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Mine.la zima - przyszla oczekiwana wiosna. Tym
bardziej oczekiwana, ze zima data nam si? mocno we znaki.
Wyja.tkowo obfite opady sniegu i niskie temperatury
przysporzyty wiele problemow. Przede wszystkim na
niespotykana^ dotard skalQ wystapity przecieki z dachow do
mieszkaii spowodowane duzymi opadami sniegu i duza.
zmiennoscia. temperatur mie_dzy dniem i noca.. Sprzyjato to
powstawaniu czap lodowych na rynnach i pasach
podrynnowych, szczegolnie przy polapzeniach rynien z rurami
spustowymi. Pod warstwami lodu powstawata woda, ktora
dostawafa sie. do mieszkari przez nawet najszczelniejsze
obrobki blacharskie, styki elementow prefabrykowanych
stropodachow i stropow nad ostatnimi kondygnacjami, a takze
pod parapetami i przez oblodzone ptyty i drzwi balkonowe.
Zachodzita pilna koniecznosc cz^stego odsniezania dachow
i usuwania lodu z rynien po to, by je udroznic. Robili to nasi
pracownicy, ale tez wyspecjalizowane firmy wykonuja^ce ustugi
w tym zakresie, choc w tym ..gorqcym" czasie nie byto tatwe
wynaj^cie pracownikow z odpowiednimi uprawnieniami.
Odsniezanie osiedli, drog i cia^gow pieszojezdnych wykonywali
przede wszytkim nasi pracownicy, pracujqc na wydtuzonym
dniu, a takze w soboty i niedziele. Korzystalismy rowniez z firm
zewn§trznych dysponuja^cych sprz^tem ci^zkim. To wszystko
pociacjneto za soba, znacznie wyzsze koszty niz w latach
poprzednich, kiedy te zjawiska pogodowe nie wystepowaty
z takim nasileniem. Wg wstepnych szacunkow na usuwanie
skutkow surowej zimy wydalismy w catej Spotdzielni okoto 143
tys.zt. Kosztowtych nieudatosiejednakuniknaj:.
Obecnie wiemy juz, ze znacznie wyzsze b§dg. koszty
ogrzewania mieszkari. Do podwyzszonych cen przez
dostawcow i dostarczania przez nich wi^kszej ilosei ciepta
doszedt czynnik dtugo utrzymujapych si§ niskich temperatur,
ktbre zmuszaty naszych mieszkahcow do podkrecania
zaworow, a tym samym zuzywania wi^kszej ilosei ciepta.
Z podsumowania dotychczas optaconych faktur wynika, ze
obecny sezon grzewczy b^dzie znacznie drozszy od
poprzedniego. Na to wszystko niestety, niemielismywptywu.

Szanowni Pahstwo!

Wiosna - to czas podsumowania dzialalnosci
Spofdzielni w minionym roku, czas analizy i oceny
wypracowanych efektow. Dla naszej Spotdzielni rok 2009 by)
kolejnym rokiem realizacji kierunkow uchwalonych przez
Zebranie Przedstawicieli Czionkow. Realizowalismy przede
wszystkim zadania z zakresu gospodarki zasobami
mieszkaniowymi b^da^ce podstawowa, powinnoscia, zarza.dcy,
gdyz taka, roi^ Zarza^d i podlegte mu sluzby petnia^. Wspolnie
z Radami Osiedli ustalalismy, co nalezy wykonac
i konfrontowalismy to z mozliwosciami finansowymi
poszczegolnych nieruchomosci czy tez osiedli, tworza,c
w efekcie plany remontow i konserwacji. Wszystkie realizowane
zadania stuzyty w pierwszej kolejnosci zabezpieczeniu
substancji mieszkaniowej przed skutkami starzenia si^
i dtugoletniej eksploatacji, zwtaszcza, jesli chodzi o instalacje
budynkowe. Weszlismy w kohcowy etap wymiany stolarki.

Niektore osiedla zakohcza, ten proces w biezacym roku, inne
w najblizszych latach. Procentowy stopieh zaawansowania
podajemy w sprawozdaniu Zarza_du. Dbalismy, na ile nam
pozwalaly srodki o estetyk^ budynkow, klatek schodowych,
skwerow, zieleticow. Poprawilismy stan techniczny i estetyczny
drog, uliczek osiedlowych i wielu placowzabaw. Niecelowejest
wyliczanie wszystkiego, co zrobilismy, gdyz obrazuje to
zestawieniezamieszczonewdalszejczesciinformatora.
W informatorze zamiescilismy rowniez bilans za 2009 rok,
rachunek zyskow i strat oraz opinie. Biegtego Rewidenta
badaja.cego sprawozdanie finansowe Spotdzielni za 2009 rok.
Dokumenty te obrazuja, ogolny stan finansow Spoldzieini na
koniec minionego roku. Najogolniej mozemy powiedziec, ze
stan ten jest dobry. Spoldzielniazachowujeptynnoscfinansowa^,
nie ma zadnych zagrozeh co do dalszego jej funkcjonowania.
Poza przychodami czynszowymi, z innych prowadzonych przez
Spotdzielni^ dziatalnosci wypracowany zostat zysk bilansowy,
ktory - zgodnie z obowiazujqcymi przepisami podzielony
zostanie przez Zebranie Przedstawicieli Cztonkow.
Dodac tez nalezy, ze kontynuowaiismy proces uwlaszczania
mieszkan i lokali uzytkowych, czego efektem jest 55%
wszystkich mieszkan posiadajacych status odr^bnej wlasnosci.
Przygotowujemy si^ do zebrah grup cztonkowskich, ktore
planujemy odbyc w maju - zgodnie z ustalonym
harmonogramem. Oprocz zapoznania Pahstwa ze
sprawozdaniami z dziatalnosci Rady Nadzorczej i Zarza_du
(zamieszczamy je w informatorze), Kierownikow Administracji
Osiedli i Rad Osiedli (przedstawione zostana_ na zebraniach},
dokonamy wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli
Czionkow i cztonkow Rad Osiedli. Omowimy tez projekt zmian
w Statucie Spotdzielni, w ktorym przewidujemy zmiant? struktury
organow samorza_dowych Spotdzielni. Zgodnie z ustawa,
0 spotdziefniach mieszkaniowych i wyrokami Trybunatu
Konstytucyjnego i Sa_du Najwyzszego, po uchwaleniu zmian
w Statucie, Zebranie Przedstawicieli Cztonkow zostanie
zastapione Walnym Zgromadzeniem. Przestanajunkcjonowac
zebrania grup czlonkowskich. Nie ulegnq. natomiast zmianie
zasady przeksztatcania mieszkan w odr^bna^ wtasnosc, co
oznacza, ze pozostate w Spoldzieini 266 mieszkan o statusie
lokatorskim rnoga^ uzyskac odr^bna^ wtasnosc na bardzo
korzystnych warunkach, o ile ich posiadaczemaja_uregulowane
sprawy prawne i nie posiadaja,zadtuzeh wobec Spotdzieini.
W niniejszym informatorze podajemy do wiadomosci Panstwa
terminy i miejsca, w ktorych odb^da_st^ zebrania. Niezaleznie
od tego stosowne ogtoszenia zawiadamiaja^ce o terminie,
godzinie, miejscu i porza^dku zostana. wywieszone na klatkach
schodowych i w biurach Spotdzielni na 7 dni przed zebraniami.
Ze sprawozdaniami Kierownikow Administracji Osiedli i Rad
Osiedli, a takze propozycjami zmian w Statucie Spotdzielni
1 projektem Regulaminu Walnego Zgromadzenia mozna
zapoznac sie. wczesniej w siedzibach Administracji i biurze
Zarza,du.

Zapraszamy Pahstwa do udziatu w tegorocznych
zebraniach grup cztonkowskich.

Z powazaniem
Zarza^d PSM ,,Kolejarz"
Ryszard Petkowtcz
Witold Pawlowski
Marianna Markiewicz



Wybrane fragmenty Regulaminu zebran
grup czlonkowskich cztonkow

mieszkaj^cych
PSM ,,KOLEJARZ" w Lublinie

§2

Do kompetencji zebrania grupy czlonkowskiej nalezy:
1. wybieranie i odwolywanie przedstawicieli na Zebranie

Przedstawicieli oraz ich zastQpcow,
2. wybieranie i odwotywanie cztonkow Rady Osiedla,
3. rozpatrywanie spraw, ktore maja^byc przedmiotem ob-

rad najblizszego Zebrania Przedstawicieli i zglaszanie
swoich wnioskow w tych sprawach,

4. rozpatrywanie okresowych sprawozdah Rady Nadzor-
czej, Zarzajdu i Rady Osiedla,

5. wyrazanie swojej opinii i zglaszanie do wlasciwych or-
ganow Spoldzielni wnioskow w sprawach Spoldzielni,
a zwtaszcza we wspolnych sprawach cztonkow wcho-
dzapychwsklad zebrania grupy czlonkowskiej.

§ 3

1.W zebraniu grupy czlonkowskiej uczestnicza^ czlon-
kowie Spoldzielni zamieszkali na terenie obj^tym
dziataniem grupy cztonkowskiej oraz przedstawiciele
czlonkow-osob prawnych, ktorych lokale znajduja^sie,
na tym terenie, a takze pelnomocnicy czlonkow nie
maja^cych zdolnosci do czynnosci prawnych lub
czlonkow z ograniczona, zdolnoscia^ do czynnosci
prawnych. Pelnomocnicy osob nie maja^cych zdolnosci
do czynnosci prawnych oraz czlonkow z ograniczona^
zdolnoscia^ do czynnosci prawnych nie moga^
kandydowac do wladzsamorza^dowych Spoldzielni.

2. Kazdyczbnek Spoldzielni uczestniczyw zebraniu tylko
jednej grupy czbnkowskiej i przysluguje mu jeden glos.
Gtosowanie odbywa sie_ za pomocy mandatow.

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

§6

1.Po wyborze prezydium i komisji oraz przedstawieniu
sprawozdah zamieszczonych w porzgdku obrad,
przewodnicza^cy zebrania otwiera dyskusJQ, udzielaja^c
glosu w kolejnosci zglaszania si^. Czas wystapienia
wdyskusji nie moze przekraczaclOminut.

2. Przedstawicielom Zarza^du i Rady Nadzorczej przyslu-
guje prawo zabierania glosu poza kolejnosciq..

3. Przewodnicza^cy moze odmowic udzielenia gtosu oso-
bie, ktora w danej sprawie juz przemawiata. Nie
dotyczy to przedstawicieli Zarza^du i Rady Nadzorczej.

4. Przewodniczapy zebrania grupy czionkowskiej ma pra-
wo 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, przewodniczapy
zebrania moze odebrac mu glos.

