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 Szanowni Państwo,
 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży, stosownie do § 70c I. ust. 1 Statutu 
Spółdzielni informuje, że XIII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” odbędzie się 
w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży; ul. Księżnej Anny 18 – wejście główne.

31 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00  
z ul.: Księżnej Anny, Mazowiecka, Księcia Janusza I, Kasztelańska.

31 sierpnia 2020 r. o godz. 16.00  
z ul.: Rycerska, Kazańska, Porucznika Łagody, Sybiraków, Zawadzka, Szmaragdowa.

Porządek obrad XIII 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 XII Walnego Zgromadzenia Członków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie protokołu z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyj-

nej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży obejmującej okres od 01.12.2018 r.  
do 31.12.2019 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019 wraz 

ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2019 rok.
13. Przedstawienie informacji Zarządu z przeprowadzonych kontroli w roku 2019.
14. Uchwalenie kierunków działalności SM „Perspektywa” na rok 2020 i lata następne.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu  

nr 12189/2 o powierzchni użytkowej 0,0466 ha położonej w Łomży przy ul. Sybiraków.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu  

nr 12064/209 o powierzchni użytkowej 0,0139 ha położonej w Łomży przy ul. Księżnej Anny.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na kwotę 2  000  000zł  

(słownie: dwa miliony złotych). 
18. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji uchwał i wniosków z XII Walnego Zgromadzenia 

Członków.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.
 Ponadto Zarząd informuje, że sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad XIII Walnego 
Zgromadzenia będą wyłożone, w celu zapoznania się z nimi, w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” 
w Łomży przy ul. Kazańskiej 1 (pokój nr 16) od dnia 17.08.2020 r. w godzinach: poniedziałek – piątek 10 00-14 00. 

UWAGA
W czasie obrad obowiązuje nakaz noszenia maski lub przyłbicy. Przed wejściem  

na salę należy zdezynfekować ręce i poddać się pomiarowi temperatury.
 

 Zarząd SM „Perspektywa”
                                                                                                                         w Łomży
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I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SM „PERSPEKTYWA”  
W ŁOMŻY ZA OKRES OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

 Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej normują następujące akty prawne o randze ustaw: 
ustawa Prawo Spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz akty prawne wewnątrz-
spółdzielcze: 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 Nadzor-
cza, 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 14 osobowym składzie, natomiast od 
13.06.2019 r. w 16 osobowym składzie. Skład Rady Nadzorczej SM „Perspektywa” w Łomży przedstawia 
się następująco:

Prezydium Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący RN  – Rafał Zaborszczyk 
2. Z-ca Przewodniczącego RN – Adam Szymański
3. Sekretarz RN  – Dorota Szymonowicz 
4. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  – Bożena Halina Szypulska
5. Przewodniczący Komisji Technicznej – Krzysztof Kotowski
6. Przewodniczący Komisji SKS – Paweł Gawroński

Komisja Rewizyjna RN: 

1. Przewodnicząca KR – Bożena Halina Szypulska
2. Z-ca Przewodniczącego RN – Iwona Sulej
3. Członek KR Sekretarz  – Krzysztof Skorupski
4. Członek KR  – Wiesława Pawłowska
5. Członek KR  – Adam Szymański 

Komisja Techniczna RN:

1. Przewodniczący KT – Krzysztof Kotowski  
2. Z-ca Przewodniczącego KT  – Robert Bartnik  
3. Członek KT Sekretarz – Hanna Dardzińska-Mateuszczyk
4. Członek KT  – Justyna Kryjak
5. Członek KT  – Ryszard Gruszfeld

Komisja Społeczno – Kulturalno – Sportowa RN: 

1. Przewodniczący KSKS  – Paweł Gawroński
2. Z-ca Przewodniczącego KSKS  – Magdalena Sobocińska
3. Członek KSKS Sekretarz – Elżbieta Orzechowska
4. Członek KSKS – Dorota Szymonowicz
5. Członek KSKS  – Anna Kondratowicz

 Posiedzenia Rady Nadzorczej poprzedzane były posiedzeniami Komisji, a w miesiącu wrześniu  
2019 r. posiedzeniem Prezydium. Wypracowane na posiedzeniach Komisji opinie i wnioski przedkładane 



 —  3  — 

były na plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej i stanowiły podstawę do wyrażania ostatecznych 
ocen lub podjęcia decyzji w formie uchwał w przedmiotowych sprawach.

 Komisje Rady Nadzorczej odbyły następującą liczbę posiedzeń: Komisja Rewizyjna – 5, Komisja 
Techniczna – 5, Komisja Społeczno – Kulturalno – Sportowa – 3.

 W omawianym okresie sprawozdawczym Rada odbyła 7 protokołowanych posiedzeń, w trakcie, 
których analizowano zagadnienia wynikające z rocznego planu pracy Rady oraz sprawy bieżące. Pod-
jęto 40 uchwał. Wszystkie posiedzenia odbyły się przy wysokiej frekwencji jej członków.

 Rada Nadzorcza zgodnie z przyjętym planem pracy obradowała na swoich posiedzeniach w na-
stępujących tematach: 
● przyjęcie analiz finansowych Spółdzielni za 2018 r. i kolejne kwartały 2019 r.,
● ocena pracy Zarządu (po każdym kwartale),
● zatwierdzenie planu kosztów i przychodów SM „Perspektywa” na 2019 r. wraz ze strukturą orga-

nizacyjną Spółdzielni,
● przyjęcie informacji z realizacji prac w ramach funduszu remontowego za 2019 r.,
● uchwalenie planu remontów w ramach środków z funduszu remontowego na 2020 r.,
● przyjęcie informacji z rozliczenia zużycia energii elektrycznej za rok 2019,
● przyjęcie informacji na temat przeprowadzonych kontroli w 2019 r.,
● zatwierdzenie sprawozdania ze swojej działalności w 2019 r.,
● przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni w 2019 r.,
● przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków z XI Walnego Zgromadzenia  

Członków,
● przyjęcie materiałów przygotowanych przez Zarząd na XII Walne Zgromadzenie Członków  

(harmonogram, porządek obrad, projekty uchwał, inne materiały),
● zatwierdzenie sprawozdania z przeprowadzonego XII Walnego Zgromadzenia Członków w 2019 r.,
● przyjęcie informacji z realizacji prac w ramach środków z funduszu remontowego,

● przyjęcie informacji dotyczącej rozliczenia zużycia centralnego ogrzewania w SM „Perspektywa” 
po sezonie grzewczym 2018/2019 r.,

● zatwierdzenie informacji o stanie przygotowań zasobów mieszkaniowych w SM „Perspektywa”  
do sezonu zimowego 2019/2020 r.,

● przyjęcie planu wydatków działalności społeczno – kulturalno – sportowej na 2020 r.,
● przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na 2020 r.,
● przyjęcie planu finansowego wraz ze strukturą organizacyjną Spółdzielni na 2020 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. Dzięki działaniom Zarządu 
Spółdzielnia otrzymała premię termomodernizacyjną na dwa budynki – Księcia Janusza I 14 i 16.

 Uwzględniając całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni, jej kondycję finan-
sową 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 Miesz-
kaniowej „Perspektywa” w Łomży i wnioskuje do XIII Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie 
absolutorium.
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Rejestr Uchwał Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkniowej „Perspektywa” w Łomży rok 2019

UCHWAŁA NR 01/19
W oparciu o § 82 pkt 1 ust 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje 
„Informację z wykonania planu finansowego Spółdzielni za rok 2018.”

UCHWAŁA NR 02/19
W oparciu o § 82 pkt 1 ust 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyj-
muje protokół z lustracji działalności Spółdzielni za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2017 r. oraz działalności 
inwestycyjnej Spółdzielni za rok 2018 wraz z wnioskami polustracyjnymi.

UCHWAŁA NR 03/19
W oparciu o §82 pkt 1 ust 2b Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży pozytyw-
nie ocenia pracę Zarządu i przyznaje premię roczną za 2018 r. dla każdego Członka Zarządu Spółdzielni 
w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto.

UCHWAŁA NR 04/19
W oparciu o §82 pkt 1 ust 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa”  
w Łomży przyjmuje „Informację z wykonania planu remontów za rok 2018 i wykorzystania środków  
z funduszu remontowego za 2018 rok”.

UCHWAŁA NR 05/19
W oparciu o §82 pkt 1 ust 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje 
„Informację nt. energii elektrycznej za rok 2018”.

UCHWAŁA NR 06/19
W oparciu o §82 pkt 1 ust 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa”  
w Łomży przyjmuje „Informację nt. realizacji wniosków i zaleceń kierowanych do Zarządu po kontrolach 
zewnętrznych”.

UCHWAŁA NR 07/19
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży zatwierdza „Regulamin Klubu Seniora Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Perspektywa” w Łomży”.

UCHWAŁA NR 08/19
Rady Nadzorczej SM „Perspektywa” w Łomży zmienia plan remontowy na rok 2019 w punkcie nr 1 
poprzez dodanie prac-termomodernizacja budynku Kazańska 2 od strony loggii.

UCHWAŁA NR 09/19
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje informację Zarządu nt. realizacji wniosków  
z XI Walnego Zgromadzenia 2018 r.

UCHWAŁA NR 10/19
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje informację z przeglądu placów zabaw  
w kontekście bezpieczeństwa i stanu technicznego, przeglądu urządzeń zabawowych i sportowych.”

UCHWAŁA NR 11/19
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje informację z przeglądu i kontroli utrzymania 
stanu sanitarno-porządkowego w zasobach Spółdzielni – utrzymania zieleni, nawierzchni twardych, 
estetyki altanek śmietnikowych.
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UCHWAŁA NR 12/19
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży zatwierdza „Plan inwestycji mieszkaniowych na 2018 rok”.

UCHWAŁA NR 13/18
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje pozytywną ocenę pracy Zarządu za 2018 rok.

