
SZANOWNI PANSTWO!

Przekazujemy Pahstwu kolejny, piajy juz numer informa-
tora Spotdzielni. Dotychczasowe informatory wydawane byty
przed wiosennymi zebraniami grup czlonkowskich, ktore po-
przedzafy odbywane najcze^ciej w miesiapj czerwcu Zebranie
Przedstawicieli Czlonkow.

Zgodnie z nowelizacĵ  ustawy o spoldzielniach miesz-
kaniowych z dnia 14 czerwca 2007 roku i uchwalonym na jej
podstawie Statutem Spoldzielni, ktory obowia/uje od paz-
dziernika 2010 roku, najwyzszym organem Spoldzielni jest
obecnie Walne Zgromadzenie Czfonkow. W zwiazku z tym, ze
liczba czlonkow Spoldzielni przekroczyla 500, Statut przewidu-
je mozliwosc odbywania Walnego Zgromadzenia w cze^ciach.
Podzialu na 5 czesci dokonala Rada Nadzorcza Uchwala^ Nr 4
zdnia 14.04.2011 r.Tak wiec w biezaxym roku po razpierwszy
w naszej Spoldzielni odbedzie sie Walne Zgromadzenie. Jego
poszczegolne czesci obradowac be_da_ w dniach 14,15,16,20,21
czerwca b.r. Do udziatu w Walnym Zgrornadzeniu uprawnieni
sq wylfjcznie czlonkowie Spoldzielni, ktorzy w sposob okreslo-
ny w Statucie, tj. poprzez zawiadomienia wtozone komisyjnie
do skrzynek pocztowych, zostansj poinformowani o dacie,
miejscu i porza_dku obrad tej czesci Walnego Zgromadzenia,
do udziatu w ktorej 53 uprawnieni.

W niniejszym informatorze zamieszczamy obszerne frag-
menty obowi^zuj^cego regulaminu, w oparciu o ktory obra-
dowac b^dzie Walne Zgromadzenie. Zgodnie z ustawy o spol-
dzielniach mieszkaniowych i Statutem Spoldzielni udostepni-
my do wgla^du czlonkow Spoldzielni sprawozdania, ktore beda^
przedmiotem obrad Walnego, a takze projekty uchwal.

Materialy te b^d$ wylozone na 21 dni przed terminem
pierwszej czesci Walnego w biurze Zarz^du Spotdzielni oraz
w Administracjach Osiedli w godzinach urz^dowania. Bedq
one takze w znacznej czesci dost^pne na stronie internetowej
Spoldzielni: www.kolejarz.lublin.pl.

Oprocz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, w in-
formatorze zamieszczamy Sprawozdanie Rady Nadzorczej,
skrocon;) wersje^ sprawozdania z dzialalnosci Zarza_du Spol-
dzielni w 2010 roku, bilans Spoldzielni za 2010 rok,rachunek
zyskow i strat oraz opinie Biegtego Rewidenta.

Szanowni Panstwo!
Mamy nadziej^, ze tak szerokie udostepnienie istotnych

materialow dotycza,cych dziatalnosci Spoldzielni umozliwi
czlonkom wnikliwe ich przeanalizowanie, a tym samym mery-
toryczne przygotowanie sie do udzialu w obradach Walnego
Zgromadzenia.

To gremium b^d^ce najwyzsz^ wladz^ w Spoldzielni do-
kona podsumowania i oceny dzialalnosci Spoldzielni w 2010
roku. Wyrazem tej oceny beda^ podj^te uchwary.

Miniony rok dzialalnosci Spoldzielni zapisal sie jako kolej-
ny etap realizacji zadah remontowo - konserwacyjnych maj^-
cych na celu utrzymanie w nalezytej sprawnosci technicznej

budynkow i zapewnienie bezpieczehstwa zamieszkiwania
w nich naszych czlonkow i mieszkahcow.

Weszlismy w koncowy etap wymiany stolarki. Dwa osiedla
zakohczyly w zasadzie ten proces, inne zakohcz^ w najbliz-
szych latach. Dbalismy, na ile nam pozwalaly srodki o estetyke
budynkow, klatek schodowych, zielericow i krzewow. Popra-
wilismy stan techniczny i estetyczny drog, uliczek osiedlowych
i placowzabaw.

Roczne plany remontow i konserwacji ustalone w oparciu
0 wyniki przegl^dow zasobow w konfrontacji z mozliwosciami
finansowymi poszczegolnych nieruchornosci zostaly wykona-
ne. Ich realizaqa zostala pozytywnie oceniona przez Rady Osie-
dii i Rade^ Nadzorcz^.

Po przeszlo dwoch latach oczekiwania na wyznaczenie
przez Urz^d Marszatkowski terminu konkursu aplikacyjnego,
zlozylismy w wymaganym terminie i przygotowane w sposob
profesjonalny 4 projekty zawieraj^ce wnioski o dotacje unij-
ne. Obszerniej na ten temat piszemy w informacji Zarza_du,
w dalszej czesci informatora. Majqc nadziej^ na otrzymanie
dotacji musielismy miec na wzgledzie koniecznosc spelnie-
nia warunku posiadania znaczqcych kwot (w skali Spoldzielni
7 mln 400 tys.zl) jako udzial wlasny. Chc$c - w razie otrzyma-
nia dotacji - w jak najmniejszym stopniu korzystac z kredytu
bankowego, zmuszeni bylismy ograniczyc wydatki z wlasnego
funduszu remontowego, co przekladalo si? na ograniczenie
w rozsqdny sposob zakresu robot remontowych.

Rozstrzygniecie konkursu na dotacje przewidziane jest
w pierwszej polowie biez^cego roku.

Uzyskane wyniki ekonomiczne za 2010 rok przedstawione
w bilansie Spoldzielni i w sprawozdaniu Zarz^du wskazuja_ na
dobra^ sytuacje finansow^ Spoldzielni. Potwierdzit to w swojej
ocenie badaj^cy bilans niezalezny Biegfy Rewident. Do po-
dziatu przez Walne Zgromadzenie jest wypracowanaw 201 Or.
nadwyzka bilansowa w kwocie netto 1 786 448,31 zl. Propozy-
cje Zarz^du co do sposobu podzialu pozytywnie zaopiniowa-
ne przez Rade Nadzorcz^ przedstawione zostana^ w projekcie
uchwaly Walnego Zgromadzenia Cztonkow.

Zarz^d Spoldzielni wyraza podziekowania wszystkim
czlonkom organow samorz^dowych Spotdzielni za dobra^
1 konstruktywn^ wspolprac?, za pomoc w rozwia/ywaniu wielu
problemow Spoldzielni. Dziekujemy tez czlonkom i mieszkan-
com, ktorzy wykazuj^ trosk§ o nasze wspolne mienie, reaguia^
na przypadki dewastacji i wandalizmu, a takze zglaszaj^ rozno-
rodne propozycje i uwagi dotycza_ce naszej pracy, ktore przy-
czyniaj^ sie^ do podejmowania wlasciwych decyzji dla dobra
naszej spotdzielczej spolecznosci.

Zpowazaniem
Zorzqd PSM ,,Kolejarz"

Ryszard Petkowicz
Witold Pawiowski

Marianna Markiewicz



HARMONOGRAM
zebrah Walnego Zgromadzenia w cze-sciach - czerwiec 2011 r.

Cze^c obejmuj^ca cztonkow posiadajqcych lokale mieszkal-
ne i uzytkowe w osiedlu Bronowice - Maki.

14.06.2011 r. godz.16.30 Wyzsza Szkota NaukSpotecznych
ul. Olchowa 8

Czesc obejmuj^ca cztonkow posiadaja^cych lokale mieszkal-
ne i uzytkowe w osiedlu im. L Kruczkowskiego

15.06.2011 r. godz.16.30 Sala Baru,,Bartek"
ul. Kruczkowskiego 14

Cze^c obejmuja_ca cztonkow posiadajqcych lokale miesz-
kalne i uzytkowe w osiedlu ta^kowa i bud. Rowerowa 13 oraz
Cztonkow Oczekujqcych

16.06,2011 r. godz.16.30 Szkota Podstawowa Nr 30
ul. Nalkowskich 110

Czesc obejmuja^ca cztonkow posiadajqcych lokale mieszkal-
ne i uzytkowe w osiedlu Pogodna

20.06.2011 r. godz.16.30 Gimnazjum Nr 14
ul. Pogodna 19

Cze.sc obejmujajza cztonkow posiadaja_cych lokale mieszkal-
ne i uzytkowe w osiedlu Kalinowszczyzna

21.06.2011 r. godz.16.30 Gimnazjum Nr 2
ul. Lwowska 11

REGULAMIN
obrad Walnego Zgromadzenia Cztonkow
Pracowniczej Spotdzielni Mieszkaniowej

,,Kolejarz"wLublinie:
(fragmenty: § 1 - § 10 oraz § 14 -§ 17)

§1
1. Walne Zgromadzenie Spotdzielni dziata na podstawie art.

83 Ustawy o spotdzielniach mieszkaniowych z dnia 15
grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr. .4 z 2001 r. z pozri. zmianami.)
ustawy Prawo Spofdzielcze z dnia 16 wrzesnia 1982 r. (Dz. U.
Nr5i Nr 133 z 1995 r.zpozri. zmianami), Statutu Spotdzielni
oraz niniejszego regulaminu.

2. WalneZgromadzeniejest najwyzszym organem Spotdzielni.
3. Poniewaz liczba cztonkow Pracowniczej Spotdzielni Miesz-

kaniowej ,,Kolejarz" przekroczyta 500, Walne Zgromadzenie
jest podzieione na czesci.

