
Szanowni Pahstwo !

Zbliza si§ okres zebrah grup cztonkowskich. Dlatego
tez - zgodnie z Pahstwa wola_ wyrazona^ na poprzednich
zebraniach najwazniejsze materialy obrazuja_ce
dziatalnosc Spotdzielni w minionym 2008 roku
zamieszczamy w niniejszym, trzecim juz z kolei
informatorze. Jest w nim sprawozdanie Rady Nadzorczej
i Zarza^du Spotdzielni z dziatalnosci w 2008 roku, bilans
Spotdzielni, opinia Biegtego Rewidenta o sprawozdaniu
finansowym Spoldzielni za 2008 rok, a takze - dla
przypomnienia - fragmenty regulaminu zebrart grup
czlonkowskicn i harmonogram zebrah.

Kolejny - 2008 rok za nami. Dla naszej Spotdzielni byt
to rok szczegolny - rok 50 - lecia. Ten niecodzienny
Jubileusz by! okazja, do przypomnienia historii
Spotdzielni, kolejnych etapow powie>szania jej zasobow,
a przede wszystkim ludzi - dziataczy samorza^dowych
i wieloletnich pracownikow - wspotautorow osi^gni^c
Spoldzielni. Byl tez okazja, do pokazania, jaka jest dzis
Pracownicza Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Kolejarz"
b^da^ca jedna^ z najwi^kszych Spoldzielni w Lublinie,
zabezpieczaja^ca godziwe warunki mieszkaniowe dla
7167rodzin.

Z okazji Jubileuszu wydalismy okolicznosciowy
folder, ktory dostarczony zostal do wszystkich mieszkah
w naszej Spoldzielni. Z informacja^ o historii Spoldzielni
i jej dniu dzisiejszym chcielismy w ten sposob dotrzec do
wszystkich mieszkahcow - do tych starszych, ktorzy bye
moze pami^tajajeszcze poczajki Spoldzielni i do tych,
mlodszych, ktorzy o Spotdzielni, a zwlaszcza o jej historii
wiedza^niewiele, albo wcale.

Wdniu 23 pazdziernika 2008 roku odbyla sie_ wArchi-
katedrze Lubelskiej Msza Sw. w intencji mieszkahcow
i pracownikow Spoldzielni. Uczestniczylo w tej Mszy
bardzowielu mieszkahcow naszychosiedli.

W dniu 24 pazdziernika odbyla si§ glowna
uroczystosc, podczas ktorej Spotdzielnia wyrozniona
zostata Ztota^ Odznaka, ,,Za zaslugi dla gospodarki
komunalnej". Wybrana przez Rade. Nadzorcza, Kapitula
przyznala 57-u najbardziej zastuzonym dzialaczom
samorzajdowym i 30 - u pracownikom z najdtuzszym
stazem pracy w Spotdzielni specjalnie z okazji 50-lecia
ustanowiony Medal ,,Za zastugi dla rozwoju Spotdzielni".
Kapitula przyznata takze firmom przez wiele lat
wspotpracuja^cym ze Spotdzielnia, Statuetki ,,Za
wieloletnia, partnerska, wspotprac^". W uroczystosci -
obok Rady Nadzorczej i przedstawicieli Rad Osiedli -
wzi^lo udziat wielu gosci, wsrod nich Prezydent Miasta
Lublina p. Adam Wasilewski, Radni Miejscy,
przedstawiciele Krajowej Rady Spoldzielczej i zwia,zkow
rewizyjnych, Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego,
Zwia^zku Zawodowego ,,Budowlani" oraz reprezentanci

firm komunalnych wspolpracuja^cych ze Spoldzielnia..
Przekazano wiele cieplych slow pod adresem
Spoldzielni. Za naszym posrednictwem slowa gratulacji
i zyczenia przekazano Pahstwu - wszystkim naszym
mieszkahcom. Korzystajqc z okazji przekazujemy
Pahstwu te cieple stowa.

W m-cach lipiec i sierpieh 2008 roku przeprowadzona
zostata przez Regionalny Zwia^zek Rewizyjny Spoldzielni
Mieszkaniowych w Lublinie obligatoryjna iustracja pelna
obejmuja^ca dzialatnosc Spoldzielni w latach 2005-2007.
Ocene, zawarta, w pismie polustracyjnym drukujemy
wdalszej cz^sci informatora. Wyniki lustracji sa>orzystne
dla Spoldzielni, potwierdzaja, prawidlowosc dzialania
organow Spoldzielni i jej sluzb etatowych, potwierdzaja^
tezdobra^kondycj^ekonomiczna^Spotdzielni.

Jedyny wniosek z lustracji dotyczy dziatalnosci Klubu
Osiedlowego ,,Odeon", gdzie Lustrator dopatrzyl sî
uchybieh i zobowia^zal Zarzajd do podĵ cia dziatah w celu
usprawnienia pracy placowki. Dzialania takie - wspolnie
z Rada^ Nadzorcza, i Rada, Osiedla ,,Kalinowszczyzna"
zostaly podJQte. Poinformujemy o nich na zebraniu grupy
cztonkowskiej w tym Osiedlu, a takze na Zebraniu
Przedstawicieli Cztonkow.

W 2008 roku kontynuowalismy realizacj? zadah
nakreslonych na lata 2006-2010 przez Zebranie
Przedstawicieli Cztonkow. Wazniejsze wykonane
zadania w zakresie remontow i konserwacji zasobow
wyszczegolnilismy w tabeli w sprawozdaniu Zarza_du.
W poszczegolnych osiedlach omawiac b^da, szcze-
gotowo wykonane robotyKierownicyAdministracji.

Wdrozylismy system informatyczny umozliwiaja^cy
rozliczanie kosztow i wplywow w ramach nieruchomosci.
Takie rozliczanie pozwala dostosowac stawki optat do
potrzeb nieruchomosci. Cz^sto jest to pojedynczy
budynek. Trzeba wi§c miec swiadomosc, ze wszystkie
wygenerowane w nieruchomosci koszty musza, pokryc jej
mieszkahcy. To juz nie rozktada sie_ na cate osiedle, nie
mozna mowic, ze zaplaci za cos Spoldzielnia. Trzeba
w tym miejscu zwrocic uwag§ na koszty dewastacji, ktore
ciqgle jeszcze wyst^puja^ i nie sa^ wcale mate. Na ich
wyeliminowanie wptyw macie Pahstwo - nasi
mieszkahcy. Apelujemy wi^c - reagujcie na wszelkie
przejawy wandalizmu - niszczony jest przeciez Wasz
wspolny majatek.

Od fipca 2007 roku prowadzony jest proces
uwlaszczania lokali na warunkach okreslonych w noweli
do ustawy o spotdzielniach mieszkaniowych z dnia
14.06.2007r.

Nowela ta wprowadzita korzystne warunki
ustanawiania odre_bnej wtasnosci lokali posiadaja^cych
dotychczas status mieszkah lokatorskich. W dniu 17
grudnia 2008 r. Trybunat Konstytucyjny - na zapytanie
Setdu Rejonowego w Lodzi - orzekt, ze przepis
umozliwiaja^cy tzw. wykup za symboliczna, ,,ztotowkQ" jest



niezgodny z Konstytucja^ RP. Trybunal ustalil, ze przepisy
uznanejego wyrokiem za niezgodne z Konstytucja.utraca.
moc z uplywem 12 m-cy od dnia ogtoszenia wyroku
w Dzienniku Ustaw. Tak wie_c w roku 2008 proces
uwlaszczania przebiegal w naszej Spoldzieini sprawnie i
be.dzie kontynuowany na dotychczasowych warunkach
do grudnia 2009 r. Oczywiscie nie ulegaja^ zmianom
zasady ustanawiania odr^bnej wlasnosci z dotychczaso-
wych lokaliwlasnosciowych.

Dokonuja_c oceny minionego roku mozemy powie-
dziec, ze byl to rok z jednej strony bogaty w niecodzienne
wydarzenia, z drugiej zas kolejny rok normalnej pracy,

borykania SJQ z problemami, jakie niesie kazdy dzieh,
stawiania pytah i zadah i szukania na nie odpowiedzi
i optymalnych rozwia^zah.

Podsumujmy ten rok dzialania Spoldzieini razem - na
zblizaja^cych si§ zebraniach grup czlonkowskich.
Zapraszamy Pahstwa do licznego udziatu w tych
zebraniach.

Z powazaniem
Zarza^d PSM ,,Koiejarz"

Ryszard Petkowicz
Witold Pawtowski

Marianna Markiewicz

Wybrane fragmenty Regulaminu zebrah
grup cztonkowskich czlonkow

mieszkaj^cych
PSM ,,KOLEJARZ" w Lublinie.

§2
Do kompetencji zebrania grupy czlonkowskiej nalezy:
1. Wybieranie i odwolywanie przedstawicieli na

Zebranie Przedstawicieli oraz ich zast^pcow,
2. Wybieranie i odwolywanie cztonkow Rady Osiedla,
3. Rozpatrywanie spraw, ktore majq. bye przedmiotem

obrad najblizszego Zebrania Przedstawicieli i zgta-
szanieswoichwnioskowwtych sprawach,

4. Rozpatrywanie okresowych sprawozdah Rady
Nadzorczej, Zarzajdu i Rady Osiedla,

5. Wyrazanie swojej opinii i zglaszanie do wlasciwych
organow Spoldzieini wnioskow w sprawach
Spoldzieini, a zwlaszcza we wspolnych sprawach
cztonkow wchodzapych w sklad zebrania grupy
czlonkowskiej.

§3
1. W zebraniu grupy czlonkowskiej uczestnicza.

czlonkowie Spoldzieini zamieszkali na terenie
obj^tym dzialaniem grupy czlonkowskiej oraz
przedstawiciele czlonkow - osob prawnych, ktorych
lokale znajduja^ si§ na tym terenie, a takze
pelnomocnicy czlonkow nie majapych zdolnosci do
czynnosci prawnych lub czlonkow z ograniczona,
zdolnoscia^ do czynnosci prawnych. Pelnomocnicy
osob nie maja.cych zdolnosci do czynnosci prawnych
oraz czlonkowie z ograniczona, zdolnosciq. do
czynnosci prawnych nie moga, kandydowac do wladz
samorza^dowych Spoldzieini.