UCHWAŁA NR 14/19
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyj-
muje sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2018 wraz z raportem biegłego rewidentai wystąpi 
z wnioskiem do XII Walnego Zgromadzenia Członków o jego zatwierdzenie.

UCHWAŁA NR 15/19
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt. 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyj-
muje informację z wykonania planu finansowego Spółdzielni za I kwartał 2019 roku.

UCHWAŁA NR 16/19
Na mocy § 82 ust. 1 pkt. 3 Statutu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży 
wyraża zgodę na sprzedaż działki nr 12064/199 o powierzchni 154 m2.

UCHWAŁA NR 17/19
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje planowany porządek obrad XII Walnego Zgro-
madzenia Członków w 2019 r.

UCHWAŁA NR 18/19
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt. 16 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyj-
muje podział XII Walnego Zgromadzenia Członków na IV części wraz z harmonogramem.

UCHWAŁA NR 19/19
W oparciu o § 82 ust. 3 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje 
sprawozdanie ze swojej działalności w 2018 roku i przedkłada je XII Walnemu Zgromadzeniu Członków 
celem uchwalenia.

UCHWAŁA NR 20/19
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków  
z XI Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa” w Łomży.

UCHWAŁA NR 21/19
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 2019 roku.

UCHWAŁA NR 22/19
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje sprawozdanie z przeprowadzonego  
XII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży w 2019 r.

UCHWAŁA NR 23/19
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje 
informację na temat prowadzonych inwestycji w SM „Perspektywa”.

UCHWAŁA NR 24/19
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje 
informację z wykonania planu remontowego Spółdzielni za I półrocze 2019 r. wraz z korektą.
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UCHWAŁA 25/2019
Działając w oparciu o postanowienia § 82 pkt. 1 ust. 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” 
w Łomży uchwala się co następuje:

§1
Rada Nadzorcza upoważnia do reprezentowania w czynnościach prawnych pomiędzy Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Perspektywa” w Łomży a Członkiem Zarządu Panią Mileną Skrzecz dwóch członków 
Rady w osobach:
 1. Bożena Hanna Szypulska
 2. Rafał Zaborszczyk

§2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2. Uchwała obowiązuje do dnia zakończenia kadencji obecnej Rady Nadzorczej. 

UCHWAŁA 26/2019
Działając w oparciu o postanowienia § 82 pkt. 1 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” 
w Łomży uchwala się co następuje:

§1
Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zakup działek rolnych o numerach geodezyjnych
1. 12199/4 o powierzchni 0,7516 ha
2. 12199/5 o powierzchni 0,8005 ha
3. 12199/6 o powierzchni 0,6740 ha
położonych przy ul. Kazańska/ Sybiraków w Łomży.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży.

UCHWAŁA 27 /2019
Działając w oparciu o postanowienia § 82 pkt. 1 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” 
w Łomży uchwala się co następuje:

§1
Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zakup działki rolnej o numerze geodezyjnym 12064/201 
o powierzchni 0,1282 ha położonej w Łomży przy ul. Ks. Anny/ Ks. Stanisława.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży.

UCHWAŁA 28 /2019
Działając w oparciu o postanowienia § 82 pkt. 1 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” 
w Łomży uchwala się co następuje:

§1
Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zakup działki rolnej o numerze geodezyjnym 12199/1 o powierzchni 
0,1361 ha położonej w Łomży przy ul. Kazańska/ Sybiraków

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży.

UCHWAŁA 29 /2019
Działając w oparciu o postanowienia § 82 pkt. 1 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” 
w Łomży uchwala się co następuje:

§1
Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zakup działek rolnych o numerach geodezyjnych 12197/8;12198/3 
o powierzchni łącznej 0,6970 ha położonych w Łomży przy ul. Kazańska/ Sybiraków.
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§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży.

UCHWAŁA 30 /2019
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyj-
muje informację dotyczącą rozliczenia zużycia energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania  
w SM „Perspektywa” po sezonie grzewczym 2018/2019.

UCHWAŁA 31 /2019
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 2019 roku”.

UCHWAŁA 32 /2019
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyj-
muje „Informację dotyczącą oceny przygotowania zasobów mieszkaniowych do sezonu zimowego 
2019/2020.”

UCHWAŁA 33 /2019
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 lata 2019-2020 dla Pana Henryka 
Kiełczewskiego „HENTOM”-AUDYT-DORADZTWO PODATKOWE I FINANSOWE z Augustowa.

UCHWAŁA 34 /2019
W oparciu o § 82 ust. 1 pkt 2a Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje 
„Informację z wykonania planu remontowego za III kwartały 2019 roku”.

UCHWAŁA 35/2019
Działając w oparciu o postanowienia § 82 pkt. 1 ust. 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” 
w Łomży uchwala się co następuje:

§1
Rada Nadzorcza upoważnia do reprezentowania w czynnościach prawnych pomiędzy Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Perspektywa” w Łomży a Prezesem Zarządu Panem Leszkiem Andrzejem Konopką 
dwóch członków Rady w osobach:
 1. Bożena Szypulska
 2. Rafał Zaborszczyk

§2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2. Uchwała obowiązuje do dnia zakończenia kadencji obecnej Rady Nadzorczej. 

UCHWAŁA 36/2019
Działając w oparciu o postanowienia § 82 pkt. 1 ust. 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” 
w Łomży uchwala się co następuje:

§1
Rada Nadzorcza upoważnia do reprezentowania w czynnościach prawnych pomiędzy Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Perspektywa” w Łomży a Zastępcą Prezesa Zarządu Panem Robertem Chaberek dwóch 
członków Rady w osobach:
 1. Bożena Szypulska
 2. Rafał Zaborszczyk

§2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2. Uchwała obowiązuje do dnia zakończenia kadencji obecnej Rady Nadzorczej. 
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UCHWAŁA NR 37/19
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 2019 rok”.

UCHWAŁA NR 38/19
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży zatwierdza „Plan wydatków działalności społeczno-kultu-
ralno-sportowej na rok 2020”.

UCHWAŁA NR 39/19
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży zatwierdza „Plan remontowy na rok 2020”.

UCHWAŁA NR 40/19
Rada Nadzorcza SM „Perspektywa” w Łomży przyjmuje „Plan pracy Rady Nadzorczej na 2019 rok”.
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Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Nadzorczej  
SM „Perspektywa” w Łomży za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 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. Przewodnicząca KR  – Bożena Halina Szypulska 
2. Z-ca Przewodniczącego RN  – Iwona Sulej
3. Członek KR Sekretarz   – Krzysztof Skorupski 
4. Członek KR    – Wiesława Pawłowska
5. Członek KR    – Adam Szymański 

 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:
● zaopiniowanie informacji z wykonania planu finansowego Spółdzielni za rok 2018.
● zaopiniowanie protokołu z lustracji działalności Spółdzielni za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2017 r. 

oraz działalności inwestycyjnej Spółdzielni za rok 2018.
● zaopiniowanie oceny pracy Zarządu i przyznania premii rocznej.
● zaopiniowanie informacji z wykonania planu remontów za rok 2018 i wykorzystania środków  

z funduszu remontowego za 2018 rok.
● zaopiniowanie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni  

za rok 2018 wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta.
● zaopiniowanie uchwały w sprawie upoważnienia dwóch członków RN do czynności prawnych,
● zaopiniowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek przy ul. Kazańska/Sybiraków 

oraz Ks. Anny/Ks. Stanisława.
● opiniowanie planu pracy Rady Nadzorczej na 2020 r.,
● opiniowanie kwartalnych sprawozdań przedkładanych przez Zarząd w zakresie realizacji wykony-

wania planów rzeczowo – finansowych wraz ze statystyką zadłużeń,
● wypracowanie wniosków w sprawie oceny pracy Zarządu za poszczególne okresy sprawozdawcze,
● opiniowanie planu wydatków działalności społeczno – kulturalno – sportowej na 2020 r.,
● opiniowanie planu finansowego wraz ze strukturą organizacyjną Spółdzielni na 2020 r.

II. Komisja Techniczna w składzie:

1. Przewodniczący KR  – Krzysztof Kotowski
2. Z-ca Przewodniczącego RN  – Robert Bartnik
3. Członek KT, Sekretarz   – Hanna Dardzińska-Mateuszczyk
4. Członek KT   – Justyna Kryjak
5. Członek KT   – Ryszard Gruszfeld

 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 2018 r.,
● planu remontów w ramach środków z funduszu remontowego na rok 2019,
● rozliczenia zużycia energii elektrycznej za rok 2018,
● planu inwestycji mieszkaniowych na 2019 rok,
● przeglądów placów zabaw,
● przeglądu i kontroli stanu sanitarno-porządkowego w zasobach Spółdzielni – utrzymanie zieleni, 

nawierzchni twardych, estetyki altanek śmietnikowych,
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● zaopiniowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zakup działek przy ul. Kazańska/Sybiraków 
oraz Ks. Anny/Ks. Stanisława.

● przygotowania zasobów mieszkaniowych w SM „Perspektywa do sezonu zimowego 2019/2020,
● planu pracy Rady Nadzorczej na 2020 r.,
● planu remontowego na 2020 r.,
● informacji dotyczącej rozliczenia zużycia centralnego ogrzewania w SM „Perspektywa” po sezonie 

grzewczym 2018/2019,
● raportu na temat bezpieczeństwa, porządku na terenie osiedla SM „Perspektywa,
● informacji nt. prowadzonych inwestycji w SM „Perspektywa”.