§2
1. W Walnym Zgromadzeniu maJ3 prawo uczestniczyc czton-

kowie Spotdzielni.
2. Cztonek moze brae udziat w Walnym Zgromadzeniu tylko

osobiscie.
3. Cztonek moze brae udziat w gtosowaniu tylko na jednej cze-

sci Walnego Zgromadzenia. Jezeli cztonkowi przystuguje
wi^cej niz jedno prawo do lokalu w nieruchomosciach nie
objetych jedna. czescia. Walnego Zgromadzenia powinien
wskazac prawo, z ktorego wywodzi uprawnienia do uczest-
niczenia w obradach danej czesci Walnego Zgromadzenia.
W razie wskazania tego prawa, przynaleznosc cztonka do
danej czesci Walnego Zgromadzenia okresla Zarzajd.

4. Kazdy cztonek ma wyt^cznie jeden gtos.
5. Osoby prawne bed$ce cztonkami Spoldzielni biora_ udziat

w okreslonej czesci Walnego Zgromadzenia przez ustano-
wionego w tym celu petnomocnika.

6. Cztonek nie maj^cy zdolnosci do czynnosci prawnych lub
cztonkowie z ograniczona, zdolnoscia, do czynnosci praw-
nych biora_ udziat w okreslonej czesci Walnego Zgromadze-
nia przez ustanowionego w tym celu petnomocnika. Pet-
nomocnik ten nie moze bye wybierany jako cztonek Rady
Nadzorczej lub Zarza^du.

7. Cztonek ma prawo korzystania na wtasny koszt z pomocy
prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z ktorych pomocy
korzysta cztonek nie sq uprawnione do zabierania gtosu.

§3
1. Walne Zgromadzenie zwotuje Zarza^d przynajmniej raz

w ci^gu 6 m- cy po uptywie roku obrachunkowego.
2. Walne Zgromadzenie moze bye zwotane przez Zarza,d

z waznych powodow w kazdym czasie.
3. Zarza,d jest obowiqzany zwolac Walne Zgromadzenie na za/

danie: Rady Nadzorczej, przynajmniej 1/10 ogotu cztonkow
wyrazone na pismie z imienna^ list^ cztonkow, ich adresami
i podpisami.

4. Za^danie zwotania Walnego Zgromadzenia powinno bye
zlozone na pismie z podaniem celu jego zwotania.

5. W przypadkach wskazanych w ust.3 Walne Zgromadzenie
zwotuje Zarza.d w takim terminie, aby pierwsza jego czesc
mogta odbyc si$ w cia_gu czterech tygodni od dnia wniesie-
nia zqdania. Jezeli to nie nastqpi zwotuje je Rada Nadzorcza.

6. W przypadku nie zwotania Walnego Zgromadzenia, przez
organy spotdzielni zwotuje je zwia^zek rewizyjny, w ktorym
spoldzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spotdzielcza
na koszt Spotdzielni.
Wnioskuj^cy o zwolanie Walnego Zgromadzenia powinni
wystapic do Zwia^zku Rewizyjnego, w ktorym spotdzielnia
jest zrzeszona lub do Krajowej Rady Spotdzielczej o zwota-
nie Walnego Zgromadzenia.

7. Uprawnieni do za^dania zwotania Walnego Zgromadzenia
moga^ rowniez z^dac zamieszczenia oznaczonych spraw
w porzajdku obrad, pod warunkiem wystapienia z z^da-
niem co najmniej na 14dni przedterrninem pierwszej cz^-
s'ciZebrania.

§4
1. O czasie, miejscu i porz^dku obrad kazdej czesci Walnego

Zgromadzenia zawiadamiani sa. pisemnie, co najmniej na
21 dni przed terminem posiedzenia jego pierwszej czesci:
- cztonkowie Spotdzielni,
- zwia_zek rewizyjny, w ktorym spotdzielnia jest zrzeszona,
- Krajowa Rada Spotdzielcza.

2. Zawiadomienie powinno zawierac czas, miejsce, porza^dek
obrad, informacj§ o miejscu wytozenia wszystkich sprawoz-
dah i projektow uchwat, ktore b^da, przedmiotem obrad
oraz informacj^ o prawie cztonka do zapoznania sic- z tymi
dokumentami.

3. W przypadku, gdy w porzqdku obrad znajduje si^ punkt o
wyborze cztonkow Rady Nadzorczej, zawiadomienie po-
winno zawierac informacje^ o mozliwosci zgtaszania kandy-
datow na czlonkow Rady, wterminie do 15 dni przed dniem
posiedzenia pierwszej czesci Walnego Zgromadzenia.

4. Jezeli w porzajdku obrad Walnego Zgromadzenia znajduja.
si$ wybory delegatow na zjazd zwiqzku rewizyjnego, w kto-
rym Spotdzielnia jest zrzeszona lub delegatow na woje-
wodzkiezebraniewyborcze do Krajowej Rady Spotdzielczej,
Rada Nadzorcza najpozniej do 30 dni przed posiedzeniem
pierwszej czesci Walnego Zgromadzenia zgtasza Zarz^dowi
Spotdzielni kandydatow na delegatow.



5. Zawiadomienia dostarcza si$ wszystkim czlonkom Spol-
dzielni poprzez wlozenie do skrzynek pocztowych przypi-
sanych do poszczegolnych iokali przez komisje powolane
przez Zarza_d Spoldzielni lub w uzasadnionych przypadkach
listem poleconym.

§5
1. Projekty uchwal i za_dania zamieszczenia oznaczonych

spraw w porzajdku obrad Walnego Zgromadzenia maja, pra-
wo zgtaszac: Zarzqd, Rada Nadzorcza i czlonkowie. Projekty
uchwal, w tym uchwal przygotowanych w wyniku tych za_-
dari, powinny bye wykladane, na co najmniej 14 dni przed
terminem pierwszej cz?sci Walnego Zgromadzenia.

2. Czlonkowie maJ3 prawo zglaszac projekty uchwal i z^dania,
o ktorych mowa w ust 1, wterminiedo15dni przed dniem
posiedzenia pierwszej czesci Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwary zglaszanej przez czlonkow musi bye popar-
ty, przez co najmniej "lOcztonkow podpisanych pod projek-
tem z podaniem nastepuja^cych danych: imie. i nazwisko,
adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, wlasno-
re.czny, czytelny podpis.

3. Uzupelniony porza_dek obrad Walnego Zgromadzenia Za-
rz^d wywiesza w siedzibie Spoldzielni oraz na klatkach
schodowych budynkow, w ktorych prawa do Iokali posia-
daja_ czlonkowie Spoldzielni.

4. Czlonek ma prawo zglaszania poprawek do projektow
uchwal nie pozniej niz na 3 dni przed posiedzeniem pierw-
szej czesci Walnego Zgromadzenia.

5. Zarza,d jest zobowî zany do przygotowania pod wzgledem
formainym i przedlozenia pod glosowanie na kazdej cz§-
sci Walnego Zgromadzenia projektow uchwal i poprawek
zgtoszonych przez czlonkow Spoldzielni.

6. Walne Zgromadzenie moze podejmowac uchwaly jedy-
nie w sprawach objetych porza_dkiem obrad podanym
do wiadomosci czlonkow w sposob okreslony w Statucie
Spoldzielni.

7. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwal
bez wzgledu na liczbe obecnych czlonkow Spoldzielni na
poszczegolnych cze.sciach Walnego Zgromadzenia.

8. Kazdy projekt uchwary poddaje sie, glosowaniu na kazdej
czesci Walnego Zgromadzenia.

9. Warunek, o ktorym mowa w ust.8 uznaje sie za spelniony
rowniez w przypadku, gdy na zebranie danej czesci Wal-
nego Zgromadzenia nie przyszedl zaden z uprawnionych
cztonkow lub gdy czlonkowie obecni na danej czesci Wal-
nego Zgromadzenia nie wzieji udzialu w glosowaniu.

10. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwaty zwykt^ wi^ikszo-
sci^ glosow.

11. Wi^kszosc kwalifikowana wymagana jest:
a) 2/3 gtosow - dla podj^cia uchwary o zmianie statutu

Spoidzielni,
b) 2/3 glosow - dla podj^cia uchwary w sprawie odwolania

czlonka Rady Nadzorczej i Zarza_du,
c) 2/3 gtosow - dla podj^cia uchwafy w sprawie pot^czenia

Spoldzielni,
d) 3/4 glosow - dla podje.cia uchwal w sprawie likwidacji

Spotdzielni.
12. W sprawach likwidacji Spoldzielni, przeznaczenia maj^tku

pozostalego po zaspokojeniu zobowi^zah likwidowanej
Spoldzielni, zbycia nieruchomosci, zbycia zakladu lub innej
wyodrebnionej jednostki organizacyjnej uchwala moze bye
podj^ta bez wzgledu na liczbe obecnych czlonkow Spol-
dzielni.

13. Uchwal? uwaza sie za podj?ta_, jezeli za uchwala, opowie-

dziata si? wymagana wi^kszosc ogolnej liczby oddanych
glosow.

14. Kazda cz^sc Walnego Zgromadzenia moze podja_c uchwa-
t? o przerwaniu obrad bez wyczerpania porz^dku obrad.
Uchwala ta powinna okreslac termin zwolania kontynuacji
przerwanej czesci Walnego Zgromadzenia nie dluzszy niz
30 dni.

15. Zarz^d jest zobowi^zany do powiadomienia cztonkow
o czasie i miejscu dokorkzenia przerwanej czesci Walnego
Zgromadzenia, poprzez wywieszenie zawiadomienia w sie-
dzibie Spoldzielni oraz na klatkach schodowych budynkow
na co najmniej 7 dni przed dniem odbycia przerwanej cz§-
sci Walnego Zgromadzenia.

16. Wnioski dotycz^ce lokalnych problemow tylko jednego
osiedla mog^ bye zglaszane i przegtosowywane zwykl^
wî kszoscî  gtosow wyl̂ cznie na wlasciwej czesci Walnego
Zgromadzenia.

§6
1. Obrady poszczegolnych czesci Walnego Zgromadzenia

otwiera przewodnicz^cy Rady Nadzorczej lub inny upowaz-
niony czlonek Rady.

