
Szanowni Państwo, 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży, stosownie do § 70c I. ust. 1 

Statutu Spółdzielni informuje, że X Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” 
odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kazańskiej 1: 

07 czerwca 2017r. o godz. 1700  z ul.: Ks. Anny, Ks. Janusza, Mazowiecka, 

Kasztelańska + członkowie oczekujący 
08 czerwca 2017r. o godz. 1700  z ul.: Rycerska, Kazańska, Por. Łagody, 

Sybiraków, Zawadzka, Szmaragdowa  + 
członkowie oczekujący 

Porządek obrad X Walnego Zgromadzenia Członków  
1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór Prezydium w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego i Sekretarz. 

3. Zapoznanie z regulaminem obrad. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór komisji : 
- mandatowo – skrutacyjnej, 
- wniosków. 

6. Sprawozdanie komisji: 
a) mandatowo-skrutacyjnej z ukonstytuowania się i prawomocności zebrania, 

b) wniosków z ukonstytuowania się. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z IX Walnego Zgromadzenia 

Członków. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej lustracji częściowej 
obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w 

Łomży za okres od 01.01.2015 do 31.12.2016r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 

2016 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 
rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 
2016 wraz z opinią biegłego rewidenta. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za rok 2016. 
13. Przedstawienie informacji Zarządu z przeprowadzonych kontroli w roku 2016. 
14. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał i wniosków z IX Walnego 

Zgromadzenia Członków. 
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru delegata Spółdzielni na Zjazd Przedstawicieli 

Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku. 
16. Uchwalenie kierunków działalności SM „Perspektywa” na rok 2017 i lata następne. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom 

Zarządu. 
18. Wolne wnioski. 

19. Zamknięcie obrad. 

Ponadto informujemy, że członkowie mogą zapoznać się ze sprawozdaniami i projektami 
uchwał będącymi przedmiotem obrad X Walnego Zgromadzenia Członków SM 
„Perspektywa” w Łomży w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kazańskiej 1 (pokój nr 19) od dnia 
24.05.2017r. w godzinach: poniedziałek - piątek 1000-1400. 
 Zarząd 
UWAGA! SM „Perspektywa” w Łomży 

Do udziału w X Walnym Zgromadzeniu Członków uprawnieni są wyłącznie członkowie SM 
„Perspektywa” w Łomży (§ 68a ust. 3 Statutu SM „Perspektywa”). 
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X 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 z dnia 28.06.2010r. tj. §: 68a, 69b, 70c, 71d, 72e, 73f, 74g, 75h, 
76i, 77j. 

 
I. SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  RADY  NADZORCZEJ SM ”Perspektywa” 

w Łomży za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. 
 

W dniu 30 czerwca 2016r. - IX Walne Zgromadzenie Członków dokonało wyboru 
nowego składu Rady Nadzorczej na lata 2016 – 2019.  
Na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 07 lipca 2016r. Rada ukonstytuowała się w 

składzie liczącym 16 osób.  
Rada Nadzorcza przystąpiła do wykonywania zadań, do których została powołana. 

Zażądano od Zarządu danych dotyczących funkcjonowania Spółdzielni, m. in.: planów 
finansowo-księgowych, regulaminów, struktury organizacyjnej, protokołów: przetargowych, 
z posiedzeń Zarządu, poprzedniej RN, itp. 

Informacje udzielane przez ówczesnego Prezesa Zarządu były niepełne i często pomijano w 
nich istotne fakty, które były konieczne do oceny pracy Zarządu i kondycji Spółdzielni. W 

związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła działania celem odwołania z funkcji Prezesa 
i Członka Zarządu SM „Perspektywa”. 
W dniu 29 września 2016r. z funkcji Prezesa Zarządu został odwołany Pan Zbigniew Józef 

Lipski. Podstawą do odwołania były następujące zarzuty: 
1. Brak konstruktywnej i efektywnej współpracy z Radą Nadzorczą, co skutkowało utratą 

zaufania do Prezesa Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży. 
2. Nieprzyjmowanie do wiadomości informacji dotyczących wykazanych licznych 

nieprawidłowości w Spółdzielni i nierespektowanie w tym zakresie zaleceń 

demokratycznie wybranej Rady Nadzorczej SM „Perspektywa” w Łomży. 
3. Nepotyzm przejawiający się faworyzowaniem członków rodziny przy obsadzaniu 

stanowisk w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży. 
4. Brak transparentności i jawności w wielu aspektach działalności Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Perspektywa”. 
W tym dniu z funkcji Członka Zarządu została odwołana również Pani Anna Choińska, do 
pracy której, jako Członka Zarządu były również zastrzeżenia. 

 
Dnia 29 września 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu nowego Zarządu w 

składzie: 
1. p. Leszek A. Konopka - Prezes Zarządu, 
2. p. Robert Chaberek - Zastępca Prezesa Zarządu - dotychczasowy Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej, 
3. p. Milena Skrzecz - Członek Zarządu. 

W związku z powyższym od dnia 29 września 2017 r. Rada Nadzorcza pracowała w składzie 
15 osób.  
Ostatecznie skład Rady Nadzorczej SM „Perspektywa” w Łomży przedstawia się 

następująco: 
Prezydium Rady Nadzorczej: 

1. Przewodnicząca RN - Dorota Szymonowicz 
2. Z -ca Przewodniczącego RN - Stanisław Gawryluk 

3. Sekretarz RN - Marek Jankowski 
4. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Bożena Halina Szypulska 
5. Przewodniczący Komisji Technicznej - Sylwester Sawicki 

6. Przewodniczący Komisji SKS - Tadeusz Tomaszewski 
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Komisja Rewizyjna RN: 
1. Przewodniczący KR - Bożena Halina Szypulska 

2. Z-ca Przewodniczącego KR - Anna Kondratowicz 
3. Członek KR, Sekretarz - Adam Szymański 
4. Członek KR - Marek Jankowski  

5. Członek KR - Krzysztof Skorupski 
 

Komisja Techniczna RN: 
1. Przewodniczący KT - Sylwester Sawicki 

2. Z-ca Przewodniczącego KT - Rafał Zaborszczyk  
3. Członek KT, Sekretarz - Dariusz Ciszewski  
4. Członek KT - Stanisław Gawryluk 

5. Członek KT - Sławomir Józef Wróbel 
 

Komisja Społeczno – Kulturalno - Sportowa RN: 
1. Przewodniczący Komisji SKS - Tadeusz Tomaszewski 
2. Z-ca Przewodniczącego Komisji SKS - Marek Kozłowski 

3. Członek KSKS - Hanna Dardzińska - Mateuszczyk  
4. Członek KSKS, Sekretarz - Paweł Gawroński 

 
Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej normują następujące akty prawne o randze ustaw: 
ustawa Prawo Spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz akty prawne 

wewnątrzspółdzielcze: Statut Spółdzielni, Regulamin Rady Nadzorczej, plan pracy Rady 
Nadzorczej na dany rok sprawozdawczy. 

Rada Nadzorcza pełni funkcję nadzorczą oraz kontrolną. W ramach swoich kompetencji 
Rada Nadzorcza, zgodnie ze statutem Spółdzielni oraz Regulaminem, zatwierdza schemat 
organizacyjny, regulaminy, plany i sprawozdania z działalności Spółdzielni oraz sprawuje 

bieżącą kontrolę działań Zarządu. 
Posiedzenia Rady Nadzorczej poprzedzane były posiedzeniami Komisji. Wypracowane na 

posiedzeniach Komisji opinie i wnioski przedkładane były na plenarnych posiedzeniach 
Rady i stanowiły podstawę do wyrażania ostatecznych ocen lub podjęcia decyzji w formie 

uchwał w przedmiotowych sprawach.  
Komisje RN tj. Rewizyjna i Techniczna odbyły po 5 posiedzeń. 
Komisja Społeczno – Kulturalno – Sportowa – 3. 

W omawianym okresie sprawozdawczym Rada odbyła 8 protokołowanych posiedzeń, w 
trakcie których analizowano zagadnienia wynikające z rocznego planu pracy Rady oraz 

sprawy bieżące. Podjęto 28 uchwał. 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 2015 r. i kolejne kwartały 2016 r., 

- ocena pracy Zarządu (po każdym kwartale), 
- zatwierdzenie planu kosztów i przychodów SM „Perspektywa” na 2016 rok wraz ze 

strukturą organizacyjną Spółdzielni, 

- przyjęcie informacji z realizacji prac w ramach funduszu remontowego za 2015 r.,  
- uchwalenie planu remontów w ramach środków z funduszu remontowego na rok 2016, 

- ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przejścia przez 
nieruchomości oznaczone numerami: 12719/1, 12274/4, 12282/15 będącymi 

własnością SM „Perspektywa”, oraz 12282/17 i 12282/14 będącymi własnością Miasta 
Łomża i w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni na rzecz każdoczesnych właścicieli 
działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 12719/2 , 12719/3, 12274/2 i 12274/3, 

- ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przejścia 
istniejącymi ciągami komunikacyjnymi przez nieruchomość oznaczoną numerem 
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geodezyjnym 12064/175, będącą własnością Miasta Łomża w użytkowaniu wieczystym 
SM „Perspektywa” na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki 

oznaczonej numerem geodezyjnym 12064/162, 
- przyjęcie informacji z rozliczenia zużycia energii elektrycznej za rok 2015, 
- przyjęcie informacji na temat przeprowadzonych kontroli w 2015 r.,  

- zatwierdzenie sprawozdania ze swojej działalności w 2015 roku, 
- przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni w 2015 r., 

- przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków z VIII Walnego Zgromadzenia 
Członków, 

- przyjęcie materiałów przygotowanych przez Zarząd na IX Walne Zgromadzenie 
Członków (harmonogram, porządek obrad, projekty uchwał, inne materiały), 

- zatwierdzenie sprawozdania z przeprowadzonego IX Walnego Zgromadzenia Członków 

w 2016 r., 
- przyjęcie informacji z realizacji prac w ramach środków z funduszu remontowego, 

- przyjęcie „Informacji dotyczącej rozliczania zużycia centralnego ogrzewania w          
SM „Perspektywa” po sezonie grzewczym 2015/2016”, 

- zatwierdzenie informacji o stanie przygotowań zasobów mieszkaniowych w              

SM  „Perspektywa” w Łomży do sezonu zimowego 2016/2017 r., 
- wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Spółdzielni za rok 2016, 
- przyjęcie planu wydatków działalności społeczno-kulturalno-sportowej na 2017 r., 
- analizowanie pism wnoszonych do Rady Nadzorczej. 

 
Jednym z ważniejszych zagadnień oprócz wyżej wymienionych tematów było 

analizowanie działań podejmowanych przez Zarząd dotyczących termomodernizacji 
budynków wielorodzinnych wybudowanych w latach 1983-1992 zrealizowanych w 
technologii OWT. 

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 

obecnego Zarządu Spółdzielni i wnioskuje do X Walnego Zgromadzenia Członków o 
udzielenie absolutorium. 
 

Rejestr uchwał Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży 

Rok 2016 
 
UCHWAŁA NR 01/2016 z dnia 25.02.2016 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 2015”. 
 
UCHWAŁA NR 02/2016 z dnia 25.02.2016 r. 

Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje „Informację z realizacji prac w 
ramach środków z funduszu  remontowego w 2015 roku.” 

 
UCHWAŁA NR 03/2016 z dnia 25.02.2016 r. 

W oparciu o § 82 pkt 1 ust. 2b Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” 
przyznaje premię roczną za 2015 r. dla każdego członka Zarządu Spółdzielni w wysokości 
jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto. 

UCHWAŁA NR 04/2016 z dnia 25.02.2016 r. 
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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 2016 rok” wraz ze 

strukturą organizacyjną Spółdzielni. 
 
UCHWAŁA NR 05/2016 z dnia 25.02.2016 r. 

Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje „Plan remontów w ramach środków 
z funduszu remontowego na rok 2016”. 

 
UCHWAŁA NR 06/2016 z dnia 25.02.2016 r. 

