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Szanowni Państwo, 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży, stosownie do § 70c I. ust. 1 
Statutu Spółdzielni informuje, że XI Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” 

odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kazańskiej 1: 

19 czerwca 2018r. o godz. 1700  z ul.: Ks. Anny, Ks. Janusza I, Mazowiecka, 
Kasztelańska  

20 czerwca 2018r. o godz. 1700  z ul.: Rycerska, Kazańska, Por. Łagody, 
Sybiraków, Zawadzka, Szmaragdowa   

Porządek obrad XI 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 X Walnego Zgromadzenia 

Członków. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej lustracji 

częściowej obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Perspektywa” w Łomży za 2017r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 

za 2017 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 

rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 

2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za rok 2017. 
13. Przedstawienie informacji Zarządu z przeprowadzonych kontroli w roku 2017. 

14. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał i wniosków z X Walnego 
Zgromadzenia Członków. 

15. Uchwalenie kierunków działalności SM „Perspektywa” na rok 2018 i lata następne. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie SM „Perspektywa”. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu SM „Perspektywa”. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.  
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom 

Zarządu. 
20. Wolne wnioski. 
21. Zamknięcie obrad. 
Ponadto informujemy, że członkowie mogą zapoznać się ze sprawozdaniami i projektami 

uchwał będącymi przedmiotem obrad XI Walnego Zgromadzenia Członków SM 

„Perspektywa” w Łomży w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kazańskiej 1 (pokój nr 16) od dnia 

05.06.2018r. w godzinach: poniedziałek - piątek 1000-1400. 

 Zarząd SM „Perspektywa” 
UWAGA!                                                                                           w Łomży 

Do udziału w XI Walnym Zgromadzeniu Członków uprawnieni są wyłącznie 

członkowie SM „Perspektywa” w Łomży (§ 68a ust. 3 Statutu SM „Perspektywa”). 
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XI 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 OD 01.01.2017r. DO 31.12.2017r. 

 

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. 

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w 15 osobowym składzie. 

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 

 
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 
 
 Posiedzenia Rady Nadzorczej poprzedzane były posiedzeniami Komisji                     

a w miesiącach: lutym, kwietniu, sierpniu i listopadzie 2017r. posiedzeniami Prezydium. 
Wypracowane na posiedzeniach Komisji opinie i wnioski przedkładane były na plenarnych 
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posiedzeniach Rady Nadzorczej i stanowiły podstawę do wyrażania ostatecznych ocen lub 

podjęcia decyzji w formie uchwał w przedmiotowych sprawach. 
Komisje Rady Nadzorczej tj. Rewizyjna i Techniczna odbyły po 5 posiedzeń. 

Komisja Społeczno – Kulturalno – Sportowa – 2 spotkania. 

W omawianym okresie sprawozdawczym Rada odbyła 8 protokołowanych posiedzeń, 

w trakcie, których analizowano zagadnienia wynikające z rocznego planu pracy Rady oraz 

sprawy bieżące. Podjęto 32 uchwały. Wszystkie posiedzenia odbyły się przy wysokiej 

frekwencji jej członków. 

Przedmiotem obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, zgodnie z przyjętym planem pracy, były 

m.in. następujące sprawy: 

 przyjęcie analiz finansowych Spółdzielni za 2016r. i kolejne kwartały 2017r., 

 ocena pracy Zarządu (po każdym kwartale), 

 zatwierdzenie planu kosztów i przychodów SM „Perspektywa” na 2017r. wraz ze 

strukturą organizacyjną Spółdzielni, 

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

 uchwalenie planu remontów w ramach środków z funduszu remontowego na 2017r., 

 przyjęcie informacji z rozliczenia zużycia energii elektrycznej za rok 2016, 

 przyjęcie informacji na temat przeprowadzonych kontroli w 2016r., 

 zatwierdzenie sprawozdania ze swojej działalności w 2016r., 

 przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni w 2016r., 

 przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków z IX Walnego Zgromadzenia 

Członków, 

 przyjęcie materiałów przygotowanych przez Zarząd na X Walne Zgromadzenie 

Członków (harmonogram, porządek obrad, projekty uchwał, inne materiały), 

 zatwierdzenie sprawozdania z przeprowadzonego X Walnego Zgromadzenia 

Członków w 2017r., 

 przyjęcie informacji z realizacji prac w ramach środków z funduszu remontowego, 

 przyjęcie informacji dotyczącej rozliczenia zużycia centralnego ogrzewania               

w SM „Perspektywa” po sezonie grzewczym 2016/2017r., 

 zatwierdzenie informacji o stanie przygotowań zasobów mieszkaniowych                

w SM „Perspektywa” do sezonu zimowego 2017/2018r., 

 wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Spółdzielni za rok 2017, 

 przyjęcie planu wydatków działalności społeczno – kulturalno – sportowej na 2018r., 

 przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na 2018r., 

 przyjęcie planu finansowego wraz ze strukturą organizacyjną Spółdzielni na 2018r., 

 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 
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pozytywnie ocenia pracę obecnego Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”     

w Łomży i wnioskuje do XI Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium. 

 

REJESTR UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ 

SPÓŁDZIELNI MIESZKNIOWEJ „PERSPEKTYWA” W ŁOMŻY 

ROK 2017 

 

UCHWAŁA NR 01/17 

Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży zatwierdza „Plan inwestycji mieszkaniowych 

na 2017 rok”. 

 

UCHWAŁA NR 02/17 

Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje „Plan Pracy Rady Nadzorczej na 

2017 rok” zgodnie z załączonym projektem. 

 

UCHWAŁA  NR 03/17 

Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje „ Informację z realizacji prac          

w ramach środków z funduszu remontowego w 2016 roku”. 

 

UCHWAŁA NR 04/17 

W oparciu o § 82 pkt 1 ust 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa”        

w Łomży przyjmuje „Informację z wykonania planu finansowego SM „Perspektywa”        

w Łomży za 2016r.”. 

 

UCHWAŁA NR  05/17 

W oparciu o § 82 pkt 1 ust 1 i 5 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa”         

w Łomży przyjmuje strukturę organizacyjną Spółdzielni. 

 

UCHWAŁA NR 06/17 

Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży zatwierdza „Regulamin organizacyjny 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży. 

 

UCHWAŁA NR 07/17 

Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży zatwierdza „Plan remontów w ramach 

środków z funduszu remontowego w roku 2017” wraz z poprawką dotyczącą poz. 12 

planu. 

 

UCHWAŁA NR 08/17 

W oparciu o § 82 pkt 1 ust 21 i 5 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” 

w Łomży przyjmuje „ Plan kosztów i przychodów SM „Perspektywa” na 2017 rok.” 

 

UCHWAŁA NR 09/17 

W oparciu o § 82 pkt 1 ust 2b Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa”          

w Łomży uchyla swoją uchwałą nr 12/03 z dnia 16.04.2003r. dotyczącą wykluczenia        

z grona członków Sp-ni p. Stanisławy Świderskiej zam. przy ul. Porucznika Łagody 3/43         

z uwagi na ustanie przyczyny wykluczenia. 
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UCHWAŁA NR 10/17 

W oparciu o § 82 pkt 1 ust 2b Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” 

przyznaje premię roczną za 2016r. dla każdego członka zarządu Spółdzielni w wysokości 

jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto. 

 

UCHWAŁA NR 11/17 

W oparciu o § 88 ust. 3 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży 
przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2016 rok. 
 

UCHWAŁA NR 12/17 
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa”       

w Łomży przyjmuje sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2016 wraz z opinią 
biegłego rewidenta i wystąpi z wnioskiem do X Walnego Zgromadzenia Członków o jego 

zatwierdzenie. 
 
UCHWAŁA NR 13/17 

Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje planowany porządek obrad         
X Walnego Zgromadzenia Członków w 2017r. 

 
UCHWAŁA NR 14/17 
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt. 16 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa”          

w Łomży przyjmuje podział X Walnego Zgromadzenia Członków na II części wraz            
z harmonogramem.       

 
UCHWAŁA NR 15/17 
W oparciu o § 82 ust. 3 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży 

przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności w 2016 roku i przedkłada je X Walnemu 
Zgromadzeniu Członków celem uchwalenia. 

 
UCHWAŁA  NR 16/17 
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje sprawozdanie z realizacji uchwał    

i wniosków z  IX Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa” w Łomży. 
 

UCHWAŁA NR 17/17 
W oparciu o § 82 pkt 1 ust. 2b Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” 

uchyla swoją uchwałę Nr 43/03 z dnia 08.09.2003r. dotyczącą wykluczenia z grona 
członków Spółdzielni p. Mirosławy Janickiej zam. Łomża ul. Księżnej Anny 5/19 z uwagi 
na ustanie przyczyny wykluczenia. 

 
UCHWAŁA NR 18/17 

W oparciu o § 82 ust. 1 pkt 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa”         
w Łomży przyjmuje informację z wykonania planu finansowego Spółdzielni za I kwartał 
2017 roku. 

