres rozliczeniowy
2013/2014 wzrasta o kwotę: 0,28 zł/m 2- stawka po podwyżce 2,73zł/m2,
- dla mieszkań z „dopłatą” w wysokości: 200,00 - 300,00 złotych, zaliczka na okres rozliczeniowy
2013/2014 wzrasta o kwotę: 0,42 zł/m 2- stawka po podwyżce 2,87zł/m2,
- dla mieszkań z „dopłatą” w wysokości: 300,00 - 400,00 złotych, zaliczka na okres rozliczeniowy
2013/2014 wzrasta o kwotę: 0,55 zł/m 2- stawka po podwyżce 3,00zł/m2,
- dla mieszkań z „dopłatą” w wysokości: 400,00 - 500,00 złotych, zaliczka na okres rozliczeniowy
2013/2014 wzrasta o kwotę: 0,69 zł/m 2- stawka po podwyżce 3,14zł/m2,
- dla mieszkań z „dopłatą” w wysokości: 500,00 - 600,00 złotych, zaliczka na okres rozliczeniowy
2013/2014 wzrasta o kwotę: 0,83 zł/m 2, - stawka po podwyżce 3,28zł/m2,
- dla mieszkań z „dopłatą” w wysokości: 600,00 - 800,00 złotych, zaliczka na okres rozliczeniowy
2013/2014 wzrasta o kwotę: 0,97 zł/m 2, - stawka po podwyżce 3,42zł/m2,
- dla mieszkań z „dopłatą” w wysokości 800,00 złotych i powyżej tej kwoty, zaliczka na okres
rozliczeniowy 2013/2014 wzrasta o kwotę: 1,10 zł/m 2- stawka po podwyżce 3,55zł/m2.
Powyższe stawki obowiązują od dnia 01.10.2013r .
17. UCHWAŁA NR 17/13 z dnia 05.09.2013r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży zatwierdza stawkę w wysokości 0,87 zł/m 2 netto
na poczet zaliczki z tytułu kosztów centralnego ogrzewania na okres miesięcy wiosennoletnich / maj
– wrzesień/ w dwunastomiesięcznym okresie rozliczeniowym
- dla lokali usługowych będących w zasobach spółdzielni: na prawach spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu użytkowego, z prawem odrębnej własności i będących na najmie
zlokalizowanych w budynku usługowym przy ul. Mazowieckiej nr 1 jak również w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych.
18. UCHWAŁA NR 18/13 z dnia 23.10.2013r.
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 2013r.”
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19. UCHWAŁA NR 19/13 z dnia 23.10.2013r.
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 2013 Panu Franciszkowi
Wiśniewskiemu .
20.UCHWAŁA NR 20/13 z dnia 23.10.2013r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży zatwierdza „Plan inwestycji mieszkaniowych na 2014
rok .”
21.UCHWAŁA NR 21/13 z dnia 17.12.2013r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży zatwierdza plan wydatków działalności społecznokulturalno- sportowej na 2014 rok.
22.UCHWAŁA NR 22/13 z dnia 17.12.2013r.
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje „Plan pracy Rady Nadzorczej na 2014 rok”
zgodnie z załączonym projektem.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Janusz Zych
Załącznik do Sprawozdania
Rady Nadzorczej SM „Perspektywa”
za rok 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI RADY NADZORCZEJ
SM „PERSPEKTYWA” W ŁOMŻY
ZA OKRES 01.01.2013r. – 31.12.2013r.
W okresie sprawozdawczym pracowały trzy następujące stałe Komisje Rady Nadzorczej:
Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący
- Mieczysław Narolewski

Z-ca Przewodniczącego
- Marek Jankowski

Sekretarz
- Barbara Wiśniewska

Członek
- Agnieszka Łupińska

Członek
- Barbara Fabin

Członek
- Sylwester Sawicki
Komisja Rewizyjna powołana została przez Radę Nadzorczą na podstawie § 3 ust.2 Regulaminu
Rady Nadzorczej na czas trwania jej kadencji. Celem Komisji jest zapewnienie sprawniejszego
wykonywania zadań nadzorczo - kontrolnych Rady w zakresie gospodarki finansowej
i rachunkowości Spółdzielni. Komisja Rewizyjna odbyła 4 protokołowane posiedzenia. Do jej
kompetencji należało rozpatrywanie następujących spraw:

opiniowanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2012 wraz z opinią biegłego
rewidenta,

opiniowanie projektu planu kosztów i przychodów na 2013r.,

opiniowanie projektu struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2013r.,

opiniowanie kwartalnych sprawozdań przedkładanych przez Zarząd w zakresie realizacji
wykonywania planów rzeczowo- finansowych,
 wypracowanie wniosków w sprawie oceny pracy Zarządu za poszczególne okresy
sprawozdawcze ,

zaopiniowanie wniosku Zarządu w sprawie ustalenia miesięcznych zaliczek na poczet
kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych,
1.
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zaopiniowanie wniosku Zarządu w sprawie wprowadzenia opłaty stałej dla lokali
usługowych w miesiącach majwrzesień w dwunastomiesięcznym okresie
rozliczeniowym.
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 podjęło VI Walne Zgromadzenie Członków.


2. Komisja Techniczna w składzie:

Przewodniczący
- Kazimierz Gawroński

Z-ca Przewodniczącego
- Marek Kozłowski

Sekretarz
- Mariusz Trawiński

Członek
- Cezary Szymonowicz

Członek
- Stanisław Gawryluk
Komisja Techniczna powołana została na mocy § 3 ust 2 Regulaminu Rady Nadzorczej przez
Radę Nadzorczą Spółdzielni na czas trwania jej kadencji.
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 4 protokołowane posiedzenia, na których
rozpatrywała i opiniowała informacje dotyczące:

realizacji prac w ramach funduszu remontowego w roku 2012,

planu remontów w ramach środków z funduszu remontowego na rok 2013,

rozliczenia zużycia energii elektrycznej za 2012r.,

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

realizacji uchwał i wniosków z V Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa”
w Łomży,

rozliczenia zużycia centralnego ogrzewania w SM „Perspektywa” po sezonie grzewczym
2012/2013” ,

realizacji prac w ramach środków z funduszu remontowego na dzień 30.06.2013r.,

przygotowania zasobów mieszkaniowych w SM „Perspektywa” do sezonu zimowego
2013/2014,

działań podejmowanych przez Spółdzielnię dotyczących wdrożenia z dniem 1 lipca br.
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

kierunków działalności SM „Perspektywa” na 2013r. i lata następne,

planu inwestycji mieszkaniowych na 2014 rok.
Ponadto Członkowie Komisji dokonali przeglądu zrealizowanych inwestycji w ostatnim
okresie czasu. Oceniono wykonanie budynków Sybiraków 14,16,18 z całą infrastrukturą
towarzyszącą.
3. Komisja Społeczno – Kulturalno – Sportowa w składzie:

Przewodniczący
- Andrzej Wojtkowski

Z-ca Przewodniczącego
- Andrzej Kwiatkowski

Sekretarz
- Teresa Matysiuk

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, na których rozpatrywano
następujące sprawy:

opiniowanie wpływających podań o wsparcie finansowe imprez kulturalno- sportowych
będących dla Zarządu podstawą podjęcia decyzji o wypłacie środków na dane cele,
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przedkładanie Zarządowi Spółdzielni własnych wniosków dotyczących dofinansowania
imprez sportowo – kulturalnych na osiedlu,

współpraca z pracownikami Spółdzielni w prowadzeniu wywiadu środowiskowego o
członkach Spółdzielni będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej – na podstawie tych
opinii 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”,
W oparciu o swoje kompetencje Komisja zajmowała się również przygotowaniem
założeń i opracowywaniem planu wydatków działalności społeczno – kulturalno- sportowej na
rok 2014


II. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW
przyjętych na VI Walnym Zgromadzeniu Członków
SM „Perspektywa” w Łomży
w dniu 24.06.2013r.
Komisja Uchwał i Wniosków przyjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr 1 dotycząca przyjęcia proponowanego porządku obrad VI Walnego Zgromadzenia
SM „Perspektywa”.
Uchwała Nr 2 dotycząca przyjęcia protokołu z V Walnego Zgromadzenia Członków .
Uchwała nr 3 dotycząca przyjęcia protokołu z lustracji pełnej SM „Perspektywa” w Łomży za
okres 01.01.2009- 31.12.2011r.
Uchwała Nr 4 zatwierdzająca Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM „Perspektywa”
za rok 2012.
Uchwała Nr 5 zatwierdzająca sprawozdanie Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży w sprawie
wyników finansowych z działalności za rok 2012.
Uchwała Nr 6 W oparciu § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni VI Walne Zgromadzenie Członków
SM „Perspektywa” w Łomży
§ 1 Zatwierdziło 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 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 zadecydowano
§1. Podział nadwyżki bilansowej- zysk netto za 2012 rok w wysokości 372.396,19
zł. ( słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące, trzysta dziewięćdziesiąt sześć
złotych, dziewiętnaście groszy) przeznaczyć
na zwiększenie funduszu
remontowego zasobów mieszkaniowych.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zysk netto w całości przeznaczono na fundusz remontowy. Z tych środków
wykonano m.in. takie zadania jak: wybudowano nowe miejsca parkingowe na
osiedlu, pokryto dachy budynków papą termozgrzewalną, wymieniono liczniki
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ciepłej i zimnej wody, pomalowano klatki schodowe i wymienione zostały
okienka, wyłożono gresem klatki schodowe.
Uchwała Nr 8 Na podstawie § 72e ust 1 Statutu Spółdzielni VI Walne Zgromadzenie SM
„Perspektywa” w Łomży uchwaliło kierunki działania Spółdzielni Mieszkaniowej
„Perspektywa” w Łomży na rok 2013
i lata następne w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała Nr 9 udzielająca absolutorium Prezesowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, Panu
Zbigniewowi Józefowi Lipskiemu za rok obrachunkowy 2012.
Uchwała Nr 10 udzielająca absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Perspektywa”
w Łomży, Panu Leszkowi Andrzejowi Konopka za rok obrachunkowy 2012.
Uchwała Nr 11 udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży
Pani Annie Choińskiej za rok obrachunkowy 2012.
Uchwała Nr 12 dotycząca zamiany 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 1016 m2 położonej u zbiegu ul. Ks. Anny i Zawadzkiej
Wnioski i zapytania z I części VI Walnego Zgromadzenia Członków
z ulicy Ks. Janusza dotyczyły:
1. Prośba o wykonanie prac w garażach przy ul. Ks. Janusza 11:
- odwodnienie garaży,
- nieszczelny strop, pęknięcia i ubytki w stropie na podjeździe do garaży,
- zapadliny przy studzienkach kanalizacji sanitarnej i deszczowej – ich niedrożność.
Wykonano następujące prace. Podwyższono chodnik przy ul. Ks. Janusza od strony bloku Ks.
Janusza 11-13. Pozwoli to wyhamować odpływ wody napływającej bezpośrednio z ulicy na
parking i do garaży. Wykonano dodatkowo ako o dużej przepustowości, które przecina spływ
wody z parkingów i części jezdnej w kierunku garaży. Przełożono kostkę przy garażach
ukierunkowując spływ wody do ako. Wyprowadzono rynny poza tarasy umiejscowione nad
przejazdami garażowymi.
Wykonane prace powinny rozwiązać problem opisany we wniosku.
Miejsce przecieków i pęknięć na stropie zostało poddane szczególnej obserwacji w okresie
jesienno- zimowym.
W miesiącu kwietniu br. podjęto decyzję o naprawieniu płyty stropowej, usunięte zostały ubytki
i odnowiono cały ciąg korytarza garażowego.
2. Niedostateczne sprzątanie podjazdu do garaży przy bloku Ks. Janusza 11.
Wydano polecenie firmie sprzątającej, aby z większą częstotliwością i dokładnością wykonywała
swoje obowiązki. Zobowiązano również Administratora Spółdzielni, aby przynajmniej raz na
miesiąc dokonała sprawdzenia jakości wykonywanej pracy.
3. Ogrodzenie placu zabaw pomiędzy blokiem Ks. Janusza 7-9
Zdaniem Zarządu nie zachodzi potrzeba wykonania ogrodzenia placu zabaw i ponoszenia
zbędnych kosztów, gdyż usytuowanie placu nie zagraża bezpieczeństwu przebywających tam
dzieci.
4. Przyciąć wierzby pomiędzy blokami Ks. Janusza 7-9.
Powyższe zadanie zostało zlecone specjalistycznej firmie, która dokonała
przycięcia
i ukształtowania drzew oraz krzewów zgodnie z wnioskiem.
5. Przestawić pojemniki na szkło i plastik przy śmietniku pomiędzy blokami Ks. Janusza 7-9.
Pojemniki na szkło, plastik, papier zostały ustawione w miesiącu lipcu 2013r. przy wskazanej
altance śmietnikowej.
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6. Przedstawić koszty działania Zarządu tj. Prezesa i Gł. Księgowej: czyli wynagrodzenie brutto,
premie, nagrody, koszty telefonów, koszty delegacji, koszty eksploatacji samochodu.
Wnioskodawczyni udzielona została odpowiedz następującej treści:
 Rada Nadzorcza działając w oparciu o postanowienia Statutu Spółdzielni § 87 pkt 4 podjęła
Uchwałę nr 08/2009 z dnia 20.02.2009r. dotyczącą wynagrodzenia Prezesa Zarządu i Jego
Zastępcy:

Prezes Zarządu - wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2,0-krotności średniego
wynagrodzenia pracowników Spółdzielni (z wyłączeniem Członków Zarządu) za kwartał
poprzedzający zatrudnienie bądź przeszeregowanie,
- dodatek funkcyjny w wysokości 0,3 krotności wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek stażowy,
- premia roczna, uzależniona jest od oceny pracy poszczególnych członków Zarządu za okres
sprawozdawczy.

Z-ca Prezesa Zarządu -wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1,7-krotności średniego
wynagrodzenia pracowników Spółdzielni (z wyłączeniem Członków Zarządu) za kwartał
poprzedzający zatrudnienie bądź przeszeregowanie,
- dodatek funkcyjny w wysokości 0,2 krotności wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek stażowy,
- premia roczna, uzależniona jest od oceny pracy poszczególnych członków Zarządu za okres
sprawozdawczy.
Nadmienić należy, że Główna Księgowa nie jest członkiem Zarządu. Wynagrodzenie jej wynika z
umowy o pracę, a udostępnienie tej informacji godziłoby w tajemnicę stosunku pracy i mogłoby
naruszać dobro osobiste.

W zakresie działalności Zarządu wykorzystywany jest 1 telefon komórkowy o
abonamencie wynoszącym 112,60zł brutto/1m-c. Telefon wykorzystywany jest przez Prezesa
Zarządu.

Koszty delegacji:
2012r.
I półrocze 2013r.
Prezes Zarządu
0 zł
163,81 zł
Z-ca Prezesa
156,73 zł
143,76 zł

