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SZANOWNIPANSTWO!
Wiosna^ 2007 roku po raz pierwszy przekazalismy Pahstwu

w formie biuletynu materialy podsumowujaxe poprzedni rok
do zapoznania sie przed zebraniami grup cztonkowskich. Biu-
letyn spotkat sie z zyczliwym przyjeciem, a uchwalone przez
zebrania grup czbnkowskich wnioski zalecaty, aby inicjatywe
te kontynuowac. Realizuja_c te wnioski oddajemy w Pahstwa
rece kolejny numer informatora zawierajaxy materialy obrazu-
ja_ce dziatalnosc Spotdzielni w 2007 roku, tj. sprawozdanie Rady
Nadzorczej z dzialalnosci w 2007 roku, sprawozdanie Zarza_du,
bilans Spotdzielni za 2007 rok i opinie o nim Biegtego Rewiden-
ta. Zamieszczamy takze fragmenty regulaminu zebrah grup
czbnkowskich oraz ich porza_dek i terminy, choc niezaleznie
od tego zawiadomienia o zebraniach wraz z porz^dkiem wy-
wieszone zostana^ na klatkach schodowych w statutowych ter-
minach, tj. na 7 dni przed data^ kazdego zebrania. Informator
zawiera takze kilka przydatnych dla Pahstwa informacji.

Ograniczone ramy informatora nie pozwalaj^ zamiescic
sprawozdati Kierownikow Administracji i Przewodniczqcych
Rad Osiedli. Zostana^ one przedstawione w czasie zebrah.

Czas wiosennych zebrah grup czbnkowskich, poprze-
dzajqcych sprawozdawcze Zebranie Przedstawicieli - to czas
posumowania i oceny dzialalnosci Spoldzielni i jej organow
za poprzedni rok, a takze mozliwosc zglaszania wnioskow
i postulatow i wytyczania kierunkow dzialania na lata na-
stepne. Kazdy czlonek Spotdzielni ma prawo uczestniczyc
w zebraniu swojej grupy, zabierac gbs w dyskusji, zgtaszac
wnioski i gtosowac we wszystkich sprawach poddawanych
pod gbsowanie. Zachecamy wiec Pahstwa do licznego i ak-
tywnego udzialu w zebraniach.

Podsumowujqc miniony rok, zadajemy pytaniejaki by! on
dla naszej Spotdzielni?

Przede wszystkim byl to rok kontynuacji realizacji kie-
runkow uchwalonych przez Zebranie Przedstawicieli na lata
2006 - 2010. Zrobilismy koiejny krok w dziedzinie poprawy
warunkow zamieszkiwania, w tym bezpieczehstwa wynika-
ja.cego z korzystania z urza_dzeh technicznych. Sluzyty temu
obowi^zkowe przegla.dy i bieza^ce konserwacje, a takze sze-
reg robot remontowych, o ktorych piszemy w sprawozda-
niu Zarza^du. W miare posiadanych srodkow dbalismy tak-
ze oestetyk^ otoczenia. Zakres robot byt oczywiscie scisle
uzalezniony od posiadanych srodkow na funduszu remon-
towym, a te byty nizsze w skali Spoldzielni o ok. 1,5 mln zt
w porownaniu do roku 2006.

Kontynuowalismy sposob rozliczania wpfywow i kosztow
w ramach nieruchomosci, ktore staly sie podstawow^ jednost-
ka rozliczeniowa_. Skoro mowimy o rozliczeniu, to musi bye
jego wynik - dodatni ba^dz ujemny.

Do roku 2005 operowalismy osiedlowymi wynikami
dzialalnosci eksploatacyjnej i globalnym wynikiem w ska-
li Spoldzielni. Obecnie uzyskujemy rowniez takie wyniki w
ramach nieruchomosci, do czego zobowia,zuje nas art. 4'
ustawy ospoldzielniach mieszkaniowych. Sa. nieruchomo-
sci, ktore na koniec roku uzyskafy dodatnie wyniki, w takich
sferachdziatalnosci,jak:eksploatacja, woda iodprowadzanie
sciekow czy wywoz nieczystosci. S^ jednak i takie, ktore za-
mknety rok na tzw.,,minusie".

W pierwszym przypadku wynik zostal rozliczony w taki
sposob, ze zmniejszono stawke oplaty eksploatacyjnej w 2008
roku, w drugim zas oplaty eksploatacyjne w 2008 roku wzro-
sly, gdyz koszty powstate w danej nieruchomosci nie pokry-
te zaliczkami musz^ bye zaplacone przez te nieruchomosci,
w ktorych powstaJy. Gbwny sens rozliczania nieruchomoscia-
mi tkwi w tym, ze kazdy ma sie rozliczac za siebie.

Rok 2007 byt pierwszym rokiem, w ktorym wprowadzony
zostal obowi^zek odprowadzania podatku dochodowego
od wszelkich dochodow uzyskiwanych przez Spoldzielnie,
nie pochodzqcych z oplat eksploatacyjnych za mieszkania
(dochody z wynajmu lokali uzytkowych, od odsetek z lokat
bankowych i.t.p).

W dniu 31 lipca 2007 roku weszly w zycie kolejne zmiany
w przepisach prawa dotyczaxych Spoldzielni mieszkaniowych.
Przebmem bylo wprowadzenie prawa przeksztatcenia loka-
torskiego mieszkania w odrebna^ wlasnosc za niewielk^, sym-
boliczn^ kwote. Wiele osob z tego prawa skorzystato. Staty-
styke wtej sprawie przytaczamy wdalszej czesci informatora.

Nowela, o ktorej mowa wyzej wprowadzila szereg innych
zmian. Omawialismy je szeroko na jesiennych zebraniach
grup czbnkowskich poprzedzaja_cych Zebranie Przedstawi-
cieli Czbnkow, ktorego gtownym celem bylo uchwalenie zno-
welizowanego Statutu Spoldzielni. W zwia_zku z zaskarzeniem
przez grupe poslow do Trybunalu Konstytucyjnego niekto-
rych przepisow wprowadzonych wspomniana. nowela^, Ze-
branie Przedstawicieti Czlonkow - na wniosek przedstawicieli
- podjelo uchwate o przerwaniu obrad do czasu ukazania sie
prawomocnego wyroku Trybunalu o konstytucyjnosci b$dz
nie, zapisow ustawy. Nieco pozniej przepisy ustawy zaskarzyl
rowniez Rzecznik Praw Obywatelskich.Tresc wniosku Rzeczni-
ka publikujemy w niniejszym informatorze.

Obrady przerwanego Zebrania Przedstawicieli Czlonkow
zprzyjetym 29 listopada 2007 r porz^dkiem zostanq wzno-
wione niezwlocznie po ogloszeniu rozstrzygniecTrybunatu.

Szanowni Pahstwo!
Jak widac z krotkiego podsumowania, miniony rok byl

rokiem wielu waznych wydarzeh i decyzji istotnych dla dzia-
lalnosci Spoldzielni. Jako Zarza^d staralismy sie - w scislej
wspolpracy z Rada_ Nadzorczq i Radami Osiedli dbac o rozwoj
Spoldzielni, jej kondycjefinansow^ i jak najlepsze warunki za-
mieszkiwania w jej zasobach.

Obecnie weszlismy juz w rok 2008. W pazdzierniku tego
roku Spoldzielnia skohczy 50-ty rok swojego istnienia. Nie pla-
nujemy hucznego fetowania tego jubileuszu, choc nalezy go
zaakcentowac S^ jeszcze ludzie, ktorzy pamietaj^tamte czasy,
jest wielu pracownikow, ktorzy wiekszosc swojego zawodo-
wego zycia zwia,zali ze Spotdzielni^. Chcielibysmy ich w jakis
sposob uhonorowac.

O tych i innych sprawach bedziemy z Pahstwem rozma-
wiac wtrakcie zebrah grup czbnkowskich.

Zpowazaniem
Zarzqd PSM ,,Kole]orz"

Ryszard Petkowicz
Witold Pawhwski

Marianno Markiewicz
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SZANOWNIPANSTWO!
Wiosna^ 2007 roku po raz pierwszy przekazalismy Pahstwu

w formie biuletynu materiafy podsumowujaxe poprzedni rok
do zapoznania sie przed zebraniami grup cztonkowskich. Biu-
letyn spotkat sie z zyczliwym przyjeciem, a uchwalone przez
zebrania grup cztonkowskich wnioski zalecaly, aby inicjatywe
t§ kontynuowac. Rea!izuja,c te wnioski oddajemy w Paristwa
rece kolejny numer informatora zawierajaxy materiaty obrazu-
jaxe dziatalnosc Spotdzielni w 2007 roku, tj. sprawozdanie Rady
Nadzorczej z dziatalnosci w 2007 roku, sprawozdanie Zarzqdu,
bilans Spotdzielni za 2007 rok i opinie o nim Biegtego Rewiden-
ta. Zamieszczamy takze fragmenty regulaminu zebrah grup
cztonkowskich oraz ich porza_dek i terminy, choc niezaleznie
od tego zawiadomienia o zebraniach wraz z porz^dkiem wy-
wieszone zostana^ na klatkach schodowych w statutowych ter-
minach, tj. na 7 dni przed data_ kazdego zebrania. Informator
zawiera takze kilka przydatnych dla Pahstwa informacji.

Ograniczone rarny informatora nie pozwalaj^ zamiescic
sprawozdah Kierownikow Administracji i Przewodniczaxych
Rad Osiedli. Zostana_ one przedstawione w czasie zebrah.

Czas wiosennych zebrah grup cztonkowskich, poprze-
dzaj^cych sprawozdawcze Zebranie Przedstawicieli - to czas
posumowania i oceny dzialalnosci Spotdzielni ijej organow
za poprzedni rok, a takze mozliwosc zglaszania wnioskow
i postulatow i wytyczania kierunkow dziatania na lata na-
stepne. Kazdy cztonek Spotdzielni ma prawo uczestniczyc
w zebraniu swojej grupy, zabierac gtos w dyskusji, zgtaszac
wnioski i gtosowac we wszystkich sprawach poddawanych
pod glosowanie. Zachecamy wi^c Pahstwa do licznego i ak-
tywnego udziatu w zebraniach.

Podsumowuja^c miniony rok, zadajemy pytaniejaki byton
dla naszej Spoldzielni?

Przede wszystkim byt to rok kontynuacji realizacji kie-
runkow uchwalonych przez Zebranie Przedstawicieli na lata
2006 - 2010. Zrobilismy kolejny krok w dziedzinie poprawy
warunkow zamieszkiwania, w tym bezpieczehstwa wynika-
ja.cego z korzystania z urz^dzeti technicznych. Sluzyly te.mu
obowi^zkowe przegla_dy i biez^ce konserwacje, a takie sze-
reg robot remontowych, o ktorych piszemy w sprawozda-
niu Zarza.du. w miare posiadanych srodkow dbalismy tak-
ze oestetyk? otoczenia. Zakres robot byl oczywiscie scisle
uzalezniony od posiadanych srodkow na funduszu remon-
towym, a te byfy nizsze w skali Spofdzielni o ok. 1,5 mln z\ porownaniu do roku 2006.

Kontynuowalismy sposob rozliczania wpfywow i kosztow
w ramach nieruchomosci, ktore staly sie podstawowqjednost-
ka rozliczeniowa^. Skoro mowimy o rozliczeniu, to musi bye
jego wynik - dodatni ba.dz ujemny.

Do roku 2005 operowalismy osiedlowymi wynikami
dziatalnosci eksploatacyjnej i globalnym wynikiem w ska-
li Spoidzielni. Obecnie uzyskujemy rowniez takie wyniki w
ramach nieruchomosci, do czego zobowia^zuje nas art. 4'
ustawy ospotdzielniach mieszkaniowych. S^ nieruchomo-
sci, ktore na koniec roku uzyskaly dodatnie wyniki, w takich
sferach dzialalnosci, jak:eksploatacja, woda iodprowadzanie
sciekow czy wywoz nieczystosci. $3 jednak i takie, ktore za-
mknely rok na tzw.,,minusie".