2. Kazdy czlonek Spoldzieini uczestniczy w zebraniu
tylko jednej grupy czlonkowskiej i przysluguje mu
jeden glos. Glosowanie odbywa si§ za pomoca^
mandatow.

3. Zebranie grupy cztonkowskiej moze obradowac bez
wzgle.dunaliczbe.obecnych cztonkow Spoldzieini.

§6
1. Po wyborze prezydium i komisji oraz przedstawieniu

sprawozdah zamieszczonych w porzajJku obrad,
przewodniczqcy zebrania otwiera dyskusje^
udzielaja^c glosu w kolejnosci zglaszania SJQ. Czas
wystapienia w dyskusji nie moze przekraczac
10minut.

2. Przedstawicielom Zarza^du i Rady Nadzorczej
przysluguje prawo zabierania glosu poza kolejnoscia^.

3. Przewodnicza^cy moze odmowic udzielenia glosu
osobie, ktora w danej sprawie juz przemawiala. Nie
dotyczy to przedstawicieli Zarzajdu i Rady
Nadzorczej.

4. Przewodnicza^cy zebrania grupy czlonkowskiej ma
prawo zwrocic uwag^ osobie, zabieraja_cej glos, jezeli
odbiega ona od przedmiotu dyskusji lub przekracza
czas przeznaczony na wypowiedz. W przypadku nie
zastosowania si§ mowcy do uwag, przewodnicza^cy
zebrania moze odebrac mu glos.

5. W sprawach formalnych przewodniczacy udziela
glosu poza kolejnosciq. . Za wnioski w sprawach
formalnych uwaza si^ wnioski w przedmiocie
sposobu obradowania i glosowania. W dyskusji nad
wnioskami w sprawach formalnych moga_ zabierac
glosjedynie dwaj mowcy:

- jedenzaijeden przeciwwnioskowi.
6. Po zamkni^ciu dyskusji przewodnicza_cy poddaje

wnioski pod glosowanie.
§7

Glosowanie na zebraniu grupy czlonkowskiej odbywa si§
jawnie z wyjajkiem wyborow przedstawicieli na Zebranie
Przedstawicieli, ich zast§pcow oraz czlonkow Rady
Osiedla (§ 28 ust.1,2 i 3 Statutu Spoldzieini}.

§8
1. Kandydatow na przedstawicieli, ich zast^pcow oraz

kandydatow do Rady Osiedla zgtaszaja^ czlonkowie
obecni na zebraniu grupy czlonkowskiej do komisji
wyborczej.

a) Liczb§ wybieranych przedstawicieli okresla Rada
Nadzorcza na podstawie ustalonego w Statucie
podzialu mandatow,

b) Liczb§ zastepcow ustala si§ w ilosci 2,
c) Liczb^ czlonkow Rady Osiedla okresla zebranie

grupy czlonkowskiej przed przystajDieniem do
wyborow.

2. Kandydatem na czlonka Rady Osiedla moze bye tylko
czlonek Spoldzieini zamieszkaly na terenie dzialania
danej grupy czlonkowskiej. Wskazane jest, by do
Rady Osied la zglaszani byli kandydac i
reprezentuja^cy rozne budynki lub nieruchomosci.

3. Sposrod zglaszanych kandydatow moga, bye brane
pod uwage_ jedynie te osoby, ktore wyrazily zgode^ na
kandydowanie.

4. Do zgloszenia kandydatury czlonka nieobecnego na
zebraniu grupy czlonkowskiej nalezy dolaczyc jego
pisemna_zgod§ na kandydowanie.

5. Kandydaci na przedstawicieli i czlonkow Rady
Osiedla przed glosowaniem dokonuja^ prezentacji
z uwzgl^dnieniem informacji dotycza^cej prowadzenia
dzialalnosci konkurencyjnej wobec Spoldzieini,
pozostawania w sporze ze Spoldzielnia^, zalegania
zwnoszeniemoplateksploatacyjnych.

6. Czlonkowie Komisji Skrutacyjnej nie moga.
kandydowac na przedstawicieli i do Rady Osiedla.

7. Przed przystapieniem do wyborow przewodniczqcy
komisi wyborczej przedstawia list§ zgloszonych
kandydatow.



8. Wybory przeprowadzane sa, przy zachowaniu
nastQpuj^cych zasad:
a) wybory przeprowadza si§ przy pomocy kart
wyborczych, na ktorych czlonkowie pozostawiaja^ nie
skreslone nazwiska kandydatow, na ktorych gtosuja..
Glosowanie odbywa sie_ przez ztozenie kart wyborczych
do urny,
b) I lose gtosow oddanych na poszczegolnych
kandydatow oblicza Komisja Skrutacyjna, ktora wykonuje

czynnosci zwia_zane z obsluga^gtosowania,
c) Za osoby wybrane uwaza sie. kandydatow, ktorzy
uzyskalikolejnonajwi§kszajiczb§gtosow.

§11
Sprawy dotycza^ce sposobu obradowania nie

obje.te niniejszym regulaminem rozstrzyga prezydium
zebrania zgodnie z ogolnie przyj^tymi zasadami
obradowania.

HARMONOGRAM ZEBRAN GRUP CZtONKOWSKICH PSM „ KOLEJARZ" - 2009 ROK

DATA 1 GODZINA

14.05.2009 r.- czwartek, godz. 17,00

15.05.2009 r. - ptatek, godz. 17,00

18.05.2009 r. - pomedziatek. godz. 17,00

19.05.2009 r. - wtorek, godz. 17,00

20.05.2009 r. - sroda. godz. 17,00

OSIEDLE

Bronowice - Maki

taj<owa + Cztonkowie Oczekujqcy

Kalinowszczyzna

Kruczkowskiego

Pogodna

MIE JSCE ZEBRANIA

Wyzsza Szkota Nauk Spotecznych, ul. Olchowa 8

Zespot Dziennych Domow Pornocy Spotecznej, ul. Natkowskich 78

Gimnazjum Nr2, ul. Lwowska 11

Sala Baru ,,Bartek", ul. Kruczkowskiego 14

Szkota Podstawowa Mr 31 . ul. Lotnicza 1

Porza^Jek zebrah
grup czfonkowskich PSM „ Kolejarz"

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybor Prezydium zebrania.
3. Zapoznanie Czlonkow z regulaminem zebrania

i przyj^cie porza.dku obrad.
4. Wybor KomisjiWnioskowejiSkrutacyjnej.
5. Wybory uzupetniaja_ce cztonkow Rad Osiedli (dot.

os. Bronowice - Maki, Kalinowszczyzna,
Pogodna).

6. Sprawozdania KierownikowAdministracji Osiedli
z dziatalnosci w 2008 roku wraz z informacja.
o realizacji wnioskow.

7. Sprawozdania Rad Osiedli z dziafalnosci w 2008
roku.

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dzialalnosci
w 2008 roku.

9. Sprawozdanie Zarza^du Spdldzielni z dziatalnosci
za2008rokoraz:

- informacja o realizacji wnioskow
- omowienie spraw maja^cych bye przedmiotem
obrad najblizszego Zebrania Przedstawicieli
Cztonkow

lO.Dyskusja.
11. Przyj^cie wnioskow.
12. ZamkniQcie obrad.

Ostateczny porza^dek zebrah wywieszony zostanie na
klatkacn schodowych na 7 dni przed terminem zebrania.

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Pracowniczej

Spoldzielni Mieszkaniowej ,,KOLEJARZ"
z dziatalnosci w 2008 r.

W pierwszym pdlroczu 2009 roku mija trzeci rok
obecnej kadencji Rady Nadzorczej wybranej w dniu 23
czerwca 2006 roku na okres czterech lat. Jej sklad
osobowy i struktura organizacyjna podane zostaty
w sprawozdaniu za 2006 rok i od tego czasu nie ulegty
zmianie.

W 2008 roku odbylo si§ 6 posiedzeh plenarnych Rady
i 4 posiedzenia Prezydium. Cztonkowie Rady brali
aktywny udzialwpracach komisji problemowych, ktorych
zadaniem jest analizowanie i opiniowanie spraw
i problemow wnoszonych pod obrady plenarne. Komisje
odbytyta^cznie 13 posiedzeh.

W toku posiedzeh pienarnych podj^to 30 uchwat,
z czego cz^sc nalezy do kategorii uchwal powtarzaja^cych
si§ kazdego roku, dotycza^cych sfery spraw
gospodarczych Spotdzielni. Tak wi^c - podobnie jak
w latach minionych - Rada Nadzorcza zatwierdzita
zatozenia do planu gospodarczego Spotdzielni,
a nast^pnie plan gospodarczy dla calej Spotdzielni oraz
plany wptywow i kosztow w poszczegolnych
nieruchomosciach na 2008 rok. Wskazniki okreslone
w planach byly podstawa, do wyliczenia stawek optat
czynszowych, ktore od 2005 roku sa^ roznicowane na

nieruchomosci. Nalezy tu zaznaczyc, ze sprowadzenie
rozliczenia wplywow i kosztow do poziomu
nieruchomosci umozliwia dostosowanie stawek do
specyfiki i potrzeb poszczegolnych nieruchomosci.

