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adosnego przezycia Swiqt Wielkanocnych w duchu raifosd, zgody
i nadziei oraz pogodnego wypoczynku w mile], rodzinnej atmosferze

zyczq Czhnkom Spotdzielni, Ich Rodzinom i Bliskim

Rada Nadzorcza, Rady Osiedli
i Zarzqd wraz z pracownikami.

SZANOWNIPANSTWO!
Zbliza si$ okres dorocznych zebran grup cztonkowskich.

Chca^c usprawnic ich przebieg i dac mozliwosc szer-
szego aktywnego udzialu Cztonkow spotdzielni w ob-
radach i dyskusji Zarzqd Spotdzielni w porozumieniu
z Radaj Nadzorczq postanowit wydac niniejszy infor-
mator, ktory dostarczony zostanie do wszystkich miesz-
kari naszej Spotdzielni. Informator zawiera materiaty
zwiqzane z organizacja, i przebiegiem zebran grup
cztonkowskich, tj. harmonogram zebran, porza_dek,wy-
brane fragmenty obowiqzuj^cego „ Regulaminu ze-
bran grup cztonkowskich cztonkow mieszkajqcych
w PSM,, Kolejarz"oraz sprawozdante Rady Nadzorczej
z dziatalnosci w 2006 r i sprawozdanie Zarz^du PSM
,,Kolejarz"z dzialalnosci w 2006 r. Zamieszczenie w in-
formatorze sprawozdah pozwoli Cztonkom zapoznac
si^ z ich tresciq przed zebraniem bez koniecznosci od-
czytywania w trakcie zebran. Jest to zgodne ze zgta-
szanymi podczas zebran postulatami.

Zebrania, ktore tradycyjnie odbywaj^ si^ wiosn$
kazdego roku - to czas podsumowania i oceny dzia-
lalnosci poszczegolnych organow Spoldzielni za mi-
niony rok oraz tego, jak ta dziatalnosc przektada si^
na stan techniczny zasobow, estetyke budynkow
i osiedlij'akosczamieszkiwania wnich, a takze-a mo-
ze przede wszystkim - na kondycj^ f inansowq
Spotdzielni.

Rok 2006 bytdla naszej Spotdzielni kolejnym rokiem re-
alizacji zadah okreslonych w Uchwale Zebrania
Przedstawicieli Cztonkow, a takze ustalonych na podstawie
przeprowadzanychcoroczniewspolniezprzedstawiciela-
mi organow samorza.dowych przeg^dow zasobow.

Co zrobiono - piszemy w dalszej cz^sci informatora
w sprawozdaniu Zarzadu, przy czym - z uwagi na ogra-

niczone ramy - nie wymieniono rzecz jasna wszystkich
przedsi^wzi^c.

W 2005 roku zapocz^tkowalismy sposob rozliczania
wptywow i kosztow w podziale na nieruchomosci. Jest
to wynik stosowania nowych uregulowari prawnych.

Dwuletnie doswiadczenie pozwala stwierdzic, ze
wzrosto zainteresowanie Cztonkow,, f inansami"
Spoldzielni, a przede wszystkim,,finansami"wtasnych
nieruchomosci i budynkow. istniejq jednak obawy, ze
w przysztosci wydtuzy sie cykl prac remontowych, gdyz
nieruchomosc b^dzie musiala gromadzicodpowiedni^
ilosc srodkow przez dluzszy okres czasu. Rozliczanie
nieruchomosciami prowadzi rowniezdozroznicowania
kosztow eksploatacyjnych pomiedzy nimi i w konse-
kwencji doprowadzi to do zaniechania stosowania za-
sady solidaryzmu spofdzielczego, pozwalajacej do-
tychczas na przesuwanie srodkow na okreslone za-
dania z jednej nieruchomosci do drugiej.

Musimy przy tej okazji poinformowac, ze na podstawie
wskaznikow wzrostu cen materiatow i mediow, z ktorych
korzystamy jak rowniez woparciu o wyniki dziatalnosci
za 2006 rok, a takze przewiduja.c potrzeby roku 2007,
Rada Nadzorcza - na wniosek Zarzqdu- podje^a Uchwate
w sprawie zmiany optat czynszowych od 1 kwietnia b.r.

Czas, w jakim zyjemy obecnie - to czas wielu zmian
w przepisach prawnych, ktore dotycza^ rowniez spot-
dzielni mieszkaniowych. Nie wszystkiesqdla Spotdzielni
korzystne. Wspomniec nalezy, ze ostatnie zmiany legi-
slacyjnenatozytynaspotdzielnieobowiqzek (od 1 stycz-
nia 2007 r.) ptacenia podatku od dochodow uzyskanych
z lokali uzytkowych, reklam, odsetek od lokat banko-
wych. Stracimy zatem duz$ cz^sc pieniedzy, ktore do
tej pory przeznaczane byty na utrzymanie zasobow.



W zaawansowanym juz procesie legislacyjnym jest
wiele propozycji zmian do Ustawy o spoldzielniach
mieszkaniowych i Ustawy Prawo Spoldzielcze.
Uchwalenie zmian natozy na nas obowia^zek przenie-
sienia ich na grunt Spoldzielni, co w praktyce oznacza
zmian§ Statutu i regulaminow.

Zmiany te, podobnie jak wszystkie wazne sprawy
Spoldzielni b^dqomawianenazebraniachzczlonkami
Spoldzielni.

Zpowazaniem
Zarzqd PSM „ Kotejarz"

Ryszard Petkowicz

Witold Pawhwski
Marianna Markiewicz

Wybrane fragmenty Regulaminu zebrari
grup cztonkowskich cztonkow

mieszkajqcych PSM „ Kolejarz" w Lublinie.

§ 2

Do kompetencji zebrania grupy czlonkowskiej na-
lezy:

1. wybieranie i odwolywanie przedstawicieli na
Zebranie Przedstawicieli oraz ich zast^pcow,

2. wybieraniei odwolywanie czlonkow Rady Osiedla,
3. rozpatrywanie spraw, ktore majq bye przedmiotem

obrad najblizszego Zebrania Przedstawicieli i zgla-
szanie swoich wnioskow w tych sprawach,

4. rozpatrywanie okresowych sprawozdah Rady
Nadzorczej, Zarza^du i Rady Osiedla,

5. wyrazanieswojejopiniiizglaszaniedowlasciwych
organow Spotdzielni wnioskow w sprawach
Spoldzielni, a zwlaszcza we wspolnych sprawach
czlonkow wchodza^cych w sklad zebrania grupy
czlonkowskiej.

§ 3

1. W zebraniu grupy czlonkowskiej uczestniczqczlon-
kowie Spoldzielni zamieszkali na terenie obj^tym
dzialaniem grupy czlonkowskiej oraz przedstawi-
ciele czlonkow - osob prawnych, ktorych lokale
znajdujq si^ na tym terenie, a takze pelnomocnicy
czlonkow nie maja^cych zdolnosci do czynnosci
prawnych lub czlonkow zograniczonqzdolnosciq
do czynnosci prawnych. Pelnomocnicy osob nie
maja_cych zdolnosci do czynnosci prawnych oraz
czlonkow z ograniczon^ zdolnosciq do czynnosci
prawnych nie mog$ kandydowac do wladz sa-
morzqdowych Spoldzielni.

2. Kazdy czlonekSpoldzielni uczestniczy wzebraniu

tylkojednej grupy czlonkowskiej i przysluguje mu
jeden glos. Glosowanie odbywa si§ za pomocq
mandatow.

3. Zebranie grupy czlonkowskiej moze obradowac
bez wzgl^du na liczb^ obecnych czlonkow
Spoldzielni.

§6

1. Powyborzeprezydiumi komisjiorazprzedstawie-
niu sprawozdah zamieszczonych w porzajdku ob-
rad, przewodniczqcy zebrania otwiera dyskusje,
udzielajqc glosu w kolejnosci zglaszania si^. Czas
wyst^pienia w dyskusji nie moze przekraczac
lOminut.