5. W sprawach formalnych przewodnicza^cy udziela gtosu
poza kolejnoscia.. Za wnioski w sprawach formalnych

uwaza si§ wnioski w przedmiocie sposobu
obradowania i gtosowania. W dyskusji nad wnioskami
w sprawach formalnych moga, zabierac glos jedynie
dwaj mowcy:

-jeden za i jeden przeciwwnioskowi.
6. Po zamkniQciu dyskusji przewodntczapy 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 3Statutu Spoldzielni).

§ 8

1. Kandydatow na przedstawicieli, ich zastepcow oraz
kandydatow do Rady Osiedla zglaszaja^ czlonkowie
obecni na zebraniu grupy czlonkowskiej do komisji
wyborczej.

a) Liczbe^ wybieranych przedstawicieli okresla Rada
Nadzorcza na podstawie ustalonego w Statucie
podzialu mandatow

b) Liczbe, zast^pcow ustala si§ w ilosci 2,
c) Liczbe, cztonkow Rady Osiedla okresla zebranie

grupy czlonkowskiej przed przystapieniem do
wyborow.

2. Kandydatem na czlonka Rady Osiedla moze bye tylko
czlonek Spoldzielni zamieszkaly na terenie dzialania
danej grupy czlonkowskiej. Wskazane jest, by do Rady
Osiedla zglaszani byli kandydaci reprezentujapy rozne
budynki lub nieruchomosci.

S.Sposrod zglaszanych kandydatow moga. bye brane
pod uwage_ jedynie te osoby, ktore wyrazily zgod§ na
kandydowanie.

4. Do zgtoszenia kandydatury czlonka nieobecnego na
zebraniu grupy czlonkowskiej nalezy dofa^czyc jego
pisemna^zgode, na kandydowanie.

5. Kandydaci na przedstawicieii i czlonkow Rady Osiedla
przed glosowaniem dokonuja^ prezentac j i
z uwzgle_dnieniem informacji dotycza^cej prowadzenia
dzialalnosci konkurencyjnej wobec Spoldzielni,
pozostawania w sporze ze Spoldzielnia^, zalegania
zwnoszeniemoplateksploatacyjnych.

6. Czlonkowie Komisji Skrutacyjnej nie moga^ kandydo-
wac na przedstawicieli i do Rady Osiedla.

7. Przed przystapieniem do wyborow przewodnicza^cy
Komisji Wyborczej przedstawia liste, zgloszonych
kandydatow.

8. Wybory przeprowadzane sa. przy zachowaniu nast^pu-
ja^cych zasad:

a) wybory przeprowadza si§ przy pomocy kart
wyborczych, na ktorych czlonkowie pozostawiaja,
nie skreslone nazwiska kandydatow, na ktorych
gtosuja,. Gtosowanie odbywa si^ przez zlozenie
kart wyborczych do urny,

b) ilosc gtosow oddanych na poszczegolnych
kandydatow oblicza Komisja Skrutacyjna, ktora
wykonuje wszystkie czynnosci zwia^zane
z obsluga^glosowania,

c) za osoby wybrane uwaza si§ kandydatow, ktorzy
uzyskalikolejnonajwi^ksza^liczb^glosow
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DATA I GOOZINA

10.05.2010 r. (poniedziatek) godz. 17.00

11. 05.2010 r. (wtorek) godz. 17.00

12.05.2010 r. (sroda) godz. 17.00

13.05.2010 r. (czwartek) godz. 17.00

17.05.2010 r. (poniedziatek) godz. 17.00

OSIEDLE

Bronowice - Maki

Pogodna

im. L. Kruczkowskiego

ta^kowa + Cztonkowie Oczekujapy

Kalinowszczyzna

MIEJSCE ZEBRANfA

Wyzsza Szkota Nauk Spotecznych
ul. Olchowa 8

Gimnazjum Nr 14
ul. Pogodna 19

Sala Baru ,,Bartek"
ul. Kruczkowskiego 14

Zespot Dziennych Domow
Pomocy Spotecznej, ul. Natkowskich 78

Gimnazjum Nr2
ul. Lwowska 11

Porz^dek zebrah
grup czlonkowskich

PSM ,,Kolejarz" w 2010 roku

1. Otwarcieobrad.

2. Wybor Prezydium Zebrania.

3. Zapoznanie Cztonkow z regulaminem zebrania i przyj^cie

porza^dku obrad.

4. Wybor Komisji Wnioskowej i Wyborczej.

5. Sprawozdanie Kierownika Administracji Osiedla

z dziaialnosci w 2009 roku wraz z informacja, o realizacji
wnioskow.

6. Sprawozdanie Rady Osiedla z dziatalnosci W2009 roku.

7. Ustalenie liczby cztonkow Rady Osiedla.

8. Zgtoszenie kandydatow:

- na przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Cztonkow

-do Rady Osiedla

9. Wybor Komisji Skrutacyjnej.

10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dziatalnosci w 2009 roku.

11. Przeprowadzenie gtosowania w sprawie wyborow.

12. Sprawozdanie Zarza^du Spotdzielni z dziatalnosci za 2009
rok oraz:

- informacja o realizacji wnioskow

- omowienie spraw majapych bye przedmiotem obrad najbli-
zszego Zebrania Przedstawicieli Cztonkow

13. Omowienie proponowanych zmian w Statucie Spotdzielni

oraz projektu Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
Pracowniczej Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Kolejarz"

14. Dyskusja.

15. Przyje.cie wnioskow.

16. Ogtoszeniewynikowwyborow.

17. Zamknie_cie obrad.

Z trescisi sprawozdari Kierownikow Administracji i Rad
Osiedli oraz z propozycjami zmian w Statucie Spotdzielni i

projektem Regulaminu Walnego Zgromadzenia mozna
zapoznac si$ w siedzibach Administracji Osiedli i w biurze
Zarzajdu(pokojNr26).

S P R A W O Z D A N I E
z dziaialnosci Rady Nadzorczej

Pracowniczej Spotdzielni
Mieszkaniowej

..KOLEJARZ" w Lublinie w 2009 roku

W bieza^cym roku mija czteroletnia kadencja Rady
Nadzorczej wybranej na Zebraniu Przedstawicieli Czlonkow
w 2006 roku. We wrzesniu 2009 roku zmart Janusz Kujawski -
zastuzony, wieloletni dziatacz samorzajdu spotdzielczego,
cztonek Rady Nadzorczej reprezentuja^cy w Radzie osiedle im.
Leona Kruczkowskiego. W Jego miejsce do koiica kadencji
wszedt Pan Jerzy Matraszek wybrany na Zebraniu
Przedstawicieli Cztonkow jako z - ca cztonka Rady.

Ustalanie kierunkowych zadan Spotdzielni, kontrola i nadzor
nad catoksztattem jej dziatalnosci - to statutowe kompetencje
Rady Nadzorczej, ktora wypetniata je w drodze posiedzeh
plenarnych i Prezydium, jak rowniez na spotkaniach kornisji
problemowych. W minionym roku odbyto si^ 10 posiedzeh
plenarnych i 5 posiedzeh Prezydium. Komisje problemowe
odbyty lapznie 10 spotkah. W posiedzeniach Rady i jej organow
uczestniczyli cztonkowie Zarza^du Spotdzielni, Przewodnicza^cy
Rad Osiedli, zapraszani byli kierownicy jednostek
organizacyjnych.

Zgodnie z kompetencjami przewidzianymi w ustawie
i w Statucie Spoldzielni, Rada podjejaw 2009 roku 142uchwaty.
Cze.sc z nich dotyczyta tematow cyklicznie powtarzaja^cych si^
kazdego roku takich, jak:

- zatwierdzenie zatozeh do planu gospodarczego, a naste,-
pnie planu gospodarczego Spotdzielni i planow na
poszczegolne nieruchomosci,

- zatwierdzenie struktury organizacyjnej na 2010 rok wraz
z liczby eta tow,

- przyj^cie sprawozdah z potrocznej i rocznej dziatalnosci
gospodarczej Spotdzielni

- wybor biegtego rewidenta do zbadania sprawozdania
finansowego Spoldzielni

- podziat na grupy cztonkowskie

Szczegoln^. uwage. koncentrowata Rada na analizowaniu
opracowanych przez Zarza^d pianow gospodarczych, bowiem
zawarte w nich wskazniki znajdowaty odzwierciedlenie
w zatwierdzanych stawkach czynszowych. Projekty materialow
dotycza^cych tych zagadnieh byty przedmiotem posiedzeh Rad
Osiedli, ktore wnikliwie je analizowaty, zgtaszaty wnioski
i wyrazaty opinie. Szczegotowo analizowata je takze Komisja
Rewizyjna Rady. Jej stanowisko brane byto pod uwag^ przy
ostatecznym zatwierdzaniu materiatow przez Rad^ Nadzorcza..

Realizacja przyj^tych planow podiegata biezacej kontroli
Rady i Komisji Rewizyjnej, zas catosciowa ocena dziafalnosci



Spotdzielni i odniesienie wynikbw do wskaznikow zawartych
w planach dokonana zostata dwukrotnie, tj, za I potrocze i za
caty rak. Z przedstawionych analiz wynika, ze respektowano
zatozenia planowe, co nalezy traktowac jako dowod
przestrzegania dyscypliny finansowej i prawidlowego
gospodarowania srodkami Spotdzielni. Niewielkie
przekroczenia, jakie odnotowano w sprawozdaniu za I potrocze
dotyczape ustug obcych, energii elektrycznej, wieczystego
uzytkowania gruntow znaiazly odbicie w przyj^tych przez Rad§
Nadzorcza, wnioskach zobowia_zuja_cych do likwidacji tych
przekroczehwll potroczu.

Rada Nadzorcza kazdorazowo zalecata przestrzeganie
dyscypliny finansowej, oszcz^dne gospodarowanie srodkami
Spotdzielni, a takze konsekwentne, skuteczne egzekwowanie
naleznosci czynszowych jako warunku zachowania plynnosci
finansowej.

Pozytywna ocena dzialalnosci gospodarczej i finansowej
Spotdzielni jest zbiezna z ocena, sformutowana, przez Biegtego
Rewidenta badajacego sprawozdanie finansowe za 2009 rok.

Jedna z uchwat podejmowanych kazdego roku dotyczy
zatwierdzenia struktury organizacyjnej sluzb etatowych
Spotdzielni. Przed podje_ciem tej uchwafy, Rada Nadzorcza
zasi^gata opinii Rad Osiedli co do struktury poszczegolnych
Administracji, a opini§ w sprawie struktury biura Zarzajdu i catej
Spotdzielni wyrazata Komisja Samorzqdowo - Organizacyjna
Rady. Nalezy stwierdzic, ze zatrudnienie w Spotdzielni
utrzymuje si$ na tym samym poziomie od kilku lat, co przy
wyj^tkowo cz^sto zmieniajapych si§ przepisach i poszerzaniu
sie.zadah nalezy traktowac jako zjawisko pozytywne.