Kazde zatwierdzenie planow i stawek czynszowych
poprzedzone byto debatami na ich temat w gronie Rad
Osiedli, ktore miaty mozliwosczglaszania do nich swoich
uwag i wnioskow. Ocen§ i wnioski formutowala
kazdorazowo - po uprzedniej wnikliwej analizie - Komisja
Rewizyjna Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza na bieza_co sledzila sposob
realizacji przyj^tych planow. Catosciowa ocena
dziatalnosci Spotdzielni i odniesienie uzyskanych
wynikow do wskaznikow planowych dokonana zostafa na
przestrzeni minionego roku dwukrotnie, tj. za I polrocze
i na caly rok. W formie uchwat przyj^te zostaly wnioski,
ktore wynikaiy z analizy poszczegolnych dziedzin
dziatalnosci Spoldzielni. Nie stwierdzono przypadkow nie
respektowania zalozeri planowych, co jest dowodem na
przestrzeganie dyscypliny finansowej i wtasciwe
gospodarowanie srodkami Spoldzielni. Na zarysowujstce
si^ niewielkie rozbieznosci wykazane w sprawozdaniu za
I polrocze 2008 r. (np. nie bilansowanie si§ wplywow
i kosztow za dostawQ wody i odprowadzanie sciekow, czy
tez wzrost kosztow c.o. i ccw w porownaniu z rokiem
poprzednim), Rada Nadzorcza reagowata, zobowia^zuja^c
Zarzajd do sprawdzenia przyczyn rozbieznosci, podj^cia
dziataii oszcz^dnosciowych i nie dopuszczenie do
sytuacji wystapienia niedoborow na koniec roku.



Przedmiotem zainteresowania Rady Nadzorczej
kazdego roku jest struktura organizacyjna Spoldzielni
i stan zatrudnienia. Przed podj^ciem uchwaly
zatwierdzaja^cej struktur§, Rada Nadzorcza zasi^gafa
opinii Rad Osiedli co do struktury Administracji Osiedli
i opinii Komisji SamorzajJowo - Organizacyjnej Rady
Nadzorczej odnosnie struktury calej Spoldzielni. Rada
Nadzorcza stwierdza, ze mimo stale rosnqcego zakresu
zadah wynika jqcych chocby z dynamicznie
zmieniajqpych si§ przepisow prawa, stan zatrudnienia
pozostaje na niezmienionym poziomie, zabezpie-
czaja^cym prawidlowe funkcjonowanie Spoldzielni.

Z uchwal powtarzajqcych si§ kazdego roku wymienic
nalezy rowniez uchwale. o podziale na grupy
czlonkowskie, dokonywanym przed Zebraniem
Przedstawiciel i Czlonkow, a takze corocznie
podejmowana. uchwal§ o wyborze Bieglego Rewidenta
do zbadania sprawozdania finansowego za miniony rok.

Oprocz uchwal wymienionych i omowionych wyzej,
Rada Nadzorcza podjeja w minionym roku uchwary w n/w
sprawach:

zlecenia przeprowadzenia lustracji pelnej Spoldzielni
obejmujacej lata 2005,2006, 2007
zatwierdzenia aneksu do uchwaty Rady Nadzorczej
Nr 24/04 w sprawie przyj^cia ,,Regulaminu
rozliczania kosztow dostawy wody i odprowadzania
sciekow w zasobach
spisania w pozostale koszty operacyjne kwoty 24
245,21 zl b^dapej naleznoscia^ po zmarlym najemcy
lokalu uzytkowego, w zwia_zku z brakiem mozliwosci
egzekucji tych naleznosci
podwyzszenia odpisu na fundusz remontowy bud.
Rowerowa 13, wzwia.zku z wykonaniem docieplenia
budynku
ustalenia stawki czynszowej dla cz^sci lokalu
uzytkowego o pow. 14 m2 znajduja^cego si§ w piwnicy
bud. Rowerowa 13, do ktorego wtesnosciowe prawo
posiada Polski Zwiazek Filatelistow
obnizenia ceny wywolawczej lokalu mieszkalnego
przy ul. Topolowej 2/20 przeznaczonego do zbycia
w drodze przetargu, w zwia_zku z brakiem osob
ch^tnych mimo wyznaczenia trzech terminow
przetargu
zatwierdzenia preliminarza wydatkow zwiazanych
z obchodami 50-lecia Spotdzielni przy pad ajacego
wpazdzierniku2008r.
powolania Kapituly ds. przyznania medalu ,,Za
zaslugi dla rozwoju Spoldzielni i statuetki ,,Za
wieioletnia^partnerska^wspolprace."
W zwiazku z catkowita^ splata, zadtuzenia, Rada

podjeja rowniez 12 uchwal uchylajapych wczesniej
podj^te uchwaly o wykluczeniu z grona czlonkow za
zadluzenia czynszowe. Czlonkostwo tych osob
w Spoldzielni zostalo tym samym przywrocone.

W okresie od 1 lipca do 30 sierpnia 2008 r, na zlecenie
Rady Nadzorczej, namocy przepisow art. 91 §1 i 2 Prawa
Spofdzielczego przeprowadzona zostala obligatoryjnie
lustracja pelna Spoldzielni obejmujapa 3 lata tj. okres lat
2005-2007. Szczegotowemu i wnikliwemu sprawdzeniu
podlegal - zgodnie z umowa, zawarta, z Regionalnym
Zwia^zkiem Rewizyjnym Spoldzielni Mieszkaniowych
w Lublinie - ,,caloksztalt dzialalnosci Spoldzielni
wzakresie legalnosci, gospodarnosci i rzetelnosci".

Z oceny sformulowanej w pismie polustracyjnym
Regionalnego Zwia^zku Rewizyjnego z dnia 5 wrzesnia
2008 r. oraz z informacji przedstawionej przez Lustratora
na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25.09.2008 r.
wynika, ze cyt: ,,dziatalnosc Pracowniczej Spoldzielni

Mieszkaniowej ..Kolejarz" w badanym okresie byla
realizowana prawidbwo a jej sytuacja ekonomiczna jest
dobra i pozwala na kontynuacje dziatalnosci w zakresie
eksploatacji i technicznego utrzymania zasobow".

Lustrator dopatrzyl si^ jedynie uchybieh w pracy
Klubu Osiedlowego ,,Odeon" w os. Kalinowszczyzna,
zwlaszcza w zakresie dokumentowania pracy placowki.
Wniosek polustracyjny brzmi: ,,Dokonac analizy pracy
Klubu Osiedlowego ,,Odeon" i podja^c stosowne dzialania
co do dalszego funkcjonowania placowki". Rada
Nadzorcza zobowia_zala Zarzajj do zwrocenia wi^kszej
uwagi na dzialalnosc Klubu, w celu wyeliminowania
stwierdzonych niedociajgnie.c. Zarza^d wspolnie z Rada^
Osiedla ,,Ka!inowszczyzna" powinien rozwazyc celowosc
funkcjonowania placowki w sytuacji, gdy male jest
zapotrzebowanie srodowiska na t^ dziatalnosc, o czym
swiadczy niska frekwencja na zaj^ciach, a koszty
utrzymania placowki sa. wysokie i ponoszaje wszyscy
czlonkowie zamieszkali w osiedlu ,,Kalinowszczyzna".

W grudniu 2008 roku Trybunal Konstytucyjny uznal za
niekonstytucyjne przepisy ustawy o spoldzielniach
mieszkaniowych wprowadzone nowelizacjq_z 2007 roku
umozliwiaja^ce przeksztalcenie mieszkah lokatorskich
w odrejDna^ wlasnosc za kilka zlotych. Mimo niekonsty-
tucyjnosci przepisy te obowia^zywac b^da_ do 31.XII.2009
r. Rada Nadzorcza ocenia, ze proces uwlaszczania
przebiega w naszej Spoldzielni w sposob sprawny
i zgodny z przepisami obowia_zuJ3pego prawa, dzie^ki
czemu kazdy che^ny czlonek Spoldzielni moze uzyskac
prawo wlasnosci swojego mieszkania czy garazu po
dopelnieniu nieskomplikowanychformalnosci.

W minionym roku do Rady Nadzorczej wplyne.to
fa^cznie 38 pism, w tym 12 pism do wiadomosci Rady.
Pisma adresowane do Rady dotyczyty:

uchylenia uchwal o wykluczeniu za zadtuzenia
czynszowe -13 pism
przyspieszenia wymiany stolarki lub wczesniejszej
wyplaty ekwiwalentu - 7 pism
dofinansowania budowy 4-ech balkonow w budynku
Droga M§czennik6wMajdanka47-2pisma
zakupugruntu wos.La^kowa-1 pismo
podwyzszenia ptac pracownikom Spoldzielni - 2 pis-
ma zwia_zkow zawodowych
Sprawy, z ktorymi zwracali si^ autorzy pism byly -

przed podj^ciem decyzji przez Rad§ Nadzorcza^ -
analizowane przez odpowiednie komisje problemowe
Rady. Zwracano si§ tez z prosba o opini^ do Rad Osiedli,
np. sprawa balkonow w osiedlu Bronowice - Maki,
wczesniejsza wymiana stolarki czy tez nawierzchnia
przeswitu w os. Kalinowszczyzna. Wnikliwie analizowano
rowniez przepisy prawa, zwlaszcza przy rozpatrywaniu
sprawy dofinansowania budowy balkonow w os.
Bronowice-Maki.

Udzielajap odpowiedzi, Rada Nadzorcza miala
poczucie, ze decyzja - pozytywna bajjz negatywna -
znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym i jest
obiektywnie uzasadniona.