Zarząd nie posiada do własnej dyspozycji samochodu służbowego / limuzyny/. Samochód
będący na stanie Spółdzielni, który został kupiony w 2006 roku wykorzystywany jest do bieżącej
działalności Spółdzielni m.in. do zaopatrzenia, przewozu materiałów i urządzeń potrzebnych przy
wykonywaniu niezbędnych prac eksploatacyjnych. Kierowca obsługujący samochód wykonuje
jednocześnie funkcję zaopatrzeniowca i magazyniera.
Średni miesięczny koszt eksploatacji samochodu wynosi 1.200 zł.
7. Wyjaśnić kto jest właścicielem kortów tenisowych, mini golfa, parkingów. Jakie są koszty utrzymania,
jaki zysk z w/w ma Spółdzielnia.
Właścicielami kortów tenisowych, mini golfa i parkingów są członkowie Spółdzielni, a tymi
nieruchomościami zarządzają statutowe organy Spółdzielni.
Część nieruchomości w tym korty tenisowe i mini golf zostały oddane w bezpłatne użytkowanie
poprzez zawarcie określonych umów osobom prywatnym (członkom Spółdzielni), zamieszkałym na
terenie naszego osiedla. Osoby te zobowiązane są do utrzymania obiektów w należytym stanie.
Dzięki temu Spółdzielnia nie musi ponosić kosztów bieżących związanych z obsługą i dozorem.
Natomiast wpływy z tytułu parkingów wynoszą 870zł/ miesięcznie.
8. Podać koszt zakupu pojemników na segregowane śmieci. Czy była wybrana najkorzystniejsza
oferta? Czy zakup był celowy, czy jest możliwość segregacji śmieci?
Zarząd poinformował wnioskodawczynię, że Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
nałożyła obowiązek na zarządców nieruchomości wyposażenia w odpowiednie pojemniki na
odpady
komunalne . Również Uchwałą Rady Miasta Łomża zobowiązano zarządców
nieruchomości do wyposażenia posesji w odpowiednie pojemniki.
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Zgodnie z wolą mieszkańców podjęto decyzję o zakupie pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów.
W miesiącu kwietniu przeprowadzono negocjacje cenowe z firmami, które oferowały tego typu
pojemniki. W wyniku negocjacji wybrano najkorzystniejszą ofertę i złożono stosowne zamówienie.
Koszt zakupu 1 pojemnika 360 l. wyniósł 240 zł netto, natomiast 660 l. 540 zł netto. Zakup
wcześniejszy był bardzo korzystny, ponieważ cennik z lipca br. przedstawia się następująco:
pojemnik 360l. - 430,50zł netto, natomiast 660l. - 1.137,75zł netto. Należy podkreślić ,że w tym
okresie na rynku występował brak nowych pojemników.
Aby w pełni zabezpieczyć potrzeby w pojemniki na odpady mieszane, przyjęto ofertę firmy
wcześniej świadczącej usługi w zakresie wywozu nieczystości z terenu naszego osiedla. Firma ta
zaoferowała odkupienie pojemników 1100l. w cenie 450zł + VAT.
W związku z powyższym Zarząd powołał komisję, która dokonała oceny jakości i stanu
technicznego zaoferowanych pojemników. Komisja stwierdziła, że jakość pojemników jest dobra . W
związku z tym podjęto decyzję o zakupie 207 szt. w wynegocjowanej cenie 400zł netto/1
pojemnik.
Dla porównania w miesiącu sierpniu 2013r. cena nowych pojemników 1100l. wynosiła w zależności
od firmy średnio 1.700zł.
9. Dlaczego strona internetowa Spółdzielni jest martwa, bezużyteczna? Jaki jest koszt utrzymania tej
strony?
Strona internetowa Spółdzielni nie jest portalem społecznościowym, służy jedynie do przekazu
konkretnych informacji swoim mieszkańcom. Nie wpłynęły do Spółdzielni dotychczas żadne uwagi
na temat funkcjonowania tej strony.
Roczny koszt utrzymania domeny wynosi 123 zł brutto.
10.Jaki Spółdzielnia osiąga zysk z wynajmowanych pomieszczeń i na co jest ta kwota przeznaczona?
Środki uzyskane w 2013r. z wynajmowanych pomieszczeń po potrąceniu należnego podatku
wynoszą 32.829zł netto. Jest to część składowa zysku za 2013r., który zgodnie z uchwalą Walnego
Zgromadzenia może być przeznaczony na fundusz remontowy. Przychody z najmu lokali,
pomieszczeń służą pokrywaniu wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości,
której dotyczą.
11.Umieścić w planie remontów „ wykonanie remontu schodów wejściowych w budynku Ks. Janusza
7”.
Prace dotyczące wykonania schodów wejściowych do klatek schodowych bloku Ks. Janusza 7
przed zgłoszeniem wniosku zostały ujęte w planie remontowym na 2013 rok. Remont schodów
został wykonany w miesiącu październiku 2013r.
12.Wyremontować piwnice ogólnodostępne wraz z oknami w bloku Ks. Janusza 7.
W miesiącu wrześniu 2013r dokonano przeglądu okienek piwnicznych. Okienka, które wymagały
wymiany zostały wymienione przed okresem zimowym. Natomiast nie jest planowane w najbliższej
przyszłości przeprowadzanie remontu piwnic i docieplenie stropów. Koszty związane z tymi
pracami byłyby bardzo wysokie.
Prace wykonane na tym budynku przekroczyły znacząco wpływy uzyskane z tytułu opłat na fundusz
remontowy.
13.Sprzątanie piwnic w bloku przy ul. Ks. Janusza 7 przynajmniej raz w miesiącu.
Zarząd wydał polecenie firmie sprzątającej, aby z większą częstotliwością i dokładnością
wykonywała swoje obowiązki. Zobowiązano również Administratora Spółdzielni, aby przynajmniej
raz na miesiąc dokonała sprawdzenia jakości wykonywanej pracy.
14.Izolacja ścian podpiwniczenia przed wilgocią w budynku Ks. Janusza 7.
Izolacja ścian podpiwniczenia w klatce narożnej Ks.Janusza 7 została wykonana w 2013r.
15.Rozważyć możliwość spisywania liczników wody co 6 miesięcy, tak jak za energię elektryczną.
Razem z czynszem naliczyć średni ryczałt z 6 m-cy. Co ma służyć obniżeniu kosztów utrzymania.
Zarząd uważa, że obecny, miesięczny sposób rozliczenia odczytu wodomierzy ciepłej i zimnej wody
jest dobry i sprawdził się od momentu wprowadzenia tej formy odczytu tj. od 1996r. Wcześniejszy
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sposób odczytu ryczałtowego ( raz na 3 miesiące) nie sprawdził się, ponieważ nie było bieżącej
kontroli tych urządzeń i występowały duże różnice pomiędzy licznikiem głównym a licznikami
indywidualnymi.
Zaletami aktualnego systemu są :
- bieżąca kontrola urządzeń pomiarowych ,
- wykrywanie i eliminowanie wszelkich przecieków (np. uszkodzona spłuczka, bateria),
- wykrycie tych , którzy pobierają wodę poza pomiarem.
Spółdzielnia „Perspektywa” należy do nielicznych w woj. podlaskim, w której straty wody
pomiędzy licznikiem głównym a licznikami indywidualnymi oscylują w granicach 5-7%.
Z wiedzy uzyskanej ze Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku wynika,
że straty wody w niektórych spółdzielniach przekraczają 20%.
Znane są przypadki w naszej Spółdzielni, iż w wyniku awarii spłuczki, zużycie wody w okresie 1
miesiąca wyniosło ponad 25 m3 .
16.Wycięcie lub przycięcie drzew przy bloku Ks. Janusza 20 kl. V , ponieważ utrudniają codzienne
życie , nie dopuszczają dziennego światła do pomieszczeń mieszkalnych.
W miesiącu wrześniu 2013r. odbyło się spotkanie z udziałem mieszkańców klatki V z ul. Ks.
Janusza 20. Na tym spotkaniu ustalono w jaki sposób rozwiązać zgłoszony problem. W miesiącu
grudniu 2013r. zostały podcięte korony 2 drzew oraz jedno wycięto za zgodą Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży. Pozostałe cięcia od strony balkonów wykonano w
miesiącu marcu 2014r.
17. Prośba o zagospodarowanie chociaż części boiska przy bloku Ks. Janusza 18 urządzeniami do
ćwiczeń ruchowych.
Wniosek dotyczący zamontowania urządzeń do ćwiczeń ruchowych został zrealizowany
w miesiącu sierpniu 2013r. Urządzenia zostały ustawione w szczycie budynku Ks. Janusza 14.
Lokalizacja ta pozwoli na korzystanie z nich mieszkańcom pobliskich bloków tj. Ks. Janusza
10,12,14,16,18,20,22.
18.Prośba o zwiększenie miejsc parkingowych przed blokiem Ks. Janusza 21.
Administracja Spółdzielni dokonała lustracji terenu wokół budynku Ks.Janusza 21 . Stwierdzono, że
nie ma terenu przed blokiem umożliwiającego wykonanie parkingu. Poproszono w piśmie
wnioskodawczynię o wskazanie miejsca , gdzie widziałaby lokalizację takiego parkingu. Do chwili
obecnej wnioskodawczyni nie zaproponowała miejsca ,które mogłoby służyć na wybudowanie
parkingu.
19.Kontrolować właścicieli psów –brak sprzątania po swoich pupilach. Dotyczy terenu zlokalizowanego
przy ul. Ks. Janusza.
Zarząd podjął i podejmuje wszelkie działania, aby rozwiązać problemy związane z odchodami
psimi. W roku 2012-2013 zakupiono ponad 50 pojemników i rozstawiono je na całym osiedlu SM
„Perspektywa”. O tym fakcie powiadomiono Straż Miejską i Policję z prośbą o egzekwowanie
utrzymania czystości przez właścicieli psów. Fakt rozstawienia pojemników rozpropagowany został
również poprzez środki masowego przekazu.
Z przykrością należy stwierdzić, że Spółdzielnia nie ma uprawnień egzekucyjnych w stosunku do
właścicieli psów. Tymi organami są Straż Miejska i Policja.
20.Prośba „ o przegłosowanie we wszystkich grupach członkowskich jednego terminu dla wszystkich
grup członkowskich” . Wnioskodawczyni motywuje to tym, że „jesteśmy jedną spółdzielnią i nie
można nas dzielić. Mamy jeden cel”.
Zarząd poinformował wnioskodawczynię, że w dniu 31.07.2007r. weszła w życie nowelizacja ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, która zniosła grupy członkowskie. W
dniu 29.11.2007r. odbyło się ostatnie Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Perspektywa”.
Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz statutem spółdzielni, najwyższym organem jest
Walne Zgromadzenie Członków. Podział Walnego Zgromadzenia na części wynika z art. 8 ³ ust. 1
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz z § 68a statutu spółdzielni. Zasady zaliczania
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członków do poszczególnych części Walnego oraz podział na określoną liczbę części należy do
kompetencji Rady Nadzorczej.
Wprowadzenie Walnego Zgromadzenia i danie możliwości uczestnictwa w posiedzeniu
i procedowaniu każdemu z członków spółdzielni jest dobrą decyzją. Wiązało się to jednak ze
znaczącym zwiększeniem, w stosunku do posiedzeń Zebrania Przedstawicieli Członków, liczby
osób uczestniczących w posiedzeniu. Wprowadzając powyższe przepisy należało zatem
uwzględnić powierzchnie lokalowe oraz organizację, dlatego też ustawodawca przewidział
możliwość podziału Walnego Zgromadzenia na części.
Odbywanie Walnego w kilku częściach nie powinno być odbierane jako podział spółdzielców, gdyż
jest to jedynie zabieg techniczny, mający na celu umożliwienie każdemu członkowi spółdzielni
udziału w Walnym Zgromadzeniu. Podkreślić należy, iż w spółdzielni jest obecnie 4 769 członków.
Reasumując, stwierdzić należy, iż Walne Zgromadzenie jest dzielone na części w oparciu
i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W obecnym stanie lokalowym spółdzielni nie ma
możliwości przeprowadzenia posiedzenia w jednej części.
21.Prośba o przydzielenie mieszkańcom miejsca parkingowego z oznaczeniem nr rejestracyjnego
samochodu.
Prawo spółdzielcze nie dopuszcza do oznakowania parkingów dla konkretnych osób
z przypisaniem numeru rejestracyjnego. Takie określanie miejsc praktykowane jest we wspólnotach
mieszkaniowych i u deweloperów. Z reguły jest to związane z odpłatnością.
Nadmienić należy, że parkingi i place zabaw w Spółdzielni są terenami wspólnymi,
ogólnodostępnymi.
Wnioski z II części VI Walnego Zgromadzenia Członków
z ulic Ks. Anny, Mazowiecka dotyczyły:
1. Wymalowanie elementów stalowych obudowujących garaże przy ul. Mazowieckiej 1.
W miesiącach sierpień- wrzesień 2013 wykonane zostały takie prace jak: wymieniono przerdzewiałe
rynny dachowe, oczyszczono z rdzy i pomalowano konstrukcję stalową oraz elewację ścian
zewnętrznych w przejeździe garaży .
2. Dokonać naprawy spływu wody do studzienek ściekowych przy ul. Mazowieckiej 1.
W miesiącu kwietniu 2014r. dokonano przebudowy odpływu wód opadowych od strony Ks. Anny 4 ,
która w ubiegłych latach powodowała zalewanie garaży.
3. Prośba o rozbudowanie parkingu – zwiększenie miejsc parkingowych w obrębie ul. Ks. Anny 2, 4.
W miesiącu listopadzie 2013 r. zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami bloków Ks.
Anny 2 i 4. Celem tego spotkania było wskazanie przez mieszkańców lokalizacji przyszłego
parkingu. Większość osób uczestnicząca w spotkaniu wyraziła zgodę na wybudowanie parkingu.
we wskazanym miejscu .
W związku z powyższym zadanie zostało wykonane w miesiącu kwietniu 2014r.
Wnioski z III części VI Walnego Zgromadzenia Członków
z ulic Rycerska, Kasztelańska dotyczyły:
1. Prośba o przegląd i naprawę balkonów przy ul. Kasztelańskiej 4.
W miesiącu październiku 2013r. dokonany został przegląd loggii balkonowych w bloku
Kasztelańska 4, w tym w lokalach mieszkalnych wskazanych we wniosku. Wytypowane zostały
balkony, które wymagają bieżącej naprawy. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w planie
remontów na rok 2014. W tym też roku prace zostaną wykonane.
2. Prośba o obsadzenie trawników krzewami przy ul. Rycerskiej 10, ponieważ są niszczone przez ich
deptanie.
Nasadzenia uzupełniono zgodnie z wnioskiem w miesiącu marcu 2014r.
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Wnioski z IV części VI Walnego Zgromadzenia Członków
z ulic Kazańska, Por. Łagody, Sybiraków dotyczyły:
1. Wymienić centralę domofonową w budynku przy ul. Kazańska 22 klatka II.
Centrala domofonowa w budynku przy ul. Kazańska 22 klatka II została wymieniona w miesiącu
lipcu 2013r.
2. Rozpatrzeć możliwość wybudowania fontanny na skate –parku.
Spółdzielnia posiada dokumentację techniczną na wykonanie fontanny. Ze względu na nakłady
jakie należy ponieść z tytułu jej wykonania tj. kwota ponad 550 tys. zł Zarząd wystąpi do
Marszałka Województwa Podlaskiego o pozyskanie środków unijnych na ten cel.
Z posiadanej wiedzy wynika, że dofinansowanie tego typu zadania może wynieść ponad 70%.
Dlatego też niezasadnym jest wykładanie środków spółdzielczych w całości na to zadanie.
3.Zmniejszenie placu zabaw, poszerzenie pasa zieleni oraz postawienie ławek na terenie przy
bloku Por. Łagody 11.
W miesiącu lipcu 2013r dokonano szczegółowej lustracji całego placu zabaw pomiędzy blokami
Por. Łagody 9-11, Kazańska 8. Oceniono, że podział na strefy sportową i zabawową jest
prawidłowy.
W celu jednak zapewnienia lepszego wykorzystania placu zabaw w miesiącu marcu 2014r.
zamontowano urządzenia do ćwiczeń ruchowych wraz z ustawiono ławkę.
4.Rozwiązać problem ciągłego zalewania piwnic po ulewnych deszczach w budynku Kazańska 12.
W miesiącu wrześniu 2013r. zamontowano zasuwy zwrotne (burzowe) na odpływie w studniach
rewizyjnych kanalizacji deszczowej od budynku mieszkalnego przy ul. Kazańskiej 12. Działania
te, winny rozwiązać zgłoszony problem.