2. Przedstawicielom Zarz^du i Rady Nadzorczej przy-
sluguje prawo zabierania glosu poza kolejno-
scia_.

3. Przewodniczqcy moze odmowic udzielenia glo-
su osobie, ktora w danej sprawie juz przemawiala.
Nie dotyczy to przedstawicieli Zarza^du i Rady
Nadzorczej.

4. Przewodniczqcy zebrania grupy czlonkowskiej ma
prawo zwrocic uwage osobie, zabieraja_cej glos,
jezeli odbiega ona od przedmiotu dyskusji lub
przekracza czas przeznaczony na wypowiedz.
Wprzypadku nie zastosowania si$ mowcy do
uwag, przewodniczqcy zebrania moze odebrac
mu glos.

5.W sprawach formalnych przewodnicz^cy udziela
glosu poza kolejnoscia.. Za wnioski w sprawach
formalnych uwaza si^ wnioski w przedmiocie spo-
sobu obradowania i glosowania. W dyskusji nad
wnioskami w sprawach formalnych moga^ zabierac
glos jedyniedwaj mowcy:

- jeden za i jeden przeciw wnioskowi.

6. Po zamkni^ciu dyskusji przewodniczqcy poddaje
wnioski pod glosowanie.

§ 7

Glosowanie na zebraniu grupy czlonkowskiej od-
bywa siejawniez wyjajikiem wyborow przedstawicie-
li na Zebranie Przedstawicieli, ich zastepcow oraz
czlonkow Rady Osiedla ( § 28 ust.1, 2 i 3 Statutu
Spoldzielni}.



HARMONOGRAM ZEBRAN GRUP CZtONKOWSKICH PSM „ KOLEJARZ" - 2007 ROK

DATAIGODZINA

16kwietnia2007r.
poniedziatek, godz.l 7°°

17 kwietnia 2007 r.
wtorek,godz.17°°

18kwietnia2007r.
sroda,godz.17°°

19kwietnia2007r.
czwartek, godz.l 7°°

20 kwietnia
pia_tek, godz.1700

23 kwietnia
poniedzialek, godz.1 630

OSIEDLE

Kalinowszczyzna

t^kowa

Bronowice- Maki

im.LKruczkowskiego

Pogodna

Cztonkowie Oezekuja^cy

MIEJSCEZEBRANIA

Gimnazjum Mr 2
ul. Lwowska 1 1

Szkota Podstawowa Mr 30
ul. Natkowskich 110

Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych
ul.Olchowa 8

Sala Baru,, Bartek"
ul. Kruczkowskiego 14

Szkola Podstawowa Mr 31
ul. Pogodna 1

Sala narad w siedzibie Zarz^du Spot-
dzielni

ul. Nadbystrzycka 11

PORZQDEK ZEBRAN GRUP

CZtONKOWSKICH PSM ,,KOLEJARZ"

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybor Prezydium zebrania.

3. Zapoznanie Czlonkow z regulaminem zebrania
i przyjecie porzqdku obrad.

4. Wybor Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.

5. Sprawozdanie Kierownikow Administracji Osiedli
z dzialalnosci w 2006 roku wraz z informacja, o re-
alizacji wnioskow.

6. Sprawozdanie Rad Osiedli z dzialalnosci w 2006
roku.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dzialalnosci
w 2006 roku.

8. Sprawozdanie Zarzqdu Spoldzielni z dziatalnosci
za 2006 rokoraz:

- informacja o realizacji wnioskow

- omowienie spraw maja^cych bye przedmio-
tern ob rad n a j b l i z s z e g o Z e b r a n i a
Przedstawicieli Czlonkow

9. Dyskusja.

10. Przyjecie wnioskow.

11. Zamkniecie obrad.

Ostatecznyporza^dekzebrahwywieszonyzostanienaklat-
kach schodowych na 7 dni przed terminem zebrania.

SPRAWOZDANIE

Z DZIAtALNOSCI RADY NADZORCZEJ PSM

,,KOLEJARZ"WLUBLINIEZA 2006 ROK

W 2006 roku zakoriczyla dzialalnosc Rada Nadzorcza
kadencji lat 2002 - 2006. W dniu 23 czerwca 2006 r.
Zebranie Przedstawicieli Cztonkow, na podstawie
Uchwaly Nr 30 dokonato wyboru Rady Nadzorczej na

kadencj^ przewidziana^ na lata 2006 - 2010.

W dniu 6 lipca 2006 r. odbylo si$ pierwsze posiedzenie
nowej Rady, na k torym dokonano wyboru
Przewodnicza^cego, Zastepcy i Sekretarza Rady oraz
Przewodniczqcych komisji problemowych.

Struktura organizacyjna i stan osobowy Rady przed-
stawia si$ nast^puja^co:

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

1. PIOTR MAZUR - Przewodnicz^cy

2. JOZEF JAWORSKI - Z-ca Przewodnicza_cego

3. WIEStAWA MADON - Sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA

1. ANTON! HOFFMAN - Przewodniczqcy

2. MARIAN CZUBAK - Cztonek

3. RYSZARD DOMASZEWICZ - Cztonek

4. TOMASZ KOLANECKI - Cztonek

KOMISJA SAMORZADOWO-ORGANIZACYJNA

1. IRENA DABKOWSKA - Przewodnicza^ca

2. BOZENA CHODOROWSKA - Czlonek

3. KRYSTYNA RYMARCZYK - Cztonek

4. ANDRZEJ MAZUS - CzloneK

KOMISJA INWESTYCYJNA

1. JAN MURLAK - Przewodnicz^cy

2. STANIStAW WISNIEWSKI - Czlonek

3. HALINAROJ-Cztonek

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI
MIESZKANIOWYMI

1. RYSZARD GASIOROWSKI - Przewodniczqcy

2. MIECZYSUWV CISEK - Cztonek

3. JANUSZ KUJAWSKI - Cztonek

4. EDWARD DUZYNSKI - Czlonek



SPOtECZNA KOMISJA MIESZKANIOWA

1. WIEStAW LEJKOWSKI - Przewodniczqcy

2. MARIA LEWANDOWSKA - Cztonek

3. MAREK PUKALUK - Cztonek

Stwierdzic nalezy, iz w skladzie licz^cej 21 osob Rady
Nadzorczej znajdujesie 10 osob, ktore pracowalyw po-
przedniej kadencji, 8 osob weszlo do skladu tego gre-
mium po raz pierwszy, 3 osoby pracowaty w roznych
okresach w poprzednich kadencjach.Taka sytuacja po-
zwala z jednej strony na zachowanie ciqgtosci dzia-
lalnosci i dobra^ znajomosc zagadnieti, ktorymi zaj-
mowala si? Rada w ostatnich latach, z drugiej zas na
wlqczanie dojej prac osob nowych, wykazuja_cych si?
inicjatyw^ i ch?cia_ spotecznego dzialania na rzecz
Spoldzielni.

W minionym roku odbyto si? ogotem 9 plenarnych
posiedzeh Rady Nadzorczej, wtymSzebrari nowej ka-
dencji. Odbylo si? tez 5 posiedzeh Prezydium Rady.
Jegozadaniem jest ustalanie terminow i porza_dku ob-
rad Rady, nadzor nad przygotowywaniem materialow
na posiedzenia Rady oraz organizacja prac Rady.
Podstawowym zadaniem, jakie spelnialo Prezydium
byta biezqca wspotpraca z Zarza_dem Spoldzielni.

Wykonujqc swoje statutowe kompetencje dzialajqca
w okresie I polrocza ubiegtego roku Rada Nadzorcza
poprzedniej kadencji zajmowata si? w gtownej mierze
nast?puj$cymi zagadnieniami:

- zatwierdzila zatozenia do planu, a nastepnie plan
gospodarczy Spoldzielni oraz plany wplywow
i kosztow poszczegolnych nieruchomosci i wyni-
kaj^ce z tych planow kalkulacje stawek czynszo-
wych

- przeprowadzila analiz? wykonania zadah go-
spodarczych i przyjela sprawozdanie z realizacji
tych zadan za 2005 rok

- dokonala podziatu cztonkow na grupy czton-
kowskie i podzialu mandatow przedstawicieli na
Zebranie Przedstawicieli i cztonkow Rady
Nadzorczej.