2. Na kazdej czesci Walnego Zgromadzenia wybierane jest
sposrod czlonkow odre.bne prezydium w skladzie : prze-
wodnicz^cy, zast^pca przewodnicz^cego i sekretarz. Wybor
prezydium przeprowadza si^ w glosowaniu jawnym.

3. W sklad Prezydium moga_ bye wybierani tylko czlonkowie
Spoldzielni i osoby b?d^ce pelnomocnikami czlonkow
osob prawnych uprawnione do uczestnictwa w danej cz?-
sci Walnego Zgromadzenia.

4. Po przeprowadzeniu wyboru Prezydium, otwieraj^cy obra-
dy przekazuje przewodniczenie obradom przewodnicz^ce-
mu czesci Walnego Zgromadzenia.

5. Przewodnicz^cy odczytuje porza,dek obrad podany w za-
wiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.

6. Zadna z cz?sci Walnego Zgromadzenia nie moze skreslic
z porz^dku obrad poszczegolnych spraw oraz nie moze
przelozyc ich rozpatrzenia do nastepnego posiedzenia,
a takze odroczyc swoich obrad. Kazda z cz?sci Walnego
Zgromadzenia moze zmienic kolejnosc rozpatrywania
spraw.

7. Przyjecie porz^dku obrad nast^puje zwykl^ wi^kszoscia^
glosow.

8. Jezeli prezydium inaczej nie postanowi to do:
- zaste,pcy przewodniczqcego nalezy czasowe wyrecza-

nie przewodnicz^cego w przewodniczeniu obradom,
prowadzenie listy osob zgtaszaj^cych si^ do glosu, ko-
munikowaniesi^zkomisjami,

- sekretarza nalezy nadzor nad prowadzeniem listy obec-
nosci i protokolowaniem obrad.

9. Na kazdej czesci Walnego Zgromadzenia w glosowaniu
jawnym wybierane sa_ zwykl$ wi^kszosci^ glosow, sposrod
czlonkow Spoldzielni nast̂ pujqce komisje:

1) Komisja Mandatowo - Skrutacyjna, w skladzie minimum 3
osoby

Do zadah komisji nalezy:
a) sprawdzenie kompletnosci listy obecnosci oraz wazno-

sci mandatow pelnomocnikow osob prawnych - czlon-
kow Spoldzielni oraz przedstawicieli osob z ograniczona,
zdolnosci^ lub pozbawionych zdolnosci do czynnosci
prawnych,

b) sprawdzenie prawidlowosci zwolania danej czesci



Walnego Zgromadzenia i zdolnosci do podejmowania
prawomocnych uchwal,

c) dokonywanie na zarz^dzenie przewodnicza^cego danej
czesci Walnego Zgromadzenia, obliczeh wynikow glo-
sowania i podanie tych wynikow przewodnicza_cemu,
wykonywanie innych czynnosci zwia^zanych z obstug^
glosowania tajnego lub jawnego,

2) Komisje Wnioskowa^wskladzie minimum 3 osoby.
Do zadari Komisji nalezy uporzqdkowanie wnioskow zglo-
szonych w trakcie obrad i skierowanie ich do realizacji
przez poszczegolne organy Spotdzielni.

3) Komisja Wyborcza w skladzie minimum 3 osoby
Do zadah Komisji Wyborczej nalezy:
a) zapoznanie zebranych z listami kandydatow sporza.dzo-

nymi przez Zarz^d na podstawie zgloszeri oraz z listami
osob zglaszanych, ale pominietych na liscie kandyda-
tow z powodu niespelnienia przez te osoby wymogow
okreslonych w Statucie Spoldzielni.

b) opracowanie alfabetycznych list kandydatow i przeka-
zanie ich przewodnicz^cemu obrad

c) przygotowanie kart do glosowania
d) rozdanie czlonkom kart do glosowania
e) przeprowadzenie glosowania i przekazanie kart do Ko-

misji Mandatowo - Skrutacyjnej
10. Komisje wybieraj$ ze swojego grona przewodnicza^cego

isekretarza.
11. Komisje sporza^dzaja^ protokol ze swej dzialalnosci, ktory

podpisuJ3 czlonkowie Komisji.
12. Przewodnicz$cy Komisji skladajq Walnernu Zgromadzeniu

sprawozdaniez czynnosci Komisji.
13. Protokoty Komisji przekazywane sa_ sekretarzowi danej cze-

sci Walnego Zgromadzenia.
§7

1. Obrady tocza, sie zgodnie z kolejnosciq spraw ustalona_ w
porzqdku obrad.

2. Przewodniczqcy Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej kaz-
dej czesci Walnego Zgromadzenia przedstawia protoko!
stwierdzaja,cy prawidlowosc zwolania Walnego Zgroma-
dzenia oraz zdolnosc do podejmowania uchwal.

3. Kazda, spraw^ wnoszona_ pod obrady czesci Walnego Zgro-
madzenia referuje przedstawidel organu, do ktorego kom-
petencjiona nalezy lub innaosoba upowazniona przez Za-
rza.d Spotdzielni.

4. Po zreferowaniu sprawy przewodnicz^cy czesci Walnego
Zgromadzenia otwiera dyskusje, w pierwszej kolejnosci
udzielaja^c gbsu osobom zgiaszaja^cym pytania, a nastep-
nie dyskutantom wg kolejnosci zgroszeh. Na zarzqdzenie
Przewodnicz^cego, zgloszenia powinny bye dokonywane
na pismie z podaniem imienia i nazwiska.

5. Walne Zgromadzenie moze podja^c decyzj? o przeprowadze-
niu dyskusji nad kilkoma punktami porz^dku obrad tqcznie.

6. Czas wystqpienia w dyskusji nie moze przekraczac 5 minut.
7. CzJonkom Rady Nadzorczej, Zarza,du oraz przedstawicie-

lom Zwia^zku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spotdzielczej,
przystuguje prawozabierania gtosu poza kolejnosciq.

8. Przewodnicza^cy danej czesci Walnego Zgromadzenia ma
prawo zwrocic uwage osobie zabieraja^cej glos, jezeli od-
biega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przezna-
czony na wypowiedz. W przypadku nie zastosowania sie
mowcy do uwag, przewodniczqcy Walnego Zgromadzenia
odbiera mu glos.

9. Przewodnicza_cy moze odmowic udzielenia glosu osobie,
ktora w danej sprawie juz przemawiata.

10. W sprawach formalnych przewodnicza^cy Walnego Zgro-
madzenia udziela glosu poza kolejnosci^.
Za wnioski w sprawach formalnych uwaza sie wnioski do-
tyczqce:
a) sposobu gtosowania,
b) glosowania bez dyskusji,
c) zakohczenia dyskusji,
d) zamkniecia listy mowcow,
e) zarza^dzenia przerwy,
f) innych sprawformalnych mogqcych miecznaczeniedla

przebiegu i wyniku obrad oraz glosowari.
11. W dyskusji nad wnioskarni w sprawach formalnych mog^

zabrac glos jedyniedwaj mowcy jeden,,za"ijeden,,przeciw"
wnioskowi.

12. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyj-
muje w glosowaniu jawnym zwykla^ wiekszoscia, gtosow.

§8
1. Po zamkni^ciu dyskusji nad poszczegolnymi punktami po-

rz^dku obrad przewodnicza,cy danej czesci Walnego Zgro-
madzenia zarza^dza glosowanie, jesli okreslona sprawa wy-
maga podjecia uchwaly przez Walne Zgromadzenie.

2. Przed przystapieniem do glosowania nad uchwalami prze-
wodnicza^cy informuje zebranych o poprawkach do projek-
tu uchwal przez czlonkow SpoWzielni. Poprawki poddaje
sie pod glosowanie na kazdej czesci Walnego Zgromadze-
nia.

3. Kazda uchwala poddana glosowaniu na danej czesci Wal-
nego Zgromadzenia powinna miec nadany numer kolejny,
date podjecia i tytul okreslaja_cy sprawe, w ktorej uchwala
zostala podjeta.

§9
1. Glosowanie jest jawne.
2. Glosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa st£ przy

pomocy mandatow wydawanych czbnkom przy podpisy-
waniu listy obecnosci.

3. Gtosowanie jawne odbywa sie oddzielnie w sprawie kazdej
uchwaly przez podniesienie mandatu na wezwanie prze-
wodnicz^cego kazdej czesci Walnego Zgromadzenia :,,Kto
jestza uchwala_" a nastepnie :,,Ktojest przeciwko uchwale".

4. Glosowanie tajne przeprowadza si^ tylko w sprawie wybo-
row i odwolania czlonkow Rady Nadzorczej oraz czlonkow
Rad Osiedli i odwolania czlonkow Zarza_du wg zasad okre-
slonych w Statucie Spotdzielni.

5. Komisja Mandatowo - Skrutacyjna oblicza gtosy oraz
ogtasza wynik glosowania, na podstawie ktorego prze-
wodnicza_cy czesci Walnego Zgromadzenia stwierdza, czy
uchwala zostala przyjeta. Wynik glosowania i stwierdzenie
przewodnicza^cego powinno bye odnotowane w protoko-
le czesci Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do kazdej
uchwaly oddzielnie.

§10
1. Z obrad kazdej czesci Walnego Zgromadzenia sporz^dza

sie. protokot, ktory podpisuja_ przewodnicza_cy i sekretarz
zebrania.

2. Protokol z obrad danej czesci Walnego Zgromadzenia spo-
rz^dza si^wterminie do 7dniod dnia odbycia danej czesci
Walnego Zgromadzenia.

3. Protokol i uchwaly kazdej czesci Walnego Zgromadzenia
53 jawne dla czlonkow Spoldzielni, przedstawicieli zwiqzku
rewizyjnego, w ktorym Spoldzielnia jest zrzeszona oraz dla
Krajowej Rady Spoldzielczej.