W oparciu o §82 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Perspektywa” w Łomży uchwala, co następuje: 
Wyraża zgodę na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i 

przejścia przez nieruchomości oznaczone numerami; 
 12719/1, 12274/4, 12282/15 będące własnością Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Perspektywa”,   
 12282/17 i 12282/14 będące własnością Miasta Łomża i w użytkowaniu wieczystym 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek 
oznaczonych numerami geodezyjnymi 12719/2 i 12719/3, 12274/2 i 12274/3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 
 

UCHWAŁA NR 07/2016 z dnia 25.02.2016 r. 
W oparciu o §82 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Perspektywa”   w Łomży uchwala co następuje: 

1. Wyraża zgodę na  ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie 
przejazdu i przejścia istniejącymi ciągami komunikacyjnymi  przez nieruchomość  

oznaczoną numerem geodezyjnym 12064/175, będącą własnością Miasta Łomża w 
użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” na rzecz 
każdoczesnego użytkownika wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 

12064/162.  
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

3. Uchyla Uchwałę Rady Nadzorczej nr 18/2015 z dnia 28.08.2015 r. 
 

UCHWAŁA NR 08/2016 z dnia 25.02.2016 r. 
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej ”Perspektywa” w Łomży wybiera: 
1. P. Zbigniewa Józefa Lipskiego  Prezesa Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży,  

2. P. Janusza Zycha Członka SM „Perspektywa” w Łomży, 
na przedstawicieli reprezentujących Spółdzielnię w przedkongresowym zjeździe na           

VI Kongres Spółdzielczości. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 09/16 z dnia 28.04.2016 r. 
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt 2 Statutu Sp-ni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży 

przyjmuje sprawozdanie finansowe Sp-ni za rok 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta i 
wnioskiem do IX Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie. 
 

UCHWAŁA NR 10/16 z dnia 28.04.2016 r. 
W oparciu o § 82 pkt 1 ust. 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w 

Łomży przyjmuje „Informację z wykonania planu finansowego Spółdzielni za I kwartał 2016 
roku”. 
 

UCHWAŁA NR 11/16 z dnia 28.04.2016 r. 
W oparciu o § 82 ust. 3 Statutu Sp-ni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży 
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przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności w 2015 roku i przedkłada je IX Walnemu 
Zgromadzeniu celem uchwalenia. 

 
UCHWAŁA NR 12/16 z dnia 28.04.2016 r. 
W oparciu o § 88 ust. 3 Statutu Sp-ni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży 

przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Sp-ni za 2015 rok”. 
 

UCHWAŁA  NR 13/16 z dnia 28.04.2016 r. 
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje sprawozdanie z realizacji uchwał i 

wniosków z VIII Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa” w Łomży. 
 
UCHWAŁA NR 14/16 z dnia 28.04.2016 r. 

W oparciu o § 82 ust. 1 pkt. 16 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w 
Łomży przyjmuje podział IX Walnego Zgromadzenia na IV części wraz z harmonogramem. 

 
UCHWAŁA NR 15/16 z dnia 28.04.2016 r. 
W oparciu o § 76 i ust. 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży 

Rada Nadzorcza zatwierdza następującą liczbę członków, którzy zostaną wybrani w 2016 r. 
do Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie z poszczególnych nieruchomości: 

- Ks. Anny, Mazowiecka wybiera do RN 4 członków 
- Ks. Janusza wybiera do RN 4 członków 
- Kasztelańska, Rycerska, Kazańska wybiera do RN 4 członków 

- Sybiraków, por. Łagody, Zawadzka, Szmaragdowa wybiera do RN 4 członków 
 Razem 16 członków 

 
UCHWAŁA  NR 16/16 z dnia 28.04.2016 r. 
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje planowany porządek obrad          

IX Walnego Zgromadzenia Członków w 2016 r. 
 

UCHWAŁA NR 17/16 z dnia 31.08.2016 r. 
W oparciu o § 82 pkt 1 ust. 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w 

Łomży przyjmuje „Informację z wykonania planu finansowego Spółdzielni za II kwartał 
2016 roku ”. 
 

UCHWAŁA NR 18/16 z dnia 29.09.2016 r. 
W sprawie: odwołania Pana Zbigniewa J. Lipskiego z funkcji Prezesa Zarządu oraz 

rozwiązania umowy o pracę. Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży na podstawie: 
art. 49 § 2 Prawa Spółdzielczego – ustawa z dnia 16 września 1982 r., § 82 ust. 1 pkt 17 
statutu SM „Perspektywa” w Łomży, art. 70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

Pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1220 z późn. zm.), uchwala co następuje: 
§ 1 

Rada Nadzorcza, w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, odwołuje z dniem      
29 września 2016 r. Pana Zbigniewa Józefa Lipskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży, powołanego na to stanowisko uchwałą nr 13/94 

Rady Nadzorczej z dnia 28 kwietnia 1994 r. 
(…) 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR 19/16 z dnia 29.09.2016 r. 
W sprawie: odwołania Pani Anny Choińskiej z funkcji Członka Zarządu. Rada Nadzorcza 

SM „Perspektywa” w Łomży na podstawie: § 82 ust. 1 pkt 17 statutu SM „Perspektywa” w 
Łomży uchwala, co następuje: 
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§ 1 
Rada Nadzorcza, w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, odwołuje z dniem      

29 września 2016 r. Panią Annę Choińską z funkcji Członka Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży, powołanej na to stanowisko uchwałą nr 17/11 
Rady Nadzorczej z dnia 16 czerwca 2011 r. 

(…) 
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 20/16 z dnia 29.09.2016 r. 
dotycząca upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży w sprawach czynności prawnych pomiędzy Panem 

Zbigniewem Józefem Lipskim w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę. 
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży na podstawie § 82 ust. 

1 pkt 17 statutu SM „Perspektywa” w Łomży (…). 
(…) 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 21/16 z dnia 29.09.2016 r. 
w sprawie powołania Pana Leszka Andrzeja Konopka na funkcję Prezesa Zarządu. Rada 
Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży na podstawie: § 82 ust. 1 pkt 17 statutu             

SM „Perspektywa” w Łomży uchwala, co następuje: 
§ 1 

Rada Nadzorcza, w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, powołuje z dniem      
29 września 2016 r. Pana Leszka Andrzeja Konopka na funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży. 

(…) 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 22/16 z dnia 29.09.2016 r. 
w sprawie powołania Pana Roberta Chaberek na funkcję Z-cy Prezesa Zarządu. Rada 
Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży na podstawie: § 82 ust. 1 pkt 17 statutu             

SM „Perspektywa” w Łomży uchwala, co następuje: 
§ 1 

Rada Nadzorcza, w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, powołuje z dniem      
29 września 2016 r. Pana Roberta Chaberek na funkcję Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży. 

(…) 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
UCHWAŁA NR 23/16 z dnia 29.09.2016 r. 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży działając na podstawie 
art. 46 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, upoważnia dwóch 

członków Rady Nadzorczej (…) do reprezentowania Spółdzielni przy czynnościach prawnych 
pomiędzy Spółdzielnią a Prezesem Zarządu i Z-cą Prezesa Zarządu określonych w § 2 i § 3 

niniejszej uchwały. 
(…) 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA NR 24/16 z dnia 29.09.2016 r. 
w sprawie powołania Pani Mileny Skrzecz na funkcję Członka Zarządu. Rada Nadzorcza    

SM „Perspektywa” w Łomży na podstawie: § 82 ust. 1 pkt 17 statutu SM „Perspektywa” w 
Łomży uchwala, co następuje: 
§ 1 

Rada Nadzorcza, w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, powołuje z dniem      
29 września 2016 r. Panią Milenę Skrzecz na funkcję Członka Zarządu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży. 
(…) 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 25/16 z dnia 23.11.2016 r. 
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w 

Łomży przyjmuje „Informację z wykonania planu finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Perspektywa” w Łomży na dzień 30.09.2016 r.” 
 

UCHWAŁA NR 26/16 z dnia 23.11.2016 r. 
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt 27 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w 

Łomży wyraża zgodę na zlecenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 
2016 dla Baster Audytor Jan Jacek Oster z Lublina. 
 

UCHWAŁA NR 27/16 z dnia 16.12.2016 r. 
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży zatwierdza plan wydatków działalności 

społeczno- kulturalno- sportowej na 2017 rok. 
 
UCHWAŁA NR 28/16 z dnia 16.12.2016 r. 

W oparciu o § 82 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży 
przyjęła „REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY WYBORU WYKONAWCÓW, DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ, ROBÓT BUDOWLANYCH, INWESTYCYJNYCH I REMONTÓW, ROBÓT 
GEOLOGICZNYCH I GEODEZYJNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PERSPEKTYWA” 

W ŁOMŻY". 
 
 

 Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
 Dorota Szymonowicz 
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Załącznik nr 1 do Sprawozdania 
Rady Nadzorczej SM „Perspektywa” 

za rok 2016 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI RADY NADZORCZEJ 

SM „PERSPEKTYWA” W ŁOMŻY 
ZA OKRES 01.01.2016r. – 31.12.2016r. 

 
W okresie sprawozdawczym pracowały trzy stałe Komisje Rady Nadzorczej, które 

powołane zostały przez Radę Nadzorczą na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu Rady 
Nadzorczej SM „Perspektywa” w Łomży na czas trwania jej kadencji: 
 

1. Komisja Rewizyjna w składzie: 
1. Przewodniczący - Bożena Halina Szypulska 

2. Z-ca Przewodniczącego - Anna Kondratowicz 
3. Członek, Sekretarz - Adam Szymański 
4. Członek - Marek Jankowski  

5. Członek - Krzysztof Skorupski 
 

Celem Komisji Rewizyjnej jest zapewnienie sprawniejszego wykonywania zadań nadzorczo - 
kontrolnych Rady w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości Spółdzielni. Komisja 
odbyła 5 protokołowanych posiedzeń. Do jej kompetencji należało rozpatrywanie 

następujących spraw: 
a) opiniowanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015 wraz z opinią biegłego 

rewidenta, 
b) opiniowanie projektu uchwał IX Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału 

nadwyżki bilansowej – zysku netto za 2015r., 

c) opiniowanie projektu planu kosztów i przychodów na 2016r., 
d) opiniowanie projektu struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2016r., 

e) opiniowanie kwartalnych sprawozdań przedkładanych przez Zarząd w zakresie 
realizacji wykonywania planów rzeczowo- finansowych wraz ze statystyką zadłużeń, 

f) opiniowanie wniosku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania 
finansowego za rok 2016, 

g) wypracowanie wniosków w sprawie oceny pracy Zarządu za poszczególne okresy 

sprawozdawcze. 
 

2. Komisja Techniczna w składzie: 
1. Przewodniczący - Sylwester Sawicki 
2. Z-ca Przewodniczącego - Rafał Zaborszczyk  

3. Członek, Sekretarz - Dariusz Ciszewski  
4. Członek - Stanisław Gawryluk 

5. Członek - Sławomir Józef Wróbel 
 
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 5 protokołowanych posiedzeń, na których 

rozpatrywała i opiniowała informacje dotyczące: 
a) realizacji prac w ramach funduszu remontowego w roku 2015, 

b) planu remontów w ramach środków z funduszu remontowego na rok 2016, 
c) zaopiniowania projektu uchwały w przedmiocie ustanowienia służebności gruntowej 

polegającej na prawie przejazdu i przejścia przez nieruchomości oznaczone numerami: 
12719/1, 12274/4, 12282/15 będącymi własnością Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Perspektywa”, 12282/17 i 12282/14 będącymi własnością Miasta Łomża i w 

użytkowaniu wieczystym SM „Perspektywa”, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek 
oznaczonych numerami geodezyjnymi 12719/2 , 12719/3, 12274/2 i 12274/3; 
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d) zaopiniowanie projektu uchwały w przedmiocie ustanowienia służebności gruntowej 
polegającej na prawie przejazdu i przejścia istniejącymi ciągami komunikacyjnymi 

przez nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 12064/175, będącą własnością 
Miasta Łomża w użytkowaniu wieczystym SM „Perspektywa” na rzecz każdoczesnego 
użytkownika wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 12064/162; 

e) rozliczenia zużycia energii elektrycznej za 2015r., 
f) przeglądów placów zabaw w kontekście bezpieczeństwa i stanu technicznego urządzeń 

zabawowych i sportowych, 
g)  realizacji uchwał i wniosków z VIII Walnego Zgromadzenia Członków                     

SM „Perspektywa” w Łomży, 
h) rozliczenia zużycia centralnego ogrzewania w SM „Perspektywa” po sezonie  

grzewczym 2015/2016”, 

i) przygotowania zasobów mieszkaniowych w SM „Perspektywa” do sezonu zimowego 
2016/2017, 

j) kierunków działalności SM „Perspektywa” na 2016r. i lata następne, 
k) zaopiniowanie regulaminu określającego zasady wyboru wykonawców, dokumentacji 

projektowej, robót budowlanych i remontowych, robót geologicznych i geodezyjnych. 

