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SZANOWNI PAŃSTWO
MIESZKAŃCY PSM „KOLEJARZ”

Informator, który dostarczamy do Państwa miesz-
kań po raz jedenasty jest zapowiedzią zbliżającego 
się dorocznego zebrania najwyższego organu 
Spółdzielni, jakim jest Walne Zgromadzenie 
Członków.

W bieżącym roku planujemy odbyć zebrania 
na przełomie maja i  czerwca (harmonogram 
 poszczególnych jego części podajemy w dalszej 
części informatora) i będzie ono miało charakter 
sprawozdawczy, bowiem wybory organów samo-
rządowych Spółdzielni, tj. Rady Nadzorczej i Rad 
Osiedli na 3-letnią kadencję przeprowadzone  zostały 
w minionym, 2016 roku.

Zatem głównym ustawowym i statutowym zada-
niem tegorocznego Walnego Zgromadzenia będzie 
podsumowanie działalności Spółdzielni we wszyst-
kich dziedzinach, rozpatrzenie sprawozdań Rady 
Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni z działalności 
w 2016 roku, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na stronę finansową tej działalności, której wyrazem 
jest zbadane przez Biegłego Rewidenta sprawozda-
nie finansowe wraz z pozytywną opinią.

Do informatora, w którym zamieszczone zostały 
sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni 
dołączone zostały także sprawozdania Kierowników 
Administracji Osiedli odpowiednio do miejsca 
 odbywanego zebrania. 

W siedzibie Zarządu i w siedzibach Administracji 
Osiedli wyłożone zostały do wglądu Członków 
 projekty uchwał wraz z załącznikami, z wyjątkiem 
sprawozdania finansowego Spółdzielni wyłożonego 
wyłącznie w biurze Zarządu.

Walne Zgromadzenie odbywane w częściach 
 odpowiadającym terytorium poszczególnych osiedli 
będzie okazją do przedstawienia problemów i spraw 
nurtujących członków Spółdzielni, zamieszkujących 

w danym osiedlu, zgłoszenia wniosków, których 
 realizacja przyczyni się do poprawy komfortu 
 zamieszkiwania, eliminacji ewentualnych niedocią-
gnięć w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych 
Spółdzielni tak, by zamieszkiwanie w naszych 
 zasobach było w pełni satysfakcjonujące.

Jaki był więc dla Spółdzielni rok 2016 podlegający 
ocenie Walnego Zgromadzenia?

Był z pewnością czasem wytężonej pracy, która 
koncentrowała się na realizacji uchwalonego przez 
Radę Nadzorczą rzeczowego planu remontów. 
Wszystkie zadania przewidziane w tym planie  zostały 
wykonane, a dodatkowo zakończona została  
ostatecznie realizacja zadań objętych programami 
unijnymi w osiedlach:  „Bronowice I I I -Mak i”  
i im. L. Kruczkowskiego. W miesiącu lipcu dokonane 
zostało symboliczne, uroczyste przekazanie do  użytku 
mieszkańców obiektów wybudowanych lub  
urządzonych z udziałem środków Unii Europejskiej, 
a jest tych obiektów nie mało. Pisaliśmy o tym 
 obszernie w latach poprzednich. Z przyjemnością 
informujemy, że inwestycje wykonane w ramach 
wymienionych wyżej projektów zostały w 2016 roku 
rozliczone z Urzędem Marszałkowskim.

Obecnie naszą troską jest dbałość o te obiekty 
w sposób szczególny, do czego zobowiązani jesteśmy 
zgodnie z zapisami Studium Wykonalności regulu-
jącego zasady finansowania i eksploatowania 
obiektów i urządzeń unijnych.

 Apelujemy gorąco do Państwa – mieszkańców 
o właściwe użytkowanie tych urządzeń, o nie dewa-
stowanie i nie niszczenie ich, tak by mogły jak 
 najdłużej służyć wszystkim mieszkańcom.

Widocznym gołym okiem efektem realizacji zamie-
rzeń remontowych ustalanych w poszczególnych 
osiedlach wspólnie z Radami Osiedli jest poza dobrym 
stanem technicznym zasobów i towarzyszącej 
 infrastruktury także stan estetyczny osiedli , 
 wyposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych.
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Osiedla nasze są kolorowe, zadbane, z właściwie 
pielęgnowaną i stale uzupełnianą zielenią. Place 
zabaw i tereny rekreacyjne, które mają do dyspozycji 
mieszkańcy są ciekawe, ładnie urządzone, mogą 
z nich korzystać zarówno dzieci jak też dorośli, wy-
korzystując urządzenia osiedlowych mini-siłowni 
umożliwiających relaks i poprawę kondycji fizycznej. 
Warto tu podkreślić, że Międzynarodowa Kapituła 
Konkursu o Kryształową Cegłę przyznała nagrodę 
placowi zabaw i terenowi rekreacyjnemu w osiedlu 
„Bronowice III-Maki” przy ul. Bukowej. W dalszej 
części informatora drukujemy przyznany z tej okazji 
dyplom i statuetkę Kryształowej Cegły.

W sposób możliwie jak najbardziej racjonalny 
staraliśmy się gospodarować środkami Spółdzielni. 
Zadania do realizacji ustalaliśmy konfrontując 
je z możliwościami finansowymi poszczególnych 
nieruchomości. Nie zaciągaliśmy kredytów na cele 
działalności eksploatacyjnej. Z działalności innej 
aniżeli eksploatacja wypracowany został zysk, który 
po odprowadzeniu podatku dochodowego wyniósł 
1 235 794,92 zł. O sposobie jego podziału zadecydu-
je Walne Zgromadzenie w przewidzianej do podjęcia 
w tej sprawie uchwale.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom oraz 
realizując Państwa wnioski Spółdzielnia na podstawie 
uchwały nr 30/2015 oraz nr 39/2016 Rady Nadzorczej 
wprowadziła do „Regulaminu porządku domowego 
i współżycia mieszkańców w osiedlach PSM „Kolejarz” 
zmianę dającą możliwość odpłatnego przejęcia przez 
Spółdzielnię obowiązku sprzątania klatek schodo-
wych poprzez zawarcie umowy na wykonywanie  
w/w czynności z firmą sprzątającą na wniosek 
mieszkańców budynku lub klatki. Wniosek musi być 
poparty imiennymi oświadczeniami ponad połowy 
uprawnionych mieszkańców budynku (co najmniej 
50% + jeden). Mieszkańcy pojedynczych klatek 
schodowych mogą podjąć decyzję o sprzątaniu 
klatki po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku 
popartego przez co najmniej 70% uprawnionych 
mieszkańców danej klatki schodowej.

Spółdzielnia wraz z mieszkańcami sprawuje nadzór 
nad jakością świadczonych usług wykonywanych 
przez firmę zewnętrzną w zakresie sprzątania klatek. 
Przypominamy, iż to Państwo decydują o możliwości 
przystąpienia lub rezygnacji z wyżej wymienionej 
usługi i najlepiej ocenią korzyści z tego płynące. 
W celu weryfikacji jakości usług świadczonych przez 
zewnętrzną firmę sprzątającą podajemy na 25 stronie 
biuletynu szczegółowy zakres usług wynikający 
z warunków zawartej z nią umowy. 

Można powiedzieć, że miniony rok był dla Spółdzielni 
rokiem pracowitym, ale dobrym, zakończonym 
 pozytywnym wynikiem finansowym.

Rok 2016 był ważny dla całej polskiej spółdzielczo-
ści, gdyż był to jubileusz 200-lecia spółdzielczości 
na ziemiach polskich, a trzeba przy okazji podkreślić,  
że kolebką jej była Lubelszczyzna, a konkretnie 
Hrubieszów, gdzie za sprawą Stanisława Staszica 
tworzyły się zalążki spółdzielczości. Patronat nad 
obchodami tego jubileuszu sprawował Prezydent RP 
Pan Andrzej Duda, co świadczy o nadaniu temu 
wydarzeniu wysokiej rangi.

W dniach 12-13 grudnia 2016 roku obradował 
w Warszawie VI Kongres Spółdzielczości zwoływany 
raz na cztery lata. Zadaniem Kongresu była ocena 
stanu spółdzielczości w Polsce oraz ustalenie kierun-
ków i sposobów rozwoju na przyszłość. W Kongresie 
z całej Polski wzięło udział 531 delegatów reprezen-
tujących 15 branż spółdzielczych. W obradach 
uczestniczyli przedstawiciele międzynarodowych 
organizacji spółdzielczych, przedstawiciele Rządu 
i Parlamentu RP. Delegatem naszej Spółdzielni 
 wybranym przez ubiegłoroczne Walne Zgromadzenie 
był Prezes Zarządu Pan Ryszard Petkowicz. Obradom 
Kongresu towarzyszyło wymowne motto, będące 
cytatem z wypowiedzi Jana Pawła II „Spółdzielczość 
dowartościowuje człowieka, chroniąc interesy osoby 
ludzkiej”.

Szanowni Państwo!

Zarówno zawarte w niniejszym informatorze  
jak też będące załącznikami do uchwał sprawozdania 
wyszczególniają wszystkie zadania zrealizowane 
w Spółdzielni w 2016 roku. Zachęcamy Państwa 
do lektury tych sprawozdań, co pozwoli na aktywny, 
merytoryczny udział w zebraniach. Licząc na zainte-
resowanie sprawami naszej Spółdzielni, zapraszamy 
wszystkich członków do udziału w zebraniach.

Na podkreślenie zasługuje udział we współrządze-
niu Spółdzielnią członków Rady Nadzorczej i Rad 
Osiedli, którzy wiele czasu poświęcają problemom 
związanym z jej funkcjonowaniem.

Wyrażając podziękowania za dotychczasowe zaan-
gażowanie, liczymy na dalszy udział w rozwiązywaniu 
żywotnych problemów Spółdzielni i jej mieszkańców.

Z poważaniem 

Zarząd PSM „Kolejarz”

Ryszard Petkowicz 

Witold Pawłowski

Marianna Markiewicz
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HARMONOGRAM ZEBRAŃ
WALNEGO ZGROMADZENIA W CZĘŚCIACH, maj - czerwiec 2017 r.