4. Protokoly z obrad kazdej czesci Walnego Zgromadzenia
przechowuje Zarz^d Spoldzielni przez 10 lat.



5. Przebieg obrad danej czesci Walnego Zgromadzenia moze
bye utrwalony za pomoca^ urz^dzeh rejestruja,cych dzwiek
i obraz, o czym cztonkowie bior^cy udzial w zgromadzeniu
powinni bye uprzedzeni.

6. Wcia^gu 14dni po odbyciu ostatniej czesci Walnego Zgro-
madzenia, Kolegium ztozone z prezydiow poszczegolnych
czesci Walnego Zgromadzenia zwotane przez Zarza.d Spot-
dzielni na podstawie protokolow tych zebrari, potwierdza,
ktore uchwaty zostaty podjete, a ktore nie zostaty podjete.
Kolegium wybiera ze swego grona przewodnicza^cego.

7. Na protokol obrad Walnego Zgromadzenia sktadajq si$
poszczegolne protokoty wszystkich jego czesci i protokot
z obrad Kolegium.

8. Uchwaî  uwaza si£ za podjeta^ jezeli za uchwala^ opowie-
dziata si$ wymagana w statucie wi^kszosc ogolnej liczby
oddanych glosow na Walnym Zgromadzeniu.

9. Protokol z obrad kolegium i podjete uchwaty podpisuja^
przewodnicza_cy obrad i sekretarze poszczegolnych czesci
Walnego Zgromadzenia.

10. Protokol, o ktorym mowa w ust. 2 stanowi integralna, czesc
protokolu Walnego Zgromadzenia.

11. Spoldzielnia prowadzi rejestr uchwat podjetych przez Wal-
neZgromadzenie.

12.0 przyjetych tub nie przyjetych uchwatach przez Walne
Zgromadzenie, w tym o wynikach wyborow, Zarza^d poin-
formuje wszystkich cztonkow Spotdzieini w drodze komu-
nikatu poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogto-
szeh w biurze Zarz^du Spotdzieini oraz w Administracjach
Osiedli w cia.gu 21 dni od zakohczenia ostatniej czesci Wal-
nego Zgromadzenia.

§14
Gtosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla czion-

kow Zarza/du odbywa sie dla kazdego czlonka Zarz^du odr^b-
nie w sposob jawny.

§15

1. Uchwaly Walnego Zgromadzenia obowia,zuja_ wszystkich
cztonkow Spotdzieini oraz wszystkie jej organy.

2. UchwaJa sprzeczna z ustaw^jest niewazna.
§16

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie roz-
strzygaj^ poszczegolne czesci Walnego Zgromadzenia. W kwe-
stiach porz^dkowych decyzje podejmuj^ prezydia poszczegol-
nych czesci Walnego Zgromadzenia.

§17
Regulamin wchodzi w zycie z dniem uchwalenia przez

Zebranie Przedstawicieli Cztonkow Spoldzielni w dniu
26.06.2010 r. (Uchwala Nr 12 Zebrania Przedstawicieli Czton-
kow).

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Pracowniczej Spoldzielni

Mieszkaniowej ,,KOLE JARZ"
zdzialalnosci w 201 Or.

W 2010 roku zakohczyta dziatalnosc Rada Nadzorcza ka-
dencji 2006 - 2010. W dniu 26 czerwca 2010 roku, Zebranie
Przedsiawicieli Czionkow uchwatq Nr 13 dokonato wyboru
Rady Nadzorczej na nowq kadencje, ktora w mysl przepisow
ustawy o spotdzielniach mieszkantowych wprowadzonych no-
wela. zdnia31 Iipca2007r.wynosi3lataitrwacbedziedoroku
2013.

W dniu 8,07.2010 r. odbyto si^ pierwsze posiedzenie no-
wej Rady, na ktorym dokonano wyboru Przewodniczacego,

Zastepcy i Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Przewodniczqcych
Komisji Problemowych.

Stan osobowy i struktura organizacyjna Rady przedstawia
si^ nastepuj^co:

PREZYDIUM RADY
1. MazurPiotr
2. Jaworski Jozef
3. Madoh Wieslawa
KOMISJA REWIZYJNA
1. Hoffman Antoni
2. Czubak Marian
3. Pastucha Jan
4. Mazus Andrzej
5. Koziar Stanislaw

Przew. Rady
Z - c a Przewodnicz. RN
Sekretarz

Przewodniczqcy
Z-ca Przewodniczacego
Czlonek
Cztonek
Cztonek

KOMISJA SAMORZADOWO-ORGANIZACYJNA
1. D^bkowska Irena Przewodniczqcy
2. Chodorowska Bozena Z- ca Przewodniczacego
3. Krystyna Rymarczyk Cztonek
4. Gorecki Stanistaw Czlonek
5. Marzec Barbara Czlonek
KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
1. Ga.siorowski Ryszard Przewodnicz^cy
2. Cisek Mieczyslaw Z - ca Przewodniczacego
3. DysMarianna Czlonek
4. MrozJanina Cztonek
5. Wojtal Jerzy Cztonek
SPOLECZNA KOMISJA MiESZKANlOWA
1. Roj Halina Przewodniczqca
2. Skotnicka Bozenna Z - ca Przewodnicz^cej
3. Lewandowska Maria Cztonek

W sktadzie licz^cej 21 osob Rady Nadzorczej znalazto si^ 13
osob, ktore pracowaty w poprzedniej kadencji, 6 osob weszlo
do sktadu tego gremium po raz pierwszy, 2 osoby pracowaty
w roznych okresach w poprzednich kadencjach.Taka sytuacja
pozwala na zachowanie cia_gtosci dzialalnosci i dobra_ znajo-
mosc zagadnieh, ktorymi zajmowata si§ Rada w ostatnich la-
tach, z drugiej zas strony na wtqczanie do jej prac osob nowych,
wykazuj^cych si^ inicjatyw^ i checia^ spotecznego dziatania na
rzecz Spotdzieini.

W minionym roku odbyto si$ ogotem 9 plenarnych po-
siedzeri Rady Nadzorczej w tym 5 posiedzeh nowej kadencji.
Odbyty si§ tez 3 posiedzenia Prezydium Rady i 12 posiedzeh
Komisji Problemowych.

Na posiedzeniach plenarnych podjetot^cznie 109 uchwat.
Wykonujqc swoje statutowe kornpetencje dziataj^ca

w okresie I polrocza ubiegtego roku Rada Nadzorcza poprzed-
niej kadencji zajmowala si^ w gtownej mierze nast^puja^cymi
zagadnieniami:
- zatwierdzita plan gospodarczy Spotdzieini na 2010 rok oraz

plany wptywow i kosztow poszczegolnych nieruchomosd,
- przeprowadzila analize^ wykonania zadah gospodarczych

i przyjeta sprawozdanie z realizacji tych zadah za 2009 rok,
- dokonala podziatu cztonkow na grupy czlonkowskie, po-

dziatu mandatow przedstawicieli na Zebranie Przedstawi-
cieli i Cztonkow Rady Nadzorczej,

- przeanalizowala i zaakceptowata projekt zmian w statucie
Spotdzieini i projekt regulaminu obrad Walnego Zgroma-
dzenia, ktore przedstawione zostaty na zebraniach grup
cztonkowskich, a nastepnie na Zebraniu Przedstawicie-
li Cztonkow. Zebranie Przedstawicieli Cztonkow w dniu
26.06.2010 r. podjeto uchwaty o zatwierdzeniu w/w mate-
rialow.



- rozpatrzyta wnioski dotycza^ce spraw zwia,zanych z czlon-
kostwem w Spoldzielni,

- przeanalizowala wyniki badania sprawozdania finanso-
wego Spotdzielni za 2009 rok przez Biegtego Rewidenta,
a takze wyniki innych kontroli, dokonala oceny catoksztattu
dzialalnosci Spoldzielni i przedstawita ja, na Zebraniu Przed-
stawicieli Cztonkowwczerwcu 2010roku.
W II potroczu 2010 roku Rada Nadzorcza obecnej kadencji

zajmowala si^ nastepuja.cymi sprawami:
- dokonata analizy dzialalnosci gospodarczej Spotdziel-

ni i przyjela sprawozdanie z tej dzialalnosci za I polrocze
201 Or.,

- zatwierdzita zalozenia do planu gospodarczego Spotdzielni
na 2011 rok,

- zatwierdzila stawki eksploatacyjno - remontowe w sktadni-
kach zaleznych od Spoldzielni,

- podwyzszyla odpis na fundusz remontowy dla bud. Pogod-
na 40 - na wniosek wynikaja^cy z inicjatywy mieszkancow
tego budynku,

- wynegocjowata i ustalita cen$ zbycia prawa wieczystego
uzytkowania dziatki o pow. 55 m2 przy ul. Swietochowskie-
goidziatekola^cznej powierzchni 303m2 przy ul. Pawiej,

- dokonala analizy stanu zatrudnienia w Spoldzielni i za-
twierdzila struktur^ organizacyjna, Spotdzielni na 2011 rok,

- dokonala wyboru Bieglego Rewidenta do zbadania spra-
wozdania finansowego Spoldzielni za 2010 rok,

- rozpatrzyla wnioski w sprawach zwiqzanych z czlonko-
stwem w Spoldzielni.