W pierwszym przypadku wynik zostat rozliczony w taki
sposob, ze zmniejszono stawke oplaty eksploatacyjnej w 2008
roku, w drugim zas optaty eksploatacyjne w 2008 roku wzro-
sty, gdyz koszty powstale w danej nieruchomosci nie pokry-
te zaliczkami musz^ bye zaptacone przez te nieruchomosci,
w ktorych powstafy. Gtowny sens rozliczania nieruchomoscia-
mi tkwi w tym, ze kazdy ma si^ rozliczac za siebie.

Rok 2007 byt pierwszym rokiem, w ktorym wprowadzony
zostat obowta.zek odprowadzania podatku dochodowego
od wszelkich dochodow uzyskiwanych przez Spoldzielnie,
nie pochodza_cych z optat eksploatacyjnych za mieszkania
(dochody z wynajmu lokali uzytkowych, od odsetek z lokat
bankowych i.t.p).

W dniu 31 lipca 2007 roku weszty w zycie kolejne zmiany
w przepisach prawa dotycz^cych spoidzielni mieszkaniowych.
Przeiomem byto wprowadzenie prawa przeksztatcenia loka-
torskiego mieszkania w odrebna, wtasnosc za niewielk^, sym-
boliczn^ kwot^. Wiele osob z tego prawa skorzystaJo. Staty-
styke w tej sprawie przytaczamy w dalszej cz^sci informatora.

Nowela, o ktorej mowa wyzej wprowadzila szereg innych
zmian. Omawialismy je szeroko na jesiennych zebraniach
grup czionkowskich poprzedzaj^cych Zebranie Przedstawi-
cieli Cztonkow, ktorego glownym celem bylo uchwalenie zno-
welizowanego Statutu Spoldzielni. W zwia_zku z zaskarzeniem
przez grupe postow do Trybunalu Konstytucyjnego niekto-
rych przepisow wprowadzonych wspomnian^ nowela^, Ze-
branie Przedstawicieli Czlonkow - na wniosek przedstawicieli
- podjeto uchwale o przerwaniu obrad do czasu ukazania sie
prawomocnego wyroku Trybunahj o konstytucyjnosci b$dz
nie, zapisow ustawy. Nieco pozniej przepisy ustawy zaskarzyl
rowniez Rzecznik PrawObywatelskich.Tresc wniosku Rzeczni-
ka publikujemy w niniejszym informatorze.

Obrady przerwanego Zebrania Przedstawicieli Czlonkow
zprzyjetym 29 listopada 2007 r porza_dkiem zostanq wzno-
wione niezwlocznie po ogloszeniu rozstrzygniecTrybunalu.

Szanowni Pahstwo!
Jak widac z krotkiego podsumowanta, miniony rok byl

rokiem wielu waznych wydarzeh i decyzji istotnych dla dzia-
talnosci Spoldzielni. Jako Zarza_d staralismy sie - w scislej
wspolpracy z Radq Nadzorcz^ i Radami Osiedli dbac o rozwoj
Spoldzielni, jej kondycjeftnansowa. i jaknajlepsze warunki za-
mieszkiwania w jej zasobach.

Obecnie weszlismy juz w rok 2008. W pazdzierniku tego
roku Spotdzielnia skohczy 50-ty rok swojego istnienia. Nie pla-
nujemy hucznego fetowania tego jubileuszu, choc nalezy go
zaakcentowac. S$ jeszcze ludzie, ktorzy pamietaja,tamte czasy,
jest wielu pracownikow, ktorzy wiekszosc swojego zawodo-
wego zycia zwi^zali ze Spotdzielni^. Chcielibysmy ich w jakis
sposob uhonorowac.

0 tych i innych sprawach bedziemy z Pahstwem rozma-
wiac wtrakciezebrari grup czlonkowskich.

Zpowazaniem
Zarzqd PSM ,,Kolejarz"

Ryszord Petkowicz
Witold Pawhwski

Marianno Markiewicz
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RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Na poostawie art. 191 usl. 1 pkt "• Konstyluqi Rzeczypospo'itej Polsk;ej z dn-a 2 kwietnia

1997 r (Dz U. Nr 78, poz. 483 ze zm ) oraz art 16 usl 2 pkt 2. ustawy z dnia 15 lipca '937 r. o

Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz U z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.)

wnosze o stwierdzeme mezgodnosci:

1) art 8 us; 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2QQQr. o spoldzielniach mieszkaniowych

5DzU z 2003r, Nr 119. poz. 1116 ze zm ) z art 32 list 1 art 47 oraz z art 2

Konstytucji RP

2] art. 8 2 ust. 2 3 i 4 ustawy o spotdzielntach Tnieszkaniowych z art 32 ust 1

Konstytuqi RP oraz art 53 ust 1 w zwiazku z art 31 ust. 3 Konstytucji RP,

3) at 8 ' ustawy o spoidzielniach mieszxamowycti z art 32 ust 1 Konstytuqi RP oraz

z art 58 us; ' w zwiazku z an. 31 us! 3 Konslyluqi RP,

4) art 12 ustawy z dnia 14 czerwca 2007r o zmianie ustawy o spoidzielniach

mieszkaniowycri oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz U. Nf 125. poz. 873) z

art. 2 Konstytucji RP

UZASADNIENIE

I. W dniu 31 lipca 2007r weszta w zycie obszerna nowelizacja ustawy o spoldzieiniach

mieszkaniowych dokonana ustawa. z dnia 14 czerwca 2007r o zmianie ustawy o

spQtdzielniach mieszkaniowych oraz niektorych mnych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz 873). Tehst

tej ustawy stanowi wypadkowa. az pieciu projektow ustaw - trzech poselskich (Druki sejmowe

Nr 339.767, 763), jednego senackiego (Druk sejmowy Nr 602} i jednego rza.dowego (Druk

sejmowy nr 766). Poczatkowo mtencja wszystkich projektodawcow byto przede wszystkim

dostosowanie przepisow ustawy o spokSzielmach mieszkaniowych do orzeczmctwa Trybunaiu

Konstytucyjnego dotyczacego regulaqr prawnych w zakfes:e spotdzielczosci rhieszkaniowej

powstalego w latach 2001-2006 Jedyme w uzasadnteniu jednego z projektow poselsktch

(Druk sejmowy Nr 768) wskazano. iz celem projektowanej regulacji jest ..wprowadzenie

rozwiazari. uwzgledniaja.cych specyfik^ spoldzielni mieszkaniowych wsrod innych typow

spoldzielm, wyrazaja,ca sie zwlaszcza w aspekcie demokratycznej kontroli cztonkow nad

dziaialnoscia, spoidzielni i sprawowanego przez nich kierownictwa tej dzialalnosci". W trakcie

dalszych prac legislacyinych, wskazany we wspomnianyrn uzasadnieniu projektu kierunek

myslenia zyskat szersza. aprobat?. W konsekwencji. do ustawy o spoldzieJniach

mJeszkaniowych wprowacfzono szereg rygorystycznych uregufowah, dotycza,cych obowi^zkow

spoldzielni mieszkanicwej oraz struktury jej organow. Uregulowania te w sposiib bardzo

gf^boki mgeruja. w swoood? spotdztelni m;eszkaniowycti jako dobrowolnych zrzeszeh

nieograniczonei liczby osob (art 1 Prawa spotdzielczego) do samocJzielnego kreowansa swojei

struktury organizacyjnej oraz wewn^t-znych stosunkow z cztonkami spotdzielni. Jeszcze przed

podpisaniem ws«azanej usiawy przez Prezydenla RP. do Rzecznika Praw Obywatelskich

zacz^fy lawinowo naplywac skargi oa obywaleli wyrazajacych sprzeciw przeciwko tej -

nadmiernej w ich oceme - ingerericji panstwa w wewn^trzna, organizacje spotdziefni

mieszKaniowych Skarg takich - do koiica listopacfa 2007r. - wplynfto bfrsko 3000 F nadal

wpfywaja, one do Biura Rzecznika Powtarzaja sie w nich zarzjty o mezgodnosci przepisow

ustawy o spotdzielniacfi mieszkaniowych - w brzmieniu nadanym wskazany na wste.pie

ustawa z dnia 14 czerwca 2007r z Konstytucja, RP. Analiza uregulowan te; ustawy w

brzmieniu obowigzuj^cym od dnia 31 hpca 2007r sktania Rzecznika Praw Obywatelskich do

stwierdzenia ze wiele z zarzutow stawianych w skargach obywateli znajduje yzasadnieme

I! Spotdzielczosc wyvvodzi si? z XlX-wiecznej Angln. w klbrej w 1844r.. w miejscowosci

Rochdale, opracowano zbidr zasad. na ktorych oparta zostata dzialalnosc spotdztelcza Tzw

zasady roczdelskie staly sie wzorem dla opracowywanych w pozmejszym okresie ogolnycn zasad

ruchu spoidzielczego rozwijaj^cego si^ na calyrn swiecie. Pfzetrwafy one me tylko wiek XtX. ale

zachowaty aktuafnosc takze w XX w Miedzynarodowy Kongres Spofdzieiczy zorganizowany w

Paryzu w 1937 r uznat zasady roczdelskie za kryterium oceny. czy tworrona organizacja ma

rzeczywiscie charakter spofdziefczy jpar L.Stecki , ,,Prawo spoidzielcze1, Warszawa 1987. s 11).

Ruch spotdzielczy jest wi^c ruchem mie^izynarodowym Organizowane w ramach tego ruchu

kongresy pozwolily na wypracowanie pewnych slandardow ktore ssanowi^ wzor funkqonowania

spotdzielczosci na catym swiecie. niezaleznie oo typu prowadzonej przez spoldzielnie dzialalnosci

W polskim prawie instytucja spotdzielczosci zostala uregulowsna w okresie rniedzywojennym.

Warto wskazac, ze ustawa z dnia 29 pazdziernika 1920 r o spoidzielniach (Dz U. Nr 111.poz

733) w ogole nie zawierafa poczatkowo iadnych przepisdw dotycz£(cych spoldzielni ma]a_cych

na celu doslarczame mieszkan swym czlonkom Nieliczne przepisy o tak okreslonym zakresie

po^awity si? w jej tekscie dopiero pozniej, w wyniku noweiizaqi dokonanych w latach 1923 i

1934. Nie znalazty sie jednak one w tekscie jednolitym . ogioszonym w Dz U z 1950r, Nr 25,

poz. 232 (por A. M^czyhski .Dawne i nowe instytucje polskiego prawa mieszkamowego". KPP

2002/1. s. 84 i nast). Wszystkie nast^pne ustawy. reguluja_ce funkqonowanie spotdzielczosci.

az do momentu wejscia w zycie ustawy o spotdzielniach mieszkaniowych (24 kwietnia 2001r.)

zawieraly przepisy dotycza^ce organizaqi spotdzielczosci w ogole Przepisy ogolne w kazdej z

tych ustaw okresiaty zasady i tryb powstawania wszystkich rodzajow spoldzielm

przeksztatceri organizacyjnych spotdzieini ich strukture organizacyjna,, podstawowe zasady

dziatania i wzajemne prawa i obowia,zki pomi^dzy spotdzielnia. i jej czionkami Ponadto

wszystkie te ustawy zawisraty mniej lub bardziej rozbudowana. regulacj^ dotyczg_ca_

poszczegblnych typow spoidzielni. w tym takze spctdzielni mieszkaniowych Takie zatozenie

przyj^to rowniez w ustawie z dnia 16 wrzesma !982r - Prawo spotdzielcze [Dz U. z 2003r.,

Nr 188. poz 1848 ze zm ), ktora obowi^zuje do chwiii obecnej i ma zastosowame takze do

spoldzielni mieszkaniowych w zakresie nieuregulowanym w ustawie o spoldzielniach

mieszkaniowych (art 1 ust 7 ustawy o spoldzieimach mieszkaniowych). Czesc I usiawy -

Prawo spotdzielcze zatytutowana ^Spoldzielnie" dzieii si? na dwa tyt^y. z ktorych pierwszy

zatytufowany ..Przepisy wspolne" okresla wtasnie kwestie zwiazane z orgamzaqa. spotdzieini

oraz prawami i obowiazkami czlonkow i ma zastosowanie do wszystkich typow spotdzielni,

natomias: drugi tytut - .Przepisy szczegoine dla spotdzielni produkcji rolnej, spotdzieini kotek

rolniczych spotdzielni pracy i spotdzielni mieszkaniowych'' zawierat ursgulowania wtasciwe

dla poszczegolnych typow spoldzielni Obecnie w cz^sci 1! ustawy nie ma juz przepisow

szczegolnych dla spotdzielni mieszkaniowych - problernatyka ta w calosci jesl uregulowana w

ustawie o spoidzielniach mieszkaniowych.