31.05.2017 r.
o godz.16 30 -

część obejmująca członków Spółdzielni 
posiadających lokale mieszkalne i użytkowe 
w osiedlu Łąkowa i bud. Rowerowa 13 oraz 
członków oczekujących

Szkoła Podstawowa Nr 30
ul. Nałkowskich 110

01.06.2017 r.
o godz.16 30 -

część obejmująca członków Spółdzielni 
posiadających lokale mieszkalne i użytkowe 
w osiedlu Pogodna

Gimnazjum Nr 14
ul. Pogodna 19 

05.06.2017 r.
o godz.16 30 -

część obejmująca członków Spółdzielni 
posiadających lokale mieszkalne i użytkowe 
w osiedlu Bronowice III - Maki

Dzielnicowy Dom Kultury
ul. Olchowa 8

07.06.2017 r.
o godz.16 30 -

część obejmująca członków Spółdzielni 
posiadających lokale mieszkalne i użytkowe 
w osiedlu im. L. Kruczkowskiego 

Szkoła Podstawowa Nr 40
ul. Róży Wiatrów 9 

12.06.2017 r. 
o godz.16 30 -

część obejmująca członków Spółdzielni 
posiadających lokale mieszkalne i użytkowe 
w osiedlu Kalinowszczyzna

Gimnazjum Nr 2
ul. Lwowska 11

REGULAMIN
OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA PRACOWNICZEJ SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ „KOLEJARZ” W LUBLINIE
(fragmenty : § 1- § 10 oraz § 14 -§ 17)

§ 1
1. Walne Zgromadzenie Spółdzielni działa na podstawie 

art. 83 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 
15 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr.. 4 z 2001 r. z późń. zmiana-
mi.) ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. 
(Dz. U. Nr 5 i Nr 133 z 1995 r. z późń. zmianami ), Statutu 
Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu. 

2. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem 
Spółdzielni.

3. Ponieważ liczba członków Pracowniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Kolejarz” przekroczyła 500, Walne 
Zgromadzenie jest podzielone na części.

§ 2
1.  W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć 

członkowie Spółdzielni.
2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu 

tylko osobiście.
3. Członek może brać udział w głosowaniu tylko na jed-

nej części Walnego Zgromadzenia. Jeżeli członkowi 
przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu w nie-
ruchomościach nie objętych jedną częścią Walnego 
Zgromadzenia powinien wskazać prawo, z którego 
wywodzi uprawnienia do uczestniczenia w obradach 
danej części Walnego Zgromadzenia. W razie nie 
wskazania tego prawa, przynależność członka do danej 

części Walnego Zgromadzenia określa Zarząd. 
4. Każdy członek ma wyłącznie jeden głos. 
5. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą 

udział w określonej części Walnego Zgromadzenia 
przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

6. Członek nie mający zdolności do czynności prawnych 
lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności 
prawnych biorą udział w określonej części Walnego 
Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu peł-
nomocnika. Pełnomocnik ten nie może być wybierany 
jako członek Rady Nadzorczej lub Zarządu.

7. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z po-
mocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których 
pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabie-
rania głosu.

§ 3
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz 

w ciągu 6 m- cy po upływie roku obrachunkowego.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd 

z ważnych powodów w każdym czasie.
3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie 

na żądanie :
a) Rady Nadzorczej, 
b) przynajmniej 1/10 ogółu członków wyrażone na piśmie 

z imienną listą członków, ich adresami i podpisami.



4

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno 
być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

5. W pr z ypadk ach wsk azanych w ust .3  Walne 
Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby 
pierwsza jego część mogła odbyć się w ciągu czterech 
tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie na-
stąpi zwołuje je Rada Nadzorcza.

6. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia, 
przez organy spółdzielni zwołuje je związek rewizyjny, 
w którym spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada 
Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

Wnioskujący o zwołanie Walnego Zgromadzenia po-
winni wystąpić do Związku Rewizyjnego, w którym 
spółdzielnia jest zrzeszona lub do Krajowej Rady 
Spółdzielczej o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
7. U p r a w n i e n i  d o  ż ą d a n i a  z wo ł a n i a  Wa l n e g o 

Zgromadzenia mogą również żądać zamieszczenia 
oznaczonych spraw w porządku obrad, pod warunkiem 
wystąpienia z żądaniem co najmniej na 14 dni przed 
terminem pierwszej części Zebrania.

§ 4
1. O czasie, miejscu i porządku obrad każdej części 

Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są pisemnie, 
co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia 
jego pierwszej części :

– członkowie Spółdzielni,
– związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona,
– Krajowa Rada Spółdzielcza.
2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, po-

rządek obrad, informację o miejscu wyłożenia wszyst-
kich sprawozdań i projektów uchwał, które będą 
przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka 
do zapoznania się z tymi dokumentami.

3. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się 
punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej, zawia-
domienie powinno zawierać informację o możliwości 
zgłaszania kandydatów na członków Rady, w terminie 
do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części 
Walnego Zgromadzenia.

4. Jeżeli w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
znajdują się wybory delegatów na zjazd związku re-
wizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub 
delegatów na wojewódzkie zebranie wyborcze 
do Krajowej Rady Spółdzielczej, Rada Nadzorcza 
najpóźniej do 30 dni przed posiedzeniem pierwszej 
części Walnego Zgromadzenia zgłasza Zarządowi 
Spółdzielni kandydatów na delegatów.

5. Zawiadomienia dostarcza się wszystkim członkom 
Spółdzielni poprzez włożenie do skrzynek pocztowych 
przypisanych do poszczególnych lokali przez komisje 
powołane przez Zarząd Spółdzielni lub w uzasadnio-
nych przypadkach listem poleconym.

§ 5
1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych 

spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają 
prawo zgłaszać : Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. 
Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych 
w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co 
najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części 
Walnego Zgromadzenia.

2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał 

i żądania, o których mowa w ust. 1, w terminie do  
15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części 
Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej 
przez członków musi być poparty, przez co najmniej 
10 członków podpisanych pod projektem z podaniem 
następujących danych: imię i nazwisko, adres zamiesz-
kania, numer dowodu osobistego, własnoręczny, 
czytelny podpis.

3. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia 
Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klat-
kach schodowych budynków, w których prawa 
do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.

4. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów 
uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem 
pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

5. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod 
względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie 
na każdej części Walnego Zgromadzenia projektów 
uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków 
Spółdzielni.

6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały 
jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad po-
danym do wiadomości członków w sposób określony 
w Statucie Spółdzielni.

7. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania 
uchwał bez względu na liczbę obecnych członków 
Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego 
Zgromadzenia.

8. Każdy projekt uchwały poddaje się głosowaniu 
na każdej części Walnego 

Zgromadzenia.
9. Warunek, o którym mowa w ust.8 uznaje się za speł-

niony również w przypadku, gdy na zebranie danej 
części Walnego Zgromadzenia nie przyszedł żaden 
z uprawnionych członków lub gdy członkowie obecni 
na danej części Walnego Zgromadzenia nie wzięli 
udziału w głosowaniu.

10. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą 
większością głosów.

11. Większość kwalifikowana wymagana jest :
a) 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały o zmianie statutu 

Spółdzielni,
b) 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie odwoła-

nia członka Rady Nadzorczej i Zarządu,
c) 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie połącze-

nia Spółdzielni,
d) 3/4 głosów - dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji 

Spółdzielni.
12. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia 

majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań 
likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, 
zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki 
organizacyjnej uchwała może być podjęta bez wzglę-
du na liczbę obecnych członków Spółdzielni.

13. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą 
opowiedziała się wymagana większość ogólnej liczby 
oddanych głosów.

14. Każda część Walnego Zgromadzenia może podjąć 
uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porząd-
ku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwo-
łania kontynuacji  przerwanej części Walnego 
Zgromadzenia nie dłuższy niż 30 dni.
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15. Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków 
o czasie i miejscu dokończenia przerwanej części 
Walnego Zgromadzenia, poprzez wywieszenie zawia-
domienia w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach 
schodowych budynków na co najmniej 7 dni przed 
dniem odbycia  pr zer wanej  częśc i  Walnego 
Zgromadzenia.

16. Wnioski dotyczące lokalnych problemów tylko jedne-
go osiedla mogą być zgłaszane i przegłosowywane 
zwykłą większością głosów wyłącznie na właściwej 
części Walnego Zgromadzenia.

§ 6
1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia 

otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny 
upoważniony członek Rady.

2. Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybierane 
jest spośród członków odrębne prezydium w składzie 
: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekre-
tarz. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowa-
niu jawnym.

3. W skład Prezydium mogą być wybierani tylko człon-
kowie Spółdzielni i osoby będące pełnomocnikami 
członków osób prawnych uprawnione do uczestnictwa 
w danej części Walnego Zgromadzenia.

4. Po przeprowadzeniu wyboru Prezydium, otwierający 
obrady przekazuje przewodniczenie obradom prze-
wodniczącemu części Walnego Zgromadzenia.

5. Przewodniczący odczytuje porządek obrad podany 
w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.

6. Żadna z części Walnego Zgromadzenia nie może 
skreślić z porządku obrad poszczególnych spraw oraz 
nie może przełożyć ich rozpatrzenia do następnego 
posiedzenia, a także odroczyć swoich obrad. Każda 
z części Walnego Zgromadzenia może zmienić kolej-
ność rozpatrywania spraw. 

7. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większo-
ścią głosów. 

8. Jeżeli prezydium inaczej nie postanowi to do :
– zastępcy przewodniczącego należy czasowe wyręcza-

nie przewodniczącego w przewodniczeniu obradom, 
prowadzenie listy osób zgłaszających się do głosu, 
komunikowanie się z komisjami,

– sekretarza należy nadzór nad prowadzeniem listy 
obecności i protokołowaniem obrad.

9. Na każdej części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu 
jawnym wybierane są zwykłą większością głosów, 
spośród członków Spółdzielni następujące komisje:

 1) Komisja Mandatowo – Skrutacyjna, w składzie mi-
nimum 3 osoby

Do zadań komisji należy:
a) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz waż-

ności mandatów pełnomocników osób prawnych - 
członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób 
z ograniczoną zdolnością lub pozbawionych zdolności 
do czynności prawnych,

b) sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części 
Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania 
prawomocnych uchwał,

c) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego danej 
części Walnego Zgromadzenia, obliczeń wyników 
głosowania i podanie tych wyników przewodniczące-

mu, wykonywanie innych czynności związanych 
z obsługą głosowania tajnego lub jawnego,

2) Komisję Wnioskową w składzie minimum 3 osoby.
Do zadań Komisji należy uporządkowanie wniosków 

zgłoszonych w trakcie obrad i skierowanie ich do realiza-
cji przez poszczególne organy Spółdzielni.
3) Komisja Wyborcza w składzie minimum 3 osoby
Do zadań Komisji Wyborczej należy :
a) zapoznanie zebranych z listami kandydatów sporzą-

dzonymi przez Zarząd na podstawie zgłoszeń oraz 
z listami osób zgłaszanych, ale pominiętych na liście 
kandydatów z powodu niespełnienia przez te osoby 
wymogów określonych w Statucie Spółdzielni. 

b) opracowanie alfabetycznych list kandydatów i przeka-
zanie ich przewodniczącemu obrad 

c) przygotowanie kart do głosowania
d) rozdanie członkom kart do głosowania
e) przeprowadzenie głosowania i przekazanie kart 

do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
10. Komisje wybierają ze swojego grona przewodniczą-

cego i sekretarza.
11. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, 

który podpisują członkowie Komisji.
12. Pr ze wo d n i c z ą c y  K o m i s j i  s k ł a d a j ą  Wa l n e m u 

Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności Komisji.
13. Protokóły Komisji przekazywane są sekretarzowi danej 

części Walnego Zgromadzenia.
§ 7

1. Obrady toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustalo-
ną w porządku obrad.

2. Przewodniczący Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej 
każdej części Walnego Zgromadzenia przedstawia 
protokół stwierdzający prawidłowość zwołania 
Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmo-
wania uchwał.