III.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
SM „PERSPEKTYWA” W ŁOMŻY
ZA OKRES OD 01.01.2013r. DO 31.12.2013r.
Bieżącą działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży w 2013 roku
kierował 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
21.02.2013r. Protokół nr 01/13
Podstawą działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Łomży w 2013 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 VI Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.06.2013r.
W minionym 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 :
 analizowano na bieżąco sytuację ekonomiczno – finansową Spółdzielni,
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przygotowywano i przedstawiano analizę finansową Spółdzielni za rok 2012 oraz za
poszczególne kwartały roku 2013,
 przygotowano i przedstawiono „Plan kosztów i przychodów na rok 2013”,
 przygotowano projekt struktury organizacyjnej na rok 2013, który został przedstawiony
Radzie Nadzorczej celem zatwierdzenia,
 przygotowano i przedstawiono
informację
dotyczącą zużycia energii elektrycznej
w zasobach SM „Perspektywa” w 2012r.,
 przygotowano i przedstawiono informację na temat przeprowadzonych kontroli w 2012r.,
 przygotowano i przedstawiono informację na temat realizacji prac w ramach środków
z funduszu remontowego za rok 2012,
 przygotowano i przedstawiono sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z V Walnego
Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa”,
 przygotowano sprawozdanie ze swojej działalności za 2012 rok,
 przygotowano i przedstawiono „Plan remontów w ramach środków z funduszu remontowego
za rok 2013”,
 przygotowano materiały do VI Walnego Zgromadzenia Członków (harmonogram, podział na
części, porządek obrad, projekt uchwał),
 realizowano uchwały i wnioski będące przedmiotem obrad VI 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,

podejmowano decyzje w sprawach członkowskich,
 przedstawiono informację o stanie przygotowań zasobów mieszkaniowych w SM
„Perspektywa” w Łomży do sezonu zimowego 2013/2014r,

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.
Jednym z ważniejszych zagadnień oprócz wyżej wymienionych tematów było
podejmowanie działań związanych z wdrażaniem z dniem 1 lipca 2013r. Ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Zagadnienia związane z tym tematem były wielokrotnie omawiane
na posiedzeniach Zarządu.
Podejmowane działania i decyzje przyczyniły się do utrzymania na wysokim poziomie
stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz całej infrastruktury.
Nabycie nowych gruntów pozwoliło na dalsze prowadzenie inwestycji mieszkaniowych przy ul.
Zawadzkiej. Dzięki temu zasoby Spółdzielni zwiększyły się. Na koniec roku 2013 w 92 budynkach
wielorodzinnych było 4 907 mieszkań , w których zamieszkiwało 13 564 osoby. Pomimo tego
struktura organizacyjna Spółdzielni nie ulegała zmianie.
Zarząd SM „Perspektywa” w Łomży
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1.

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

W 2013 roku w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży przeprowadzono
w sumie 6 kontroli:
1.

Pierwszą jednostką kontrolującą była Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski SA Oddział 2 w Białymstoku. W dniu 28 maja 2013r. sprawdzono
prawidłowość prowadzenia przez Spółdzielnię ewidencji analitycznej zadłużenia z
tytułu kredytu 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;
 rozliczania 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;
 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. 2013r.
Kontrola wykazała, iż Spółdzielnia prowadzi ewidencję analityczną zgodnie
z wymogami przewidzianymi w ustawie z dn. 30.11.1995r. a zawieszenie spłaty
kredytu dokonywane jest prawidłowo z zachowaniem ewidencji zawieszeń od IV
kwartału 1997r. na podstawie wniosków złożonych przez lokatorów.
Nie stwierdzono nieprawidłowości.
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2.

15 lipca 2013r. kontrolę przeprowadził Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Łomży. Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył oceny stanu
sanitarnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Księżnej
Anny. Sprawdzono stan faktyczny z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
Nie stwierdzono nieprawidłowości.

3.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży
przeprowadził łącznie trzy kontrole.
Pierwsza została przeprowadzona 08 sierpnia 2013r. w zakresie utrzymania we
właściwym stanie technicznym obiektów małej architektury na placach zabaw
zlokalizowanych przy ulicy:
•
por. Łagody 8 i 10
/Prot. Nr 11/2013/
•
Sybiraków 16 i 18
/Prot. Nr 12/2013/
•
Mazowieckiej 3 i 5
/Prot. Nr 13/2013/
W wyniku kontroli ustalono, że urządzenia zabawowe znajdują się w dobrym stanie
technicznym, co pozwala na bezpieczne ich użytkowanie.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Kolejne kontrole przeprowadzono w dniach 12.08.2013r. i 18.10.2013r. Jej zakres
przedmiotowy odnosił się do stanu utrzymania obiektu budowlanego pod kątem
zgodności z przepisami zawartymi w art. 81 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
prawo budowlane.
Kontrolą objęto budynki wielorodzinne zlokalizowane przy ulicy Sybiraków 16,
Księżnej Anny 1 i 3.
Zostały sprawdzone 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 (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.
Obie kontrole wykazały, iż obiekty użytkowane są zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz utrzymane są w należytym stanie technicznym i estetycznym.
Nie stwierdzono nieprawidłowości.

4.

Ostatnia kontrola została przeprowadzona przez Komendę Miejską Państwowej
Straży Pożarnej w Łomży. W dniu 18 grudnia 2013r. podjęto czynności kontrolnorozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które obejmowały:
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kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
ocenę zgodności rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie
budowlanym z wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz możliwości i
warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony
przeciwpożarowej.
Kontrola dotyczyła budynku handlowo – usługowego przy ul. Mazowieckiej 1, bez
pomieszczeń 43 lokali usługowych oraz bez 59 boksów garażowych, które stanowią
odrębną własność innych podmiotów.
W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia naruszające przepisy przeciwpożarowe.
Wydana została decyzja nakazująca:
a) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w terminie do 30.03.2014r.,
b) usunięcie usterki w instalacji elektrycznej dotyczyło luźno wiszących przewodów
elektrycznych zasilających banery reklamowe na ciągu pieszym
przebiegającym wzdłuż budynku w terminie do 30.01.2014r.,
c) zapewnienie, aby nad pasażem handlowym będącym drogą ewakuacyjną nie
występowały materiały łatwo zapalne – dotyczy dachu wykonanego z
elementów z tworzywa sztucznego, w terminie do 30.05.2014r.,
d) zapewnienie możliwości natychmiastowego użycia, w przypadku pożaru lub
innego zagrożenia, drzwi ewakuacyjnych prowadzących z pierwszej klatki
schodowej bezpośrednio na zewnątrz budynku w terminie do 30.01.2014r.,
e) zapewnienie, aby na klatce schodowej w piwnicy (serwis „FINA”) będącej drogą
ewakuacyjną nie występowały materiały łatwo zapalne – dotyczy wykładziny
dywanowej, w terminie do 30.01.2014r.
Wszystkie zalecenia zostały wykonane przed upływem wyznaczonego terminu.
Usunięcie usterek w instalacji elektrycznej i wykładziny dywanowej oraz
umożliwienie korzystania, we właściwy sposób, z drzwi ewakuacyjnych z pierwszej
klatki budynku wykonano w trybie natychmiastowym. Instrukcja bezpieczeństwa
pożarowego została opracowana w miesiącu lutym br. /24.02.2014r./ a usunięcie
materiałów łatwo zapalnych nastąpiło w marcu br. /04.03.2014r./.
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2.SPRAWY CZŁONKOWSKIE
DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWA W 2012 ROKU
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” w Łomży na dzień 31 grudnia 2013r. liczyła 4.769
członków w tym :
4.745 - członków zamieszkałych
24 - członków oczekujących
Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni stanowią:
92 budynki wielorodzinne:
 4.907 mieszkania
w tym :
 3.019 na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 227 na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
 1.651 na warunkach prawa odrębnej własności lokalu
 10 mieszkania socjalne
504 garaże:
w tym:
 121 wolnostojących
 383 w budynkach wielorodzinnych
1 segment
 1 mieszkalno-usługowy na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu
127 lokali użytkowych
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W roku 2013 zasiedlono 92 mieszkania, 31 garaży i 5 lokali użytkowych w budynku przy
ul. Zawadzkiej 59, wybudowanych za środki własne przyszłego użytkownika.
W 127 przypadkach nastąpiła zmiana właściciela mieszkania w związku z obrotem
mieszkań na rynku wtórnym.
Od dnia wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na dzień
31.12.2013r. przeniesiono na rzecz członków ogółem 1.651 praw własności do lokali
mieszkalnych, 203 do garaży, 35 do lokali użytkowych, 23 segmentów i 1 pawilonu handlowousługowego.
W 2013 roku ogółem wyodrębniono:

92 lokale mieszkalne:
 8 spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
 11 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 73 z nowego budownictwa

23 garaże

2 lokale użytkowe
Kontynuowano nabór na budowę mieszkań 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.

3. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
ZAKRES PRAC EKSPLOATACYJNYCH WYKONYWANYCH
W SM „PERSEPKTYWA” W 2013 ROKU.
Zasoby lokalowe na koniec grudnia 2013 roku obejmowały:

288.954,71 m2

- 92 budynki mieszkalnych wielorodzinnych tj. 4907 mieszkań
o łącznej powierzchni

269.556,94 m2
1 szt.

182,10 m2

128 szt.