Metoda legisiacyjna zawarcia w jednym akcie prawnym poOstawowych norm prawa

spoidzielczego odpowadals. jak podnoszono w literaturze przedmiotu wiezi tqcz^cej

wszystkie spotdzielnie. ktore mimo roznych zadari gospodarczych. rnaj^ lakie same zalozenia

spoteczno-gospoQarcze. metody dziatania i jednakowa. podstawowa, strukture orgamzacyjna,.

Ponadto pozwalato to na spojne rozwia,zywanie wszystkich kwestii zwia_zanych ze swoistosc^

organizacji spotdzieiczych w sposob jednolity, zgodny z ogolnymi zasadami spotdzielczymi.

ktorymi te organizacje powinny sie rza^dzic Ulatwiato tez zainteresowanym zapoznanie si? z

caloscia zasadniczej problematyki prawnej spotdzielczosci (por M Gersdorf [w ] M. Gersdorf.

J Ignatowicz. "Prawo spoldzielcze Komentarz.', Warszawa 1985).

Wspomniana metoda legisiacyjna byta rowniez respeklowana przy uchwaleniu ustawy o

spotdzielniach mieszkaniowych. w tym sensie. ze uregulowana w niej przede wszystkim

stosunki maj^tkowe pomiedzy cztonkami a spofdzielnia, mieszkaniowa. natomiast w

pozostatym zakresie nadal miaty w petm zastosowanie przepisy Prawa spoidzielczego.

Dopiero omawiana nowelizacja dokonana ustawa, z dnia 14 czerwca 2007r. wprowadzita

orzepisy stanowiqce zasadniczy wylom w dotycriczasowej zasadzie, iz ogolne regulacje

dotycza[ce zagadnieri organizacyjnych zawarte sa w jednym akcie prawnym i maja.

zaslosowanie do wszystkich typow spotdzielni. W ustawie tej wprowadzono bowiem

szczegctowe - odmienne od dotychczas obowiaLzuja_cych i zawartych w ustawie - Prawo

spoldzielcze - regulacje prawne dotycza.ce struklury organizacyjnej spotdzielni

mieszkaniowej, sposobu funkcjonowania jej poszczegolnych organow oraz natozono na

sp6idzielnie mieszkgniowe dodatkov^e. nieprzewidziane w przypadku sootdzielni innych

typow, obowia_zki wobec cztonkow.



Wybrane fragmenty Regulaminu zebran grup cztonkowskich cztonkow mieszkajqcych
PSM,,KOLEJARZ" w Lublinie.

3.

4.

§2
Do kompetencji zebrania grupy cztonkowskiej nalezy:

1. wybieranie i odwotywanie przedstawicieli na Zebranie
Przedstawicieli

oraz ich zastepcow,
2. wybieranie i odwotywanie cztonkow Rady Osiedla,

rozpatrywanie spraw, ktore maja_ bye przedmiotem obrad
najblizszego Zebrania Przedstawicieli i zgtaszanie swoich
wnioskow wtych sprawach,
rozpatrywanie okresowych sprawozdari Rady Nadzorczej,
Zarza_du i Rady Osiedla,
wyrazanie swojej opinii i zgiaszanie do wtasciwych orga-
now Spotdzielni wnioskow w sprawach Spotdzielni,
a zwtaszcza we wspolnych sprawach cztonkow wchodzq-
cych w sktad zebrania grupy cztonkowskiej.

§3
W zebraniu grupy cztonkowskiej uczestnicza, czlonkowie
Spotdzielni zamieszkali na terenie objetym dziataniem
grupy cztonkowskiej oraz przedstawiciele czlonkow
- osob prawnych, ktorych lokale znajduj^ si$ na tym
terenie, a takze petnomocnicy cztonkow nie maja^cych
zdolnosci do czynnosci prawnych lub cztonkow zograni-
czona^ zdolnoscia^ do czynnosci prawnych. Petnomocni-
cy osob nie majqcych zdolnosci do czynnosci prawnych
oraz cztonkow z ograniczona^ zdolnosciq do czynnosci
prawnych nie moga, kandydowac do wtadz samorza_do-
wych Spotdzielni.
Kazdy cztonek Spoldzielni uczestniczy w zebraniu tylko
jednej grupy cztonkowskiej i przystuguje mujeden glos.
Glosowanie odbywa si$ za pomocq mandatow.
Zebranie grupy cztonkowskiej moze obradowac
bez wzgledu na liczbe obecnych cztonkow Spotdzielni.

§6
1. Po wyborze prezydium i komisji oraz przedstawieniu

sprawozdari zamieszczonych w porzqdku obrad, prze-
wodnicza.cy zebrania otwiera dyskusj^, udzielaj^c gtosu
w kolejnosci zgtaszania sie. Czas wyst^pienia w dyskusji
nie moze przekraczac 10 minut.

2. Przedstawicielom Zarz^du i Rady Nadzorczej przystugu-
je prawo

zabierania gtosu poza kolejnoscia,.
3. Przewodnicza_cy moze odmowic udzielenia gtosu osobie,

ktora w danej sprawie juz przemawiata. Nie dotyczy to
przedstawicieli Zarz^du i Rady Nadzorczej.

4. Przewodniczqcy zebrania grupy cztonkowskiej ma prawo
zwrocic uwage_ osobie, zabieraj^cej gtos, jezeli odbiega
ona od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przezna-
czony na wypowiedz. W przypadku nie zastosowania sie
mowcy do uwag, przewodniczqcy zebrania moze ode-
brae mu gtos.

5. W sprawach formalnych przewodnicza,cy udziela gtosu
poza kolejnosciq. Za wnioski w sprawach formalnych
uwaza sie wnioski w przedmiocie sposobu obradowania
i glosowania. W dyskusji nad wnioskami w sprawach
formalnych moga^ zabierac gtos jedynie dwaj mowcy:
- jeden za i jeden przeciw wnioskowi.

6. Po zamknieciu dyskusji przewodnicza_cy poddaje wnio-
ski pod glosowanie.

§7
Gtosowanie na zebraniu grupy cztonkowskiej odby-

wa sie jawnie z wyja_tkiem wyborow przedstawicieli na Zebra-
nie Przedstawicieli, ich zast^pcow oraz cztonkow Rady Osied-
la { § 28 ust.1, 2 i 3 Statutu Spoldzielni).

HARMONOGRAM ZEBRAN GRUP CZtONKOWSKICH PSM,, KOLEJARZ" - 2008 ROK
DATAIGODZINA

08.05. 2008 r.
czwartek, godz. 17.00

1 2.05.2008 r.
poniedziatek, godz. 17.00

1 3.05.2008 r.
wtorek, qodz. 1 7.00

1 4.05.2008 r.
sroda, qodz. 17.00

1 5.05.2008 r.
czwartek, qodz. 1 7.00

1 6.05.2008 r.
piatek, qodz. 17.00

OSIEDLE

Cztonkowie Oczekuja_cy

Kalinowszczyna

L^kowa

Bronowice - Maki

im. L. Kruczkowskiego

Pogodna

MIEJSCE ZEBRANIA
Sala narad w siedzibie Zarz^du

Spotdzielni
ul. Nadbvstrzvcka 11

Gimnazjum Nr2
ul. Lwowska 1 1

Szkoia Podstawowa Nr 30
ul. Natkowskich 110

Wyzsza Szkoia Nauk Spotecznych
ul.Olchowa 8

Sala Baru,,Bartek"
ul. Kruczkowskieqo 14

Szkota Podstawowa Nr 31
ul. Lotnicza 1

Porzqdek zebran grup cztonkowskich PSM „ Kolejarz"

Otwarcie zebrania.
Wybor Prezydium zebrania.
Zapoznanie Cztonkow z regulaminem zebrania i przyjecie
porza,dku obrad.
Wybor Komisji Wnioskowej i Skrutacyjnej.
Wybory uzupetniaja^ce cztonkow Rad Osiedli (dot. os. Bro-
nowice - Maki i os.Pogodna).
SprawozdaniaKierownikowAdministracji Osiedli zdziatal-
nosci w 2007 roku wraz z informacj^ o realizacji wnioskow.
Sprawozdania Rad Osiedli z dziatalnosci w 2007 roku.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dziatalnosci
w 2007 roku.

9. Sprawozdanie Zarza_du Spotdzielni z dziatalnosci za 2007
rok oraz:

- informacja o realizacji wnioskow
omowienie spraw maja_cych bye przedmiotem obrad
najblizszego Zebrania Przedstawicieli Cztonkow

10. Dyskusja.
11. Przyjecie wnioskow.
12. Zamkni^cie obrad.
Ostateczny porz^dek zebran wywieszony zostanie na klat-
kach schodowych na 7 dni przed terminem zebrania.



S P R A W O Z D A N 1 E
z dziatalnosci Rady Nadzorczej Pracowniczej Spotdzielni

Mieszkaniowej,,KOLEJARZ" w Lublinie w2007 r.
Pracuja_ca obecnie Rada Nadzorcza wybrana zostata na

Zebraniu Przedstawicieli Cztonkow w dniu 23 czerwca 2006
r. Jej sktad osobowy i struktura organizacyjna podane zostaty
w sprawozdaniu za 2006 r.

Swoje funkcje nadzorczo - kontrolne Rada realizowata
wtoku plenarnych posiedzeh, na spotkaniach komisji proble-
mowych oraz w trakcie posiedzeh Prezydium Rady.

W 2007 r. Rada Nadzorcza odbyta 8 posiedzeh plenarnych
i 7 posiedzeh Prezydium. Ponadto czlonkowie Rady uczestni-
czyli w pracach komisji problemowych celem zaopiniowania
roznorodnych spraw wnoszonych pod obrady plenarne. Komi-
sje problemowe odbyty 15 spotkah. Wposiedzeniach Rady ijej
organow uczestniczyli czlonkowie Zarza^du Spotdzielni, Prze-
wodnicz^cy Rad Osiedli, zapraszani byli rowniez kierownicy
jednostek i komorekorganizacyjnych.

Zgodnie z kompetencjami przewidzianymi dla Rady w Usta-
wie Prawo Spotdzielcze i Statucie Spotdzielni, w 2007 r. Rada
podjeja 89 uchwal. Czesc z nich dotyczyta zagadnieh powtarza-
ja,cych si? kazdego roku, obejmuj^cych w szczegolnosci sprawy
gospodarcze Spotdzielni. Rada Nadzorcza zatwierdzita zatoze-
nia do planu gospodarczego Spotdzielni na 2007 rok, a nastep-
nie plan gospodarczy dla catej Spotdzielni oraz plany wptywow
i kosztow na poszczegolne nieruchomosci. Wskazniki zawarte
w planach znalazty odbicie w zatwierdzonych stawkach czyn-
szowych. Przed zatwierdzeniem planow i stawek czynszowych
projekty tych materiatow byty kierowane na posiedzenia Rad
Osiedli, ktore miaty mozliwosc zgtaszania do nich uwag i wnio-
skow. Swoja, ocen? formutowata kazdorazowo - po uprzedniej
szczegotowej analizie - Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza dokonata catosciowej oceny realizacji przy-
jetych planow dwukrotnie w ciqgu roku, tj. za I potrocze i za caty
rok, przyjmuj^c w formie uchwat przedstawione przez Zarza^d
sprawozdania i okreslaja,c wnioski do realizacji przez jednost-
ki organizacyjne Spotdzielni. Rada nie stwierdzita nieprawid-
towosci w procesie tworzenia planu i w kalkulowaniu optat
czynszowych, ktore - zdaniem Rady - w petni odzwierciedlaja.
faktyczne potrzeby finansowo - ekonomiczne Spotdzielni. Stan
gospodarki Spotdzielni kompleksowo i rzetelnie obrazowaty
sporza^dzone przez Zarzajd analizy ekonomiczne. Nie stwier-
dzono przypadkow nie respektowania zatozeh planowych, co
swiadczy o dyscyplinie finansowej i prawidtowym gospodaro-
waniu srodkami Spotdzielni.