 
3. Komisja Społeczno – Kulturalno – Sportowa w składzie: 

1. Przewodniczący - Tadeusz Tomaszewski 
2. Z-ca Przewodniczącego - Marek Kozłowski 
3. Członek - Hanna Dardzińska - Mateuszczyk  

4. Członek, Sekretarz - Paweł Gawroński 
 

Komisja SKS w okresie sprawozdawczym odbyła 3 protokołowane posiedzenia, na których 
rozpatrywano następujące sprawy: 
a) opiniowanie informacji Zarządu Spółdzielni w sprawie przekazania środków z funduszu 

SKS w ramach „wsparcia dla rodzin, które znalazły się w ciężkiej sytuacji finansowej” 
ujętych w planie SKS na rok 2016, 

b) opiniowanie propozycji Zarządu Spółdzielni w sprawie przeznaczenia wydatków 
działalności społeczno-kulturalno-sportowej na rok 2017, 

c) 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,  

d) współpraca z pracownikiem 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 
2017. 

 
 

 Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
 Dorota Szymonowicz 
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II. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków przyjętych na IX Walnym 
Zgromadzeniu Członków SM „Perspektywa” w Łomży 

 
 
Komisja Uchwał i wniosków przyjęła następujące uchwał: 

Uchwała Nr 1 dotycząca przyjęcia porządku obrad IX Walnego Zgromadzenia           
SM „Perspektywa”. 

 
Uchwała Nr 2 dotycząca przyjęcia protokołu z VIII Walnego Zgromadzenia Członków. 

 
Uchwała Nr 3 dotycząca przyjęcia protokołu z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Perspektywa” w Łomży za okres 01.01.2012r. – 31.12.2014r. 

 
Uchwała Nr 4 zatwierdzająca Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej                

SM „Perspektywa” za rok 2015. 
 
Uchwała Nr 5 zatwierdzająca sprawozdanie z działalności Zarządu SM „Perspektywa” w 

Łomży za rok 2015.  
 

Uchwała Nr 6 w oparciu § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni IX Walne Zgromadzenie 
Członków SM „Perspektywa” w Łomży uchwaliło: 

§ 1 

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” 
sporządzone na dzień 31.12.2015r. wraz z opinią biegłego rewidenta: 

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r., po stronie aktywów i pasywów zamyka się 
sumą 161.143.220,80 zł. 

2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015r. 

wykazujący zysk netto w wysokości 471.118,13 zł. 
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do               

31 grudnia 2015r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 
361.391,56 zł. 

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015r. do        
31 grudnia 2015r. wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.421.558,99zł. 

5. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 

§ 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 późn. zm.) 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 2015 rok w wysokości 471.118,13zł          
(słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemnaście złotych trzynaście groszy) 

przeznacza się na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych. 
§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Zysk netto w całości przeznaczono na fundusz remontowy.  

 
Uchwała Nr 8 na podstawie § 72e ust 1 Statutu Spółdzielni IX Walne Zgromadzenie SM 

„Perspektywa” w Łomży uchwaliło kierunki działania Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży na rok 2016 i lata następne w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 



12 
 

Uchwała Nr 9 udzielająca absolutorium Prezesowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, 
Panu Zbigniewowi Józefowi Lipskiemu za rok obrachunkowy 2015. 

 
Uchwała Nr 10 udzielająca absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Perspektywa” w 

Łomży, Panu Leszkowi Andrzejowi Konopka za rok obrachunkowy 2015. 

 
Uchwała Nr 11 udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży 

Pani Annie Choińskiej za rok obrachunkowy 2015. 
 

 
Wnioski i zapytania z II części IX Walnego Zgromadzenia Członków 

z ulicy: Ks. Janusza 

 
Ad. 1 Ks. Janusza 7 – wniosek o wycięcie topoli wzdłuż chodnika, ponieważ stwarzają 
niebezpieczeństwo i posadzenie w to miejsce świerków.  
W sprawie tego wniosku występowano do Urzędu Miasta już w 2015 roku, nie uzyskano 
zgody. W związku z kolejnym wnioskiem, zostało ponownie wysłane wystąpienie do UM z 

uzasadnieniem, że topole niszczą i podnoszą chodnik, co stwarza niebezpieczeństwo dla 
przechodniów. W piśmie tym poinformowano także, że nasadzono rząd świerków. W dniu 

18.01.2017 otrzymano pismo, iż UM nie wyraża zgody na wycięcie topól wzdłuż              
Ks. Janusza 7, wyraża zgodę jedynie na cięcia pielęgnacyjne, które wykonano w miesiącu 
lutym 2017. Po kolejnej interwencji otrzymaliśmy informację, pismem z dnia 10.02.2017r, 

iż w okresie wiosennym będzie wykonana cząstkowo regulacja chodnika wzdłuż ulicy       
Ks. Janusza 7. 

 
Ad. 2 Ks. Janusza 7 – wniosek o wykonanie remontu piwnic (ściany, posadzki), wymianę 
stolarki. 
Remonty pomieszczeń ogólnego użytku w piwnicach zostały wykonane na przełomie 
2016/2017. Na początku bieżącego roku dokonano wymiany okienek w korytarzach 

piwnicznych i pomieszczeniach wspólnego użytku. Od 19 kwietnia 2017 do 25 maja 2017 
ma nastąpić wymiana okienek w piwnicach lokatorów. 

 
Ad. 3 Ks. Janusza 7 – wniosek o uporządkowanie i odnowienie urządzeń do zabawy dla 
dzieci oraz ogrodzenie placu zabaw. 
Remont placu zabaw wraz z ogrodzeniem, został ujęty w planie remontów na rok 2017. 
Wyłoniono wykonawcę, który rozpocznie prace w miesiącu maju 2017r. 

 
Ad. 4 Ks. Janusza 7 – wniosek o wykonanie remontu po awarii (zalanie klatki nr 7), 
uzupełnienie terakoty. 
Remont klatki po awarii/zalaniu został wykonany w miesiącu lipiec 2016r. 
 

Ad. 5  wniosek o założenie klimatyzacji w sali narad Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Perspektywa” 
Temat ten był poruszany w obecnej kadencji Rady Nadzorczej i ustalono, iż zamontowanie 

klimatyzacji w sali narad wymaga dużych środków finansowych w związku z powierzchnią 
jaką należałoby schładzać. W związku z tym, iż zazwyczaj sala narad jest wykorzystywana 

raz w roku, zalecono aby organizować coroczne Walne w miesiącach gdzie temperatury są 
niższe. 

 
Ad. 6 Ks. Janusza 11 – wniosek o poprawę bezpieczeństwa i ochronę przed dewastacją 
mienia spółdzielni w rejonie garaży poprzez zamontowanie drugiej bramy. 
Zgodnie z prośbą lokatorów zamontowano monitoring oraz dodatkową bramę przy  
wejściu do garaży od strony terenu rekreacyjnego. 
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Wnioski i zapytania z III części IX Walnego Zgromadzenia Członków 

z ulicy: Rycerska, Kasztelańska, Kazańska 
 
Ad. 1 – Kasztelańska 2 – wniosek o ustawienie większego pojemnika na makulaturę przy 
budynku.  
W miesiącu sierpniu 2016 dostawiono dodatkowy pojemnik na makulaturę o poj. 360 l.    

W chwili obecnej znajdują się tam dwa pojemniki, każdy o poj. 360 l. W przypadku, gdy 
zajdzie potrzeba, zostanie ustawiony pojemnik o poj. 1100 l. 

 
Ad. 2 – Kazańska 16 – wniosek o naprawę schodków (dotyczy pierwszej klatki) oraz 
naprawę drzwi do piwnicy. 
Zgodnie z wnioskiem wszystkie naprawy zostały wykonane w miesiącu sierpniu 2016. 
 

Ad. 3 – Kasztelańska 1 – wniosek o zabezpieczenie drzwi wejściowych w klatkach przed 
nagminnym niszczeniem zamków. 
Zgodnie z wnioskiem, w miesiącach zimowych zamontowano specjalne osłony, które 

uniemożliwiają otwarcie zamka drzwi wejściowych do klatek schodowych. Montaż 
wykonano w blokach Rycerska 2, Kasztelańska 1, 2, 8 oraz Ks. Janusza 14, 16, 17, 20. 

 
Ad. 4 wniosek o umożliwienie korzystania z ciepłej wody przez mieszkańców 
całodobowo lub do godziny 24.00 zwłaszcza w okresie wiosny i lata. 
Podjęto decyzję, że w okresie letnim ciepła woda będzie dostarczana do godziny 24:00. 
Ponadto nowy zarząd w okresie letnim przeprowadzi analizę zasadności braku 

podgrzewania wody w godzinach nocnych. Analiza zostanie wykonana na jednym z bloków 
na naszym osiedlu i przedstawiona Radzie Nadzorczej. 
 

Ad. 5 – Kazańska 6 – wniosek o likwidację lokalu gastronomicznego „Kebab”, który był 
uciążliwy dla mieszkańców bloku. 
Sprawa ta była poruszana przez Zarząd na posiedzeniu Rady Nadzorczej przy udziale 
Państwa Modzelewskich. W sprawę byli włączeni także Powiatowy Inspektorat Sanitarny 

oraz Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego. Działania wszystkich 
podmiotów w oparciu o przepisy prawa, doprowadziły do likwidacji działalności 
gastronomicznej w budynku Kazańska 6. 

 
Ad. 6 – Kazańska 8 – wniosek o remont piwnic w starych blokach, które są w złym 
stanie, nie sprzątane. 
Została odnowiona pralnia i suszarnia oraz wybiałkowano część korytarza. Przeprowadzono 
rozmowę z właścicielem firmy WINPOL przypominając o obowiązkach wynikających z 

zawartych umów m.in. o sprzątaniu korytarzy w piwnicach. 
 

Wnioski i zapytania z IV części IX Walnego Zgromadzenia Członków 
z ulic : Sybiraków, Por. Łagody, Zawadzka, Szmaragdowa 

 

Ad. 1 – Sybiraków 7 – wniosek o zmianę organizacji ruchu pomiędzy ul. Sybiraków a    
ul. Kazańską. 
Po konsultacji z Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Policji w Łomży, została 
przeprowadzona zmiana organizacji ruchu drogowego. 

 
Ad. 2 – Sybiraków 7 – wniosek o przebudowę skrzyżowania ul. Por. Łagody z              
ul. Zawadzką celem poprawy bezpieczeństwa pieszych (przy kościele Krzyża Świętego).  
W odpowiedzi na wystosowane pismo do UM, w dniu 23.09.2016 otrzymano informację, iż 
na skrzyżowaniu ulic Zawadzkiej z Porucznika Łagody, zostanie wykonana sygnalizacja 
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świetlna dla pieszych. Prace remontowe obecnie trwają i ich zakończenie planowane jest na 
III kwartał 2017r. 

 
Ad. 3 – wymiana wind w budynkach Porucznika Łagody 1, 3, 5, 7 
Wymiana wind w blokach przy Porucznika Łagody 1, 3, 5, 7 możliwa jest pod warunkiem 

zwiększenia funduszu remontowego lub uzyskania innego źródła finansowania ze środków 
zewnętrznych np. RPO. Windy regularnie są konserwowane i w opinii firmy wykonującej 

dozór nie stwarzają niebezpieczeństwa dla użytkowników w związku z tym są dopuszczone 
do użytkowania. Zarząd szuka możliwości sfinansowania wymiany wind na nowe.             

W przypadku pojawienia się programu wsparcia dedykowanego dla spółdzielni 
mieszkaniowych oraz gdy miasto Łomża będzie wpisana w ten program, temat ten będzie 
ponownie poruszony. 

 
Ad. 4 – wniosek o likwidację boiska sportowego usytuowanego przy Porucznika 
Łagody 1, 3, 5, 7  
Boisko zostało wykonane na prośbę mieszkańców w związku z tym jego likwidacja jest 
nieuzasadniona. W celu monitorowania boiska została zamontowana dodatkowa kamera w 

budynku Porucznika Łagody 3 w celu poprawy bezpieczeństwa i możliwości wykrycia 
niepożądanych zachowań w tej części osiedla. 

 
Ad. 5 – wniosek o wykonanie posadzki, schodów i ułożenie terakoty przy 
Porucznika Łagody 1, 3, 5, 7 
Wykonanie terakoty w klatkach schodowych jest niemożliwe, ponieważ podniesie się 
posadzka, co uniemożliwi otwieranie drzwi do istniejących wind. W przypadku wymiany 

wind, wniosek ten zostanie uwzględniony i włączony do prac remontowych. 
 