W centrum zainteresowania Rady byly, jak kazdego roku,
sprawy zwiazane z eksploatacjg. i gospodarka, zasobami
mieszkaniowymi. Na forum Rady znalazt si§ problem
docieplenia budynkow w os. Pogodna. Powodem byt brak
porozurnienia co do formy finansowania tego zadania. Rada
przychyliia si§ do wniosku Zarza,du, aby przeprowadzic wsrod
mieszkahcow osiedla referendum i w ten sposob uzyskac
odpowiedz, czy wyrazaja^oni zgod^ na zaci^gniepie na ten eel
kredytu bankowego. Rada Nadzorcza podejmujap uchwale^
zatwierdzrta ,,Zasady organizacji i przeprowadzenia referendum
w sprawie sfinansowania zadaii termomodernizacyjnych w os.
Pogodna", a Przewodniczapy Komisji Rewizyjnej Rady
Nadzorczej petnit funkcje, Przewodniczapego Komisji
Referendalnej. Przeprowadzone w kwietniu minionego roku
referendum wykazato, ze tylko w jednym budynku wi^kszosc
mieszkaricowwyrazita zgod§ na kredyt i budynekten zostaljuz
ocieplony. Pozostate docieplane sa, ze srodkow funduszu
remontowego sukcesywnie w miare^ posiadania srodkow.
Nalezy stwierdzic, iz pomyst przeprowadzenia referendum
okazai si$ trafny, bowiem w sposob najbardziej demokratyczny
pozwolono w waznej sprawie dla mieszkancow podjap decyzj?
przez nich samych. W zwiazku ze zwie_kszonymi potrzebami -
Rada Nadzorcza - na wniosek Rady Osiedla ..Pogodna" podje_te
uchwalQ o podwyzszeniu od m- ca listopada minionego roku
odpisu na fundusz remontowy o 0,20 zl/m2 dla budynkow
ocieplanych za srodki wiasne.

W celu uporza^dkowania spraw terenowo - prawnych
Zebranie Przedstawicieli Czionkow w 2004 roku podje_to
uchwaly wyrazaja^ce zgod^ na zbycie niewielkich dziatek
stanowig_cych wlasnosc Spoldzielni, a faktycznie uzytkowanych
przez prywatnych wtascicieli posesji granicza^cych z terenami
Spotdzielni. Dziatki te, stanowia^ce skrawki terenu znajdowaty
si^ od szeregu lat na terenach tych posesji. W jednym
przypadku granica przebiegata wewna^trz wybudowanego wiele
lattemu prywatnego budynku. Dziatki te, za ktore ptacone byly
przez Spotdzielni^ podatki, nie mogty bye zagospodarowane
i byty dla Spotdzielni nieprzydatne. Zgodnie z dyspozycja,
przekazana^ przez Zebranie Przedstawicieli Cztonkow.Rada
Nadzorcza opieraja^c si§ na wycenach rzeczoznawcow
i opiniach prawnych, negocjowaia ceny zbycia tych dziatek na
rzeczosob faktycznie je uzytkujacych. Wtych sprawach podje.te
zostaly 3 uchwaty ustalaja^ce ceny zbycia dziatek w os. im. L .

Kruczkowskiego (tqczna powierzchnia 4 zbytych dziatek 247
m2, uzyskana kwota 21484zt) i 1 uchwata o cenie zbycia dziatki
0 pow. 31 m2 za kwot§ 4807,17 ztwos. Bronowice- Maki.

Wie.kszosc podj^tych w 2009 roku uchwat, bo az 119
dotyczyta spraw zwiqzanych z cztonkostwem w Spotdzielnr.
W oparciu o przepisy § 19 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spoldzielni, Rada
Nadzorcza podj^ta 81 uchwat o wykluczeniu ze Spotdzielni
cztonkow maja^cych status oczekujqcych na mieszkania. Osoby
te figurowaty w rejestrach jako cztonkowie, jednak przez wiele
lat nie utrzymywaty ze Spotdzielnia_ zadnych kontaktow, nie
informowaty o zmianie adresu zamieszkania , w zwiazku z czym
wysytana korespondencja zwracana byla przez poczt§
z adnotacja, ,,adresat nieznany", ,,adresat wyprowadzit si^". Nie
odpowiadaty tez na propozycje ubiegania si$ o mieszkania
budowaneprzyul. Kr^tej czy tez o mieszkania ztzw. odzysku.

Rada Nadzorcza podj^ta tez 29 uchwat o wykresleniu
z rejestru cztonkow. Dotyczyty one osob, ktore utracity prawo do
lokalu poprzez zbycie, egzekucj^ , lub utrat§ prawa do
mieszkania w wyniku podziatu maja^tku po rozwodzie i nie
ztozytypisemnejrezygnacjizcztonkostwa.

W zwiazku ze zmiana^ przepisow w sprawie wykluczeii za
zadtuzenia czynszowe, ktorych mozna dokonywac tylko
w odniesieniu do osob posiadaja^cycn lokatorskie prawo do
lokalu, w minionym roku nie podj^to zadnej uchwaty z tego
tytulu, natomiast 9 - u osobom wykluczonym w latach
wczesniejszych przywrocono cztonkostwo po catkowitej sptacie
zadtuzenia wrazz odsetkami i kosztami sa^dowymi.

Dostosowuja^c wewn^trzne przepisy Spotdzielni do
wymogow ustawowych i do faktycznych potrzeb dokonano
zmiany ,,Regulaminu rozliczeri finansowych z tytutu wktadow
mieszkaniowych", a takze wprowadzono aneks do ,,Regulaminu
rozliczania kosztow zuzycia wody i odprowadzania sciekow.

Rada Nadzorcza na bieza^co sledzita trwaja,cy od kifku lat
nieustajapy proces zmian i nowelizacji przepisow dotyczacych
Spotdzielni mieszkaniowych. Powotana przez Rad§ Nadzorcza,
Komisja Statutowa, w sktad ktorej weszla Komisja
Samorzajdowo - Organizacyjna, inni przedstawiciele Rady
1 pracownicy Spotdzielni brata aktywny udziat w opracowywaniu
zmian do Statutu. Przedstawione one zostaty wraz z opinia^
Komisji naZebraniu Przedstawicieli Cztonkow w m-cu wrzesniu
2009 r. Zebranie nie uchwalito jednak zmian w zwiazku zfaktem,
iz brak byto nowych uregulowah dot. przeksztatcania mieszkari
lokatorskich w odr^bna, wtasnosc. Wyroktem Trybunatu
Konstytucyjnego ustawodawca zostat zobowiqzany do
wprowadzenia takich uregulowah do kohca 2009 roku.
Poprzednie przepisy uznane zostaty przez Trybunat
Konstytucyjny za niekonstytucyjne. Zebranie Przedstawicieli
Cztonkow postanowito nie uchwalic zmian w statucie do czasu
wykonania przez Sejm dyspozycji Trybunatu Konstytucyjnego.
Stosowne przepisy przyje^e zostaty przez Sejm i podpisane
przez Prezydenta w ostatnich dniach grudnia minionego roku.
Nalezy zaznaczyc, ze mi mo orzeczenia Trybunatu
o niekonstytucyjnosci, te same przepisy wprowadzone zostaty
do dalszego obowia/ywania. Wprawdzie nie ma to wi^kszego
znaczenia dla Spotdzielni, gdyz status lokatorski posiada juz
tylko znikoma liczba mieszkah, to jednak sytuacja ta jest
swiadectwern marnejjakosci tworzonego prawa.

W minionym roku w ramach korespondencji kierowanej do
Rady Nadzorczej wptyne.to 25 pism z tego:

• 5 pism do wiadomosci Rady (adresatem byt Zarza_d
Spotdzielni lub Rada Osiedla ,,Pogodna")

• 7 pism zawierato prosby o uchylenie uchwat (wszystkie
zostaly rozpatrzone pozytywnie)

• 4 - dotyczyty docieplenia budynkow w os. Pogodna
• 2 - w spr. zaktocania spokoju i dewastacji w budynkach
• 2 - przyspieszenia wyptaty ekwiwalentu za stolark^
• 1 - dot. rozliczenia ciepta i wywozu nieczystosci
• 1 - dot. wytyczenia miejsca parkingowego dla osoby nie-

pelnosprawnej



• 1 -dot. niedogodnoscizwiazanychzwyteczeniemdzwi-
guosobowegowos. Pogodna

• 1 - wsprawieumorzenianaleznoscizawod§
• 1 - stanowito podziekowanie za dobra^ prace; Zarzajdu

Spotdzielni i odnosito si§
• do spraw zwiazanych z dociepleniem budynkow w os.

Pogodna

Przed udzieleniem odpowiedzi, sprawy poruszane przez
nadawcow pism byly kierowane do zbadania i zaopiniowania
przez komisje problemowe Rady lub odpowiednie Rady
Osiedla. Tresc odpowiedzi ustalana byta na plenarnym
posiedzeniuRady.

Nalezy z satysfakcja, zaznaczyc, ze w okresie catej
mijaja_cej kadencji, z roku na rok wptywato do Rady Nadzorczej
coraz mniej pism maja^cych charakter skarg czy tez odwotaii od
decyzji Zarzajdu, z czego nalezy wnioskowac o wtasciwej pracy
Administracji Osiedli i stuzb Zarzajdu, a takzeo satysfa-
kcjonujqpym cztonkow rozstrzyganiu ich spraw.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia dziatalnosc Zarzajdu
Spoldzielni w 2009 roku. Dane z okresowych analiz dziatalnosci
gospodarczej Spotdzielni , a takze wyniki bilansowe i opinia
Biegtego Rewidenta kontroluja^cego roczne sprawozdanie
finansowe daja^ podstaw^ do wystajsienia na Zebraniu
Przedstawicieli Cztonkow z wnioskiem o udzielenie cztonkom
Zarza_du absolutorium za 2009 rok.

Rada Nadzorcza naszej Spotdzielni obligowana zapisami
Statutu Spotdzielni kazdego roku s Wad ate sprawozdanie ze
swojej dziatalnosci na zebraniach grup cztonkowskich i na
forum Zebrania Przedstawicieli Cztonkow. Tak tez byto
w mijajacej kadencji. Dokonujac podsumowania i oceny
dziatalnosci na przestrzeni ostatnich 4-ech tat, nalezy
stwierdzic, ze byte to dziatalnosc bogata, roznorodna
nacechowana dbatoscia^o dobro Spotdzielni i jej cztonkow.