Pozytywna ocena dziatalnosci gospodarczej i finansowej
Spotdzielni jest zbiezna z ocena^ sformutowana, przez Biegtego
Rewidenta badaja_cego sprawozdanie finansowe Spotdzielni za
2007 rok.

Zgodnie z ustawa_ o spotdzielniach mieszkaniowych kon-
tynuowany jest proces decentralizacji planowania i rozliczania
kosztow i wptywow na poszczegolne nieruchomosci. Zdaniem
Rady koncepcja ta - choc nietatwa w realizacji, wymagaja^ca wy-
tezonej pracy stuzb ekonomicznych Spofdzielni - ma t? dobra,
strone, ze przybliza mieszkahcom problematyk? ekonomicznq
Spotdzielni, uczy gospodarnosci. Nasuwaja. si? jednak i takie
wnioski, ze w przysztosci wydtuzac si? beda^ okresy realizacji
zadah remontowych w poszczegolnych nieruchomos'ciach,
zwtaszcza zadah kosztownych, takich jak np. wymiana dzwi-
gow, bowiem zgromadzenie pokaznej sumy s'rodkow przez
nieruchomosc wymagac bedzie wiecej czasu.

Z zadowoleniem Rada Nadzorcza stwierdza, ze dzieki tro-
see Zarza.du Spotdzielni i organow samorzqdowych wyrazaja,-
cej sie w skierowaniu w latach poprzednich duzych srodkow
4

fmansowych na popraw? stanu technicznego i estetycznego
zasobow, obecnie nie wystepuja, w spotdzielni drastyczne sytu-
acje, gdzie nalezy pilnie wykonac kosztowne prace remontowe,
na ktore nie ma zabezpieczenia finansowego.

Sposrod wszystkich podjetych przez Rade uchwat,64
uchwaty, tj. 72% dotyczyty spraw zwiqzanych z cztonkostwem
w Spotdzielni.

Z racji posiadania duzego zadtuzenia czynszowego, podjeto
17 uchwat o wykluczeniu ze Spotdzielni. W stosunku do osob
posiadaja.cych zadtuzenie, lecz kwalifikuja_cych si? do uzyska-
nia dodatku mieszkaniowego, Rada Nadzorcza wykazywata
zrozumienie, wstrzymywata decyzje o wykluczeniu i ustalata
z tymi osobami terminy sptaty, godza^c si? niejednokrotnie na
propozycje sptaty zadtuzenia w ratach. Takie decyzje podj?to
w stosunku do 12 osob. Splacaja_c zadtuzenie wraz z odsetkami
osoby wykluczone mogty liczyc na przywrocenie cztonkostwa,
ktore jest niezb?dne przy ubieganiu si? o dodatek mieszka-
niowy. Posiadanie zadtuzenia uniemozliwia rowniez uzyskanie
statusu odr?bnej wtasnosci lokalu. Wejscte w zycie przepisow
umozliwiaja^cych tzw. wykup mieszkah lokatorskich na bardzo
korzystnych warunkach finansowych wywoteto duze zaintere-
sowanie osob posiadaja^cych mieszkania lokatorskie i dla wie-
lu byto bodzcem do sptacenia zadtuzenia. Sta,d w stosunku do
32-u osob Rada Nadzorcza podj?ta uchwaty uchylaja_ce decyzje
o wykluczeniu.

W ramach porza^dkowania spraw zwia,zanych z czton-
kostwem, Rada Nadzorcza - na wniosek Zarza^du - podj?ta
15 uchwat o wykresleniu z rejestru cztonkow osob, ktore naj-
cz?sciej w wyniku rozwodow utraciry prawo do lokalu mieszkal-
nego i nie dopetnity formalnosci niezb?dnych dla zachowania
cztonkostwa.

Jak zasygnalizowano wczesniej, w 2007 roku miata miejsce
nowelizacja przepisow prawa dotycza^cych spotdzielni miesz-
kaniowych. Weszty one w zycie 31 lipca 2007 r. i naktadaty na
spotdzielnie obowia^zek dostosowania do zrnienionego prawa
statutow. Realizujac ten wymog Rada Nadzorcza powotata Ko-
misj? d/s zmian w Statucie Spotdzielni. Zadaniem tej Komisji,
w ktorej wiodqca ro!? petnita Komisja Samorza^dowo - Organi-
zacyjna Rady byto przygotowanie we wspotpracy ze stuzbami
prawno - organizacyjnymi Spotdzielni projektu zmian w Statu-
cie. Zmiany zostaty przedstawione na zebraniach grup czton-
kowskich wm-cu pazdzierniku i listopadzie. Zgtoszone pod-
czas tych zebrah wnioski i uwagi byty przez Komisj? wnikliwie
przeanalizowane i zweryfikowane pod ka,tem ich zgodnosci
z prawem, a nast?pnie przedstawione na plenarnym posiedze-
niu Rady, gdzie w drodze gtosowania ustalono tresc propono-
wanych zmian i upowazniono Przewodnicza_ca. Komisji do ich
przedstawienia na Zebraniu Przedstawicieli Cztonkow.

Rada Nadzorcza naszej Spotdzielni, podobnie jak inne Spot-
dzielnie i wiele autorytetow prawniczych miata od pocza^tku
krytyczny stosunek do niektorych rozwia.zah zawartych w no-
weli z dnia 14 czerwca 2007 r. dotycza^cych zwtaszcza funkcjo-
nowania organow samorza^dowych Spotdzielni. Respektuja.c
prawo Rada aktywnie uczestniczyta w przygotowaniach Zebra-
nia Przedstawicieli Cztonkow przewidzianego na 29 listopada
2007 r., ktorego zadaniem byto uchwalenie zrnienionego Sta-
tutu. Na wniosek uprawnionych przedstawicieli, w zwi^zku
z powzi?ciem wiadomosci o zaskarzeniu do Trybunatu Konsty-
tucyjnego znowelizowanej ustawy, Zebranie podj?io uchwat?
o przerwaniu obrad do czasu rozstrzygniecia spornych kwestii
przez Trybunat. Rada Nadzorcza podziela decyzj? Zebraniu
Przedstawicieli i wyraza nadziej?, ze Trybunat Konstytucyjny
uchyli przepisy, ktorych wprowadzenie w zycie narazitoby spot-
dzielnie mieszkaniowe na chaos organizacyjny i destabilizacj?.



Czlonkowie Rady na biez^co interesowali si? przebiegiem
procesu uwtaszczeh w naszej Spoidzielni, ktorego szczegolne
nasiienie wystqpilo po 31 lipca 2007 r. tj. po wejsciu wzycie prze-
pisow o korzystnych warunkach przeksztafcenia mieszkah loka-
torskich w odr?bn$ wlasnosc. Rada Nadzorcza ocenia, iz proces
ten w naszej Spoldzielni przebiegat i przebiega sprawnie. Nie
odnotowano skarg i interwencji, mimo naptywu do Spoldzielni
w krotkim okresie czasu ogromnej rzeszy interesantow.

Na umotywowane wnioski Zarz^du, Rada Nadzorcza pod-
j?ta dwie uchwaly wyrazaja,ce zgod? na nabycie nieruchomo-
sci, z czego jedna znajduje si? w os. Kruczkowskiego i jest to
nieruchomosc budynkowa przy ulicy Zemborzyckiej 39, dru-
ga zas to dzialka Nr 58/2 o pow. 586 m2 w os. t^kowa, ktorej
posiadanie jest niezbe_dne dla zapewnienia drogi przeciwpo-
zarowej w osiedlu. Wykonujqc dyspozycje Zebrania Przedsta-
wicieli codozbycia dzialki Nr 380/8 o pow. ok. 15 m2 wos. Po-
godna, Rada Nadzorcza podj?ta uchwal? okreslajqca^ warunki
finansowe tej transakcji.

W zwia_zku z powstaniem Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
i wynikaj^cej z tego programu mozliwosci ubiegania si?
o srodki unijne przez spoldzielnie mieszkaniowe, Rada Nad-
zorcza podj?la uchwal? upowazniaj^c^ ZarzaxJ do ziozenia
wnioskow o przyznanie srodkow z funduszy Unii Europejskiej
na potrzeby zwi^zane zwlaszcza z infrastruktur^ w osiedlach.
Zobowia_zala rownoczesnie Zarzajd do sporzajdzenia planow
robot remontowych w sposob uwzgl?dniaja_cy koniecznosc
zgromadzenia niezb?dnych srodkow wlasnych na ewentual-
nq realizacJ3 projektow unijnych.

Rada Nadzorcza z zadowoleniem przyj?la inicjatyw? Spol-
dzielniMieszkaniowej,,Centmm"zrnierzaja_ca_doostatecznego
zakohczenia spraw podzialowych i odsta_pienia od roszczeh
w stosunku do naszej Spoldzielni, ktore byly przedmiotem to-
cz^cych si? od szeregu lat procesow sqdowych.

Wypracowane przez Zarza_dy wszystkich trzech zaintere-
sowanych Spoldzielni wst?pne ugody byty analizowane przez
Komisje Rewizyjn$, a nast?pnie przez Rad?, ktora podj?ta
uchwal? akceptuj^c^ ich ustalenia.

Oprocz wymienionych wyzej, Rada Nadzorcza podj?ta
w minionym roku uchwaly dotycz^ce:
- wyrazenia zgody na zakup zintegrowanego systemu infor-

matycznego wspomagaj^cego zarz^dzanie spoldzielni^
odfirmy,,UNISOFT"

- udzielenia peJnomocnictwa Czlonkom Rady do dokony-
wania czynnos'ci prawnych mi?dzy spofdzielnia_ a Czlonka-
mi Zarza^du

- zatwierdzenia aneksu do Regulaminu przetargu na przy-
dziat wlasnosciowego spoldzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego

- zatwierdzenia cen za ustugi kserograficzne
- podwyzszenia o 2,5% plac pracownikom Spoidzielni od

1.XI.2007r.
Podj^cie uchwaly o podwyzszeniu wynagrodzeh pracow-

nikom Spoidzielni poprzedzone bylo analiza^ stanu wykorzy-
stania srodkow na funduszu plac. Analiza wykazata, ze ist-
niej^ rezerwy pozwalaj^ce na podj^cie decyzji o podwyzce,
ktor^ uzasadnia niski poziom piac w Spoldzielni,odbiegaj^cy
zdecydowanie od sredniej krajowej. Do Rady Nadzorczej
wplywaly kilkakrotnie pisma od zwi^zkow zawodowych
dzialaja_cych w Spoidzielni zwracaj^c uwag? na niskie wyna-
grodzenia pracownikow,wnoszqce o uwzgl?dnienie w planie
gospodarczym wyzszego wskaznika wzrostu funduszu plac.
Podobnej tresci wnioski zgloszone byly na zebraniu grupy
czlonkowskiej w os. Kruczkowskiego.

Rada Nadzorcza jest swiadoma, ze place pracownikow
stanowia^ temat niepopularny i niewygodny. W trosce o wtas-
ciwe funkcjonowanie Spoidzielni, ktorego gwarancja^ jest
kompetentna i zaangazowana kadra pracownicza, Rada nie
moze unikac tego tematu, zwlaszcza w sytuacji, kiedy dobrzy
pracownicy rezygnuj$ z pracy w Spotdzielni i sa_ trudnosci ze
znalezieniem na ich miejsca osob o rownie wysokich kwalifi-
kacjach za oferowane wynagrodzenie.

Praktyka przemilczania i unikania tematu wynagrodzen
moze doprowadzic do obnizenia poziomu pracy stuzb eta-
towych Spotdzielni, dlatego tez ustalaj^c wskaznik wzrostu
funduszu plac Rada Nadzorcza zmuszona b?dzie uwzgl?dniac
w przyszfosci uwarunkowania zewn?trzne takie, jak chocby
zjawisko emigracji zarobkowej czy tez podwyzszanie plac pra-
cownikom sfery budzetowej.