III. Komisja Społeczno – Kulturalno – Sportowa w składzie: 

1. Przewodniczący KSKS   – Paweł Gawroński 
2. Z-ca Przewodniczącego KSKS  – Magdalena Sobocińska
3. Członek KSKS Sekretarz  – Elżbieta Orzechowska
4. Członek KSKS   – Dorota Szymonowicz
5. Członek KSKS   – Anna Kondratowicz 

 Komisja SKS w okresie sprawozdawczym odbyła 3 protokołowane posiedzenia, na których rozpa-
trywano następujące sprawy: 
● opiniowania wydatków działalności społeczno – kulturalno – sportowej wypłaconych z rezerw 

wskazanych w planie na 2019 r.,
● 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 2019,

● rozliczenie Festynu Rodzinnego,
● zaopiniowanie planu wydatków z funduszu SKS na 2020 r.,
● zaopiniowanie Regulaminu Klubu Seniora SM „Perspektywa”.
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II. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ I WNIOSKóW PRZYJęTYCH  
NA XII WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKóW SM „PERSPEKTYWA” W ŁOMŻY

UCHWAŁA NR 1 
dotycząca przyjęcia porządku obrad XII Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa”.

UCHWAŁA NR 2 
dotycząca przyjęcia protokołu z XI Walnego Zgromadzenia Członków.

UCHWAŁA NR 3 
zatwierdzająca sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM „Perspektywa” za 2018 rok.

UCHWAŁA NR 4 
dotyczącą przyjęcia protokołu z przeprowadzonej lustracji pełnej obejmującej okres od 01.01.2015 r.  
do 31.12.2017 r. oraz częściowej lustracji inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”  
w Łomży w okresie od 06.01.2018 r. do 30.12.2018 r.

UCHWAŁA NR 5 
zatwierdzająca sprawozdanie Zarządu z działalności SM „Perspektywa” za 2018 rok.

UCHWAŁA NR 6 
W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni XII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa”  
w Łomży uchwaliło:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” sporządzone na 
dzień 31.12.2018 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta:
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 

151.390.954,91zł.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zamykający się zyskiem 

netto w kwocie 266.548.96 zł
3. Rachunek przepływów pieniężnych netto za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wynosi 

883.814,99 zł
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy wykazujące zwiększenie kapitału własne-

go o kwotę 2.492.418,57zł
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 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. 
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 2018 rok w wysokości 266.548.96 zł (słownie: dwieście 
sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych i 96/100) 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 XII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” 
w Łomży wybrało Prezesa Zarządu Leszka Andrzeja Konopkę na delegata Spółdzielni na Zjazd Przed-
stawicieli Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku.

UCHWAŁA NR 9 
Na podstawie § 72e ust 1 Statutu Spółdzielni XII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa”  
w Łomży uchwaliło kierunki działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży na rok 2019 
i lata następne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała Nr 10 W oparciu o § 72e ust 10 Statutu Spółdzielni XII Walne Zgromadzenie Członków  
SM „Perspektywa” w Łomży uchwaliło:

§ 1

1. Utrzymuje w mocy uchwałę Rady Nadzorczej nr 27/18 z dnia 24.10.2018 r.

§ 2

1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.  Niniejsza uchwała jest ostateczna w postepowaniu wewnątrzspółdzielczym. 

UCHWAŁA NR 11 
W oparciu o § 72e ust 6 Statutu Spółdzielni XII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa”  
w Łomży wyraziło zgodę na sprzedaż działki nr 12064/199 o powierzchni 154 m2.

UCHWAŁA NR 12 
udzielająca absolutorium Prezesowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, Panu Leszkowi Andrzejowi 
Konopce za rok obrachunkowy 2018. 

UCHWAŁA NR 13 
udzielająca absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, Panu Robertowi  
Chaberek za obrachunkowy 2018.

UCHWAŁA NR 14 
udzielająca absolutorium Członkowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży Pani Milenie Skrzecz za rok 
obrachunkowy 2018.

Wnioski i zapytania z XII Walnego Zgromadzenia Członków:

Ad. 1 
wniosek o likwidację miejsca spotkań osób spożywających alkohol po drugiej stronie Ks. Anny 7 na wprost 
I klatki oraz przywrócenia estetyki wskazanego miejsca.

 W odpowiedzi na wniosek wyjaśniono, że poza tym wnioskiem nie wpłynęły inne skargi  
o niewłaściwym zachowaniu osób przebywających w tzw. „gaiku”. Poinformowano również o prze-
prowadzeniu rozmowy z użytkownikami wskazanego we wniosku terenu. W odpowiedzi na wniosek 
wyjaśniono również, że na okres wiosenno-letni przy budynku zainstalowana będzie kamera mobilna  
z lokalnym zapisem, obejmująca swoim zasięgiem „gaik”. Istniejące lampy oświetlenia parkowego wypo-
sażone zostaną w nowe oprawy LED co powinno poprawić jakość oświetlenia przy budynku Ks. Anny 7.

Ad. 2 
wniosek o wzbogacenie wyposażenia dla dzieci placu zabawa między ul. Ks. Janusza I 23A  
a Rycerską 3A.

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” wykonał plac zabaw w obrębie tych budynków 
i oddał go do użytkowania w lipcu bieżącego roku. 
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Ad. 3 
zgłoszenie sugestii aby każdy kandydat do Rady Nadzorczej przedstawiał swoją kandydaturę na posiedze-
niach Walnego Zgromadzenia Członków.

 W odpowiedzi wyjaśniono, że prezentowanie się Kandydatów do Rady Nadzorczej należy wyłącz-
nie od jego decyzji. Zasugerowano jednak aby każdy kandydat uczestniczący w danej części Walnego 
Zgromadzenia zaprezentował swoja kandydaturę.

Ad. 4 
wniosek o wykonanie remontu elewacji i balkonowych loggii budynku na Kazańskiej 22 oraz montaż tera-
koty na schodach klatki schodowej i korytarzu wspólnego.

 W odpowiedzi na wniosek wyjaśniono, że w związku z rozpoczęciem w roku ubiegłym termo-
modernizacji budynków OWT przy ul. Ks. Janusza I oraz rozdysponowaniem środków finansowych 
funduszu remontowego na 2020 rok, obłożenie terrakotą biegów oraz spoczników klatek schodowych 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kazańskiej 22 wykonane zostanie w okresie jesien-
no-zimowym bieżącego roku po wyłonieniu wykonawcy robót. W sprawie kompleksowego remontu 
elewacji budynku na ul. Kazańska 22 ze względu na ograniczone środki finansowe, wykonany zostanie 
po zrealizowaniu przyjętego przez organy statutowe spółdzielni harmonogramu dociepleń wykona-
nych w systemie OWT.

Ad. 5 
wniosek z prośbą o zwrócenie uwagi na pojemniki w których składowane są śmieci przy blokach na  
ul. Por. Łagody 1-3. Prośba o zwrócenie uwagi na niechlujny i nieestetyczny wygląd tych śmietników.

 W odpowiedzi wyjaśniono, że w ubiegłym roku przy budynkach Por. Łagody 1-3 postawiona 
została wiata z przeznaczeniem na odpady komunalne. Firma sprzątająca została zobowiązana do 
należytego wykonywania nałożonych na nią obowiązków. Teren w obrębię wiaty został doświetlony 
poprzez zamontowanie lampy LED z czujnikiem ruchu, a na budynku zamontowana została kamera 
monitoringu osiedlowego.
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III. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SM „PERSPEKTYWA”  
W ŁOMŻY ZA OKRES OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

 Działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży w 2019 roku, w okresie od 
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., kierował trzyosobowy Zarząd w składzie:

1. Prezes Zarządu  – Leszek 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 20.12.2018 r.

 Podstawą działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży są: przepisy Prawa spół-
dzielczego, 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 24 protokołowanych posiedzeń, na których 
podejmowane były decyzje ważne dla funkcjonowania Spółdzielni zarówno pod względem organiza-
cyjnym, 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 2019 oraz za poszczególne kwartały roku 2019,
● plan kosztów i przychodów na rok 2019,
● informację dotyczącą zużycia energii elektrycznej w zasobach SM „Perspektywa” w 2019 r.,
● informację na temat przeprowadzonych kontroli w 2019r.,
● informację na temat realizacji prac w ramach środków z funduszu remontowego za rok 2019,
● sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z XII Walnego Zgromadzenia Członków,
● sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2019,
● plan remontów w ramach środków z funduszu remontowego za rok 2019,
● materiały do XIII Walnego Zgromadzenia Członków (harmonogram, podział na części, porządek 

obrad, projekt, projekt uchwał),
● 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 reali-

zacją funduszu remontowego i prowadzonych inwestycji,
● przyjmowano informację na temat prowadzonych inwestycji w SM „Perspektywa”,
● rozpoczęto prace związane z budową budynku wielorodzinnego przy ul. Zawadzkiej 63,
● 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,
● podejmowano decyzje w sprawach członkowskich,
● przedstawiono informacje o stanie przygotowań zasobów mieszkaniowych w SM „Perspektywa” 

w Łomży do sezonu zimowego 2019/2020 r.,
● rozpatrywano bieżące wnioski i odwołania członków Spółdzielni do Zarządu, 
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● 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.

 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 2019 roku kontynuowano prace termomodernizacyjne. 

 W 2019 r. wykonano termomodernizację częściową w niżej wymienionych budynkach:
● Księcia Janusza I 18,
● Księcia Janusza I 17,
● Kazańska 2.
 Zgłoszono do odbioru mieszkania i garaże w budynku przy ul. Ks. Janusza I 3A.
 

 Zarząd SM „Perspektywa” 
                                                                                                                                       w Łomży
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1.  Informacja Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży na temat przeprowadzonych kontroli 
w okresie sprawozdawczym za 2019 rok

 W 2019 roku w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży przeprowadzono 7 kontroli. 
Wykaz przygotowano w układzie chronologicznym.

1.  W dniu 27.03.2019 r. kontrolę przeprowadził Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
Powiatu Grodzkiego w Łomży.

 Kontrola w zakresie utrzymania budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Szmaragdowej 
8 pod względem zgodności z przepisami zawartymi w rozdziale 6 art. 61 – 64 ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

 Sprawdzono przeglądy roczne (art. 62 ust.1 pkt 1) 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).

 Stwierdzono, że obiekt użytkowany jest zgodnie z jego przeznaczeniem, utrzymany jest w nale-
żytym stanie technicznym i estetycznym.