3. Każdą sprawę wnoszoną pod obrady części Walnego 
Zgromadzenia referuje przedstawiciel organu, do któ-
rego kompetencji ona należy lub inna osoba upoważ-
niona przez Zarząd Spółdzielni. 

4. Po zreferowaniu sprawy przewodniczący części 
Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, w pierwszej 
kolejności udzielając głosu osobom zgłaszającym 
pytania, a następnie dyskutantom wg kolejności 
zgłoszeń. Na zarządzenie Przewodniczącego, zgłosze-
nia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem 
imienia i nazwiska.

5. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przepro-
wadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku 
obrad łącznie.

6. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 
5 minut.

7. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawi-
cielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady 
Spółdzielczej, przysługuje prawo zabierania głosu poza 
kolejnością. 

8. Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia 
ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, 
jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza 
czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku nie 
zastosowania się mówcy do uwag, przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia odbiera mu głos.
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9. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu 
osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

10. W sprawach formalnych przewodniczący Walnego 
Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.

Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski 
dotyczące:
a) sposobu głosowania,
b) głosowania bez dyskusji,
c) zakończenia dyskusji,
d) zamknięcia listy mówców,
e) zarządzenia przerwy,
f ) innych spraw formalnych mogących mieć znaczenie 

dla przebiegu i wyniku obrad oraz głosowań.
11. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych 

mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy jeden „za” 
i jeden „przeciw” wnioskowi.

12. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie 
przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów.

§ 8
1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami 

porządku obrad przewodniczący danej części Walnego 
Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona 
sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne 
Zgromadzenie.

2. Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami 
przewodniczący informuje zebranych o poprawkach 
do projektu uchwał przez członków Spółdzielni. 
Poprawki poddaje się pod głosowanie na każdej 
części Walnego Zgromadzenia.

3. Każda uchwała poddana głosowaniu na danej części 
Walnego Zgromadzenia powinna mieć nadany numer 
kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, 
w której uchwała została podjęta.

§ 9
Głosowanie jest jawne.
Glosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się przy 

pomocy mandatów wydawanych członkom przy 
podpisywaniu listy obecności.

Głosowanie jawne odbywa się oddzielnie w sprawie 
każdej uchwały przez podniesienie mandatu na we-
zwanie przewodniczącego każdej części Walnego 
Zgromadzenia : „Kto jest za uchwałą”, a następnie : „Kto 
jest przeciwko uchwale”.

Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w sprawie 
wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz 
członków Rad Osiedli i odwołania członków Zarządu 
wg zasad określonych w Statucie Spółdzielni.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna oblicza głosy oraz 
ogłasza wynik głosowania, na podstawie którego 
przewodniczący części Walnego Zgromadzenia 
stwierdza, czy uchwała została przyjęta. Wynik głoso-
wania i stwierdzenie przewodniczącego powinno być 
o d n o t o w a n e  w  p r o t o k ó l e  c z ę ś c i  Wa l n e g o 
Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały  
oddzielnie.

§ 10
1. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporzą-

dza się protokół, który podpisują przewodniczący 
i sekretarz zebrania.

2. Protokół z obrad danej części Walnego Zgromadzenia 
sporządza się w terminie do 7 dni od dnia odbycia 
danej części Walnego Zgromadzenia.

3. Protokół i uchwały każdej części Walnego Zgromadzenia 
są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli 
związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest 
zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

4. Protokóły z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia 
przechowuje Zarząd Spółdzielni przez 10 lat.

5. Przebieg obrad danej części Walnego Zgromadzenia 
może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrują-
cych dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział 
w zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.

6. W ciągu 14 dni po odbyciu ostatniej części Walnego 
Zgromadzenia, Kolegium złożone z prezydiów po-
szczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołane 
przez Zarząd Spółdzielni na podstawie protokółów 
tych zebrań, potwierdza, które uchwały zostały pod-
jęte, a które nie zostały podjęte. Kolegium wybiera 
ze swego grona przewodniczącego.

7. Na protokół obrad Walnego Zgromadzenia składają 
się poszczególne protokóły wszystkich jego części 
i protokół z obrad Kolegium.

8. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą 
opowiedziała się wymagana w statucie większość 
ogólnej  l iczby oddanych głosów na Walnym 
Zgromadzeniu.

9. Protokół z obrad kolegium i podjęte uchwały podpi-
sują przewodniczący obrad i sekretarze poszczegól-
nych części Walnego Zgromadzenia.

10. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi integralną 
część protokółu Walnego Zgromadzenia.

11. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez 
Walne Zgromadzenie.

12. O przyjętych lub nie przyjętych uchwałach przez Walne 
Zgromadzenie, w tym o wynikach wyborów, Zarząd 
poinformuje wszystkich członków Spółdzielni w dro-
dze komunikatu poprzez wywieszenie informacji 
na tablicach ogłoszeń w biurze Zarządu Spółdzielni 
oraz w Administracjach Osiedli w ciągu 21 dni od za-
kończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

§ 14
Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla 

członków Zarządu odbywa się dla każdego członka 
Zarządu odrębnie w sposób jawny.

§ 15
Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich 

członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

§ 16
Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie 

rozstrzygają poszczególne części Walnego Zgromadzenia. 
W kwestiach porządkowych decyzje podejmują prezydia 
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

§ 17
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez 

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni w dniu 
26.06.2010 r. (Uchwała Nr 12 Zebrania Przedstawicieli 
Członków). 
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Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, 
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Rada Nadzorcza 
przedstawia sprawozdanie z działalności w 2016 roku.

W 2016 roku Rada Nadzorcza pracowała w dwóch 
składach.

W I półroczu 2016 roku w składzie wybranym na kaden-
cję 2013-2016.

W tym czasie stan osobowy i struktura organizacyjna 
Rady była następująca:

Prezydium Rady:
1. Antoni Hoffman - Przewodniczący
2. Marian Czubak - Z-ca Przewodniczącego 
3. Wiesława Madoń  - Sekretarz 

oraz Przewodniczący poszczególnych Komisji.

Komisja Rewizyjna:
1. Józef Jaworski - Przewodniczący
2. Stanisław Wiśniewski - Z-ca Przewodniczącego
3. Wiesław Lejkowski - Członek 
4. Barbara Marzec - Członek 
5. Andrzej Mazuś - Członek

Komisja Samorządowo-Organizacyjna
1. Bożena Chodorowska - Przewodnicząca 
2. Irena Dąbkowska - Z-ca Przewodniczącej
3. Bogusława Harden - Członek 
4. Zofia Małecka - Członek
5. Krystyna Rymarczyk - Członek

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
1. Joanna Mróz - Przewodnicząca 
2. Ryszard Bobel - Z-ca Przewodniczącej
3. Robert Adach - Członek 
4. Piotr Mazur - Członek 
5. Jan Palak - Członek

Społeczna Komisja Mieszkaniowa
1. Bożenna Skotnicka - Przewodnicząca 
2. Jerzy Więckowski - Z-ca Przewodniczącej
 (zmarł w listopadzie 2014 r.)
3. Barbara Buraczyńska - Członek

Po przeprowadzeniu głosowania na wszystkich czę-
ściach Walnego Zgromadzenia, uchwałą Nr 13/2016 
zgodnie z §35 ust. 7 Statutu Spółdzielni potwierdzoną 
na posiedzeniu kolegium w dniu 28 czerwca 2016 r. zo-
stała wybrana Rada Nadzorcza na trzyletnią kadencję, tj. 
na lata 2016-2019.

W dniu 11 lipca 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie 
n o w e j  R a d y,  n a  k t ó r y m  d o k o n a n o  w y b o r u 
Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego 
i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Przewodniczących 
Komisji Problemowych.

Po wyborach skład Rady i jej struktura organizacyjna 
przedstawia się następująco:

Prezydium Rady
1. Andrzej Zięba - Przewodniczący 
2. Wiesław Lejkowski - Z-ca Przewodniczącego
3. Anna Berus  - Sekretarz
oraz Przewodniczący poszczególnych Komisji.

Skład Komisji:
Komisja Rewizyjna
1. Jan Pastucha - Przewodniczący 
2. Zofia Mazuś - Z-ca Przewodniczącego
3. Anna Barczyńska - Członek
4. Marta Bartkow - Członek
5. Jolanta Smalej - Członek

Komisja Samorządowo - Organizacyjna
1. Halina Rój  - Przewodnicząca
2. Renata Janowska - Z - ca Przewodniczącej
3. Wiesław Iskra - Członek
4. Piotr Małek - Członek
5. Iwona Rydz - Członek

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
1. Ryszard Bobel - Przewodniczący 
2. Jan Murlak - Z - ca Przewodniczącego
3. Robert Adach - Członek
4. Witold Gospodarek - Członek
5. Jan Palak - Członek

Społeczna Komisja Mieszkaniowa
1. Barbara Buraczyńska - Przewodnicząca
2. Leszek Lewandowski - Z - ca Przewodniczącej
3. Hanna Burdon - Członek
Ustalanie kierunkowych zadań spółdzielni, kontrola 

i nadzór nad całokształtem działalności stanowią statuto-
we kompetencje Rady Nadzorczej, która wypełniała je 
podczas posiedzeń oraz na spotkaniach komisji proble-
mowych. W minionym roku odbyło się 10 plenarnych 
posiedzeń Rady, w tym 5 posiedzeń nowej kadencji oraz 
ogólnie 4 posiedzenia Prezydium. Analizowaniem i opi-
niowaniem spraw wnoszonych pod obrady plenarne Rady 
zajmowały się komisje problemowe, które odbyły łącznie 
21 posiedzeń. W trakcie posiedzeń Rada rozpatrywała 
sprawy  związane z funkcjonowaniem Spółdzielni, zgło-
szone przez Zarząd, organy samorządowe oraz członków. 

 SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ PRACOWNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOLEJARZ”

W LUBLINIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 ROKU
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Komisje problemowe przeprowadzały szczegółową 
analizę i poddawały ocenie sprawy objęte porządkiem 
posiedzeń Rady oraz proponowane przez Zarząd rozwią-
zania, przedstawiały swoje wnioski i propozycje. Zgodnie 
z zakresem swoich kompetencji badały i analizowały 
problemy podnoszone w korespondencji.

W posiedzeniach Rady uczestniczyli członkowie Zarządu, 
Przewodniczący Rad Osiedli nie będący równocześnie 
członkami Rady Nadzorczej oraz w miarę potrzeby inni 
pracownicy Spółdzielni. Zasadą stosowaną na posiedze-
niach R ady Nadzorczej  było zasięganie opini i 
Przewodniczących Rad Osiedli oraz informowanie o wy-
suwanych wnioskach i postulatach w sprawach interesu-
jących Radę Nadzorczą. 