Szczegolna^ wage przywia,zywata Rada na przestrzeni
calego roku do spraw gospodarczo - finansowych Spoldziel-
ni. Calosciowa ocena dzialalnosci gospodarczej Spoldzielni
dokonana zostate dwukrotnie, tj. za I polrocze i za caty rok.
Zawarte w planie gospodarczym wskazniki konfrontowano
z fatycznym wykonaniem poszczegolnych pozycji planu.
Nieznaczne rozbieznosci, jakie wystqpify w analizie wykona-
nia zadah za I polrocze 2010 roku Rada Nadzorcza uznala za
uzasadnione zwazywszy na wysokie wydatki poniesione na
zimowe utrzymanie nieruchomosci i obowiqzkowe przegla/
dy techniczne. Rada Nadzorcza kazdorazowo zalecala prze-
strzeganie dyscypliny finansowej, oszczedne gospodarowa-
nie srodkami Spotdzielni, a takze konsekwentne, skuteczne
egzekwowanie naleznosci czynszowych jako warunku za-
chowania ptynnosci finansowej- Na podstawie przedstawio-
nych analiz i przeprowadzonych kontroli przez Komisje Re-
wizyjna^ Rady jak rowniez bieza^ce monitorowanie realizacji
planowanych zadah Spotdzielni przez Rady Osiedli mozna
stwierdzic, ze sq respektowane zalozenia planowe, co nale-
zy traktowac jako dowod prawidiowego gospodarowania
srodkami Spoldzielni. Pozytywna ocena dzialalnosci gospo-
darczej i finansowej Spotdzielni jest zbiezna z ocena, sformu-
fowana_ przez Bieglego Rewidenta badajqcego sprawozdanie
finansowe za 2010 rok.

W centrum zainteresowania Rady byty sprawy zwiqzane
z eksploatacja, i gospodark^ remontowo - konserwacyjna.
zasobow. Czbnkowie Rady Nadzorczej b^da^cy w zdecydo-
wanej wi^kszosci rownoczesnie cztonkami Rad Osiedli brali
aktywny udziat w tworzeniu osiedlowych planow remontow
i konserwacji, a nastepnie na biezqco sledzili ich realizacje.
Trzeba stwierdzic, ze sluzby Spoldzielni wykazujq nalezyta^
trosk^ w ramach posiadanych srodkow finansowych o stan
techniczny zasobow, czego dowodem sa. zadbane zarow-
no pod wzgledem technicznym jak i estetycznym budynki,

wyremontowane i wymienione nawierzchnie drog osiedio-
wych i cia^gow pieszojezdnych, zadbana, wlasciwie piel^gno-
wana, bogata osiedlowa zieleh.

Miniony rok przebiegal pod znakiem przygotowywania
materialow i sporzqdzania wnioskow o srodki unijne. Temat
ten byl kilkakrotnie przedmiotem posiedzeri plenarnych Rady
Nadzorczej, ktora mobilizowala Zarza,d i popierala jego dziala-
nia zmierzaja^ce w kierunku pozyskania srodkow unijnych. Na-
lezy stwierdzic, ze opracowane profesjonalnie wnioski zostaly
w terminie zlozone i przeszly w wiekszosci pozytywnie pierw-
sz^ selekcje.

Rada Nadzorcza interesowala si^ na biez^co przebiegiem
prac dociepleniowych w os. Pogodna. Wynik przeprowadzo-
nego w 2009 roku referendum pozwolil docieplic w calosci
z udzialem srodkow z kredytu bankowego jeden budynek.
Negatywny co do propozycji zacia^gniecia kredytu z premia.
termomodernizacyjn^ wynik referendum nie zniech^cil do
powtornego przeanalizowania problemu mieszkancow bu-
dynku Pogodna 40. Z inicjatywy jednego mieszkahca obecne-
go czlonka Rady Nadzorczej i Rady Osiedla przeprowadzono
ponowny sondaz, w wyniku ktorego wiekszosc mieszkancow
opowiedziala si$ za zaciqgnieciem kredytu i dociepleniem bu-
dynku w calosci.

Na wniosek Zarza^du Spoldzielni wynikaja^cy z inicjatywy
mieszkancow budynku Pogodna 40, Rada Nadzorcza podjela
uchwale^ o podwyzszeniu z dniem 1 stycznia 2011 roku odpisy
na fundusz remontowy o 0,10 zl/m2, tj. z kwoty 1,30 zl/m2 na
1,40zl/m2.Wodpisietym uwzgledniona jestsplata kredytu.

W ramach porzqdkowania spraw terenowo - prawnych Ze-
branie Przedstawicieli Czlonkow podĵ lo w 2004 roku uchwa-
ty wyrazaja.ce zgode na zbycie niewielkich dzialek beda^cych
w wieczystym uzytkowaniu Spoldzielni, a faktycznie uzytko-
wanych przez prywatnych wlascicieli posesji granicza^cych z te-
renami Spoldzielni. Zgodnie z dyspozycja, zawarta, w uchwa-
lach Zebranie Przedstawicieli, Rada Nadzorcza w oparciu o wy-
ceny rzeczoznawcow i opinie prawne, posilkujqc si^ opiniami
Rad Osiedli negocjowata ceny zbycia tych dzialek beda^cych
nieprzydatnymi dla Spoldzielni skrawkami terenu na rzecz fak-
tycznie uzytkuja^cych je osob.

W ten sposob ustalono cen? zbycia dzialki o pow. 55 m2 po-
tozonej przy ul. Swietochowskiego na kwot^ 4785 zt i cen$ zby-
cia kawalkow dzialek o Iqcznej pow. 303 m2 pobzonych przy ul.
Pawiej 97 na kwote^ 28785 zl.

Wiekszosc podjetych w 2010 roku uchwal, bo az 93 do-
tyczylo spraw zwia.zanych z cztonkostwem w Spoldzielni.
W oparciu o § 19 ust.2 pkt 2 Statutu Spoldzielni, Rada Nadzor-
cza podjela 79 uchwal o wykluczeniu ze Spoldzielni czlonkow
majqcych status oczekuj^cych na mieszkania. Osoby te figuro-
waty w rejestrach jako czlonkowie, jednak przez wiele lat nie
utrzymywalyzeSpoldzielniqzadnych kontaktow, nieodpowia-
dafy tez na propozycje objecia mieszkah budowanych przy ul.
Kretej czytez mieszkanztzw. odzysku.Wzwia^zkuztym, ze nie
informowaly Spoldzielni o zmianie adresu zamieszkania, wysy-
lana korespondencja zwracana byla przez poczt^ z adnotacja.
,,adresat nieznany" lub,,adresat wyprowadzil sie". Rada Nadzor-
cza podjela tez 3 uchwaly o wykresleniu z rejestru czlonkow.
Dotyczyfy one osob, ktore utracity prawo do lokalu poprzez
zbycie, egzekucj§ lub utrat^ prawa do mieszkania w wyniku
podzialu maja.tku po rozwodzie i nie zlozyly pisemnej rezygna-
cjizczlonkostwa.

Z powodu znacznych zadluzeh czynszowych 8 osob po-
siadajqcych lokatorskie prawo do lokalu wykluczono z grona
czlonkow Spoldzielni, natomiast 3-em osobom wykluczonym



w latach wczesniejszych przywrocono czlonkostwo po calkowi-
tejsplaciezadluzenia wrazzodsetkamii kosztamisajdowymi.

Kazdego roku podejmowana jest uchwala zatwierdzaja^ca
strukture^ organizacyjn^ sluzb etatowych Spoldzielni. Trady-
cyjnie juz, przed podj^ciem tej uchwafy, Rada Nadzorcza za-
siegala opinii Rad Osiedli co do struktury poszczegolnych Ad-
ministracji, a opinie^ w sprawie struktury biura Zarzqdu i calej
Spoldzielni wyrazala Komisja Samorz^dowo - Organizacyjna
Rady. Nalezy z zadowoleniem stwierdzic, ze stan zatrudnienia
w Spoidzielni utrzymuje sie^ na tym samym poziomie od kilku
lat, co przy wyja_tkowo czesto zmieniajqcych si$ przepisach
i stafym poszerzaniu si§ zakresu zadah nalezy traktowac jako
zjawisko pozytywne.

W ramach korespondencji kierowanej do Rady Nadzorczej
w minionym roku wplyneto 29 pism, z tego:
• 8 pism do wiadomosci Rady (adresatem byt Zarz^d Spol-

dzielni)
• 4 pisma zawieraja.ce prosby o uchylenie uchwat o wyklu-

czeniu (3 zalatwiono pozytywnie, jedna prosba oddalona
z uwagi na niesptacone w pelni zadluzenie)

• 1 pismo w sprawie rozlozenia na raty {zalatwiono negatyw-
nie z uwagi na niedotrzymywanie wczesniej ustalonych ter-
minow)

• 2 pisma dot. wykupu dziatek bedqcych w faktycznym uzyt-
kowaniu osob zamieszkalych posesje sa.siaduj^ce ze Spol-
dzielniq (podjeto uchwaty ustalaj^ce ceny zbycia dziatek -
omowiono odr^bnie w niniejszym sprawozdaniu)

• 2dotyczylorob6ttermomodernizacyjnych wykonywanych
wosiedlach

• 1 stanowilo interwencj^ w sprawie remontu dachu w bud.
Olchowa 6
2 pisma dot. usterektechnicznych w mieszkaniu

• 2 pisma dotyczyfy rozliczenia kosztow ciepta
• 1 stanowilo prosbe- o wyrazenie zgody na podnajem miesz-

kania
1 dotyczyto przeksztalcenia lokatorskiego prawa do lokalu
w odr^bnq wlasnosc
1 pismo w sprawie przyspieszenia wymiany stolarki
1 pismo Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
dotyczqcej udzielenia pomocy lokatorce w sprawie budo-
wy pomieszczenia na wozek inwalidzki

• 2 pisma kwestionuj^ce zatwierdzone stawki czynszowe
• 1 w sprawie cofni^cia wypowiedzenia umowy najmu loka-

lu uzytkowego

Wszystkie pisma przed ich kohcowym rozpatrzeniem przez
Rade, byly wczesniej rozpatrywane przez odpowiednie Komi-
sje Problemowe, ktore wnikliwie analizowafy problem, a w ra-
zie koniecznosci dokonywaty wizji lokalnej w mieszkaniach lub
osiedlach po to, by ostateczna decyzja Rady znajdowata obiek-
tywneuzasadnienie.