 Nieprawidłowości nie stwierdzono.

2.  W dniu 29.03.2019 r. została przeprowadzona kolejna kontrola przez Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, Powiatu Grodzkiego w Łomży. 

 Kontrolą objęto 5 budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Księcia Janusza  
2, 4, 6, 7 i 8. Sprawdzono przeglądy roczne i pięcioletnie wynikające z prawa budowlanego.

 W budynkach przeprowadzono wyrywkowe kontrole instalacji gazowej propan – butan oraz wen-
tylacji w lokalach mieszkalnych. Stwierdzono nieprawidłowości m.in. brak nawiewników w oknach 
zapewniających dopływ powietrza z zewnątrz oraz podłączenie okapu do kratki wentylacyjnej. 
Właściciele zostali zobowiązani do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości.

 Komisja stwierdzono również brak przeglądów pięcioletnich instalacji elektrycznej w części miesz-
kalnej budynków wielorodzinnych – przeprowadzone były w części administracyjnej.

 Zalecenia wynikłe z protokołów kontroli zostały wykonane, o czym został powiadomiony Powia-
towy Inspektor Nadzoru Technicznego w Łomży, w wyznaczonym terminie.

 Komisja stwierdziła, że obiekty użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem, utrzymane w należytym 
stanie technicznym i estetycznym.

3.  Następna kontrola została przeprowadzona w dniach 08-11 kwietnia 2019 r. przez Główny Urząd 
Nadzoru Budowlanego, Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej w zakresie utrzymania 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Księżnej Anny 1.

 Czynności kontrolne dotyczyły sprawdzenia dokumentów formalno-prawnych udostępnionych 
przez zarządcę oraz oględzin w terenie związanych z realizacją obowiązków wynikających  
z art. 61 i art. 62 ustawy Prawo Budowlane.

 Zostały sprawdzone przeglądy roczne (art. 62 ust.1 pkt 1) 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),
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oraz przeglądy pięcioletnie (art. 62 ust.1 pkt 2) 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 odpor-
ności przewodów uziemiających.

 W przypadku braku możliwości przeprowadzenia kontroli przez pracownika Spółdzielni, posiada-
jącego stosowne uprawnienia w zakresie kontroli okresowej instalacji gazowej oraz przewodów 
kominowych, do właścicieli wystosowano pisma, co spełnia dopełnienie obowiązku, o którym jest 
mowa w art. 62 ust. 1a ww. ustawy.

 Komisja przeprowadziła kontrolę w lokalach mieszkalnych, do których był dostęp: 1, 7, 9, 12, 13, 
16, 17, 19, 21, 23, 27, 33, 38 i 39.

 W lokalu mieszkalnym nr 7 stwierdzono nieszczelność instalacji gazowej, o czym został poinfor-
mowany Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży

 Uwagi spisano do protokołu.

 Ponadto zarządca został pouczony nt. obowiązków wynikających z przepisów.

 Stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte w terminie.

4.  W dniach 03–04.07.2019 r. kontrolę przeprowadził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa w Białymstoku, Oddział w Łomży.

 Kontrola dotyczyła sprawdzenia zdrowotności i poboru próby roślin rosnących – w tym przypadku 
sosny zwyczajnej w ramach programu SURVEY – ustawa z dn. 18.12.2003 r. o ochronie roślin  
(Dz.U. 2019, poz. 972 z późn. zm.).

 Nie wydano zaleceń pokontrolnych oraz nie pobrano próbek do badań.

5.  05 sierpnia 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży skontrolował stan 
sanitarny kompleksu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Księżnej Anny. Sprawdzo-
no stan faktyczny z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

 Stan sanitarny kompleksu określono jako dobry (teren zadbany, czysty, wykoszona trawa, wymie-
niony piasek w piaskownicy, zapewniony TOI TOI).

 W ramach prewencji zalecono wymianę piasku w piaskownicy dwa razy w roku oraz zasłanianie 
piaskownicy osłoną na noc i w okresie nieużytkowania, a także bieżące usuwanie zanieczyszczeń 
stanowiących zagrożenie dla dzieci.

 Nie stwierdzono nieprawidłowości.

6.  W dniu 13 sierpnia 2019 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego 
w Łomży przeprowadził kontrolę pod kątem właściwego utrzymania stanu technicznego obiek-
tów małej architektury:

1)  placów zabaw zlokalizowanych przy ulicy: Kazańskiej 26/28, 18, 20, 22, 24, 14/16, Kazańska 12 
/ Porucznika Łagody 12, Sybiraków 7/9/11, 6/8, 10/12, 16/18, Szmaragdowej 2/4, 8/10, Zawadzkiej 
59/61, Porucznika Łagody 1/3/5/7, 6, 10/12, Porucznika Łagody 9/11 i Kazańskiej 8, Księcia Janusza 
2/4, 7/9, 10/12, 11/13, 17, 19a/21a, Księcia Janusza 23a/ Rycerska 3a, Rycerskiej 4a, Kasztelańskiej 
1, 2/8, 14/16, Księżnej Anny 14/16, 8/10, 2/4, 5/7/9, oraz Mazowieckiej 2/4, 3, i 5.

2)  siłowni plenerowych zlokalizowanych przy budynkach wielorodzinnych Porucznika Łagody 9/11/ 
Kazańskiej 8, Sybiraków 7/9/11, 6, 14/16, Księcia Janusza 17 i Rycerskiej 4a.
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 Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

 Stwierdziła, że place zabaw są utrzymane w dobrym stanie technicznym. Zgodnie z zaleceniami są 
dodatkowo ogrodzone, umieszczone są na nich regulaminy dotyczące użytkowania w widocznym 
miejscu, wyposażone są w kosze na śmieci. Komisja sprawdziła również częstotliwość wymiany piasku 
w piaskownicy. Administrator poinformował, że wymiana jest 2 razy w roku tj. w miesiącu kwietniu  
i sierpniu, a także na bieżąco w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia.

 Stwierdzono, że stan sanitarno – techniczny jest zachowany.

 Urządzenia na siłowniach plenerowych są w dobrym stanie technicznym. Posiadają stosowne 
oznaczenia.

 Administrator poinformował, że pracownik działu eksploatacji dokonuje przeglądu stanu technicz-
nego placów zabaw i siłowni 2 razy w roku – wiosną i jesienią.

7.  W okresie od 20.11.2019 r. do 04.01.2020 r. Spółdzielnia została poddana lustracji częściowej, 
która obejmowała działalność inwestycyjną za okres 01.12.2018 r. do 31.12.2019 r. Lustrator działał 
na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora Biura – Pełnomocnika Zarządu Spółdziel-
czego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku.

 Lustracją objęto budynki przy Szmaragdowej 10, Księcia Janusza 3 A i Zawadzkiej 63. 

 Wyniki lustracji wykazały, iż unormowania formalno-prawne regulujące działalność inwestycyjną 
Spółdzielni oraz zasady organizacyjno-finansowe stosowane przy realizacji inwestycji, a także 
wieloletnia współpraca z wykonawcami robót w pełni zabezpieczają interesy Spółdzielni i są 
gwarancją należytego jej wykonania.

 Wskazano również, że prowadzona przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Perspektywa” w Łomży dzia-
łalność inwestycyjna pod względem legalności, rzetelności i gospodarności nie budzi żadnych 
zastrzeżeń. 

 Nie sformułowano żadnych wniosków polustracyjnych.
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2.  Działalność członkowsko – mieszkaniowa za 2019 rok

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” w Łomży na dzień 31 grudnia 2019 r. liczyła 6.620 członków.  
 Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni stanowią:

● 97 budynki wielorodzinne – 5.206 mieszkań
  w tym: 
 — 2.878 na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 — 141 na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
 — 2.177 na warunkach prawa odrębnej własności lokalu
 — 10 socjalne 
 
●  542 garaże:
   w tym:
 — 127 wolnostojących
 — 415 w budynkach wielorodzinnych 
 
●  52 miejsca postojowe 
  1 segment 
 — 1 mieszkalno-usługowy na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa  
 do lokalu
 
●  127 lokali użytkowych
 W 232 przypadkach nastąpiła zmiana właściciela mieszkania w związku z obrotem mieszkań na 

rynku wtórnym.

 Od dnia wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na dzień 31.12.2019 r. przenie-
siono na rzecz członków ogółem 2.177 praw własności do lokali mieszkalnych, 315 do garaży,  
39 do lokali użytkowych.

 W 2019 roku ogółem wyodrębniono:

 • 67 lokali mieszkalnych:
 — 7 spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
 — 11 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 — 49 z nowego budownictwa

 • 26 lokali niemieszkalnych

 W II kwartale 2019 roku podpisano 132 umowy na budowę mieszkań, 89 umów na budowę garaży 
i 11 umów na budowę lokali użytkowych w  budynku przy ul.  Zawadzkiej 63, budowanych w całości 
za środki nabywców. 

 Na bieżąco prowadzono czynności w zakresie spraw członkowskich począwszy od przystąpienia 
do Spółdzielni aż do momentu ustania członkostwa oraz spraw związanych z tytułami prawnymi  
do lokali mieszkalnych, lokali 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 sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali usługowych 
i garaży.