 
UCHWAŁA NR 19/17 

W oparciu o § 87 pkt. 4 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży 
uchwala zasady wynagradzania Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” 
w Łomży zgodnie z projektem. 
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UCHWAŁA NR 20/17 

W oparciu o § 87 pkt. 4 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży 
uchwala zasady wynagradzania Z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Perspektywa” w Łomży zgodnie z projektem. 
 
UCHWAŁA NR 21/17 

W oparciu o § 87 pkt. 4 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży 
uchwala zasady wynagradzania Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Perspektywa” w Łomży zgodnie z projektem. 
 

UCHWAŁA NR 22/17 
W oparciu o § 82 pkt 1 ust. 2b Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” 
uchyla swoją uchwałę Nr 07/97 z dnia 08.05.1997r. dotyczącą wykluczenia z grona 

członków Spółdzielni p. Haliny Kulikowskiej zam. Łomża ul. Porucznika Łagody 12/74         
z uwagi na ustanie przyczyny wykluczenia. 

 
UCHWAŁA NR 23/17 
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa”      

w Łomży przyjmuje informację z wykonania planu finansowego Spółdzielni za I półrocze 
2017r. 

 
UCHWAŁA NR 24/17 
W oparciu o  § 82 ust 1  Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży 

przyjęła „Regulamin w sprawie warunków wydawania pozwoleń na montaż anten 
satelitarnych i RTV na zewnątrz lokali". 

 
UCHWAŁA NR 25/17 
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa”         

w Łomży przyjmuje informację z wykonania planu finansowego Spółdzielni za III kwartał 
2017r. 

 
UCHWAŁA NR 26/17 

W oparciu o § 82 ust. 1 pkt 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa”       
w Łomży przyjmuje zmiany planu finansowego dotyczącego wynagrodzeń. 
 

UCHWAŁA NR 27/17 
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa”     

w Łomży zatwierdza analizę zadłużeń czynszowych. 
 
UCHWAŁA NR 28/17 

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 

2017 dla Pana Henryka Kiełczewskiego „HENTOM”-AUDYT-DORADZTWO PODATKOWE I 
FINANSOWE z Augustowa. 
 

UCHWAŁA NR 29/17 
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje „Plan pracy Rady Nadzorczej         

na 2018 rok”. 
 

UCHWAŁA NR 30/17 
W oparciu o § 82 pkt 1 ust 1, 5 i 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM 
„Perspektywa” w Łomży przyjmuje „Plan finansowy wraz ze strukturą organizacyjną 

Spółdzielni na 2018 rok”. 



7 
 

 

UCHWAŁA NR 31/17 
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjęła „Plan wydatków działalności  

społeczno- kulturalno- sportowej na 2018 rok”. 
 
UCHWAŁA NR 32/17 

Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjęła „Plan remontów na 2018 rok”. 
 

 
UCHWAŁA NR 33/17 

Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje „Zmianę stawki funduszu 
remontowego w budynkach wielorodzinnych”. 

                                                                                                                                 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej  

                                                                                           Dorota Szymonowicz 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI RADY NADZORCZEJ                     

SM „PERSPEKTYWA” W ŁOMŻY ZA OKRES OD 01.01.2017r. DO 31.12.2017r. 

 

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: 

  

I. Komisja Rewizyjna w składzie:      

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 

 
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: 

 opiniowanie informacji z wykonania planu finansowego SM „Perspektywa” w Łomży 

w 2016r., 
 opiniowanie planu pracy Rady Nadzorczej na 2017r., 

 opiniowanie projektu planu kosztów i przychodów na 2017r. wraz ze strukturą 

organizacyjną Spółdzielni, 
 opiniowanie kwartalnych sprawozdań przedkładanych przez Zarząd w zakresie 

realizacji wykonywania planów rzeczowo – finansowych wraz ze statystyką zadłużeń, 
 zaopiniowanie Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” 

w Łomży, 
 zaopiniowanie zmian zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni, 

 opiniowanie wniosku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania 

sprawozdania finansowego za 2017r., 
 wypracowanie wniosków w sprawie oceny pracy Zarządu za poszczególne okresy 

sprawozdawcze, 
 opiniowanie planu wydatków działalności społeczno – kulturalno – sportowej na 

2018r., 
 opiniowanie planu finansowego wraz ze strukturą organizacyjną Spółdzielni na 

2018r. 
 

II. Komisja Techniczna w składzie: 
1. Przewodniczący KR   

2. Z-ca Przewodniczącego RN   
3. Członek KT Sekretarz  
4. Członek KT 

5. Członek KT 

 -Sylwester Sawicki 

- Rafał Zaborszczyk 
- Dariusz Ciszewski 
- Stanisław Gawryluk  

- Sławomir Józef Wróbel  
 

W okresie sprawozdawczym Komisja Techniczna odbyła 5 protokołowanych posiedzeń, na 
których rozpatrywała i opiniowała informacje dotyczące: 
 realizacji prac w ramach środków z funduszu remontowego w 2016r., 

 planu remontów w ramach środków z funduszu remontowego na rok 2017, 

 zaopiniowania wystąpienia polustracyjnego w związku z przeprowadzoną lustracją 
częściową obejmującą działalność inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Perspektywa” w Łomży za okres od 01.01.02015r. do 31.12.2016r., 
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 rozliczenia zużycia energii elektrycznej za rok 2016, 

 przeglądów placów zabaw w kontekście bezpieczeństwa i stanu technicznego 

urządzeń zabawowych i sportowych, 
 zaopiniowanie Regulaminu w sprawie warunków wydawania pozwoleń na montaż 

anten satelitarnych i RTV na zewnątrz lokali, 
 przygotowania zasobów mieszkaniowych w SM „Perspektywa do sezonu zimowego 

2017/2018, 
 zaopiniowanie informacji Zarządu na temat przeprowadzonych kontroli w 2016r., 

 zaopiniowanie planu remontowego na 2018r., 

 zaopiniowanie Uchwały w przedmiocie zmiany stawki funduszu remontowego              

w budynkach wielorodzinnych: 
- wykonanych w latach 1983-1992, zrealizowanych w technologii OWT, ze stawki 
1,10zł/m2 na 1,30zł/m2, 

- pozostałych budynków ze stawki 0,70zł/m2 na 0,90zł/m2 

 zaopiniowanie informacji dotyczącej rozliczenia zużycia centralnego ogrzewania       

w       SM „Perspektywa” po sezonie grzewczym 2016/2017. 
  przyjęcie informacji nt. prowadzonych inwestycji w SM „Perspektywa”. 

 
III. Komisja Społeczno- Kulturalno - Sportowa w składzie:             

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 
 

Komisja SKS w okresie sprawozdawczym odbyła 2 protokołowane posiedzenia, na których 
rozpatrywano następujące sprawy: 

 opiniowania wydatków działalności społeczno – kulturalno – sportowej wypłaconych 
z rezerw wskazanych w planie na 2017r., 

 opiniowania 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 na SKS na rok 2017, 
 zaopiniowania planu wydatków z funduszu SKS na 2018r. 

                                                                                                              
Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

                                                                               Dorota Szymonowicz
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II. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków przyjętych na X Walnym 

Zgromadzeniu Członków SM „Perspektywa” w Łomży 

Uchwała Nr 1 dotycząca przyjęcia porządku obrad X Walnego Zgromadzenia                           

SM „Perspektywa”. 

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

Uchwała Nr 3 dotycząca przyjęcia protokołu z przeprowadzonej lustracji częściowej 

obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” 

w Łomży za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2016r. 

Uchwała Nr 4 zatwierdzająca Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM „Perspektywa” 

za rok 2016. 

Uchwała Nr 5 zatwierdzająca sprawozdanie z działalności Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży 

za rok 2016.  

Uchwała Nr 6 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 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. 
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Uchwała Nr 8 Na podstawie § 72e ust. 14 Statutu Spółdzielni X Walne Zgromadzenie 

Członków SM „Perspektywa” w Łomży wybrało Pana Leszka Andrzeja Konopkę 

na delegata Spółdzielni na Zjazd Przedstawicieli Spółdzielczego Regionalnego 

Związku Rewizyjnego w Białymstoku. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała Nr 9    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  nie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, 

Panu Zbigniewowi Józefowi Lipskiemu za okres od 01.01.2016r. do 29.09.2016r. 

 

Uchwała Nr 11 nie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, Pani 

Annie Choińskiej za okres od 01.01.2016r. do 29.09.2016r. 

Uchwała Nr 12 udzielającą  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 udzielającą absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, 

Panu Robertowi Chaberek za okres 04.10.2016r. do 31.12.2016r. 

Uchwała Nr 14 udzielającą absolutorium Członkowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, Pani 

Milenie Skrzecz za okres od 29.09.2016r. do 31.12.2016r. 