 

 Zarząd 
 SM „Perspektywa” w Łomży 
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III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SM „PERSPEKTYWA” W ŁOMŻY 
ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 31.12.2016r. 

 
Działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży w 2016 roku, w 

okresie od 01.01.2016r. do 28.09.2016r., kierował trzyosobowy Zarząd w składzie: 

 
1. Prezes Zarządu - Zbigniew J. Lipski 

2. Z-ca Prezesa Zarządu - Leszek A. Konopka 
3. Członek Zarządu - Anna Choińska 

natomiast w okresie od 29.09.2016r. do 31.12.2016r., trzyosobowy Zarząd w składzie: 
 
1. Prezes Zarządu - Leszek A. Konopka 

2. Z-ca Prezesa Zarządu - Robert Chaberek 
3. Członek Zarządu - Milena Skrzecz. 

 
Poszczególni członkowie Zarządu kierowali pracami komórek bezpośrednio 
podporządkowanymi im według struktury organizacyjnej zatwierdzonej przez Radę 

Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 25.02.2016r.  
Podstawą działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży w 2016r. były: 

przepisy Prawa spółdzielczego, obowiązujący statut, uchwały i wnioski Walnego 
Zgromadzenia Członków, Rady Nadzorczej, postanowienia wewnętrznych regulaminów 
Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujące normy prawa. 

W minionym okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 25 protokołowanych posiedzeń, 
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 i analizowano m. in. takie zagadnienia jak: 
 sytuację ekonomiczno-finansową Spółdzielni, 

 analizę finansową Spółdzielni za rok 2015 oraz za poszczególne kwartały roku 2016, 

 plan kosztów i przychodów na rok 2016, 
 informacje dotyczącą zużycia energii elektrycznej w zasobach SM „Perspektywa” w 

2015r. 

 informację na temat przeprowadzonych kontroli w 2015r., 
 informację na temat realizacji prac w ramach środków z funduszu remontowego za  

rok 2015, 
 sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z VIII Walnego Zgromadzenia Członków,  

 sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2015, 

 plan remontów w ramach środków z funduszu remontowego za rok 2016, 
 materiały do IX Walnego Zgromadzenia Członków (harmonogram, podział na części, 

porządek obrad, projekt, projekt uchwał), 
 uchwały i wnioski będące przedmiotem obrad IX Walnego Zgromadzenia Członków,  

 działalności poszczególnych działów Spółdzielni pod kątem właściwego wykonania 

nałożonych obowiązków. 
 

Ponadto: 
 oceniano realizację zadań, szczególnie w takich zagadnieniach jak: eksploatacja, 

konserwacja, remonty oraz utrzymanie porządku na osiedlu, 
 zatwierdzono 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, 
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 zatwierdzono harmonogram 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. Zadłużenie na koniec 2016r. najniższe od 5 lat, 

 podejmowano decyzje w sprawach członkowskich, 
 przedstawiono informacje o stanie przygotowań zasobów mieszkaniowych w             

SM „Perspektywa” w Łomży do sezonu zimowego2016/2017r., 

 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 
analizowanie działań podejmowanych przez Zarząd dotyczących termomodernizacji 

budynków wielorodzinnych wybudowanych w latach 1983-1992 zrealizowanych w 
technologii OWT. Zagadnienia związane z tym tematem były wielokrotnie omawiane na 
posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej. Podjęte decyzje przyczyniły się do tego, że  w 

2016 roku rozpoczęto prace termomodernizacyjne. Ustalono kolejność prac według daty 
oddania budynków do użytku. 

W 2016 r. wykonano termomodernizację w niżej wymienionych budynkach: 
 Księżnej Anny 2, 

 Księżnej Anny 4, 

 Księżnej Anny 8, 
 Księżnej Anny 10. 

W miesiącu grudniu 2016 roku postawiono do dyspozycji mieszkania i miejsca 
postojowe w budynku przy ul. Szmaragdowa 4. Rozpoczęto również prace inwestycyjne 

przy budynku przy ul. Szmaragdowej 8 - jest to budynek z windami i garażami.  
Na koniec 2016 roku w 95 budynkach wielorodzinnych jest 5.100 mieszkań, w których 

zamieszkuje 13.336 osób. 
 
Działania obecnego Zarządu w IV kwartale: 

 wprowadzono drugą konkurencyjną firmę w celu podniesienia jakości świadczonych 
usług na sprzątanie terenów zewnętrznych. Przyniosło to oczekiwane rezultaty. 

 opracowano nową strukturę organizacyjną wraz z „Regulaminem organizacyjnym 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży na 2017r., 
 opracowano i uruchomiono nową stronę internetową w celu ułatwienia dostępu do 

informacji o działalności Spółdzielni Mieszkaniowej, zmieniono logo Spółdzielni na 
bardziej nowoczesne, 

 opracowano „Plan wydatków na działalność społeczno-kulturowo-sportową na rok 
2017”, 

 podjęto współpracę z MOPS-em w Łomży, w wyniku której utworzono listę osób 
znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej – skierowana została do nich pomoc 

finansowa ze środków funduszu SKS w postaci wsparcia w wysokości jedno- lub 
dwumiesięcznej wysokości czynszu, 

 przygotowano paczki świąteczne dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej (ze środków funduszu SKS) – w ramach porozumienia ze szkołami  SP 9 i 

10, PG 2 i 8 oraz przy wsparciu i dużym zaangażowaniu Przewodniczącej Rady 
Nadzorczej i Przewodniczącej Rady Osiedla, Rady Osiedla oraz wpłat od członków Rady 
Nadzorczej Spółdzielni, 
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 opracowano nowy „Regulamin określający zasady wyboru wykonawców, dokumentacji 

projektowej, robót budowlanych i remontowych, robót geologicznych i geodezyjnych w 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży”, 

 opracowano nowe regulaminy Spółdzielni: dotyczące korzystania z pralni, suszarni, 

wózkowni. 
Podejmowane działania i decyzje przyczyniły się do utrzymania na wysokim poziomie stanu 

technicznego zasobów mieszkaniowych oraz całej infrastruktury. 
 

 
 Zarząd 
 SM „Perspektywa” w Łomży 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



18 
 

1. Informacja Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży na temat przeprowadzonych 
kontroli w okresie sprawozdawczym 

 
 

W 2016 roku w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży przeprowadzono 

w sumie 9 kontroli: 
1. Pierwszą jednostką kontrolującą był Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży. W dniu 23 lutego 2016r. podczas 
kontroli sprawdzono należyte utrzymanie stanu technicznego budynków oraz dokonano 

przeglądów instalacji gazowej w 4 budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych przy 
ulicy Kazańskiej 18,20,22,i 24. 
Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 
2. Następnie w dniu 09 marca 2016r. kontrolę przeprowadził Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży. Przedmiotem kontroli było 
sprawdzenie warunków zdrowotnych w środowisku pracy polegające na sprawdzeniu 
stanu faktycznego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarnymi. 

W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty z zakresu: 
a) badań okresowych pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, 

b) oceny ryzyka zawodowego, 
c) oceny ryzyka zawodowego na czynniki biologiczne, 
d) posiadanych kart charakterystyki niebezpiecznych substancji i mieszanin 

chemicznych oraz spisu tych substancji i mieszanin. 
Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 
3. W okresie od 28.04.2016r. do 25.05.2016r. Państwowa Inspekcja Pracy 

Inspektor Pracy w Łomży przeprowadziła kontrolę w zakresie przestrzegania 

przepisów prawa pracy, zasad bhp oraz legalności zatrudnienia. 
W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano decyzje pokontolne w formie wystąpienia i 

nakazu. Dotyczyły one: 
a) usunięcia zapisów niezgodnych z przepisami prawa pracy z porozumienia 

dotyczącego zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym zawartego 
pomiędzy Zarządem a pracownikami – w zakresie zwrotu kosztów zakupu nowej 
odzieży i obuwia roboczego w sytuacji rozwiązania umowy o pracę; 

b) zapewnienia właściwej wentylacji w pok. 20 w siedzibie Spółdzielni; 
c) przeniesienia kart szkolenia wstępnego z zakresu bhp do akt osobowych 

pracowników nowozatrudnionych; 
d) naliczeniu i wypłacie pracownikom zatrudnionym na stanowisku dozorcy różnicy 

pomiędzy dodatkiem należnym a dodatkiem wypłaconym za pracę w godzinach 

nadliczbowych w okresie nie ulegającym przedawnieniu roszczeń pracowniczych; 
e) na zobowiązaniu zespołu powypadkowego do wykazywania wszystkich 

okoliczności powstania wypadku, sporządzania bardziej szczegółowej 
dokumentacji dotyczącej wypadku oraz określania środków i wniosków 
profilaktycznych, których stosowanie wyeliminuje podobne wypadki przy pracy; 

f) terminowego sporządzania i przekazywania karty statystycznej wypadku do 
właściwego urzędu statystycznego. 

Wszystkie nieprawidłowości zostały usunięte we wskazanym terminie. O sposobie 
wykonania ujętych w wystąpieniu wniosków oraz decyzji wynikających z nakazu został 

powiadomiony właściwy Inspektor Pracy. 
 
4. Kolejną jednostką kontrolującą była Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 

SA Oddział 2 w Białymstoku. W dniu 17 maja 2016r. sprawdzono prawidłowość 
prowadzenia przez Spółdzielnię ewidencji analitycznej zadłużenia z tytułu kredytu i 



19 
 

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. 
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. Nominalną kwotę umorzeń 
kredytu Spółdzielnia przekazuje zgodnie z postanowieniami ustawy a łączna kwota 
wpłat wniesionych przez członków do Spółdzielni jest zgodna z oświadczeniem 

złożonym do banku i zgodna z ewidencją analityczną. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

5. 24 maja 2016r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu 
Grodzkiego w Łomży dokonał kontroli robót budowlanych w lokalu mieszkalnym    

nr 38 zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym przy Kazańskiej 14. 
Stwierdzono wykonanie otworu przejściowego w ścianie konstrukcyjnej lokalu 
mieszkalnego wykonanego zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 

Nieprawidłowości nie stwierdzono. 
 

6. Kolejną jednostką kontrolującą był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa w Białymstoku. W dniach 01 – 02 czerwca 2016r. sprawdzono 
zasady stosowania środków ochrony roślin w oparciu o art. 80 pkt. 9 ustawy z dnia 

18.12.2003r o ochronie roślin. 
Kontrola została wszczęta w związku ze zgłoszeniem mieszkanki z ulicy Rycerskiej o 

podejrzeniu stosowania niebezpiecznych środków ochrony roślin do zwalczania 
chwastów przy placu zabaw. 
W ramach przeprowadzonych czynności ustalono, że pracownik Firmy „WINAT” 

postępował zgodnie z instrukcją użycia. Prewencyjnie udzielono szczegółowego 
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instruktarzu w temacie kontroli oraz dodatkowo pouczono o bezwzględnym 
przestrzeganiu bhp i ochrony środowiska, a także treści – instrukcji zawartej na 

każdym jednostkowym opakowaniu środka ochrony roślin – przy ewentualnym 
stosowaniu środków ochrony roślin nieprofesjonalnie (w przyszłości) do 
ochronykwiatów, krzewów i trawników na zarządzanym terenie. 

Nieprawidłowości nie stwierdzono.  
7. W dniu 14 czerwca 2016r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Powiatu Grodzkiego w Łomży przeprowadził kontrolę pod kątem właściwego 
utrzymania stanu technicznego obiektów małej architektury na placach zabaw 

zlokalizowanych przy ulicy: 
• Kazańska 26 i 28  /Prot. Nr 73/2016/ 
• Zawadzka 59 i 61 /Prot. Nr 74 i 75/2016/ 

• Sybiraków 16 i 18  /Prot. Nr 76/2016/ 
W wyniku kontroli ustalono, że urządzenia zabawowe znajdują się w dobrym stanie 

technicznym, co pozwala na bezpieczne ich użytkowanie. W przypadku placu zabaw 
przy budynkach Kazańska 26 i 28 zalecono naprawę zawiasów w bramie. 
Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

8. Kolejna kontrola została przeprowadzona 05 lipca 2016r. przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży. Zakres przedmiotowy kontroli 

dotyczył oceny stanu sanitarnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego 
przy ul. Księżnej Anny. Sprawdzono stan faktyczny z obowiązującymi przepisami 
sanitarnymi. Stan sanitarny kompleksu określono jako dobry (teren zadbany, 

wykoszona trawa, wymieniony piasek w piaskownicy, zapewniony TOI TOI) 
Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

9. Ostatnia kontrola została przeprowadzona w dniach 08 – 12 grudnia 2016r. przez 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży. 
Dotyczyła ona budynków wielorodzinnych przy ulicy: Księcia Janusza 16,17,23A, 

Księżnej Anny 4,5,14, Mazowieckiej 7, Rycerskiej 8, Kasztelańskiej 4, Kazańskiej 18 
oraz Sybiraków 8. 