 Wydawano zaświadczenia do kancelarii notarialnych, banków, urzędu skarbowego, sądu i  biura 
meldunkowego oraz prowadzono korespondencję.
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3.  Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

 Zakres prac eksploatacyjnych wykonanych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”  
w Łomży w 2019 roku:

 Zasoby lokalowe na koniec grudnia 2019 roku obejmowały: 306.585,33 m2

 – 97 budynków mieszkalnych wielorodzinnych tj. 5206 mieszkań o łącznej 
powierzchni 284.584,44 m2

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

 – lokale użytkowe na parterze (własnościowe) 127 szt. 6.661,03 m2

 – lokale użytkowe na parterze (najem) 14 szt. 542,10 m2

 – lokale użytkowe w piwnicy (najem) 16 szt. 775,24 m2

 – baza 2.118,91 m2

 – garaże 542 szt. 9.011,68 m2

 – miejsca postojowe 52 szt. 1.550,00 m2

 – piwnice użytkowe (najem) 210 szt. 1.033,23 m2

 Eksploatacja zasobów Spółdzielni przeprowadzona była przez służby techniczne  
w sposób optymalny, adekwatny do obecnej sytuacji rynkowej i gospodarczej. Realizowana była siłami 
własnymi i obcymi, w zależności od rodzaju i zakresu wykonywanych prac eksploatacyjnych. 
 W 2019 roku konserwatorzy spółdzielni realizowali zlecenia oraz świadczyli usługi  
w zakresie robót:
1. HYDRAULICZNNYCH /WOD.-KAN., C.O./ 
2. ELEKTRYCZNYCH   
3. STOLARSKICH 
4. BUDOWLANYCH

W ramach bieżących napraw i konserwacji, zrealizowano:
— 1.563 zgłoszenia hydrauliczne,
— 1.737 zgłoszeń elektrycznych,
—  946 zgłoszenia stolarskie,
— 1.067 zgłoszeń gospodarczych (w tym murarsko-malarskie i spawalnicze),
—  429 zgłoszenia dekarskie,
—  476 usług dla ludności.

1. W celu zabezpieczenia prawidłowej i efektywnej eksploatacji zasobów mieszkaniowych wykonano 
szereg prac konserwacyjnych i modernizacyjnych:

— papą termozgrzewalną pokryto 665m2 dachów na 2 budynkach: Kasztelańska 8 i Ks. Janusza I 23. 
 Ponadto, na bieżąco wykonywano naprawy punktowe dachów wynikające ze zgłoszeń lokatorów.

 W ramach działań mających na celu zabezpieczenie kominów wentylacyjnych przed ingerencją 
ptaków, zamontowano siatki nad 31 mieszkaniami. Natomiast w celu poprawy wentylacji w miesz-
kaniach lokatorów zamontowano 9 szt. deflektorów.

— zamontowano oprawy oświetleniowe LED na klatkach schodowych następujących budynków:  
Ks. Anny: 5,7,9,14,16,22, Kazańska 8,12,14 i Por. Łagody 9.

 Montaż pozostałych lamp LED przewidziano w kolejnych latach.

— wymieniono oprawy i klosze oświetlenia parkowego przy budynkach: Kasztelańska: 1,4,6,8,  
Rycerska: 6,8,10 i Ks. Anny 22
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— zamontowano skrzynki na ulotki przed wszystkimi klatkami budynków administrowanych  
przez Spółdzielnię. 

2. Zgodnie z harmonogramem wykonano przeglądy budynków:

 ELEKTRYCZNE:

1. KS. ANNY 1
2. KAZAŃSKA 14,16,18,22,24,26,28
3. KS. JANUSZA I 2,4,6,7,8
4. MAZOWIECKA 1,2,3,4,5,6,7
5. SYBIRAKÓW 6,8,9,10,11,12
6. ZAWADZKA 61

 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

PRZEWODóW KOMINOWYCH WENTYLACYJNYCH:

 1. KS. ANNY 1,2,3,4,5,6,8,9,10,14,16,22
 2. KASZTELAŃSKA 1,2,4,6,8
 3. KAZAŃSKA 1,2,4,6,7,8,12,14,16,18,20,22,24,26,28
 4. KS. JANUSZA I 2 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 1 9 A , 2 0 , 2 1 , 2 1 A ,  

   22,23,23A
 5. MAZOWIECKA 1,2,3,4,5,6,7
 6. POR. ŁAGODY 1,3,5,6,6A,7,8,9,10,11,12
 7. RYCERSKA 2,3,3A,4,4A,5,6,7,8,10,12
 8. SYBIRAKÓW 6,7,8,9,10,11,12,14,16,18
 9. ZAWADZKA 59,61
 10. SZMARAGDOWA 2,4,8,10

3. W celu zapewnienia prawidłowej pracy instalacji centralnego ogrzewania, służby MPEC w Łomży 
wspólnie z pracownikami SM „Perspektywa” dokonały przed okresem grzewczym przeglądu wę-
złów centralnego ogrzewania. Stwierdzone usterki zostały usunięte. Wszystkie zmodernizowane 
węzły są w pełni zautomatyzowane z regulatorami pogodowymi włącznie. 

 W roku 2019 zmodernizowany został węzeł znajdujący się w budynku biurowym Spółdzielni. 
Ponadto konserwatorzy działu eksploatacji dokonali we wszystkich budynkach przeglądu roz-
dzielaczy i wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania – stwierdzone usterki usunięto.

 Dokonano montażu:
 — zaworów podpionowych w budynkach: Kazańska 4,12, Ks. Anny 5,8
 — zaworów regulujących ciepłą wodę w budynkach: Ks. Anny 3,5,8,10,16, Kazańska 4,7,14
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 Zgodnie z planem remontów zamontowano nakładki radiowe na wodomierze w budynkach  
Ks. Anny 22, Kazańska 8 i Rycerska 10 w ilości 466 sztuk.

 W zasobach naszej Spółdzielni nadal nieopomiarowane pozostają 4 lokale mieszkalne. Właściciele 
tych mieszkań, pomimo przeprowadzonych rozmów, nie są zainteresowani montażem wodomie-
rzy. Każdego miesiąca wnoszą ustaloną przez ograna statutowe spółdzielni, zryczałtowaną opłatę 
za zużycie wody.

4. Ważnym elementem działań eksploatacyjnych jest również zachowanie właściwego stanu sanitar-
no-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 ogól-
nego użytku,

— naprawę oraz coroczną konserwację urządzeń zabawowych – wymianę na nowe wyeksploatowa-
nych placów zabaw,

— likwidację przedeptów poprzez zasiewanie trawy lub układanie chodników,
— rozstawianie pojemników w celu składowania piasku do posypywania ciągów pieszo-jezdnych  

w okresie zimowym,
— oznakowanie pionowe oraz poziome dróg osiedlowych w uzgodnieniu ze Strażą Miejską  

i Komendą Miejską Policji,
— organizowanie (raz na dwa tygodnie) narady z udziałem członka Zarządu i właścicieli firm utrzy-

mujących porządek na osiedlu.

 W okresie wiosenno-letnim, w zakresie posiadanych środków finansowych, wykonano prace 
związane z pielęgnacją terenów zielonych. Uzupełnione zostały nasadzenia, w ramach których 
posadzono: 

 − drzewa   – 42 szt.
 − krzewy żywopłotowe liściaste – 308 szt.
 − krzewy duże ozdobne  – 14 szt.
 − tuje ozdobne   – 7 szt.

5. Działalność eksploatacyjna to również utrzymanie we właściwym stanie technicznym terenu 
sportowo-rekreacyjnego, który służy mieszkańcom naszego osiedla oraz miasta do czynnego  
i biernego wypoczynku oraz wykorzystywany jest do aktywności ruchowo-wypoczynkowej.

 Podobnie jak w poprzednich latach, również w 2019 roku, odbyło się szereg imprez i festynów 
przygotowanych przez organizacje i instytucje miejskie.

 W 2019 roku odbyły się następujące wydarzenia oraz imprezy:

 a) Eliminacje Powiatowe XLII Edycji Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
 b) Festyn z okazji Dnia Dziecka,
 c) zawody grupy Street Workout,
 d) festyn rodzinny – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa”, KS „Perspektywa”, Rada Osiedla  

 nr 14 w Łomży,
 e) Festiwal Sztuk Wszelakich – Łomża JA i TY

 Dzierżawcy terenu rozstawiali na nim dmuchane urządzenia zabawowe, dla najmłodszych prowa-
dzili sprzedaż słodyczy.

6. Elementem naszego funkcjonowania jest również dbanie o porządek na osiedlu  
i bezpieczeństwo mieszkańców spółdzielni. W dalszym ciągu problemem z jakim na co dzień się 
spotykamy jest dewastacja klatek schodowych i piwnic. Pewne grupy młodzieży zachowują się 
nagannie, niszcząc mienie spółdzielców. W celu zapobiegania tym problemom oraz zminimalizo-
wania przestępczości, administracja Spółdzielni, wraz z Policją i Strażą Miejską, prowadzi kontrole 
osiedla. Coraz częściej działania te przynoszą efekty w postaci wykrywania i karania sprawców.
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 Znaczącą pomocą w zwalczaniu przestępczości jest system monitoringu wizyjnego, 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 w dalszym ciągu jest rozbudowywany 
oraz modernizowany poprzez montaż nowych urządzeń. Jest to montaż kamer, które obserwują 
tereny nie objęte dotychczas monitoringiem, tj. klatki schodowe, wiatrołapy, ciągi pieszo-jezdne  
i dźwigi osobowe.

 Działania Spółdzielni w widoczny sposób przyczyniają się do eliminowania nagannych zachowań, 
zapewniają poczucie bezpieczeństwa oraz przynoszą dodatkowe korzyści podnosząc standard 
na osiedlu. Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie problemy jesteśmy w stanie rozwiązać bez 
udziału i zaangażowania naszych mieszkańców. Dlatego też apelujemy o reagowanie w przy-
padkach niewłaściwego użytkowania lub niszczenia naszego wspólnego mienia. Prosimy naszych 
członków na zwracanie uwagi w sytuacjach stwierdzenia:

 − blokowania drzwi wejściowych do klatek schodowych poprzez odchylanie rygli skrzydeł 
drzwiowych,

 − blokowania drzwi wind prowadzące do uszkadzania ich sterownika,
 − uszkodzenia i kradzieży lamp oświetlenia led na klatkach schodowych i w wiatrołapach,
 − otwierania okien i drzwi na klatkach schodowych w okresie zimowym,
 − niszczenia wyposażenia placów zabaw i innych elementów infrastruktury,
 − brudzenia i niszczenia elewacji budynków.