- wyrazila zgod? na nabycie cz?sci nieruchomosci
polozonej przy ul. Lwowskiej 24

- na wniosek Rady Osiedla, wyrazila zgod? na uru-
chomienie funduszu zasobowego pochodz^cego
z przeksztatceri lokatorskiego prawa na wfasno-
sciowe w osiedlu Pogodna na wymiane stolarki.

Ponadto Rada ubieglej kadencji podj?la 4 uchwaty
uchylaj^ce wykluczenie ze Spoidzielni w zwia^zku z cal-
kowit^ splat^ zadtuzenia czynszowego oraz 3 uchwa-
ly w sprawie wykreslenia z rejestru cztonkow osob,
ktore utracity prawo do lokalu wzasobach Spotdzielni
4

a nie dopetnity formalnosci zwi^zanych z rezygnacjq
zczlonkostwa.

W zwia^zku z nowelizacj^ ustawy o spotdzielniach
mieszkaniowych oraz orzeczeniem Trybunatu
Konstytucyjnego, Rada Nadzorcza w styczniu 2006
roku powotala Komisje Statutowq, ktorej zadaniem
byto opracowanie zmian w Statucie Spoldzielni, przed-
stawienie ich na zebraniach grup czlonkowskich, a na-
st?pnie przedlozenie na Zebraniu Przedstawicieli
Czlonkow w celu ich uchwalenia. Komisja pracowala
do czerwca 2006 r. Obok zmian wynikajqcych z w/w
dokumentow, Komisja rozpatrywata wnioski i uwagi
zgtoszone przez czlonkow Spoldzielni w trakcie zebran
grup cztonkowskich, a takze przestane do Spoldzielni
wformiepism.Catyprojekt zmian w Statucie Spoldzielni
oraz wnioski przedstawione zostaly na Zebraniu
Przedstawicieli Czlonkow w dniu 23 czerwca 2006 r,
ktore ostatecznie podjefo Uchwal? Nr 27 przyjmuj^c^
zmiany w statucie. W dniu 28.07.2006 r S^d Rejonowy
X Wydzial KRS dokonal rejestracji tych zmian.

Rada Nadzorcza przeanalizowala wyniki badania
sprawozdania finansowego Spotdzielni za 2005 rok
przez Bieglego Rewidenta, a takze wyniki zewnetrznych
kontroli przeprowadzonych w Spotdzielni, dokonujaj:
oceny catoksztaltu dziatalnosci Spoldzielni i jej kie-
rownictwa. Ocena zostala przedstawiona i przyj?ta
przez Zebranie Przedstawicieli Cztonkow w czerwcu
2006 roku.

W II potroczu 2006 r. Rada Nadzorcza obecnej ka-
dencji zajmowata sie w glownej mierze nastepujacymi
sprawami:

- dokonata analizy dziatalnosci gospodarczej
Spotdzielni i przyj?ta sprawozdanie ztej dzialal-
nosci za I polrocze 2006 r.

- wyrazita zgod? na wzajemn^zamiane dzialek po-
miedzy PSM Kolejarz"a wlascicielami s^siaduj^cej
ze Spotdzielni^ n ieruchomosci w osiedlu
Pogodna

- dokonala analizy stanu zatrudnienia w Spotdzielni
i zatwierdzila struktur? organizacyjnq Spoldzielni
na 2007 r.

- przeanal izowata stan spraw podzialowych
Spotdzielni i zaakceptowala wst?pnq ugod? do-
tyczqca^ ostatecznego wykonania Uchwat o po-
dziale Spotdzielni

- wyrazita zgode na zbycie akcji Lift- Serwice zgod-
nie z dyspozycjq zawart^ w Uchwale Nr 28
Zebrania Przedstawicieli Czlonkow

- dokonata wyboru Biegtego Rewidenta do zbadania
bilansu Spotdzielni za 2006 rok.



Ponadto Rada Nadzorcza w II potroczu podj^ta 20
uchwat o wykluczeniu ze Spotdzielni osob posiadaja^cych
znacznezadtuzenia czynszowe, w stosunku do ktorych
dotychczas podejmowane przez Spotdzielnie^ dziatania
byty bezskuteczne. Uchylono uchwaty o wykluczeniu
ze Spotdzielni 5 - u osob, ktore sptacily zadtuzenie bqdz
do sptaty pozostaty niewielkie kwoty, a osoby zaintere-
sowanespetniatywarunkidouzyskaniadodatku miesz-
kaniowego. Uzyskanie dodatku stwarzato szanse na bie-
zqce ptacenie czynszu przez te osoby, a takze na cal-
kowita^ spiate pozostalego zadluzenia.

Pi^ciu osobom na ich prosbe roztozono sptate za-
dluzenia na raty bajdz tez przesunieto ostateczny ter-
min jego splaty.

Na przestrzeni 2006 r. wptyneto do Rady Nadzorczej
ta^cznie 46 pism, z czego 15 dotyczyto wymiany sto-
larki poza kolejnosciq lub wczesniejszej wyptaty ekwi-
walentu, 13- uchylenia uchwal o wykluczeniu (9 zata-
twiono pozytywnie), 8 dotyczyto przesuni^ciaterminu
splaty zadluzenia lub umorzenia odsetek (5 zatatwio-
no pozytywnie, 3 negatywnie), 6 dotyczylo koniecz-
nosci wykonania okreslonych robot w osiedlach lub
uwag o robotach juz wykonanych, 2 w sprawach do-
tycza^cych usterek w mieszkaniach, 1 w sprawie wy-
kupu gruntu parkingowego, 1 w sprawie zwrotu pie-
ni^dzy za potozone we wtasnym zakresie plytki gre-
sowe na balkonach.

Problemem,zkt6rymstosunkowocz$stoczlonkowie
wystepowali do Rady Nadzorczej bylo przyspieszenie
wymiany stolarki lub wyplata ekwiwalentu za stolark^
wymienionq we wlasnym zakresie. Choc autorzy pism
podawali istotne powody,jak:podeszty wiek, zty stan
zdrowia, zty stan stolarki, trudne warunki materialne,
to jednak Rada Nadzorcza stala na stanowisku ko-
niecznosci scislego przestrzegania obowia.zuja^cego
w spoldzielni regulaminu, wg ktorego podstawowym
kryterium jest kolejnosc wynikaj^ca z daty zlozenia
podania. Dlatego tez prosby tych osob rozstrzygane
byly przez Cztonkow Rady negatywnie.

Wszystkie pisma przed ich kohcowym rozpatrzeniem
przez Rad^, byly wczesniej rozpatrywane przez od-
powiednie komisje problemowe, ktore wnikliwie ana-
lizowaty problem, a w razie koniecznosci dokonywaty
wizji lokalnej w mieszkaniach lub w osiedlach, po to
by ostateczna decyzja Rady znajdowata obiektywne
uzasadnienie.

Podstawowym zadaniem Rady bylo czuwanie na bie-
zqco nad utrzymaniem wlasciwej kondycji finansowej
Spotdzielni zabezpieczaja^cej realizacje przyjetych na 2006
rok kierunkow i zadah. Dlatego tez szczegolnq troska,
Radywminionymrokubytadzialalnoscgospodarczaifi-

nansowa Spoldzielni. Rok 2006 byl drugim rokiem, w kto-
rym obowiqzywat plan gospodarczy dla calej Spoldzielni,
a takze plany na poszczegolne nieruchomosci. Rada
Nadzorcza nie stwierdziia nieprawidlowosci w procesie
tworzenia planu i w kalkulowaniu oplat czynszowych,
ktore wynikajqz rachunku ekonomicznego i odzwiercie-
dlajqfaktycznepotrzebywzakresiepokryciaponoszonych
przez Spoldzielni^ kosztow na eksploatacj^, remonty
i konserwacje.