Z zadowoieniem nalezy stwierdzic, ze poza jednym pi-
smem nie odnotowano korespondencji dotycza_cej przy-
spieszenia wymiany stolarki w mieszkaniach, co byto zja-
wlskiem czestym w latach poprzednich. Ten, najbardziej
newralgiczny problem w Spotdzielni na przestrzeni ostat-
nich lat zostal juz rozwia^zany w os. Bronowice - Maki, w po-
zostafych osiedlach proces wymiany zostanie zakohczony
w ci^gu 2 lat. Wptyw na to miala niewqtpliwie rozsa_dna
polityka prowadzona przez Rad^ Nadzorczq we wspofpracy
z Zarza^dem Spotdzielni i Radami Osiedli odnosnie ustalania
odpisu na fundusz remontowy i odpowiednie gospodaro-
wanie tym funduszem.

Nie odnotowano w minionym roku pism zawieraja_cych
uzasadnione skargi na prac$ jednostek organizacyjnych Spol-
dzielni, co swiadczy o prawidlowym wypelnianiu przez nie na-
lozonych obowi^zkow.

Reasumuj^c na podstawie okresowych analiz dziatalnosci
gospodarczej Spotdzielni, a takze w oparciu o wyniki bilanso-
we i opinie Biegtego Rewidenta kontrolujqcego roczne spra-
wozdanie finansowe Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia efekty
gospodarcze i organizacyjne spotdzielni, ktore upowazniaja, do
wystqpienia do Walnego Zgromadzenia Cztonkow z wnioskiem
0 udzielenie absolutorium Cztonkom Zarza^du za 2010 rok.

W roku biezqcym niezaleznie od ogolnego nadzoru nad
dziatalno^cia^ Spotdzielni i dbatosciq o jej dobra, kondycj^finan-
sowa,, Rada Nadzorcza sledzic bedzie na biezqco sprawy zwia.-
zanezubieganiem sie Spotdzielni osrodki unijne, a w razie ich .
pozyskania czuwac nad prawidtowym wydatkowaniem.

Szczegoln^ uwag^ zwroci Rada Nadzorcza na problem za-
dluzeh czynszowych i efekty prowadzonej w Spoldzielni dzia-
lalnosci windykacyjnej. Jest to zagadnienie szczegolnie wazne
w sytuacji prowadzenia rozliczeti finansowych na poziomie
nieruchomosci. Poziom zadluzeri ma takze zasadniczy wptyw
na zachowanie pfynnosci finansowej Spoldzielni.

Rada Nadzorcza wyraza przekonanie, ze w tych przedsie-
wzieciach tak, jak dotychczas bedzie mogla liczyc na wspot-
prac$ i wsparcie ze strony Rad Osiedli i innych cztonkow, kto-
rzy wykazuj^ wiele dbatosci o sprawy mieszkahcow osiedli
1 wspotuczestnicza. w roznych formach zycia Spoldzielni.

Sprawozdanie zostalo przyjete na posiedzeniu plenarnym
Rady Nadzorczej w dniu 14.04.2011 r.

Prezydium Rady Nadzorczej
Pracowniczej Spoldzielni
Mieszkaniowej ,,Kolejarz"

PiotrMazur
JozefJaworski

Wiestowa Madori



SPRAWOZDANIE
(skrocone)

Zarzajdu Pracowniczej Spotdzielni Mieszkaniowej,,KOLEJARZ"w Lublinie z dzialalnosci w 2010 r.

I. Stan organizacyjny Spoidzielni.
Na koniec2010r. Spotdzielni^stanowito:
6963 cztonkow, w tym: 6835 czlonkow i wspolczlonkow mieszkaja_cych, 87 czlonkow oczekujaxych, 15 cztonkow posiadaja^-

cych prawo do lokalu uzytkowego, 25 posiadaja_cych prawo tylko do garazu, 1 posiadaj^cy prawo do garazu i lokalu uzytkowego.
Liczba osob posiadaja.cych prawo do lokalu bez czlonkostwa w Spotdzielni wynosila 1025, z czego 1006 osob posiadalo prawo

do lokalu mieszkalnego, 15 do garazy i 4 do lokalu uzytkowego.
Spoldzielni^ kierowal Zarza_d w skladzie:

inz. Ryszard Petkowicz - Prezes Zarza_du

mgr. inz.Witold Pawlowski - Z - c a Prezesa Zarzajdu ds. Eksploatacyjno-Technicznych

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

W2010 roku odbytosie47 posiedzeh Zarza_du (w tym 18 wsprawach czbnkowskich), na ktorych rozpatrywane byly sprawy
wymagaj^ce decyzji kolegialnych.

Srednie zatrudnienie wyniosb 139 etatow.

II. Dzialalnosc czfankowsko - mieszkaniowa
Mozliwosc swobodnego dysponowania lokalami mieszkalnymi i uzytkowymi o statusie wtasnosciowym lub odrebnej wla-

snosci powoduje, ze trwa nieustanny ruch tymi lokalami. Sta^d tez dzialalnosc cztonkowsko - mieszkaniowa polegala w duzej mie-
rzenaobsludzeczbnkowSpoldzielniiosobnieb^da^cychczbnkami wzakresiesprawzwia^zanychzezbywaniem inabywaniem
lokali, dziedziczeniem, spadkobraniem, darowiznami, zamianami i.t.p. W ramach tej dziatalnosci w poczet czlonkow Spotdzielni
przyjeto 26 osob, w tym 9 osob z tytulu kupna spoldzi el czego wlasnosciowego prawa do lokalu i odrebnej wtasnosci, 8 - w wyniku
darowizn, 3-wzwia^zkuznabyciem lokali wdrodze przetargowna ustanowienieodrebnej wtasnosci, 6-zinnych tytutow.Z reje-
stru czlonkow mieszkaj^cych skreslono 268 osob, w tym 110 z tytulu sprzedazy wlasnosciowego prawa do lokalu, 51 z tytulu da-
rowizny, 95 w zwia_zku ze zgonem, 3 z racji wzajemnej zamiany, 9 osob zrezygnowalo z czlonkostwa. O 182 osoby zmniejszyla si§
liczba czlonkow oczekuja^cych, w wyniku wykluczenia, wykreslenia, rezygnacji z oczekiwania na mieszkanie, w 2-u przypadkach
w zwiqzku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych w ramach Spoldzielni.

W 201 Or. Spotdzielnia posiadala dozasiedlenia 8 lokali mieszkalnych, pozyskanych w wyniku eksmisji ba^dzw wyniku zgonu
glownego lokatora i braku spadkobiercow. Mieszkania te zostaly rozdysponowane w drodze przetargow oglaszanych w lokalnej
prasie(4-w2010r. i4-w2011 r.J.Wylicytowana wtrakcie przetargow kwotaponadoszacowanqwartosc lokali wyniosla w 2010
r.9 tys. zl. Lqcznie w 2010 roku wlascicieli ba.dz glownych lokatorow zmienilo 319 mieszkah.

Kontynuowano proces uwlaszczania mieszkan i lokali uzytkowych, w ramach ktorego zawarte zostaly 103 umowy notarialne
ustanowienia i przeniesienia prawa odrebnej wlasnosci, w tym 97 dotyczylo lokali mieszkalnych, 6 garazy.

Liczb$ mieszkah i ich rodzaje w rozbiciu na osiedla pokazuje ponizsza tabela. Stan na 31 .XII.2010 r.
Tabela Nr 1

Osiedle

Kalinowszczyzna
Bronowice- Maki
im. Kruczkowskieqo
Poqodna
Lakowa
Rowerowa 13
Razem w Spoldzielni

Prawo
odrebnej wlasnosci

1078
1105
961
788
66
1

3999

Spoldzielcze
wlasnosciowe

prawo do lokalu
965
790
701
245
161

1
2863

Spoldzielcze
lokatorskie prawo

do lokalu
48
132
26
33
-
-

239

Umowy najmu

17
3
8
14
-

23
65

Razem

2108
2030
1696
1080
227
26

7167

Prawo odrebnej wlasnosci posiadalo na koniec 2010 roku 200 lokali uzytkowych, w tym 191 garazy.
Lokale uzytkowe w liczbie 14 posiadaly status spoldzi el czego wlasnosciowego prawa do lokalu.
Z uwagi na niesplacone znaczne zobowi^zania finansowe wobec Spoldzielni i brak tytulu prawnego do zajmowanych lokali

zasfjdzone zostaly wyroki nakazuja^ce eksmisjez zajmowanych lokali.
Nadzieh 31.XII.2010r. Spoldzielnia posiadaia 33 wyroki eksmisyjne, w tym 11 bezuprawnien do lokalu socjalnego, 22 z przy-

znanymi uprawnieniami dotakiego lokalu, W 2010 roku wykonane zostaty dwie eksmisje do lokalu socjainego. Dobrowolnie prze-
kazanyzostaldo dyspozycji Spoldzielni jeden lokal mieszkalny przezosob^ posiadaja/za, znaczne zadluzeniei zasqdzona^ eksmisje
z lokalem socjalnym. Osoba ta zaspokoila swoje potrzeby mieszkaniowe we wlasnym zakresie. Nalezy dodac, ze juz w roku 2011
Urza^d Miasta wskazal 6 lokali socjalnych z czego: 2 osoby ze wskazanymi lokalami socjalnymi dokonaly pelnej splaty zadluzenia,
1 osoba przeprowadzila siedo lokalu socjalnego, 3 osoby pozostaj^ wtrakcie oczekiwania na zawarcie umowy na iokal socjalny.

W ramach dzialalnosci czlonkowsko - mieszkaniowej prowadzona byla korespondencja i codzienna obsiuga interesantow
polegaj^ca na udzielaniu informacji z zakresu spraw zwi^zanych z tytuiami prawnymi do lokali, nt. sposobu zalatwiania rozno-
rodnych formalnosci mieszkaniowych.