Najbardziej charakterystyczne dla tego okresu zrealizowane
przedsi§wzi§cia w naszej Spotdzielni, to m.in.:

1. Umocnienie wtasnosci lokali zajmowanych przez czton-
kow Spotdzielni poprzez przeniesienie na nich odrebnej
wtasnosci mieszkaii, garazy i lokali uzytkowych majapych
dotychczas status lokali wtasnosciowych. Odr^bna^
wtasnosc posiada obecnie 55% mieszkah.

2. Zdecydowana poprawa stanu techntcznego i estetyczne-
go budynkow mieszkalnych Spotdzielni, a takze
osiedlowej infrastruktury : drog, ciqgow pieszych, terenow
zielonych, placowzabawi.t.p.

3. Wdrozenie i ugruntowanie systemu rozliczania kosztow
i wptywow w ramach nieruchomosci.

4. Doprowadzenie do koiicowego etapu wymiany stolarki, a
tym samym rozwia^zanie najbardziej newralgicznego
problemu w ostatnich latach w Spotdzielni.

Realizacja tych przedsi^wzi^c, ktore sa, zgodne
z kierunkami uchwalonymi przez Zebranie Przedstawicieli
Cztonkow w 2006 roku odbywata si§ przy statym
zainteresowaniu i zaangazowantu poszczegolnych Cztonkow
icatej Rady Nadzorczej. Ust^pujqca Rada mapoczucie,zeczas
4-ech ostatnich lat zostal wtasciwie wykorzystany,
a wprowadzone w Spotdzielni zmiany i dokonania sa, korzystne
dlajej cztonkow.

Podsumowujg.c dziaialnosc Rady Nadzorczej nalezy
podkreslic, ze jej cztonkowie sumiennie, rzetelnie i z duzyrn
osobistym zaangazowaniem wypetniali powierzone im zadania.
Kazda, rozpatrywana, sprawy gruntownie analizowano, by
w efekcie podejmowane decyzje uwzgl^dniaty interes zarowno
Spotdzielni, jak i jej cztonkow. Srednia frekwencja na zebraniach
plenarnych Rady Nadzorczej w catej kadencji wynosita 89,89%,
co swiadczy o wysokim stopniu odpowiedzialnosci za okazane
zaufaniedoreprezentowania interesowwspotmieszkancow.

pomina^c zaangazowania i troski o sprawy osiedli i ich
mieszkahcow cztonkow Rad Osiedli. Podobnie jak
w poprzednich kadencjach, wielu cztonkow Rady Nadzorczej
bytojednoczesnie cztonkami Rad Osiedli. Przewodniczapy Rad
Osiedli nie b^dapy cztonkami Rady Nadzorczej, byli na
posiedzenia Rady zapraszani. Taki uktad z jednej strony
pozwalat na bardziej wnikliwe, wszechstronne rozeznanie
problemow spotecznosci danego osiedla i zapewniat
skutecznosc reprezentowania jej interesow na forum Rady,
a z drugiej strony gwarantowat bieza_ca_ informacj^ o przebiegu
posiedzeh plenarnych przekazywana, na zebraniach Rad
Osiedli. Ten wypracowany i z powodzeniem funkcjonujapy
w naszej Spotdzielni system, to niezaprzeczalne osiacjniecie
w dziedzinie umacniania spotdzielczej samorza^dnosci.
Wszystkim dziataczom Rad Osiedli, Rada Nadzorcza sktada
serdeczne podzi^kowania za czteroletnia^ tworcza, i owocna,
wspotprac^.

Na podkreslenie zastuguje zaangazowanie i dobra praca
cztonkow Zarza^du Spotdzielni : Prezesa Pana Ryszarda
Petkowicza i Wiceprezesow Pani Marianny Markiewicz i Pana
Witolda Pawtowskiego. Pozytywne efekty dziatalnosci
Spotdzielni, w tym zwtaszcza utrzymywanie jej w dobrej
kondycji finansowej potwierdzaja^ wysokie kwalifikacje i
umiej^tnosci cztonkow Zarza^du w gospodarowaniu naszyrn
wspolnym maja^tkiem. Za szczegolna, dbatosc o stan zasobow,
za rokroczna, efektywna^ realizacj^ planow gospodarczych, za
konsekwencj^ i poczucie odpowiedzialnosci za podejmowane
decyzje naleza, si^ cztonkom Zarzajdu Spotdzielni wyrazy
podzi^kowania.

Przysztej Radzie Nadzorczej nalezy zyczyc owocnej
wspotpracy z innymi organami, wytrwatosci w rozwia.zywaniu
problemow cztonkow i mieszkahcow naszej Spotdzielni i duzo
satysfakcji z dalszego rozwoju Spotdzielni.

Sktad osobowy Rady Nadzorczej kadencji 2006 - 2010:

1. Chodorowska Bozena
2. Cisek Mieczystaw
3. Czubak Marian
4. DajDkowska Irena
5. Domaszewicz Ryszard
6. Duzyhski Edward
7. Ga^siorowski Ryszard
8. Hoffman Antoni
9. Jaworski Jozef
10. KolaneckiTomasz
11. Kujawski Janusz - do wrzesnia 2009 r.
12. Lejkowski Wiestaw
13. Lewandowska Maria
14. Madoh Wiestawa
15. Matraszek Jerzy- od stycznia 2010
16. MazurPiotr
17. MazusAndrzej
18. MurlakJan
19. PukalukMarek
20. RojHalina
21. Rymarczyk Krystyna
22. Wisniewski Stanistaw

Prezydium Rady Nadzorczej:

Piotr Mazur- Przewodniczacy

Jozef Jaworski -Wiceprzewodniczacy

Wiestawa Madoh - Sekretarz

Sprawozdanie zostato przyj^te na posiedzeniu plenarnym Rady
Nadzorczej wdniu8.04.2010r.

Mowiap o dokonaniach Rady Nadzorczej nie sposob



SPRAWOZDANIE
Zarz^du Pracowniczej Spoldzielni

Mieszkaniowej ,,KOLEJARZ"
w Lublinie z dzialalnosci w 2009 r.

I. Stan organizacyjny Spoldzielni.

Na koniec 2009 r. Spoldzielni§ stanowilo:
7397 czlonkow, w tym: cztonkow i wspotczlonkdw
mieszkaj^cych 7077, cztonkow i wspolcztonkow posiadaja^cych
lokale uzytkowe 56 i cztonkow oczekuja_cych 269.

Liczba osob nie bedq.cych czlonkami Spoldzielni,
a posiadaj^cych prawo do lokalu wynosifa 794, w tym : 776
posiadalo prawo do lokaiu mieszkalnego, 14 do garazu i 4 do
lokalu uzytkowego.

Sp6ldzielnia.kierowatZarzadwskladzie:

inz. Ryszard Petkowicz
PrezesZarzadu

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

Marianna Markiewicz
z-ca Prezesa ds. Ekonomiczno - Finansowych, Gtowna
Ksi^gowa

Sprawy wymagajace decyzji kolegialnych rozpatrywane byty na
posiedzeniach Zarza^du.

W 2009 roku odbyto si§ 57 posiedzeh Zarza^du, w tym 27
w sprawach cztonkowskich.

Sredniezatrudnieniewyniosto136,90etatu.

II.Dzialalnosccztonkowsko-mieszkaniowa-

polegata na obstudze cztonkow Spoldzielni i osob nie b^dacych
cztonkami w zakresie spraw zwia/anych z tytulami prawnymi do
zajmowanych lokali, zbywaniem i nabywaniem lokali,
dziedziczeniem, spadkobraniem, darowiznami, zamianami itp.

W minionym roku kontynuowano proces uwlaszczania
mieszkah i lokali uzytkowych na warunkach znowelizowanej
w dniu 14.06.2007 r. ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych,
ktora -mimo uznania przez Trybunal Konstytucyjny jej
niekonstytucyjnosci - obowiazywata do kohca 2009 r. Lgpznie
w2009 r. zrealizowano 578 wnioskowdot. uwtaszczenia,wtym :
ze spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu - 472, (449
lokale mieszkalne, 19 garaze, 4 lokale uzytkowe) ze
spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 106 wnioskow.

Ponizsza tabela pokazuje liczb^ mieszkah i ich rodzaje w rozbiciu na osiedla wg stanu na 31 .XII. 2009 r.
Tabela Nr 1

Osiedle

Kalinowszczyzna

Bronowice- Maki

im. Kruczkowskiego

Pogodna

La_kowa

Rowerowa 13

Razem w Spoldzielni

Prawo
odr^bnej
wtasnosci

1055

1080

944

771

56

-

3906

Spotdzielcze
wtasnosciowe

prawo do lokalu

978

809

713

255

171

2

2928

Spotdzielcze
lokatorskie

prawo do lokalu

57

138

31

40

-

-

266

Umowy najmu

18

3

8

14

-

23

66

Razem

2108

2030

1696

1080

227

25

7166

Prawo odr^bnej wtasnosci posiadaly na koniec 2009 roku
192 lokaie uzytkowe, w tym 184 garaze.

W 2009 roku wlascicieli zmienily 303 mieszkania, z czego
140 z tytulu zgonu,73 z tytulu sprzedazy mieszkania, 72 z racji
darowizn, przepisania lokatorskiego prawa do lokalu - 9,
podzialu majajku po rozwodzie -4, zamiany cywiino-prawnej -
4,ztytuludzialuspadku-1.

Zrejestru cztonkow skreslono 311 osob, wtym : 140ztytutu
zgonu, sprzedazy mieszkania - 73, darowizny - 72, tzw.
przepisania lokatorskiego prawa do lokalu - 9, podzialu majajku
po rozwodzie - 4, zamiany cywiino - prawnej - 4, dzialu spadku
-1, rezygnacji z czlonkostwa-8.

Przyje^o w poczet cztonkow 53 osoby - w nast^pstwie takich
zdarzeii, jak: kupno wlasnosciowego prawa do lokalu i prawa
odr^bnej wlasnosci - 8, z tytutu darowizny - 11, uznanie
roszczenia w trybie art. 14 i 15 ustawy o spoldzielniach
mieszkaniowych - 21, przetargu na ustanowienie
i przeniesienie prawa odr^bnej wtasnosci lokali - 7, wzajemna
zamiana mieszkah -1, wspolcztonkostwo-1, dziedziczenie -4.

Z uwagi na niesplacone znaczne zobowia^zania finansowe
wobec Spoldzielni i brak tytulu prawnego do zajmowanych lokali
zasa_dzone zostaly 3 eksmisje, z tego w 2 przypadkach Sajd
przyznai uprawienia do lokalu socjalnego. Wyroki

z przyznanymi uprawnieniami do lokalu socjalnego przekazane
zostaly Urz^dowi Miasta Lublin. Na dzieh 31 grudnia 2009 r.
liczba przekazanych wyrokow wynosiia 23. Niektore z nich
oczekuja_na realizacj^ wiele lat i rnimo wielokrotnych wystapieh
o wskazanie lokali socjalnych zrealizowano tylko 2 wyroki
z osiedla Kalinowszczyzna, pozostale w dalszym ci^gu
oczekuja^na reaiizacj^.