Wnioski i zapytania z I części X Walnego Zgromadzenia Członków z ulic: Ks. Anny,    

Ks. Janusza, Mazowiecka, Kasztelańska: 

Ad. 1 Ks. Janusza 7 – wniosek o udrożnienie przewodów wentylacyjnych w bloku oraz 

wymiana istniejących pasywnych wywietrzników dachowych na wywietrzniki 

aktywne. 

W miesiącu czerwcu 2017 roku został wykonany przegląd przewodów wentylacyjnych, na 

podstawie którego podjęto decyzję o zamontowaniu deflektorów w zbiorczym pionie 

wentylacyjnym w klatce VII. 

 

Ad. 2 Ks. Janusza 7 – wniosek o wymianę uschniętych i zdegradowanych żywopłotów 

przy blokach Księcia Janusza I  7-9. 

W wyniku dokonanego przeglądu w m-cu VI 2017 roku stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba  

wymiany proponowanych żywopłotów. Nie stwierdzono suchych i zdegradowanych krzewów. 
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Ad. 3 Ks. Janusza 7 – wniosek o wycięcie topoli, które zagrażają  bezpieczeństwu 

przechodniów. 

W miesiącu wrześniu 2017 roku po raz czwarty Spółdzielnia wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta 

Miasta Łomża o uzyskanie zgody na wycięcie topól rosnących wzdłuż chodnika przy budynku 

Księcia Janusza I 7. Prezydent Miasta Łomża wydał decyzję odmowną. 

 

Ad. 4 Ks. Janusza 7 – wniosek o remont piwnic w bloku. 

Korytarze piwniczne w klatce VII zostały odnowione z dwóch stron farbą emulsyjną. 

 

Ad. 5 Ks. Janusza 4 – wniosek o wymianę okienek piwnicznych. 

Okienka piwniczne w budynku Księcia Janusza I 4 zostały wymienione. 

 

Ad. 6 Ks. Anny 14 – wniosek o udrożnienie i zabezpieczenie studzienki odpływowej      

w piwnicy klatki narożnej. 

Studzienka odpływowa klatki narożnej w budynku Księżnej Anny 14 została udrożniona wraz z 

zamontowaniem dodatkowej kratki ściekowej. 

 

Ad. 7 Mazowiecka 1 – wniosek o naprawę oświetlenia zewnętrznego na przejeździe    

w garażach. 

Oświetlenie garaży Mazowiecka 1 zostało zmodernizowane w III kwartale 2017r. wymieniono 

istniejące lampy na oświetlenie ledowe z czujnikami ruchu na suficie garaży. 

 

Ad. 8 Ks. Anny 8 – wniosek o zakończenie remontu budynku, termomodernizacja       

od strony loggi. 

Wystąpiono do mieszkańców bloku Księżnej Anny 8 z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

dokończenie remontu. Większością głosów mieszkańców, podjęto decyzję o dokończeniu remontu 

budynku. Prace trwają. 

 

Ad. 9 Ks. Janusza 9 – wniosek o wyeliminowanie przecieków na loggi mieszkań 17 i 19 

w budynku Księcia Janusza I 9. 

Został przeprowadzony przegląd. Właściciele mieszkań uzgodnili termin wykonania prac z 

wykonawcą. 

 

Ad. 10 – wniosek o zamontowanie skrzynek (pojemników) na ulotki na całym osiedlu. 

Pilotażowo Spółdzielnia zamontowała skrzynki na ulotki w budynku Księżnej Anny 1, 2, 5, 9, 14, 

Kazańska 12, 14, 16, Porucznika Łagody 8, Mazowiecka 3. 

 

Wnioski i zapytania z II części X Walnego Zgromadzenia Członków z ulic: Rycerska, 

Kazańska, Porucznika Łagody, Sybiraków, Zawadzka, Szmaragdowa: 

Ad. 1  Kazańska 6 – wniosek o przywrócenie właściwej wentylacji w piwnicach  

W miesiącu kwietniu 2018 roku wentylacja piwnic została udrożniona. 
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Ad. 2 – wniosek o udrożnienie odwodnienia liniowego we wjeździe do garaży oraz 

poprawienie jakości obsługi zieleni na całym osiedlu. 

Udrożnienie i czyszczenie odwodnienia liniowego na osiedlu zostało wykonane. W celu poprawy 

jakości obsługi terenów zielonych na osiedlu, Spółdzielnia zatrudniła drugą Firmę sprzątającą. 

Dodatkowo w sezonie letnim Firma „Kształtowanie Terenów Zielonych” prowadzi pielęgnację 

terenów zielonych ze szczególnym uwzględnieniem nowych nasadzeń. Obsługa terenów zielonych 

jest właściwa, jednak cały czas prowadzone są kontrole firm sprzątających celem usunięcia 

bieżących nieprawidłowości. 

Ad. 3 – wniosek o poprawę jakości sprzątania z uwzględnieniem sprzątania piwnic 

Wzmożono kontrole sprzątania klatek schodowych i piwnic ze szczególnym uwzględnieniem zejść 

do piwnic zgodnie z harmonogramem sprzątania umieszczonym na stronie internetowej 

Spółdzielni. Raz w tygodniu jest zamiatanie i mycie, w każdy piątek jest zamiatanie schodów na 

klatkach. Korytarze piwniczne są sprzątane na bieżąco, jak również w zależności od potrzeb lub 

zgłoszeń mieszkańców. W przypadku zauważenia nieprawidłowości również mieszkańcy na bieżąco 

zgłaszają swoje uwagi, które są sprawdzane i egzekwowane, celem osiągnięcia poprawy czystości. 

Każde zgłoszenie jest sprawdzone i przekazane do wykonania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SM „PERSPEKTYWA” W ŁOMŻY ZA 

OKRES OD 01.01.2017r. DO 31.12.2017r. 

Działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży w 2017 roku, w okresie od 

01.01.2017r. do 31.12.2017r., kierował trzyosobowy Zarząd w składzie: 

1. Prezes Zarządu – Leszek Andrzej 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 13.02.2017r. 
 Podstawą działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży są: 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 2016 oraz za poszczególne kwartały roku 2017, 
 plan kosztów i przychodów na rok 2017, 

 informację dotyczącą zużycia energii elektrycznej w zasobach SM „Perspektywa” w 2016r., 

 informację na temat przeprowadzonych kontroli w 2016r., 
 informację na temat realizacji prac w ramach środków z funduszu remontowego za rok 2016, 

 sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z IX Walnego Zgromadzenia Członków, 

 sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2016, 
 plan remontów w ramach środków z funduszu remontowego za rok 2017, 

 materiały do X Walnego Zgromadzenia Członków (harmonogram, podział na części, porządek 

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

 działalności poszczególnych działów Spółdzielni pod kątem właściwego wykonania nałożonych 

obowiązków. 

Ponadto: 

 oceniano realizację zadań, szczególnie w takich przypadkach 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, 
 zatwierdzono nowy regulamin organizacyjny Spółdzielni, 

 przyjmowano informację na temat prowadzonych inwestycji w SM „Perspektywa”, 
 rozpoczęto prace związane z uzyskaniem decyzji na budowę budynku wielorodzinnego przy  

ul. Księcia Janusza I 3A, 
 oceniano jakość i terminowość prac wykonanych w ramach funduszu remontowego, 

 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, 
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 podejmowano decyzje w sprawach członkowskich, 

 przedstawiono informacje o stanie przygotowań zasobów mieszkaniowych                            

w SM „Perspektywa” w Łomży do sezonu zimowego 2017/2018r., 
 rozpatrywano bieżące wnioski i odwołania członków Spółdzielni do Zarządu,  

 w miesiącu grudniu 2017r. uruchomiono system E-BOK umożliwiający sprawdzenie za 

pośrednictwem internetu indywidualnego konta z tytułu opłat czynszowych, 
 podpisano umowy z firmami Orange Polska Sp. z o.o. oraz Vectra, w sprawie umożliwienia 

dostawy sygnału telewizyjnego wraz z całym pakietem oferowanych produktów do mieszkań 
na terenie osiedla, 

 podejmowano działania poprzez wzajemną współpracę Straży Miejskiej, Policji z administracją 
Spółdzielni celem poprawy bezpieczeństwa, wyegzekwowania utrzymania czystości i porządku 

na osiedlu, 

 utrzymywano stałą współpracę 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 2017 roku kontynuowano prace termo modernizacyjne. 
Ustalono kolejność prac według daty oddania budynków do użytku. 

W 2017r. wykonano termomodernizację w niżej wymienionych budynkach: 
 Księżnej Anny 1, 

 Księżnej Anny 3, 

 Księżnej Anny 5, 
 Księżnej Anny 7, 

 Księżnej Anny 9, 

 Księżnej Anny 14, 
 Księżnej Anny 16. 

 W miesiącu grudniu 2017 roku zgłoszono do odbioru mieszkania i miejsca postojowe                 

w budynku Szmaragdowa 8. Rozpoczęto również prace inwestycyjne przy budynku Szmaragdowa 
10 – jest to budynek z windami i garażami. 