Godna podkreslenia jest wypracowana w Spoldzielni
i stosowana od szeregu lat zasada, iz projekty planow,
a takze sprawozdania z realizacji zadan kierowane 53
pod obrady Rad Osiedli w celu ich przedyskutowania,
zaopiniowania i sformulowania wnioskow. Te z kolei
wraz z opiniami komisji problemowych sa_ brane pod
uwag^ przed podj^ciem przez Rad$ decyzji zatwier-
dzaj^cych plany i stawki czynszowe.

Ten bardzo pracochlonny i nielatwy organizacyjnie
proces planowania, a nast^pnie rozliczania wptywow
i kosztow na nieruchomosci przybliza poszczegolnym
cztonkom Spotdzielni problemy ekonomiczne
Spotdzielni, pozwala analizowac wplywy i wydatki,
uczy gospodarnosci. Po dwu latach funkcjonowania
tego systemu nasuwa sie jednak i takie stwierdzenie,
ze wydtuzy si$ cykl prac remontowych, gdyz nierucho-
mosc b^dzie musiata miec wiecej czasu na zgroma-
dzenie odpowiedniej ilosci srodkow finansowych.

Szczegolnego znaczenia nabiera w tym kontekscie
problem zadtuzeh czynszowych, ktore w zasadniczy
sposob ograniczaja^ zakres robot remontowych. Nie
bedzie mozna, bowiem wydac wiecej pieni^dzy niz ich
faktycznie bedzie posiadata nieruchomosc.

Dlatego tez Rada Nadzorcza popierala i popiera
wszelkie dziatania Zarzqdu do eksmisji z mieszkah lo-
katorskich czy tez licytacji mieszkah wtasnosciowych
wtqcznie i widzi koniecznosc statego intensyfikowania
dzialah windykacyjnych.Wtychdzialaniachcztonkowie
Rady biorq aktywny udzial uczestniczqc miedzy innymi
w spotkaniach z dtuznikami w osiedlach.

Reasumuj^c, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia efek-
ty gospodarcze i organizacyjne Spotdzielni osia^gni^te
w 2006 r. Zdaniem Rady, Spotdzielnia jest Zarzqdzana
wlasciwie i kompetentnie, na co dzieti widac trosk^
i dbalosc o stan techniczny zasobow, o coraz lepsze
i bezpieczniejsze zamieszkiwanie w nich, a takze o wy-
gl^d estetyczny budynkow i terenow osiedlowych.

Ta pozytywna ocena wynika z dobrej pracy Zarza.du
Spoldzielni i jego sluzb wykonawczych, co upowaznia
Rad^ Nadzorczq do wnioskowania do Zebrania
Przedstawicieli Czlonkow o udzielenie Czlonkom
Zarza^du absolutorium za 2006 rok.



Wroku biez^cym Rada Nadzorcza, poza wypetnianiem
statutowych funkcji nadzorczo - kontrolnych bedzie na
biezqco sledzic funkcjonowanie systemu rozliczania
kosztow z podzialem na nieruchomosci i dbac o elimi-
nowanie wszelkich ewentualnych nieprawidtowosci
wtej dziedzinie. W polu zainteresowania Rady - po-
dobnie jak w roku minionym - bedzie toczqcy od kilku
lat proces uwtaszczeri polegajqcy na przenoszeniu pra-
wa odrebnej wlasnosci lokali na osoby zainteresowane.

Podstawowym zadaniem bedzie dbatosc o dobrq
kondycj^ finansowq Spotdzielni, o wtasciwe i efek-
tywne gospodarowanie srodkami f inansowymi
Spotdzielni.

Rada Nadzorcza wyraza przekonanie,ze wtych przed-
si^wzi^ciach tak, jak dotychczas nie zabraknie dobrej
wspolpracy i wsparcia ze strony Cztonkow Bad Osiedli,
ktorym nalezq sie stowa podziekowania za dbatosc
o sprawy mieszkahcow osiedli i za wspotuczestnictwo
w roznych formach zycia Spotdzielni.

Rada Nadzorcza

PSM,, Kolejarz"w Lublinie

SPRAWOZDANIEZARZQDU PRACOWNICZEJ
SPOtDZIELNI MIESZKANIOWEJ

,,KOLEJARZ"
w Lublinie z dziatalnosci w 2006 r.

Na koniec 2006 r. Spotdzielni^ stanowito 8081 czlon-
kow, w tym cztonkow i wspotcztonkow mieszkajqcych
7733, cztonkow i wspolcztonkow posiadajqcych lo-
kale uzytkowe - 25 i cztonkow oczekuja_cych - 323.

Spotdzielniq kierowal 3 - osobowy Zarz^d w skta-
dzie:

1. inz. Ryszard Petkowicz- Prezes Zarzqdu

2. mgr inz. Witold Pawtowski
z-ca Prezesa ds. Eksploatacyjno-Technicznych

3. Marianna Markiewicz
z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno - Finansowych,
Glowny Ksi^gowy

Sprawy wymagajqce kolegialnych decyzji byty rozpa-
trywane na posiedzeniach Zarza^du, ktorych w 2006 roku
odbyto sie^ 60, w tym 29 w sprawach cztonkowskich.

Sredniezatrudnieniewyniosto 141,11 etatu tj.99,9%
planu.

I. ZAGAONIENIA CZtONKOWSKO - MIESZKANIOWE

W roku sprawozdawczym zawarto 397 umow nota-
rialnych przeniesienia odr^bnej wlasnosci lokali miesz-
kalnych i 68 umow przeniesienia wtasnosci garazy.

Do kohca 2006 r. wyodrebnionych zostato w skali
Spoldzielni 1238 lokali mieszkalnych i 95 garazy,

6

co stanowi okoto 18% wszystkich lokali beda.cych
w dyspozycji Spoldzielni.

W ramach biez^cej dziatalnosci obstugiwano intere-
santow w zakresie realizacji umow cywilno - praw-
nych,tj. kupna - sprzedazy lokali, spadkobrania, rosz-
czen, wzajemnych zamian i.t.p.

W 2006 r. wlascicieli zmienily 243 mieszkania, z tego
wwyniku sprzedazy 131 mieszkah, 70 w wyniku spad-
kobrania i darowizn, 19 w wyniku przepisania miesz-
kania na osoby bliskie, 15 wskutek zamian cywilno -
prawnych - w tym 3 z osobami posiadaj^cymi zadlu-
zenia, 4 w wyniku podziatu majqtku po rozwodzie, 4
w drodze eksmisji i licytacji przeprowadzonej przez
komornika. Wlascicieli zmienity takze 4 lokale uzyt-
kowe i 7 garazy.

W minionym roku przeksztatcono lokatorskie prawo
do lokalu na wlasnosciowe do 44 lokali mieszkalnych.

W ramach dziatalnosci windykacyjnej przygotowano
26 wnioskow do Rady Nadzorczej o wykluczenie, z cze-
go wykluczono ze Spoldzielni 20 osob. W zwiqzku ze
sptatqzadtuzenia, przygotowano 11 wnioskow ouchy-
lenie uchwal i przywrocenie cztonkostwa.

Podobnie jak w latach poprzednich, prowadzono bie-
za_ca_ korespondencj^ w sprawach czlonkowskich, wyda-
wano roznego rodzaju zaswiadczenia do Kancelarii
Notarialnych, Sa^dow, Urz^dow Skarbowych, Bankow i.t.p.

II. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

W 2006 r. Spotdzielnia posiadala 129 budynkow, 7166
lokali mieszkalnych,!26 lokali uzytkowych i 473 garaze.
tqczna powierzchnia zasobow wynosila 358 051 m2.

Zroznicowany jest wiek eksploatacyjny budynkow
mieszkalnych zarzajdzanych przez Spoldzielni^. Pierwszy
budynekzakupiony w 1958 r. przez tworz^cq si^ wow-
czas Spotdzielnie zostal oddany do uzytku w 1956 r,
najnowszy zas w 2001 r. W wieku od 26 do 50 lat jest
76% budynkow, pozostale - to budynki najstarsze 7%
i 17% budynki najnowsze - ponizej 26 lat.

Zarz^d i podleglemu stuzby realizowalyzadania ma-
jqce na celu utrzymanie zasobow w nalezytym stanie
technicznym, poprawe, warunkow zamieszkiwania
i dbalosc o estetyk^ otoczenia.