6.650,38 m2

- lokale użytkowe na parterze (najem)

14 szt.

619,18 m2

- lokale użytkowe w piwnicy (najem)

17 szt.

790,69 m2

- segmenty mieszkalno-użytkowe
- lokale użytkowe na parterze (własnościowe)

1.913,90 m2

- baza
- garaże

504 szt.

8.353,48 m2

- piwnice użytkowe (najem)

178 szt.

788,04 m2
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Do obowiązków działu eksploatacji należy utrzymanie w należytym stanie technicznym
i estetyczno-porządkowym zasobów mieszkaniowych na terenie naszej Spółdzielni.
W roku 2013 wykonywane prace obejmowały niżej wymienione działalności: elektryczną,
hydrauliczną, stolarską, budowlaną, centralnego ogrzewania, , ciepłej wody, wodnokanalizacyjną, deszczową.
W ramach bieżącej konserwacji i napraw zrealizowano:
ZGŁOSZENIA
Hydrauliczne

Elektryczne

Stolarskie

1720

1696

1264

I.

Dekarskie Gospodarcze
838

812

Usługi dla ludności
268

W celu zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji zasobów mieszkaniowych dział eksploatacji
wykonał następujące prace konserwacyjne:

W miesiącach letnich 2013 roku pokryto papą termozgrzewalną 2707 m2 dachów na 6 budynkach
/wykaz poniżej/ :
1

KS.JANUSZA 6

2

KAZAŃSKA

6- lokale

3

KAZAŃSKA

7

4

SYBIRAKÓW 6

5

SYBIRAKÓW 8

6

KS.ANNY

3

Ponadto, na bieżąco wykonywano naprawy punktowe dachów wynikające ze zgłoszeń lokatorów.
Remont pozostałych dachów papą termozgrzewalną będzie wykonywany sukcesywnie w latach
następnych.
Aby uniknąć zanieczyszczeń kominów wentylacyjnych przez ptactwo wykonano montaż siatek nad
32 mieszkaniami.
W celu poprawy wentylacji w mieszkaniach lokatorów 50 szt. zamontowano deflektorów
II.

Zgodnie z harmonogramem wykonano przeglądy budynków:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

POR. ŁAGODY
SYBIRAKÓW
MAZOWIECKA
KASZTELAŃSKA
KS.ANNY
RYCERSKA
KS. JANUSZA

8. KAZAŃSKA

ELEKTRYCZNE
1,3,5, 6, 6A,7,8,9,10,11, 12
6, 7, 8, 9,10, 11,12,14,16
2,3,4,5,6,7
1,2,4,6,8
1,2,3,4,5,7,8,9,10,14,16, 22
2,3,3A,4,4A,5,6,7,8,10
2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,
19,19A,20,21,21A,22,23,23A
2,4,6,7,8,12,14,16,18,20,22,24,
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

GAZOWE – GAZ ZIEMNY
KAZAŃSKA
2,4,12,14,16,18,20,22, 24,26,28
MAZOWIECKA
2,3,4,5,6, 7
POR.ŁAGODY
1, 3, 6, 6A,7, 8,9,10, 11,12
RYCERSKA
3A, 4, 4A
KS.JANUSZA
11, 13,15,19A, 21A, 23A
SYBIRAKÓW
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.
Zgodnie z planem dokonano wymiany wodomierzy w 5 budynkach w ilości 742 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:
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,
Rozstawienie 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 - 32 szt.
- krzewy żywopłotowe - 910 szt.
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- krzewy ozdobne – różne – 159 szt.
W ramach prowadzonych inwestycji posadzono:
- rośliny iglaste –62 szt.
- drzewa - 10 szt.
- rośliny liściaste różne – 53 szt.
- krzewy żywopłotowe liściaste – 212 szt.
DRZEWA

ŻYWOPŁOTY

KRZEWY OZDOBNE

RABATY

42

1122

265

5

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.
W 2013 roku na terenie sportowo-rekreacyjnym ze środków zewnętrznych zostało wybudowane
przez Urząd Miejski w Łomży Miasteczko Ruchu Drogowego, które ma służyć dla najmłodszych
adeptów do nauki jazdy na rowerze. Miasteczko wyposażone jest w pełną sygnalizację świetlną.
Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2013 odbyło się kilka imprez i festynów przygotowanych
przez szkoły i inne organizacje sportowe.
V.

W okresie wiosenno –letnim 2013 roku odbyły się:
a) Igrzyska Sportowo – Rekreacyjne –PWSIiP
b) Olimpiada Przedszkolaka – PWSIiP
c) Pokazy na rolkach Break Dance Wspólnota Polska
d) Spektakl Teatralny - powitanie wakacji - MDK
e) Dzierżawa terenu pod dmuchane urządzenia zabawowe i sprzedaż waty cukrowej
oraz wiele innych nie mniej ważnych imprez, które również przyczyniły się do rozwoju i edukacji
fizycznej dzieci i młodzieży oraz zapewniły wykorzystanie czasu wolnego.
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. Zawadzkiej 59 – sztuk 10.
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.
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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 są podane ważniejsze telefony , między innymi
Policyjne telefony zaufania , telefon kontaktowy z dzielnicowymi, telefon do Spółdzielni (dyżur
całodobowy) oraz telefon do firmy ELFRO, zajmującej się naprawą domofonów na naszym osiedlu.

4. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI
Majątek Spółdzielni na dzień 31.12.2013 r. wykazuje kwotę 174 080 tys. złotych i stanowią go:
( dane wykazane w tys. zł )
AKTYWA TRWAŁE





166 132

wartości niematerialne i prawne
rzeczowe aktywa trwałe
należności długoterminowe
inwestycje długoterminowe

2
161 910
4 111
109

AKTYWA OBROTOWE





7 948

zapasy
należności krótkoterminowe
inwestycje krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe

46
870
5 632
1 400

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU





174 080

fundusze własne
zobowiązania długoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe

164 306
4 126
3 788
1 860

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE:







161 910

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

44 854
110 039
76
105
6 753
83
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Fundusze własne Spółdzielni w 2013 r.

Lp.

Nazwa funduszu

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

1.
2.
3.
4.
5.

w tys. zł

Stan f-szu
na początek
roku 2013
227
43 938
4 932
92 875
372

Stan f-szu
na koniec
roku 2013
229
65 267
4 653
93 864
293

%

100,9
148,5
94,3
101,1
78,8

Fundusz udziałowy uległ zwiększeniu na skutek wpłaty udziałów przez nowych członków.
Fundusz zasobowy zwiększył się w wyniku wzrostu funduszu wkładów zaliczkowych ( zaliczki na
poczet budowy nowych mieszkań ) oraz wzrostu wartości gruntów będących w wieczystym
użytkowaniu ( przeszacowanie).
Wkłady mieszkaniowe zmniejszyły się na skutek przekształcenia mieszkań, ze spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności.
Wkłady budowlane zwiększyły się w związku z oddaniem do użytkowania budynku przy ul.
Zawadzkiej 59.
Pozostałe dane ekonomiczne
Lp.

1.

2.

Wyszczególnienie

w tys. zł
Wykonanie w 2012r. Wykonanie w 2013 r.

Przychody ogółem
(przychody z dział. gospod., pozost.
przychody operacyjne, finansowe)
Koszty ogółem
(koszty z dział. gospod.,
pozostałe koszty operacyjne,
finansowe, podatek dochodowy
od osób prawnych)
Wynik finansowy
Fundusz remontowy
- BO
- wpływy
- wydatki
- BZ
Zadłużenie z tytułu opłat
czynszowych
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20 654

22 036

20 282

21 743

372

293

10
2 674
2 682
2

2
2 637
2 283
356

418

441

Rozliczenie kosztów eksploatacji bieżącej lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w tys. zł
Wyszczególnienie

Lp.

Koszty 2012r.

Koszty 2013r.

574,3

648,5

634,4

715,2

2

Podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste
użytkowanie gruntów
Usługi porządkowe

3

Amortyzacja

33,7

44,5

4

Energia elektryczna

347,1

348,6

5

Prowizje bankowe

149,7

147,2

6

Ubezpieczenie majątku

71,8

74,9

7

Usługi materialne

8

Koszty administrowania i obsługi zasobów

9

Lustracja, badanie bilansu

10

Pozostałe koszty: w tym materiały, PFRON, BHP

1

Razem

634,4

690,8

2 210,6

2 401,7

21,2

5,7

515,1

847,8

5 192,3

5 924,9

Powyższa tabela przedstawia składniki kosztów eksploatacji, pokrywanych z wnoszonych przez
Państwa opłat w wysokości 1,55 zł/m 2 miesięcznie, stawka obowiązuje od 01.01.2013 r.
( poprzednia stawka 1,30 zł/m 2 obowiązywała od 01.03.2007 r. ).
Zadania wykonane w ramach funduszu remontowego w 2013 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 2012 r. :
w tys. zł

- remont klatek schodowych
- prace drogowe
- docieplenie filarków
- remont dachów
- remont kominów na budynkach mieszkalnych
- remont wiatrołapów, daszków i schodów wejściowych
- remont placów zabaw
- wymiana liczników cw, zw
- remont elewacji i logii
- remont balkonów
- remont garaży przy ul. Mazowieckiej 1
- malowanie pasów na parkingach
- pozostałe prace

30

1 156,4
308,8
42,0
79,6
85,7
199,8
10,8
46,1
149,7
111,3
29,8
33,3
29,8

5. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU EKSPLOATACJI LOKALI
MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY
Całkowite zadłużenie w opłatach eksploatacyjnych według stanu na dzień 31.12.2013 r.
stanowi kwotę 441 246 zł.
Kształtowanie się zaległości w opłatach eksploatacyjnych.