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. 
 

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, 

 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, 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. 
Dodatkowo w budynkach KJ 23A, Syb. 8, KA 4 i 14, Kaz. 18, Maz.7 sprawdzono 

przeglądy roczne instalacji gazowej. 
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Kontrola wykazała, iż obiekty użytkowane są zgodnie z ich przeznaczeniem oraz utrzymane 
są w należytym stanie technicznym i estetycznym. W przypadku budynku Księżnej Anny 14 

zalecono odnowienie loggi balkonowych, a w budynku Rycerskiej 8 dodatkowo uzupełnienie 
kratek wentylacyjnych. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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2. DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWA ZA 2016 ROK 
 

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” w Łomży na dzień 31 grudnia 2016r. liczyła 
4.532 członków w tym: 

 4.420  - członków zamieszkałych 
 112  - członków  oczekujących 

Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni stanowią: 
 95 budynki wielorodzinne: 

- 5.100 mieszkań 
w tym: 

-  2.994  na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
-  197  na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
-  1.902  na warunkach prawa odrębnej własności lokalu 

-  7  socjalne  
 521 garaże: 

w tym: 
-  121 wolnostojących 

-  400 w budynkach wielorodzinnych 
 52 miejsca postojowe 

 1 segment 

- 1 mieszkalno-usługowy na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
 127 lokali użytkowych 

W 2016 roku zasiedlono 72 mieszkania, 32 miejsca postojowe w budynku przy         
ul. Szmaragdowej 4, wybudowanych za środki własne przyszłego użytkownika. 

W 180 przypadkach nastąpiła zmiana właściciela mieszkania w związku z obrotem 
mieszkań na rynku wtórnym. 

Od dnia wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na dzień 

31.12.2016r. przeniesiono na rzecz członków ogółem 1.902 praw własności do lokali 
mieszkalnych, 251 do garaży, 11 do miejsc postojowych, 40 do lokali użytkowych. 

W 2016 roku ogółem wyodrębniono: 
 86 lokali mieszkalnych: 

-  10 spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
-  8 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
-  68 z nowego budownictwa 

 14 garaży 

Prowadzono nabór na budowę mieszkań przy ul. Szmaragdowej 8. 
Na bieżąco w dziale członkowsko-mieszkaniowym prowadzono sprawy związane z 
członkostwem w Spółdzielni oraz tytułami prawnymi do lokali mieszkalnych, użytkowych i 

garaży. 
Przygotowywano materiały i przedkładano na posiedzeniach Zarządu, a następnie 

powiadamiano zainteresowanych o decyzjach podjętych przez Zarząd. 
Udzielano informacji na temat aktualnej oferty lokali mieszkalnych do sprzedaży lub 
możliwości nabycia garażu. 

Wydawano zaświadczenia o przysługującym prawie do lokalu i prowadzono 
korespondencję. 
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3. Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi 
 

Zakres prac eksploatacyjnych wykonywanych 
w SM „Perspektywa” w Łomży w 2016 roku. 

 

 
Zasoby lokalowe na koniec grudnia 2016 roku obejmowały: 300.695,50  m2 

 

- 95 budynki mieszkalne wielorodzinne tj. 5100 mieszkań o łącznej 

powierzchni 
279.420,44 m2 

- segmenty  mieszkalno-użytkowe -                                          1 szt.  182,10 m2 

- lokale użytkowe na parterze (własnościowe)                        128 szt. 6.750,43 m2 

- lokale użytkowe na parterze (najem)                                    13 szt. 593,78 m2 

- lokale użytkowe w piwnicy (najem)                                      17 szt. 791,59 m2 

- baza  1.913,90 m2 

- garaże                                                                            521 szt. 8.644,28 m2 

- miejsca postojowe                                                              52 szt. 1.550,00 m2 

- piwnice użytkowe  (najem)                                                194 szt. 848,98 m2 

 

Do obowiązków działu eksploatacji należy utrzymanie w należytym stanie technicznym i 
estetyczno-porządkowym zasobów mieszkaniowych na terenie naszej Spółdzielni. 
 

W roku 2016 wykonywane prace obejmowały niżej wymienione działalności: 
 

1. ELEKTRYCZNĄ 
2. HYDRAULICZNĄ 
3. STOLARSKĄ 

4. BUDOWLANĄ  
5. CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

6. CIEPŁEJ WODY 
7. WODNO-KANALIZACYJNĄ 
8. DESZCZOWĄ 

 
W ramach bieżącej konserwacji i napraw zrealizowano: 

 1.876  zgłoszeń hydraulicznych, 
 1.256  zgłoszeń stolarskich, 

 1.865  zgłoszeń elektrycznych, 

   538  zgłoszeń dekarskich, 
   825  zgłoszeń gospodarczych w tym spawalnicze, murarsko-malarskie, 

   329 usług dla ludności. 

 
1. W celu zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji zasobów mieszkaniowych dział 

eksploatacji wykonał następujące prace konserwacyjne: 
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W 2016 roku pokryto papą termozgrzewalną 1.604 m2 dachów na 2 budynkach: 
SYBIRAKÓW 10 i RYCERSKA 4A. 

Ponadto, na bieżąco wykonywano naprawy punktowe dachów wynikające ze zgłoszeń 
lokatorów. 
Remont pozostałych dachów papą termozgrzewalną będzie wykonywany sukcesywnie w 

latach następnych. 
W ramach działań w zakresie zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem kominów 

wentylacyjnych przez ptactwo zamontowano siatki nad 56 mieszkaniami. 
W celu poprawy wentylacji w mieszkaniach lokatorów zamontowano 34 szt. deflektorów. 

 
2. Zgodnie z harmonogramem wykonano przeglądy budynków: 
 

ELEKTRYCZNE 
 

1. POR. ŁAGODY 1,3,5, 6, 6A,7,8,9,10,11, 12 
2. SYBIRAKÓW  6, 7, 8, 9,10, 11,12,14,16 
3. MAZOWIECKA 2,3,4,5,6,7 

4. KASZTELAŃSKA  1,2,4,6,8 
5. KS.ANNY  1,2,3,4,5,7,8,9,10,14,16, 22 

6. RYCERSKA  2,3,3A,4,4A,5,6,7,8,10  
7. KS. JANUSZA  2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19A,20,21,21A,22,23,23A 
8. KAZAŃSKA 2,4,6,7,8,12,14,16,18,20,22,24,26,28 

9. ZAWADZKA 59, 61 
10. SZMARAGDOWA 2 

 
GAZOWE – GAZ  ZIEMNY 
 

1. KAZAŃSKA  2,4,12,14,16,18,20,22, 24,26,28 
2. MAZOWIECKA  2,3,4,5,6, 7 

3. POR.ŁAGODY  1, 3, 6, 6A,7, 8,9,10, 11,12 
4. RYCERSKA  3A, 4, 4A 

5. KS.JANUSZA  11, 13,15,19A, 21A,23A 
6. SYBIRAKÓW  7, 9, 11,10,12,14 
 

GAZOWE -  PROPAN-BUTAN 
 

1.  KS.ANNY 1,2,3,4,8 10,14 
2.  KAZAŃSKA 7 
3.  KS. JANUSZA 2,4,6,7,8,9,10,12 

4.  SYBIRAKÓW 6,8 
 

3. W celu zapewnienia prawidłowej pracy instalacji centralnego ogrzewania, służby MPEC w 
Łomży wspólnie 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 – usterki usunięto. 

 
Dokonano wymiany głowic zaworów na pionach ciepłej i zimnej wody w budynkach: 
- Ks. Anny 3 , 22 

- Rycerska 5, 8 
- Mazowiecka 4, 2  
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Montaż zaworów podpionowych w budynkach: 
- Kasztelańska  1 

- Rycerska  2 
- Ks.Anny  7 
- Ks.Janusza  7,10,12 

 
Montaż zaworów regulacyjnych ciepłej wody w budynkach: 

- Kazańska  16 
- Ks.Janusza  4 

- Kasztelańska  1 
- Rycerska  2 
- Ks.Anny  7 

- Ks.Janusza  7,10,12 
 

Zgodnie z planem dokonano wymiany wodomierzy w 7 budynkach w ilości 706 szt.  
W zasobach naszej spółdzielni nadal nieopomiarowane są 4 mieszkania. Właściciele tych 
mieszkań, pomimo przeprowadzonych rozmów nie są zainteresowani montażem 

wodomierzy. 
 

4. 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 -77 szt. 

- krzewy żywopłotowe liściaste - 351 szt. 
- krzewy ozdobne – różne – 80 szt. 

- rośliny iglaste - 8 szt. 
 
W ramach prowadzonych inwestycji posadzono: 

- rośliny iglaste –30 szt. 
- drzewa – 61 szt. 

- rośliny liściaste różne – 700 szt. 
- krzewy żywopłotowe liściaste – 100 szt. 

 
5. Ważnym działaniem eksploatacyjnym jest utrzymanie we właściwym stanie terenu 
sportowo-rekreacyjnego, który służy mieszkańcom naszego osiedla i miasta do czynnego i 

biernego wypoczynku oraz do działalności sportowo- rekreacyjnej. 
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Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2016 odbyło się kilka imprez i festynów 
przygotowanych przez  szkoły i inne organizacje sportowe. 

 
W okresie wiosenno –letnim 2016 roku odbyły się: 
a) impreza taneczno-ruchowa w ramach Europejskiego Festiwalu Filmowego i Sztuk 

Wszelakich – Łomża JA i TY - Stowarzyszenie Aktywnie Naznaczonych, 
b) dzierżawa terenu pod dmuchane urządzenia zabawowe i sprzedaż waty cukrowej, 

c) szkolenie specjalistyczne dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z zakresu ruchu 
drogowego – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, 

d) działania profilaktyczno- edukacyjne pn.”Odblaski biorę w ciemno” promujące noszenie 
elementów odblaskowych - Komenda Miejska Policji w Łomży 

oraz wiele innych nie mniej ważnych imprez, które również przyczyniły się do rozwoju i 

edukacji fizycznej dzieci i młodzieży oraz zapewniły wykorzystanie czasu wolnego.  
 

6. 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.   
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 zostaną rozwiązane 

bez udziału mieszkańców spółdzielni. Apelujemy do Państwa o reagowanie w przypadku 
niewłaściwego użytkowania lub niszczenia wspólnego mienia. Należy zwracać uwagę 
między innymi w przypadkach: 

-  blokowania drzwi wejściowych do klatki schodowej poprzez odchylanie rygla skrzydła 
drzwiowego, 

- blokowania drzwi wind prowadzące do uszkadzania ich sterownika, 
-  uszkodzenia i kradzieży lamp oświetlenia ledowego znajdującego się na klatkach 

schodowych i w wiatrołapach, 

-  otwierania okien i drzwi na klatkach schodowych w okresie zimowym, 
-  niszczenia wyposażenia placów zabaw i innych elementów infrastruktury, 

-  brudzenie i niszczenie elewacji budynków. 
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 firmy 
ELFRO (domofony) jak również telefon do Spółdzielni (dyżur całodobowy). 
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4. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU EKSPLOATACJI LOKALI 
MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY 

 
 Całkowite zadłużenie w opłatach eksploatacyjnych według stanu na dzień 
31.12.2016 r.  stanowi kwotę 334 188 zł.  

 
Kształtowanie się zaległości w opłatach eksploatacyjnych 

 

 
 

Okres zadłużenia 

Lokale mieszkalne 
Lokale użytkowe 
garaże, m. post. 

pom. składowe 

woda Ogółem 

Ilość 
osób 

kwota 
Ilość 
osób 

kwota 
Ilość 
osób 

kwota 
Ilość 
osób 

kwota 

                  

poniżej 1 m-ca 665 68 184 59 7 897 756 64 888 1 480 140 970 

od 1-2 m-cy 189 89 390 46 7 236 19 6 540 254 103 165 

od 2-3 m-cy 13 15 637 1 38 0 0,00 14 15 674 

od 3-5 m-cy 7 10 091 1 126 1 1 060 9 11 277 

powyżej 5 m-cy 8 30 092 1 154 0 0 13 30 246 

Razem 882 213 394 108 15 451 776 72 488 1 766 301 333 

Roszczenia zasądzone 16 29 514 0 0 5 3 340 32 32 855 

Ogółem 898 242 908 108 15 451 781 75 828  1 787 334 188 

42% 

31% 

5% 

3% 

9% 

10% 

poniżej 1 m-ca od 1-2 m-cy
od 2-3 m-cy od 3-5 m-cy
powyżej 5 m-cy roszczenia zasądzone
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Zadłużenie w opłatach powyżej 1 miesiąca miało 307 osób na kwotę 193 218 zł: 

174 724 zł - 233 użytkowników lokali mieszkalnych z tytułu opłat czynszu tj.   