Zróżnicowana tematyka posiedzeń Rady wynikała 
z bieżącej działalności Spółdzielni, dotyczyła kluczowych 
zagadnień prawnych, gospodarczych, samorządowych 
i społecznych. W roku sprawozdawczym zgodnie z kom-
petencjami Rada podjęła 40 uchwał. 

Działająca w okresie I półrocza ubiegłego roku Rada 
Nadzorcza poprzedniej kadencji podjęła 18 uchwał. Część 
z nich dotyczyła tematów cyklicznie powtarzających się 
każdego roku, takich jak:
• przyjęcie „Sprawozdania z realizacji zadań gospodar-

czych Spółdzielni za 2015 rok”;
• zatwierdzenie planów rzeczowych remontów zasobów 

Spółdzielni na 2016 rok;
• podział na części Walnego Zgromadzenia i ustalenie 

zasad zaliczania członków do poszczególnych jego 
części;

• rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w sprawach 
członkowskich.

W wymienionym okresie w ramach swojej działalności 
Rada Nadzorcza podjęła także uchwały dotyczące:
• ustalenia klucza podziału mandatów do Rady 

Nadzorczej;
• ustalenia liczby członków Rad Osiedli na kadencję 

2016 – 2019;
• zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli Spółdzielni 

na zjazd przedkongresowy i delegata na Walne 
Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie;

• uznania za nieściągalną należność z tytułu czynszu 
i  opłat  za  media  za  lok al  mieszk alny  pr z y 
ul. Krzemienieckiej 1;

• obniżenia ceny lokalu mieszkalnego położonego przy 
ul. Krańcowej 84; 

• wyrażenia zgody na przejęcie, w związku z zadłuże-
niem w opłatach eksploatacyjnych, przez Spółdzielnię 
po drugiej bezskutecznej licytacji komorniczej spół-
dzielczego własnościowego prawa do lokalu miesz-
kalnego położonego przy ulicy Hirszfelda 21;

• wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej 
Spółdzielni na 2016 r. w części dotyczącej Administracji 
Osiedla im. L. Kruczkowskiego.

Rada Nadzorcza zaakceptowała projekt i zatwierdziła 
„Regulamin wyodrębniania na własność lokali mieszkal-
nych wybudowanych z wykorzystaniem środków finan-
sowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego”.

W II półroczu 2016 roku Rada Nadzorcza obecnej ka-
dencji dokonała:
• analizy działalności gospodarczej Spółdzielni i przy-

jęła sprawozdanie z tej działalności za I półrocze 2016 r.;
• korekty rzeczowego planu remontów na 2016 r. 

w osiedlach Kalinowszczyzna i Bronowice III - Maki;
• wyboru Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozda-

nia finansowego za 2016 rok;
• analizy stanu zatrudnienia w Spółdzielni i zatwierdzi-

ła strukturę organizacyjną Spółdzielni na 2017 rok.
Realizując swoje zadania przeanalizowała i zatwierdzi-

ła założenia do planu gospodarczego oraz plan gospo-
darczy, plan kosztów nieruchomości Spółdzielni  na 2017 
rok a także stawki opłat eksploatacyjnych.

Mając na uwadze wnioski zgłaszane do Zarządu 
Spółdzielni przez mieszkańców wprowadziła zmianę 
w „Regulaminie porządku domowego i współżycia 
mieszkańców” dopuszczającą możliwość przejęcia obo-
wiązku sprzątania klatek schodowych przez firmę 
sprzątającą.

Wykonując dyspozycję Walnego Zgromadzenia Rada 
Nadzorcza podjęła uchwałę określającą zasady gospoda-
rowania środkami przeznaczonymi na działalność orga-
nizacyjno-promocyjną.

Oprócz wymienionych wyżej, Rada Nadzorcza podjęła 
w minionym roku uchwały dotyczące:
• wprowadzenia zmian w „Regulaminie rozliczania 

kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków 
w zasobach PSM „Kolejarz”; 

• obniżenia ceny wywoławczej lokali mieszkalnych 
położonych przy ul. Młodzieżowej 12 oraz Okrzei 4 
przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu, 
w związku z brakiem osób zainteresowanych pomimo 
wielokrotnych ogłoszeń w prasie.

Zmiany w „Regulaminie rozliczania kosztów dostawy 
wody i odprowadzania ścieków w zasobach PSM „Kolejarz” 
miały jedynie charakter porządkowy dostosowujący 
obecny stan faktyczny do obowiązujących regulacji 
prawnych.

Rada rozpatrywała także wnioski i podjęła uchwały 
w sprawach członkowskich. 

W 2016 roku w sprawach członkowskich podjęto łącznie 
13 uchwał, z tego 11 w sprawie wykreślenia z rejestru 
członków osób, które utraciły prawo do lokalu poprzez 
zbycie lub w postępowaniu egzekucyjnym i nie złożyły 
pisemnej rezygnacji z członkostwa. Wcześniej podjęte 
uchwały o wykluczeniu z grona członków, w związku 
z całkowitą spłatą zadłużenia w stosunku do 2 osób zo-
stały uchylone, w efekcie czego członkostwo tych osób 
w Spółdzielni zostało przywrócone.

W swych całorocznych działaniach Rada Nadzorcza 
szczególny nacisk kładła na stałe monitorowanie 
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i utrzymanie właściwej kondycji finansowej Spółdzielni, 
zabezpieczając prawidłową realizację podjętych decyzji 
gospodarczych. 

Dwukrotnie w ciągu roku dokonana została analiza 
działalności gospodarczej, tj. za I półrocze i za cały rok. 
Faktyczne wykonanie zadań odnoszono do wskaźników 
ustalanych w przyjętych planach.

Rada Nadzorcza we wnioskach zalecała przestrzeganie 
dyscypliny finansowej, oszczędne gospodarowanie finan-
sami Spółdzielni, a także systematyczne kontrolowanie 
wskaźników zadłużenia oraz skuteczne egzekwowanie 
należności czynszowych. Opierając się na opinii Zarządu 
i Rad Osiedli oraz na dotychczasowych doświadczeniach, 
Rada Nadzorcza popierała aktywną politykę windykacyjną 
wobec osób uchylających się od obowiązku wnoszenia 
opłat eksploatacyjnych.

Rada Nadzorcza analizowała stan zatrudnienia 
w Spółdzielni w kontekście stojących przed nią zadań. 
Uznała za zasadną zmianę w strukturze organizacyjnej 
Spółdzielni na 2016 r. w części dotyczącej Administracji 
Osiedla im. L. Kruczkowskiego ze względu na wymogi 
zawarte w Studium Wykonalności projektu p.n. 
„Modernizacja przestrzeni osiedla im. L. Kruczkowskiego”. 
Realizacja projektów zrealizowanych przy pomocy 
środków unijnych przyniosła dla Spółdzielni wiele wy-
miernych korzyści w postaci nowoczesnych urządzeń 
takich jak: dźwigi osobowe, hydrofornie, dodatkowe 
wyposażenie na placach zabaw czy monitoring ale też 
obowiązek utworzenia i utrzymania stanowiska konser-
watora obiektów unijnych, które ma zapewnić właściwą 
troskę i dbałość o obiekty i urządzenia wykonane z dota-
cji unijnej.

Po uzyskaniu opinii poszczególnych Rad Osiedli odnoszą-
cych się do zatrudnienia w Administracjach, a także opinii 
Komisji Samorządowo - Organizacyjnej dotyczącej biura 
Zarządu i Spółdzielni jako całości, Rada Nadzorcza zatwier-
dziła strukturę organizacyjną na 2017 rok. 

W jednym z posiedzeń Rady uczestniczył Biegły 
Rewident, który przedstawił swoją opinię na temat 
sprawozdania finansowego oraz szczegółowo omówił 
na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat 
wszystkie wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową 
Spółdzielni.

Rada z zadowoleniem przyjęła informację, iż wyniki 
finansowe Spółdzielni kształtują się na wysokim poziomie, 
a sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno 
we wszystkich istotnych aspektach sytuację majątkowo-
-finansową Spółdzielni. 

W minionym roku do Rady Nadzorczej wpłynęło łącznie 
14 pism, z tego:
• 5 pism do wiadomości Rady (adresatem był Zarząd 

Spółdzielni),
• 1 pismo zawierające prośbę o uchylenie uchwały 

o wykluczeniu, 
• 2 pisma dotyczyły rozliczenia kosztów ciepła,
• 1 pismo w sprawie rozliczenia zużycia wody,

• 2 pisma w sprawie nieprawidłowej wentylacji w miesz-
kaniu,

• 2 pisma w sprawie konserwacji zieleni,
• 1 pismo w sprawie ujęcia w planie remontów ciągu 

pieszo-jezdnego w osiedlu Pogodna.
Wszystkie pisma przed ich końcowym rozpatrzeniem 

przez Radę, były wcześniej rozpatrywane przez odpo-
wiednie komisje problemowe, które wnikliwie analizo-
wały problem, a w razie konieczności dokonywały wizji 
lokalnej w mieszkaniach lub osiedlach.

Rada Nadzorcza brała aktywny udział w przygotowaniu 
materiałów na Walne Zgromadzenie, które obradowało 
w czerwcu minionego roku. Przeanalizowała i zaopinio-
wała sprawozdanie finansowe za 2015 rok ze szczególnym 
uwzględnieniem bilansu i wskaźników charakteryzujących 
gospodarkę Spółdzielni w roku objętym sprawozdaniem. 
Opiniowała i zgłaszała swoje uwagi do propozycji podzia-
łu nadwyżki bilansowej oraz oznaczenia najwyższej sumy 
zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w związ-
ku z planowanym kredytem na termomodernizację bu-
dynków w osiedlu Łąkowa. Sformułowała całościową 
ocenę działalności Spółdzielni i jej Zarządu. 

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia efekty gospodarczo-
-finansowe Spółdzielni osiągnięte w 2016 r. Zdaniem Rady, 
Spółdzielnia jest zarządzana właściwie i kompetentnie 
o czym świadczy stan techniczny naszych zasobów oraz 
coraz lepsze i bezpieczniejsze warunki zamieszkiwania, 
a także wygląd estetyczny budynków i terenów osiedlo-
wych.

Pozytywna ocena wynikająca z dobrej pracy Zarządu 
Spółdzielni upoważnia Radę Nadzorczą do skierowania 
do Walnego Zgromadzenia wniosku o udzielenie człon-
kom Zarządu absolutorium za działalność w 2016 roku. 

Podsumowując całoroczną działalność Rady Nadzorczej 
należy zaznaczyć, że jej członkowie sumiennie, rzetelnie 
i z dużym zaangażowaniem wypełniali swoje obowiązki. 
Każdą rozpatrywaną sprawę gruntownie analizowano, by 
w efekcie podejmowane decyzje uwzględniały interes 
zarówno Spółdzielni jak i jej mieszkańców. Na podkreśle-
nie zasługuje fakt, iż frekwencja członków na plenarnych 
posiedzeniach Rady w ubiegłym roku wyniosła 95%, co 
świadczy o wysokim stopniu odpowiedzialności za udzie-
lone zaufanie do reprezentowania interesów mieszkańców 
Spółdzielni.