Na przestrzeni 2007 roku do Rady Nadzorczej wp(yn?lo
51 pism, z czego 38 w sprawie uchylenia uchwal o wyklucze-
niu, 4 w sprawie przyspieszenia wymiany stolarki, 2 w sprawie
rozliczenia kosztow centralnego ogrzewania, 2 w sprawie roz-
liczenia zuzycia wody, 2 w sprawie zmiany Regulaminu rozli-
czenia kosztow c.o., 1 zawieraja_ca prosbe. o rozliczenie sklad-
nikow zaleznych od Spoidzielni.

Wszystkie pisma przed ich koricowym rozpatrzeniem przez
Rad? byly wczesniej rozpatrywane przez odpowiednie komisje
problemowe, ktore wnikliwie analizowaly problem, a w razie ko-
niecznosci dokonywaty wizji lokalnej w mieszkaniach, po to, by
ostateczna decyzja Rady znajdowala obiektywne uzasadnienie.

Z zadowoleniem nalezy stwierdzic, ze nie odnotowano
w minionym roku skarg na prace. jednostek organizacyjnych
Spoidzielni, co swiadczy o prawidlowym wypelnianiu przez
nie nalozonych obowiqzkow.

Reasumuj^c, na podstawie okresowych analiz dzialalnosci
gospodarczej Spoidzielni, a takze w oparciu o wyniki bilansowe
i opinie Biegtego Rewidenta kontroluj^cego roczne sprawo-
zdanie finansowe Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia efekty
gospodarcze i organizacyjne Spoldzielni, ktore upowazniaj^ do
wystapienia do Zebrania PrzedstawicieliCzlonkowzwnioskiem
o udzielenie absolutorium Czlonkom Zarza_du za 2007 r.

W roku biez^cym niezaleznie od ogolnego nadzoru na
dzialalnosci^ Spoldzielni i dbalos'ci^o jej dobra. kondycj? finan-
sowq, Rada Nadzorcza zwroci szczegoln^ uwag? na problem
zadluzeh czynszowych i efektow prowadzonej w Spoldzielni
dzialalnosci windykacyjnej. Jest to zagadnienie szczegolnie
wazne w sytuacji sprowadzenia wszelkich rozliczeri finanso-
wych do poziomu nieruchomosci.

Czbnkowie Rady be.da_ aktywnie uczestniczyc w konty-
nuacji i sfinalizowaniu procesu dostosowywania Statutu do
znowelizowanego prawa ze szczegolnym uwzgl?dnieniem
orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego.

Zasygnalizowac nalezy, ze w pazdzierniku biez^cego roku
minie 50 lat od powstania Pracowniczej Spoldzielni Miesz-
kaniowej,,Kolejarz". Rada Nadzorcza rozwazy sposob i zakres
programowy obchodow tego jubileuszu i wypracowan^
wspolnie z Zarz^dem Spoldzielni koncepcj? przedstawi na
Zebraniu Przedstawicieli Czlonkow.

W realizacji planowanych przedsi?wzi?c Rada Nadzorcza
liczy - tak jak dotychczas- na dobra^ wspolprac? z Radami
Osiedli, ktorych czlonkowie na co dzieri daj^ dowody zaanga-
zowania w sprawy osiedli i wspoluczestnicz^ w roznych for-
mach zycia Spoldzielni.

Rada Nadzorcza PSM,,Kolejarz"w Lublinie
Sprawozdanie zostalo przyj?te na posiedzeniu plenarnym

Rady wdniu 26.03.2008 r.



5PRAWOZDANIE
Zarzadu Pracowniczej Spotdzielni Mieszkaniowej

,,KOLEJARZ" w Lublinie z dziatalnosci w 2007 r.
/. Stan organizacyjny Spotdzielni.
Na koniec 2007 r. liczba czlonkow Spoldzielni wynosila:
- 7630 cztonkow i wspolczlonkowmieszkajqcych

320 cztonkow oczekuja_cych
Spoldzielni^ kierowat Zarza_d w niezmienionym sktedzie tj:

inz. Ryszard Petkowicz
PrezesZarzqdu

mgr. inz. Witold Pawtowski
Z - ca Prezesa Zarzadu ds. Eksploatacyjno - Technianyth

Marianna Markiewicz
Z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno - Finansowych, Gfowna Ksiegowa

W 2008 roku odbyto sie 51 posiedzeh Zarzadu, podczas
ktorych rozpatrywane byly sprawy wymagaja^ce decyzji kole-
gialnych. Sredniezatrudnienie wynioslo 140,94 etatu.
//. Zagadnienia czfonkowsko - mieszkaniowe.

W minionym roku weszly w zycie przepisy znowelizowa-
nej w dniu 14.06.2007 r. ustawy o spoldzielniach mieszkanio-
wych, ktore umozliwity przeksztalcenie lokatorskiego prawa
do lokalu w odrebn$ wlasnosc po sptaceniu nominalnej
kwoty kredytu, co w praktyce oznaczalo tzw. ,,wykupienie"
mieszkania za ok. 4-6 z\ osiedlach Kalinowszczyzna, Bro-
nowice- Maki i im. Kruczkowskiego i za kwoty od 100 -200 zl
w os. Pogodna, nie liczqc oczywiscie kosztow notarialnych.

La_cznie w 2007 r. zrealizowano 1883 wnioski w spra-
wie ustanowienia odr^bnej wlasnosci lokali. Sposrod 7167
wszystkich lokali mieszkalnych, jakie posiadala Spotdzielnia,
na koniec 2007 roku bylo:
- 3055 mieszkah posiadaja^cych status odr^bnej wlasnosci
- 3582 mieszkania wtasnosciowe

463 mieszkania lokatorskie
67 mieszkah zajmowanych na zasadzie umow najmu

Ponizsza tabela pokazuje iiczb^ mieszkah i ich rodzaje w rozbiciu na osiedla:

Osiedle

Kalinowszczyzna

Bronowice- Maki

im. Kruczkowskiego

Pogodna

La,kowa

Rowerowa 1 3

Razem w Spotdzielni

Prawoodr^bnej
wlasnosci

804

869

741

641

-

-

3055

Spoldzielcze
wlasnosci owe

prawodo iokalu

1178

961

868

345

228

2

3582

Spoldzielcze
lokatorskie

prawodo lokalu

107

197

79

80

-

-

463

Umowy najmu

19

3

8

14

-

23

67

Razem

2108

2030

1696

1080

228

25

7167

Prawo odrebnej wlasnosci uzyskato rowniez 162 lokali
uzytkowych, w tym 159 garazy.

W ramach biez^cej dzialalnosci, zalatwiano sprawy zwia_-
zane z realizacj^ umow cywilno - prawnych dotyczqcych
kupna - sprzedazy lokali, roszczeh, wzajemnych zamian,
dziedziczenia i.t.p.

W2007 roku wlascicielizmienilo 261 mieszkah, zczegow
wyniku sprzedazy - kupna 105,w drodze dziedziczenia - 39,
w drodze darowizny - 57, w wyniku wzajemnych zamian
- 3, z tytulu przepisania mieszkania lokatorskiego w oparciu
oart. 14 i 15 ustawy o spotdzielniach mieszkaniowych - 51,
w drodze przetargu - 4, w wyniku podzialu maja,tku po roz-
wodzie - 2.

W zwi^zku z posiadaniem zadluzenia czynszowego, przy-
gotowano l^cznie 23 wnioski o wykluczenie ze Spoldzielni,
z czego uchwaly wykluczaj^ce Rada Nadzorcza podjeta
w stosunku do 17-u osob. W stosunku do 32 osob, ktore spla-
cify zadluzenie w calosci Rada podjela uchwafy przywracaja,-
ce czlonkostwo.

Z rejestru czlonkow skreslono 15 osob, ktore utracity pra-
wo do lokalu, nie dopetniaja.c rownoczesnie formalnosci nie-
zbednych dla zachowania czlonkostwa.

W roku 2007 zrealizowano 7 wyrokow eksmisyjnych,
z czego do lokali socjalnych wskazanych przez Urza_d Miasta

przeprowadzity sie_ 4 rodziny, zas 3 eksmisje wykonane zosta-
\ przez Biuro Doradztwa Biznesowego, ktore zabezpieczyto
lokale zastepcze dla eksmitowanych osob.

W ramach dzialalnosci cztonkowsko - mieszkaniowej
prowadzono codzienna, obsluge interesantow, wydawano
roznego rodzaju zaswiadczenia i prowadzono biezqcq kore-
spondencje.
///. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

W 2007 roku Spotdzielnia zarza.dzala t^cznie 129 budyn-
kami, 7167 mieszkaniami, 126lokalami uzytkowymi i473 ga-
razami.

Wiek eksploatacyjny budynkow jest zroznicowany. Naj-
starszy budynek, zakupiony w 1958 roku przez nowo utwo-
rzona. Spoldzielnie ma 52 lata , najnowszy 7 lat. Najwiecej, bo
76%maod26do50lat.

Podstawowym zadaniem Zarzadu Spoldzielni i podle-
glych mu sluzb jest utrzymanie zasobow w nalezytym stanie
technicznym, poprawa warunkow zamieszkiwania i dbalosc
o estetyk? otoczenia. Realizacja robot stuz^cych tym celom
prowadzona byta sitami zatrudnionych w administracjach
osiedli konserwatorow, zas roboty specjalistyczne, bardziej
skomplikowane zlecane byty wykonawcom zewnetrznym
w drodze otwartego przetargu publicznego.



Zestawienie wazniejszych robot remontowych wykonanych w Spoldzielni w 2007 r

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

Wymiana stolarki
okiennej
w mieszkaniach
Wymiana stolarki
okiennej na klat-
<ach schodowych
Wymiana stolarki
okiennej wpral-
niach i suszarniach

Modernizacja
"nstalacji gazowej

Remont balkonow

Vlalowanie klatek
schodowych
-budynki wysokie
Malowanie klatek
schodowych
-budynki niskie
Doszczelnienie
elewacji
Malowanie
elewacji
Wymiana drzwi
wejsciowych

Remont dachow

Docieplenie scian
budynku
Docieplenie
stropow ostatniej
kondygnacji
Wymiana
wodomierzy
mieszkaniowych
Remont schodow
zewnetrznych

Wymiana zaworow
CO.

Montaz lamp
oswietl.zew.
Remont instalacji
odgromowej
Remont ciagow
pieszojezdnych
(kostka)
Remont ciagow
pieszo-jezdnych
asfaltobetonem
Remont tarasow
Przebudowa aitan
smietnikowych
Wykonanie placow
zabaw
Remont placow
zabaw
Naprawa dzwigow
osobowych

Czyszczenie
pionow
kanalizacyjnych

Jedn
miary

mieszk.

szt.

budynki

szt.

budynki

szt.

budynki
mieszk.
budynki

szt.
budynki

szt.

budynki

szt.

mb

m2

bud.
szt.

budynki
m2

budynki
m2

budynki

m2

budynki

szt.

szt.

bud.
szt.

szt.

bud.

m2

m2

szt.

szt.

szt.

szt.

bud.
szt.

budynki

piony

Ogolem
Sp-nia

634

2935

28

1005

14

144

16
706

11

194

6

10

2

4

50

587

1

1

6

1413,3
1

1755
3

1822,4

85

3031

9

1

35

1

1

3149,4

65

1

16

1

7

11

33

9

40

Osiedle

Kalinowszczyzna

206

947

7

53

5

27

7

91

6

30

1

1

1

2

1

220,3

2

1318

34

1606

2

1

35

1

1

3

7

28

Pogodna

129

672

8

554

7

110

4

8

Bronowice III
Maki
154

668

2

34

2

7

4

270

3

144

1

1

1

2

50

1

53

19

306

3

770

1

1755

32

1119

1

280,4

4

7

25

2

12

2544

65

2

1

3

Kruczkowskiego

145

648

9

348

5

345

200

1

370

1

504,4

7

315

11

4

8

L^kowa

2

16

2

20

387

1

1

10

W2007r.wplywynafunduszremontowy wskaliSpotdzielni wyniosty7583 182ztibyly nizszeodroku2006oponad 1,5 mln zl,
co jest skutkiem miedzy innymi stosowania nowych zasad przeksztatcenia lokatorskiego prawa do lokalu.