Okres
zadłużenia

Lokale
mieszkalne

Lokale użyt. garaże
pom.składowe

woda

Ilość
osób

Ilość
osób

Ilość
osób

Kwota

Kwota

Ogółem
kwota

Ilość
osób

kwota

poniżej 1 m-ca

848

102 443

34

8 383

833

71 582

1715

182 408

od 1-2 m-cy

138

63 057

11

6 417

25

9 856

174

79 330

od 2-3 m-cy

38

27 807

4

2 412

5

3 558

47

33 777

od 3-5 m-cy

26

35 911

1

8

3

2 271

30

38 190

powyżej 5 m-cy

25

102 699

2

670

2

4 172

29

107 541

1075

331 917

52

17 890

868

91 439

1995

441 246

Razem:

Zadłużenie w

opłatach

powyżej

1

miesiąca

dotyczy

280 lokali

mieszkalnych

i niemieszkalnych na kwotę 258 838 zł:
229 474 zł - 227 użytkowników lokali mieszkalnych z tytułu opłat czynszu tj. 4,63 % wszystkich
mieszkań (4907) znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
19 857 zł - 35 użytkowników mieszkań zalega z opłatami za wodę tj. 0,71 % wszystkich mieszkań
(4907) znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
9 507 zł 18 użytkowników lokali usługowych, garaży, pomieszczeń składowych zalega
z opłatami eksploatacyjnymi tj.4,36% wszystkich lokali (413) znajdujących się w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej
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Porównania tabelaryczne
zadłużeń czynszowych na dzień 31.12.2012r. i na dzień 31.12.2013r.
Przedziały
zadłużenia zł
Poniżej 500
500 - 1.000
1.001 - 2.000
2.001 - 3.000
3.001 - 5.000
5.001 - 10.000
Powyżej 10.000
Razem:

Ilość dłużników
w 2012 r.

1853
108
38
12
12
3
0
2026

Kwota zadłużenia
w 2012 r.

200 423
72 483
51 583
28 688
45 270
19 899
0
418 346

Ilość dłużników
w 2013 r.

1827
110
35
11
4
7
1
1995

Kwota zadłużenia
w 2013 r.

215 452
72 194
50 537
26 276
15 659
49 038
12 090
441 246

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 946 wezwań), kierujemy pozwy do sądu w celu wydania nakazów
zapłaty (skierowano 65 pozwów), a w przypadku dalszego uchylania się od regulowania zadłużenia
kierujemy wnioski do komornika. W 2013 roku skierowaliśmy 20 wniosków. W przypadku
8 wniosków komornik wyegzekwował zadłużenie, 12 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 6-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 2013 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 ( skierowano dwa
pozwy ). Kierujemy również wnioski do komornika o wyegzekwowanie należności poprzez
przeprowadzenie egzekucji z własnościowego prawa do lokalu. Skierowaliśmy cztery wnioski.
Komornik przeprowadził dwie egzekucje a dwie są w trakcie realizacji. Ostateczną decyzję, jaką
podejmuje Zarząd Spółdzielni (w stosunku do osób zadłużonych nie rokujących spłaty), jest
zrealizowanie wyroków sądu o opróżnienie lokalu mieszkalnego. W roku 2013 przeprowadzono
jedną eksmisje.
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7. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„PERSPEKTYWA” W ŁOMŻY W 2013R. I NA LATA NASTĘPNE
Bloki realizowane w 2013r
W roku 2013 kontynuowana była budowa budynków mieszkalnych przy ulicy Zawadzkiej
59 i Zawadzkiej 61 na gruntach , które zostały nabyte w 2011r. Ogółem nabyto 11 196 m2 gruntu –
około 1,2 ha
Na tym terenie rozpoczęta została budowa dwóch budynków mieszkalnych :
1. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Zawadzkiej 59
 Ilość mieszkań – 92
 Powierzchnia użytkowa mieszkań – 4976,30 m2
 Ilość garaży – 31
 Powierzchnia użytkowa garaży – 510,00 m2
 Ilość lokali usługowych – 5
 Powierzchnia użytkowa lokali – 259,60m2
 data rozpoczęcia robót: 01.08.2011r.
 termin zakończenia (wg umowy i aneksu do umowy): 25.10.2013r. dla nabywców –
październik 2013. Ostatecznie budynek został odebrany od wykonawcy 31.10.2013r.
(zgłoszony do odbioru 25.10.2013r). Pierwotny termin oddania budynku do użytku –
15.09.2013r. został przedłużony do 25.10.2013r. w związku z pracami dodatkowymi
zleconymi w trakcie inwestycji : poszerzenie wjazdu do garaży, budowa muru oporowego
.
Dla budynku zostało uzyskane pozwolenie na użytkowanie znak PINB-7353-1-12-1/2013 z dnia
2013.11.06.
2. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Zawadzkiej 61
 Ilość mieszkań – 56
 Powierzchnia użytkowa mieszkań – 2838,50 m2
 Ilość garaży – 17
 Powierzchnia użytkowa garaży – 290,80 m2
 data rozpoczęcia robót: 01.08.2012r.
 termin zakończenia (wg umowy): 30.05.2014r., dla nabywców – czerwiec 2014
 obecnie wszystkie lokale w ww budynku są sprzedane
Wykonawcą powyższych budynków jest firma Inwestbud sp.j. Baranowski,Radziejewski
Projektant budynku – firma Usługi Projektowe „Probud” s.c. Białystok.

Inwestycje mieszkaniowe planowane w latach następnych
W związku z zainteresowaniem nabyciem mieszkań w zasobach naszej spółdzielni
prowadzone były analizy terenów przyległych do osiedla SM „Perspektywa” pod kątem ich
ewentualnego pozyskania w celu kontynuowania budownictwa mieszkaniowego.
W rezultacie podjęte zostały działania mające na celu rozpoczęcie inwestycji w obrębie ulicy
Sybiraków- Bursztynowa – obecnie ul.Szmaragdowa. Zarząd Spółdzielni wystąpił do Rady
Nadzorczej o wyrażenie zgody na nabycie działek:
1.
2.

Części działki o numerze geodezyjnym 12273 o powierzchni do 0,50 ha
Działki o numerze geodezyjnym 12270 o powierzchni 0,7856 ha
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3.
4.

Działki o numerze geodezyjnym 12271/2 o powierzchni 0,3652 ha
Działki o numerze geodezyjnym 12272 o powierzchni 0,7845 ha

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabycie tych działek podejmując w dniu 21 lutego 2012r.
uchwały o numerach 6/12, 7/12, 8/12 i 9/12 .
Zakupione zostały działki :
W 2012r.

12271/2 o powierzchni 3652 m2 - 0,3652 ha

12273/1 o powierzchni 4500 m2 - 0,4500 ha
W 2014r.

12272 o powierzchni 7845 m2 - 0,7845 ha
RAZEM : 15 997m2 czyli około 1,6 ha
Działki ta są położone w sąsiedztwie działek 12274/4, 12274/2, 1269/1 na których zrealizowane są
przez spółdzielnię budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z infrastrukturą tj. Sybiraków 18,
Zawadzka59 oraz Zawadzka 61( w trakcie realizacji) .
Natomiast właściciel działki 12270 podał cenę, która jest poza możliwościami finansowymi
spółdzielni .
W roku 2012 Zarząd SM ”Perspektywa” wystąpił do Prezydenta Miasta o ustalenie warunków
zabudowy na powyższe tereny.
Warunki zostały wydane decyzją 62/2012 z dnia 06.07.2012r.
Na terenie tym planuje się realizację dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami
postojowymi częściowo w poziomie piwnic budynków. Planuje się, że ogółem w dwóch budynkach
znajdzie się około 140 mieszkań oraz około 50 miejsc postojowych (płatnych) w poziomie piwnic .

8. WYKAZ PRAC WYKONANYCH W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
REMONTOWEGO ZA ROK 2013
1.

Remont 52. klatek schodowych – położenie gresów w klatkach schodowych
W tym:
Położenie gresów na biegach, spocznikach i ścianach wiatrołapów


Ks. Janusza 17 - 6 klatek



Rycerska 10



Kasztelańska 1 - 9 klatek




Kazańska 16 - 7 klatek
Por. Łagody 12 - 8 klatek

- 8 klatek

Położenie gresów na ścianach wiatrołapów



Mazowiecka 3
Mazowiecka 6
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2.

3.

Malowanie 136. klatek schodowych
w tym

Rycerska 10 – 8 klatek

Kasztelańska 1 – 9 klatek

Kazańska 16 - 7 klatek

Por. Łagody 12 – 8 klatek

Mazowiecka 3, 6 – 14 klatek

Por. Łagody 6, 8, 10, 12 – 20 klatek

Ks. Janusza 9, 8, 10, 14, 18- 37 klatek

Ks. Anny 1, 4, 5, 7, 14, 22(1 klatka)- 30 klatek

Rycerska 3 – 3 klatki
Wykonanie 135 nowych miejsc parkingowych dla potrzeb budynków :









Ks. Janusza 2-4
Ks. Janusza 12-14
Mazowiecka 2-4-6
Rycerska 2
Ks. Anny 5-7-9
Kasztelańska 8
Por. Łagody 9-11
Kasztelańska 6

4. Remont kominów na budynkach mieszkalnych : Kasztelańska 8, Por.Łagody 9 .
5. Wykonanie daszków
Daszki nad wiatrołapami – 26 daszków
Ks. Janusza 7

9 wiatrołapów

Kasztelańska 1

9 wiatrołapów

Rycerska 10
8 wiatrołapów
Remont daszków na ostatnimi kondygnacjami budynków :
Ks. Janusza 15,19A ,
21A,23A
6.
7.

16 daszków nad balkonami narożnymi ostatnich pięter oraz
daszki nad balkonami IIIp - wzdłuż ścian podłużnych bud.
Ks.Janusza 15, 21A i 23A

Krycie 2912 m2 dachów papą termozgrzewalną na budynkach Kazańska 7, Sybiraków 6,
Kazańska 6,Ks.Anny 3 ,Ks.Janusza 6 .
Ocieplenie części filarków międzyokiennych w budynkach Kazańska12, Por. Łagody 12

8.