4,57 % wszystkich mieszkań (5100) znajdujących się w zasobach Spółdzielni; 

10 940 zł - 25 użytkowników mieszkań zalega z opłatami za wodę tj. 0,49 %  
wszystkich mieszkań (5100) znajdujących się w zasobach Spółdzielni; 

7 554 zł - 49 użytkowników lokali usługowych, garaży, pomieszczeń składowych 
zalega z opłatami eksploatacyjnymi tj. 5,30% wszystkich lokali (925) znajdujących 

się w zasobach Spółdzielni. 
 

Porównanie tabelaryczne 
zadłużeń czynszowych na dzień 31.12. 2015r. i na dzień 31.12.2016r. 

    

Przedziały zadłużenia 
zł 

 
Ilość 

 
Kwota 

 
Ilość 

 
Kwota 

dłużników zadłużenia dłużników zadłużenia 

w 2015 r. w 2015 r. w 2016 r. w 2016 r. 

    

Poniżej  500 1 851 213 818 1 662 190 434 

500 -  1.000 109 74 244 78 53 498 

1.001  -  2.000 35 46 773 18 26 012 

2.001  -  3.000 8 19 438 2 4 585 

3.001  -  5.000 3 10 897 4 14 263 

5.001  -  10.000 2 11 722 2 12 541 

Powyżej 10.000 0 0 0 0 

R a z e m : 2 008 376 892 1 766 301 333 

Roszczenia zasądzone 32 34 870 21 32 855 

OGÓŁEM 2 040 411 762 1 787 334 188 

    
 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 (1272 wezwania), kierujemy pozwy do sądu w celu wydania nakazów 
zapłaty (skierowano 73 pozwy), a w przypadku dalszego uchylania się od regulowania 

zadłużenia kierujemy wnioski do komornika. W 2016 roku skierowaliśmy 30 wniosków. W 
przypadku 22 wniosków komornik wyegzekwował zadłużenie. W trakcie realizacji jest        

8 wniosków skierowanych 2016 r. oraz 6 wniosków skierowanych w latach poprzednich. 
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 2016 nie kierowano wniosków. 
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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. W roku 2016 nie 
skierowaliśmy wniosków. Ostateczną decyzję, jaką podejmuje Zarząd Spółdzielni (w 

stosunku do osób zadłużonych nie rokujących spłaty), jest zrealizowanie wyroków sądu o 
opróżnienie lokalu mieszkalnego. W roku 2016 nie przeprowadzono eksmisji. 

 
 

5. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI  
 
Majątek Spółdzielni na dzień 31.12.2016 r. wykazuje kwotę 161 976 tys. złotych i stanowią 

go: 
 w tys. zł 

AKTYWA TRWAŁE 143 044  
 wartości niematerialne i prawne 9  
 rzeczowe aktywa trwałe 141 104  

 należności długoterminowe 1 931  
 inwestycje długoterminowe 0  

AKTYWA OBROTOWE 18 932  

 zapasy 36  
 należności krótkoterminowe 1 375  

 inwestycje krótkoterminowe 9 744  
 rozliczenia międzyokresowe 7 777  

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU 161 976  

 fundusze własne 141 784  
 zobowiązania długoterminowe 7 168  
 zobowiązania krótkoterminowe 3 571  

 rozliczenia międzyokresowe 9 453  

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: 141 104  

 grunty 37 673  
 budynki i budowle 101 422  
 urządzenia techniczna 72  

 środki transportu 52  
 środki trwałe w budowie 1 646  

 inne środki trwałe 239  
 

Fundusze  własne Spółdzielni w 2016 r. w tys. zł 

Lp. Nazwa funduszu 

Stan f-szu 

na początek 
roku 2016 

Stan f-szu 

na koniec 
roku 2016 

% 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

Fundusz udziałowy 
Fundusz zasobowy 

F-sz wkł.mieszkaniowych 
F-sz wkł. budowlanych 

Zysk netto 

230 
58 053 

3 951 
87 638 

481 

231 
50 752 

3 851 
89 108 

177 

 
100,43 
87,42 

97,47 
101,68 

36,80 
 

 
Fundusz udziałowy uległ zwiększeniu na skutek wpłaty udziałów członków. 

Wkłady mieszkaniowe zmniejszyły się na skutek przekształcenia mieszkań, ze 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności.  
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Wkłady budowlane wzrosły w związku z oddaniem do użytku budynku mieszkalnego przy 
ul. Szmaragdowej 4. 

 
 
Pozostałe dane ekonomiczne w tys. zł 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 

 

Wykonanie w 

2015 r. 

Wykonanie w 

2016 r. 

1. Przychody ogółem 

(przychody z dział. gospod., pozost. przychody 
operacyjne, finansowe) 

22 302 23 023 

2. 
 

 

Koszty ogółem 
(koszty z dział. gospod., 

 pozostałe koszty operacyjne, 
 finansowe, podatek dochodowy 
 od osób prawnych)  

21 831 22 846 

 Wynik finansowy 471 177 

 Fundusz remontowy 
- BO 
- wpływy 

- wydatki 
- BZ 

 
632 

3 000 

1 559 
2 073 

 
2 073 
3 782 

4 452 
1 403 

Zadłużenie z tytułu opłat czynszowych 377 334 

 

 
Rozliczenie kosztów eksploatacji bieżącej lokali mieszkalnych i 

niemieszkalnych. w tys. zł 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 
 

Koszty 2015 r. Koszty 2016 r. 

1 
 Podatek od nieruchomości  i opłata za 
wieczyste użytkowanie gruntów 

743,2 747,4 

2 Usługi porządkowe  733,0 750,4 

3 Amortyzacja 126,0 87,0 

4 Energia elektryczna 348,6 284,0 

5 Prowizje  bankowe 130,8 73,0 

6 Ubezpieczenie majątku  92,6 84,5 

7 Usługi materialne 401,0 372,0 

8 Koszty administrowania i obsługi zasobów  2 469,8 2 671,9 

9 Lustracja, badanie bilansu 4,0 4,0 

10 Pozostałe koszty: w tym materiały, PFRON, BHP 783,0 677,3 

 
Powyższa tabela przedstawia składniki kosztów eksploatacji, pokrywanych z wnoszonych 

przez Państwa opłat w wysokości 1,55 zł/m2 miesięcznie, stawka obowiązuje od  
01.01.2013 r.  
 

Zadania wykonane w ramach funduszu remontowego w 2016 roku realizowane były z 
wniesionych opłat tj.0,70 zł/m2 powierzchni lokalu (stawka obowiązuje od 01.02.2004 r.). 

Natomiast od 01.07.2015r. w budynkach wybudowanych w latach 1988-1992 w technologii 
OWT obowiązywały opłaty 1,10 zł/m2. Na zwiększenie wpłynął  dodatni wynik finansowy za 

2015r. 
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Ze środków funduszu remontowego Spółdzielnia wykonała:  w tys. zł 
a) termomodernizacja budynków 

 Ks. Anny 4 
 Ks. Anny 2 

 Ks.Anny 10 

 Ks.Anny 8 
b) remont placów zabaw 

c) montaż zaworów podpionowych 
d) remont zaworów regulujących ciepłą wodę 

e) wymiana głowic na pionach ciepła i zimną wodę 
f) remont kominów wentylacyjnych  
g) prace drogowe (parking Ks.Anny 3,7,16, Rycerska 10, 

remont chodnika Sybiraków 10, remont jezdni Por.Łagody 12, 
Kazańska 16, schody Rycerska 3, Ks.Janusza 23, chodnik 

Mazowiecka 3) 
 

 

 

 

1.034 
423 

1.043 

486 
124 

167 
105 

20 
200 
151 
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7. Inwestycje mieszkaniowe realizowane w roku 2016 oraz w latach następnych  
 

 
Inwestycje mieszkaniowe SM ”Perspektywa” od trzech lat realizowane są w obrębie 

ulic Sybiraków- Szmaragdowej. Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Szmaragdowa 2 i 

4 zrealizowana została na gruntach nabytych od osób fizycznych i są to działki jn: 
1) 12271/2 o powierzchni 0,3652 ha  

2) 12273/1 o powierzchni 0,4500 ha  
3) 12272 o powierzchni 0,7845 ha  
Ogółem nabyte 1,5997 ha tj. 15 997 m2 z tego pod inwestycje przeznaczono: 

1) Budynek nr 1 – Szmaragdowa 2 – powierzchnia 5 195,00 m2, 

2) Budynek nr 2 – Szmaragdowa 4 – powierzchnia 5 762,00 m2. 
Pozostała część gruntu przeznaczona została pod budowę kolejnych budynków nr 1 i 2 przy 

ul. Szmaragdowej 8 i 10. 

Ponadto podjęto decyzję o zakupie jeszcze jednej działki jako uzupełnienie gruntów 

posiadanych: 12271/1 o pow. 3 504 m2 /uchwała Rady Nadzorczej 19/2015 z 09.09.2015r./ 

Działka 12271/2, 12272 i 12273/1 - zostały scalone – nowopowstała działka uzyskała 

numer 12719. 

Następnie działka 12719 została podzielona na działki: 

12719/1 – infrastruktura otaczająca budynki Szmaragdowa 2 i 4, 

12719/2 – po budynkiem Szmaragdowa 2, 

12719/3 – po budynkiem Szmaragdowa 4, 

12719 – pod inwestycje Szmaragdowa 8 i 10, 

12719/6 - przeznaczona pod drogę publiczną (przejęta przez Prezydenta Miasta Łomży z 

mocy prawa – za odszkodowaniem), 

Ponadto działka o numerze geodezyjnym 12271/1 została podzielona na dwie działki: 

1. 12271/3 o powierzchni 0,0413 ha, 
2. 12271/4 o powierzchni 0,3091 ha. 
Działka 12271/3 przeszła z mocy prawa na własność Miasta Łomża (za wynagrodzeniem).  

Działka 12271/4 pozostała na majątku spółdzielni i przeznaczona jest pod budowę 

budynków mieszkalnych .  

Opracowana została koncepcja zabudowy działek. W skład projektowanego 

zagospodarowania terenu inwestycji wchodzą 2 budynki mieszkalne, wielorodzinne o 

wysokości 6 kondygnacji nadziemnych – w tym jako kondygnację nadziemną zalicza się 

poziom piwnic i garaży. 

Zaprojektowano układ komunikacyjny w oparciu o zrealizowaną drogę dojazdową przy 

budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych Szmaragdowa 2, Sybiraków 18, 16, 14 do 

połączenia z ul. Sybiraków. Wzdłuż projektowanych budynków planuje się zlokalizowanie 

drogi dojazdowej wewnętrznej z miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych. W 

podpiwniczeniu projektowanych budynków lokalizuje się garaże dla samochodów 

osobowych, oraz komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne. 

 

Inwestycje zakończone w 2016r.  

 
W roku 2016 została zakończona realizacja budynku mieszkalnego nr 2 przy ulicy 

Szmaragdowej 4 .  
1. Dane techniczne budynku: 

 ilość kondygnacji – IV  

 ilość mieszkań – 72  
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 powierzchnia użytkowa mieszkań – 3697,60 m2  

 powierzchnia użytkowa garażu wielostanowiskowego–983,60 m2 
 ilość miejsc postojowych w garażu – 32  

 
Termin rozpoczęcia budowy – lipiec 2015  

Inwestycja zrealizowana została na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 132/15 z 
29.05.2015r. wydanej przez Prezydenta Miasta Łomża. 

 
Termin zakończenia inwestycji – zgodnie z umową – 15.11.2016r., czynności odbiorowe 
trwały do 14.12..2016r. Uzyskana została decyzja pozwolenia na użytkowanie 

PINB.5121.40.1.2016 z dnia 13.12.2016r.  
 