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

technicznego zasobów mieszkaniowych oraz całej infrastruktury. 

 

                                                                                             Zarząd  
                                                                            SM „Perspektywa” w Łomży 
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1. Informacja Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży na temat przeprowadzonych 

kontroli w okresie sprawozdawczym 

W 2017 roku w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży przeprowadzono w sumie        

5 kontroli: 

1. Pierwszą jednostką kontrolującą był Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
Powiatu Grodzkiego w Łomży, który przeprowadził łącznie dwie kontrole. 
22 lutego 2017r. dokonano oceny stanu utrzymania budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

zlokalizowanego przy ul. Porucznika Łagody 1 i 7 pod względem zgodności z ustawą z dnia 07 

lipca 1994r. prawo budowlane. Kontrolą objęto lokale mieszkalne na ostatniej kondygnacji 

budynku w przedmiocie eksploatacji wewnętrznych instalacji gazowych – gazu ziemnego. 

Nie stwierdzono w tych lokalach występowania instalacji na gaz płynny propan-butan. 

Skontrolowano również przeglądy roczne dotyczące: 

 elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne         

i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 
 instalacji urządzeń służących ochronie środowiska, 

 instalacji gazowych, 

 przewodów kominowych (wentylacyjnych) 
 

oraz przeglądy pięcioletnie obejmujące: 

 sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, 

estetyki obiektu oraz jego otoczenia, 
 badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu zabezpieczeń          

i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji              
i aparatów, 

 badanie instalacji piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu oraz 

odporności przewodów uziemiających. 
W ramach kontroli wniesiono uwagę, co do konieczności przeprowadzenia remontu stolarki 

okiennej i drzwiowej.  

Kolejna kontrola odbyła się 13 marca 2017r. Jej zakres przedmiotowy, tak jak w przypadku 

pierwszej kontroli odnosił się do stanu utrzymania budynku mieszkalnego wielorodzinnego              

w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane. Dotyczyła 

budynku przy ul. Szmaragdowej 2. 

Skontrolowano dokumenty w zakresie przeglądów rocznych i pięcioletnich. 

W uwagach dotyczących przeglądów pięcioletnich budynku zapisano, że kolejny przegląd należy 

wykonać w terminie do 15.12.2020r. 

Obie kontrole wykazały, iż obiekty użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymane są            

w należytym stanie technicznym i estetycznym.  

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

2. Następna kontrola została przeprowadzona w dniu 30 maja 2017r. przez Powszechną 
Kasę Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Białymstoku. Miała ona na celu 
ustalenie prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię ewidencji analitycznej zadłużenia z 

tytułu kredytu i skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od 
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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. 

Kontroli poddano dokumenty za okres II – IV kwartał 2016r. oraz I kwartał 2017r. 

Kontrola wykazała, iż Spółdzielnia prowadzi ewidencję analityczną zgodnie z wymogami 

przewidzianymi w ustawie z dn. 30.11.1995r. Wskazano, że cała obsługa przeprowadzana jest 

prawidłowo i znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach księgowych banku. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

3. 05 lipca 2017r. kontrolę przeprowadził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny   
w Łomży. Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył sprawdzenia stanu faktycznego                 

z obowiązującymi przepisami sanitarnymi kompleksu rekreacyjno-sportowego zlokalizowanego 
przy ul. Księżnej Anny. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

4. Ostatnia kontrola została przeprowadzona w okresie od 19 września do 03 października 
2017r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku. 
Przedmiotem kontroli było ustalenie: 

 prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych 
składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń 

społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; 
 uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz 

dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; 
 prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 

oraz wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 
Kontrolą objęto okres od stycznia 2014r. do grudnia 2016r. 

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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2. DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWA ZA 2017 ROK 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” w Łomży na dzień 31 grudnia 2017r. liczyła 6.591 

członków.                

Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni stanowią:      

95 budynki wielorodzinne: 
5.100 mieszkań 

                     w tym :                                                                                                                       

 2.909 na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa  do lokalu 

    178 na warunkach spółdzielczego  lokatorskiego prawa  do lokalu                                     

 2.006 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 219 przypadkach nastąpiła zmiana właściciela mieszkania w związku z obrotem mieszkań 

na rynku wtórnym. 

W 2017 roku w miesiącach luty, lipiec i październik przygotowano i przeprowadzono procedurę 3 

przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych. 

Od dnia wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na dzień 31.12.2017r. 

przeniesiono na rzecz członków ogółem 2.006 praw własności do lokali mieszkalnych, 265 do 

garaży, 7 do miejsc postojowych, 40 do lokali użytkowych. 

W 2017 roku ogółem wyodrębniono: 

 104  lokali mieszkalnych: 

  20  spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

  15  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
  69  z nowego budownictwa 

 10 garaży 
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Na przełomie II i III kwartału 2017 roku  podpisano 45 umów na budowę mieszkań i 10 umów 

na budowę garaży w budynku przy ul. Szmaragdowej 10, budowanych za środki własne przyszłego 

użytkownika.           

W IV kwartale 2017r. prowadzono nabór osób chętnych do wspólnego budowania mieszkań 

w nowoprojektowanym budynku przy ul. Księcia Janusza I 3A.  

W dziale członkowsko-mieszkaniowym prowadzono sprawy związane z obowiązującą od dnia 

09.09.2017r. nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która spowodowała spore 

zmiany w zakresie członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych polegające na tym, iż spora 

grupa osób uzyskała członkostwo z mocy prawa w Spółdzielni.  

Na bieżąco załatwianie były sprawy dotyczące lokali związanych z nabyciem, sprzedażą, 

darowizną, spadkiem (dotyczy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i miejsc postojowych). 

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 do kancelarii notarialnych, urzędów skarbowych, sądów, 

ksiąg wieczystych i innych urzędów oraz prowadzono korespondencję. 
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3. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI 

Zakres prac eksploatacyjnych wykonanych w Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Perspektywa” w Łomży w 2017 roku. 

Zasoby lokalowe na koniec grudnia 2017 roku obejmowały:  

 300.714,50 m2 

Eksploatacja zasobów Spółdzielni przeprowadzana była przez służby techniczno-

administracyjne w sposób optymalny, ustosunkowany do obecnej sytuacji rynkowej                      

i gospodarczej. Realizowana była siłami własnymi i obcymi, w zależności od konieczności 

wykonywanych prac eksploatacyjnych. 

W 2017 roku wykonywane przedsięwzięcia obejmowały następujące działalności: 

1. HYDRAULICZNĄ  

2. ELEKTRYCZNĄ    

3. STOLARSKĄ  

4. BUDOWLANĄ 

5. CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

6. CIEPŁEJ WODY 

7. WODNO-KANALIZACYJNĄ 

8. DESZCZOWĄ 

W ramach bieżących napraw i konserwacji, zrealizowano: 

 1.804 zgłoszenia hydrauliczne, 

 1.628 zgłoszeń elektrycznych, 

 1.144 zgłoszenia stolarskie, 

    692 zgłoszenia dekarskie, 

    951 zgłoszeń gospodarczych (w tym murarsko-malarskie i spawalnicze), 

    552 usługi dla ludności. 

- 95 budynki mieszkalne wielorodzinne tj. 5100 mieszkań o łącznej 
powierzchni 

279.427,94 m2 

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

- lokale użytkowe na parterze (własnościowe)                           127 szt. 6.750,43 m2 

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

- lokale użytkowe w piwnicy (najem)                                          16 szt. 779,66 m2 

- baza 1.913,90 m2 

- garaże                                                                                521 szt. 8.644,28 m2 

- miejsca postojowe                                                                 52 szt. 1.550,00 m2 

- piwnice użytkowe (najem)                                                    196 szt. 872,41 m2 
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1. W celu zabezpieczenia prawidłowej i efektywnej eksploatacji zasobów mieszkaniowych 

wykonano szereg prac konserwacyjnych i modernizacyjnych: 

 papą termozgrzewalną pokryto 1.985 m2 dachów na 2 budynkach: Ks. Janusza I 6 i Por. Łagody 

12.  

Ponadto, na bieżąco wykonywano naprawy punktowe dachów wynikające ze zgłoszeń lokatorów. 

Remonty pozostałych dachów będą wykonywane sukcesywnie w latach następnych. 

W ramach działań mających na celu zabezpieczenie kominów wentylacyjnych przed ptactwem, 

zamontowano siatki nad 44 mieszkaniami. Natomiast w celu poprawy wentylacji w mieszkaniach 

lokatorów zamontowano 40 szt. deflektorów. 

 zamontowano oprawy oświetleniowe LED na klatkach schodowych następujących budynków:  

Ks. Janusza I: 2,4,6,7,9,10,12, Ks. Anny: 1,3,7,14,16, Kazańska 8, Por. Łagody 9. 