Odzyskane 3 lokale mieszkalne po wykonanych eksmisjach
do lokalu socjalnego (1 z roku 2008, 2 z roku 2009) oraz 3 lokale
odzyskane po smierci cztonkow Spotdzielni rozdysponowane
zostaly wdrodze przetargu.

W ramach dzialalnosci czlonkowsko - mieszkaniowej
prowadzono codzienna_ obslug§ interesantow,wydawano
roznego rodzaju zaswiadczenia i prowadzono bieza^ca,
korespondencj^.

III.Gospodarkazasobamimieszkaniowymi.

W 2009 roku Spoldzielnia zarza_dzala 129 budynkami, w tym 112
mieszkalnymi, 7166 mieszkaniami, 127 lokalami uzytkowymi
i472garazami.
Wiek budynkow mieszkalnych obrazuje ponizsza tabela:



Struktura procentowa wieku budynkow mieszkalnych w zasobach PSM ,,Kolejarz" Tabeia Mr 2

Lp

1

2

3

4

5

6

7

Osiedle

Kalinowszczyzna

Bronowice Ill-Maki

Kruczkowskiego

Pogodna

La_kowa

ul. Rowerowa

ul. Kruczkowskiego 22

Razem:

Struktura procentowa

Hose
budynkow

ogoJem

34

32

23

19

2

1

1

112

100%

Liczba budynkbw wg lat eksploatacji

do 10

1

1

1,8%

11 do 20

3

1

2

6

4,4%

21 do 25

1

15

1

17

15%

26 do 30

2

3

5

4%

31 do 35

3

15

6

1

25

22%

36 do 40

13

3

16

32

29%

41 do 45

15

3

18

16,10%

powyzej 46

3

4

1

8

7,10%

Z tabeli wynika, ze najwi^cej budynkow w naszej Spotdzielni znajduje sie; w wieku 30-40 lat. Jest to wiek, w ktorym zachodzi
koniecznosc ponoszenia najwi^kszych naktadowfinansowych na utrzyrnanie ich w odpowiedniej sprawnosci technicznej.

Podstawowym zadaniem Zarza^du SpoJdzielni i podlegtych mu stuzb jest wi^c utrzyrnanie zasobow w nalezytyrn stanie
technicznym, poprawa warunkow zamieszkiwania i dbatosc o estetyk§ zasobow i otoczenia. Tym zadaniom podporzadkowana byta
dzialalnosc eksploatacyjna Spotdzielni. Roboty remontowe i konserwacyjne wykonywane byty sitami zatrudnionych
w administracjach osiedli konserwatorow, zas roboty specjalistyczne, wymagaja_ce odpowiedniego usprzetowienia zlecane byty
wykonawcom zewne^rznym w drodze otwartych, publicznych przetargow.

Zestawienie wazniejszych robotfinansowanych funduszem remontowym, wykonanych w Spotdzielni w 2009 roku przedstawia
ponizszatabela:

Tabeia Nr 3

Zestawienie najwazniejszych rob6t wykonanych w Spoldzielni w 2009 r

Lp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wyszczegolnienie robot

Wymiana stolarki okiennej wmieszkaniach

Liczba zarejestrowanych podari na koniec 2009 r.

Liczba zarejestrowanych wymian na koniec 2009 r.

Wyptata ekwiwalentu za wymian^ stolarki

Wymiana stoiarki okiennej na klatkach schodowych

Wyrniana stolarki okiennej w pralniach i suszarniach

Wymiana stolarki okiennej w piwnicach

Doszczelnienie instalacji gazowej w mieszkaniach

Remont balkonow

Malowanie klatek schodowych

Malowanie elewacji

Remont dachow

Docieplenie scian budynku

Docieplenie stropow ostatniej kondygnacji

Docieplenie podtog mieszkaii na parterze

Wymiana wodomierzy mieszkaniowych

Remont ciacjbw pieszojezdnych w technologii kostki betonowej

Remont ciagow pieszojezdnych asfaltobetonem lub asfaltem

Remont tarasow

Jedn. miary

szt
mieszkari
szt. olden

Kwota ogotem

szt.
szt.

szt.

mieszk.

szt.

bJiiynki

szt.

budynki

szt

bjflynki

szt.

mieszkari

budynki

szt.

bJdynki

szt.

budynkl

m'

bjdynki

m1

bjdynki

m'

bjflynki

m'

bjdynki

m!

bjdynki

szt.

rn;

m!

szt.

SHikUZIELHIA

473

1987

1474265

6161

5240

311

1234

10

164

3

11

4

38

219

16

198

8

47

9

3872,18

2

438,88

13

10708

25

14624

4

2266

90

1423

1131,79

186,65

2

Osiedle

KALINOW-
SZCZYZNA

113

455

394419

1704

1372

79

307

4

106

3

11

171

2

30

2

3

5

678,18

1

146,88

5

2342

32

488

98,79

43,96

1

BRONOWICE -
MAKI

200

759

509679

1812

1786

133

466

6

58

4

38

47

4

99

2

14

4

3194

3

3276

17

9559,5

28

356

985

1

KRUCSIOWSIUEGO

88

395

324164

1665

1220

75

344

9

23

3

26

1

292

2

2430

3

2006

22

123

142,69

POfiODNA

72

378

246003

980

862

24

117

1

46

1

4

10

7432

1

292,5

1

260

8

456

48

LA.KOWA

1



Zestawienie najwazniejszych rob6t wykonanych w Spotdzielni w 2009 r c.d.

Lp

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Wyszczegolnienie rob6t

Przebudowa altan smietnikowych

Czyszczenie pionow kanalizacyjnych

Budowa zatok parkingowych dla samochodow osobowych

Remont zadaszeh balkonow

Przebudowa wejscia do budynku

Malowanie altan smietnikowych

Wymiana rynien

Wymiana rur spustowych

Place zabaw nowe

Ogrodzono istniejqce place

Doposazono Jstnieja^ce place

Wymiana poziomow cw, ccw, zw

Wykonanie hydroforni

Remont kominow wentylacyjnych

Remont wejsc do budynkow

Wymiana okien w lokalach uzytkowych

Jedn. miary

8Zt

budynki

pioiy

S* Mmachodflw

szl

szt

szt.

mb

bud

rnb

bud

szt

szl

mb

szt urz^dzeii

budynki

szt

szt

szt

szt

SrttDZlELNIA

1

29

173

43

19

4

31

583,6

9

287,5

5

4

4

168,4

27

Osiedle

KALINOW-
SZCZYZNA

1

10

36

21

22

1

7,5

1

3

3

1

2

67

2

15

BRONOWICE -
MAKI

10

60

20

15

4

2

57,6

1

1

1

54,4

15

KRUCHOWSKIEGQ

9

77

23

50

1

3

114

9

POGODNA

4

6

250

6

280

4

IAKDWA

2

204

Zestawienie dochodow i wydatkow
ponizsza tabela:

funduszu remontowego przedstawia

Tabela Nr 3

tp
1
2

3

4

5

6

7

SpecyJikacja

Razern srodki funduszu remontowego osiedli

Razem srodki funduszu remontowego nieruchomosci

Ogotetn srodki osiedla i nieruchomosci

Ogotem wydatkowanie srodkow osiedla i nieruchomosci

Wydatkowanie srodkow z funduszu osiedla

Wydatkowanie srodkow z funduszu nieruchomosci

Pozostaiosc srodkow na remonty - ogotem wg stanu
na 31-12-2009 r. (poz. 3 - poz. 4}

OGfitEM

2813120

4153196

6966316

6 021 622

2 284 689

3 736 933

944 694

Kalino-
wszczyzna

660 670

644811

1 305 481

1 185986

498 825

687 160

119495

Kruczko-
wskiego

513235

697 772

1 211 007

1 051 920

455 591

596 329

159087

Bronowice
-Maki

1 055 672

1 202 327

2 257 998

1 993106

861 321

1 131 785

264 892

Pogodna

438 367

1 608 286

2 046 653

1 653 626

331 968

1 321 659

393 027

La,kowa

157281

0

157281

135979

135979

0

21 302

Rowerowa

-12104

0

-12 104

1 005

1 005

0

-13110

Uwaga : rbznice sum cza^stkowych w wysokosci 1 zi wynikaja, z zaokrqgleh.

W powyzszych tabelach uwidocznione zostaty wszystkie
wazniejsze roboty remontowe w poszczegolnych osiedlach
w uktadzie ilosciowym oraz dochody i wydatkowane srodki
z funduszu remontowego. Nowe zadanie, jakie pojawito si§
w zestawieniu robot w 2009 roku to termomodernizacja
budynkow w os. Pogodna. Decyzja o tych przedsi^wzi^ciach
i formie ich finansowania zapadta w kwietniu minionego roku
w wyniku referendum przeprowadzonego wsrod wszystkich
mieszkaricow niedocieplonych budynkow w oparciu
0 zatwierdzone przez Rad§ Nadzorcza, zasady. Referendum
miato dac odpowiedz na pytanie, czy mieszkaiicy wyrazaja,
zgode^ na zaciqgni^cie kredytu z premia^ modernizacyjna^
1 przeprowadzenie za pozyskane w ten sposob srodki
termomodernizacji budynkow, tj. docieplenie scian
zewne_trznych, stropodachow, podtog od strony piwnic i remont
balkonow. Za zacia^gniQciem kredytu opowiedzia^a si?
wi^kszosc mieszkancow tylko jednego budynku (Jesienna 4).
Termomodernizacja tego budynku zostata juz wykonana.
Pozostate budynki docieplane sa_ ze srodkow funduszu
remontowego sukcesywnie, w miar^ posiadania tych srodkow.

Jednym z najbardziej newralgicznych problemow
w Spoldzielni w ostatnich latach byt problem wymiany stolarki
w mieszkaniach. He stolarki wymieniono w 2009 r. - podano

w tabeli. Stan zaawansowania wymiany w skali Spotdzielni
wynosi 77,47%. W poszczegolnych osiedlach przedstawia si§
to nast§puja_co:

os. Kalinowszczyzna -65,73%
os. Bronowice - Maki - 91,90%
os.im.L.Kruczkowskiego -68,04%
os. Pogodna -90,09%

Ogotem wymieniono w zasobach SpoWzielni do roku 2009
18 662 sztuki okien w 4 359 mieszkaniach za tajczna, kwot§
12 316 000 zl. Wg stanu na koniec roku w Spotdzielni
zarejestrowanych jest jeszcze 560 niezrealizowanych podah
mieszkancow.