ZESTAWIENIE DOCHODOW I WYDATKOW FUNDUSZU REMONTOWEGO przedstawia ponizsza tabela:

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Specyfikacja

Razem s'rodki funduszu
remontowego osiedli

Razem srodki funduszu
remontowego
nieruchomosci

Ogolem s'rodki osiedla
i nieruchomosci

Ogotem wydatkowanie
srodkow osiedla
i nieruchomosci

Wydatkowanie srodkow
z funduszu osiedla

Wydatkowanie srodkow
z funduszu nieruchomosci

Pozostalosc srodkow na
remonty - ogotem wg
stanuna 3 1-1 2-2007 r.

(DOZ. 3 - poz. 4)

OGOLEM

3 342 226

4 1 57 446

7 499 673

5928673

2711 601

3217072

1 570999

Kalinow-
szczyzna

1 402 506

706511

2109018

1 668 508

929 685

738822

440510

Kruczkow-
skiego

684310

61 1 024

1 295 334

1 368 858

604081

764 777

- 73 524

Bronowice-
Maki

540 453

1 293 989

1 834 442

1 755 334

620 526

1 134808

79108

Pogodna

504 909

1 545 922

2050831

1 037 546

458 881

578 665

1 013285

Lqkowa

137469

0

137469

98170

98170

0

39300

Rowerowa

72578

0

72578

258

258

0

72321

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

IV. Sprawy terenowo - prawne.
W 2007 roku zakohczono w catosci proces wykupu grun-

tow pod nieruchomosciami mieszkaniowymi i garazowymi
bed^cych w wieczystym uzytkowaniu Spoldzielni w osied-
lach: Kalinowszczyzna, Bronowice - Maki, Pogodna i t^kowa.
Oznacza to, iz wszystkie te tereny 53 wlasnoscia^ Spoldzielni
iub w czesciach ulamkowych osob posiadaj^cych prawo od-
r^bnej wfasnosci lokali.

W osiedlu im. Kruczkowskiego na prawie wieczystego
uzytkowania pozostaje nadal nieruchomosc zabudowa-
na garazami przy ulicy Smoluchowskiego o pow. 5353 m2.
Z nieruchomosci tej w 2003 r. na prawie wieczystego uzyt-
kowania wyodrebnito sie^ 5 garazy. Wlascicielom tych garazy
- zgodnie z ustawa_ o gospodarce nieruchomosciami - nie
przysluguje 99% bonifikata na nabycie gruntu, natomiast na
nabycie gruntu za 100% wartosci nie wyrazaja^ zgody.
V. Dziatolnosc finansowa w zakresie gospodarki zasobami

mieszkaniowymi.
Koszty eksploatacji zasobow mieszkaniowych wyniosty

zaokra^gleri.

w 2007 roku ogolem 26 662 109 zl, w tym eksploatacja bie-
z^ca 17 826 935 zl,koszty centrainego ogrzewania i cieptej
wody8835 174zt.

Analiza kosztow centrainego ogrzewania za rok 2007
wykazala w skali Spoldzielni wzrost kosztow srednio o 1,3%
w porownaniu do roku poprzedniego. Rozliczenie ciepla do-
konane zostalo za okres 1.07.2006 - 30.06.2007 r. wg wska-
zah podzielnikow (z wyj^tkiem budynku Rowerowa 13).
Koszty podgrzania wody uksztaltowaly sie na podobnym
poziomie, jak w roku 2006. Koszt ogrzania 1 m2 mieszkania
wyniosl srednio w Spoldzielni 1,63 zl.

Koszty dostawy wody w 2007 r. wyniosly 3 891 096 zl
(w2006 r. 3 801 197 z\). SVednie zuzycie wody na osobe
w Spoldzielni wynioslo 3,3 m3.

Koszty wywozu nieczystosci wyniosly 864 406 zl i byly
o 15,96% wyzsze w porownaniu do roku 2006. Norma,,zuzy-
cia" wyrazona w mV osob^ /rok wzrosla z 1,823 do 2,009 m3

na osobe^ rocznie.

Struktur^ kosztow w 2007 r. wskali Spoldzielni przedstawia ponizsza tabela:

Specyfikacja kosztow
Kosztv administr., zarzadzania i eksoloatacji
Koszty utrzvmania maiatku Spoldzielni
Odpis na f. remontowv
Podatek od nieruchom.
Enerqia elektryczna
Eksploatacia dzwiqow
Konserwacie
Skrzynki pocztowe EURO
Woda i kanaiizacja
Wvwoz nieczvstosci
Gaz
Kosztv co
Koszty CCW
Remontv lokali uzytkowvch

Razem

Kosztv poniesione w 2007
4819564

431 473
3971 557

611 391
487631
162 175

2 035 673
149135

3891 096
864 406
247 665

6911 002
1 924172

155 169

26662109

Udziaf %
1 8,08%

1 ,62%
14,90%
2,29%
1 ,83%
0,61%
7,63%
0,56%

1 4.59%
3,24%
0,93%

25,92%
7,22%
0,58%

100,00%
VI. Windykacja zadhizeii.

Zadluzenia czynszowe na 31.XII.2007 r. wyniosly ogolem
3021 673ztwtym:

lokale mieszkalne 2265010zl

lokale uzytkowe 751 752 zl
garaze 4911 zl

W por6wnaniu do stanu na 31.XII.2006 r. zadluzeniazma-
Ialyo413658zl.

W poszczegolnych osiedlach la^czne zadluzenie na loka-
lach mieszkalnych, uzytkowych i garazach przedstawialo sie
nast^puja.co:



Osiedle Kalinowszczyzna

Osiedle Bronowice - Maki
Osiedle Kruczkowskiego

Osiedle Pogodna
Osiedle La_kowa

Budynek Rowerowa 1 3

Lokale przy ul. Kruczkowskiego 22
i w biurze Zarzadu

- 1 1 1 3 597 zt

840 01 5 zt
4651 40 zl

433 557 zl
95401zt

9 557 zl
64 406 zl

Najwyzszy wskaznik zadluzeh w lokalach mieszkalnych
wystapit w osiedlu Kalinowszczyzna i wynosil 12,8%, nato-
miastnajnizszy wosiedlu im. Kruczkowskiego-6,14%.

Srednie zadtuzenie na jedno mieszkanie ogotem wyno-
sito 316,17 zl (w 2006 r - 379,57 zl),najwyzsze wystepowato
wosiedlu Kalinowszczyzna i wynosito 419,16zt,a najnizsze
- 193,32 zl- w osiedlu Kruczkowskiego.

Zadluzenia do jednego miesia^ca stanowHy 16,95%ogotu
zadluzeh, od jednego do trzech m-cy 8,95% zadluzeh, nato-
miast zadtuzenia wielomiesieczne 74,1 % zadtuzeii. Zadtuze-
nia wielomiesieczne nalezaly do 10,3% dtuznikow, a ich licz-
ba na dzieh 31.XII.2007 r. wynosila 358 osob ( w roku 2006
- 535 osob). Srednie zadtuzenie w tej grupie wynosilo 4689
zt(w 2006 r.- 3881 zl).

Zadluzenie na lokalach uzytkowych wynioslo na koniec
roku 751 752 zl, co daje wskaznik 20,43%. W kwode tej 80,3%
stanowiaj zadluzenia trzy i wiecej miesieczne - jest to kwota
603 643 zt, w tym zadluzenia zasa^dzone i skierowane do eg-
zekucji komorniczej stanowily kwote 567 702 zt (75,5% cato-
sci zadtuzenia i 94% zadluzen trzy i wiecej miesiecznych.

Zadluzenia czynszowe na garazach wyniosly 4911 zl -
wskaznik 1,95% i w stosunku do roku poprzedniego zmalaty
o kwote 3794 zl, tj o 44%.

Windykacja naleznosci byla w roku ubiegtym jednym
znajwazniejszych dzialah podejmowanych przez Zarza^d
Spotdzielni majqcym na celu poprawe scia^galnosci oplat eks-
ploatacyjnych i zmniejszenie wskaznika zadluzenia.

Prowadzone dzialania windykacyjne obejmowaly
wszczegolnosci:

systematyczna_ analize stanu zadluzeh czlonkow Spot-
dzielni i najemcow lokali uzytkowych

- wysytanie monitow i wezwah do zaplaty
- wysytanie zawiadomieh o skierowaniu sprawy do Sqdu,

aw przypadku lokali uzytkowych rozwi^zywanie z na-
jerncami zalegaja^cymi w oplatach umow najmu

- wzywanie na rozmowy z udzialem przedstawicieli Rad
Osiedli
zawieranieugod-umozliwianiesplatyzalegtosciwratach

- kierowanie spraw do Sa^du w trybie post^powania upo-
minawczego o nakaz zaplaty
kierowanie spraw do egzekucji komorniczej
kierowanie wnioskow do Rady Nadzorczej o wyklucze-
nie z grona czlonkow Spoldzielni (prawomocna uchwala
o wykluczeniu w przypadku czlonkow posiadaj^cych lo-
katorskie prawo do lokalu umozliwia kierowanie spraw
o eksmisje z zajmowanego lokalu, w przypadku wlasnos-
ciowego prawa do lokalu lub wyodrebnionej wlasnosci,
licytacjetego lokalu).

Ponizsze tabele obrazuja_ dzialania windykacyjne w rozbiciu na osiedla:
Lokale mieszkalne

OSIEDLE

Kalinowszczyzna
Bronowice -Maki
Kruczkowskieqo

Poqodna
takowa
budynek

Rowerowa 1 3
Razem

llosc dluz-
nikow

z zadluz.
3 m-ce
i wiecej

117
113
68
37
21

2

358

Wyslane
wezwania
do zaplaty

111
155
16

138
23

3

592

Przepro-
wadzone

rozmowy z
dtuznikami

14
19
9
17
11

-

70

Zawarte
ugody

8
7
2
6
1

-

24

Wyklucze-
niaz grona
czlonkow

21
18
12
11
2

-

64

Sprawy
zasajdzo -

ne

61
30
24
23
1

1

140

Sprawy
skierowane
do egzeku-
cji komor-

niczej

25
15
8
9
1

1

58

Zas^dzone
eksmisje

ogolem

15
7
4
7
-

1

34

z loka-
lem so-
cialnym

11
3
4
5
-

1

24

Lokale uzytkowe

OSIEDLE

Kalinowszczvzna
Bronowice - Maki
Kruczkowskiego

Poqodna
Budynek przy ulicy
Kruczkowskiego 22
i w biurzezzarzadu

Razem

llosc dtuznikowz
zadluzeniem 3
m-ce i wiecej

8
16
13
5

4

46

llosc wystanych
wezwah dozaptaty

13
31
26
6

7

83

Sprawy zasa_dzone

2
2
-
-

3

7

Sprawy
skierowane
do egzekucji
komorniczej

3
10
5
2

2

20

Do Krajowego Rejestru Dtuznikow wpisano 7 osob z zadlu-
zeniem na lokalach mieszkalnych w kwocie 19802 zl, z tego

z osiedla:

Kalinowszczyzna
Kruczkowskieqo
Bronowice -Maki
Poqodna

2 osoby
1 osoba
3 osoby
1 osoba

Z grupy dtuznikow na lokalach uzytkowych do KRD wpi-
sano 6 dluznikow zzadtuzeniem 141 785 zt.

Od dluznikow na lokalach uzytkowych wyegzekwowano
kwote 9 992 zl odsetek za zwloke w oplatach czynszu, zas
z lokali mieszkalnych kwote^ 87 768 zl.

W 2007 roku 530 osob otrzymalo dofinansowanie
do czynszu z Urzedu Miasta na ta_czna_ kwote 848 767 zl.