Montaż pozostałych lamp LED przewidziano w kolejnych latach. 

 wymieniono oprawy i klosze oświetlenia parkowego przy budynkach: Ks. Janusza I 17, 

Kazańska: 4,6,8,12,14,16,20, Por. Łagody: 1,3,5,7,9,11,12 

 dokonano ogrodzenia 3 placów zabaw przy budynkach: Ks. Janusza I 2-4, Ks. Janusza I 7-9, 

Szmaragdowa 2-4. 

 

2. Zgodnie z harmonogramem wykonano przeglądy budynków: 

 

ELEKTRYCZNE: 

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

2. KASZTELAŃSKA  1,2,4,6,8 

3. KAZAŃSKA  2,4,6,7,8,12,14,16,18,20,22,24,26,28 

4. KS. JANUSZA I  2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19A,20,21,21A,22,23,23A 

5. MAZOWIECKA  2,3,4,5,6,7 

6. POR. ŁAGODY  1,3,5,6,6A,7,8,9,10,11,12 

7. RYCERSKA  2,3,3A,4,4A,5,6,7,8,10 

8. SYBIRAKÓW  6,7,8,9,10,11,12,14,16,18 

9. ZAWADZKA  59,61 

10. SZMARAGDOWA  2,4 

 

GAZOWE – GAZ ZIEMNY 

1. KAZAŃSKA  2,4,12,14,16,18,20,22,24,26,28 

2. KS. JANUSZA I  11,13,15,19A,21A,23A 

3. MAZOWIECKA  2,3,4,5,6,7 

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

5. RYCERSKA  3A,4,4A 

6. SYBIRAKÓW  7,9,10,11,12,14 

 

GAZOWE – GAZ PROPAN-BUTAN 

1. KS. ANNY  1,2,3,4,8,10,14 

2. KAZAŃSKA  7 

3. KS. JANUSZA I  2,4,6,7,8,9,10,12 

4. SYBIRAKÓW  6,8 
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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 pełni 

zautomatyzowane z regulatorami pogodowymi włącznie. Do modernizacji pozostał jedynie 

węzeł w budynku biurowym Spółdzielni. Konserwatorzy działu eksploatacji dokonali we 

wszystkich budynkach przeglądu rozdzielaczy i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 

– usterki usunięto. 

 

Dokonano montażu: 

 zaworów podpionowych w budynkach Ks. Janusza I 2 i Ks. Janusza I 18, 

 zaworów regulujących ciepłą wodę w budynkach: Ks. Janusza I 2,18, Ks. Anny 14, Kazańska 

2,6 

Zgodnie z planem wymieniono wodomierze w 3 budynkach (Ks. Janusza I 8, Por. Łagody 9,11)      

w ilości 486 sztuk. 

W zasobach naszej Spółdzielni nadal nieopomiarowane pozostają 4 lokale mieszkalne. Właściciele 

tych mieszkań, pomimo przeprowadzonych rozmów, nie są zainteresowani montażem wodomierzy. 

4. Ważnym elementem działań eksploatacyjnych jest również zachowanie 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 oraz coroczną konserwację (w tym malowanie) urządzeń zabawowych, 

 montaż barierek ograniczających przedepty oraz likwidację przedeptów poprzez zasiewanie 

trawy lub układanie chodników, 

 rozstawianie estetycznych (kolorowych) skrzyń w celu składowania piasku do posypywania 

ciągów pieszo-jezdnych, 

 ustawianie znaków drogowych w porozumieniu z Policją i Strażą Miejską, 

 organizowanie (raz na dwa tygodnie) narady z udziałem członka Zarządu i właścicieli firm 

utrzymujących porządek na osiedlu. 

Pod względem ładu i czystości stan osiedla nie budzi zastrzeżeń. 

 

W okresie wiosenno-letnim, w zakresie posiadanych środków finansowych, wykonano prace 

związane z pielęgnacją terenów zielonych oraz uzupełnieniem nasadzeń. 

 

W ramach uzupełnień posadzono: 

 drzewa   - 40 szt. 

 krzewy żywopłotowe liściaste  - 250 szt.  

Dodatkowo wymieniono klepki w 10 rabatach oraz odrestaurowano trawniki przy budynkach  

Ks. Anny 4, 8, 10.  
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5. Ważnym działaniem eksploatacyjnym jest także utrzymanie we właściwym stanie terenu 

sportowo-rekreacyjnego, który służy mieszkańcom naszego osiedla oraz miasta do czynnego         

i biernego wypoczynku oraz wykorzystywany jest do celów działalności ruchowo-

wypoczynkowej. 

Podobnie jak w poprzednich latach, również w 2017 roku, odbyło się kilka imprez i festynów 

przygotowanych przez organizacje i instytucje miejskie. 

W 2017 roku odbyły się następujące wydarzenia oraz imprezy: 

a) Orszak Trzech Króli – Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Łomży, 

b) dzierżawa terenu pod dmuchane urządzenia zabawowe i sprzedaż waty cukrowej, 

c) powiatowe eliminacje XL Edycji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – Komenda 

Miejska Policji w Łomży,  

d) „Festiwal Kolorów” oraz „Festiwal Nakręceni na sport” – Państwowa Wyższa Szkoła 

Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 

e) trening „Street Workout”, 

f) festyn rodzinny – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa”, KS „Perspektywa”, Rada Osiedla 

nr 14 w Łomży, 

g) akcja społeczna „Odblaski? Biorę w ciemno!” promująca używanie elementów odblaskowych – 

Komenda Miejska Policji w Łomży. 

 

6. Jednym z ważniejszych elementów naszego funkcjonowania jest dbałość o kwestie 

porządkowe i bezpieczeństwo mieszkańców. Poważnym problemem są włamania oraz 

dewastacje klatek schodowych i piwnic. Pewne grupy młodzieży zachowują się nagannie, 

niszcząc mienie spółdzielców. W celu zapobiegania tym problemom oraz zminimalizowania 

przestępczości, administracja Spółdzielni, wraz z Policją i Strażą Miejską, prowadzi kontrole 

osiedla. Działania te przynoszą efekty w postaci wykrywania, pouczania i karania sprawców. 

Znaczną pomocą w zwalczaniu przestępczości jest system monitoringu, który jako nowoczesne 

narzędzie pracy daje możliwości szybkiego reagowania służb prewencyjnych w zaobserwowanych 

przypadkach niewłaściwego zachowania, kradzieży lub innych incydentów mogących wywołać 

szkody na terenie osiedla. Monitoring jest, w dalszym ciągu, modernizowany poprzez montaż 

nowoczesnych urządzeń. Są to m.in. mini kamery, które obserwują tereny nie objęte dotychczas 

monitoringiem, a przede wszystkim klatki schodowe, wiatrołapy i ciągi pieszo-jezdne. 

Działania Spółdzielni, w widoczny sposób, przyczyniają się do eliminowania nagannych zachowań, 

zapewniają poczucie bezpieczeństwa oraz przynoszą dodatkowe korzyści podnosząc standard na 

osiedlu. Trzeba jednak podkreślić, że nie wszystkie problemy da się rozwiązać bez udziału              

i zaangażowania mieszkańców. Apelujemy do Państwa o reagowanie w przypadkach 

niewłaściwego użytkowania lub niszczenia naszego wspólnego mienia. Przede wszystkim należy 

zwracać uwagę w następujących sytuacjach: 

 blokowanie drzwi wejściowych do klatek schodowych poprzez odchylanie rygli skrzydeł 

drzwiowych, 

 blokowanie drzwi wind prowadzące do uszkadzania ich sterownika, 

 uszkodzenia i kradzieże lamp oświetlenia ledowego na klatkach schodowych  

i w wiatrołapach, 

 otwieranie okien i drzwi na klatkach schodowych w okresie zimowym, 
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 niszczenie wyposażenia placów zabaw i innych elementów infrastruktury, 

 brudzenie i niszczenia elewacji budynków. 

Każdy mieszkaniec powinien czuć się odpowiedzialny za to, co dzieje się na naszym osiedlu  

i na bieżąco reagować na wszelkie przejawy przestępczości, informując o tym odpowiednie służby, 
nie tylko spółdzielcze. 

W tablicach ogłoszeniowych, obok spisu lokatorów, podane są ważniejsze telefony, między 

innymi: policyjne telefony zaufania, telefon kontaktowy z dzielnicowym, 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 31.12.2017r.  stanowi 

kwotę 381 238zł.  