IV. Dziatalnosc finansowa w
zasobami mieszkaniowymi

zakresie gospodarki

Koszty eksploatacji zasobow mieszkaniowych wyniosty
w 2009 roku ogotem 29 509 490 zt, w tym eksploatacja biezsica
20 141 851 zt, koszty centralnego ogrzewania i cieptej wody
9 367 639 zt.



Analiza kosztbw centralnego ogrzewania za rok 2009
wykazata w skaii Spotdzielni wzrost kosztow srednio o 4%
w porownaniu do roku poprzedniego. Roziiczenie ciepta
dokonane zostato za okres 1.07.2008 - 30.06.2009 r. wg
wskazari podzielnikow (z wyjataiem budynku Rowerowa 13).

Koszty podgrzania wody uksztattowaty si$ na podobnym
poziomie, jak w roku 2008 tj. w przedziale od 14 zt/ms do 18
zl/m3. Koszt ogrzania 1 m2 mieszkania wyniost srednio w
Spotdzielni 1,72 zt (w 2008 -1,64 z»).

Koszty dostawy wody w 2009 r. wyniosty 4 407 946 zt
( w 2008 r. 4 009 739 zt). Srednie zuzycie wody na osob§
w Spoldzielni wyniosto 3,28 m3 (w 2008 r- 3,26 m3).

Koszty wywozu nieczystosci wyniosty 1 218 451 zt i byly
o 4,19% wyzsze w pordwnaniu do roku 2008. Norma ,,zuzycia"
wyrazona w m3/ osob? /rok wyniosta 2,06 m3 i byta wyzsza o 0,06
m3 w porownaniu do 2008 r.

Koszty eksploatacji i utrzymania zasobow mieszkaniowych
byty wyzsze od przychodow z optat czynszowych o 622 462 zl.
Kwota ta zgodnie z art. 6.1 ustawy o spotdzielniach
mieszkaniowych zwi^ksza koszty eksploatacji nieruchomosci
w 2010 roku.

Oprocz przychodow czynszowych Spotdzielnia uzyskala

przychody z innych dziatalnosci, a nadwyzka bilansowa netto
wyniosta 2 028 876,08 zt, w tym:
- opodatkowana (najem lokali uzytkowych, dzierzawy terenu,

reklamy, odsetki od lokat) -1 103 575,65 zt
- nieopodatkowana (odsetki zwtoki, zwrocone koszty sa,dowe,

odszkodowania)138855,28zt
- nadwyzka na co-786 445,15 zt

Nadwyzka bilansowa- zdaniem Zarzqdu - winna bye
przeznaczona na:
- pokrycie niedoboru na g.z.m.
- zasilenie funduszu remontowego
- zasilenie funduszu zasobowego
Szczegotowe rozliczenie nastapi na Zebraniu Przedstawicieli
Cztonkow.
Informujemy rowniez, ze na podstawie zapisu w art.2 usm
osoby nie b^dape cztonkami Spotdzielni nie korzystaja^ z
uzyskanych zyskowz dziatalnosci gospodarczej Spotdzielni.

Struktur^ kosztow eksploatacji w 2009r. w skali Spotdzielni
przedstawia ponizszatabela:

Tabela Nr 5

Specyfikacja kosztow

Koszty administr., zarza^dzania i eksploatacji

Koszty utrzymania majajtku SpoJdzieini

Odpis na f. remontowy

Podatek od nieruchom. i wieczyste uzytk. terenu

Energia elektryczna

Eksploatacja dzwigow

Konserwacje

Woda i kanalizacja

Wywoz nieczystosci

Gaz
Koszty co

Koszty CCW

Razem

Koszty poniesione
w2009

5600 194

412415

4610868

547 724
611 179
161 591

2 303 591
4 407 946
1 218451

267 892
7316891

2 050 748
29 509 490

UdziaJ %

18,98%

1 ,40%
15,63%

1,86%
2,07%
0,55%
7,81%

14,94%

4,13%
0,91%

24,80%

6,92%
100,00%

V. Windykacja zadtuzeri.

Zadtuzenia czynszowe na 31.XII.2009 r. wyniosty ogotem 2969
558zlwtym:

lokalemieszkalne
lokale uzytkowe
g a raze

2 318 901 zt
639721zt

10936zt

W porownaniu dostanu na 31. XII. 2008 r. zadtuzenia zmalaty o
32294zi.
W poszczegolnych osiedlach Ja^czne zadtuzenie na lokalach
mieszkalnych, uzytkowych i garazach przedstawiato si^

- 1 017381 zt
- 868 469 zt
- 523 308 zt
369 554 zt
- 104561 zt

52 472 zt
33 813 zt

OsiedleKalinowszczyzna
Osiedle Bronowice - Maki
Osiedle Kruczkowskiego
Osiedle Pogodna
Osiedle La.kowa
Budynek Rowerowa 1 3
Lokale przy ul. Kruczkowskiego 22

Najwyzszy wskaznik zadluzen w lokalach mieszkalnych
wystajji! w osiedlu Kalinowszczyzna i wynosit 11,39%,
natomiastnajnizszywosiedlu Pogodna -6, 13%.
Srednie zadtuzenie na jedno mieszkanie ogolem wynosito
323,69 zt ,najwyzsze wystajjito w budynku przy ul. Rowerowej
13 i wyniosto 445,88zt , a najnizszewos. im. Kruczkowskiego i
wyniosto 21 0,51 zt.

Zadtuzenia do jednego miesiapa stanowity 9,72% ogotu
zadtuzeti, od jednego do trzech m-cy 16,64% zadtuzeh,
natomiast zadtuzenia wielomiesi^czne 73,64% zadtuzeh.
Zadfuzenia wielomiesi^czne nafezatydo 12,2% dtuznikow, a ich
liczba na dzieh 31.XII.2009 r. wyniosta 441 osob. Srednie
zadtuzenie w tej grupie wynosiio 3 872 zt.
Zadtuzenia na lokalach uzytkowych wyniosty na koniec roku
639 721 z!, co daje wskaznik 13,74% (w roku 2008 -17,43%). W
kwocie tej 74,74% stanowia^ zadtuzenia trzy i wi^cej miesi^czne
- jest to kwota 452 832 zt, w tym zadtuzenia zasadzone i
skierowane do egzekucji komorniczej wynosza^302 091 zt. Jest
to 47% catosci zadtuzeh oraz 66,7% zadtuzeh trzy i wi^cej
miesiQcznych.
Zadtuzenia czynszowe na garazach na koniec 2009 r. wyniosty
10 936 zt-wskaznik 3,65.%
Windykacja naleznosci to jedno z najwazniejszych zadah w
dziatalnosci Spotdzielni, gdyz zadtuzenia czynszowe rnaja,
wptyw na kondycje. finansowa^ Spotdzielni. Dziatania
windykacyjne prowadzone w 2009 polegaty w szczegolnosci
na:

- systematycznej analizie stanu zadtuzeri cztonkow Spotdzielni i
najemcow lokali uzytkowych

- wysytaniu monitow i wezwati do zaptaty
- wysytaniu zawiadomien o skierowaniu sprawy do Sa_du, a w

przypadku lokali uzytkowych rozwiqzywanie z najemcami
zalegajacymiwoptatach umownajmu

- wzywanie na rozmowyz udziatem przedstawicieli Rad Osiedli
- kierowanie spraw do Sa_du w trybie post^powania

upominawczegoonakaz zaptaty



- kierowanie spraw do egzekucji komorniczej
- kierowanie spraw o eksmisje, z zajmowanego lokalu (w

przypadku wtasnosciowego prawa do lokaiu tub
wyodre,bnionejwtasnosci,licytacje,tego lokalu)

W minionym roku podj^to nastepuja^ce dziatania windykacyjne:
- wezwano na rozmowy z udziatem przedstawicieli Zarzqdu i

Rad Osiedli 237 osob zalegaja_cych w optatach czynszu na
kwot§ 604 175 zt. W efekcie rozmow oraz podje.tych dziatari:

- 91 os6b sptacito zadtuzenie w catosci na kwot§ 164 224 zt,
- 81 osob sptacito cze_sciowo zadiuzenie na kwotQ 99 724 zt,
- 65 osob nie dokonalo zadnej wptaty.
Ogotem wptacono 263 948 zt, tj. 43,7% zadtuzenia osob
wzywanych. Ponadto z 46 osobami spisano odpowiednie
protokoty na okolicznosc przeprowadzonych rozmow oraz
ustalono termin sptaty zadtuzenia.
- przed skierowaniem do Sajdu 2 osoby uregulowaty zadtuzenie

dobrowolnie na kwote, 7 902zt

Lokalemieszkalne

- do Sadu skierowano 46 spraw na kwote, 256 531 zt.
Przed skierowaniem do komornika zadtuzenie zasa_dzone
splacito dobrowolnie:
- w catosci 16 osob na kwote^ 100109 zt
- cz^sciowo 6 osob na kwot§ 12 573 zt.
- do egzekucji przez komornika przekazano 18 spraw na kwot§

115 830 zt.
- wykonano 2 eksmisje dtuznikow z lokali mieszkalnych
Sptata za posrednictwem komornika w 2009 roku wyniosta
60142zt,
- Przed skierowaniem do Sadu o eksmisje. 1 osoba uregulowata

zadtuzenie w kwocie 5 907 zt

Ponizsze tabele obrazuja, dziatania windykacyjne w rozbiciu na
osiedla:

Tabela Mr 6

OSIEDLE

Kaiinowszczyzna

Bronowice - Maki

Kruczkowskiego

Pogodna

La^kowa

budynek
Rowerowa 13

Razem

Hose dtuznikow
2 zadtuz.

3 m-ce i wie.cej

153

132

99

33

22

2

441

Wyslane
wezwania
do zaptaty

63

90

137

76

9

4

379

Przeprowadzo-
ne rozmowy
z dkiznikami

-

15

20

12

7

-

54

Sprawy
zasg_dzone

27

24

11

11

4

1

78

Sprawy
skierowane
do egzekucji
komomiczej

19

14

6

7

-

-

46

Zasa.dzone eksmisje

og6tem

15

9

-

8

-

1

33

z lokalem
socjalnym

12

4

-

6

-

1

23

Licytacje

3

2

1

-

-

-

6

* wezwano na rozmowy 237 osob - zgtosiiy si§ 54 osoby.