Miniony rok byt dla Pracowniczej Spoldzielni
Mieszkaniowej ,,Kolejarz" rokiem jubileuszu 50-lecia
istnienia. Rada Nadzorcza uznala, ze fakt ten nalezy
zaakcentowac w pracy Spoldzielni, przypomniec
i podkreslic jej dorobek na przestrzeni tych lat zarowno
w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wielu
potrzebuja.cym rodzinom jak tez w zakresie
porzadkowania zaniedbanych dzielnic Lublina. Powofana
przez Rad§ Nadzorcza^ Kapituta wyrozniia medalem ,,Za
zaslugi dla rozwoju Spofdzielni" 57 najbardziej
zaangazowanych dzialaczy samorza^dowych i 30



dtugoletnich pracownikow. Przyznano rowniez statuetke_
,,Za wieloletnia^ partnerska, wspolprace/1 21 firmom od
wielu lat stale wspolpracujqcym ze Spoldzielnia,. Do
wszystkich mieszkari dostarczony zostal jubileuszowy
folder wydany w znacznej cze_sci za srodki uzyskane od
sponsorow. W dniu 23 pazdziernika 2008 r. odprawiona
zostala w Archikatedrze Lubeiskiej Msza sw. w intencji
mieszkaricow i pracownikow Spoldzielni. W dniu 24
pazdziernika odbyla si$ uroczystosc, podczas ktorej
przypomniano historic i dorobek Spotdzielni, a takze
wr^czono przyznane przez Kapitut§ medale i statuetki.
Wspolorganizatorem uroczystosci byla Rada
Nadzorcza. Rada jest zdania, ze uroczystosci
jubileuszowe byly zorganizowane w sposob skromny, ale
podniosly, a ich najwi^ksza wartosc tkwi w tym, ze
umozliwity one pokazanie ludzi, ktorzy tworzyli i tworza^
dorobek Spoldzielni.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia dziatalnosc
Zarza^du Spoldzieini w 2008 roku. Nalezy podkreslic
ogromne zaangazowanie czlonkow Zarzajdu w stala.

poprawe, stanu technicznego i estetycznego zasobow,
dbalosc o kondycJQ finansowa^ Spoldzielni i oszcz^dne
i racjonalne gospodarowanie srodkami Spotdzielni.

Na podstawie przeprowadzonych analiz dziatalnosci
gospodarczej Spotdzielni, w oparciu o opinie_ Biegtego
Rewidenta badaja^cego sprawozdanie finansowe a takze
majqc na wzgl^dzie ocen^ zawarta^w protokole z lustracji
Spoldzielni, Rada Nadzorcza czuje si§ w pelni
upowazniona do przedstawienia na najblizszym Zebraniu
Przedstawicieli Czlonkow wniosku o udzielenie
absolutorium Czlonkom Zarza^du za 2008 rok.

Prezydium Rady Nadzorczej PSM ,,Kolejarz":
PiotrMazur
Jozef Jaworski
Wieslawa Madori

Sprawozdanie zostalo przyj^te na posiedzeniu
plenarnym Rady w dniu 23 kwietnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE
Zarzqdu Pracowniczej Spotdzielni

Mieszkaniowej ,,KOLEJARZ" w Lublinie
z dziaialnosci w 2008 r.

I. Stan organizacyjny Spotdzielni.

Na koniec 2008 r. liczba czlonkow Spoldzielni
wynosila 7578, w tym:

- 7225 czlonkow mieszkajqcych
- 297 czlonkow maja^cych status oczekujqcych

21 czlonkow posiadaj^cych lokale uzytkowe
35 cztonkow posiadaja^cych prawo do garazu

(bez prawa do lokalu mieszkalnego)

Liczba osob nie b^da^cych czlonkami Spoldzielni,
a posiadaja^cych prawo do lokalu wynosila 602, w tym :

- 585 posiadalo prawo do lokalu mieszkalnego
13 do garazu
4 do lokalu uzytkowego

Spoldzielnia^ kierowal Zarzajd w skladzie:

inz. Ryszard Petkowicz
Prezes Zarza,du

mgr. inz. Witold Pawlowski
Z-ca Prezesa Zarzgdu ds. Eksploatacyjno - Technicznych

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

Sprawy wymagajace decyzji kolegialnych rozpatrywane
byly na posiedzeniach Zarza^du.
W 2008 roku odbyly si§ 53 posiedzenia Zarzqdu, w tym
20wsprawachczlonkowskich.
Srednie zatrudnienie wynioslo 138,64 etatu.

II. Dziatalnosccztonkowsko-mieszkaniowa.
W minionym roku kontynuowano proces

uwtaszczania mieszkari i lokali uzytkowych na warunkach
znowelizowanej w dniu 14.06.2007 r. ustawy o spoi-
dzielniach mieszkaniowych. ta^cznie zrealizowano 303
wnioski dot. uwfaszczenia,w tym : ze spotdzielczego
wlasnosciowego prawa do lokalu - 214, z lokatorskiego
prawa - 82, z prawa wlasnosciowego do garazu - 6,
z wlasnosciowego prawa do lokalu uzytkowego -1.

Ponizszatabelapokazujeliczb^mieszkahiich rodzaje wrozbiciu naosiedlawgstanu na31.XII. 2008 r.
Tabela Nr 1

Osiedle

Kalinowszczyzna

Bronowice - Maki

im. Kruczkowskiego

Pogodna

Lqkowa

Rowerowa 13

Razem w Spotdzielni

Prawo
odr^bnej

wtasnosci

870

941

815

681

43

-

3351

Spotdzielcze
wtasnosciowe prawo

do lokalu

1137

916

821

318

184

2

3377

Spotdzielcze
tokatorskie prawo do

lokaiu

83

170

52

67

-

-

372

Umowy
najmu

19

3

8

14

-

23

67

Razem

2109

2030

1696

1080

227

25

7167



Prawo odre.bnej wlasnosci posiadalo na koniec
minionego roku 169 lokali uzytkowych, w tym 165 garazy.

W 2008 roku wlascicieli zmienib 201 mieszkah,
z czego w wyniku kupna - sprzedazy spoldzielczego
wlasnosciowego prawa do lokalu i prawa odr^bnej
wtasnosci-150,spadkobraniem-45,wzajemna^zamiana^
mieszkan - 3,licytacji komorniczej - 2, podzialu maja^tku
porozwodzie-1.

Z rejestru czfonkow skreslono 330 osob, z tego: na
skutek zgonu cztonkow - 106, darowizny spoldzielczego
wlasnosciowego prawa i prawa odr^bnej wlasnosci
lokalu - 69, sprzedazy mieszkan - 120, podziatu maja_tku
po rozwodzie - 3, wzajemnej zamiany mieszkan - 7,
sprzedazy lokalu uzytkowego -2, rezygnacji czlonkow
oczekuja_cych-23.

Przyj^to w poczet czlonkow 58 osob - w nast^pstwie
takich zdarzeh, jak: kupno wtasnosciowego prawa do
lokalu i prawa odre.bnej wlasnosci - 15, z tytulu
darowizny - 8, uznanie roszczenia w trybie art. 15
fspadkobranie) ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych
- 21, przetarg na ustanowienie i przeniesienie prawa
odr^bnej wtasnosci lokali - 5, wzajemna, zamiang_

mieszkan -4, wspolcztonkostwo- 5 osob.
W roku 2008 z uwagi na niesptacone znaczne

zobowiazania finansowe wobec Spoldzielni i brak tytulu
prawnego do zajmowanych lokali zasa^dzone zostaly 10 -
u osobom eksmisje, z tego w 9-u przypadkach Sa_d
przyznal uprawnienia do lokalu socjalnego. Wyroki z tymi
uprawnieniami przekazane zostaly do realizacji
Urz^dowi Miasta Lublin.

La^cznie w minionym roku zrealizowanych zostalo
9 eksmisji, w tym 5 do lokali socjalnych, 1 do lokalu
zastQpczego i 3 do lokali, ktore zapewnily sobie we
wlasnym zakresie osoby eksmitowane.

Do realizacji pozostaje w Spotdzielni 37 wyrokow,
w tym 27 z przyznanymi uprawnieniami do lokali
socjalnych.

Odzyskane po eksmisjach lokale rozdysponowane
zostaly w drodze przetargow.

W ramach dziatalnosci czfonkowsko - mieszkanio-
wej prowadzono codzienna. obslug^ interesan-
tow,wydawano roznego rodzaju zaswiadczenia
i prowadzono bieza_ca^korespondencj^.

ill. Gospodarkazasobami mieszkaniowymi.

W 2008 roku Spoldzielnia posiadala 129 budynkow, w tym 112 mieszkalnych, 7167 mieszkan, 126 lokali
uzytkowych i 473 garaze.

Wiek budynkow mieszkalnych obrazuje ponizsza tabela:

Tabela Nr 2

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

Osiedle

Kalinowszczyzna

Bronowice III - Maki

Kruczkowskiego

Pogodna

Lq_kowa

Rowerowa 13

Kruczkowskiego 22

Razem:

Struktura procentowa

Nose budynkow

ogotem

34

32

23

19

2

1

1

112

1 00%

Liczba budynkow wg lat eksploatacji

do 10

2

2

1 ,8%

11 do
20

2

2

2

6

5,3%

21 do
25

2

16

1

19

2,7%

26 do
30

1

1

1

3

3%

31 do
35

3

15

12

1

31

28%

36 do
40

21

4

9

34

30%

41 do
45

9

2

11

9,8%

powyzej
46

1

4

1

6

5,3%

Wiek budynkow w znacznym stopniu determinuje
zadania w zakresie gospodarki zasobami mieszkanio-
wymi.

Celem dzialania sluzb Spoldzielni jest utrzymanie
zasobow w natezytym stanie technicznym, troska o bez-
pieczne i w miare. mozliwosci komfortowe zamieszki-
wanie w budynkach Spoldzielni, dbalosc o estetykQ
osiedli.

Realizacja robot stuza.cych tym celom prowadzona
byta silami zatrudnionych w administracjach osiedli
konserwatorow, zas roboty specjalistyczne, wymagaja_ce
fachowej wiedzy i umiej^tnosci a takze odpowiedniego
usprze.towienia zlecane byfy wykonawcom zewne^rznym
w drodze otwartego przetargu publicznego.