Zarządowi, członkom Rad Osiedli oraz działaczom Rad 
Dzielnic, Rada Nadzorcza składa serdeczne podziękowa-
nia za dobrą, owocną współpracę. 

Sprawozdanie zostało przyjęte na posiedzeniu plenar-
nym w dniu 27.04.2017 r
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SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU PRACOWNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOLEJARZ” W LUBLINIE

z działalności w 2016 roku (skrócone)
I. STAN ORGANIZACYJNY SPÓŁDZIELNI.
Działalność Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Lublinie w roku sprawozdawczym 2016 prowa-

dzona była na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 119, 
poz.1116 z późn. zm.), Ustawy – Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. 

zm.) oraz postanowień zawartych w Statucie i innych przepisach wewnętrznych Spółdzielni.
Spółdzielnią kierował Zarząd w składzie:

inż. Ryszard Petkowicz – Prezes Zarządu

mgr inż. Witold Pawłowski – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjno – Technicznych

Marianna Markiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych 
W roku ubiegłym odbyło się 41 posiedzeń Zarządu, w tym 16 w sprawach członkowskich, na których rozpatrywano 

sprawy wymagające decyzji kolegialnych. Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rady Nadzorczej 
i Komisjach Rady Nadzorczej oraz w posiedzeniach Rad Osiedli. Realizując swoje kompetencje Zarząd zwołał Walne 
Zgromadzenie przeprowadzone w 5 częściach w dniach od 06 czerwca 2016 r. do 15 czerwca 2016 r.

Zasoby Spółdzielni zgrupowane są w 5 osiedlach:

Osiedle  „Bronowice III - Maki”

Osiedle „Kalinowszczyzna”

Osiedle im. L. Kruczkowskiego

Osiedle „Łąkowa”

Osiedle „Pogodna”

Poza wymienionymi osiedlami w zasobach Spółdzielni znajduje się budynek mieszkalny przy ul. Rowerowej 13 oraz 
budynek administracyjno-biurowy przy ul. Nadbystrzyckiej 11 będący siedzibą Zarządu Spółdzielni.

Na koniec 2016 roku w zarządzanych zasobach Spółdzielni znajdowało się 7167 mieszkań, 134 lokali użytkowych 

i 521 garaży.
Liczba członków Spółdzielni na dzień 31.12.2016 r. wynosiła ogółem 5737 w tym:

• 5617 członków i współczłonków,
• 72 członków oczekujących,
• 27 członków posiadających prawo do garażu,
• 21 członków posiadających prawo do innych lokali użytkowych.

Średnie zatrudnienie w Spółdzielni w 2016 r. wynosiło 139 etatów.
II. DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWA.
W ramach tej działalności załatwiane były sprawy związane z nabywaniem i zbywaniem lokali, dziedziczeniem, 

spadkobraniem, darowiznami, zamianami itp. W związku z dokonywanymi zmianami tytułów prawnych do lokali, 
w poczet członków Spółdzielni przyjęto 24 osoby, w tym:
• 7 - z tytułu nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (3 - z tytułu kupna, 4 - darowizny), 
• 9 - z tytułu nabycia prawa odrębnej własności lokalu (3 - na podstawie kupna, 5 - na podstawie darowizny,  

1 - w wyniku zamiany),
• 1 - z tytułu podziału majątku po ustaniu małżeństwa, 
• 1 - po licytacji przeprowadzonej przez komornika sądowego, 
• 1 - z tytułu sprzedaży przez Spółdzielnię w drodze przetargu, 
• 3 - z tytułu uznania roszczenia w trybie art. 14 i 15 USM, 
• 1 - z tytułu posiadania lokalu użytkowego, 
• 1 - z tytułu tzw. współczłonkostwa.

Z rejestru członków Spółdzielni skreślono 210 osób, w tym:
• 96 - na skutek zgonu, 
• 64 - w związku ze sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i prawa odrębnej własności lokalu,
• 41 - z tytułu darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności do lokalu, 
• 2 - z tytułu umowy dożywocia,
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• 1 - z tytułu zamiany, 
• 2 - z tytułu działu spadku, 
• 1 - na skutek licytacji, 
• 3 - w związku z rezygnacją z członkostwa przez członków oczekujących. 

Decyzją Rady Nadzorczej z rejestru członków wykreślono 11 osób, które utraciły prawo do lokalu poprzez zbycie 
lub w postępowaniu egzekucyjnym i nie złożyły pisemnej rezygnacji z członkostwa w Spółdzielni.

W 2016 roku kontynuowano proces ustanawiania odrębnej własności lokali. Na wniosek zainteresowanych podpi-
sano 24 akty notarialne dla lokali mieszkalnych, z tego 4 ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, 18 
ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 2 w związku z ustanowieniem i przeniesieniem odrębnej wła-
sności oraz sprzedaży lokali, na które poprzednio zawarte były umowy najmu.

Ustanowiono i przeniesiono także prawo odrębnej własności do 1 lokalu użytkowego.
Liczbę mieszkań oraz strukturę ich własności w rozbiciu na osiedla według stanu na 31.12.2016 r. przedstawia 

poniższa tabela:
TABELA NR 1

Osiedle
Prawo

odrębnej  
własności

Spółdzielcze 
własnościowe 

prawo do lokalu

Spółdzielcze  
lokatorskie prawo  

do lokalu

Umowy
najmu

Razem

Kalinowszczyzna 1131 930 31 16 2108
Bronowice III - Maki 1166 744 117 3 2030
im. L. Kruczkowskiego 1013 654 21 7 1695
Pogodna 817 232 19 12 1080
Łąkowa 75 152 - - 227
Rowerowa 8 1 - 18 27
Razem w Spółdzielni: 4210 2713 188 56 7167

Liczbę i strukturę lokali użytkowych i garaży pokazuje poniższa tabela.
TABELA NR 2

Osiedle

Garaże
Razem 
garaże

Lokale użytkowe
Razem lokale  

użytkoweWłasno-
ściowe

Odrębna 
własność

Umowy 
najmu

Własnościowe 
prawo  

do lokalu

Odrębna 
własność

Umowy 
najmu

Kalinowszczyzna 94  116 - 210 - 2 30 32

Bronowice - Maki  17  31 37  85 2 1 42 45

Kruczkowskiego  77  5 - 82 2 4 32 38

Pogodna  47  92 - 139 8 2 5 15

Łąkowa  -  - - - 1 1 - 2

Rowerowa  3  - 2 5 1 - 1 2

Razem w Spółdzielni: 238 244 39 521 14 10 110 134

W ramach działalności członkowsko-mieszkaniowej przygotowywano i sprawdzano pod względem formalno-
-prawnym dokumenty potwierdzające tytuły prawne do lokali oraz ewentualne zobowiązania finansowe wobec 
Spółdzielni. Dokumenty te były niezbędne do sporządzenia aktów notarialnych. Możliwość swobodnego dyspono-
wania lokalami o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności powoduje, że trwa 
nieustanny ruch tymi lokalami. Stąd też działalność członkowsko-mieszkaniowa polegała w dużej mierze na obsłudze 
członków Spółdzielni i osób nie będących członkami w zakresie spraw związanych ze zbywaniem i nabywaniem 
lokali. Na przestrzeni roku 2016 przyjęto 285 umów notarialnych dotyczących kupna-sprzedaży lokalu, darowizny, 
umów dożywocia, notarialnie sporządzonych poświadczeń dziedziczenia.

W roku minionym Spółdzielnia pozyskała 5 lokali mieszkalnych z czego 3 w wyniku wykonanych eksmisji,  
1 w wyniku adaptacji z lokalu użytkowego, 1 po zgonie członka Spółdzielni.

Zgodnie z przepisami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - art.11 ust.2 - po opróżnieniu lokali wolnych 
w sensie prawnym ogłaszane były przetargi na pierwszeństwo w ustanowieniu prawa odrębnej własności lokalu. 
Ogłoszenia o przetargach wielokrotnie były zamieszczane w prasie lokalnej i krajowej, na stronie internetowej 
Spółdzielni, na stronie internetowej OLX oraz poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych w administracjach 
osiedli i budynkach mieszkalnych, w budynku Zarządu Spółdzielni a także w budynkach wyższych uczelni znajdują-
cych się w pobliżu budynku Zarządu Spółdzielni. W roku 2016 r. przeprowadzono 2 przetargi, z czego 1 na ustano-
wienie odrębnej własności lokalu, 1 na ustanowienie i sprzedaż prawa odrębnej własności. Pomimo starań przez 



12

wiele miesięcy brak było i jest chętnych na pozostałe 3 mieszkania. W dużej mierze przyczyną takiego stanu rzeczy 
może być brak środków finansowych na kredyty z programu Mieszkanie Dla Młodych.

W związku z utrzymywaniem się zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych prowadzono korespondencję z osobami 
zajmującymi mieszkania po zmarłych członkach Spółdzielni w sprawie uregulowania stanu prawnego lokalu i ure-
gulowania zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych. Przygotowywano dokumenty do wniesienia przez Spółdzielnię 
wniosków do Sądu o stwierdzenie nabycia praw do spadku po zmarłych członkach Spółdzielni. Na bieżąco prowa-
dzona była współpraca z Wydziałem Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta w Lublinie oraz Urzędem Stanu Cywilnego 
w Lublinie. Efekt tych działań jest niewspółmierny do ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów związanych z zapy-
taniem o zameldowanie w Lublinie lub na terenie kraju, odpisy aktów zgonu, aktów zawarcia związku małżeńskiego, 
aktów urodzenia itp. Na około 30 wysłanych pism stan prawny lokalu został uregulowany w 6 przypadkach ale bez 
efektów finansowych czyli bez spłaty zadłużenia. Na podstawie bieżącej analizy akt członkowskich wysłano również 
83 pisma do ewentualnych spadkobierców w sprawie uregulowania stanu prawnego lokalu po zgonie osób bliskich. 
W 99,5% lokale nie były zadłużone. Stan prawny uregulowano w 30 przypadkach. 

W związku z przekazanymi do realizacji wyrokami eksmisyjnymi współpracowano również z Wydziałem Spraw 
Mieszkaniowych Urzędu Miasta Lublin. W minionym roku Urząd Miasta wskazał 5 lokali socjalnych. Do lokali socjalnych 
przeprowadziły się 3 rodziny.

Na dzień 31.12.2016 r. Spółdzielnia posiadała 9 zasądzonych eksmisji bez uprawnień do lokalu socjalnego.
W ramach ustawowych obowiązków, prowadzone są i uaktualniane rejestry członków Spółdzielni, właścicieli loka-

li nie będących członkami Spółdzielni, ksiąg wieczystych, wpisanych hipotek, aktów notarialnych ustanowionych 
odrębnych własności lokali.