 Każdy mieszkaniec naszej spółdzielni powinien czuć się odpowiedzialny za to, co dzieje się na 
naszym osiedlu i reagować na wszelkie przejawy wandalizmu, informując o tym odpowiednie służby, 
nie tylko spółdzielcze. W związku z powyższym w każdej klatce schodowej na tablicy ogłoszeń obok 
spisu lokatorów, podane są ważniejsze telefony z których w razie potrzeby mają możliwość skorzystania 
nasi członkowie. 
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4.  Windykacja należności z tytułu eksploatacji lokali mieszkalnych, użytko-
wych i garaży

 Całkowite zadłużenie w opłatach eksploatacyjnych według stanu na dzień 31.12.2019 r.  
wynosi 379 759 zł co stanowi 1,55% w stosunku do wymiaru opłat w roku 2019 (24 571 016 zł). 

Kształtowanie się zaległości w opłatach eksploatacyjnych

Okres zadłużenia

Lokale 
mieszkalne

Lokale użytkowe 
garaże, m.post. 
pom.składowe

woda Ogółem

Liczba 
osób kwota Liczba 

osób kwota Liczba 
osób kwota Liczba 

osób kwota

poniżej 1 m-ca 797 80 056 40 8 235 906 82 616 1 743 170 907

od 1-2 m-cy 194 100 179 30 9 856 18 8 305 242 118 340

od 2-3 m-cy 15 16 168 2 135 0 0 17 16 303

od 3-5 m-cy 6 8 719 1 51 0 0 7 8 770

powyżej 5 m-cy 9 34 868 2 242 0 0 11 35 110

Razem 1 021 239 990 75 18 519 924 90 921 2 020 349 430

Roszczenia zasądzone 6 29 306 0 0 4 1 023 10 30 329

Ogółem 1 027 269 296 75 18 519 928 91 944 2 030 379 759
 

45%

31%

4%

3%
9%

8%

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 277 osób na kwotę 208 852 zł:

— 189 240 zł – 282 użytkowników lokali mieszkalnych z tytułu opłat czynszu tj. 5,42% wszystkich 
mieszkań (5203 wg naliczeń) znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 

— 9 328 zł – 22 użytkowników mieszkań i lokali usługowych zalega z opłatami za wodę  
tj. 0,41% wszystkich mieszkań (5203+170 wg naliczeń) znajdujących się w zasobach Spółdzielni 
Mieszkaniowej 

— 10 284 zł – 35 użytkowników lokali usługowych, garaży, pomieszczeń składowych zalega  
z opłatami eksploatacyjnymi tj. 3,68% wszystkich lokali (952 wg naliczeń) znajdujących się  
w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej 

 Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyło 
się o kwotę 23 686 zł, co ilustruje poniższa tabela:

Porównanie tabelaryczne zadłużeń czynszowych na dzień 31.12. 2018 r. i na dzień 31.12.2019 r.

Przedziały  
zadłużenia  

zł

Liczba 
dłużników  
w 2018 r.

Kwota  
zadłużenia  
w 2018 r.

Liczba 
dłużników  
w 2019 r.

Kwota  
zadłużenia  
w 2019 r.

% 

do roku 
ubiegłego

Poniżej  500 1963 228 531 1898 213 310 93,34

500 – 1 000 91 63 526 86 60 996 96,02

1 001 – 2 000 30 43 044 26 32 255 74,93

2 001 – 3 000 3 7 261 5 12 832 176,72

3 001 – 5 000 6 20 6054 2 8 506 41,28

5 001 – 10 000 2 14 586 3 21 531 147,61

Powyżej  
10 000 0 0 0 0 0

Razem 2095 377 553 2020 349 430 92,55

Roszczenia 
zasądzone 20 25 892 10 30 329 117,14

OGÓŁEM 2115 403 445 2030 379 759 94,13

 Wysokość zadłużenia ma istotne znaczenie dla zachowania płynności finansowej Spółdzielni, 
dlatego prowadzone są różne działania zapobiegające wzrastaniu długu. Dbając o interesy wszyst-
kich mieszkańców naszego osiedla podejmujemy działania egzekucyjne, gdy zaległości z opłatami 
czynszu wynoszą ponad dwa miesiące. Wysyłamy wezwania do zapłaty (wysłano 1444 wezwań), 
kierujemy pozwy do sądu w celu wydania nakazów zapłaty (skierowano 41 pozwy), wysyłamy we-
zwania przedegzekucyjne (wysłano 35 wezwań), a w przypadku dalszego uchylania się od regulowania 
zadłużenia kierujemy wnioski do komornika. W 2019 roku skierowaliśmy wnioski p-ko 24 dłużnikom. 
Komornik wyegzekwował zadłużenie od dłużników. W trakcie realizacji prowadzone są egzekucje p-ko  
15 dłużnikom ze skierowanych wniosków w 2019 r. oraz p-ko 12 dłużnikom z 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. W celu podejmowania właściwych decyzji w stosunku do osób zalegających z opłatami 
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prowadzimy rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej dłużników. W stosunku do dłużników 
posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mających 6-cio miesięczne zaległości czyn-
szowe 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 2019 skierowano jeden pozew. 

 W przypadku osób niepodejmujących współpracy, w celu wyegzekwowania zadłużenia, kierujemy 
również wnioski do komornika o wyegzekwowanie należności poprzez przeprowadzenie egzekucji ze 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz z odrębnej własności. W roku 2019 skierowaliśmy 
cztery wnioski. Ostateczną decyzję, jaką podejmuje Zarząd Spółdzielni (w stosunku do osób zadłu-
żonych nierokujących spłaty), jest zrealizowanie wyroków sądu o opróżnienie lokalu mieszkalnego.  
W roku 2019 nie przeprowadzono eksmisji.

 



   —  30  — 

5.  Gospodarka finansowa Spółdzielni
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6.  Działalność inwestycyjna

 Inwestycje mieszkaniowe realizowane w roku 2019 oraz w latach następnych:

  W roku 2019 zakończona została realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy  
ul. Księcia 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 08.06.2017 r. (ostateczna  
stała się w dniu 29.06.2017 r.) 
 Zaprojektowany został budynek mieszkalny wielorodzinny, wysokości 7 kondygnacji, z windami  
i z garażem wielostanowiskowym (z wydzielonymi boksami garażowymi) oraz garażami indywidual-
nymi w poziomie parteru.
 Obsługa komunikacyjna budynku opiera się na projektowanym i przebudowanym zjeździe 
z ul. Ks. Janusza. 
 Niezbędne miejsca parkingowe zlokalizowano w garażach wielostanowiskowych projektowanych  
w podpiwniczeniach i na parterze budynku mieszkalnego oraz na parkingach usytuowanych przy 
projektowanej drodze pożarowej.
 Podstawowe parametry inwestycji: Budynek nr 3A ul. Ks. Janusza I 
Pow. terenu inwestycji  – 3600,0 m2 (100%)
Pow. zabudowy  – 1298,8 m2 (36,0%)
Ilość mieszkań  – 62 
Ilość mp w garażach w piwnicach – 46
Ilość mp w garażach w parterze  – 8 
 Inwestycja zrealizowana jest na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 9/18 z dnia 17.01.2018 r. 
wydanej przez Prezydenta Miasta Łomża. 
 Termin realizacji budynku zgodnie z umową z wykonawcą oraz aneksem do umowy – od 14 maja 
2018 do 16 grudnia 2019 r. Przekazanie dla nabywców – luty 2020 r. 
Ceny 1 m2 mieszkań dla nabywców – 3 769,00 zł/m2 p. u.
Cena 1 m2 boksu garażowego – 2 040,00 zł/ m2 p. u. boksu

 Inwestycje rozpoczęte w roku 2019 i kontynuowane

 W roku 2019 został pozyskany grunt pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ulicy Zawadzkiej 63, ogółem spółdzielnia nabyła 8 680 m2 gruntu.
 Inwestycja zrealizowana jest na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 53/19 z dnia 
20.03.2019 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Łomża na podstawie projektu budowlanego opraco-
wanego przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych INWESTPROJEKT Białystok.
 Realizowany budynek jest obiektem mieszkalnym, wielorodzinnym z usługami w parterze i garażami  
w kondygnacji podziemnej, 6-segmentowym, z dachem płaskim, całkowicie podpiwniczonym.
 W budynku zaprojektowano 132 mieszkania kategorii P2, P3 i P4.
 W parterze budynku zostały zlokalizowane usługi, zespoły komórek i pom. gospodarcze oraz  
4 mieszkania w segmentach 5 i 6.
 W podpiwniczeniu budynku zaprojektowano 3 garaże wielostanowiskowe (z wydzielonymi, za-
mykanymi boksami garażowymi) łącznie na 110 miejsc postojowych oraz 5 garaży indywidualnych 
dostępnych z zewnątrz budynku. 
 Dodatkowo zaprojektowano pomieszczenia techniczne – węzeł cieplny i pomieszczenia wo-
domierza oraz hydroforni, a także pomieszczenia porządkowe, gospodarcze oraz zespoły komórek 
lokatorskich.
 We wszystkich klatkach budynku zaprojektowano dźwigi o nośności 1000 kg, przystosowane do 
przewozu mebli, chorych na noszach i osób niepełnosprawnych (windy wyposażone w monitoring 
wizyjny).