Zestawienie wazniejszych robot remontowych wykonanych w Spoldzielni w 2008 roku przedstawia tabela nr 3:



Tabela Nr 3

Zestawienie najwazniejszych robot remontowych wykonanych w Spotdzielni w 2008 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

27

28

Wyszczegolnrenie robot

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach

Wyplata ekwiwalentu za wymieniona^stolark^

Wymiana stolarki okiennej na klatkach
schodowych

Wymiana stolarki okiennej w pralniach i
suszarniach

Vlodernizacja instalacji gazowej

Remont balkonow

Maiowanie klatek schodowych - budynki niskie

Malowanie klatek schodowych - budynki
wysokie

Malowanie elewacji

Remont pokrycia dachowego

Docieplenie scian budynkow Rowerowa 13,
Zimowa 5

Docieplenie stropow ostatniej kondygnacji

Docieplenie podtog parterow od strony piwnic

Wymiana wodomierzy mieszkaniowych

Remont ciqgow pieszojezdnych w technologii
kostki betonowej

Remont ci^gow pieszo- jezdnych w technologii
asfaltobetonu

Remont tarasow

Przebudowa altan smietnikowych

Czyszczenie pionow kanalizacyjnych

Budowa zatoki parkingowej

Przebudowa wejscia do budynku

Przebudowa wejsc do wiezowcow z
wykonaniem pochylni dla inwalidow

Cokoliki z prytek przy wejsciach do bud.

Montaz instatacji odgromowej

Remont opasek wokol budynkow

Remont rynien i rur spustowych

Remont garazy

Remont dzwigu osobowego

Jedn miary

rnieszk.

szt.

mieszk.

szt.

budynki

szt.

budynki

szt.

budynki

mieszk.

budynki

szt.

budynki

szt.

budvnki

szt.

m2

budynki

m2

budynki

m2

budynki

m2

budynki

m2

budynki

szt.

m2

m2

szt.

szt.

budynki

piony

szt.

m2

bud

szt.

mb

bud

bud

m2

bud

mb

bud

szt.

Ogotem
Sp-nia

253

1108

380

1699

34

522

5

48

7

220

6

112

5

24

4

12

352,37

4

1169

1822

14

11927

12

4435,1

6

303

4494,8

1788

1

6

18

223

1

135

2

2

290

3

8

566,84

3

246

2

2

Osiedle

Kalinow
szczyzna

70

334

126

606

15

215

4

43

4

40

4

74

2

3

3

929

1

396

3

758

172

1774

1638

1

2

6

29

2

244

2

180

1

Pogodna

77

311

52

205

9

120

1

3

3

10

352,37

542

5

1570

2

1322,1

2

36

290

3

5

318,6

1

66

2

1

Bronowice ME
Maki

65

266

121

503

5

134

3

180

2

38

1

8

2

1524

6

2175

98

1484

1

2

2

Kruczkowskiego

41

197

81

385

3

44

1

5

1

10

1

2

1

240

4

5150

1

180

6

33

893,8

150

1

9

157

1

135

La_kowa

2

9

2

3287

343

2

1

1

1

4,24

W 2008 r. wptywy na fundusz remontowy w skali Spoldzielni wyniosly 6 589 873 z*.



ZESTAWIENIE DOCHODOW I WYDATKOW FUNDUSZU REMONTOWEGO

przedstawia ponizsza tabela: Tabela Nr 4

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Specyfikacja

Razem srodki funduszu
remontowego osiedli

Razem srodki funduszu
remontowego
nieruchomosci

Ogotem srodki osiedla i
nieruchomosci

Ogolem wydatkowanie
srodkow osiedla i
nieruchomosci

Wydatkowanie srodkow
z funduszu osiedla

Wydatkowanie srodkow
z funduszu
nieruchomosci

Pozostatosc srodkow na
remonty - ogotem wg
stanu na 31-12-2007 r.
(poz. 3 - poz. 4)

OGOLEM

3 255 970

3 333 904

6 589 873

5 398 909

2 850 605

2 548 304

1 190964

Ka I i n owszczyzna

1 048 679

717057

1 765 736

1 768 552

876 297

892 254

-2816

Kruczkowskiego

693 361

391 002

1 084 363

1 051 378

666 333

385 045

32984

Bronowice-
Maki

843121

800 581

1 643 702

1 409 741

597 100

812640

233 961

Pogodna

436 951

1 425 263

1 862 214

900 267

441 903

458 364

961 947

La_kowa

144590

0

144590

143 824

143824

0

766

^owerowa

89269

0

89269

125 147

125 147

0

- 35 878

UWAGA: roznice sum czastkowych w wvsokosci 1 z\z zaokrajgleh.

IV. Regulacja stanow prawnych nieruchomosci.

Proces wykupu gruntow pod nieruchomosciami
mieszkaniowymi b^da^cych w wieczystym uzytkowaniu
Spotdzielni zostat zakohczony w 2007 roku, co oznacza,
ze tereny sa_ wtasnoscia^ Spoldzielni i w cz^sciach
utamkowych osob posiadaja^cych prawo odr^bnej
wtasnosci lokalu. Wyjqtkiem jest nieruchomosc
zabudowana garazami przy ulicy Smoluchowskiego
o pow. 5353 m2, ktora pozostaje na prawie wieczystego
uzytkowania.

Z nieruchomosci tej prawo odre.bnej wlasnosci do
garazy uzyskaio 5 osob, ktorym nie przystuguje 99%
bonifikata na nabycie gruntu, a na nabycie gruntu za
100% wartosci nie wyrazaja^zgody.

V. Dziatalnosc finansowa w zakresie gospo-
darki zasobami mieszkaniowymi.

Koszty eksploatacji zasobow mieszkaniowych
wyniosty w 2008 roku ogotem 28 125 178 zt, w tym
eksploatacja biezaca 19118 028 zt, koszty centralnego
ogrzewania i cieplej wody 9 007 150 zt.

Analiza kosztow centralnego ogrzewania za rok 2008
wykazata w skali Spotdzielni wzrost kosztow srednio
0 1,95% w porownaniu do roku poprzedniego.
Rozliczenie ciepta dokonane zostato za okres 1.07.2007
- 30.06.2008 r. wg wskazah podzielnikow (z wyja_tkiem
budynku Rowerowa 13).

Koszty podgrzania wody uksztattowaty sie_ na
podobnym poziomie, jak w roku 2007. Koszt ogrzania
1 m2 mieszkania wyniost srednio w Spotdzielni 1,64 zt
(w 2007-1,63 zt).

Koszty dostawy wody w 2008 r. wyniosty 4 009 739 zt

(w 2007 r. 3 891 096 zt). Srednie zuzycie wody na osobe
w Spotdzielni wyniosto 3,26 m3 (w 2007 r. - 3,3 m2).

Koszty wywozu nieczystosci wyniosty 1 169 491 zt
i byty o 0,92% wyzsze w porownaniu do roku 2007. Norma
T,zuzycia" wyrazona w m3/ osob§ /rok wyniosta 2,00 m 3
na osob§ i byta na zblizonym poziomie do roku 2007
(2,009m3).
Koszty eksploatacji i utrzymania zasobow mieszka-
niowych byty wyzsze od przychodow z optat
czynszowych o 458 329,89 zl. Kwota ta zgodnie z art. 6.1
ustawy o spotdzielniach mieszkaniowych zwi^ksza
koszty eksploatacji nieruchomosci w 2009 roku.

Oprocz przychodow czynszowych Spotdzielnia
uzyskata przychody z innych dziatalnosci, a nadwyzka
bilansowa netto ( do podziatu przez Zebranie
Przedstawicieli Cztonkow) wyniosta 1 537 268,41 zt,
ztego:

opodatkowana (najem lokali uzytkowych, dzierzawy
terenu,reklamy,odsetkiodlokat)- 1 123 401,88 zt
nieopodatkowana ( odsetki zwtoki, zwrocone koszty
sa,dowe,odszkodowania)- 413 866,53 zt

Nadwyzka bilansowa - zdaniem Zarzadu - winna bye
podzielonana:

pokrycieniedoboru nag.z.m.
zasilenie funduszu remontowego
zasilenie funduszu zasobowego
Szczegotowe rozliczenie nastapi po Zebraniu

Przedstawicieli Cztonkow.
Informujemy rowniez, ze na podstawie zapisu w art. 2

usm osoby nie b^da^ce cztonkami Spotdzielni nie
korzystaja^ z uzyskanych zyskow z dziatalnosci
gospodarczej Spotdzielni.

Struktur§ kosztow w 2008 r. w skali Spotdzielni
przedstawia tabela nr5:



Tabela Nr 5

Specyfikacja kosztow
Koszty administr., zarzadzania i eksploatacji
Koszty utrzymania maja^tku Spotdzielni
Odpis na f. remontowy
Podatek od nieruchom.
Energia elektryczna
Eksploatacja dzwigow
Konserwacje
Skrzynki pocztowe EURO
Woda i kanatizacja
Wywoz nieczystosci
Gaz
Koszty co
Koszty CCW
Remontv lokali uzytkowych

Razem

Koszty poniesione w 2008
5 114370

488 589
4202 124

545 928
573 906
161 388

2 107765
159021

4 009 739
1 169491

269 548
6 994 300
2012850

316 159
28 125178

Udzial %
18,18%

1,74%
14,94%

1 ,94%
2,04%
0,57%
7,49%
0,57%

14,26%
4,16%
0,95%

24,87%
7,17%
1,12%

100,00%

VI. Windykacjazadtuzeh.

Zadfuzenia czynszowe na 31.XII.2008 r. wyniosly
ogotem3001 852zlwtym:

lokalemieszkalne 2 243 023 zl
lokale uzytkowe 749 621 z\e 9 208 zl

W porownaniu do stanu na 31 .XII.2007 r. zadluzenia
zmalatyo19821zt,

W poszczegolnych osiedlach ta^czne zadluzenie na
lokalach mieszkalnych, uzytkowych i garazach
przedstawialo si§ nast^pujajco:

OsiedleKalinowszczyzna 1 115 689 zt
Osiedle Bronowice - Maki 827 396 zt
Osiedle Kruczkowskiego 419 287 zt
Osiedte Pogodna 479 052 zf
Osiedle tqkowa 81 898 zt
Budynek Rowerowa 13 10 140 zt
Lokale przy ul. Kruczkowskiego 22 68 390 zt

Najwyzszy wskaznik zadluzeh w lokalach
mieszkalnych wystapil w osiedlu Kalinowszczyzna i wy-
nosit 12,13%, natomiast najnizszy w osiedlu im.
Kruczkowskiego - 5,43% w stosunku do naliczeh
rocznych.