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 712 72 084 39 2 661 873 76 254 1624 150 999 

od 1-2 m-cy 245 113 444 58 12 958 27 10 168 330 136 570 

od 2-3 m-cy 12 15 751 2 157 0 0 14 15 908 

od 3-5 m-cy 5 7 207 0 0 0 0 5 7 207 

powyżej 5 m-cy 6 18 222 1 146 0 0 7 18 368 

Razem 980 226 708 100 15 922 900 86 422 1980 329 052 

Roszczenia 

zasądzone 
20 48 428 0 0 14 3 758 34 52 186 

Ogółem 1 000 275 136 100 15 922 781 90 180 2014 381 238 

39% 

36% 

4% 

2% 5% 

14% 

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 390 osób na kwotę 230 239zł: 

 203 052zł - 288 użytkowników lokali mieszkalnych z tytułu opłat czynszu tj. 5,65% 

wszystkich mieszkań (5100) znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej   

   

    103 426zł - 41 użytkowników mieszkań zalega z opłatami za wodę tj. 0,80%  wszystkich 

mieszkań (5100) znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej   

  

    13 261zł - 61 użytkowników lokali usługowych, garaży, pomieszczeń składowych zalega z 

opłatami eksploatacyjnymi tj. 6,52% wszystkich lokali (936) znajdujących się w zasobach 

Spółdzielni Mieszkaniowej   

 

Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych w porównaniu do roku ubiegłego 

zwiększyło się o     kwotę 47 050zł, co ilustruje poniższa tabela: 

 

Porównanie tabelaryczne zadłużeń na dzień 31.12.2016r. i na dzień 31.12.2017r. 

 

Przedziały 
zadłużenia w zł 

Ilość 
Dłużników 

w 2016r. 

Kwota 
zadłużenia 

w 2016r. 

Ilość 
Dłużników 

w 2017r. 

Kwota 
zadłużenia 

w 2017r. 

% do roku 
ubiegłego 

Poniżej  500 1 662 190 434 1 854 216 273 113,57 

500 -  1.000 78 53 498 100 65 751 122,90 

1.001  -  2.000 18 26 012 21 28 782 110,65 

2.001  -  3.000 2 4 585 3 7 429 162,03 

3.001  -  5.000 4 14 263 1 3 009 21,10 

5.001  -  10.000 2 12 541 1 7 808 62,26 

Powyżej 10.000 0 0 0 0 0,00 

Razem: 1766 301 333 1980 329 052 109,20 

Roszczenia 
zasądzone 

21 32 855 34 52 186 158,84 

OGÓŁEM 1787 334 188 2014 381 238 114,08 

 

Zadłużenie na dzień 31.12.2017r. w wysokości 381 238zł, jest jednym z najniższych zadłużeń 

w porównaniu do Spółdzielni Mieszkaniowych z województwa podlaskiego o podobnej wielkości. 

Wysokość zadłużenia ma istotne znaczenie dla zachowania płynności finansowej Spółdzielni, 

dlatego prowadzone są różne działania zapobiegające wzrastaniu długu.  

Dbając o interesy wszystkich mieszkańców naszego osiedla podejmujemy działania 

egzekucyjne gdy zaległości z opłatami czynszu wynoszą ponad dwa miesiące. Wysyłamy wezwania 

do zapłaty (wysłano 1370 wezwań), kierujemy pozwy do sądu w celu wydania nakazów zapłaty 

(skierowano 72 pozwy), wysyłamy wezwania przedegzekucyjne (wysłano 46 wezwań),                  

a w przypadku dalszego uchylania się od regulowania zadłużenia kierujemy wnioski do komornika.      

W 2017 roku skierowaliśmy 21 wniosków. W przypadku 12 wniosków komornik wyegzekwował 

zadłużenie, w przypadku 6 wniosków egzekucja zakończyła się bezskutecznie. W trakcie realizacji 

są 3 wnioski skierowane 2017r. oraz 4 skierowane w latach poprzednich. 

Egzekucja zadłużeń za zużycie wody, skutkuje odcięciem dopływu ciepłej wody do mieszkań, 

jeżeli osoba nie reaguje na wezwania do zapłaty. 
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Dłużnicy naszej Spółdzielni mają możliwość zwrócenia się do Zarządu o rozłożenie zadłużenia 

na raty. W celu podejmowania właściwych decyzji w stosunku do osób zalegających z opłatami 

prowadzimy rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej dłużników. W stosunku do dłużników 

posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mających 6-cio miesięczne zaległości 

czynszowe i notorycznie się uchylających od płatności, Zarząd Spółdzielni ma możliwość 

skierowania do sądu pozwu o wygaśnięcie tego prawa i odzyskanie należności poprzez 

przeprowadzenie eksmisji z zajmowanego lokalu.  W roku 2017 nie kierowano pozwów. Zarząd 

Spółdzielni do czasu wejścia w życie (9 września 2017r.) zmiany ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych  miał możliwość podejmowania decyzję o skierowaniu wniosku do Rady 

Nadzorczej o wykluczenie z członkostwa Spółdzielni. W roku 2017 nie kierowano wniosków. 

W przypadku osób nie podejmujących współpracy, w celu wyegzekwowania  zadłużenia 

kierujemy do sądu pozwy o wydanie wyroku nakazującego opróżnienie lokalu mieszkalnego (nie 

skierowano pozwu). Kierujemy również wnioski do komornika o wyegzekwowanie należności 

poprzez przeprowadzenie egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz           

z odrębnej własności. W roku 2017  skierowaliśmy  jeden wniosek. Ostateczną decyzję, jaką 

podejmuje Zarząd Spółdzielni  (w stosunku do osób  zadłużonych nie rokujących spłaty),  jest 

zrealizowanie wyroków sądu o opróżnienie lokalu mieszkalnego. W roku 2017 nie przeprowadzono  

eksmisji. 
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5. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI 
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6. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

Inwestycje mieszkaniowe realizowane w roku 2017  oraz w latach następnych 
  

Inwestycje mieszkaniowe SM ”Perspektywa” od czterech  lat realizowane są w obrębie ulic 

Sybiraków- Szmaragdowej. W tej lokalizacji nabyte zostały od osób fizycznych cztery działki          
o ogólnej powierzchni 19 501,00 m2.  
Część gruntu przeznaczona została pod budowę w latach budynków nr 1 i 2 przy                         

ul. Szmaragdowej 8 i 10.  

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 2017r. 

 
W roku 2017 została zakończona realizacja budynku mieszkalnego nr 1 przy ulicy Szmaragdowej 8.  
1. Dane techniczne budynku: 

 Ilość kondygnacji – VI  

 Ilość mieszkań – 60  
 Powierzchnia użytkowa mieszkań – 3697,60 m2  

 Powierzchnia garażu – 189,70 m2 

 Ilość garaży – 11  
 

Termin rozpoczęcia budowy – lipiec 2016  
Inwestycja zrealizowana została na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 154/16               

z 12.07.2016r. wydanej przez Prezydenta Miasta Łomża. 
 
Termin zakończenia inwestycji – zgodnie z umową – 30.11.2017r. , czynności odbiorowe trwały do 

09.01.2018r. Uzyskana została decyzja pozwolenia na użytkowanie PINB.5121.28.1.2017 z dnia 
09.01.2018r.  
 

Inwestycje rozpoczęte w roku 2017 i kontynuowane w 2018 

 

Budynek Nr 2 ul. Szmaragdowa 10 

Dane budynku : 
Ilość mieszkań –                                                                              45 

Powierzchnia użytkowa mieszkań     2 297,80 m2 
Liczba garaży      10 

Powierzchnia użytkowa garaży    177,70 m2 
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. 
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Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 258/16  

z dnia 10.11.2016r. wydanej przez Prezydenta Miasta Łomża .      

Termin realizacji budynku zgodnie z umową z wykonawcą – od 25 maja 2017r. do 30 listopada 

2018r. 
Zaawansowanie prac na dzień 31.12.2017r. 

Wykonane w 100% - wykop, fundamenty, ściany i stropy piwnic, ściany  
i stropy parteru, I piętra, ściany II piętra, podkłady w piwnicach. 
Ceny 1 m2 mieszkań dla nabywców – 3 640,00 zł./1 m2 p. u. 

Cena jest jednakowa bez względu na kondygnację ponieważ przewidziane  
są windy. 

Cena 1 m2 boksu garażowego – 1 980,00 zł. za 1 m2 p. u. boksu. 
  

Plany inwestycyjne na lata następne 

 

1. W związku z tak dużym popytem na mieszkania w naszej Spółdzielni podjęto działania w celu 

zrealizowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. Janusza I na terenie byłego 
parkingu strzeżonego. Teren ten stanowiący część działki 12064/175, która jest w wieczystym 

użytkowaniu Spółdzielni.  
Uzyskana została decyzja o warunkach zabudowy nr 50/2017 z dnia 08.06.2017r. (ostateczna stała 
się w dniu 29.06.2017r.)  Decyzja przewiduje budynek mieszkalny o wysokości do 23m , z dachem 

płaskim, od strony ul. Ks. Janusza obowiązuje wykształcenie elewacji uprzywilejowanej                
z zastosowaniem ponadstandardowych rozwiązań architektonicznych.  

We wrześniu 2017r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji 
technicznej wszystkich branż budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ks. Janusza I          

w Łomży: 

Wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma : Przedsiębiorstwo Projektowania i 
Usług Inwestycyjnych INWESTPROJEKT sp. z o.o. z Białegostoku.  

Firma przedstawiła wstępną koncepcję na budowę trzyklatkowego bloku z windami, o VII 
kondygnacjach z halą garażową w podpiwniczeniu budynku oraz poza jego obrysem (z podziałem 

na odrębne boksy garażowe) oraz w poziomie parteru.  