Wymiana liczników ciepłej i zimnej wody 742 szt. : Ks.Janusza 10, 12, Rycerska 2,
Sybiraków 8

9

Remont części elewacji - Ks.Janusza 10, Ks.Janusza 8, Ks.Janusza 6 W pierwotnym planie ujęte było mycie elewacji, po próbie stwierdzono, że jest to
nieskuteczne , w związku z tym została podjęta decyzja o zmianie technologii na droższą
lecz skuteczniejszą . Do remontu zakwalifikowane zostały elewacje - część Ks.Janusza 10,
8, - oczyszczenie, odgrzybienie, malowanie ścian farbami zewnętrznymi wraz z naprawą
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części elewacji , Ks.Janusza 6 - oczyszczenie,odgrzybienie, naprawa ściany od strony
klatek schodowych wraz położeniem nowej wyprawy elewacyjnej .
10

Pozostałe prace :

malowanie pasów na parkingach ,

malowanie placów zabaw ,

zagospodarowanie terenu poprzez plantowanie ,ukształtowanie, zasianie trawy
od ulicy Sybiraków do końca działki bloku Sybiraków 18,

malowanie konstrukcji i elewacji garaży Mazowiecka1,

wykonanie opaski z polbruku budynków Ks.Janusza 8, 6

wymiana parapetów zewnętrznych w mieszkaniach - wg.zgłoszeń,

naprawy balkonów wg. zgłoszeń lokatorów w tym Ks.Janusza 8,14,15, 20,
22,Ks.Anny 8,10, Por.Łagoody11, Kaz.14,16,20,24, Mazowiecka 6 ,

docieplenie części elewacji (uskoku) Ks.Anny 5,

9. INFORMACJA NA TEMAT PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA
W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REMONTOWEGO W 2014R.
1.

Malowanie 95. klatek schodowych
Ks.Janusza 7 ,11, 13, 15, 16, 19A, 21A, 23, 23A
Mazowiecka 5
Ks.Anny 2, 22
Kasztelańska 8
Kazańska 8, 12
Por.Łagody 1, 3, 5, 7
Por.Łagody 11

4 kl.

Sybiraków 10, 12
2.

3.

38 kl.
5 kl.
10 kl.
6 kl.
8 kl.
12 kl.
12 kl.

Remont wiatrołapów – położenie gresów na ścianach wiatrołapów
Mazowiecka 5, 7
Sybiraków 10, 12
Ks.Janusza 11, 13, 15, 19A, 21A, 23A
Prace drogowe :
Ks.Anny 2-4
Wykonanie parkingu na około 20 miejsc postojowych
wraz z przejazdem
Mazowiecka 2-4,
Wykonanie parkingu na około 20 miejsc postojowych
Ks,.Janusza 7-9
wraz z przejazdem
Ks.Janusza 9
Przebudowa schodów do wiatrołapów
Mazowiecka 4
Ks.Anny 1 . Anny 2-4 ,
Remonty osiedlowych ciągów komunikacyjnych
Por.Łagody 7 +
Ks.Anny 1 – 383m2
podjazdy do zsypów
Ks.Anny 2-4 -170 m2 ,
Por.Łagody 7 – 250 m2 +podjazdy do zsypów - 90m2
Ks.Janusza 9
Dojazd do studzienek kanalizacyjnych - 80m2
Ks.Anny 14
Opaski z kostki polbruk wokół budynków - 90m2
Ks.Anny 4 ,14
Przełożenie chodników
Ks.Janusza 4,22
Ks.Anny 14 – 60m2,
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Ks.Janusza 4 ( 30m2) + montaż kratki deszczowej
Ks.Anny 4 – 35m2 ( szczyt od strony przedszkola)
Ks.Janusza 22 – 30m2 – uzupełnienie kostki na
parkingu

4.

Remont kominów na budynkach mieszkalnych :
Kasztelańska 1, 4, Ks.Anny 22, Por.Łagody 12, Kasztelańska 2

5.

Wykonanie daszków
Ks.Janusza 2
Kazanska 7
Kazańska 12
Kazańska 14
Kazańska 16
Rycerska 3A

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

8 wiatrołapów
3 wiatrołapy
4 wiatrołapy
5 wiatrołapów
7 wiatrołapów
Nad balkonami narożnymi ostatnich pięter + ściana
podłużna
Ks.Janusza 19A
Nad balkonami ostatnich pięter - ściana podłużna
Remont dachu Mazowiecka 6 – wymiana połaci dachowej o powierzchni 450m2
Remont elewacji budynku Ks.Janusza 4 - remont części elewacji od strony
północnej (od klatek schodowych )
Wymiana posadzek na balkonach – wg. zgłoszeń lokatorów i po zakwalifikowaniu do
remontu przez nadzór techniczny spółdzielni.
Krycie dachów papą termozgrzewalną - 3500 m2
Por.Łagody 9 – 470 m2
Ks.Anny 8 – kl.IV,V,VI – 360 m2
Ks.Janusza 13 – 770 m2
Ks.Janusza 11( bez I klatki) – 537m2 + usługi 313m2
Mazowiecka 1 – 1080 m2
Wymiana liczników ciepłej i zimnej wody – 940 szt. w tym :
Ks.Anny 3
280 szt.
Ks.Janusza 2
180 szt.
Ks.Janusza 6
80 szt.
Kazańska 16
280 szt.
Rycerska 3
120 szt.
Montaż 3. zestawów urządzeń ruchowych przy budynkach
 Kazańska 8 – Por.Łagody 9 i 11-Kazańaka 2,4,6,
 Ks.Anny 1, 3, 5, 7, 9,
 Kasztelańska 4, 1, Rycerska 4A, 6, 8
Place zabaw :
- Doposażenie placu zabaw (Kasztelańska 2-8-Ryc. 2 )
- Remonty placów zabaw ( malowanie , wymiana uszkodzonych elementów)
Remonty instalacji co i cw :
Wymiana głowic na ciepłej wodzie Ks.Janusza 18, 22,20, Por.Łag.11,9,
Remont rozdzielaczy Ks.Anny 4, 3, 8,14
Montaż zaworów podpionowych Ks.Janusza 20, 21, Ks.Anny 3, Sybiraków 6-8,
Kasztelańska 8, Kazańska 14 , Ks.Anny 14
Remont zadaszenia przejazdu w garażach Ks.Janusza 11-13
Wymiana części opraw wraz z kloszami na słupach oświetlenia parkowego.
Wymiana podbitki w budynku Mazowiecka 1
Dodatkowe odwodnienie dojazdu do garaży Mazowiecka 1 (od strony Ks.Anny 4)
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IV. KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„PERSPEKTYWA” W ŁOMŻY NA 2014 ROK I LATA NASTĘPNE (projekt)
W 2014 roku i latach następnych działalność Spółdzielni skoncentrowana będzie głównie
na następujących kierunkach działania:
1. Podjęcie prac mających na celu rozpoczęcie w roku 2015 kompleksowej termomodernizacji
budynków zrealizowanych w systemie OWT w latach 1983-1992. Program termomodernizacji
zakłada docieplenie 47 budynków o ogólnej powierzchni użytkowej 151.344 m2.
Szczegółowe zasady określa „Program termomodernizacji zasobów SM „Perspektywa” w Łomży
przewidziany do realizacji od roku 2015.”
2. Kontynuowanie działań remontowo-modernizacyjnych poprawiających stan techniczny
i estetyczny zasobów mieszkaniowych, w tym m.in. :
remont klatek schodowych ( malowanie, położenie gresów w wiatrołapach, wymiana
pochwytów),
- wykonanie parkingów - w 2014r. zaplanowano wykonanie około 50 miejsc parkingowych,
- remont kominów wentylacyjnych na dachach budynków mieszkalnych,
- wykonanie daszków nad wiatrołapami,
- krycie dachów papą,
- wymiana liczników cw, zw,
- montaż zaworów podpionowych na instalacji co,
- wymiana głowic na instalacji ciepłej wody,
- coroczne remonty placów zabaw w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym.
3. Realizacji inwestycji mieszkalnych z infrastrukturą techniczną :
- zakończenie realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami przy ul. Zawadzkiej
61. Liczba mieszkań -56, garaży – 17.
- rozpoczęcie budowy budynku wielorodzinnego o ogólnej liczbie 68 mieszkań o powierzchni
użytkowej 3326,70 m2 i 20 miejscach postojowych w garażu podziemnym. Planowany termin
realizacji : sierpień 2014 – listopad 2015r.
- przygotowanie do rozpoczęcia kolejnej inwestycji mieszkaniowej przewidzianej do realizacji w
latach 2015-2016. W tej inwestycji przewiduje się wybudowanie około 70 mieszkań o
powierzchni użytkowej około 3700 m2 i 34.miejscach postojowych w garażu podziemnym.
4. Utrzymanie bezpiecznego wskaźnika płynności finansowej Spółdzielni, m.in. poprzez skuteczną
windykację zadłużeń czynszowych wobec Spółdzielni.
5. Montaż dodatkowych urządzeń ruchowych w poszczególnych kompleksach budynków w celu
umożliwienia wszystkim mieszkańcom korzystania z tego typu urządzeń.
6. Organizowanie zajęć na terenie rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży mieszkającej na
naszym osiedlu. W tym celu wykorzystane zostaną:
- zrealizowane ze środków budżetu państwa w 2013r. „Miasteczko ruchu drogowego”,
- urządzenia do ćwiczeń ruchowych, boisko do piłki plażowej, mini golf, korty tenisowe, boisko
do piłki koszykowej, nożnej, skate park, oraz pozostała infrastruktura rekreacyjno-sportowa.
7. Współpraca z Policją, Strażą Miejską, szkołami na rzecz poprawy bezpieczeństwa na osiedlu .
W tym celu kontynuowana będzie rozbudowa i modernizacja 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 zostały rozstawione na całym osiedlu
pojemniki na psie odchody .
8. Współpraca z Radą Miejską, Prezydentem Miasta na rzecz poprawy infrastruktury osiedlowej.
W ramach tej współpracy w roku 2014 oddane zostało do użytku na terenie sportowo –
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rekreacyjnym „Miasteczko ruchu drogowego” do nauki jazdy na rowerach. Zadanie to zostało
sfinansowanie ze środków uzyskanych z budżetu państwa.
Podpisane zostało stosowne porozumienie z Urzędem Miasta, Komendą Miejską Policji w Łomży,
WORD w Łomży i SM „Perspektywa” w Łomży regulujące sposób użytkowania tego obiektu.