Inwestycje rozpoczęte w roku 2016 i kontynuowane w 2017  

 

Budynek Nr 1 ul. Szmaragdowa 8 

Dane budynku : 
Ilość mieszkań – 60 
Powierzchnia użytkowa mieszkań – 3 005,30 m2 

Powierzchnia użytkowa garaży – 189,70 m2 
Ilość boksów garażowych – 11 
Na podstawie koncepcji wykonanej przez firmę Probud s. c. uzyskana została decyzja o 

warunkach zabudowy nr 23/2016 z dnia 10.03.2016r. na budowę dwóch budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych . 

Po uprawomocnieniu się decyzji w kwietniu 2016 r. został ogłoszony nabór na nabycie 

mieszkań w budynku nr 1 Szmaragdowa 8.  Zawierane były umowy przedwstępne. 

Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 154/16 z dnia 

12.07.2016 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Łomża. 

Termin realizacji budynku zgodnie z umową z wykonawcą – od 28 lipca 2016 do              

30 listopada 2017r. 

Ceny 1 m2 mieszkań dla nabywców – 3 650,00 zł./1 m2 p. u. 
Cena jest jednakowa bez względu na kondygnację ponieważ przewidziane są windy 
Cena 1 m2 boksu garażowego – 1 900,00 zł. za 1 m2 p. u. boksu 
 

Plany inwestycyjne na lata następne 

 

1. Zgodnie z planem inwestycji na rok 2016 na ww. działkach planowany jest drugi 
budynek.  

W związku z tym uzyskana została decyzja nr 258/16 z dnia 10.11.2016r. Prezydenta 

Miasta Łomża w sprawie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ul. Szmaragdowej 10 w Łomży. 

Dane budynku: 
Liczba lokali mieszkalnych  45 
Powierzchnia użytkowa  2 297,80 m2 

Liczba garaży  10 
Powierzchnia użytkowa garaży 177,70 m2 
 

Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego uzależnione jest od zawarcia umów o budowę lokali 

mieszkalnych w budynku nr 1 Szmaragdowa 8 (podpisanie umów na minimum 90% 
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mieszkań) oraz pozyskania osób chętnych do zawarcia umów o budowę lokali mieszkalnych 

w budynku nr 2 Szmaragdowa 10.   

2. Zarząd SM ”Perspektywa” obserwuje popyt na rynku mieszkaniowym. W przypadku 
dużego zainteresowania nabyciem mieszkań podjęte zostaną działania w zakresie: 

 nabycia gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, 
 analizy posiadanych gruntów pod kątem ich zagospodarowania pod budownictwo 

mieszkaniowe. 

Planuje się rozpoczęcie inwestycji na terenie działki o numerze geodezyjnym 12064/175 
przy ul. Ks. Janusza – teren byłego parkingu strzeżonego. 

 
 
Prace wykonane ze środków funduszu remontowego w roku 2016 

 

Lp. Nazwa prac Wykonane prace 

1 

Termomodernizacja 

budynków : kolejność 
prac wg dat oddania 
budynków do użytku 

Zakres robót w roku 2016: 

Remonty bloków Ks.Anny 2,4,8,10 . 

2 
Remonty placów zabaw Wymiana urządzeń na placach zabaw 

Ks.Janusza 11-13, Mazowiecka 4-2, 

Ks.Anny 5-7-9, Ks.Ann22-Rycerska 10. 

3 
Montaż zaworów 

podpionowych 

Kasztelańska 1, Rycerska 2, 

Ks.Anny 7, Ks.Janusza 7, 10, 12 

4 
Montaż zaworów 
regulacyjnych ciepłej 

wody 

Kazańska 16, Ks.Janusza 4, 
Kasztelańska 1, Rycerska 2, 

Ks.Anny 7, Ks.Janusza 7, 10, 12 

5 

Wymiana głowic zaworów 

na pionach ciepłej i 
zimnej wody 

Mazowiecka 2, 4, Rycerska 5, 8, 

Ks.Anny 3, 22 

6 

Remonty kominów 

wentylacyjnych 

Ks.Janusza 8, Rycerska 10, 6, Ks.Anny 2, Ks.Anny 1; 

Wykonanie w zakresie: rozbiórka czapek kominowych i obudów kominów 
(częściowe), wykonanie nowych nakryć kominów (z pokryciem papą 

termozgrzewalną) i obudów z montażem nasad wentylacyjnych okrągłych fi 250 

7 

Prace drogowe 1. Realizacja nowych zatok parkingowych 

Parking Ks.Anny 3 - 60,60 m2 parking + regulacja 2 studni  
Parking Ks.Anny 7 - 245,0m2 parking + 15,43m2 przełożenie chodnika +44,62 

m2 wykonanie nowego chodnika 
Parking Ks.Anny 16 - 54,99 m2 parking 
2. Remont chodnika Sybiraków 10 - 14,04 m2 (przełożenie) + regulacja 1 studni 

3. Budowa parkingu Ks.Anny 3 wraz z remontem istniejącego parkingu - 
154,08m2 + regulacja 2 studni 
4. Remont jezdni Por.Łag 12-Kaz 16 - 148,6m2 jezdni z regulacją  3 studni 

+16.8m2 przełożenia chodnika 
5. Schody terenowe: Rycerska 3 - 19,47m2 
6. Remont schodów Ks.Janusza 23 - 23,28m2 

7. Remont drogi wewnetrznej Ks.Jan.23 - 79,38m2 
8. Remont chodnika Mazowiecka 3 - 33,00 m2 

8 

Remont klatek 
schodowych - malowanie 
z pracami dodatkowymi - 

wymiana pochwytów, 
osadzanie narożników (w 
miarę potrzeb), 

docieplenie stropów w 
wiatrołapach i na 
ostatnich kondygnacjach 

(w miarę potrzeb) 

22 klatki schodowe  + budynek usługowy Mazowiecka 1 
1 Ks.Janusza 2 - 8 kl.schod. 
2. Mazowiecka 1 (wraz z korytarzami.) 

3. Sybiraków 7 - 4 kl.schod. 
4. Por.Łagody 6A - 2 kl. schod. 
5. Sybiraków 11 -4 kl.schod. 

6. Kazańska 24 - 4 kl.schod. dodatkowo docieplone zostały stropy w klatkach - 
ostatnia kondygnacja. 
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9 
Wymiana okien na 
klatkach schodowych z 

drewnianych na PVC 

Kazańska 24 - 4 klatki schodowe: 16 okien o wymiarach 1180x1765 (mm)+      
4 okna łukowe 1159x570 (mm) 

10 

Remonty części elewacji 
budynków, które nie będą 

docieplane 

Ks.Janusza 7 - część elewacji  wykonano w wyniku wniosku złożonego na przez 
mieszkańców bloku - ze względu na odpadający tynk. 

Odstąpiono od remontu klatki rogowej Ks.Janusza 4 - po remoncie klatek i 
wymianie parapetów zewnętrznych problem przecieków został wyeliminowany. 

11 

Remont daszków 
stalowych nad wejściami 
do lokali (wypełnienie z 

płyt poliwęglanowych ) 

część usługowa - Ks.Janusza 11 

12 

Remont balkonów Plan: w miarę potrzeb - szczególnie w budynkach, które nie będą docieplane  

Wykonanie: Sukcesywnie wg. potrzeb (zgłoszenia lokatorów i oględziny przez 
pracowników spółdzielni), wyremontowano 38 loggii 

13 

Remonty dachów - 

położenie papy 
termozgrzewalnej 

Rycerska 4A - 531,00 m2 , Sybiraków 10 - 1074,00 m2 

Ogółem: 1.605,00 m2 

14 

Wymiana liczników zw i 
cw 

Kasztelańska 6, 8 , Mazowiecka 1, Por.Łagody 10 Kazańska 2, 4, 6, - usługi 
Wykonanie: zgodnie z planem. 
Razem 

566 szt.wodomierzy vario 3 Q3=1,6m3/h – mieszkania 
140 szt. wodomierzy vario 3 Q3=2,5 m3/h - usługi 

15 
Wymiana domofonów 
typu Goryl 

Wymieniono domofony w 135 lokalach na domofony cyfrowe firmy Urmet - 
Kazańska 24, 20, 22, Mazowiecka 2, 4 

16 

Pielęgnacja roślin Teren osiedla Kasztelańska 4,6,8, Ks.Janusza 15,19A,21A,23A, Rycerska 4,4A 
,12 (garaże), Sybiraków 7-9-11-10-12-14-16-18, Kazańska 26,28, Por.Łagody 6, 

6A, 8, 10  
Pielęgnacja w zakresie: Wykonanie oprysków chemicznych, wycinka odrostów, 
modelowanie krzewów ozdobnych, formowanie  iglaków, rabat z uzupełnieniem 

nasadzeń, zasilanie nawozami wg. potrzeb i gatunków, podsypywanie korą 
drzew 

17 
Wymiana opraw 

oświetlenia parkowego 

Wymiana 30 opraw i 70 kloszy w miarę potrzeb. Dodatkowo zakupiono 10 

opraw - 

18 
Wykonanie budynku 

gospodarczego - 

Baza SM "Perspektywa" - Kazańska 1 

19 

Renowacja nawierzchni 

boiska do piłki ręcznej- 
1.060m2 

Na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Ks.Anny, Ks.Janusza-Mazowiecka - 

wykonane zgodnie z planem 

20 

Montaż dodatkowej 

bramy w garażach - 
Ks.Janusza 11 

Prace dodatkowe wykonane na wniosek IX Walnego Zgromadzenia Członków 

SM "Perspektywa" 

 
PLAN REMONTÓW w 2017r - ze środków funduszu remontowego 
 

Lp Nazwa prac Opis prac Adres - zakres 

1. 

Termomodernizacja i 

remont elewacji 
budynków: kolejność 
prac wg dat oddania 

budynków do użytku 

• wzmocnienie ścian zewnętrznych przy 

pomocy stalowych kotew w rozwiązaniu 
systemowym – K2 lub równoważne kotwy 
chemiczne.  

• docieplenie ścian podłużnych, szczytów 
oraz cokołów budynku mieszkalnego 
styropianem grubości wg. projektu wraz z 

wyprawą elewacyjną i wzmocnieniem ścian 
zgodnie z projektem budowlanym, 
• docieplenie ościeżnic styropianem wraz z 

wyprawą elewacyjną, 
 

Ks. Anny 1 –  

4 kl. schod. 40 mieszkań V kond. 
Ks.Anny 3 –  
13 kl. schod. 130 mieszkań V 

kond. 
Ks.Anny 14 –  
8 kl. schod. 80 mieszkań V kond.  

Ks.Anny 16 –  
9 kl. schod. 86 mieszkań  IV/ V 
kond. 

Ks.Anny 5 -  
4 kl. schod. 40 mieszkań V kond. 
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1 cd. 
Termomodernizacja i 

remont elewacji 
budynków: kolejność 
prac wg dat oddania 

budynków do użytku 

• ułożenie opaski z płytek chodnikowych 
(wraz z obrzeżem), 

 • remont balkonów w tym: 
• posadzki – skucie, ułożenie izolacji 
przeciwwilgociowych, montaż nowej obróbki 

blacharskiej, wylanie nowej posadzki, 
ułożenie gresów (z cokolikiem), gresy – 
gatunek I, gres redo beige, (Ceramika 

Paradyż) z przeznaczeniem na balkony, 
tarasy,  
• balustrady - demontaż i wymiana balustrad 

na nowe z wypełnieniem z płyt typu plexi,  
• remont ścian i sufitu  

Ks.Anny 9 –  
4 klatki schodowe 40 mieszkań V kond.  

Ks.Anny 7 –  
7 kl. schod. 70 mieszkań 
V kond. w 2017r. wykonany zostanie 

zakres od strony szczytów i klatek 
schodowych, balkony w 2018r. 
Razem:  

7 budynków 49 klatek schodowych 

2 Remonty dachów  Krycie papą termozgrzewalną ICOPAL  
Top PYE PV 250 S5,2 x szybki profil SBS  

Ks. Janusza 6, Por. Łagody 12 (łącznie 
2.263m2) 

3 Wymiana opraw 
oświetleniowych 
klatek schodowych 

na plafony LED z 
czujnikiem ruchu: 
kolejność prac wg 

dat oddania 
budynków do użytku 

oprawy LED o mocy 8-10W Ks.Janusza 7 - 9 kl. V kond. - 45 szt.  
Ks.Janusza 9 - 6 kl. IV kond.- 24 szt.  
Ks.Janusza 6 - 4 kl. V kond. - 20 szt. 

Ks.Janusza 10 - 6 kl.. V kond. - 30 szt. 
Ks.Janusza 12 - 9 kl. - IV kond. - 36szt.  
Ks.Janusza 2 - 8 kl.-V kond. - 40 szt.  