Po przyjęciu powyższej oferty przeprowadzono analizę struktury mieszkań pod kątem 

zapotrzebowania zgłaszanego przez potencjalnych nabywców dla działu mieszkaniowego. 

W rezultacie ustalono, że w budynku będą:  

 64 mieszkania o powierzchni od 35,71m2 do 70,73m2 z możliwością połączenia dwóch 

mieszkań i uzyskania jednego o powierzchni od 85 do 95m2 (w zależności od 
zapotrzebowania),  

 54 boksy garażowe – w tym 46 w hali garażowej w poziomie piwnic i 8 w poziomie parteru,  

 15 miejsc postojowych zewnętrznych.  

 
Ogłoszony został nabór chętnych na budowę mieszkań. Na dzień 31.12.2018r. wszystkie 

mieszkania mają potencjalnych nabywców. W związku z zainteresowaniem nabyciem mieszkań      
o dużych powierzchniach ostateczna ilość mieszkań wynosi 62.   
W roku 2017 został złożony wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę budynku przy    

ul. Ks. Janusza I, decyzja nr 9/18 na budowę tego bloku uzyskana została w dniu 17.01.2018r. 
Przypuszczalny termin realizacji – II kwartał 2018r. – maksymalnie I kwartał 2020r.  

Zarząd SM ”Perspektywa” obserwując popyt na rynku mieszkaniowym podjął działania mające na 
celu realizację kolejnych inwestycji mieszkaniowych.  
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2. Zarząd wystąpił do Prezydenta Miasta z wnioskiem o zmianę w Miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ulicami: Zawadzką, Sikorskiego, 
Szosą Zambrowską i terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Ks. Anny.  
Wnioskowana zmiana dotyczy części działki o numerze geodezyjnym 12064/201 (użytkowanej jako 
parking strzeżony dla samochodów), będącej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni.  
Obecnie teren o powierzchni 0,40 ha oznaczony jest w planie 11KS z przeznaczeniem 

podstawowym pod parking ogólnodostępny. Zarząd SM ”Perspektywa” wnioskuje o zmianę 
przeznaczenia tego terenu na budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o wysokości budynków do 

23m.    
3.  Ponadto analizowane są tereny, których właściciele zgłaszają się do Spółdzielni z ofertą ich 

zbycia. Nabycie tych terenów może nastąpić po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej                      
SM ”Perspektywa”.  
 

Prace wykonane ze środków funduszu remontowego w 2017 roku. 
 

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, 

• 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 

Ks. Anny 1 - 4 klatki schodowe 40 mieszkań V 

kondygnacji                                            
Ks. Anny 3 - 13 klatek schod. 130 mieszkań V 

kondygnacji                                                                 
Ks. Anny 14 - 8 klatek schod. 80 mieszkań V 
kondygnacji                        

 Ks. Anny 16 - 9 klatek schod. 86 mieszkań  IV/ V 
kondygnacji                                                                

Ks. Anny 5 - 4 klatki schodowe 40 mieszkań V 
kondygnacji           
Ks. Anny 9 - 4 klatki schodowe 40 mieszkań V 

kondygnacji                   
Ks. Anny 7 - 7 klatek schodowych 70 mieszkań V 

kondygnacji                                                                
Razem: 7 budynków 49 klatek schodowych                                                                          
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przeznaczeniem na 

balkony, tarasy,  
• balustrady - demontaż 

i wymiana balustrad na 
nowe z wypełnieniem z 
płyt typu plexi,  

• remont ścian i sufitu – 
naprawa, wyprawa 

tynkarska z kolorystyką, 
• ściany loggii od 

zewnątrz – izolacja 
termiczna wraz z 
wyprawą tynkarską.  

2 Dodatkowe 

koszty wynikłe 
podczas 

termomodernizac
ji Ks.Anny 9  

Wykonanie:                                                                                                                        

a) Drenażu 
opaskowego  

b) Izolacji ścian 
fundamentowych od 
strony balkonów i 

dwóch ścian 
szczytowych.    

drenaż z trzech stron budynku (dwa szczyty i 

od strony balkonów) z podłączeniem drenażu 
do dwóch studni deszczowych.                                                                                   

Izolacja ścian od strony balkonów i szczytów 

3 Remonty dachów  Krycie papą 
termozgrzewalną 

ICOPAL   Top PYE PV 
250 S5,2 x szybki profil 
SBS   

Ks. Janusza 6, Porucznika Łagody 12 (łącznie 
2263m2) 

4 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 klatek V kond. - 45 szt.                                                              
Ks. Janusza 9 - 6 klatek IV kond.- 24 szt.                                                                

Ks. Janusza 6 - 4 klatki V kond. - 20 szt.                                                                
Ks. Janusza 10 - 6 klatek. V kond. - 30 szt.                                                                                                    

Ks. Janusza 12 - 9 klatek - IV kond. - 36 szt.                                                              
Ks. Janusza 2 - 8 klatek-V kond. - 40 szt.                                                             
Razem 195 szt.  

5 Wymiana opraw 

parkowych: 
oświetlenie LED 

Demontaż istniejących 

opraw i montaż nowych 
opraw LED o mocy 36W 

Por. Łagody, Kazańska  - 51 szt. 

6 Remont elewacji Położenie docieplenia gr. 
5 cm na docieplonym 
szczycie (docieplenie gr. 

12 cm ) z wywinięciem 
60 cm wyprawy 

Por. Łagody 10 (szczyt prawy)- 106 m2  
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elewacyjnej na ściany 

prostopadłe  

7 Wymiana posadzek 
5 balkonów nad 

garażami 

Skucie posadzek, 
oczyszczenie płyt, 

położenie termoizolacji , 
wykonanie posadzki 

betonowej, położenie 
gresów.  

Ks. Janusza I 21A - remont przełożony na późniejszy 
termin 

8 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 wraz ogrodzeniem placów 
zabaw                                                                        

dodatkowo - piaskownica Kasztelańska 8 

9 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  

Remonty kompleksowe balkonów z remontem 

posadzki:                                                                                     
Ks. Janusza 12/57,59,61,63                                             
Remonty ścian i sufitów oraz malowanie balustrady: 

Por. Łagody 11/38, Por. Łagody 1/30, Ks. Janusza 
12/20,22, Ks. Janusza 12/47, skucie i ponowne 

ułożenie posadzki Ks. Janusza 15/3 

10 Dodatkowo - 
remont balkonów 

Kazańska 24 

w zakresie: Remont 
posadzki (skucie, 

położenie izolacji, 
wylanie nowej 

posadzki, położenie 
gresu). Remont 

sufitów i ścian 
bocznych 

10 balkonów 

11 Dodatkowo - 
remont balkonów 
Ks.Anny 8  

Remont balkonów w 
tym: posadzki – 
skucie, ułożenie 

izolacji 
przeciwwilgociowych, 

montaż nowej 
obróbki blacharskiej, 
ułożenie gresów 

balustrady - 
demontaż i wymiana 

balustrad na nowe  

5 balkonów  



43 
 

12 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  

13 Wymiana 
wodomierzy 

Wodomierze Q=1,6m3/h  Ks. Janusza 8, Por. Łagody 9,11 (486 szt) 

14 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 

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) 
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15 Prace drogowe 

dodatkowe poza 
planem  

1. Chodnik z kostki 

polbruk (Kazańska 8 - 
39,68m2)                                                                          

2. Remont schodów (Ks. 
Janusza 18 - 6,48m2)                                                                                               
3. Budowa 1/2 parkingu 

(Rycerska 10 i 8)                                                                                          
4. Chodnik przy Ks. Anny 

14 

Ad.1 i 2  Wprowadzono dodatkowo na pos. RN w 

dniu 23.04.17r.  Na wniosek członków RN                                                                                            
Ad.3  W związku z rozbudową budynku Ks. Anny 

22A powstała możliwość wykonania dodatkowego 
parkingu  (14 miejsc postojowych) dla potrzeb 
mieszkańców Rycerska 10 i 8. Parking zrealizowany 

wspólnie z PHU ALEX (rezerwacja 10 miejsc) po 
50% kosztów                                                                                                       

Ad.4 W związku z budową nowej ulicy Ks. 
Stanisława, wybudowano 25m2 chodnika co 

pozwoliło uzyskać 5 miejsc parkingowych za które 
zapłaciło miasto Łomża 

16 Wymiana zaworów 
na instalacji cw, zw 

i cyrkulacji 

Wymiana istniejących 
zaworów na zawory 

kulowe   

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

17 

Montaż zaworów 
podpionowych na 

instalacji 
centralnego 
ogrzewania 

Wykonanie montażu 
zaworów wraz z 

dokumentacją 
techniczną.  