Prowadzona była codzienna obsługa interesantów polegająca na udzielaniu informacji związanej z tytułem 
prawnym do lokali, wydawaniu stosownych zaświadczeń i dokumentów do instytucji zewnętrznych.

III. DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWO-KONSERWACYJNA.
W 2016 roku Spółdzielnia zarządzała 129 budynkami, w tym 112 mieszkalnymi stanowiącymi zasoby Spółdzielni 

oraz jednym budynkiem będącym wspólnotą na podstawie zawartej umowy o zarządzanie. 
W kontekście realizacji zadań gospodarki zasobami mieszkaniowymi, istotne znaczenie ma wiek budynków, który 

w przypadku naszej Spółdzielni jest bardzo zróżnicowany, gdyż zasoby powstawały na przestrzeni 59 lat istnienia 
Spółdzielni.

Na dzień 31.12.2016 r. wiek budynków mieszkalnych w poszczególnych osiedlach przedstawiał się następująco:
TABELA NR 3

Lp Osiedle
Ilość 

budynków 
ogółem

Liczba budynków wg lat eksploatacji

do 20 21 do 25 26 do 30 31 do 35 36 do 40 41 do 45 46 do 50 powyżej 50

1 Kalinowszczyzna 34      3 25 6

2 Bronowice III-Maki 32 3 1  2 1 15 4 6

3 Kruczkowskiego 23     1 19 2 1

4 Pogodna 19   8 10 1    

5 Łąkowa 2  2       

6 ul. Rowerowa 13 1       1  

7 Kruczkowskiego 22 1      1   

Razem: 112 3 3 8 12 3 38 32 13

Struktura procentowa 100% 2,68% 2,68% 7,14% 10,71% 2,68% 33,93% 28,57% 11,61%

Jak wynika z tabeli, najwięcej budynków ma ponad 40 lat. Dlatego podstawowym zadaniem Zarządu Spółdzielni 
i administracji osiedli było utrzymanie budynków i osiedlowej infrastruktury w należytym stanie technicznym, po-
prawa bezpieczeństwa zamieszkiwania i korzystania z urządzeń budynkowych i osiedlowych, a także dbałość o es-
tetykę budynków i ich otoczenia.

W marcu 2016 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła plany rzeczowe remontów zasobów. Wynikały one z potrzeb 
ustalanych w trakcie corocznych przeglądów zasobów i były odnoszone do możliwości finansowych poszczegól-
nych nieruchomości. Do realizacji przyjmowano zadania niezbędne do wykonania, na które było zabezpieczenie 
finansowe.
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Zestawienie ważniejszych robót finansowanych funduszem remontowym, wykonanych w zasobach Spółdzielni 
w 2016 roku przedstawia tabela nr 4.

TABELA NR 4

Zestawienie najważniejszych robót remontowych wykonanych w roku 2016 r. w zasobach mieszkaniowych " PSM "Kolejarz" w Lublinie 

Lp Wyszczególnienie robót Jedn. miary Spółdzielnia
Osiedle

Kalinowszczyzna
Bronowice 

III- Maki
Pogodna Kruczkowskiego Łąkowa

1 Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach mieszk. 22 7 0 5 10 0
2 Wymiana okienek piwnicznych i w pralniach szt. 8 4 0 0 4 0
3 Wymiana okien w lokalach użytkowych. m2 665,04 0 0 0 665,04 0
4 Docieplenie ścian m2 3237,68 0 3218 0 19,68 0
5 Docieplenie stropodachów m2 1911 1911 0 0 0 0
6 Docieplenie podłóg parterów m2 1478 824 654 0 0 0
7 Remont dachów m2 465,5 0 400 0 65,5 0
8 Wymiana obróbek blacharskich m2 204 42 160 0 2 0
9 Wymiana rynien i rur spustowych. mb 485 30 320 23 112 0

10 Remont balkonów szt. 432 30 0 0 402 0
11 Malowanie elewacji m2 4424,65 165 3002 107 1150,65 0
12 Malowanie klatki schod. bud.niskie szt. 13 4 2 3 4 0
13 Mal. klatki schod - bud. wysokie szt. 5 1 1 1 2 0
14 Remont wejść do budynku szt. 3 3 0 0 0 0
15 Wymiana drzwi wejściowych. do bud. szt 15 1 6 0 8 0
16 Opaski wokół budynku m2 46 15 0 31 0 0
17 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. m2 3291,96 204 470 2297 320,96 0
18 Wykonanie nawierzchni asfaltem. m2 310,84 0 0 0 310,84 0
19 Doszczelnienie instalacji gazowej mieszk. 216 188 10 0 18 0
20 Remont kominów wentylacyjnych budynki 5 2 3 0 0 0
21 Wymiana wodomierzy szt. 5888 2358 4 2754 8 764
22 Monitoring miejsc zagrożonych kpl 10 2 8 0 0 0
23 Rewitalizacja zieleni ha 0,5 0,5 0 0 0 0
24 Modernizacja i doposażenie placów zabaw - urządzenia szt 12 4 0 4 4 0
25 Montaż opraw z czujnikami ruchu szt 199 25 120 0 54 0
26 Montaż koszy na śmiecie szt 15 15 0 0 0 0
27 Remont instalacji elektrycznej bud 4 4 0 0 0 0
28 Remont rozdzielnicy głównej szt 11 4 7 0 0 0
29 Montaż rynien nad wejściami bud 2 2 0 0 0 0
30 Remont instalacji kanalizacyjnej-poziomy punkt 19 16 0 0 3 0
31 Montaż nawietrzaków okiennych szt 16 12 0 4 0 0
32 Monitoring osiedlowy kamery 4 0 0 0 4 0
33 Ułożenie terakoty na kondygnacjach technicznych m2 60 60 0 0 0 0
34 Pomiary elektryczne bud 8 8 0 0 0 0
35 Wykonanie daszków nad balkonami szt 96 0 8 0 88 0
36 Wymiana domofonów w mieszkaniach szt 5 5 0 0 0 0
37 Naprawa podjazdów do garaży m2 578 578 0 0 0 0
38 Remont kanalizacji burzowej punkt 3 3 0 0 0 0
39 Wykonanie hydroforni jednobudynkowych szt 3 0 0 3 0 0
40 Wykonanie oznakowania osiedla. szt. 14 6 2 0 6 0
41 Remont altan śmietnikowych szt. 9 0 2 6 1 0
42 Wymiana głowic grzejnikowych szt 70 70 0 0 0 0
43 Remont instalacji wodociągowej bud 12 2 0 0 10 0
44 Wymiana ławek na nowe szt 19 19 0 0 0 0
45 Wymiana bramy wjazdowej do garaży szt 1 1 0 0 0 0
46 Montaż tablic ogłoszeniowych szt 10 10 0 0 0 0
47 Remont altan śmietnik./malowanie szt. 2 2 0 0 0 0
48 Wymiana grzejników na kl. sch. i w pralni szt. 5 5 0 0 0 0
49 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych szt 20 0 20 0 0 0
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Wielkość dochodów i wydatków z funduszu remontowego w 2016 roku w poszczególnych osiedlach pokazuje 
poniższa tabela.

TABELA NR 5

BO - bilans otwarcia roku 2016
Dane przedstawione w powyższych tabelach pokazują jakie najważniejsze prace wykonano w zasobach Spółdzielni, 

ile posiadano i ile wydatkowano na to środków. 
W 2016 roku sukcesywnie realizowane były między innymi zadania takie jak:

• kontynuacja realizacji programu termomodernizacji, w tym:
 − docieplenia ścian budynków, 
 − wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
 − docieplenia podłóg mieszkań na parterach budynków i stropodachów, 
 − wymiana okien na klatkach schodowych,

• wymiana wodomierzy, 
• renowacja zieleni osiedlowej oraz modernizacja placów zabaw.

W ramach termomodernizacji prowadzonej od wielu lat, docieplone zostały w całości zasoby Spółdzielni z wyjątkiem 
osiedla Pogodna, w którym pozostały niedocieplone budynki od strony balkonów przy ul. Pogodnej 30,32, 32A, 34A, 
34, Rudlickiego 11,15,17 i Majdan Tatarski 23. Posiadane środki na funduszu remontowym nie pozwoliły dotychczas 
na wykonanie robót, a na wsparcie kredytem mieszkańcy tych nieruchomości nie wyrazili zgody. 

Istotnym sposobem termomodernizacji zasobów mieszkaniowych była wymiana stolarki okiennej z drewnianej 
na PCV. Nowe okna, poza dobrą izolacją termiczną, są odporne na wiatry i mrozy oraz hamują przenikanie wody 
opadowej do mieszkań. Jednocześnie doskonale tłumią hałas, co zwiększa komfort zamieszkiwania w naszych 
osiedlach.

W 2016 r. praktycznie został zakończony proces wymiany stolarki okiennej. W ciągu całego roku wymieniono sto-
larkę okienną tylko w 22 lokalach mieszkaniach. 

Docieplenie podłóg mieszkań realizowano w technologii BSO firmy Henkel przy użyciu styropianu o grubości 7 cm. 
System ten posiada wszelkie wymagane prawem świadectwa i atesty, które umożliwiają zastosowanie go w piwnicach 
budynków wielorodzinnych. Wykonane docieplenie zapewnia odtworzenie izolacji termicznej jak również odtwo-
rzenie izolacji parochronnej stropu, co znacząco zmienia komfort zamieszkiwania w mieszkaniach położonych na 
parterach w budynku.  

Ogółem w 2016 r. w naszych zasobach docieplono podłogi mieszkań zlokalizowanych na parterze budynków 
na powierzchni 1478 m2. 

W ubiegłym roku kontynuowano proces wymiany wodomierzy na elektroniczne z odczytem radiowym. Analiza po-
równawcza rozliczenia wody przed montażem wodomierzy i po wymianie na wodomierze z odczytem radiowym wy-
kazała znaczne obniżenie ilości wody nie bilansującej się. Metoda ta pozwala na bardzo wczesne wykrywanie niepra-
widłowości związanych np. z zatrzymaniem się jednostki liczącej oraz pozwala na dokonanie jednoczesnego odczytu 
wszystkich wodomierzy w danym bloku. W 2016 r. zamontowano 5888 sztuk wodomierzy z odczytem radiowym. 

Realizacja szeregu robót remontowo – konserwacyjnych, usuwanie uszkodzeń i niesprawności, a także skutków 
wandalizmu prowadzona była przez konserwatorów osiedlowych, zaś roboty specjalistyczne wymagające fachowej 
wiedzy i umiejętności, a także odpowiedniego usprzętowienia zlecane były podmiotom zewnętrznym wyłanianym 
w drodze przetargów publicznych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom zgodnie z prawem budowlanym i energetycznym Spółdzielnia 
dokonywała w zarządzanych zasobach przeglądów instalacji gazowych i elektrycznych, przewodów kominowych 
i wentylacyjnych oraz przeglądów technicznych budynków.