   —  40  — 

 Przyjęte rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne oraz wykończenie zewnętrzne elewacji budynku 
nawiązują do istniejącej zabudowy i otaczającego krajobrazu.
 Zgłoszenie rozpoczęcia robót nastąpiło 23.04.2019 r. 
 Przekazanie placu budowy nastąpiło 24.04.2019 r. 
 Terminy realizacji zgodnie z umową z wykonawcą: od 24 kwietnia 2019 r. do 30 sierpnia 2021 
roku. 
 Zaawansowanie prac na dzień 31.12.2019 r.: 23% prac przewidzianych do wykonania.
Podstawowe parametry budynku Zawadzka 63: 
● Ilość kondygnacji: IV, VII, VIII
● Wysokość budynku – 24,50 m
● Powierzchnia zabudowy – 2107,65m2

● Ilość mieszkań 132
● Ilość lokali usługowych – 11
● Ilość miejsc postojowych w garażach – 115 
w tym: w garażach wielostanowiskowych – 110
w garażach indywidualnych – 5
● Powierzchnia użytkowa mieszkań 7552,74 m2

● Powierzchnia użytkowa usług 832,28 m2

● Pow. użytkowa miejsc postojowych w garażach – 2033,30 m2

● Pow. użytkowa bud. (bez balkonów i ogródków) 14370,51 m2

Ceny 1 m2 mieszkań dla nabywców – 4 569,00 zł./1 m2 p. u.
Cena jest jednakowa bez względu na kondygnację ponieważ przewidziane są windy.
Cena 1 m2 boksu garażowego – 2 409,00 zł. za 1 m2 p. u. boksu.

Plany inwestycyjne na lata następne
1. Zarząd SM ”Perspektywa” obserwując popyt na rynku mieszkaniowym podjął działania mające  
na celu realizację kolejnych inwestycji mieszkaniowych.

1) Zarząd SM „Perspektywa” wystąpił do Rady Nadzorczej SM ”Perspektywa” o podjęcie uchwał wy-
rażających zgodę na zakup działek rolnych:

 o nr 12199/4 – powierzchnia 0,7516 ha 
 o nr 12199/5 o powierzchni 0,8005 ha 
 o nr 12199/6 o powierzchni 0,6740 ha 
 o nr 12199/1 o powierzchni 0,1361 ha
 o nr 12200/5 o powierzchni 0,6370 ha 
 o nr 12198/3 – część działki o powierzchni 0,38 ha 
 położonych w obrębie ulic Kazańska, Sybiraków w Łomży. Stosowne uchwały wyrażające zgodę 

na nabycie ww. działek zostały podjęte.
 Tereny te objęte będą miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowo-

-wschodniej części miasta Łomża, który w lutym 2020 r. został uchwalony. 
 Przewiduje się wybudowanie na tym terenie 7 budynków mieszkalnych o wysokości do 20 m,  

o powierzchni użytkowej około 20 000,00 m2. 
 Rozpoczęcie inwestycji na tym terenie planuje się w IV kwartale 2020 roku. 

2)  Zarząd wystąpił do Prezydenta Miasta z wnioskiem o zmianę w Miejscowym planie zagospo-
darowania 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 12064/200 (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 
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pod parking ogólnodostępny. Zarząd SM ”Perspektywa” wnioskuje o zmianę przeznaczenia tego 
terenu na budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o wysokości budynków do 23 m. 

 W celu powiększenia terenu inwestycji w tym rejonie Zarząd SM „Perspektywa” wystąpił do Rady 
Nadzorczej SM ”Perspektywa” o podjęcie uchwały wyrażających zgodę na zakup działki o numerze 
12064/201 o powierzchni 0,1282 ha położonej w sąsiedztwie działki o numerze geodezyjnym 
12064/200. Uchwała została podjęta, grunt został nabyty w styczniu 2020 r. 

Prace wykonane ze środków funduszu remontowego w 2019 roku

L.p. Nazwa prac Opis prac Zakres
1 Termomodernizacja 

i remont elewacji 
budynków

Termomodernizacja elewacji 
wraz z remontem balkonów 

Ks. Janusza 16 (zakończenie prac 
 z 2018 r.)
Ks. Janusza 14 (zakończenie prac  
z 2018 r.)
Ks. Janusza 20 (zakończenie prac  
z 2018 r.) II etap – remont 
balkonów
Ks. Janusza 22 – termomoderni-
zacja + remont balkonów  
– 4 klatki schodowych
Ks. Janusza 18 – termomoderni-
zacja szczytów i ściany od klatek 
schodowych. 

    Remont szczytu budynku  
od strony Mazowiecka 7 , pow. 
165,48 m2 

     Ks. Janusza 17 : Szczyt – 163,80 
m2 i ściana z oknami do loggii 
klatki VI (45,24 m2 docieplenia+ 
obróbka 5. okien, wymiana 
obróbek blacharskich)

    Kazańska 2 – Balkony+ ściana 
pomiędzy balkonami, szczyty, 
część elewacji frontowej 

2 Remont elewacji 
(szczytu) 

Skucie odstających płytek 
elewacyjnych gres, wyrów-
nanie podłoża, wykonanie 
nowej elewacji metodą lekką 
mokrą

Sybiraków 10-część usługowa 
powierzchnia elewacji 118,36 m2 

3 Remont balkonów   pilne prace – wg. zgłoszeń 
lokatorów

4 Wymiana wind 3 szt. Por. Łagody 7
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5 Wymiana opraw 
oświetleniowych klatek 
schodowych na plafony 
LED z czujnikiem ruchu: 
kolejność prac wg.dat 
oddana budynku do 
użytku

oprawy LED o mocy 8-10W – 
39 klatek 200 szt.

Ks. Anny 5, 7, 9, 14, 16, 22 dodat-
kowo Kazańska 12,14 – 9 

6 Wymiana opraw parko-
wych: oświetlenie LED

Demontaż istniejących opraw 
i montaż nowych opraw LED 
– 38 szt.

Księżnej Anny 22, Rycerska 6,8,10, 
Kasztelańska 4,6,8 dodatkowo 
Sybiraków 7,10, Kazańska 12.

7 Remont dachów 1800 m2 Kasztelańska 8, Ks. Janusza 23 
8 Prace drogowe Wykonanie parkingu Ks. Anny 14 – 175m2 nawierzch-

nia z kostki polbruk 
    Wykonanie miejsc postojo-

wych Kazańska 8 
Kazańska 8 – 135 m2 Por. Łagody 
11 

    Wykonanie miejsc postojo-
wych Kazańska 14-18

Kazańska 14-18 – 40 m2 

    Przebudowa dojazdu wzdłuż budynku Ks. Anny 3  
od strony klatek V – VIII –  
dł. 110mb,w celu uzyskania ciągu 
pieszego. 

    Dodatkowe miejsca 
postojowe 

Ks. Anny 7 i 9 

9 Wymiana zaworów 
na instalacji zw, cw i 
cyrkulacji 

Wymiana istniejących zawo-
rów na zawory kulowe wraz  
z dokumentacją. 

Księżnej Anny 5
Księżnej Anny 8
Księżnej Anny 6
Księżnej Anny 16
Kazańska 4
Kazańska 7
Kazańska 14
Ks. Anny 3

10 Montaż zaworów pod-
pionowych na instalacji 
centralnego ogrzewania

Wykonanie montażu zawo-
rów wraz z dokumentacją 
techniczną. 

Kazańska 4 
Kazańska 12
Księżnej Anny 5
Księżnej Anny 8

11 Remont placów zabaw Wymiana urządzeń na 
placach zabaw (zalecenie 
pokontrolne PINB – pierwsze 
3 place zabaw oraz wnioski 
lokatorów) 

1. Ks. Janusza 14-16-18 2. Kazań-
ska 20 – 22-24 3. Por. Łagody 
9,11, Kazańska 2,4,8 (z wykona-
niem ogrodzenia) 4. Sybiraków 
10,12 5. Wykonanie ogrodzenia 
– Kasztelańska 2, 8; Rycerska 2,6 
Dodatkowo – Ks. Janusza 10-12 

12 Remont klatki schodowej Położenie gresów na spoczni-
kach przy windach 

Por. Łagody 5 – kl. I, II, III
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13 Montaż skrzynek na 
ulotki 

Zakup skrzynek na ulotki 
(montaż silami własnymi 
spółdzielni) 

400 szt.

14 Monitoring wizyjny Zakup i montaż kamer szt.10,  
rejestratora, anteny

Sybiraków 11, Rycerska 6, 8, 10, 
Ks. Anny 22

15 Wymiana wodomierzy 
mieszkaniowych z na-
kładką radiową  
AT WMBUS-16.0. 

Wymiana 466 szt. 
wodomierzy 

Rycerska 10 , Kazańska 8 +  
DODATKOWO Ks. Anny 22 

16 Wykorzystanie na 
potrzeby własne energii 
z odnawialnych źródeł 
– projekt współfinanso-
wany przez Zarząd Woje-
wództwa Podlaskiego 

Montaż pompy ciepła i paneli 
fotowoltaicznych 

Szmaragdowa 4 

19 Wykonanie projektów 
remontu elewacji

 termomodernizacja ścian 
zewnętrznych i remont  
balkonów (bez docieplenia) 

budynki Ks. Janusza 17,19,21,23, 
Rycerska 3, DODATKOWO  
Kazańska 2,6

17 Wykonanie audytów 
budynków 

Przygotowanie  
do uzyskania kredytów  
na termomodernizację 

Ks, Janusza 17,19,21,23,  
Rycerska 3, 

18 Remont placu zabaw wymiana urządzeń Ks. Janusza 10-12 
19 Prace drogowe Dodatkowe miejsca 

postojowe 
Ks. Anny 7 i 9

20 Wymiana przyłącza 
wodociągowego 

  Por. Łagody 1

21 Prace przygotowawcze 
do montażu ciepłomierzy

  Sybiraków 7,9,11, Por. Łagody 6A

23 Przygotowanie wniosku 
o dotację na wykonanie 
instalacji fotowoltaiki. 

Dotyczy 13.budynków  
w zasobach spółdzielni 
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Plan remontów w 2020 roku – ze środków funduszu remontowego

L.p. Nazwa prac Opis prac Zakres
1
 
 

Termomodernizacja  
i remont elewacji 
budynków

Termomodernizacja 
elewacji wraz z remontem 
balkonów 

Ks. Janusza 17 
Kazańska 2 (zakończenie prac  
z 2019 r.) 
Ks. Janusza 19
Ks. Janusza 21
Kazańska 6 (część frontowa)
Ks. Janusza 18 – remont balko-
nów i ściany pomiędzy balkonami 

2 Remont balkonów Pilne remonty wg. Zgło-
szeń lokatorów 

 

3 Mycie ścian elewacji Kazańska 26, Kazańska 
22, 24 

ok. 1200 m2

4 Wymiana wind 6 szt. Por. Łagody 1, Por. Łagody 3 
  Wymiana opraw 

oświetleniowych klatek 
schodowych 

oprawy LED o mocy 8-10W 
z czujnikiem ruchu 

Ks. Janusza 
11,13,14,15,16,17,18,19, 19A, 
Mazowiecka 5 

5 Wymiana opraw parko-
wych: oświetlenie LED

Demontaż istniejących 
opraw i montaż nowych 
opraw LED o mocy 36W 

Kasztelańska 1,2,8,Rycerska 2  
– Ks. Anny 1,3,5, – razem 30 szt. 