Zgodniezprzyj^tymplanem rzeczowo-finansowym
remontow i konserwacji realizacja robot prowadzona
byla sitami zatrudnionych konserwatorow osiedlowych,
zas roboty wysoko specjalistyczne zlecane byty wy-
konawcom zewnetrznym wybranym w drodze otwar-
tego przetargu publicznego.



Zestawienie wazniejszych robot remontowych wykonanych w spoidzielni w 2006 r.
przedstawia ponizsza tabela.

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Wyszczegolnienie robot

Wymtana stolarki okiennej w
mieszkaniach

Wymiana stolarki okiennej na
klatkach schodowych

Wymiana okien w piwnicach
pralniach i suszarniach

Wymiana drzwi wejsciowych

Remont chodnikdw i cia.gow
pieszojezdnych

Malowanie k!atek schodowych

Remont wejsc do klatek scho-
dowych

Remont dachow

Remont altan smietnikowych

Wymiana instalacji gazowej

Montaz instalacjj dornofonowej

Remont balkonow

Legalizacja wodomierzy

Remont tarasow

Wymiana drzwi do komor zsy-
powych

Montaz lamp oswietl. ze-
wnetrznych

Montaz instalacji domofonowej

Remont schoddwzewnetrznych

Naprawa dzwigdw osobowych

Uszczelnienie elewacjl

Uzupetnienie docieplenia scian

Wymiana zaworow co

Remont instalacji co

Remont urzqdzen pi. zabaw

Malowanie elewacji

Montaz opraw oswietl.
na korytarzach

Jedn. miary

rnieszkari

szt

bud

kl

szt

bud

szt

bud

szt

kostka m2

asfalt m2

bud

kl

bud

kl

bud

m1

szt.

bud

mieszkari

bud

mieszkan

bud

szt

szt.

bud

m?

bud

szt

szt

bud

mieszk.

szt

bud

szt

bud

bud

m2

szt.

szt. grz.

szt urz

bud

nr

bud

szt

Ogotem
Spotdzielnia

660

2970

18

71

367

10

74

7

29

6828

3799

6

25

9

20

10

3241

12

9

667

1

143

9

328

4197

2

165

6

7.

19

1

143

4

10

28

4

2

217

586

1

16

5

1037

10

208

Osiedle

Kalinow-
szczyzna

196

873

7

10

73

2

33

5

8

1856

1958

5

7

8

2784

1

16

1610

1

120

6

7

3

3

2

216

Pogodna

126

639

2

10

40

73

2

10

2

4

5

868

7

25

4

16

1

56

Bronowice
-Maki

160

711

2

2

22

8

41

1

3

3097

1800

2

9

1

1

2

140

1

143

7

298

763

1

45

14

1

143

1

165

10

208

Kruczkow-
skiego

178

747

7

49

232

1750

41

2

6

2

457

7

7

527

590

5

77

1

600

ta.kowa

1

18

52

1

8

1

14

366

4

2

217

509

1



W2006 r. wplywy na fundusz remontowy wskali Spoldzielni wyniosly 9 166 271 zl.

Zestawienie dochodow i wydatkow z funduszu remontowego za rok 2006 zawiera ponizsza tabela:

Specyfikacja

I. Razem srodki funduszu
remontowego osiedli

II. Srodki funduszu
remontowego nieruchornosci

III. Ogolem srodki osiedla
i nieruchomosci

IV. Ogolem wydatkowanie
srodkow osiedla i nieruchomosci

V. Wydatkowanie srodkow
z funduszu osiedla

VI. Wydatkowanie srodkow
z funduszu nieruchomosci

VII. Pozostatosc srodkow na
remonty - ogoiern wg stanu na
31.1 2.2006 r. (poz.lll - poz.IV)

Ogotem

4 321 669

4 844 602

9166271

6 143 199

3 080 1 76

3 063 023

3023071

Kalinowszczyzna

1 398 097

1 108701

2 506 799

1 529623

831 795

697 829

977 175

Kruczkowskiego

1 122500

1 109240

2231 740

1 910480

735 643

1 174836

321 260

Bronowice -
Maki

973 879

1 423 750

2 397 629

1 866616

910680

955936

531 013

Pogodna

561 065

1 202911

1 763 975

646 126

411 704

234422

1 1 1 7 849

ta_kowa

208810

0

208810

189956

189956

0

18854

Rowerowa

57318

0

57318

398

398

0

56920

Uwaga: roznice sum cz^stkowych w wysokosci 1 zl wynikaja. z zaokra_gleh.

III. SPRAWYTERENOWO - PRAWNE

W 2006 r. kontynuowano czynnosci uwlaszczania
gruntow polegaja^ce na wykupowaniu z bonifikatq od
Gminy Lublin terenow bedqcych dotychczas w wie-
czystym uzytkowaniu Spoldzielni.

W osiedlu" Kaiinowszczvzna" wykupiona zostala na
wlasnosc ostatnia nieruchomosc budynkowa polozo-
na przy ul. Lwowskiej 24 o pow. 5717m 2 .

Wosiedlu,, Bronowice-Maki" wykupiona zostala na
wlasnosc nieruchomosc mieszkaniowa przy ul.Kraricowej
82,84, Elektrycznej 59,61 o powierzchni 15 808 m2. Na
prawie wieczystego uzytkowania pozostaje nadal nie-
ruchomosc przy ulicy Bukowej 22. Jest to zwiqzane z fak-
tem wyodr^bnienia w 2003 r. 4 garazy i 3 mieszkah.
Brak bonifikaty do wykupu gruntu pod garazami dla
osob fizycznych opoznia wykupienie nieruchomosci.

W osiediu im. L. Kruczkowskiego wvkupiona zostala
ostatnia nieruchomosc gruntowa pod budynkami miesz-

kalnymi przy ul. Kruczkowskiego 9, 11, Przybylskiego
20,22 o pow.1 ha 4830 m2. Na prawie wieczystego uzyt-
kowania pozostajajednakze nieruchomosci zabudowa-
ne garazami przy ul. Smoluchowskiego o pow. 5353 m2,
z ktorych w roku 2003 zostalo wyodrebnionych na pra-
wie wieczystego uzytkowania 5 garazy. Wlasciciele ci
nie mogq skorzystac z bonifikaty 99% i musieliby wy-
kupic grunt za 100%wartosci.Na nabycie gruntu nata-
kich warunkach nie wyrazajq zgody.

W osiedlu,, Pogodna" wvkupiony zostal grunt o po-
wierzchni 7986 m2 potozony przy ul. Pogodnej 30, 32,
32a oraz przy ul. Rudlickiego 17.

W lutym br. Spotdzielnia nabyla nieruchomosc grun-
towq o powierzchni 3189 m2 przy ul. Zimowej 1 dot.
garazy, tym samym w osiedlu,, Pogodna"zostaty wy-
kupione wszystkie nieruchomosci gruntowe tak pod
budynkami mieszkalnymi jak i garazami.

W osiedlu ,.Lakowa" nieruchomosci gruntowe po-
zostaJ3 nadal na prawie wieczystego uzytkowania z po-
wodu braku mozliwosci ustanowienia hipoteki zwi^-
zanej z zaci^gnietym kredytem na budowe mieszkah
na innym maj^tku Spotdzielni.

IV. DZIAtALNOSd FINANSOWA W ZAKRESIE
GOSPODARKIZA50BAMI MIESZKANIOWYMI

Koszty eksploatacji zasobow mieszkaniowych wy-
niosly w 2006 roku ogotem 25 862 480 zt, w tym eks-
ploatacja biez^ca 17 137 919 zl, koszty centralnego
ogrzewania i cieplej wody 8 724 561 zl. W stosunku do
planu koszty eksploatacji wykonane zostaly w 96,93%.