VII. Majqtek Spotdzielni i zrodfajego pokryda.
Bilans Spotdzielni na dzieh 31 .XH.2007 r.zamknaj sie suma^ 132

047770,74 ztijesttowartosc^aja.tkuSp6tdzielni,nakt6rysktada$ie:
- maja.tek trwaty, ktorego wartosc netto na koniec 2007 r. wynio-

sta 119473 865,95 zt
- maja_tek obrotowy o wartosci 12 573 904,79 zt

Majqtek Spotdzielni znajduje pokrycie w zgromadzonych
funduszach oraz w kredytach mieszkaniowych zacia,gnietych
w latach poprzednich.
Fundusze wlasne Spotdzielni to:

fundusz udziatowy
fundusz zasobowy
fundusz z przeszacowania
zasobow mieszkaniowvch
fundusz wktadow mieszkaniowych
i budowlanych
innefundusze

-
-
-

-

-

278 424,96 zt
19 806 795,92 zt
36 339 452,86 zt

53 410 231,95 zl

853 924,84 zt
Nalezy podkreslic, ze podobnie jak w latach poprzednich

Spoldzieinia w 2007 roku wywiqzywata si? ze wszystkich zobo-
wi^zah terminowo, nie ponosza^c w zwia,zku z tym zadnych do-
datkowych kosztow.

Kondycja finansowa Spotdzielni jest dobra. Nie ma zadnych
zagrozeri, co do dalszego jej funkcjonowania.

Powyzsza ocena sformutowana zostata przez Biegtego Rewi-
denta, ktory w marcu br. zakohczyt badanie sprawozdania finan-
sowego Spotdzielni za 2007 r,
VIII. Starania Spotdzielni o srodki z funduszy Unit Europejskiej.

Od chwili przystapienia Polski do struktur Unii Europejskiej
(1.05.2004 r.) jedynym programem, w ramach ktorego mozliwe
byto fmansowanie przedsi?wziec inwestycyjnych z potocznie
zwanych srodkow unijnych bytZintegrowany Program Operacyj-
ny Rozwoju Regionalnego (ZPORP) obowia^zuja^cy w latach
2004-2006. Program ten nie przewidywal jednak wsparcia dla
beneficjentow w postaci Spotdzielni mieszkaniowych. Obecnie
zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Lubelskiego na lata 2007 - 2013, spotdzielnie mieszkaniowe obok
innych podmiotow zarz^dzaj^cych zasobami mieszkaniowymi 53
beneficjentem upowaznionym do wystepowania z wnioskami
odofinansowanie projektow w ramach tzw. ,,Rewita!izacji miast
izdegradowanych obszarow zurbanizowanych". Zaznaczyc na-
lezy jednak, ze w ramach tego programu mozliwe jest dofinan-
sowanie jedynie modernizacji i remontow cz?sci wspolnych bu-
dynkow i ich otoczenia, tj. np. odnowienie gtownych struktural-
nych czesci budynkow oraz dziatania podnoszqce efektywnosc
energetyczna_, termomodernizacje, porza_dkowanie przestrzeni
publicznych, w tym prace budowlane i modernizacyjne placow,
parkingow, placow zabaw dla dzieci, matej architektury, miejsc
rekreacji, terenow zielonych oraz tworzenie stref bezpieczehstwa
i zapobieganie przestepczosci, m.in. budowa lub przebudowa
oswietlenia, zakup i instalacja systemow monitoringu i.t.p.

Dofinansowaniu nie podlegaja_ takie zadania jak np. wymia-
na stolarki w mieszkaniach. Z chwila. pojawienia si? mozliwosci
ubiegania sie o dofinansowanie ze srodkow unijnych Zarza_d
Spoidzielni - po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej - zlecit
profesjonalne opracowanie dokumentacji projektow w czterech
osiedtach (zwyjaj:kiemosiedla,,taj<owa"). Zadania zawarte wtych
projektach, to m.in. modernizacja hydroforni, wymiana stolar-
ki okiennej w piwnicach i na klatkach schodowych, docieplenia
budynkow fWierzbowa 13, Zimowa 10}, modernizacja placow
zabaw, docieplanie stropow piwnic i stropodachow, rekultywacja
zieleni, wymiana nawierzchnt drog, chodnikow i podjazdow, wy-
miana instalacji elektrycznej w pionach, budowa parkingow i.t.p.

Projekty zostafy opracowane i zostana, ztozone z chwila^ ogto-
szenia przez Urza^d Marszalkowski konkursu. Nie mamy jednak

gwarancji, ze zostana, one uwzgl?dnione, gdyz jest szereg ograni-
czeri dla Spotdzielni mieszkaniowych, ktore sg_ zawarte w tzw.,,Kry-
teriach i wskazntkach wyznaczania obszarow wsparcia, na ktorych
b?da^ realizowane przedsiewziecia z zakresu mieszkalnictwa.

Zgodnie z art.47ust.1 Rozporza.dzenia 1828/2006 inwestycje
w obszarze mieszkalnictwa moga_ bye realizowane wyta^cznie na
wyznaczonych obszarach wsparcia, ktore spetniaja^ co najmniej
trzy z nastepuj^cych kryteriow, w tym dwa sposrod tych wymie-
nionych w lit.od a) do h):
a) wysoki poziom ubostwa i wykluczenia,
b) wysoka stopa dlugotrwatego bezrobocia,
c) niekorzystne trendy demograficzne,
d) niski poziom wyksztatcenia, wyrazny deficyt kwalifikacji i wy-

soki wskaznik przerywania solaryzacji,
e) wysoki poziom przestepczosci i wykroczeh,
f) szczegolnie wysoki stopieh degradacji srodowiska,
g) niski wskaznik prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
h) wysoka liczba imigrantow, grup etnicznych i mniejszoscio-

wych lub uchodzcow,
i) porownywalnie niski poziom wartosci zasobu mieszkaniowe-

go,
j) niski poziom wydajnosci energetycznej budynkow.

Tak okreslone kryteria dla projektow stanowic moga, istotna,
przeszkode w zakwalifikowaniu Spotdzielni do konkursow o srod-
ki unijne, jako nie spetniaja.cych wymogowformalnych.

Jezeli projekty zostaiyby przyjete, to Spotdzielnia mogtaby li-
czyc na zwrot 85% wydatkow poniesionych na dana. inwestycj?,
jednakze zwrot kosztow odbywatby sie po zakohczeniu procesu
inwestycyjnego - na zasadach refundacji, co oznacza koniecz-
nosc zabezpieczenia wtasnych srodkow finansowych na piano-

wan^ inwestycj?.
IX. Glowne zamierzenia wzakresie gospodarkiremontowejna

rok2008
1. Wymiana stolarki okiennej w 575 mieszkaniach tj. 2826 szt.
2. Wymiana okien na klatkach schodowych 384 szt. oraz 26 szt.

w piwnicach
3. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji w 9 budynkach na

powierzchni 4892 m2

4. Docieplenie stropu piwnic w 9 budynkach na powierzchni

2938 m2

5. Malowanie klatek schodowych w 15 budynkach
6. Napraw 115 szt. balkonow w6 budynkach
7. Naprawa podestow wejsciowych do klatek schodowych w 5

budynkach
8. Malowanie elewacji w 4 budynkach na ta^cznej powierzchni

510m2

9. Doszczelnienie instalacji gazowej w 9 budynkach
10. Remont instalacji cieptej wody w 5 budynkach
11. Remont altan smtetnikowych - 4szt.
12. Remont dachow z uzyciem papy termozgrzewalnej 10 bu-

dynkow
13. Remontchodnik6wzzastosowaniemkostkibetonowej3562nV
14. Remont da_gow jezdnych z zastosowaniem asfaltu lanego

1634m2

15. Modernizacja dzwigu szt. 1
16. Wymiana instalacji elektrycznej - WLZ - 2 budynki

Ponadto beda_ wykonywane wszelkie niezb?dne prace kon-
serwacyjne i remontowe wynikaja.ce z corocznych przegl^dow
zasobow, a takze usuwane b?da, na bieza,co wszelkie usterki.

Szczegotowe informacje o planowanych robotach w osied-
lach przedstawiq na zebraniach Kierownicy Administracji Osiedli.
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Nazwaprzedsi^biorsiwa
Pracownicza Sp6fdzie/nia Mieszkaniowa

B I L A N S
'KOLEJARZ* sporz^dzony na dzieri 37 grudnia 2007 r.

Lublin, Nadbystrzycka 11 /-

"'20-618 Lublin

AKTYWA

A. AKTYWA TRWALE (I+I1+1IR1V+V)

I. Warloici nitmiittriilnt I pr«»ne (I do 4)
I Koszly zakoriczonydi prac romojowvcli

2 WanoW fHTTn
3 InncwBrtoscMiicinalcnalnci pmwnc

i 7alicifcinaivsrtoiciniemalenalrKiprav.ne

II. Kiei7.owe aktywi trwilt [1 da 3)

] SrodkilrwBlc(a-c)

a) grunly (\ ivm prjuvo iiJslko^atiiR vvicczvsicgo gmnlu)
b)blldyilkl, lokale 1 crbrek(y m/\nn:ril ladn\KC| i vvodnej

c) urzndrcnia iccJimci'iic i maszvny

d) srodki Itanspnrtu

e) mne sradki u%valc
2 SioJkittwalcwburtowig

3 ZalitjJiinaSrPdkilFwalewbodoivie

III. NlltinflScl ilSiigi)tri-mirio« t .1" 1

1. Odjednoslck powiazanych

i Od pozoslstychjednostek

IV. Iimtstycje dlujjotrrmlnowe (I do 4}

1 Nieiuchomoid
2 Wartoici niematerialne i prawne

3. DtugolomiTiowe aktywa finansowc (a-h)

a]wjcdnoal(ach powinzonych

- udziajy lub jkcje

- innc papiciv wartoiciowe

- udzielonc po£yczki

- in™ dtugotcnninowc aktywa finansone

b) w pozoslalvch jediwstkach

- udriaty lubakcjc

- inne papieiy wanoiciowe

- udztelone poiyczki

- innc dlugoicminowe akivwa fmansiiu.;

4 Inne iiweslycjc dIugiiSPriniiwwe

V. DIueDlerminowt rozlkunin mifdzynkrtsow«(l do 2)

1 Aklywa ; tyiulu odroczorwgo podalku dochorfowego

2 ]jinero?.lic!cnia nn^Qokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE(!+[I+11I+IV)

I. Z«pMy ( IdoS)
1 Malenaty
2 PolproduMv i ptodukty wloku

j ProdiAly golowe

•1 Towaij'

5. Z l̂iciki na dosiawy

II. Nilclnoiii krotkolermloowt (1 do 2)
1. NaleOioici od jfdnoslek powi^zanych (a-b)

a) z tylulu dosiaw i «stug o okrcsic sptaly

-do 12miesifcy

- povryttj 12 miesifcy

b) inne

1 Naloitiosici od poroslalyclijfdiioslck (a-d)

a) z tyUilu dosiavv i using o okresie sptaty:

-do 12miesi?ey
-poivyMj 12 tnicMp-y
biilylulgpo<JallL6w.iJolacji, ccl, ubc±picc7cii

SDolcczc^'cli i zdfowolnvthoraz [iinvch swiadczeh
c) innc

d) dodiodjonc na dtodze sadowej

III. Inwtilytjc krdlkotcrminowc (1 do 2)
i Krolkolcnnijxwe akiywa firanson'c (a-c)

a) wjcdnostliach powi^zanych

-ndiialylubakcje

- innc papicry wfltloficiowc

- udzielonc poiyraki

- innc krfllkolcnninnxvc aktywa i'manso\ve

b) vt po?Ai51aK'ch jednoslkach

- udzialy lub aktjc

- jnne papiery wartoicjowc

- udiielone pofycM

- innc ktotkoleminowc aktywa Hnansowc

c) irodki pienifinc i inne akiy\va picni(mc
- Sradki picnufijic w kasie i nil rachunkatli

- iniicitodki picnicloi:

- inne aklywa picmc^jK

2 Inne inwcslvcjf VrolkoLcrminowc

IV. KrAtkolcrmldowt ro?Jic?f nil ml(dzyokrtloirc

AKTYWA KAZEM

Stan n a koniec okresu
poprzedniego

77 580738,33

O.OO

70882 526.9O

7O 881 9O5.O1
2O 806 882, 77

1488O3 943,08

1 112404,66

15O 365, 25

8 3O9. 25

621,89

6 696 967.OO

6696967,00
1 234,43

1 234,43

1 234,43

1 234,43

12 78O 778,19

210856,40

21 0 856,44

4 574 624, 39

4574824,39

3 98O 793,48

3 969 816, 74

10 976,74

21 781,54

572 249,37

7 859 856, 5t

7 859 856, 58

7 859 856, SB

2 221 256,51

5549600,00
89 000,00

135 24O. 7f

190 361 5O6.52

biezaccgo
I R IT ElVr .1 71 N !*(./£ kill

19473865,95

O.OO

12 837 331,76
12 531 064.45

16 575 121,76

94 875 11O.B5

953 895, 52
12O 646,17

6 290, 1 5

3O6 267,31

6 635 299. 76

6 635 299, 76
1 234,43

1 234,43

1 234,43

1 234,43

12 573 9O4, 79

142441,8;