Srednie zadluzenie na jedno mieszkanie ogolem
wynosifo 313,10 zl (w 2007 r - 316,17 zt),najwyzsze
wyste.powalo w osiedlu Kalinowszczyzna i wynosito
408,37 zl , a najnizsze - 174,44 zl - w osiedlu
Kruczkowskiego.

Zadluzenia do jednego miesia.ca stanowily 17,04%
ogotu zadtuzeri, od jednego do trzech m-cy 11,01%
zadluzeh, natomiast zadluzenia wielomiesi^czne 71,95%
zadluzeh. Zadluzenia wielomiesie_czne nalezaty do

12,6% dluznikow, a ich liczba na dzieh 31.XII.2008r.
wynosita 425 osob ( w roku 2007 - 358 osob). Srednie
zadluzenie w tej grupie wynosito 3798 zl (w 2007 r. - 4689
zl).

Zadtuzenie na lokalach uzytkowych wynioslo na
koniec roku 749 621 zl, co daje wskaznik 17,43%.
W kwocie tej 81,35% stanowia^ zadluzenia trzy i wi^cej
miesie^czne - jest to kwota 609 833 zl, w tym zadluzenia
zasa^dzone i skierowane do egzekucji komorniczej
stanowily kwote_ 487 603 zt (65% catosci zadtuzenia i 80%
zadtuzen trzy i wi^cej miesie.cznych.

Zadluzenia czynszowe na garazach wyniosly 9208 z\.

Windykacja jest kazdego roku jednym z najwaz-
niejszych dzialah podejmowanych przez Zarzajd
Spoldzielni maja^cym na celu popraw? sciaigalnosci oplat
eksploatacyjnych i zmniejszenie wskaznika zadluzenia.

Prowadzone dzialania windykacyjne w 2008 roku
obejmowaty wszczegolnosci:

systematyczna, analiz? stanu zadluzeh czlonkow
Spoldzielni i najemcow lokali uzytkowych
wysylanie monitow i wezwah do zaplaty
wysylanie zawiadomieh o skierowaniu sprawy do
Sa^du, a w przypadku lokali uzytkowych
rozwia^zywanie z najemcami zalegaja^cymi w oplatach
umownajmu
wzywanie na rozmowy z udzialem przedstawicieli
RadOsiedli
kierowanie spraw do Sa^du w trybie post^powania
upominawczego o nakaz zaplaty
kierowanie spraw do egzekucji komorniczej
kierowanie spraw o eksmisje z zajmowanego lokalu,
(w przypadku wtasnosciowego prawa do lokalu lub
wyodre.bnionejwlasnosci,licytacje.tego lokalu).

Ponizsze tabele obrazuja.dzialania windykacyjne w rozbiciu na osiedia:
Lokale mieszkalne Tabela Nr 6

OSIEDLE

Kalinowszczvzna
Bronowice - Maki
Kruczkowskieqo
Poqodna
takowa
budynek
Rowerowa 1 3
Razem

lloscdluznikow
z zadluz.

3 m-ce i wie.cej

113
122
100
52
17

1

425

Wyslane
wezwania do

zaptaty

112
93
139
90
11

1

446

Przeprowadzone
rozmowy z
dluznikami

17
11
7
2
2

-

39*

Sprawy
zasajdzone

35
21
11
13
1

1

82

Sprawy
skierowane

do egzekucji
komorniczej

19
10
35
6
1

-

71

Zasa_dzone
eksmisje

ogolem

16
11
3
9
-

1

39

z lokalem
socjalnvm

13
5
2
7
-

1

27

Licytacje

4
3
1
1
.

-

9

wezwano na rozmowy 96 osob, zgiosilo si§ tylko 39



Lokale uzytkowe Tabela Nr 7

OSIEDLE

Ka 1 i n owszczyz n a

Bronowice -Maki
Kruczkowskiego
Pogodna
budynek przy ul. Kruczkowskiego 22
i biuro Zarz^ciu

Razem

Hose diuznikowz
zadluzeniem

3 m-ce i wi^cej
9
14

9

5

4

41

[lose wystanych

wezwah do
zaptaty

19

31
33

17

10

110

Sprawy

zas^dzono

-

-

-

1

2

3

Sprawy skierowane
do egzekucji
komorniczej

3

8
3

1

-

15

Do Krajowego Rejestru Dluznikow wpisano 5 osob
z zadiuzeniem na lokalach mieszkalnych w kwocie 20 279
zl,ztego zosiedla:

1 osoba
1 osoba
2osoby
1 osoba

Kalinowszczyzna
Kuczkowskiegor
Bronowice-Maki
Pogodna

Z grupy dluznikow na lokalach uzytkowych do KRD
wpisano 5 dluznikow z zadtuzeniem 164 955 zt, zas dwu
dluznikow wykreslono w zwia^zku z calkowita^ sptata,
zalegtosci.

Od dluznikow na lokalach uzytkowych wyegzekwo-
wano kwote. 6 845 zt odsetek za zwloke_ w optatach
czynszu, zas z lokali mieszkalnych kwot? 74 065 zt.

W 2008 roku 398 osob otrzymalo dofinansowanie do
czynszu z Urz^du Miasta na ta^czna^kwot^ 654 014 zl.

VII. Majatek Spoldzielni i zrodia jego pokrycia

Bilans Spoldzielni na dzieh 31 .XII.2008 r. zamkna^lsi^
suma_ 119 760 430,69 zt i jest to wartosc majqtku
Spoldzielni, na ktory skiada si§:

- maja^tek trwaly, ktorego wartosc netto na koniec 2008
r. wyniosta 108 003 685,83 zt

- majqtekobrotowyowartosci 11 756 744,86 zl

Zmniejszenia wartosci maja^tku o 12 287 340,05 zl
w stosunku do roku ubiegtego zwia^zane jest glownie
z wyodre.bnieniem wlasnosci lokali w 2008 r.

Majajek Spoldzielni znajduje pokrycie w zgroma-
dzonych funduszach oraz w kredytach
mieszkaniowych zaci^gni^tych w latach poprzednich.

Fundusze wlasne Spoldzieljii to:

funduszudziafowy
funduszzasobowy
funduszzprzeszacowania
zasobow mieszkaniowych
funduszwkladow mieszkaniowych
i budowlanych
innefundusze

281 843,03zl
19 484 051,39 zl

31 560400,51 zt

47 867 895,40 zt
847 027,66 zl

Nalezy podkreslic", ze podobnie jak w latach
poprzednich Spoldzielnia w 2008 roku wywia^zywata si§
ze wszystkich zobowia^zah terminowo, nie ponoszap
w zwiazku z tym zadnych dodatkowych kosztow.

Kondycja finansowa Spoldzielni jest dobra. Nie ma
zadnych zagrozeh co do dalszegojejfunkcjonowania.

Powyzsza ocena sformutowana zostata przez
Biegtego Rewidenta, ktory w marcu br. zakohczyt badanie
sprawozdania finansowego Spotdzielni za 2008 r.

VIII. Gfowne zamierzenia w zakresie gospo-
darki remontowej na rok2009

Wymiana stolarki okiennej w 534 mieszkaniach
tj.2333szt.
Wymiana okien na klatkach schodowych 140 szt.
Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji w 24 bu-
dynkachnapowierzchni 14325,5 m2
Docieplenie podtog parterow od strony piwnic w 3 bu-
dynkach na powierzchni 1794 m2
Malowanie klatek schodowych w 7 budynkach
Napraw 58 szt. balkonow w 4 budynkach
Naprawa podestow wejsciowych do klatek schodo-
wych w1 budynku
Malowanie elewacji 4 budynkow na tapznej powierz-
chni 1400 m2
Doszczelnienie instalacji gazowej w 9 budynkach

10. Remont instalacji cieplej wody w 1 budynku
11. Remont altan smietnikowych -1 szt.
12.Remont chodnikow z zastosowaniem kostki

betonowej 3200 m2
13. Remont cia^gow jezdnych z zastosowaniem asfaltu

Ianego1200m2
14. Remont dzwigu szt. 1

Docieplenie budynkow w os. Pogodna (w zaieznosci

9

15
od wynikow referendum).

Ponadto be.da_ wykonywane wszelkie niezb^dne prace
konserwacyjne i remontowe wynikaja^ce z corocznych
przeglajdow zasobow, a takze usuwane b§da. na bieza^co
wszelkie usterki.

Szczegolowe informacje o planowanych robotach
w osiedlach przedstawia^ na zebraniach Kierownicy
AdministracjiOsiedli.

FABRYKA OKIEN

SPECTRUM
t$r :o.t.

KKBE

qreenline
J

www.spectrum.lublin.pl

Lublin
ul. Ceramiczna 4

tef. 081 718 80 12
fax 081 71880 13
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REGIONALNY ZWIAZEK REWIZYJNY
SPOLDZIELNIMIESZKANIOWYCH W LUBLINtE

20-B01 Lublin, ul. T, Zana 38 teUfax 081- 525-91-49

Ldz. 1S9/2008

III

Lublin, dnia 05 wrzesnia 2008 r.

Rada Nadzorcza i Zaraqd

Pracowniczej Spotdzielni Mieszkaniowej

nKOLEJARZ"

ul. Nadbystrzycka 11

20-618 LUBLIN

W wyniku zawartej \ dniu 19 czerwca 2008 r. umowy pomiedzy Regionalnym Zwiazkiem
Rewizyjnym Spotdzielni Mies/.kaniowych w Lublinie a PracowTiicza, Spotdzielnia^ Mieszkaniowa.
..KOLEJARZ" w Lublinie, w dniac'h od I lipca 2008 r. do 29 sierpnia 2008 r. zostata
przeprowadzona przez Zwiazek lustracja peina prowadzonej dziatalnosci przez Spoldzielni? za
okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2007 r., tj. obejmujaca okres od poprzedniej lustracji.