III. Dziatalnosc remontowo - konserwacyjna.
W2010rokuSpoldzielniazarz^dzata 129budynkami, wtym 112 budynkami mieszkalnymi.
W zasobach Spoldzielni znajdowalo sie 7167 mieszkari, 126 lokali uzytkowych i 472 garaze.
Wiek budynkow mieszkalnych obrazuje ponizsza tabela:

Struktura procentowa wieku budynkow mieszkalnych w zasobach PSM,,Kolejarz"
Tabela nr2

Lp

1

2

3

4

5

6

7

Osiedle

Kalinowszczyzna

Bronowice Ill-Maki

Kruczkowskiego

Pogodna

La^kowa

ul. Rowerowa 13

ul. Kruczkowskiego 22

Razem:

Struktura procentowa

Hose bu-
dynkow
ogolem

34

32

23

19

2

1

1

112

100%

Liczba budynkow wg lat eksploatacji

do 10

1

1

0,9%

11 do 20

2

1

2

5

4,5%

21 do 25

1

8

9

8%

26 do 30

2

2

10

14

13%

31 do 35

3

4

6

13

12%

36 do 40

1

12

14

1

1

29

26%

41 do 45

27

4

31

27,68%

powyzej
46
3

6

1

10

8,93%

Wiek budynkow w znacznym stopniu determinuje zadania w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Z powyzszej
tabeli wynika, ze najwierej budynkow bo az 75% posiada 30 i wiecej lat, co wymusza ponoszenie znacznych nakfadow finanso-
wych na zapobieganie skutkom starzenia si? i wieioletniego eksploatowania, a w wielu sytuacjach usuwania wad powstalych na
etapie budowy. Stale podwyzszanie standardow zarowno w dziedzinie technicznych rozwia.zari budowlanych jak tez w zakresie
estetyki budynkow i osiedli wymusza fakt wejscia Polski do Unii Europejskiej i mozliwosc korzystania z rozwiqzah zastosowanych
w innych, wysoko rozwinietych krajach europejskich.

Utrzymanie zasobow w nalezytym stanie technicznym, poprawa warunkow zamieszkiwania i dbalosc o estetyk? budynkow
i ich otoczenia - to podstawowe zadania sluzb Spoldzielni. Zgodnie z przyj^tymi rocznymi planami rzeczowo - finansowymi ro-
boty remontowo - konserwacyjne wykonywane byly silami zatrudnionych w Administracjach Osiedli konserwatorow, a roboty
wymagaja.ce specjalistycznego sprzetu zlecane byly wykonawcom zewn^trznym, w drodze publicznych otwartych przetargow.
Nadzor nad wtasciwym wykonywaniem robot remontowych sprawowali Z - cy Kierownikow Administracji Osiedli posiadaja.cy
wymagane prawem uprawnienia budowlane.

Zestawienie wazniejszych robot finansowanych funduszem remontowym, wykonanych w Spotdzielni w 2010 roku
przedstawia ponizsza tabela:

Zestawienie robot remontowych wykonanych wOsiedlach PSM,,Kolejarz" w 2010 r.
Tabela nr3

Lp

1

2

3

4

5

6

7

8

Wyszczegolnienie robot

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach

w tym wyplata ekwiwalentu za wymiane
stolarki
Wymiana stolarki okiennej na klatkach
schodowych

Wymiana stolarki okiennej w pralniach i
suszarniach

wymiana stolarki okiennej w piwnicach

Doszczelnienie instalacji gazowej w
mieszkaniach

Remont balkonow

Malowanie klatek schodowych - budynki niskie

Malowanie klatek schodowych - budynki
wysokie

Jedn miary

szt mieszkaii

szt.okien

Kwota ogolem

mieszk.

budynki

szt.

budynki

szt.

budynki

szt.

mieszkah

budynki

szt.

budynki

szt.

budynki

szt.

Spoldziel-
nia Ra-

zem
337

1539

1091991

188

8

168

17

134

28

519

176

14

140

6

31

6

6

EB

109

432

261122

68

1

10

139

2

22

3

4

3

3

EM

39

152

96808

18

1

32

11

86

21

425

35

4

110

3

3

EK

70

307

370061

55

5

85

6

48

6

84

8

8

3

27

EP

119

648

364000

47

Et

2

51

2



9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Vlalowanieelewacji

Remont dachow

Docieplenie scian budynku

Docieplenie stropow ostatniej kondygnacji

Docieplenie podtog mieszkan na parterze

Wymiana wodomierzy mieszkaniowych

Remont ciagow pieszojezdnych w technologii
kostki betonowei
Rernont ciagow pieszo- jezdnych w technologii
asfaltobetonu
Remont tarasow

Przebudowa altan smietnikowych

Czyszczenie pionow kanalizacyjnych

Rernont zadaszeri balkoriow

Przebudowa wejscia do budynku

Malowanie altan smietnikowych

Wymiana rynien

Wymiana rur spustowych

Place zabaw ogrodzono

Place zabaw doposazono

Remont podestbw przed klatkami schodowymi

Wymiana cz^sciowa pionow wod.-kan.

Wymiana drzwi do klatek schodowych

Naprawa instalacji gazowej na klatkach

Wymiana kratek na podestach wejsc do klatek

Wymiana zaworow grzejnikowych

Montaz zaworow podpionowych

Montaz zaworow regulacyjnych

Zmiana napiecia w piwnicach

Montaz odstraszaczy ptakow

budynki

m2

budynki

m2

budynki

m2

budynKi

m2

budynki

m2

budynki

szt.

m2

m2

szt.

szt.

budynki

piony

szt

szt

szt.
mb

bud

mb

bud

szt
mb

szt urzadzeh

szt

m1

szt.

kpl
kpl

bud.
szt.

szt.

szt.

szt.

bud.

bud.
mb

5
1988,61

10

2311,31

14

7411

5

1921

4

1534,5

58

3047

983,48

193,8

3

1

15

55

15

2

22

781

13

878

11

3

104

5

15

1 00,22

5

9

5

2

14

35

85

191

2

1

51

3

262,61

2

249,31

14

1266

983,48

96,8

2

1

17

84

1

180

2

1

40

3

15

1 00,22

5

9

5

1

1340

4

1315

5

775

5

1921

4

1534,5

30

736

1

10

50

15

2

3

230

3

198

3

2

4

747

97

5

5

167

3

2

64

1

51

1

386

9

6636

12

705

2

300

6

500

6

35

85

191

2

2

340

2

14

Jak ksztattowaty si$ dochody i wydatki funduszu remontowego w 2010 roku w poszczegolnych osiedlach pokazuje ponizsza
tabela:

Zestawieniedochodow i wydatkow funduszu remontowego
Tabela Nr 4

r ci nr-Airu, Kalmowsz-L.p. Specyfikaqa OGOtEM
czyzna

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Razem srodki funduszu remontowego osiedli

Razem srodki funduszu remontowego
nieruchomosci

Ogotem srodki osiedla i nieruchomosci

Ogotem wydatkowanie srodkow osiedla i
nieruchomosci

Wydatkowanie srodkow z funduszu osiedla

Wydatkowanie srodkow z funduszu
nieruchomosci
Pozostalosc srodkow na remonty - ogolem wg
stanu na 31 -12-201 Or. (DOZ. 3 - poz. 4)

3 066 744

3745816

6812560

4971 069

1 328508

3 642 561

1 841 491

696577

837191

1 533 769

1 155426

402 808

752617

378 343

Kruczkow-
skiego

747 989

784 673

1 532 663

700 424

265 660

434 763

832239

Bronowi-
ce-Maki

780 908

1 149833

1 930 741

1 218 162

158731

1 059431

712579

Pogodna

578355

974118

1 552473

1 838 026

442 276

1 395 749

- 2 8 5 5 5 3

L^kowa

176613

0

176613

42583

42583

0

134030

Rowerowa

86302

0

86302

16449

16449

0

69853

10



Priorytetowym zadaniem w minionym roku jak i w latach poprzednich byla troska o sprawnosc funkcjonowania urz^dzeh
i instalacji budynkowych. Obowia.zkowe przegl̂ dy instalacji elektrycznej, odgromowej i gazowej mialy na celu ujawnienie ewen-
tualnych usterek i nieprawidtowosci i niezwloczne ich usuniecie. Na biezqco prowadzona byta konserwacja instalacji c.o. i c.w.

Jednym z podstawowych zadah realizowanych w Spotdzielni od szeregu lat jest szeroko rozumiana termomodernizacja za-
sobow, sktadaj^ca sie z szeregu dzialah, ktorych efektem ma bye ograniczenie zuzycia ciepla do celow ogrzewania pomieszczeri
oraz podgrzania wody.

Wiele zadah ztej dziedzinyzostafojuz w Spotdzielni zrealizowanych bajdzich realizacjajest dalecezaawansowana. Wcalosci
zakonczony zostal proces dociepleh budynkow w najstarszych osiedlach, tj. Bronowice - Maki, im. Kruczkowskiego i Kalinowsz-
czyzna. Zgodnie z wynikami przeprowadzonego w 2009 roku referendum, a takze z decyzja, zebrania grupy czlonkowskiej suk-
cesywnie za srodki z funduszu remontowego nieruchomosci docieplane 53 budynki w os. Pogodna. Wyjqtkiem, sa_ dwa budynki,
tj. Jesienna 4 i Pogodna 40 docieplone w catosci za srodki z kredytu bankowego z premia^ termomodernizacyjna_, na zacia_gniecie
ktorego zgod^ wyrazila wiekszosc mieszkancow tych budynkow. W przypadku Pogodnej 40 zgoda mieszkahcow wyrazona zo-
stala po ponownym przeanalizowaniu problemu na skutek dziatari jednego z mieszkancow tego budynku. Stan zaawansowania
robot dociepleniowych na pozostalych budynkach wynosi srednio 50%.

Kontynuowano docieplenie stropodachow i podlog od strony piwnic.
Jednym z najbardziej newralgicznych problemow w Spoldzielni w ostatnich latach byta wymiana stolarki w mieszkaniach.