Analizakosztow centralnego ogrzewania za rok 2006
wykazala w skali Spotdzielni wzrost kosztow srednio
o 1,5% wporownaniu do roku poprzedniego. Rozliczenie
ciepladokonanezostalozaokres 1.07.2005-30.06.2006 r
wg wskazah podzielnikow (z wyj^tkiem budynku
Rowerowa 13). Koszty podgrzania wody uksztaltowa-
ly sie na podobnym poziomie, jak w roku 2005.

Koszty dostawy wody w 2006 r. wyniosly 3 801 197,zl
(w2005r. 3 762 117 zl).

Koszty wywozu nieczystosci dla lokali mieszkalnych
wyniosly 628 745 zl i byly o 3,9% wyzsze w porownaniu
do roku 2005. Norma „ zuzycia" wyrazona w m3/ oso-
be. /rok wzrosla z 1,794 do 1,823 m3 na osob^ rocznie.



Struktur^ kosztow w 2006 r. w skali Spotdzielni przed-
stawia ponizsza tabela (w zt).

Koszty administrowania,
zarza^dzania i eksploatacji

Koszty utrzymania ma-
ja_tku Spotdzielni

Energia elektryczna i gaz

Fundusz remontowy

Podatekod nieruchomo-
sci

Konserwacje

Woda i kanalizacja

Wywoz nieczystosci

Eksploatacja dzwigow

Koszty co

Koszty podgrzania ccw

Razem

4386360

272 809

737543

4 273 464

668 370

2015 190

3 868 834

745 445

169904

6 776 354

1 948 207

25 862 480

1 7,0%

1,1%

2,9%

16,5%

2,6%

7,8%

1 5,0%

2,9%

0,7%

26,2%

7,5%

100,0%

V. WINDYKACJA ZADtUZEN CZYNSZOWYCH

Windykacja naleznosci byla w roku ubieglym jednym
z najwazniejszych dziatari podejmowanych przez
Zarz^d Spoldzielni majqcym na ceiu popraw^ scia_-
galnosci oplat eksploatacyjnych i zmniejszenie wskaz-
nika zadluzenia.

î czna kwota zadtuzenia na 31.XI!.2006 r. wynosita
3435 331 zt, wtym:

lokale mieszkalne 2719239 zl
lokale uzytkowe 707387 zt
garaze 8705 zl

W poszczegolnych osiedlach l^czne zadluzenie na
lokalach mieszkalnych, uzytkowych i garazach przed-
stawia si$ nast^pujaxo:

osiedle Kalinowszczyzna 1 092 145 zt

osiedle Kruczkowskiego 611 349 zl

osiedle Bronowice - Maki 965 093 zl

osiedle Pogodna 580 284 zl

osiedle t^kowa - 120 985 zl

Najwyzszy rocznywskaznikzadtuzeri wiokalach miesz-
kalnych wyst^powat w osiedlu L^kowa i wynosil 14,21 %,
natomiast najnizszy w osiedlu im.Kruczkowskiego -

9,31%.
Srednie zadluzenie na jedno mieszkanie w 2006 r.

ogotem w Spoldzielni wynosilo 379,57 zl (w 2005 r. -
411,68 zl), najwyzsze wyst^powato w osiedlu ta^kowa
i wynosito510,79zl, a najnizszewosiedlu Kruczkowskiego
i wynosito 287,82 zl.

Zadluzenia wielomiesi^czne posiadalo 535 osob i by-
toto 14,1% wszystkich dtuznikow. Srednie zadluzenie
w tej grupie wynosilo 3 881 zl.

Zadluzenie na lokalach uzytkowych wynioslo na ko-
niec roku 707 387 zt, zas na garazach 8 705 zl.

Prowadzone dzialania windykacyjne majqce na celu
wyegzekwowanie naleznosci obejmowaty w szcze-
golnosci:

- comies i$czna_ analize^ zadluzeh czlonkow
Spoldzielni i najemcow lokali uzytkowych

- wzywanie do uregulowania naleznosci poprzez
wysytanie monitow, wezwah do zaptaty przed-
s^dowych, zawiadomieh o skierowaniu sprawy
do Sqdu, a w przypadku lokali uzytkowych roz-
wiqzywanie umow najmu z najemcami zalegajq-
cymi zoplatami

- wzywanie na rozmowy z udzialem przedstawicie-
liRadOsiedli

- umozliwianie splaty zaleglosci w ratach - pod-
pisywanie ugod

- kierowanie spraw do S^du o nakaz zaptaty w try-
bie post^powania upominawczego

- kierowanie do egzekucji komorniczej
- kierowanie wnioskow do Rady Nadzorczej o wy-

kluczenie z grona cztonkow Spoldzielni f prawo-
mocna uchwala wykluczaja_ca w przypadku czlon-
kow posiadaj^cych lokatorskie prawo do lokalu,
umozliwia kierowanie spraw o eksmisje z zaj-
mowanego lokalu, w przypadku wtasnosciowego
prawado lokalu lub wyodr^bnionej wtasnosci, li-
cytacj^ tego lokalu}

Ponizsze tabele obrazuj$ dzialania windykacyjne w rozbiciu na osiedla:

Lokale mieszkalne

OSIEDLE

Kalinowszczyzna

Bronowice- Maki

Kruczkowskiego

Pogodna

t^kowa

budynek Rowero-
wa 13

Razern

llosc dtuz-
nikow zza-

dtuz. 3 m-ce i
wi^cej

158

173

111

69

22

2

535

Wystane
wezwa-

nia do za-
ptaty

147

187

242

215

21

1

813

Przeprowa-
dzone roz-

mowy z dtuz-
nikami

43

28

41

17

4

1

134

Za-
warte
ugody

21

19

23

18

-

-

81

niaz grona
cztonkow

29

21

18

20

3

-

91

wy za-
s^dzone

32

26

22

21

1

1

103

Sprawy skie-
rowane do eg-

zekucji ko-
morniczej

7

12

4

4

-

1

28

Zasa_dzone eksmisje

ogotem

19

11

8

12

1

1

52

z lokalem
socjalnym

11

3

5

5

1

1

26



Lokale uzytkowe

OSIEDLE

KALINOWS2CZYZNA

BRONOWICE-MAKI

KRUCZKOWSKIEGO

POGODNA

RAZEM

lloscdluznikow
zzadtuzeniem

3 rn - ce i wi^cej
7

14

8

4

33

Nose wystanych wezwah
do zaptaty

23

43

37

16

119

Sprawy zas^dzone

1

2

2

-

5

Sprawy skierowane do
egzekucji komorniczej

3

7

3

3

16

Na koniec 2006 roku Spotdzielnia posiadata 52 wy-
roki nakazuja_ce eksmisje z lokali mieszkalnych, z tego
26 wyrokowz przyznanym lokatem socjalnym.

Sposrod wyrokow bez przyznanego lokalu socjalne-
go, 20 osob sptacito zadtuzenie, w stosunku do 4 wy-
konano eksmisje.

Sposrod osob z przyznanym lokalem socjalnym, 1 oso-
ba splaciia dtug, 1 sptaca zadtuzenie w ratach, 2 osoby
wyeksmitowano do lokali socjalnych wskazanych przez
Urza^d Miejski. Pozostate wyroki przekazano do Urzedu
Miasta, gdzie oczekuja^ na wskazanie lokali socjalnych.

Do Krajowego Rejestru Dtuznikow wpisano ta^cznie
3 osoby, z tego 1 osoba po sptacie zadtuzenia w I pot-
roczu 2006 r. zostata wykreslona z KRD. -L^cznie w wy-
niku prowadzonych dzialari windykacyjnych do
Spotdzielni wptyneta w 2006 roku kwota 936.469 zt.

Z tytutu odsetek za zwtoke^ wyegzekwowano kwote^
51 813 ztoddtuznikowna lokalach mieszkalnych ikwo-
t$ 17 510zt od dluznikow na lokalach uzytkowych.

W 2006 roku 618 osob pobieralo dofinansowanie do
czynszu z Urzedu Miasta na ta_cznq kwote 956 445 zt.