Nadzór nad należytą realizacją robót remontowych objętych planem rzeczowym remontów sprawowali zastępcy 



15

Kierowników Osiedli – Inspektorzy Nadzoru, którzy posiadają wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz 
przynależą do Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierskiej.

W latach poprzednich Spółdzielnia otrzymała środki z Unii Europejskiej na realizację projektów p.n. „Renowacja 
osiedla Bronowice III - Maki” oraz ”Modernizacja osiedla im. L. Kruczkowskiego” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Realizacja obu projektów przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogra-
mem i została definitywnie zakończona. Dzięki temu mieszkańcy wyżej wymienionych osiedli zyskali wysokiej jako-
ści urządzenia i obiekty sfinansowane w znacznej części środkami unijnymi. 

Zarząd Spółdzielni w dalszym ciągu stara się pozyskiwać środki z innych źródeł, niż opłaty eksploatacyjne, na re-
alizację inwestycji pozwalających na obniżenie kosztów utrzymania budynków. W 2016 roku Spółdzielnia podjęła 
działania mające na celu uzyskanie świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów” dających 
możliwość odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych związanych z przebudową lub remontem budynków, 
wymianą stolarki okiennej, modernizacją oświetlenia.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej opublikowany został w ob-
wieszczeniu Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. (Dz. U. z dnia 12.12.2016 r. poz. 1184). Świadectwo efektywności 
energetycznej zawiera wartość wyrażoną w tonach oleju ekwiwalentnego (toe) równych energii finalnej planowanej 
do zaoszczędzenia w ciągu roku w wyniku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Świadectwa efektyw-
ności są zbywalne, a ich wartość określa ilość oleju ekwiwalentnego. W chwili obecnej jest to kwota około 1500 zł/
za toe. Spółdzielnia stara się o świadectwa o wartości około 224 toe, co jest równoważne kwocie około 336 000 zł.

Obok wymienionych wyżej zadań Zarząd oraz Administracje Osiedli prowadziły bieżącą obsługę mieszkańców, 
przyjmując i realizując zgłoszenia i interwencje związane z funkcjonowaniem urządzeń osiedlowych, usuwaniem 
usterek i awarii.

IV. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA
W 2016 roku działalność społeczno - kulturalna prowadzona była w osiedlu „Kalinowszczyzna” w Klubie Osiedlowym 

„Odeon”. Adresatami zajęć są wszyscy mieszkańcy osiedla, od dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez dzieci i młodzież 
w wieku szkolnym do dorosłych i seniorów. Obok działalności prowadzonej przez pracowników Klubu, jego pomiesz-
czenia wynajmowane były organizacjom i osobom prowadzącym zajęcia kulturalno – oświatowe i relaksacyjno - 
sportowe takie jak: nauka gry na instrumentach muzycznych, nauka języków obcych, pilates, zumba, metoda relak-
sacyjna Lowena, zajęcia ruchowe - Zdrowy Kręgosłup. W Klubie można było wziąć udział w zajęciach takich jak: za-
jęcia plastyczne - dla wszystkich grup wiekowych, różnorodne zajęcia taneczne, modelarskie, gry logiczne (szachy, 
go i inne), sekcja brydżowa, tematyczne warsztaty florystyczne i recyklingowe, warsztaty literackie, teatralne, białe-
go śpiewu. W okresie ferii zimowych i wakacji letnich prowadzone były w Klubie zajęcia dla dzieci w ramach akcji 
„Zima w Mieście” i „Lato w Mieście”. Łącznie w tych zajęciach wzięło udział ponad 100 dzieci. Akcje te współfinanso-
wane były przez Gminę Lublin. Klub uczestniczył także w programie „Dzielnice Kultury”, realizując 5 projektów kul-
turalnych i edukacyjnych. Ponadto w Klubie organizowane były wystawy i wernisaże artystyczne, wieczorki i koncer-
ty muzyczne, poetyckie, patriotyczne, okolicznościowe, prelekcje podróżniczo – geograficzne, spotkania z artystami 
i twórcami kultury. Klub był organizatorem imprezy plenerowej „Na Słomianym Rynku - spotkanie w świecie Słowian”.

Koszty prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej w Klubie wyniosły w 2016 r. 121 143 zł.

V. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA W ZAKRESIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI.
Koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych wyniosły w 2016 roku ogółem 36 651 695 zł, w tym eksploatacja 

bieżąca 25 425 434 zł, koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody 11 226 261 zł.
Strukturę kosztów eksploatacji w latach 2016 i 2015 w skali Spółdzielni oraz dynamikę ich zmian przed-

stawia poniższa tabela:
TABELA NR 6
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W stosunku do roku poprzedniego koszty wzrosły o 3,64% głównie z tytułu wzrostu kosztów ciepła oraz wydatków 
na remonty lokali użytkowych. Struktura kosztów zależnych od spółdzielni utrzymała się na podobnym poziomie jak 
w roku poprzednim. Koszty zależne od Spółdzielni stanowiły 43,87% wszystkich kosztów (w 2015 roku – 43,64%). 
Na koszty zależne złożyły się takie pozycje, jak: odpis na fundusz remontowy, koszty zarządzania, administrowania 
i eksploatacji, koszty utrzymania majątku spółdzielni oraz konserwacje własne. Koszty niezależne od spółdzielni 

stanowiły 56,13% wszystkich kosztów. 
WYKRES NR 1 

Analiza kosztów centralnego ogrzewania za rok 2016 dla lokali mieszkalnych wykazała w skali Spółdzielni wzrost 
kosztów średnio o 8,98% w porównaniu do roku poprzedniego. Koszt ogrzania 1 m2 mieszkania wyniósł średnio 
w Spółdzielni 2,11 zł. Porównanie kosztów jednostkowych c.o. w latach 2008-2016 przedstawia Wykres nr 2. 

WYKRES NR 2 
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Koszty podgrzania wody dla lokali mieszkalnych były niższe o 0,45% w porównaniu do roku 2015 i wyniosły 
od 17,19 zł/m3 dla budynku Rowerowa do 24,93 zł/m3 w osiedlu Łąkowa. Koszt podgrzania 1 m3 wody wyniósł 
średnio w Spółdzielni 21,60 zł. 
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Koszty dostawy wody w 2016 r. wyniosły 4 885 511 zł (2015 r.: 4 862 540). Średnie zużycie wody na osobę w Spółdzielni 
wyniosło 3,17 m3 miesięcznie.

Koszty wywozu nieczystości dla lokali mieszkalnych wyniosły 2 010 228 zł i były o 1,96% niższe w porównaniu 
do roku 2015 (w 2015 r.: 2 050 472 zł). Statystyczna średnioroczna opłata za wywóz nieczystości w zł/osobę/m-c 
wyniosła w skali Spółdzielni 11,62.

Koszty eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych były wyższe od przychodów z opłat czynszowych 
o 488 367,62 zł. Kwota ta zgodnie z art. 6.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zwiększa koszty eksploatacji 
nieruchomości w 2017 roku.

VI. WYNIK FINANSOWY SPÓŁDZIELNI ZA 2016 ROK
Za rok 2016 spółdzielnia osiągnęła wynik bilansowy brutto 1 567 141,92 zł a po odliczeniu podatku dochodowego 

w kwocie 331 347 zł nadwyżka bilansowa wyniosła 1 235 794,92 zł, w tym:

- najem lokali użytkowych - kwota 881.774,46 zł

- reklamy, dzierżawy terenu - kwota 257.718,94 zł

- działalność finansowa i operacyjna - kwota 141.033,04 zł

- niedobór na działalności społeczno - wychowawczej - kwota (-) 44.731,52 zł

Nadwyżka bilansowa - zdaniem Zarządu - winna być przeznaczona na:
 − pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi,
 − zasilenie funduszu remontowego,
 − pokrycie niedoboru działalności społeczno – wychowawczej,
 − zasilenie funduszu zasobowego i innych funduszy specjalnych.

Szczegółowy podział nastąpi na Walnym Zgromadzeniu Członków.
Informujemy również, że na podstawie zapisu art. 2 USM osoby nie będące członkami Spółdzielni nie korzystają 

z zysków z działalności gospodarczej Spółdzielni.

VII. WINDYKACJA ZADŁUŻEŃ.
Zadłużenia czynszowe na 31.12.2016 r. wyniosły ogółem 4 012 317 zł w tym:
lokale mieszkalne . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 536 035 zł
lokale użytkowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  462 586 zł 
garaże  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 696 zł
W poszczególnych osiedlach łączne zadłużenie na lokalach mieszkalnych, użytkowych i garażach przedstawiało 

się następująco:
Osiedle Kalinowszczyzna . . . . . . . . . . 1 320 972 zł
Osiedle Kruczkowskiego  . . . . . . . . . . .  883 527 zł
Osiedle Bronowice III - Maki  . . . . . . . 1 151 211 zł 
Osiedle Pogodna  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  428 147 zł
Osiedle Łąkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138 028 zł
Budynek Rowerowa 13 . . . . . . . . . . . . . .  19 373 zł 
Lokale przy ul. Kruczkowskiego 22  . . .  71 059 zł
Najwyższy wskaźnik zadłużeń w lokalach mieszkalnych wystąpił w budynku Rowerowa 13 i wynosił 16,24%, nato-

miast najniższy w osiedlu Pogodna 8,84%.
Średnie zadłużenie na jedno mieszkanie ogółem wynosiło 493,45 zł, najwyższe wystąpiło w budynku przy 

ul. Rowerowej 13 i wynosiło 735,88 zł, a najniższe w osiedlu Pogodna i wynosiło 350,23 zł.
Zadłużenia do jednego miesiąca stanowiły 8,98% ogółu zadłużeń, od jednego do trzech miesięcy 13,64% zadłużeń, 

natomiast zadłużenia wielomiesięczne 77,38% zadłużeń. 
Zadłużenia wielomiesięczne należały do 9,36% dłużników, a ich liczba na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 392 osoby. 

Średnie zadłużenie w tej grupie wynosiło 7 163 zł.
Zadłużenia na lokalach użytkowych wynosiły na koniec roku 462 586 zł, co daje wskaźnik 9,88%. W kwocie tej 

77,26% stanowią zadłużenia trzy i więcej miesięczne - jest to kwota 357 393 zł, w tym zadłużenia zasądzone i skiero-
wane do egzekucji komorniczej wynoszą 304 873 zł. Jest to 65,9% całości zadłużeń oraz 85,3% zadłużeń trzy i więcej 
miesięcznych.