PROGRAM TERMOMODERNIZACJI ZASOBÓW SM ”PERSPEKTYWA” PRZEWIDZIANY
DO REALIZACJI OD ROKU 2015
CELE
A. Oszczędność zużycia energii na ogrzewanie budynków,
B. Poprawa komfortu zamieszkania
C. Poprawa estetyki i stanu technicznego budynków
ZAŁOŻENIA
Termomodernizacja budynków SM ”Perspektywa” prowadzona jest sukcesywnie od połowy lat
90-siątych. W ramach prac termomodernizacyjnych zrealizowano między innymi niżej wymienione
zadania:
 Docieplenie ścian szczytowych oraz filarków międzyokiennych i loggii w budynkach
zrealizowanych w latach 1983-1992
 Modernizacja i opomiarowanie węzłów cieplnych w tych budynkach .
 Montaż zaworów termostatycznych w mieszkaniach i wprowadzenie indywidualnego
rozliczenia mieszkań z kosztów zużycia ciepła z zastosowaniem podzielników kosztów.
 Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych.
 Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach wykonywana przez właścicieli mieszkań.
Przeprowadzone działania dały efekt w postaci oszczędności zużycia energii na poziomie około
30% w stosunku do okresu przed rozpoczęciem działań termomodernizacyjnych. Do osiągnięcia
pełnego efektu i celu w zakresie przewidywanym w programie termomodernizacji budynków
mieszkalnych pozostały do wykonania następujące zadania :

Wymiana stolarki okiennej w piwnicach

Docieplenie ścian wzdłużnych budynków

Uzupełnienie warstwy docieplającej na ścianach szczytowych i loggiach

Docieplenie cokołu budynku z wykonaniem opaski z kostki polbruk

Montaż zaworów podpionowych na instalacji centralnego ogrzewania w budynkach gdzie
nie są zamontowane.
ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W RAMACH PROGRAMU
Programem docieplenia ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wraz z kompleksowym
remontem elewacji objęte zostaną wszystkie budynki w zasobach naszej spółdzielni zrealizowane
w technologii OWT, oddane do użytku w latach 1983-1992 .
Zakresem prac objętych zostanie :
 47 budynków , 2578 mieszkań o powierzchni użytkowej 151 344m2 ,/;. w tym:

ul.Ks.Janusza
- 8 budynków razem 412 mieszkań

ul.Ks.Anny
- 12 budynków razem 800 mieszkań

ul.Kasztelańskiej
- 5 budynków razem 290 mieszkań

ul. Rycerskiej
- 7 budynków razem 396 mieszkań

ul.Kazańskiej
- 8 budynków razem 322 mieszkania

ul.Por.Łagody
- 7 budynków razem 358 mieszkań
Szczegółowy zakres prac termomodernizacyjnych i remontowych w poszczególnych budynkach
ustalony będzie na podstawie audytu energetycznego i projektu budowlanego remontu elewacji
Według przyjętych założeń główne prace obejmować będą następujący zakres robót:
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Ocieplenie ścian wzdłużnych materiałem izolacyjnym (styropian) i pokrycie elewacji
tynkiem cienkowarstwowym silikatowym lub silikonowym .
Uzupełnienie warstwy ocieplającej na ścianach szczytowych i loggiach , pokrycie elewacji
tynkiem cienkowarstwowym silikatowym lub silikonowym .
Wymiana obróbek blacharskich na elewacji
Remont posadzek na loggiach z położeniem papy termozgrzewalnej
Remont balustrad w tym wymiana witrokolorów na płyty akrylowe
Inne prace wynikające z audytu lub projektu remontu elewacji

PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU
Szacowane koszt realizacji całego programu wg obecnego stanu cen materiałów budowlanych
i stawek za wykonanie prac budowlanych wyniosą około 22,8 mln. zł. Daje to kwotę 150,80 zł/m2
pow. użytkowej mieszkania . Wymienione koszty nie uwzględniają kosztów obsługi ewentualnego
kredytu , który byłby zaciągnięty na realizację programu.
ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU
W świetle obecnie obowiązujących przepisów nie ma możliwości pozyskania na realizację programu
zewnętrznych środków pomocowych , rządowych lub unijnych ( poza premią termomodernizacyjną
powiązaną z kredytem na ten cel ). W związku z tym program w całości będzie finansowany
z funduszy pozostających w dyspozycji spółdzielni. Przewiduje się, że prace termomodernizacyjne
i ujęte w dokumentacji projektowej finansowane będą :
A/ Z kredytu długoterminowego zaciąganego przez spółdzielnię na każdy z budynków objętych
programem w danym roku na okres 10 lat . Spłata kredytu następowałaby z indywidualnych wpłat
od każdego mieszkania . Wymagana dopłata do funduszu remontowego wynosiła by około 1,40
zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania .
Decyzję o zwiększeniu stawki funduszu remontowego z 0,70 zł/ m2 p.u. mieszkania do 2,10/m2
p.u.mieszkania dla budynków objętych programem podejmie Rada Nadzorcza SM”Perspektywa”
w miesiącu wrześniu 2014r., co pozwoli na realizację programu od 2015r.
B/ Ze środków funduszu remontowego przy zachowaniu obecnie obowiązującej stawki tj. 0,70 zł/m2
od wszystkich mieszkań objętych programem termomodernizacji . Dotyczy to prac nie objętych
termomodernizacją (min. wymiana witrokolorów, remont posadzek loggii, itd.) .
Takie finansowanie pozwala na wykonanie programu w okresie 5 lat.
KRYTERIA USTALANIA KOLEJNOŚCI REALIZACJI TERMOMODERNIZACJI
Zakłada się kolejność realizacji prac związanych z termomodernizacją wg wieku budynków w
rozbiciu na ulice: Ks.Janusza, Ks.Anny, Rycerska, Kasztelańska, Kazańska, Por.Łagody.
W pierwszej kolejności uwzględniane będą docieplenia budynków przy ulicach : Ks.Janusza
i Ks.Anny , następnie przy ulicach : Kasztelańska, Rycerska, Kazańska, Por.Łagody.
W załączeniu ZESTAWIENIE BUDYNKÓW PRZEWIDZIANYCH DO TERMOMODERNIZACJI
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V.PROJEKT UCHWAŁ
UCHWAŁA NR 1/2014
VII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia
…….06.2014r.
w przedmiocie: przyjęcia proponowanego porządku obrad
VII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje uchwałę dotyczącą
przyjęcia/nie przyjęcia
proponowanego porządku obrad VII Walnego Zgromadzenia Członków .
UCHWAŁA NR 2/2014
VII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia
...........06.2014r.
w przedmiocie: przyjęcia protokołu z VI Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa” w
Łomży
VII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje uchwałę dotyczącą
przyjęcia/nie przyjęcia
Protokołu z VI Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa” w Łomży.
UCHWAŁA NR 3/2014
VII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia
…….06.2014r.
w przedmiocie: przyjęcia protokołu z przeprowadzonej lustracji częściowej obejmującej
działalność inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży za okres od dnia
01.01.2012 do 31.12.2013r.
W oparciu
o § 72e ust.4 Statutu Spółdzielni VII Walne Zgromadzenie Członków SM
„Perspektywa” w Łomży podejmuje uchwałę dotyczącą
przyjęcia/nie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej lustracji częściowej obejmującej działalność
inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży za okres od dnia 01.01.2012
do 31.12.2013r.
UCHWAŁA NR 4/2014
VII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia
.........06. 2014r.
w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM „Perspektywa”
za rok 2013.
W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni VII Walne Zgromadzenie Członków SM
„Perspektywa” w Łomży zatwierdza/ nie zatwierdza
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM „Perspektywa” za 2013 rok.
UCHWAŁA NR 5/2014
VII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia
……..06. 2014r.
w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności SM „Perspektywa” za rok
2013.
W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni VII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa”
w Łomży zatwierdza/ nie zatwierdza
Sprawozdanie Zarządu z działalności SM „Perspektywa” za 2013 rok.
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UCHWAŁA NR 6/2014
VII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia
..........06. 2014r.
w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SM „Perspektywa” za rok 2013 wraz z
opinią biegłego rewidenta
W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni VII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa”
w Łomży uchwala , co następuje:
§1
Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” sporządzone na
dzień 31.12.2013r. wraz z opinią biegłego rewidenta:
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r., po stronie aktywów i pasywów zamyka się
sumą 174 080 074,33zł.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r.
wykazujący zysk netto w wysokości 292 705,35zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia
2013 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.962.661,77zł.
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia
2013r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 129.010,80zł.
5. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2013r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
UCHWAŁA NR 7/2014
VII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia
...........06. 2014r.
w przedmiocie: podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2013 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 2013 rok w wysokości 292 705,35 zł. ( słownie:
dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięć złotych, trzydzieści pięć groszy) przeznacza
się na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/2014
VII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia
……….06.2014r.
w przedmiocie: przyjęcia kierunków działalności Spółdzielni na rok 2014 i lata następne
Na podstawie § 72e ust 1 Statutu Spółdzielni VII Walne Zgromadzenie Członków
SM
„Perspektywa” w Łomży uchwala, co następuje:
§ 1 Uchwala kierunki działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży na rok 2014 i
lata następne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
UCHWAŁA NR 9/2014
VII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia
.............06.2014r.
w przedmiocie : udzielania absolutorium Prezesowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, Panu
Zbigniewowi Józefowi Lipskiemu za rok obrachunkowy 2013r.
Na podstawie
§ 72e ust 3 Statutu Spółdzielni VII Walne Zgromadzenie Członków SM
„Perspektywa” w Łomży
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udziela / nie udziela
absolutorium Prezesowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży Panu Zbigniewowi Józefowi
Lipskiemu za rok obrachunkowy 2013.
UCHWAŁA NR 10/2014
VII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia
...........06.2014r.
w przedmiocie: udzielania absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży,
Panu Leszkowi Andrzejowi Konopka za rok obrachunkowy 2013.
Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni VII 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 2013.
UCHWAŁA NR 11/2014
VII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia
...........06.2014r.
w przedmiocie: udzielania absolutorium Członkowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, Pani Annie
Choińskiej za rok obrachunkowy 2013.
Na podstawie
§ 72e ust 3 Statutu Spółdzielni VII Walne Zgromadzenie Członków SM
„Perspektywa” w Łomży
udziela / nie udziela
absolutorium Członkowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży Pani Annie Choińskiej za rok
obrachunkowy 2013.
UCHWAŁA NR 12/2014
VII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia
.........06.2014r.
w przedmiocie: określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na
termomodernizację budynków zrealizowanych w systemie OWT w latach 1983-1992 do kwoty
2.000.000,00 złotych.
VII Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży
wyraża zgodę / nie wyraża zgody
na określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na
termomodernizację do kwoty 2.000.000,00 złotych.
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