Razem 195 szt.  

4 Wymiana opraw 

parkowych: 
oświetlenie LED 

Demontaż istniejących opraw i montaż 

nowych opraw LED o mocy 36W 

Por.Łagody, Kazańska  - 45 szt. 

5 Remont elewacji Położenie docieplenia gr. 5 cm na 
docieplonym szczycie z wywinięciem 60 cm 
wyprawy elewacyjnej na ściany prostopadłe  

Por. Łagody 10 (szczyt prawy)- 106 m2  

6 Wymiana posadzek 5 

balkonów nad 
garażami 

Skucie posadzek, oczyszczenie płyt, 

położenie termoizolacji, wykonanie posadzki 
betonowej, położenie gresów.  

Ks. Janusza I 21A 

7 Wymiana placów 
zabaw 

Wymiana istniejących urządzeń ze względu 
na ich zły stan techniczny na urządzenia o 
tych samych funkcjach - piaskownica, 

huśtawki, bujaki, zjeżdżalnie, przeplotnie itp. 

Ks. Janusza 7, 9 oraz 2, 4 

8 Remonty balkonów W miarę potrzeb - remont ścian okiennych, 
bocznych, sufitów -z zeskrobaniem 

powierzchni o złej przyczepności, położenie 
mas lub malowanie - w zależności od 
potrzeb, remont posadzek (skucie, położenie 

izolacji, wykonanie nowej posadzki), 
malowanie balustrad  

w miarę potrzeb, szczególnie w 
budynkach, które nie będą docieplane 

9 Remont elewacji 
budynku 

Usunięcie istniejącego tynku , wycięcie 
pasów parapetowych, docieplenie filarków 
międzyokiennych, montaż nowych parapetów 

z blachy powlekanej, wykonanie elewacji na 
bazie tynku silikatowego  

Ks. Janusza 12 - 375m2  klatka I, II 
częściowo III  

10 Wymiana 

wodomierzy 

Wodomierze Q=1,6m3/h  Ks. Janusza 8, Por. Łagody 9, 11     

(486 szt.) 

11 

 
 
 

 
 
 

 
 

Prace drogowe 

 
 
 

 
 
 

 
 

Demontaż istniejących krawężników,  

wykonanie poszerzenia z kostki polbruk 
gr.8cm na podbudowie betonowej z 
wykonaniem nowych krawężników - od 

strony szczytu Kaszt.8. 
Rozbiórka istniejącego chodnika( od szczytu 
Kaszt.8)  korytowanie nowej trasy chodnika , 

budowa nowego chodnika z kostki polbruk gr   
6 cm na podbudowie piaskowej,  

Poszerzenie drogi dojazdowej do 

budynków Rycerska 2 - Kasztelańska 8 
(40m2), 
Położenie chodnika - 26m2 
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cd. 
11 

Prace drogowe Demontaż istniejących krawężników, 
wykorytowanie poszerzenia , wykonanie 

poszerzenia z kostki polbruk gr.8cm na 
podbudowie betonowej z wykonaniem 
nowych krawężników 

Poszerzenie drogi: Kazańska 6 (18m2) - 
wjazd do sklepu Kaufland  

Chodnik na podbudowie piaskowej z kostki 
polbruk 

Kazańska 7 (34m2 )  

Chodnik na podbudowie piaskowej z kostki 

polbruk gr 6cm - dojście do altanki 
śmietnikowej  

Chodnik: Mazowiecka 6 (6m2) 

12 Wymiana zaworów 
na instalacji cw, zw i 

cyrkulacji 

Wymiana istniejących zaworów na zawory 
kulowe   

Kazańska 6, 2, Ks. Anny 14  
Ks.Janusza 2, 18  

13 Montaż zaworów 

podpionowych na 
instalacji centralnego 
ogrzewania 

Wykonanie montażu zaworów wraz z 

dokumentacją techniczną.  

Ks. Janusza 2, 18 
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IV. Kierunki działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży    

na 2017 rok i lata następne. 

 

 

Działalność Spółdzielni na 2017r. i lata następne skoncentrowana będzie przede 

wszystkim na następujących kierunkach działania: 

1. W roku 2017 kontynuowane będą prace termomodernizacyjne na budynkach 

zrealizowanych w technologii OWT-67 w latach 1983-1992. Kolejność termomodernizacji 

została ustalona przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą według terminów 

oddania budynków do użytku. 

Zakres termomodernizacji obejmuje: docieplenie i wzmocnienie ścian zewnętrznych 

budynków, nadanie kolorystyki elewacji, remont posadzek polegający na skuciu starej, 

położenie izolacji poziomej, wylanie nowej posadzki i ułożenie gresu oraz wymianę 

balustrad balkonowych. W 2017 roku termomodernizację przewidziano na 7 budynkach: 

Księżnej Anny 1, 3, 5, 7, 9, 14, 16. 

2. Kontynuowanie działań remontowo-modernizacyjnych poprawiających stan techniczny i 

estetyczny zasobów mieszkaniowych zgodnie z planem remontów na 2017r. 

zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. 

3. Realizacja inwestycji mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną.  

a)  kontynuacja budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z windami - 

Szmaragdowa 8. Termin zakończenia- grudzień 2017; 

b)  w maju 2017r. przewidziano rozpoczęcie realizacji następnego budynku 

wielorodzinnego przy ul. Szmaragdowej 10; 

c)  w związku z dużym zainteresowaniem nabyciem mieszkań w naszych zasobach, 

Zarząd Spółdzielni podjął działania w celu pozyskania terenów pod budowę budynków 

mieszkalnych: 

 w pierwszej kolejności pod inwestycje zostanie przeznaczony teren po parkingu 

strzeżonym przy ul. Księcia Janusza, w miesiącu kwietniu 2017r. Zarząd Spółdzielni 

wystąpił do Urzędu Miejskiego o warunki zabudowy; 

 w celu pozyskania dodatkowych terenów przeznaczonych na budowę budynków 

prowadzone są rozmowy z właścicielami działek położonych w sąsiedztwie terenów 

należących do Spółdzielni. 

4. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych z Programów Unijnych celem wsparcia 

funduszu remontowego (np. białe certyfikaty). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



45 
 

V. Projekt uchwał 
 

UCHWAŁA NR 1/2017 
X Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z 
dnia ...06.2017r. 

w przedmiocie: przyjęcia proponowanego porządku obrad 
X Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje uchwałę 

dotyczącą  
przyjęcia/ nie przyjęcia 

proponowanego porządku obrad X Walnego Zgromadzenia Członków . 
 
UCHWAŁA NR 2/2017 

X Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z 
dnia ...06.2017r. 

w przedmiocie: przyjęcia protokołu z IX Walnego Zgromadzenia Członków                     
SM „Perspektywa” w Łomży 
X Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje uchwałę 

dotyczącą  
przyjęcia/ nie przyjęcia   

Protokołu z IX Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa” w Łomży. 
 
UCHWAŁA NR 3/2017 
X Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z 
dnia …06.2017r. 

w przedmiocie: przyjęcia protokołu z przeprowadzonej lustracji częściowej obejmującej 
działalność inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży za okres od 
01.01.2015 do 31.12.2016r. 
X 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 01.01.2015 do 31.12.2016r. 
 
UCHWAŁA NR 4/2017 
X Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z 
dnia ...06.2017r. 

w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej                   
SM „Perspektywa” za rok 2016. 
W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni X Walne Zgromadzenie Członków                

SM „Perspektywa” w Łomży 
zatwierdza/ nie zatwierdza 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM „Perspektywa” za 2016 rok. 
 
UCHWAŁA NR 5/2017 
X Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z 
dnia …06.2017r. 

w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności SM „Perspektywa” za 
rok 2016. 
W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni X Walne Zgromadzenie Członków                
SM „Perspektywa” w Łomży 
zatwierdza/ nie zatwierdza 

Sprawozdanie Zarządu z działalności SM „Perspektywa” za 2016 rok. 
 



46 
 

UCHWAŁA NR 6/2017 
X Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z 

dnia ...06.2017r. 
w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SM „Perspektywa” za rok 2016 
wraz z opinią biegłego rewidenta 
W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni X Walne Zgromadzenie Członków                 
SM „Perspektywa” w Łomży uchwala, co następuje: 

§ 1 
Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” 

sporządzone na dzień 31.12.2016r. wraz z opinią biegłego rewidenta: 
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r., po stronie aktywów i pasywów zamyka się 

sumą 161.976.751,61zł. 

2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zamykający 
się zyskiem netto w kwocie 177.174,79zł. 

3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 
wykazujący zwiększenie stanu tych środków o kwotę 1.598.601,37zł. 

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy wykazujące zmniejszenie 

kapitału własnego o kwotę 8.558.608,25zł. 
5. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 7/2017 
X Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z 

dnia ...06. 2017r. 
w przedmiocie: podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2016rok. 
Na podstawie art.38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982r.- Prawo spółdzielcze  

(Dz.U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) 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 2016 rok w wysokości 
177.174,79zł. (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt 
cztery złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) przeznacza się na zwiększenie 
funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych. 

§2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR 8/2017 
X Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z 

dnia …06.2017r. 
w przedmiocie: wyboru delegata Spółdzielni na Zjazd Przedstawicieli Spółdzielczego 
Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku. 
Na podstawie § 72e ust. 14 Statutu Spółdzielni X Walne Zgromadzenie Członków            
SM „Perspektywa” w Łomży wybrało ………………………… 

na delegata Spółdzielni na Zjazd Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku 
Rewizyjnego w Białymstoku. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 9/2017 
X Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z 
dnia …06.2017r. 

w przedmiocie: przyjęcia kierunków działalności Spółdzielni na rok 2017 i lata następne 
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Na podstawie § 72e ust 1 Statutu Spółdzielni X Walne Zgromadzenie Członków              
SM „Perspektywa” w Łomży uchwala, co następuje:  

§ 1  
Uchwala kierunki działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży na rok 
2017 i lata następne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 
UCHWAŁA NR 10/2017 

X Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z 
dnia ...06.2017r. 

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, 
Panu Zbigniewowi Józefowi Lipskiemu za okres od 01.01.2016r. do 29.09.2016r. 
Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni X Walne Zgromadzenie Członków               

SM „Perspektywa” w Łomży  
udziela/nie udziela 

absolutorium Prezesowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży Panu Zbigniewowi Józefowi 
Lipskiemu za okres od 01.01.2016r. do 29.09.2016r. 
 

UCHWAŁA NR 11/2017 
X Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z 

dnia ...06.2017r. 
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, 
Pani Annie Choińskiej za okres od 01.01.2016r. do 29.09.2016r. 
Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni X Walne Zgromadzenie Członków               
SM „Perspektywa” w Łomży  

udziela/ nie udziela 
absolutorium Członkowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży Pani Annie Choińskiej za 
okres od 01.01.2016r. do 29.09.2016r. 

 
UCHWAŁA NR 12/2017 

X Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z 
dnia ...06.2017r. 

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Andrzejowi Konopka jako Zastępcy 
Prezesa Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży za okres od 01.01.2016r. do 28.09.2016r. 
oraz jako Prezesowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży za okres od 29.09.2016r. do 
31.12.2016r. 
Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni X Walne Zgromadzenie Członków              

SM „Perspektywa” w Łomży  
udziela/ nie udziela 
absolutorium Panu Leszkowi Andrzejowi Konopka jako Zastępcy Prezesa Zarządu           

SM „Perspektywa” w Łomży za okres od 01.01.2016r. do 28.09.2016r. oraz jako Prezesowi 
Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży za okres od 29.09.2016r. do 31.12.2016r. 

 
UCHWAŁA NR 13/2017 
X Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z 

dnia ...06.2017r. 
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Perspektywa” w 
Łomży, Panu Robertowi Chaberek za okres 04.10.2016r. do 31.12.2016r. 
Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni X Walne Zgromadzenie Członków              

SM „Perspektywa” w Łomży  
udziela/ nie udziela 
absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, Panu Robertowi 

Chaberek za okres 04.10.2016r. do 31.12.2016r. 
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UCHWAŁA NR 14/2017 
X Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z 

dnia ...06.2017r. 
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, 
Pani Milenie Skrzecz za okres od 29.09.2016r. do 31.12.2016r. 
Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni X Walne Zgromadzenie Członków              
SM „Perspektywa” w Łomży  

udziela/ nie udziela 
absolutorium Członkowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży Pani Milenie Skrzecz za okres 

od 29.09.2016r. do 31.12.2016r. 
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