Zadłużenia czynszowe na garażach na koniec 2016 r. wyniosły 13 696 zł - wskaźnik 3,36%.
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Windykacja należności to jedno z najważniejszych zadań w działalności Spółdzielni, gdyż zadłużenia czynszowe 
mają wpływ na kondycję finansową Spółdzielni. Działania windykacyjne prowadzone w 2016 r. polegały w szcze-
gólności na:
• systematycznej analizie stanu zadłużeń członków Spółdzielni i najemców lokali użytkowych, 
• wysyłaniu monitów i wezwań do zapłaty,
• wyłączaniu sygnału TV,
• wysyłaniu zawiadomień o skierowaniu sprawy do Sądu, a w przypadku lokali użytkowych rozwiązywanie  

z najemcami zalegającymi w opłatach umów najmu,
• wzywaniu na rozmowy z udziałem przedstawicieli Rad Osiedli,
• kierowaniu spraw do Sądu w trybie postępowania upominawczego o nakaz zapłaty,
• kierowaniu spraw do egzekucji komorniczej,
• wykluczaniu dłużników z rejestru członków Spółdzielni,
• kierowaniu spraw o eksmisję z zajmowanego lokalu (w przypadku własnościowego prawa do lokalu lub wyod-

rębnionej własności o licytację tego lokalu),
• wpisywaniu dłużników do Krajowego Rejestru Długów.

W minionym roku podjęto następujące działania windykacyjne:
• wysłano 732 wezwania do zapłaty na kwotę 2 438 181 zł. 

Wynikiem wysłanych wezwań do zapłaty była spłata całości zadłużenia przez 276 osób na kwotę 476 056 zł, 
a w części przez 224 osoby na kwotę 333 100 zł. Ogółem wpłacono 809 156 zł.
Wezwano na rozmowy z udziałem przedstawicieli Zarządu i Rad Osiedli 548 osób zalegających w opłatach czynszu 

na kwotę 961 653 zł. W efekcie rozmów oraz podjętych działań:
• 239 osób spłaciło zadłużenie w całości na kwotę 312 239 zł,
• 132 osoby spłaciły zadłużenie częściowo na kwotę 67 394 zł,

Ogółem wpłacono 379 633 zł, tj. 39,48 % zadłużenia osób wzywanych. Ponadto z 53 osobami spisano odpowiednie 
protokoły na okoliczność przeprowadzonych rozmów oraz ustalono termin spłaty zadłużenia.

• 32 osobom rozłożono na raty spłatę zadłużenia w kwocie 107 562 zł
• z 8 dłużnikami zawarto ugodę na ratalną spłatę zadłużenia w kwocie 61 268 zł 
• przed skierowaniem do Sądu 41 dłużników uregulowało zadłużenie na kwotę 144 629 zł
• do Sądu skierowano 77 spraw na kwotę 638 028 zł
• przed skierowaniem do komornika - zadłużenie zasądzone spłaciło 11 osób na kwotę 83 196 zł
• do egzekucji przez komornika przekazano 59 spraw na kwotę 396 198 zł,

Spłata za pośrednictwem komornika w 2016 r. wyniosła 189 062 zł
• przed licytacją z własnościowego prawa do lokali 2 dłużników uchroniła spłata zadłużenia w całości na kwotę 

49 773 zł 
• wykonano 3 eksmisje do lokali socjalnych. Efekt finansowy to kwota 79 636 zł
• w wyniku całkowitej spłaty zadłużenia w kwocie 47 977 zł Rada Nadzorcza uchyliła 2 uchwały o wykluczeniu 

z rejestru członków,
• z Krajowego Rejestru Długów wykreślono 5 dłużników po spłacie zadłużenia na kwotę 29 031 zł. 

Poniższe tabele obrazują działania windykacyjne w rozbiciu na osiedla.

LOKALE MIESZKALNE

OSIEDLE

Ilość 
dłużników 
z zadłuż.
3 m-ce 
i więcej

Wysłane
wezwania 
do zapłaty

Przeprowadzone 
rozmowy 

z dłużnikami
i ustalone 

terminy spłaty

Sprawy 
zasądzone

Sprawy 
skierowane 

do egzekucji 
komorniczej

Zasądzone eksmisje

Li
cy

ta
cj

e

ogółem
z lokalem 
socjalnym

Kalinowszczyzna 124 116 21 38 20 8 5 5

Bronowice III - Maki 112 176 7 34 18 5 - 3

Kruczkowskiego 93 193 12 30 15 1 1 9

Pogodna 37 81 10 12 6 2 1 4

Łąkowa 14 25 3 3 3 - - 2
budynek 
Rowerowa 13

2 2 - 1 1 - - -

Razem 382 593 53 118 63 16 7 23
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LOKALE UŻYTKOWE I GARAŻE

OSIEDLE
Ilość dłużników  
z zadłużeniem 
3 m-ce i więcej

Ilość wysłanych 
wezwań do zapłaty

Sprawy 
zasądzone

Sprawy skierowane 
do egzekucji 
komorniczej

Kalinowszczyzna 10 26 1 1

Bronowice III - Maki 12 39 2 5

Kruczkowskiego 12 45 4 4

Pogodna 3 17 1 2

Łąkowa - - - -

Budynek przy ulicach: 
Kruczkowskiego 22,
Nadbystrzycka 11
i Rowerowa 13

3 12 - 2

RAZEM 40 139 8 14

- w 2016 r. 850 osób otrzymało dofinansowanie do czynszu z Urzędu Miasta na łączną kwotę 444 551 zł

- z tytułu odsetek za zwłokę w opłatach czynszu wyegzekwowano kwotę 46 609 zł

VIII. MAJĄTEK SPÓŁDZIELNI I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA.
Bilans Spółdzielni na dzień 31.XII.2016 r. zamknął się sumą 89 455 137,78 zł i jest to wartość majątku Spółdzielni, 

na który składa się:
 − majątek trwały, którego wartość netto na koniec 2016 r. wyniosła 68 854 345,84 zł
 − majątek obrotowy o wartości 20 600 791,94 zł.

Zwiększenie wartości majątku trwałego w stosunku do roku ubiegłego wynika z uzgodnienia wartości majątku 
trwałego i finansujących go funduszy zgodnie z Uchwałą nr 7/2015 Komitetu Standardów Rachunkowości. Natomiast 
zmniejszenie wartości aktywów obrotowych związane jest ze spadkiem stanu należności krótkoterminowych oraz 
zmniejszeniem niedoboru środków na funduszu remontowym.

Majątek Spółdzielni znajduje pokrycie w zgromadzonych funduszach oraz w kredytach mieszkaniowych zaciągnię-
tych w latach poprzednich.

FUNDUSZE WŁASNE SPÓŁDZIELNI TO:

fundusz udziałowy - 262 500,55 zł

fundusz wkładów, umorzeń wkładów  
i waloryzacji wkładów mieszkaniowych i budowlanych

- 37 011 597,73 zł

fundusz zasobowy - 22 113 667,25 zł

fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych - 8 846 952,35 zł

zysk netto za rok obrotowy - 1 235 794,92 zł

Razem: - 69 470 512,80 zł

Szczegółowa informacja na temat poszczególnych pozycji bilansu znajduje się w raporcie biegłego rewidenta, 
z którym członkowie Spółdzielni mogą się zapoznać przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

Sytuacja finansowa Spółdzielni i jej płynność finansowa utrzymana jest na wysokim poziomie o czym świadczą 
podstawowe wskaźniki finansowe, szczegółowo opisane przez biegłego rewidenta w raporcie z badania sprawozda-
nia finansowego za 2016 r. Wszystkie zobowiązania regulowane były na bieżąco. Opinia biegłego rewidenta nie 
wskazuje na występowanie zjawisk mogących negatywnie rzutować na kondycję gospodarczo – finansową Spółdzielni. 
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Zakres usług w zakresie sprzątania klatek schodowych zgodnie z zawartą umową  
z zewnętrzną firmą obejmuje następujące prace:

1
Zamiatanie i mycie podestów, posadzek , schodów, wiatrołapów, korytarzy, 
podłóg w kabinach windowych

1 raz w tygodniu
W okresie zimowym (listopad-kwiecień) 
2 razy w tygodniu

2
Mycie parapetów, balustrad, poręczy, lamperii, ścian obłożonych płytkami, 
skrzynek pocztowych

1 raz w miesiącu

3
Zabezpieczenie posadzek antypoślizgową, wysokopołyskową emulsją 
do podłóg

1 raz w miesiącu

4 Mycie okien otwieranych do wewnątrz na klatkach schodowych 2 razy w roku (do 30-04 – i do 31-10)

5 Mycie kabin windowych (ściany, drzwi) 1 raz w miesiącu

6 Usuwanie pajęczyn z sufitów i ścian w miarę potrzeb

7 Usuwanie reklam ze skrzynek pocztowych, drzwi wejściowych, lamperii w miarę potrzeb

8 Sprzątanie z wycieraczek przed mieszkaniami 1 raz w tygodniu

9
Wycieranie kurzy z grzejników, parapetów, balustrad, poręczy, skrzynek 
pocztowych

1 raz w tygodniu

10 Mycie drzwi wejściowych do klatek schodowych 1 raz w miesiącu

11 Mycie pomieszczeń wrzutni oraz czyszczenie wrzutni zsypowych 1 raz w tygodniu

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru 
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 
KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

* Spłata pierwszej raty następuje w 3. miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu wypłaty pożyczki. 
Odsetki od kapitału są naliczane od dnia wypłaty pożyczki. Karencja w spłacie dotyczy wniosków o pożyczkę bez 
zabezpieczeń lub z zabezpieczeniem w formie pełnomocnictwa do spłaty zadłużenia. Można też skorzystać 
z oferty pożyczki bez karencji. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Komunikat nie stanowi 
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu oceny 
zdolności kredytowej. 

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, 
wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, 
wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

Weź już dziś,PEX Pożyczkę Ekspresową 
a pierwszą ratę zapłacisz dopiero po 3 miesiącach.*
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SZANOWNI PAŃSTWO

Z przyjemnością informujemy, iż Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Lublinie otrzymała nagrodę 
w XVI edycji Konkursu „DOM 2016”, którego głównym celem jest pobudzanie aktywności w zakresie rozwoju regionalnej  
infrastruktury, budownictwa i architektury. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje wschodnie województwa Polski, 
Ukrainę, Litwę, Białoruś i Słowację. 
M i ę d z y n a r o d o w a  K a p i t u ł a 
Konkursu, pod przewodnictwem 
architekt Pani Elżbiety Mącik, 
nagrodziła nasz plac zabaw przy 
u l i c y  B u k o w e j  p r z y z n a j ą c 
N A G R O D Ę  S P E C J A L N Ą 
i  K R Y S Z TA Ł O W Ą  C E G Ł Ę 
w kategorii :  Przestrzenie 
P u b l i c z n e  -  P o d w ó r k a 
i Skwery.  Kryształowa Cegła 
postrzegana jest  jako wyraz 
u z n a n i a  i  s z c z e g ó l n e g o 
wyróżnienia. Wręczenie nagrody 
miało miejsce na uroczystej Gali, 
w Filharmonii Lubelskiej, w dniu  
9 grudnia 2016 r.

Obok zamieszczamy dyplom 
i statuetkę Kryształowej Cegły oraz 
zdjęcie nagrodzonego placu.
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