Lokale uzytkowe Tabela Nr 7

OSIEDLE

Kaiinowszczyzna

Bronowice - Maki

Kruczkowskiego

Pogodna

Budynek przy ulicy Kruczkowskiego 22,
W biurze Zarzajdu i Rowerowa 13

Razem

Hose dtuznikow
zzadtuzeniem
3 m-ce i wi^cej

6

12

11

6

4

39

Hose wystanych
wezwah do zaptaty

9

7

10

4

2

32

Sprawy zasajdzone

3

6

5

2

2

18

Sprawy skierowane
do egzekucji
komomiczej

2

7

2

-

"

11

W krajowym Rejestrze Dtugow na dzieri 31.XII.2009 r.
figurowata 1 osoba z zadtuzeniem 2.793 zt z os. tm.
Kruczkowskiego , a 4 osoby, ktore sptacity zadtuzenie w catosci
wykreslonozKRD.

W 2009 roku 340 osob otrzymato dofinansowanie do
czynszu z Urz^du Miasta na ta^czna^ kwot§ 580 568 zt. Z tytutu
odsetek za zwtok§ w optatach czynszu wyegzekwowano kwot§
52035zt.

VI.Maj^tekSpotdzielniizrocUajegopokrycia.

Bilans Spoldzielni na dzieti 31.XII.2009 r. zamknaj si^
suma_99856 871,08 zt i jest to wartosc maj^tku Spotdzielni, na
ktory sktadasi§:
- majatek trwaty, ktorego wartosc netto na koniec 2009 r.

wyniosta 87 614 959,66 zt
- majajek obrotowyowartosci 12241 911,42 zt

Zmniejszenia wartosci rnaja_tku w stosunku do roku
ubiegtego zwia^zane jest gtownie z wyodr^bnieniem wtasnosci
lokali w 2009 r.

Majajek Spotdzielni znajduje pokrycie w zgromadzonych
funduszach oraz w kredytach mieszkaniowych zaciqgni^tych w
latachpoprzednich.

Fundusze wtasne Spotdzielni to:

fundusz udziatowy 285 003,03 zt
funduszzasobowy - 18 295 303,63 zt
fundusz z przeszacowania
zasobow mieszkaniowych - 21 675 157,46 zt
fundusz wktadow
mieszkaniowych i budowlanych - 39 976 272,55 zt
innefundusze 482 093,63 zt

Nalezy podkreslic, ze podobniejak wlatach poprzednich
Spotdzielnia w 2009 roku wywiazywala si^ ze wszystkich
zobowiazaii terminowo, nie ponoszac w zwia^zku z tym zadnych
dodatkowych kosztow.

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

Powyzsza ocena sformutowana zostata przez Biegtego
Rewidenta, ktory w marcu br. zakoiiczyt badanie sprawozdania
finansowego Spotdzielni za 2009 r.

10



VII. Glowne zamierzenia w zakresie
gospodarki remontowej na rok
2010.

1. Wymiana wodomierzy - 3506 szt.
2. Wymiana stolarki okiennej w 404 mie-

szkaniach -1946 szt. okien
3. Wymiana okien na klatkach schodo-

wych-203szt.
4. Wymiana okien wpiwnicach- 560 szt.
5. Malowanie klatek schodowych:

-budynkiwysokie- 5 klatek
- budynki niskie - 29 kiatek

6. Remont ci^gow pieszojezdnych
- przy uzyciu kostki - 2337 m2
-przyuzyciuasfaltu- 820 m2

7. Docieplenie stropu ostatniej kondyg-
nacji - 7690 m2

8. Dociepienie stropow podtog od strony
parterow-5370m2

9. Remont balkonow-148 szt.
10. Remontkominow-18szt.
11. Remontwejscdobudynkow-17szt.
12. Wymiana drzwi wejsciowych - 9 szt.
13. Remont dachow-480 m2
14.Montaz zaworow podpionowych

-48 szt.
15. Remont parterow budynkow z utoze-

niemglazury-9szt.

Ponadto b§da_ wykonywane wszel-
kie niezb^dne prace konserwacyjne
i remontowe wynikajqce z corocznych
przegla^dow zasobow, a takze usuwane
b^da_na biezapo wszelkie usterki.

Szczegotowe informacje o plano-
wanych robotach w osiedtach przedstawia.
na zebraniach Kierownicy Administracji
Osiedli.

Prxmmaa SpotBWnra Mwatawmrt -KOLBJ
Lublin, N&dbystrzycka 11/-
2O-6ie Lublin
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-— kPo.^-. y«b

II Zmi™ ««.„ prcxtakttlM, (z^kiznic - v™rBS4 dodnni., ,m,,ej!«M - ».no4c ujcma.,

M l Koszt «.->tv,(irzrinB prcsuttoi* na v%tasnc poincby jcdnoallt.

IV Przychodv nelto ze sprztdUy lowarow i matenaldw

1 Amorlyzftcji j : -

II j y . - n mitenil6w i energu
III Usrug. obce

IV Poduki i opfaty. iv tym

- pod.ick =kC>IOv-J

V Wynagrodllnii

V I I Pciztuule koszlv rodiajowc

I] Doucje

I Strati it zbycia mcfionnsowycb nktywfiw trwjtych

II Aklualitacji wanoSci akly»6w nicfmaoso^ych

III Inn* kftszty operKyjne
F /.v.k (ilnti) j di.nl.liioin opimryjntj (O-D-E)
< i . Pi-iychody finflnsuWF

I. E)^wjL]cad> i udfiaiy , zyikicb. w tym:
- odjtdoositt poiviEvinnycli

II Odstftki, w tym:

• od jednosiek pDwi«z«D>ch

Til Zysk ̂  zbycia mwf stycji

IV Akiujlizstji v.nrlo4<:i in»estvcji
V Inne

If. Kunly Ilnaniowc

1 Otbclki. >« tyvs-

- dla jcdnoslrk powiftmnych

II Siritizezbmi mv^tstycji
III Aklualiiacj. v..rTn!ci mwcityoji

IV Inns

I. Zyik (itrau| i dzlalnlnotei goipodnrcH! (P t- G - H)

1 Zysk, n.dz»71:z.jne

II Straly o.diwycMjne
K. Z>sk <>lnti) brulla (Lt J)

I. Pod nick tloctaodowy

IM. Paianilc obowljzkowe mmlcjizEnu zyiku <zwif taztnif s[r.i>)
>. iy5k<str.(.) netto<K- L - M)

S(SA

31 gntdrtta 2OO8

23 4O5 , 03
434 924 , 86

292 753 . 7O
1O 165 OS7 ,58
5 517 BO2 .BO

693 243 ,3O

4 35O 176 ,77

6 369 218 ,46

88O 138 .93
793 O82 , 24

3 O79 . 2O

79O OO3 . 04
296 336 .63

219 364 ,61
77 472 ,O2

1 376 384 . 54
429 2Ot .62

429 2O4 . 62

2 141 .75

2 141 .75

1 8O3 447 .41

1 BO3 447 ,41

266 179 ,OO

1 537 268 .41

na
31 gruOnia 2OO9

658 672 ,98 J
663 731 ,68

372 976 .73

1O 914 234 ,7O
7 343 266 . 04

878 339 ,n

4 706 835 , 99

5 204 143 .84

1 92O 581 .24
448 838 ,32

9 663 ,88

439 174 ,44
383 227 ,99

15O 399 . 90
232 828 . 09

1 986 191 ,57
45O 936 ,29

ne ,00

45O92O ,29

2 -4-43 . 78
2 443 . 78

2 434 684 .08

2 434 684 .08

4O5 BOB .00

2 O2S 876 .08

"""ird Petkawi

OPINU NIEZJUEtNEGO BIEGtEGO REWIDENTA

•U nBUWiA mUSTJIWIGIEU CZtDMKd W

••URUYHUZIRCZEJ

nUCOWNfGZU SP*tSZIELNI MIESttJUIItWU .KIUJUUT

« LUBLINIE ULrttDBVSTRZYCKftH

Przeprowadziliiiny badaaie sprawoidania Tinansowego i» rok obrolowy 1009
Pracowniczej Spotdzielni Mieszkaniowej ..Kolejarz" w Lublinie, na ktore
skladajq -u :

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) Bilans sporzadzony na dzien 31.12.2009 r. klory po stronie aktywow

i pasywow zamyka si? suma 99.856.871,08 zl.
3) Rachunek Tyskow i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 r do 31.12.2009 r

zamykajacy si? zyskiem netto w kwocie 2.028.876,08 z!,
4) Rachunek przcpiywow pienifznych za rok obrolowy od 01.01.2009 r. do

31.12.2009 r. wykazujacy wzrosl stanu Srodkow okwot? 832.857,20 zl,
5) Zeslawienie zmian w kapilale vvtasnym za rok obrolowy wykazujace

7jnnicjszenie kapitahi wlasnego o kwole 18.848.301,06 zl,
6) Dodatkowe informacje i objasnienia.

/.a sporz3d7_enie lego sprawozdania finansowego odpowiada Zarzad SpcJdzielni.
Naszym zadaniem bylo zbadanic j wyraAcnie opinii o rzetelnosci, prawidtowosci
i jasnosci sprawozdania oraz prawidtowoSci ksiag rachunkowych sianowiacych
podstawe jego sporzqdzenia.

Bteglj Rewidenl zaplanowai i przeprowadzi! hadanie sprawozdania finansowego \
taki sposob, aby uz>rskaii racjonalna pewnosc, pozwalaj^ca na wyrazenie opinii o tym
sprawozdaniu.

W szczegolnosci badanie obejmowaio: sprawdzenie poprawnosci zaslosowanych
przez PSM ..Kolejarz" w Lublinie zasad (potityki) rachunkowosci i znaczacych
szacunkow, sprawdzenie — w przewazajacej mierze w sposob wyrywkowy - dowodow
i zap i sow ksiegowych, z klory ch wynikaja liczby i informacje zawarte w
sprawozdaniu fmansowym, jak i catosciowa ocene sprawozdania finansowego.

Uwa±am}, ze badanie dostarczylo wysiarczajqcej podstawy do wyralenia
miarodajnej o p i n i i , Naszym zdaDiem, zbadaae spnmozdanie TmaDsowe,
obejmujqce dane liczbowe i objaSnienia slowne:

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istome dla oceny sytuacji
majalkowej i finansowej Pracowniczej Spofdziehii Mieszkaniowej .,Kolejarz"
w Lublinie na dzien 31.12.2009 r. jak tez jej wyniku finansowego za rok
obrolowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

b) sporz^dzone zostaio, we wszystkich istotnych aspektach. zgodnie
7. okreslonymi w powoJanej wyiej ustawie zasadami (poliiykij)
rachonkowosci oraz na podstawic prawidtowo prowadzonych ksiag
rachunkowych,

c) jest zgodne 7 wptywajacymi na iresc sprawozdania finansowego przepisami
prawa i postanowieniami statutu Spoldzielni.

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

uslawy o rachunkowoici, a zawane w nim informacje pochodzace ze zbadanego

sprawozdania finansowego, 53 z nim zgodne.