142441,8;

3817 545,66

3 B1 7 543,66
3 318 295,71
3318295,71

O.OO

19012,21

48O 240. 74

8O4O 259, 4

B O4O 259, 4

8 O4O 259,4

7 889 659, 4

49 600,0
101 000,0

573 654, 9

132 O47 770,7

PASYWA
A. KAPITAL (FDNDLSZ) WLASNY
+ii+in-(-iv-(-v*vi+V]]-fvi]i+m
Kipifil (fHDduiz) podsliwowy

I. Ntletne wplity ni kipiut poditiwowy (wielko& ujctnna)

II. Udiiily |»kcje)"UiBe(v/iclko«uicmnai

'. Kipitil (rundmz) * ikruilincjl wvccny
VI. PoiojUlc lupitily (fandusif) rtwrwowc

VII. Zysfc (itr.U) J. I.I nbltElyth

VIII. Zy>k(itrit!i}net!o
X. Odpisy i 7yjku ntllo « ciHRU ruku oJiiutontEO

B. ZOBOWIA.ZANIA I REZEKWV NA
ZOBOWIAZANIA fl+rWIWV)

I. Rcitrwy ni zoboivUzinii (] do 3)

I. Rczcrwaz l>1utu odrocrnnego podatku dochodowcgo

2. Rezcr\va na iwiadczenia emcrytalnc i podohnc

- dlugotcmnnowa

- krolkolerminowa

3. Pozo stale rezerwy

- diugolerminowc

. knitkoteminowe

11. Zobowi^iicii dingo If rmin owe (1 do 2)

1. Wobccjcdnoslek powia_zanych

2 Wobecpo7j)5latychjcdnoslek(a-d)

a) krcdyly i po(ycfki

b) z tyiulu pmisji dluft^'ch pipiero* wartoieio \vydi
c) inne wbowia.zania fmansowe

dl inne

III. Zobowifzlnil krfiltnltrmiDoiFt (1 do 3)

1. Wobccjcdnoslekpowiazanych (a-b)

a) 7. tytidu dostaw i ustug, o oktcsie iviinagalnoici'

- do 12 miesitcy

- powyicj 12 miesi^cy

b) inne

2. Wnbcopozostatychjcdnoacli (n-i|
a) krcdvly i pozyczki

b) zlylulu cmisji dluznych papici6w Wflnoteiowych

c) inne zobowia,zania finansowc

d) i tytuhi doslaw i uslug. o okrcsic w>'magalnoici

-d0l2miesi?cy

- po\vy?ej 12micsii;cy

e) zaliczfci olrzymane na doslawy

1) Tobowiaamia wekslowe

g) z tyiuhj pcda[k6w, eel. iibczpieczen i innych iw^adcan

h) 7, tytuhi wynagrodzen
i)inne

3. Funduszc spccjalnc

IV. Rozllcicoii roltdiyoLrciowt (1 oo 2)

1. Ujemna wailoit finny

2. Inne rozJiczenianiic.djytil.rcsowe

- dlugolermmowe

- kr6lkolenninowe

PASYWA RAZEM

Si an na koniec okresu
poprzedniego -

68 267575,3-*

67867 953,47

399 561,87

22 O93 991,18

195 216.79

195216,79

195216.79
12370 160,15

12370 160,15
12 37O 160,15

8 7O9 131,?:

5588079,03
399 5OO, OO

4033 895,92
368O 5O8.8

353 387, 1

341 972,83
34 212.15

778 498, 13
3 727 052,70

819482,5

819482,5

819 482.5
190361 506,52

bi cine ego
Hni»wo™iwt*fflo)

12624253,97

1O 688 030,53

4O 116,10

1 095 307.34

79423 576,77

195 216,79

195216,79

195216,79
11 993974,60

11 993974,60
11 993974,60

7 234 325. 38

5 566 759,25

472530,44

3 665 032,23
3 O17fl72,75

647 22O.O8

7O3 697. 68

17 389,32

7O7 5O9, 58

1 663 166, 13

0.00
132 O47 770,74

Lublin

Sporzqdzit: Urszula Fludnicka

Druko»«ne presume* PnoiucbiorMwi [nfarriulieinrjo IPS
fatp .'/ww*.,iu.lnr.can-!>l'

'I /-U3-20O3

's

PREZES

z. Ryszard Petkowicz
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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGIEGO REWIDENTA
DLA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZtONKOW

ORAZ RADY NADZORCZEJ
PRACOWNICZEJ SP6tDZIELNI MIESZKANIOWEJ

,,KOLEJARZ" w Lublinie ul.Nadbystrzycka 11

Przeprowadzili£my badanie sprawozdania finansowcgo za rok obrotowv 2007
Pracownkzej Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Kolejarz" w Lublinie, na kt6re
sktadaja sic:

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2) Bilans sporzajdzony na dzieri 31.12.2007 r. ktory po stronie aktywow

i pasywow zamyka sie_ suma_ 132.047.770,74 zl,
3) Rachunek zyskow i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

zamykajqcy sie_ zyskiem netto w kwocie 1.895.307,34 zl,
4) Rachunek przeptywow pieni?znych za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do

31.12.2007 r. wykazujacy zwiekszenie stanu srodkow o kwot? 180.402,83 zt,
5) Zestawienie zmian w kapitale wlasnyra za rok obrotowy wykazujace

zmniejszenie kapitatu wlasnego o kwot? 55.643.261,37 zt,
6) Dodatkowe informacje i objasnienia.

Za sporzadzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarza^d Spofdzielni.
Naszym zadaniem byto zbadanie i wyrazenie opinii o rzetelnosci, prawidtowosci
i jasnosci sprawozdania oraz prawidiowosci ksiaj rachunkowych stanowiacych
podstawejego sporz^dzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien:

1) Rozdziahi 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowos'ci (Dz. U.
Nr 76/2002 poz. 694),

2) Norm wykonywania zawodu biegiego rewidenta, wydanym przez Krajowa,
Radf Biegtych Rewidentow w Polsce.

Biegly Resident zaplanowa! i przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego w
taki sposob, aby uzyskac racjonalna, pewnos'c, pozwalaja.ca. na wvTazenie opinii o tym
sprawozdaniu.

W szczegolnosci badanie obejmowaio: sprawdzenie poprawnos'ci zastosowanych
przez PSM ..Kolejarz" w Lublinie zasad (polilyki) rachunkowo^ci i znacza_cych
szacunkow, sprawdzenie - w przewazajacej mierze w sposob wjiywltowy - dowodow
i zapisow ksi?gowych, z kiorych wj-nikaja, liczby i informacje zawarte w
sprawozdaniu fmanso\vym, jak i caiosciowa, ocene. sprawozdania finansowego.

Uwaiamy, ze badanie dostarczylo wystarczajacej podstawy do wyrazenia
miarodajaej opinii . Naszym zdaniem. zbadane sprawozdanie finansowe,
obejmuj^ce dane liczbowe i objasnienia stowne:

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
maja,tkowej i fmansowej Pracowniczej Spoldzielni Mieszkaniowej .Xolejarz"
w Lublinie na dzien 31.12.2007 r. jak tez jej wyniku finansowego za rok
obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r,

b) sporzadzonc zostalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie
z okreslonymi w powoianej wyzcj ustawie zasadami (politykaj
rachunkowosci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi^g
rachunkowych.

c) jesl zgodne z wprywajacymi na tres'c sprawozdania finansowego przepisarni
prawa i postanowieniami sta'tutu Spoldzielni.

Sprawozdanie z dziatalnosci Spoldzielni jest kompletne w rozumieniu an. 49 ust. 2

ustawy o rachunkowos'ci. a zawarte w nim informacje pochodz^ce ze zbadanego

sprawozdania finansowego, sa, z nim zgodne.

Marek Blaszczak - Biegfy Revi
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INFORMACJE DODATKOWE
1. W sprawiedodatkowych kosztow wynikajqcych znie

ptacenia czynszu.
Wiele osob nie uiszcza w terminie naleznosci czynszo-

wych, Sluzby Spoldzielni 54 zobowi^zane do skutecznego
egzekwowania wplat. Po wyczerpaniu srodkow upominaw-
czych, kierowane sa_ do S^du sprawy o nakaz zaplaty.

Informujemy, ze takie dziatania powoduj^ znaczny bo po-
nad 30 procentowy wzrost kwot do zaptaty spowodowany
koniecznosci^ doliczenia odsetek i kosztow s^dowych.

Skierowanie nakazow zaplaty do egzekucji komorniczej
powoduje dalszy wzrost kosztow, poniewaz komornik s^-
dowy pobiera od dtuznika za prowadzenie egzekucji oplat?
w wysokosci 15% egzekwowanych kwot.

Apelujemy o dotrzymywanie terminow platnosci w celu
unikni^cia dodatkowych, zbednych kosztow.

II. W sprawie przekazywania dokumentow Czlonkom
Spotdzielni, wlascicielom i najemcom mieszkah.

Informujemy Pahstwa, ze spraw? przekazywania doku-
mentow reguluje Zarz^dzenie Prezesa Zarza_du Nr 2/2008,
z ktorego wynika, iz:

„... Za posrednictwem pracownikow Administracji Osiedli
dostarczane maj^ bye:

l.do mieszkah:
a) zawiadomienia o wysokosci optat czynszowych
b) monity i wezwania dotycz^ce oplat czynszowych
c) inne materialy na podstawie odr^bnej decyzji czbnka

Zarz^du lub Kierownika A.O. w przypadku korespondencji
Administracji

2. do skrzynek pocztowych:
a) ksia_zeczki optat czynszowych
b) rozliczenie kosztow zuzycia wody + salda
c} rozliczenie kosztow ciepte
d) inne materiaty - na podstawie odr^bnej decyzji czlonka

Zarz^du lub Kierownika A.O. w przypadkach korespon-
dencji Administracji

Dore.czanie materiaiow wymienionych w pkt. 1 a, b, c
odbywa si$ do raj< wlasnych adresata za pokwitowaniem
z czytelnym podpisem lub zamieszkatego z nim cztonka ro-
dziny z obowi^zkiem ztozenia przez tego czbnka rodziny na
pokwitowaniu czytelnego podpisu z podaniem stopnia po-
krewiehstwa.

Po 3 - krotnej probie dor^czenia, w okresie 5 - u dni po-
twierdzonej przez s^siadow, Administracja Osiedla wysyla
korespondencj^ listem poleconym.

III. W sprawie czasu pracy biura Zarz^du Spoldzielni,
przy ulicy Nadbystrzyckiej 11 i Administracjom Osiedli.

Od 7 stycznia 2008 r. biuro Zarzqdu Spoidzielni pracuje:
I. Wpon, wtisr. biuro czynne wgodz. 7.00- 15.00
Kasa Spoidzielni czynna w godz. 70.00 - 73.00
Godzinyprzyjqctnteresantow: 9.00- 13.00
II. Wczwartek biuro czynne w godz. 7.00 - 17.00
Godzinyprzyfec interesantow: 9.00 - 13.00 i 15.00 - 17.00
Kasa Spofdzielni czynna wgodz. 10.00- 73.00/75.00- 77.00
III. W piqtek biuro Zarzqdu czynne wgodz. 7.00- 13.00
Kasa Spdtdzielni czynna w godz. 10.00 - 12.30
Godziny przyjqc interesantow: 9.00- 12.30

Od 1 //pea 2008 r. Administrate Osiedli pracowac b$dq:
poniedziatek, wtorek, sroda - 7.00- 75.00
czwartek wgodz. 7.00- 17.00
piqtek wgodz. 7.00 - 13.00