Przedmiotem lustracji w szczegolnosci byty nastejiujacc zagadnienia:
1. Realizacja wnioskow z poprzedniej lustracji.
2. Podstawy prawne i zakrcs dziaiania.
3. Organizacja wewnerrzna, zatrudnienie i sprawy pracownicze.
4. Dziatania organow samorzadowych.
5. Zagadnienia cztonkowsko-mieszkaniowe.
6. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
7. Gospodarka remomowa.
8. Dzialalnosc spoteczno-wychowawcza.
9. Gospodarka fmansowa Spotdzieini i sprawozdawczosc fmansowa.

Uslalenia luslracji zawarte w protokole sa, oparte na fakiaeh wynikajacych z przedtozonych
tustratorowi dokumentow. dokonanych przez niego ogledzin. a takze wyjasnieri zlozonych przez
Cztonkow Zarzadu i pracownikow Pracowniczej Spotdzielni Mieszkaniowej ..KOLEJARZ",

Lustrator spor/adzit protoko) lustracji, kton zostat bez zastrzezeii podpisany przez Zarzad
Pracowniczej Spoldzielni Mieszkaniowej ..KOLEJARZ" w dniu 29 sierpnia 2008 r. Protokot
lustracji wraz z nim'ejsza sjnteza. ustaleri lustracyjnych stanowi integrator calosc.

Poprzednia lustracja Spotdzielni zostaia przeprowadzona przez lustratora Regionalnego
Zwiazku Rewizyjnego Spotdzielni Mieszkaniowych w Lubtinie i obejmowaia okres dziatalnosci
Spotdziclni od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Wnioski polustracyjne - jak wynika z
dokumentow - zostaly rozpatreone i zatwierdzone przez Zebranie Przedstawicicli Cztonkow w
dniu 23 czenvca 2000 r. i zostaty zrealizowane.

Przeprowadzona obecnie lustracja petna dziatalnosci Pracowniczej Spotdzieini
Mieszkaniowej ..KOLEJARZ" -jak wynika z tresci protokoiu - wykazaia, co naste^uje:
1. Obowiazujacy w Spoldzielni Statut zosta! uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli

Cztonkow w dniu 23 czerwca 2006 r. Spetniajac wymogi ustawy z dnia 14 czenvca 2007 r, o
zmianie usiawy o spoldzielniach mieszkaniovych oraz o zmianie niektorych inmch ustaw.
Zarzad Pracowniczej Spotdzielni Mieszkaniowej ,,KOLEJARZ" opracowal projekt zmian
Statutu. ktory szczegolowo zostal omowiony na zebraniach grup cz!onkowskich odbytych w
dniach 29 pazdziemika i 5-8 lislopada 2007 r.. a nastepnie przedlozony pod obrad}1 /ebrania
Przedsta^ icieli Czfonkow w dniu 29 listopada 2007 r.
Wobec wniosku grup) poslow na Scjm RP VI kadcncji ztozonego do Trybunato
Konstytucyjnego o zbadanie zgodnosci z Konstytuqa. niektoiych istotnych przepisow
wspomnianej ustawj1 z 14 czerwca 2007 r. na wniosek przedslawicieli - Zebranie
Przedsiawicieli Pracowniczej Spotdzielni Mieszkaniowej ..KOLEJARZ" podj^to Uchwate
Nr 2/2007 o przenvaniu obrad Zebrania i nie rozpatrywaniu zmian Siatuiu do czasu
rozsirzygniecia zakwestionowan\ch przepisow przez Trybunat Konstytucyjny.

2. Regulaminy wewnprzne obowiazuja^ce w Spoidzielni s^zgodne ze Slatutem.
3. Organy statutowe Spoldzielni by!y zwoh/wane i podejmowaty uchwah- i deeyzje zgodnic z

przepisami Siatuiu, regulaminami obrad oraz przepisami prawa. Rada Nadzorcza prowadzita
\i okresie intensywna, prac? w zakresie kontroli d/ialalnosci Spoidzieini i pracy
Zarza,du. Z kolei Zarzad Spotdzielni. jako organ wykonawczy, reprezentowal Spotdziclniij na
zewn^trz i zajmowa! si? sprawami nie zaslrzezonymi do kompeiencji innych organow.
Dokunieniacja z prac organow statuiowych jest prowadzona prawidlowo i w sposob nalezyt)1

przedstawia tresc obrad i podje.te uchwah1. Dokumentacja jest przechowywana zgodnie z
zasadami okreslonymi w regulaminach pos?.c?.egolnych organow,

4. Struktura organizacyjna jest corocznie zatwierdzana przez Rade. Nadzorcz^ przed
uchwaianiem planow gospodarczo-finansowych Spotd/.ielni. Obowiazuja^ca struktura
organizacyjna wraz z iloscia^ etatow zapewnia prawidlowa realizaej? zadari Spoldzielni.
Poslanowienia regulaminu pracy. bhp i ppoz.. zaktado^^lego ukladu zbiorowego pracy i
regulaminu wynagradzania sa. zgodne z obowia^ujacymi przepisami i sa, pr/estrzegane.
Dokumentacja osobowa pracownikow jest prowad/;ona nalezycie,

5. Prowadzenie i dokumentowanie spraw czionkowsko-mieszkaniowych jest poprawne.
Spotdzielnia posiada w tym zakresie stosowne regulaminy i prowadzi pracwidzianc prawem
rejestry czlonkow w zaleznosci od posiadanego tytuhi prawnego do lokalu.

6. Gospodarka gruntami i zwiazana z tym dokumentacja jest prowadzona przez Spotdzielnie
wfafeiwic,

7. Dorj'chczasowy proces zwiazany z ustanowieniem odrebnej wtasnos'ci lokali w Pracowniczej
Spoldzielni Mieszkaniowej ,,KOLE!ARZ" - jak wynika z ustaleii zawartych w protokole -
przebiegal prawidlowo. zgodnie z postanowienianii ustawy o spotdzielniach mieszkaniowych.
Cztonkom zainteresowanym odr^bn^ wtasnoscia. swoich lokali Spoidzielnia zapewnita
warunki prawn o-organizacyjne realizacji ich celu.

8. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi zlokalizowanymi w pieciu organizacyjnie i fmansowo
wyodr?bnionych osiedlach jest prowadzona prawidlowo. Sprawdzona dokumentacja
techniczna i administracyjna budynkow w osiedlach ..Kalinowszczyzna" i ..Kruczkowskiego"
wykazala, iz:
- przeglady techniczne coroczne i piecioletnie bvty wykonywane w zakresie i terminach

zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego,
• ksiqzki obiektow budowlanych sa, prowadzone prawidtowo; wpisy sa. dokonywane przez

osobv uprawnione i na biez^co prowadzone zgodnie z poslanowieniami art. 64 Prawa
budowlanego.

Przeprowadzony przeglad esletyczno-porza^dkowy i techniczm budynkow w osiedlach:
,,Bronowice - Maki", ,,Pogodna", .,Kalinowszczyzna" i .,Kruczkowskiego'! oraz ich otoczenia
wykazal, iz ogolny stan budynkow jest dobry. Otoczenie wokot budynkow. dojseia do klatek.
ciaji pieszo-jezdne i parking! w zakresie ladu i porza,dku sa, utrzymane w nalezytej czystosci i
porza,dku.

9. Umowy o swiadczenie ushig komunalmch - jak wykazuje ich analiza - sa. prawidtowo
zawane i zapewniaj^ nalezyta, ochron? interesow Spo!dzidni,

10. Przeprowad/ona analiza kosztow gospodarki zasobami mieszkaniowymi pomimo wzrostu cen
ushig i podatkow w okresie obj?tyro lustracja. wykazala, iz ksztaltowaiy sic; one w 7asadz,ie na
takim samym poziomie. Ustalone wysokosci oplat eksploatacyjnvch za lokale sa, prawidtowe i
w)Hikaja. 7. uchwalanych planow gospodarczo-finansowych Spotdzielni. Optat)1 za uzywanie
lokali uzytkowych Spoidzielnia ustalita w sposob racjonalny.

ll.Podejmowane przez Spotdzielnie. dzialania windykacyjne w stosunku do zadhizonych lokali
mieszkalnych i lokali uzytkowych s^ skuteczne, co potwierdza spadek wysokosci zadluzeii w
okresie obje_tym lustracja_w skali calej Spotdzielni.

12. Bilanse potrzeb remontowych poszczegolnych osiedli Pracowniczej Spoidzielni
Mieszkaniowej ..KOLEJARZ" sa. analizowanc i zatwierdzane przez uprawniony organ
samorza^dowy, Akumulowane srodki fmansowe poz\\alaj^ na ich wydatkowanie zgodnie z
potrzebami remontowymi w ramach zatwierdzanych planow remontowych z uwzglgdnieniem
wphwow w obrebie poszczegolnych nieruchomosci.

13.Pozyskiwanic w\'konawc6w robot remontowych i dostawcow ze»n?trzn>ch dokonywane jest
w trybie i na warunkach okreslonych w Regulaminie przetaigow. Przebiegi przetargow,
wybor oferentow i szczegotowe okreslenie zakresow robot sa. praw idlowo udokumentowane.
Zawane umowy na realizacje, robot z wykonawcami i dostawcami materiaiow zabezpieczaj^
interes Spoldzielni.

14. Prowadzona merjioryczna dziatalnosc spoleczno-wychowawcza na bazie Klubu ,,ODEON"
przy ul, Okrzei na rzecz mieszkancow Osiedla .. Kali nowsTCTyzna" jest ukierunkowana
gtownic na rzecz d/.ieci i mlodziezy. Jest zgodna z poslanowieniami Stalutu, zas jej roaniary
wynikaja, z posiadanych wph'wow pochodza.cych giownie z odpisow z opial eksploatacyjnych
zaUvicrdzonych w planach gospodarczo-finansowych Spotdzielni, Zachodzi potrzeba
usprawnienia prac\ tej placowki.