Ks. Janusza 2, 18 

 
 

Plan remontów w 2018r. – ze środków funduszu remontowego 
 

L.p. Nazwa prac Opis prac 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, 
• ułożenie opaski z 

płytek chodnikowych 
(wraz z obrzeżem), 
• remont balkonów w 

tym: 

Ks. Janusza 14 - 5 klatek schodowych 50 
mieszkań V kondygnacji 

Ks. Janusza 16 -                                                                                          
5 klatek schodowych 50 mieszkań V kondygnacji 

Ks. Janusza 20 - remont balkonów z 
dociepleniem ściany pomiędzy balkonami. 5 

klatek schod. 50 mieszkań V kondygnacji 
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    • 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 – 

naprawa, wyprawa 
tynkarska z kolorystyką, 

• ściany loggii od 
zewnątrz – izolacja 
termiczna wraz z 

wyprawą tynkarską 

Ks. Anny 8 - remont balkonów z dociepleniem 

ściany pomiędzy balkonami. 6 klatek schodowych 
60 mieszkań V kondygnacji 

2 Wymiana wind 3 szt. Por. Łagody 5 

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 - 200 szt. 

Ks. Anny 1,2,3,4,8,10     Ks. Janusza 4,8 

4 Wymiana opraw 
parkowych: 

oświetlenie LED 

Demontaż istniejących 
opraw i montaż nowych 

opraw LED o mocy 36W 
- 45 szt. 

Por. Łagody oraz Kazańska 

5 Remont dachów 1900m2 Ks. Anny 7 oraz Rycerska 3 

6 Prace drogowe Wykonanie miejsc 

parkingowych wraz z 
drogą dojazdową  

Ks. Janusza 10, 12  - 114,50 m2 

7 Prace drogowe Wykonanie chodnika Sybiraków 12 

8 Wymiana zaworów 

na instalacji cw, zw 
i cyrkulacji 

Wymiana istniejących 

zaworów na zawory 
kulowe   

Por. Łagody 8,10,12 

Ks. Janusza 8 
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Sybiraków 12 

Kazańska 12 

9 Montaż zaworów 
podpionowych na 

instalacji 
centralnego 
ogrzewania 

Wykonanie montażu 
zaworów wraz z 

dokumentacją 
techniczną.  

Sybiraków 12 

Sybiraków 10 

Rycerska 6 

Kasztelańska 2 

Kazańska 2 

10 Montaż nakładek 
na wodomierze  

1034 szt. Ks. Anny 8,10, Ks. Janusza 7,9,10,12, Kazańska 
12 
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IV. KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA 2018R. I LATA 

NASTĘPNE 

Działalność Spółdzielni mieszkaniowej na 2018r. i lata następne skoncentrowane będą przede 

wszystkim na następujących kierunkach działania: 

1. W roku 2018 kontynuowane będą prace termo modernizacyjne na budynkach zrealizowanych 

w technologii OWT-67 w latach 1983 – 1992. Kolejność wykonywania termomodernizacji 

została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą według daty oddania budynków do użytku. Zakres 

termomodernizacji obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych budynków, nadanie kolorystyki 

elewacji, remont posadzek na loggiach polegający na skuciu starej, położenie izolacji 

poziomej, wylanie nowej posadzki i ułożenie gresu oraz wymianę balustrad balkonowych 

łącznie z płytami osłonowymi. W 2018 roku przewidziano do wykonania termomodernizację 

trzech budynków: Księcia Janusza I 14, 16 i 20 oraz zakończenie termomodernizacji od strony 

loggi na budynku Księżnej Anny 8.  

2. Wystąpiono o uzyskanie kredytu bankowego na prace termomodernizacyjne z uwzględnieniem 

premii gwarancyjnej. 

3. Kontynuowanie działań remontowo – modernizacyjnych poprawiających stan techniczny          

i estetyczny zasobów mieszkaniowych zgodnie z planem remontów na 2018r. zatwierdzonych 

przez Radę Nadzorczą. 

4. Realizacja inwestycji mieszkaniowych wraz z i infrastrukturą techniczną: 

 kontynuacja budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Szmaragdowa 10, 

 rozpoczęcie budowy budynku wielorodzinnego z garażami podziemnymi przy ul. Księcia 

Janusza I 3A, 

 pozyskiwanie dodatkowych terenów przeznaczonych na budowę, 

5. Instalowanie urządzeń i systemów regulujących zużycie i rozliczanie energii cieplnej, 

elektrycznej i wody. 

6. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych z Programów Unijnych celem wsparcia 

funduszu remontowego. 
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V. PROJEKTY UCHWAŁ 

UCHWAŁA NR 1/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia 

...06.2018r. 

w przedmiocie: przyjęcia proponowanego porządku obrad 

XI Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje uchwałę dotyczącą  

przyjęcia/ nie przyjęcia 

proponowanego porządku obrad XI Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

UCHWAŁA NR 2/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia 

...06.2018r. 

w przedmiocie: przyjęcia protokołu z X Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa”        

w Łomży 

XI Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje uchwałę dotyczącą  

przyjęcia/ nie przyjęcia   

Protokołu z X Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa” w Łomży. 

 

UCHWAŁA NR 3/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia 

…06.2018r. 

w przedmiocie: przyjęcia protokołu z przeprowadzonej lustracji częściowej obejmującej działalność 

inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży za 2017 rok. 

XI 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 2017 rok. 

 

UCHWAŁA NR 4/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia 

...06.2018r. 

w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM „Perspektywa” za 

rok 2017. 

W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni XI Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” 

w Łomży 

zatwierdza/ nie zatwierdza 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM „Perspektywa” za 2017 rok. 

 

UCHWAŁA NR 5/2087 

XI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia 

…06.2018r. 

w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności SM „Perspektywa” za rok 2017. 

W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni XI Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” 

w Łomży 

zatwierdza/ nie zatwierdza 
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Sprawozdanie Zarządu z działalności SM „Perspektywa” za 2017 rok. 

 

UCHWAŁA NR 6/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia 

...06.2018r. 

w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SM „Perspektywa” za rok 2017 wraz         

z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta. 

W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni XI 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 sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta: 

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r., po stronie aktywów i pasywów zamyka się 
sumą 156.711.399,35zł. 

2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. zamykający 
się zyskiem netto w kwocie 219.378,70zł. 

3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 
wykazujący zwiększenie stanu tych środków o kwotę 25.205,88zł. 

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2017r. do 
31.12.2017r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.081.947,36zł. 

5. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 7/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia 

...06. 2018r. 

w przedmiocie: podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2017rok. 
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 2017 rok w wysokości 219.378,70. 

(słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 

siedemdziesiąt groszy) przeznacza się na zwiększenie funduszu remontowego 

zasobów mieszkaniowych. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 8/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia 

…06.2018r. 

w przedmiocie: przyjęcia zmian w Statucie Spółdzielni 

Na podstawie § 72e ust 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży XI Walne 

Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży uchwala, co następuje:  

przyjmuje/nie przyjmuje 

następujące zmiany w Statucie Spółdzielni.  
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UCHWAŁA NR 9/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia 

…06.2018r. 

w przedmiocie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni 

Na podstawie § 72e ust 11 Statutu Spółdzielni XI Walne Zgromadzenie Członków                      

SM „Perspektywa” w Łomży uchwala, co następuje:  

przyjmuje/nie przyjmuje 

jednolity tekst Statutu Spółdzielni 

 

UCHWAŁA NR 10/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia 

…06.2018r. 

w przedmiocie: przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej 

Na podstawie § 72e ust 17 Statutu Spółdzielni XI Walne Zgromadzenie Członków                          

SM „Perspektywa” w Łomży uchwala, co następuje:  

przyjmuje/nie przyjmuje 

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży w przedstawionej 

treści. 

 

UCHWAŁA NR 11/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia 

…06.2018r. 

w przedmiocie: przyjęcia kierunków działalności Spółdzielni na rok 2018 i lata następne 

Na podstawie § 72e ust 1 Statutu Spółdzielni XI Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” 

w Łomży uchwala, co następuje:  

§ 1  

Uchwala kierunki działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży na rok 2018 i lata 

następne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

UCHWAŁA NR 12/2018 
XI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia 

...06.2018r. 

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, Panu 

Leszkowi Andrzejowi Konopce za rok 2017. 

podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni XI Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa”    

w Łomży  

udziela/nie udziela 

absolutorium Prezesowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży Panu Leszkowi Andrzejowi Konopce 

za rok 2017. 

 

UCHWAŁA NR 13/2018 

XI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia 

...06.2018r. 

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, 

Panu Robertowi Chaberek za rok 2017. 
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Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni XI Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” 

w Łomży  

udziela/ nie udziela 

absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, Panu Robertowi Chaberek za 

rok 2017. 

 

UCHWAŁA NR 14/2018 
XI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia 

...06.2018r. 

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, Pani 

Milenie Skrzecz za rok 2017. 

Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni XI Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” 

w Łomży  

udziela/ nie udziela 

absolutorium Członkowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży Pani Milenie Skrzecz za rok 2017. 
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