VLMAJ^TEK SP6LDZIELNII ZRODLA JEGO POKRYCIA

BilansSpotdzielni nadzieh 31.XH.2006r.zamknajsi$
suma. 190 136 506,52 zt i jest to wartosc majqtku
Spoldzielni, na ktory sktada si$:

- majqtek trwaty, ktorego wartosc netto na koniec
2006 r. wyniosta 177 580 728,33 zt

- maj^tek obrotowy o wartosci 12 780 778,19 zt

Maj^tekSpotdzielniznajdujepokrycie wzgromadzo-
nych funduszach oraz kredytach mieszkaniowych za-
ci^gnietych w latach poprzednich.

Fundusze wtasne Spotdzielni to:

270 912,36 zt

23 579 634,57 zt

53 136 245,87 zt

- 89 862 664,02 zt

- 1018 496,65 zt

funduszudziatowy
funduszzasobowy
fundusz z przeszacowania
zasobow mieszkaniowych
fundusz wktadow miesz-
kaniowych i budowlanych
innefundusze

Nalezy podkreslic, ze podobnie jak w latach po-
przednich Spotdzielnia w 2006 roku wywiqzywata si$
ze wszystkich zobowi^zah terminowo, nie ponosz^c
w zwi^zku z tym zadnych dodatkowych kosztow.

Kondycja finansowa Spotdzielni jest dobra. Nie ma
zadnych zagrozen, cododalszegojejfunkcjonowania.
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Powyzsza ocena sformutowana zostata przez Biegtego
Rewidenta, ktory w marcu br. zakohczyt badanie spra-
wozdania finansowego Spotdzielni za 2006 r.

VII. GLOWNE ZAMIERZENIA W ZAKRESIE GOSPODARKI
REMONTOWEJ NA ROK 2007

1. Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych
-zaplanowano wymiane 2826 szt. stolarki w 687 miesz-
kaniach.

2. Docieplenie stropow ostatniej kondygnacji w 2
budynkach wosiedlu Kalinowszczyzna i w 1 wosiedlu
Kruczkowskiego.

3. Docieplenie stropow piwnic w 2 budynkach w osie-
dlu Kalinowszczyzna, w 2 w osiedlu Bronowice - Maki
i w 4 w osiedlu im. Kruczkowskiego.

4. Remonty dachow z wykorzystaniem papy ter-
mozgrzewalnej na 2 budynkach w osiedlu Bronowice
- Maki i na zespole garazowym w osiedlu im.
Kruczkowskiego.

5. Remont nawierzchni cia^gow pieszo-jezdnych z wy-
korzystaniem kostki betonowej na tqcznej powierzch-
ni 6006 m2.

6. Remonty nawierzchni ulic w technologii asfalto-
betonu na powierzchni 1323 m2.

7. Malowanie klatek schodowych -19 klatek, w tym
9 w budynkach wysokich.

8. Remonty 836 balkonow.

9. Wymiana skrzynek pocztowych.

Ponadto b^da. wykonywane wszelkie niezbedne pra-
cekonserwacyjneiremontowewynikajqcezcorocznych
przeglqdow zasobow, a takze usuwane bedq na bie-
z^co wszelkie usterki.

Szczegotowe informacje o planowanych robotach w
osiedlach przedstawia. na zebraniach Kierownicy
Administracji Osiedli.

Zarza.d PSM,,Kolejarz"

INFORMACJE DODATKOWE

I. W sprawie uciqzliwych s^siadow
Mam uci^zliwego sqsiada, ktorego dzieci nastawiaja.

bardzo gtosno radio, urza.dzaja^ w domu mecze pitki
noznej. Reakcja s^siada na zwracanie uwagi jest za-
wsze jednakowa, ale nie moge jej zacytowac, aby nie
bye oskarzonym o obraze moralnosci. Skargi do ad-
ministracji nie przynosza, zadnych efektow. Co mam
zrobic, aby mieszkac po ludzku?

- Cztonek Spotdzielni



Wyiasnienie z..Poradnika Wtascicieli i Zarza^dow":

Gdy ma sie uciqzliwego s^siada, mozna skorzystac
zuprawnieh przewidzianych w prawie wykroczeh,
w prawie cywilnym lub w ustawie o ochronie praw lo-
katorow. Zaktocanie halasem spokoju publicznego
i spoczynku nocnego jest wykroczeniem okreslonym
wart. 51 § 1 kodeksu wykroczeh. Zachowanietakiena-
zywane jest wybrykiem, ktory - wedtug S^du
Najwyzszego - polega na umyslnym okazaniu przez
sprawc^ lekcewazenia dla norm zachowania si^ (wyr.
SN z 30.09.2002 r. Ill KKN 32702).

Z zaktoceniem spokoju publicznego mamy do czy-
nienia w przypadku naruszeh rownowagi psychicznej
ludzi ( np. wywotanie uczucia podenerwowania) znaj-
duj$cych sie w miejscach dostepnych dla nieokreslonej
liczbyosob. Natomiastzakiocanie spoczynku nocnego
polega na uniemozliwieniu przynajmniej jednej osobie
odpoczynku w ciszy, ktora obowi^zuje od godz.22 do
6. Sprawca nagannego zachowania podlega karze aresz-
tu, ograniczenia wolnosci albo grzywny. Zawiadomienie
o wykroczeniu mozna ztozyc na policji lub skierowac
do s^du rejonowego w formie wniosku o ukaranie.
Mozna rowniez wystapic na droge procesu cywilnego.

Prawo s^siedzkie okresla granice wykonywania
uprawnieh wtasciciela, sposob korzystania sa_siaduja_-
cych ze sobq nieruchomosci i dotyczy wzajemnego ich

oddziatywania.

Opisan^sytuacj^ nalezy zakwalifikowacjakoimmisje
posrednia., ktora polega na tym, ze skutki dziatania 54-
siada w jego mieszkaniu (glosne sluchanie muzyki) od-
czuwaja_ s^siedzi. Halas jest skutkiem ubocznym dzia-
tania s^siada.

Zgodnie z art. 144 kodeksu cywilnego,, wlasciciel nie-
ruchomosci powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywac sie od dzialari, ktore zaktocatyby ko-
rzystanie z nieruchomosci s^siednich ponad przecietnq
miare, wynikaj^ca^ ze spoteczno - gospodarczego prze-
znaczenia nieruchomosci i stosunkow miejscowych".
Przepistenzabrania wlascicielowi nieruchomosci dzia-
tan, ktore zaklocalyby korzystanie z wtasnej nierucho-
mosci innym osobom, jezeli stopieh tego zaklocenia
przekracza zwyktq - przyjetq w stosu n kach miejscowych
- miare (SN z 14.H.1962r, III CR 66/62).

Jezeli to czyni, wtascicielowi mieszkania przysluguje
przeciwko niemu roszczenie o zaniechanie lub ogra-
niczenie dzialah wywotuja_cych hatasy przekraczajqce
miare, jakiej wymaga spokojne uzytkowanie lokalu
mieszkalnego (SN Z4.03.1975 r, III CZP 89/74). Na pod-
stawieart.222 §2 k.c. wtasciciel mieszkania, wobec kto-
rego sa^siad stosuje zakazane immisje, moze za_dac ich
zaprzestania.

Wtymcelu powinien przestactakiemu s^siadowi pi-
smo wzywajqce go do zaprzestania immisji, a gdy nie
odniesie to skutku, moze ztozyc pozew do sa^du cy-
wilnego.

W ostatecznosci mozna tez skorzystac z art.13 usta-
wy z21czerwca2001 r. o ochronie praw lokatorow:,,Je-
sli lokator wykracza w sposob razqcy lub uporczywy
przeciwko porz^dkowi domowemu, czyni^c ucia.zliwym
korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub
wtasciciel innego lokalu w tym budynku moze wytoczyc
powodztwo o rozwi^zanie przez sqd stosunku praw-
nego uprawniajqcego do uzywania lokalu i nakazanie
jego oproznienia". Zauwazyc nalezy, ze ustawodawca
nie dat zadnych uprawnieh w wyzei cvtowanym arty-
kule administratorowi budynku, gdyz administrator, nie
mieszkaia,cy w budynku, nie moglby przed sa^dem z pet-
na, odpowiedzialnoscia twierdzic. ze pozwany swoim
zachowaniem porza.dek domowy narusza.