6 Remont dachu Mazowiecka 6 – część C  600 m2

7 Prace drogowe Wykonanie miejsc posto-
jowych Kazańska 8 Por. 
Łagody 9-11

 263,5 m2

    Ks. Janusza 10-12 238,50 m2 
    Likwidacja przedeptu  

Ks. Anny 14-16 
30,00 m2 

8
 

Wymiana zaworów na 
instalacji cw, zw i cyrkulacji
 

Wymiana istniejących 
zaworów na zawory kulo-
we wraz z dokumentacją 
techniczną 

Ks. Janusza 17 
Ks. Janusza 19
Ks. Janusza 21
Ks. Janusza 23 

  Rycerska 3 
9 Montaż zaworów pod-

pionowych na instalacji 
centralnego ogrzewania

Wykonanie montażu zawo-
rów wraz z dokumentacją 
techniczną. 

Ks. Janusza 19
Ks. Janusza 23
Rycerska 3
Kazańska 6 

10 Remont placów zabaw Wymiana urządzeń na 
placach zabaw 

Ks. Anny 2-4 Kasztelańska 1  
Ks. Janusza 17 (uzupełnienie) 
Ks. Janusza 23A-Rycerska 3A,3 
(uzupełnienie) Ks. Anny 3 

11 Remont klatek 
schodowych 

Położenie gresów na 
spocznikach 

Por. Łagody 7 – trzy klatki 
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12 Wymiana wodomierzy 
mieszkaniowych  
z nakładką radiową AT 
WMBUS-16.0. 

  Kasztelańska 1, 4-502 szt.  
Ks. Janusza 17,19 – 322 szt. 

13 Montaż ciepłomierzy Mazowiecka 7,  
Kazańska 26 i 28 

 

14 Remont kominów 
wentylacyjnych 

Por. Łagody 1, 3, 5, 7 Prace wykonane będą siłami 
własnymi – w zakresie koszt 
materiałów 

15 Węzeł cieplny Wymiana urządzeń węzła 
cieplnego 

Kazańska 1 (budynek 
administracyjny)

16 Prace przygotowawcze Uzyskanie dotacji na budo-
wę instalacji fotowoltaicz-
nych na części budynków

Planuje się instalacja fotowoltaicz-
ne na 13. budynkach. 
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IV. KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI SPóŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA 2020 r.  
I LATA NASTęPNE

Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w roku 2020 i latach następnych skoncentrowana 
będzie przede wszystkim na następujących kierunkach działania:

1. W roku 2020 i latach następnych kontynuowane będą prace termomodernizacyjne na bu-
dynkach zrealizowanych w technologii OWT-67 w latach 1983 – 1992 z uzyskaniem premii 
termomodernizacyjnej.

 W 2020 roku przewidziano do wykonania termomodernizację 4 budynków: Księcia Janusza I 17, 
Księcia Janusza I 19, Księcia Janusza I 21, Kazańska 6 oraz zakończenie termomodernizacji budynku 
Księcia Janusza I 18. Zakończono termomodernizację budynku Kazańska 2.

2. Kontynuowanie działań remontowo – modernizacyjnych poprawiających stan techniczny  
i estetyczny zasobów mieszkaniowych zgodnie z planem remontów zatwierdzonym corocznie 
przez Radę Nadzorczą.

3. Pozyskiwanie nowych terenów przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne. Obecnie trwa 
budowa budynku przy ul. Zawadzka 63.

4. Instalowanie urządzeń i systemów regulujących zużycie i rozliczanie energii cieplnej, elektrycznej  
i wody.

5. Montaż paneli fotowoltaicznych z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

V. PROJEKT UCHWAŁ

UCHWAŁA NR 1/2020
XIII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia  
... 2020 r.
w przedmiocie: przyjęcia proponowanego porządku obrad
XIII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje uchwałę dotyczącą przyję-
cia/ nie przyjęcia proponowanego porządku obrad XIII Walnego Zgromadzenia Członków.

UCHWAŁA NR 2/2020
XIII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia  
... 2020 r.
w przedmiocie: przyjęcia protokołu z XII Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa”  
w Łomży
XIII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje uchwałę dotyczącą przyję-
cia/ nie przyjęcia Protokołu z XII Walnego Zgromadzenia Członków SM „Perspektywa” w Łomży.

UCHWAŁA NR 3/2020
XIII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia ... 2020 r.
w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SM „Perspektywa” za rok 2019.
W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni XIII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa”  
w Łomży zatwierdza/ nie zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SM „Perspektywa” 
za 2019 rok.

UCHWAŁA NR 4/2020
XIII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia ... 2020 r.
w przedmiocie: przyjęcia protokołu z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Perspektywa” w Łomży obejmującej okres od 01.12.2018 r. do 31.12.2019 r. 
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XIII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w Łomży podejmuje uchwałę dotyczącą przyję-
cia/ nie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Perspektywa” w Łomży obejmującej okres od 01.12.2018 r. do 31.12.2019 r. 

UCHWAŁA NR 5/2020
XIII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia ... 2020 r.
w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności SM „Perspektywa” za rok 2019.
W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni XIII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa”  
w Łomży. zatwierdza/ nie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności SM „Perspektywa” za 2019 rok.

UCHWAŁA NR 6/2020
XIII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia ... 2020 r.
w przedmiocie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SM „Perspektywa” za rok 2019 wraz  
ze sprawozdaniem biegłego rewidenta
W oparciu o § 72e ust 2 Statutu Spółdzielni XIII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa”  
w Łomży uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” sporządzone na 
dzień 31.12.2019 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta:
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r., po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 

157 130 627,27 zł.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zamykający się zyskiem 

netto w kwocie 229 993,83 zł
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący 

wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 2 581 124,18 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 
31.12.2019 r. wynosi 13 234 627,65 zł.

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy wykazujące zmniejszenie kapitału wła-
snego o kwotę 12 794 899,35 zł.

5. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2020
XIII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia … 2020 r.
w przedmiocie: podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2019 rok.
Na podstawie art.38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. 
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 2019 rok w wysokości 229 993,83 zł (słownie: dwieście 
dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 83/100) przeznacza się na zwięk-
szenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 08/2020
XIII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia … 2020 r.
w przedmiocie: przyjęcia kierunków działalności Spółdzielni na rok 2020 i lata następne
Na podstawie § 72e ust 1 Statutu Spółdzielni XIII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa”  
w Łomży uchwala, co następuje: 
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§ 1
Uchwala kierunki działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży na rok 2020 i lata 
następne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR 09/2020
XIII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia … 2020 r.
w przedmiocie : sprzedaży działki nr 12189/2 o powierzchni 0,0466 ha.
W oparciu o § 72e ust 6 Statutu Spółdzielni XIII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” 
w Łomży. wyraża zgodę / nie wyraża zgody Na sprzedaż działki nr 12189/2 o powierzchni 0,0466 ha.

UCHWAŁA NR 10/2020
XIII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia … 2020 r.
w przedmiocie: sprzedaży działki wydzielonej z działki nr 12064/200 przy ul. Księżnej Anny 1  
o powierzchni 0,0139 ha.
W oparciu o § 72e ust 6 Statutu Spółdzielni XIII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa”  
w Łomży. wyraża zgodę / nie wyraża zgody na sprzedaż działki wydzielonej z działki nr 12064/200 
przy ul. Księżnej Anny 1 o powierzchni 0,0139 ha.

UCHWAŁA NR 11/2020
XIII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia ... 2020 r.
w przedmiocie: podjęcie Uchwały w sprawie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na kwotę 2  000  000zł  
(słownie: dwa miliony złotych). 
Na mocy § 72e ust. 8 Statutu XIII Walne Zgromadzenie Członków SM  „Perspektywa” w Łomży: 
1.  ustala najwyższą sumę zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na kwotę 2  000  000 zł  
 (słownie: dwa miliony złotych). 
2.    ustalona kwota obowiązuje w wysokości niezmienionej do 2025 roku.
3. wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży 

UCHWAŁA NR 12/2020
XIII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia ... 2020 r.
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, Panu Leszkowi 
Andrzejowi Konopce za rok 2019.
podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni XIII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w 
Łomży udziela/nie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży Panu Leszkowi 
Andrzejowi Konopce za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

UCHWAŁA NR 13/2020
XIII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia ... 2020 r.
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, Panu Ro-
bertowi Chaberek za rok 2019.
Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni XIII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w 
Łomży udziela/nie udziela absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, Panu 
Robertowi Chaberek za rok 2019.

UCHWAŁA NR 14/2020
XIII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży z dnia ... 2020 r.
w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży, Pani Milenie 
Skrzecz za rok 2019.
Na podstawie § 72e ust 3 Statutu Spółdzielni XIII Walne Zgromadzenie Członków SM „Perspektywa” w 
Łomży udziela/nie udziela absolutorium Członkowi Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży Pani Milenie 
Skrzecz za rok 2019.
 

 