IS.Pracownicza Spotdzielnia Mieszkaniowa .,Kolejarz" w Lubiinie posiada prawidtowe
wewne_trzne unormowam'a pra\vne dotycza.ce rachunkowosci, kontroli wewn^trznej i obiegu
dokumentow. Terminowo dokonuje przepisanej prawem inwentaryzacji sktadnikow
maja.tkowych Spoidzielni.
Sprawozdania fmansowe podiegaja. badaniu przez uprawnione do lego podmioty, a nastepnie
sa, zatwierdzane pr/ez Zebranie Przedstawicieli Czfonkow, po czym terminowo sktadane w
Sadzie Rejonow\ oraz Urz^dzie Skarbowym i ogtaszane w Monitorze Spotdzielczym.
Spoidzielnia prawidtowo gospodaruje srodkami finansowymi beda,cymi w dyspozycji, biez^co
rcguluje zobowia^ania wobec budzetu i kontrahentow, a takzc dose skutecznie egzek\\uje
naleznos'ci od dhi/nikow.
Obnizenie sum\j w okresie obj?tym lustracja. naste_powa!o na skutek ustanawiania
odrebnej wlasnosci (w tym w 2007 r. na taczna. kwot? 20 693 567.00 zl] oraz systemowego
umorzenia maja,tku (w 2007 r. na kwote. 4 213 591,00 zt).

Na podstawie ustaleii zawartych w protokole lustracji nalezy stwierdzic. iz dziatalnosc
Pracowniczej Spotdzielni Mieszkaniowej ..KOLEJARZ" w badanym okresie byla realizowana
prawidtowo, a jej sytuacja ekonomiczna jest dobra i pozwala na kontynuacj? dziatalnosci w
zakresie eksploatacji i technicznego utrzymania zasobow mieszkaniowych.

Regionalny Zwiazek dziataja.c na podstawie art. 93 § la ustawy Prawo spoldzielcze
przekazuje Zarza.dowi i Radzie Nadzorczej Pracowniczej Spotdzielni Mieszkaniowej
,,KOLEJARZ" w Lublinie ponizszy wniosek polustracyjny:
,,Dokonac analizj1 pracy Klubu Osiedlowego 'ODEON" i podja.c stosowne dziatania co do
dalszego funkcjonowania placowki".

Zwiazek Rewizyjny prz\pomina, iz stosownie do poslanowien § 21 ust, 4 Instrukcji w
sprawie lustracji organizacji spotdziclczych zatwierdzonej uchwata. Nr 16 Zgromadzenia
Ogolnego KRS z<inia 15.12.2005 r., Zarzad Spotdzielni obowiazany jest zamiescic wporza^dku
obrad najblizszego Zebrania Przedstawicieli Cztonkow informacje. o powvzszym wniosku
polustracjjnym.

Stosownie do art. 93 § Ib. § 2 i § 4 ustawy Prawo spoldzielcze, Zarzad Spotdzielni
obowiazany jest corocznie przekazywac Zwiazkowi Rewizyjnemu i Zebraniu Przedstawicieli
Czlonkow informacje_ o realizacji wniosku polustracyjnego. Ponadto na z^danie czlonka
Spoldzielni, Zarzad jest obowiazany udostepnic rnu do wgla.du protokot lustracji, wniosek
polustracyjny oraz informacj^ o jego realizacji.

Wniosek z przeprowad/onej lustracji przedstawia Zebraniu Przedstawicieli Czlonkow
Rada Nadzorcza Waszej Spotdzielni.

Z powazaniem

Z a r i a d
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Przeprowadziiismy hadanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008
Pracowniczej Spoldzielni Mieszkaniowej ,,Kolejarz" w Lublinie, na ktore

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2} Bilans sporz^dzony na dzien 31. 12.2008 r. klory po stronie aktywow

i pasywow zamyka si? sum^ 119. 760.430,69 zl,
3) Rachunek zyskow i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

zamykajacy si? zyskiem netto w kwocie 1.537.268,41 zl,
4) Rachunek preepiywow pieni^znych za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do

31.12.2008 r. wykazuja,cy zmnieiszcnig slanu srodkow o kwot?
501.734,89 zl,

5) Zestawienic zmian \ kapitale wiasnym za rok obrotowy wykazujace
zmniejszenie kapitaiu wtasnego o kwot? 11.015.235,41 zl,

6) Dodatkowe informacje iobjasnienia.

Za sporzadzcnie tcgo sprawozdania finansowego odpowiada Zarza^d Spoldzielni.
Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyrazenie opinii o rzeielnosci, prawidlowosci
i jasnosci sprawozdania oraz prawidlowosci ksiaj rachunkowych slanowiacych
podstaw?jego sporza^dzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien:

1) Rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (Dz. U.
Nr 76/2002 poz. 694 z pozniejszymi zmianami),

2) Norm wykonywania zawodu bieglego rewidenta, wydanym przez Krajowa,
Rad? Biegtych Rewidenlow w Polsce.

Biegry Rewident zaplanowal i przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego w
taki sposob, aby uzyskac racjonalna, pewnosc, pozwalajaca^ na wyra^enie opinii o tym
sprawozdaniu,

W szczegobiosci badanie obejmowalo: sprawdzenie poprawnosci zastosowanych
przez PSM ,,Kolejarz" w Lublinie zasad (polityki) rachunkowosci i znacz^cych
szacunkow, sprawdzenie - w przewazajacej mierze w sposob wyrywkowy - dowodow
i zapisow ksi^gowych, z ktorych wynikaja, liczby i informacje zawarte w
sprawozdaniu finansowym, jak i catosciow^ ocen^ sprawozdania finansowego.

Uwazamy, ze badanie dostarczyfo wystarczaj;|cej podstawy do wyruzenia
miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe,
obejmuj^ce dane liczbowe i objasnienia slowne:

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje Jstotne dla oceny sytuacji
majqlkowej i finansowej Pracowniczej Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Koiejarz"
w Lublinie na dzien 31.12.2008 r. jak tez jej wyniku finansowego za rok
obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r,

b) sporzqdzone zostalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie
z okreslonymi w powolanej wyzej ustawie zasadami (polity kaj
rachunkowosci oraz na podstawie prawidtowo prowadzonych ksia^
rachunkowych,

c) jest zgodne z wplywaj^cymi na tresc sprawozdania finansowego przepisami
prawa i postanowieniami statutu Spotdzielni.

Sprawozdanie z dziatalnosci Spotdzielni jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2

ustawy o rachunkowosci, a zawarte w nim informacje pochodzace ze zbadanego

sprawozdania finansowego, s^z nim zgodne.

Marek Bloszczuk - Biegfy R

Nrewid. 5543/414
BIURO USLUG

I FINAN&

Podmiot uprawniony nr 160
Zemboriyce TeresQniskie 72 A

20-515 Lublin

Lublin 31.03.2009 r.
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INFORMACJE DODATKOWE

I. W sprawie czasu pracy biura Zarz^du
Spotdzielni, przy uiicy Nadbvstrzyckiej It
i AdministracjiQsiedli.

Ponizej podajemy czas pracy biura Zarz^du i Admi-
nistracjiOsiedli:

BIUROZARZ4DU:
!. Wpon,wtisr. biuroczynnewgodz. 7.00-15.00

Kasa Spoldzielni czynnawgodz. 10.00- 13.00
Godzinyprzyj^cinteresantow: 9.00- 13.00

II. Wczwartekbiuroczynnewgodz. 7,00- 17.00
Godziny przyj^c interesantow: 9.00 - 13.00 i f 5.00
-17.00
Kasa Spoldzielni czynnawgodz. 10.00-13.OOi 15.00
-17.00

III. \ piulek biuro Zarza^du czynne be.dzie w godz. 7.00 -
13.00
Kasa SpoWzielni czynna w godz. 10.00 - 12.30
Godziny przyje^c interesantow: 9.00- 12.30

ADMINISTRATE OSIEDLI:
poniedzialek,wtorek,sroda- 7.00- 15.00
czwartek w godz. 7.00- 17.00

piajekwgodz. 7.00- 13.00

II. W sprawie obowiqzkow osob utrzymu-
jqcych zwierzgta domowe.

Wycia_g z Regulaminu utrzymania czystosci i porz^dku na
terenie miasta Lublin
/UchwaJa Nr 963/XXXIX/2006 Rady Miasta Lublin
z dnia 23 marca 2006 r./.

§18
I . Osoby utrzymujqce zwierz^ta domowe sa^

zobowiazane do zachowania bezpieczeristwa i srod-
kow ostroznosci, zapewniaja^cych ochrone, przed
zagrozeniem lub uci^zliwoscia^ dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenow przcznaczonych do
uzytku publiczncgo. ponosza^ tez pelna^ odpowic-
dzialnosc za zachowanie tych zwierza,t.

7. W miejscach publicznych psa (lub inne zwierze^ ktore
ze swej natury moze bye agresywne) nalezy
prowadzic na smyczy i w kagahcu. Zwolnienie psa zc
smyczy, ale z zalozonym kagariccm dozwolone jest
jedynie w miejscach malo ucz^szczanych przez ludzi
i przy zapewnieniu kontroli nad jego zachowaniem.

8. Psy ras niebezpiecznych musza, bye wyprowadzane
wyla_cznie przez osoby dorosle, ktore sa_ w stanie
sprawowacodpowiedninadz6rnadzwierze_ciem.

9. Wlasciciele zwierzaj domowych sa_ zobowiqzani do
uprzaj.ania zanieczyszczeii spowodowanych przez te
zwierz^ta w miejscach przeznaczonych do uzytku
publicznego, w szczegolnosci : klatki schodowe,
windy, ehodnikt, ulice, trawniki, place, parki, poprzez
zebranie zanieczyszczeii do woreczka papierowcgo
lub foliowego i wrzucenia ich do specjalnych
pojemnikow typu Azor lub kosza na odpady.

I1. Zabrania si$ wprowadzania zwierza.t domowych do:
1) miejsc wydziclonych do zabawy dladzieci, a w szcze-

golnosci dopiaskownic
2) pomieszczeri uzytecznosci publicznej
3) obiektow sportowych.
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