Badanie sprawri/.daniii finansowego przeprowadzilismy stosownie do
pasta DO wien:

I f Rozdziahi 7 ustawy z dnia 29 wrzcsnia 1994 roku o rachunkowosci (tckst
jednolity Dz. U. Mr 152/2009 poz. 1223),

2) Ustawy z 7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorzadzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdan finansowych oraz o
nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77 poz. 649)

3) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spoidzielniach micszkaniowych (Dz. U. nr
4/2001 poz, 27 z pozniejszymi Tjnianami),

Martk Blaszczak - Biegfy Re

Nr evid. 5543/414 .

Lublin 31.03.2010 r.

BIURO VStUG A{£
I FINANSO.

UStl'C. AVI^TtJIiSKlCH

20-5>S lt!»:n, ZemUo
le!.: 6!ift 729 011, e
NIP. 71J-COB-34-69

Podmiot upfawniony nr 160
-, . T. i.. T-I ,Zemborzyct rertszynsU* 72 A

tusiutak 20-515 Lublin
yce %esiyrtsfce 72A

-mail: Buaifk@fp3.pl
BEQOS. 43C3975:i
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Nazwa przedsi^hiorstwa

Pracownicza SpoMzielnia Mieszkaniowa "Kolejarz'

Lublin. Nadbystrrycka 1 ?/-

2O-618 Lublin

B I L AN S
sporz^dzony na dzieii 31-12-2009

A. AKTVWA TRW ALE (H-U+m-IV+V)

I. Wirtosci Diemiienilne i prawn* (I Jo 4)
I. KcsJty zakoriczon>ch prac rozwojowych

2 WaitoSc finny
3. lone *artosci nieroalerialne i piawne

4 Zabczki na wartime i nienialerialnr I prawne
n. Ritczowe skty«a Irwalc (I Jo 3)

I. Siodki nwa)t(a-e)
a) gmnTv{w tym pia*u uxylkuwaiiia wicczyslcgo grunUi)
b)budynJ<ih lokale i obiekly inzymem ladowej i wodnej
c) urjadzt-n id tc^hni^nc i maszynv

d) srodki transpotlu
e) innc irodki trwafc

2 Srodki trwafc wbudowie
3r Zab'czki DJ iiudki irwalp w budowie

ULN»leijioictd!ueoltrn]inotYc<ldc2)
I . CM jednoslek powiazanych

2 Od pozo^iatych jcdnostck
i \  Iin-(M>cj*dhigulrrniinoivqil do 4)

1 . Nierucbomoki
2 \\2rr.,}.-i iin:n]dkTldlnc ] prawne

3 Dtogolenninowe iktywa finansnwr ja-h)
a) wjednoslkauh portiayanycb

-ud/ialylubakrje
- innc pspiery wanosciowc
- udziefonc pozyczjii '

' uine dhjgolennimi^: alzlywa Einan?o*e
b| " poiDsialyth jnin'>'il<ach

-udnalyliibakcjc
-inncpipicrywaito^iowe

- udzielcne poiytzki
- IJIDF dhi^oicnnino'Ac jlcwwa finansowc

4 Innc oiAfT^wrii' IL.-JI; LL'Tnino1*?
V. Dtagolcnninov^rraiiczmiamifdmolircsoncd JL-2i

!. Aklvwa z lytufu odrocmrcgn podaku dochodowcgu
2. Inue roz.licjcnid mJ?dz>rolotsowc

B. AKTYVtA OBROTOWE a+II+lB+TV)

I. Z»pis> (I rtc5)

l.Malenjfv ;
2 Polprodukty i produfcty * mku

3. Prudukty golowe
4 1 t>wv\ ZdUczki n j di>3(a^\. '• - . 1 > , i i . • ' • . i ' l i . ' •. 11 d o 2 )

! Nalczno^ci (jd j^ni'^-1'- pow^/j:i ..h . , i-b)

3) ! tytuhi doslaw i ushig u ofcrcsic ipfaly

-do !2miesi(^y
-powj-iej 12 imcsucy

b) mne
2. NakmokiDrt pri^"«aK5h jedrosiek(»-d)

a) ; Ivtuki d«staw i using o okitsit sphr,

-pcwvicj 12 miesi^y
b)rlytiihi podalkou. doracji, eel. ubnpieczeri

^poircznych i zdlD'Aotnyth oraz inn^-cb 4^iadc?etL
c) inoe
d) docbodzooi: na drodzc Mdawcj

III. ln»atycje kr6tkoWrminov.t (1 do 2]
] Kro4oteroiuwweM.-.«f:naii'.(-,'.E is*)

a) w isdooslfcacb powi^zanych
-udziilyhibakcjc
-inae papiery wartosciowc

- iidzieJone poy.yczki
- inne kuJtkutfTiniiio''.^ akiw.1^ ltnAii:owe

b> •* pozo^lalydj jtdnoslka*:h

- nd7Jily lub nkcje
- innc papiery winos^ioJ^

udzick>ne pozyczki
- inne krolkotermmows akty^n linansnwc

c) srodkl piolnpni!; '• i^^c akt>-»-a picnic/.m:
• srwlki picni^znc * kasie i na rachunkach

- innc siodki pieni^ine
- ioDe iklywa pien^ine

2. Inne inwesTvqe kici^otermnowp
TV. Krttkolermtnow* rodiczcnim raifdzyokrejoHc

AKTYWA R A Z E M

Slan na ko

poprzedniego

108 003 685.83

344 775,69

344 775,69

101 14O 243.5G

101 139449,87

15 822 027.93
84 417657.54

799 29O,68

90927,09

9546.63

793,69

6476613,37

6476613,37

1 234,43

1 234,43

1 234,43

1 234,43

40818,78

40818,78

11 756 744, 86

132 594.48

132 594,48

3 529 384. 7O

3 529 384. 7O
3 O59 573.21
3 O59 573.21

18 124.56

451 686,93

7 538524,52
7538524,52

7538524,52
7 378 724.52

496OO,OC
11O2OO.OO

556241,16

119 76O43O.69

lec i)kresu

87614 959,66

275 924.49

275 924,49

&1 339O64.51

81 335424.82

14386247,44

66 230 938.94

61 2O8.O1

555 7/2,80

3 639.69

5939010.99

5939010.99
1 328, 43

1 328.43

1 328.43
1 328.43

59631,24

59631.2*

12241 911,42

120 980.93
120 98O.S3

3 O7O 58S. 1 7

3 07O 585. 1 7
2 487 576.31
3487576,31

46 13O.B7

536878,29

8371 381.72
8 371 381,72

8 371 381, 72
8215574,74

496QO.OO
106 206, 96

678 963.60

99856871,08

PASYWA
A. KATITAL (KUNDDSt) WI.ASNV

MI-HII+IV-'V-'-VHVII+VIII-IXI
I. KapiUi (fundusz) pod!Uv.n«y

J. NaJezne wpfaty in kapitit pudiUHowy - < • • > . . ujemna)

HI, IJdfUlv (ikrjf) wUine (wielkoSc ujenina)
IV. KapiU! (Cundtiiz) upasowy
V. Kjpital (fundujz) i ikluiliucji «>ced)
\1. PoHisl"lp kapii»lj (fnnduize) rei*rwow«
VIJ. ZysJi (strnti) x 1»( ubirglych

VIII./.yik(iirata}DeIID
[X. Odpl!>-nj5l<u nello wci^gu roku nhrolowcgo

(wielkow uieranak

B. ZOBOHIA7AN1A I REZERWV (NA
7.OROWIA7,ANIA (I+n- f lH+IV)

1. Rraerw\a ioho»i%zjnia (1 do 3|
i . Re/firwa / t>nihj u<iro^zopc?o podaiku dochodowepo

2 RcKrwanaiv.iad«,-tmfmnjIa!nc.podobnE
- dhigmmnmowa

- kr6tkii<'m"1!'"'w^
^. Po^islale rezerwy

dluguicmnnom:

- krolkolenmnowe

IT. Tobowi^zania dhigolenninowe I I do -}

[ ' . L ^i iL-^ . . •:- .'•:'* !'.'•-.!.•. .:
2 Wobet po305talychjedno^i:ek (a-d)
a) kredyiv i po^czkr
b) zfytuhicnuijidiiizfly^hpjpicri}!* ^-ariose io«y^h

c) innc jobowiazanis Gnansowe
il) innc

I I I . /J|.',..I_|JJLIIJ k i r > [ k . . t r r - i n i « r i v > i - (1 da 3)

1 . Wjbec jcdnjslek pcwiazanych 1a-H)

a) 2 tyTuhj do&f^l* j IJTL^ . kri'',]i j n.^ .T;.I -Mlnnici
-do E 2 miesi^cy

-po*>'iej 12 missies

li'i nine
'i Wabet poa>»(alyi;li jRlmstck (a-i)
a) kitdvty t po/ycAi

b) z tyruiu cmisj t dhiznycb piipicr^w '^3Kc:-:ow>cli
c) inne zobowjazama finansowe
d) z tytuhi do^law i a^hig. <j (jkic^ic wymagalnoici

-do 12 rmesiscy
-po*y*cj 12 niiesi^cy
t] zaLc A] oUzymant na doslawv
f) znbowia/jnia wekskn^-e

jt)ztyluhi pml-ilkOA ,u it1.. 'pK\. j.: -,li iwiadc^ed
h) z Tytuhi wynagrodzcn

ilinne
3. f undujzc sprcjalnt

IV. Razlt^-fnja mi^dzvckitsowtf {1 da 2)
1 Ujenmfl wailu.W finny

2. Inne ioztic7cnia miqdrvob^sowe
- dhigiHcniunriwc

- ki^lkoleiiTmiOivc

PASYWA RAZEM

Slan na koi
poprzedmcgo

101 609 O1 8.56

100041 214.99

30 535, 16

1 537 268,41

18 151 412.13

1 1 544 865. 70

1 1 544 865. 7O
1 1 544 365. 7O

6 6O6 546,43

5312 242.38

472 128. 05

3489452.O7

2 752 59S.O1

736 854.06

487 367,01

4 493,08

858 8O2, 1 7
1 294 3O4.O5

119 76O 430.69

ice okresu

(.Sfjg.0>
82 760 71 7. SO

80 713830.30

18011.12

2028 876,08

17096 153.58

1O 883 725,26

10883 725,26

1Q883 725,26

6212 428.32

5 163 694. 74
48O 752,05

3433498,01

2 696 643, 95
736 854,06

28 1 O9O.89
6 4OG, 76

961 947,03
1 O48 733.58

99856871.08

Miejscowosc Lublin dnia O4-O3-2O1O

.*„„-„„„,, Marki

Z-ca

mgrmi.

lumerewjdencyjny 5543

ini Kyttord Pttkowice
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