Administrator moze jedynie uci^zliwego lokatora
upominac, ale legitymacji do zwrocenia sie do sa_du,
czyli dziatania skutecznego, nie posiada.

II. W sprawie obowi^zkow osob utrzymuj^cych
zwierz^ta domowe

Wyci^g z Uchwaty Nr 963/XXXIX/2006 Rady Miasta
Lublin zdnia 23 marca 2006 r. (§18)

1 .Osoby utrzymujqce zwierzeta s^ zobowiqzane do za-
chowania bezpieczehstwa i srodkow ostroznosci, za-
pewniaj^cych ochrone przed zagrozeniem lub uciqzli-
woscia^ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow
przeznaczonych do uzytku publicznego, ponosza^ tez
petnq odpowiedzialnosc za zachowanie tych zwierz ̂ t

2. Do obowiqzkow wtascicieli zwierzqt domowych
nalezy:

1) systematyczne szczepienia psa w wieku powyzej
3 miesiecy przeciwko wsciekliznie zgodnie z art.56
ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdro-
wia zwierzaj: oraz zwalczaniu chorob zakaznych (Dz.
U. Nr 69, poz. 625 z pozn. zmianami) i okazywaniu za-
swiadczenia o przeprowadzonym szczepieniu.

2) optacanie podatku ztytutu posiadania psow, kto-
rego wysokosc corocznie ustala Rada Miasta Lublin.

3) w przypadku utrzymywania psa rasy uznawanej
za agresywna^ - uzyskanie stosownego zezwolenia
Prezydenta Miasta zgodnie z art.10 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzqt (j.t. Dz. U. z 2003
r. Nr 106, poz.1002 z pozn. zmianami), w zwiqzku z roz-
porzajdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Admi-
nistracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu
ras uznanych za agresywne (Dz. U. Nr. 77, poz.687),

3. W miejscach publicznych psa ( lub inne zwierz^,
ktore ze swej natury moze bye agresywne) nalezy pro-
wadzic na smyczy i w kagaticu. Zwolnienie psa ze smy-
czy, ale z zatozonym kagahcem jest dozwolone jedynie
w miejscach mato uczeszczanych przez ludzi i przy za-
pewnieniu kontroli nad jego zachowaniem.

4. Psy ras niebezpiecznych musza^ bye wyprowadza-
ne wytqcznie przez osoby dorosle, ktore sq w stanie
sprawowac odpowiedni nadzor nad zwierzeciem.
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5. Wtasciciele zwierz^t domowych sa_ zobowia^zani
do uprzqtania zanieczyszczeh spowodowanych przez
te zwierzeta w miejscach przeznaczonych do uzytku
publicznego, w szczegolnosci: klatki schodowe, win-
dy, chodniki, ulice, trawniki, place, parki, poprzez ze-
branie zanieczyszczeri do woreczka papierowego lub
foliowego i wrzucenia ich do specjalnych pojemnikow
typu Azor lub kosza na odpady.

6. Zabrania si$ wprowadzania zwierzqt domowych
do:

1) miejsc wydzielonych do zabawy dla dzieci, a w
szczegolnosci do piaskownic;

2) pomieszczeh uzytecznosci publicznej;

3) obiektow sportowych.

III. W sprawie dodatkow mieszkaniowych

Informacjaododatkach wg Ustawyzdnia 21 czerw-
ca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr,71,
poz.734).

/. Dodatek mieszkaniowv przystuguie:

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkal-
nych,

2} czlonkom spotdzielni mieszkaniowych za-
mieszkuja.cym na podstawie spotdzielczego prawa do
lokalu mieszkalnego,

3) osobom zajmujqcym lokale mieszkalne w bu-
dynkach stanowi^cych ich wtasnosc i wtascicielom lo-
kali mieszkalnych,

4) innym osobom majqcym tytut prawny do zaj-
mowanego lokalu mieszkalnego i ponosza^cym wy-
datki zwia^zane z jego zajmowaniem,

5) osobom zajmuja^cym lokal mieszkalny bez ty-
tutu prawnego, oczekujqcym na przystugujqcy im lo-
kal zamienny albo socjalny.

//.Dodatek mieszkaniowyprzystuguie na podstawie tyl-
kojednegoz tytuiow wymienionych wyzej.

lit.Dodatek mieszkoniowy przystuguie, iezeli:

LSredni miesi^cznydochod najednegocztonkago-
spodarstwa domowego wokresie trzech miesiecy po-
przedzajqcych date_ zlozenia wniosku nie przekracza:

175% najnizszej emerytury w gospodarstwie jed-
noosobowym - aktualnie 1 045,55 zt,

125% najnizszej emerytury w gospodarstwie wie-
loosobowym -aktualnie 746,82zt,

Za dochod uwaza si$ wszelkie przychody po odlicze-
niu kosztow ich uzyskania oraz po odliczeniu skladek
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubez-
pieczenie chorobowe, okreslonych w przepisach o sys-
temie ubezpieczeh spotecznych, chyba, ze zostaly juz
zaliczone do kosztow uzyskania przychodow. Do do-
chodu nie wlicza sie dodatkow dla sierot zupelnych,
zasitkow piel^gnacyjnych, zasitkow okresowych z po-
mocy spotecznej, jednorazowych swiadczeh pieniez-

nych i swiadczeh w naturze z pomocy spotecznej.

2. Normatywna powierzchnia uzytkowa lokalu
w przeliczeniu na liczbe czlonkow gospodarstwa do-
mowego nie przekracza:

35m2 - dla 1 osoby

40 m2- dla 2 osob

45 m2 -dla 3 osob

55 m2-dla 4 osob

65 m2-dla 5 osob

70 m2-dla 6 osob

Wraziezamieszkiwania wi^kszejliczby osob dla kaz-
dej kolejnej osoby zwi^ksza si^ normatywnq po-
wierzchni^ o 5 m2.

IV. Dodatek nie przysiuguie, iesl i powierzchnia uzytkowa
przekracza powierzchnie normatywnq o wi^cej niz
30%.

Dodatek przyznawanyjest na okres szesciu miesiecy
liczqc od pierwszego dnia miesiqca, w ktorym wnio-
sekzostat ztozony. W przypadku stwierdzenia, ze oso~
ba, ktorej przyznano dodatek, nie optaca na biez^co
swojej czesci czynszu za zajmowany lokal, wyptate. do-
datku mieszkaniowego wstrzymuje sie do czasu ure-
gulowania zalegtosci.

Jezeli uregulowanie zalegtosci nie nasta^pi w cia_gu 3
miesiecy od dnia ich powstania, decyzja o przyznaniu
dodatku mieszkaniowego wygasa.

Osoba, w stosunku, do ktorej z powodu nieuregulo-
wania naleznosci za zajmowany lokal wygasla decyzja
o przyznaniu dodatku, moze wysta_pic ponownie o jego
przyznanie po uregulowaniu zalegtosci powstatych
w okresie obowia.zywania wygastej decyzji.

Nie jest przeszkoda, w otrzymaniu dodatku mieszka-
niowego posiadanie zalegtosci czynszowej, ale tylko
w przypadku ubiegania si$ o dodatek po raz pierwszy.

Wceki otrzymania dodatku mieszkaniowego nalezy:

1) zgtosic sie do Dziatu Ksiegowosci Eksploatacyjnej,
ul. Nadbystrzycka 11 pokoj nr 11 w celu pobrania od-
powiednich drukow,

2) wypetnione i poswiadczone druki nalezy ztozyc
w Urzedzie Miejskim przy ul. Wieniawskiej 14 na I pie-
trze i przy ul. Filaretow 44 w godz:

poniedziatek 10.30- 18.30

wtorek-pia.tek7.30- 15.30

Szczegoto wych informacji o warunkach przyznania do-
datku mieszkaniowego udziela Urzqd Miejski pod nu-
meramitetefonow: 532 - 42 - 11 wew. 363,377

Wydanie Informatora
sfinansowane przez Sponsorow.

Dzi^kujemy.
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