W zestawieniu pokazano, ile stolarki wymieniono w poszczegolnych osiedlach w ostatnim roku. Stan zaawansowania wymiany
stolarki w skali Spotdzielni w stosunku do zlozonych podah wynosi 83%, a w osiedlach stan ten przedstawia sie nastepuj^co:

os. Kalinowszczyzna - 79%
os.Bronowice-Maki - 93%
os. im.L Kruczkowskiego - 68%

os. Pogodna - 96%

Sukcesywnie wymieniana jest stolarka na klatkach schodowych oraz w pralniach i suszarniach, co w znacznym stopniu
przyczynia sie do zmniejszenia ubytkow ciepla w budynkach.

Administracje Osiedli na biez^co troszczyty si$ o stan zieleni osiedlowej, przycinaja_c i konserwujqc istnieja^ca^zieleh i uzupelnia-
ja,c nasadzeniami nowych drzew i krzewow ozdobnych.

Obok wymienionych w tabeli i omowionych wyzej zadah administrate osiedli na biez^co obslugiwaiy mieszkancow, przyj-
muja^czgtoszenia i interwencjezwiqzanezfunkcjonowaniem usterek i awarii.

IV. Dziatania podj^te w celu uzyskania srodkow z programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W roku 2010 Urza^d Marszatkowski Wojewodztwa Lubelskiegooglositkonkurs na projekty w ramach osi,,Atrakcyjnoscobsza-

row rniejskich i tereny inwestycyjne" dziatalnosc 3.2,,Rewitalizacja zdegradowanych obszarow miejskich". Konkurs ten obejmowat
po raz pierwszy spoldzielcze zasoby mieszkaniowe i umozliwil podjecie starah o srodki unijne na rewitalizacj^ zasobow miesz-
kaniowych. W ustalonych terminach Spofdzielnia przygotowala 4 projekty i sporz^dzita wnioski o srodki unijne z nast^puj^cych
tytulow:
- Poprawa infrastruktury zasobow osiedia ,,Pogodna", w tym w szczeg6lnosci termomodernizacja zasobow.
- Renowacja osiedla,,Bronowice - Maki", w tym miedzy innymi w szczegolnosci modernizacje dzwigow osobowych, wykonanie

hydroforni, wymiennikowni c.o. i cw., pochylni dla inwalidow, wymiana stolarki w czesciach wspolnych budynkow, place za-
baw,zatoki parkingowe, monitoring.

- Rewitalizacja przestrzeni ulic Krzemieniecka i Dembowskiego w os. Kalinowszczyzna, w tym miedzy innymi: montaz i moder-
nizacja dzwigow osobowych, wykonanie hydroforni budynkowych, wymiana stofarki na klatkach schodowych, docieplenie
stropodachow, zatoki parkingowe, place zabaw.

- Modernizacja przestrzeni osiedia im. L. Kruczkowskiego, w tyrn miedzy innymi: montaz opraw z czujnikami ruchu, wykonanie
hydroforni, docieplenie stropodachow, monitoring miejsczagrozonych przestepczoscia_.
Wartosc brutto robot planowanych do zrealizowania w ramach w/w projektow wynosi ogotem 20 435 182,39 zl, z tego:

os. Pogodna - 6 654 369,32 zt, w tym:
wktad wtasny 2 456 774,96 z\e 4 189 174,15 zl, tj. 63,09% caJego kosztu

os. Bronowice - Maki - 5 577 194,71 zl, w tym :
wklad wlasny 2 103 208,62 zt
dofinansowanie 3 473 986,09 zl, tj. 62,29% calego kosztu

os.Kalinowszczyzna - 4 314 402,36 zl, w tym :
wklad wlasny 1 479 427,82 zl
dofinansowanie 2 834 974,54 zt, tj. 65,71 % calego kosztu

os. Kruczkowskiego - 3 889 216,00 zt. w tym :
wklad wtasny 1 363 911,05 zt
dofinansowanie 2 525 304,95 zt, tj. 64,93% calego kosztu

Do kohca grudnia 2010 roku trwata dokonywana przez Urza^d Marszalkowski weryfikacja i ocena formalna zlozonych projek-
tow. Ocene t§ przeszly pozytywnie i zakwalifikowaly sie do dalszego rozpatrywania trzy projekty z wyj^tkiem osiedia Pogodna.
Powody odrzucenia projektu dotycz^cego os. Pogodna zostaly zaskarzone przez Spoldzielnie w przewidzianym trybie i aktualnie
oczekujemy na decyzje Sajdu Administracyjnego w tej sprawie.
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Dodac nalezy, iz warunek posiadania odpowiedniej puli srodkow wlasnych wymusza na Spofdzielni na etapie oczekiwania na
ostatecznadecyzj^wsprawiewnioskow,ograniczeniawykonywaniawielu robot iwydatkowaniasrodkowzfunduszuremontowego.

V. Dziafalnosc spofeczno - kulturalna

Prowadzona byla w osiedlu,,Kalinowszczyzna"w Klubie Osiedlowym ,,Odeon" Glownymi adresatami zajec byly dzieci i mto-
dziez. Obokdziatalnosci prowadzonej przezpracownikow Klubu,jego pomieszczenia wynajmowane byly organizacjom i osobom
prowadza_cym zajecia dla dzieci i mlodziezy takie, jak nauka gry na instrumental, jezykangielski, pilates, aerobik. Dzieci wwieku
4-12 lat braly udzial w zajeciach muzycznych, plastycznych, modelarskich, tarica nowoczesnego, szkolki szachowej i.t.p. W okresie
ferii zimowych i wakacji letnich prowadzone byfy w Klubie zajecia dla dzieci w ramach akcji,,Zima w mies'cie"i,,Lato w miescie".
ta_cznie w tych zajeciach wzielo udzial okolo 100 dzieci. Akcje te wspotfinansowane byry przez Urza^d Miasta.

Koszty prowadzenia dzialalnosci spoleczno -kulturalnej wKlubie,,Odeon"wyniosly w 201 Or.ogotem 120 687 zl.

VI. Dziafalnosc finansowa w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Koszty eksploatacji zasobow mieszkaniowych wyniosty w 2010 roku ogolem 31 359 757 zl, w tym eksploatacja biezqca 20 936
858 zl, kosztycentralnegoogrzewania icieplej wody 10 422 899 zl.

Analiza kosztow centralnego ogrzewania za rok 2010 wykazala w skali Spoldzielni wzrost kosztow srednio o 12% w porow-
naniu do roku poprzedniego. Rozliczenie ciepla dokonane zostalo za okres 1.07.2009 - 30.06.2010 r. wg wskazari podzielnikow
(z wyja^tkiem budynku Rowerowa 13).

Koszty podgrzania wody uksztaltowafy si§ na podobnym poziomie, jak w roku 2009 tj. w przedziale od 16 zl/m3/osobe/m-c do
17,5 zV mVosobe/m-c. Kosztogrzania 1 nVmieszkania wyniosl srednio w Spoldzielni 1,93zl( w2009- 1,72zt).

Koszty dostawy wody w 2010 r. wyniosfy 4500 778 zt(w 2009 r. 4407 946 zt). Sredniezuzycie wody na osob^w Spoldzielni
wyniosto 3,16 m3 (w 2009 r. - 3,28 m2).

Koszty wywozu nieczystosci wyniosfy 1 165 362 zli byly o 4,36% nizsze wporownaniu do roku 2009. Norma,,zuzycia"wyrazo-
na wmVosobe/rokwyniosIa 2,11 m3 i byla wyzsza o 0,05 m3 wporownaniu do 2009 r.

Koszty eksploatacji i utrzymania zasobow mieszkaniowych byly wyzsze od przychodow z optat czynszowych o 1 292 179,56
z\ Kwota ta zgodnie z art. 6.1 ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych zwi^ksza koszty eksploatacji nieruchomosci w 2011 roku.

Oprocz przychodow czynszowych Spotdzielnia uzyskala przychody z innych dzialalnosci, a nadwyzka bilansowa netto wynio-
stal 786448,31zi,wtym:

-kwota 1 134770,14zt
- kwota 236 692,41 zl
-kwota 268 889,13 zf
- kwota 146 096,63 zt (do rozliczenia z uzytkownikami lokali)

- najem lokali uzytkowych
- reklamy, dzierzawy terenu
- dziatalnosc finansowa
- nadwyzka na co

Nadwyzka bilansowa- zdaniem Zarza^du - winna byt przeznaczona na :
- pokrycie niedoboru na g.z.m.
-zasileniefunduszu remontowego
- zasilenie funduszu zasobowego

Szczegotowy podziat nasta,pi na Walnym Zgromadzeniu Czlonkow.
Informujemy rowniez, ze na podstawie zapisu w art.2 usm osoby nie b^da^ce czlonkami Spoldzielni nie korzystaja_ z uzyska-

nych zyskow z dzialalnosci gospodarczej Spoldzielni.

Struktur^ kosztow eksploatacji w 2010 r. w skali Spoldzielni przedstawia ponizsza tabela:
TabelaNrS

Specyfikacja kosztow

Koszty administr., zarzajdzania i eksploatacji
Koszty utrzymania maja_tku Spoldzielni

Odpis na f. remontowy

Podatek od nieruchom. i wieczyste uzytk. terenu
Energia elektryczna

Eksploatacja dzwigow
Konserwacje obce

Konserwacje wlasne
Woda i kanalizacja

Wywoz nieczystosci
Gaz

Koszty co

Koszty CCW
Razem

Koszty poniesione
W2010

6008 119
399 863
5 072 529

527275
_648_025

169671

903 239
1 268 648
4 500 778

1 165362

273 348

8231 871
^19^028
31 359757

Udziat %

19,16%

1,28%
16,18%

1,68%
2,07%
0,54%

2,88%
\4$5%
14,35%

^72%~

0,87%
26,25%
6,97%

100,00%
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VII. Windykacja zadfuzeri.

Zadtuzenia czynszowe na 31 .XII.2010 r. wyniosly ogolem 3219 075 z\ tym:

lokale mieszkalne - 2 627 589 zl

lokale uzytkowe - 578 804 zl

garaze - 12 682 zt

W poszczegolnych osiedlach t^czne zadtuzenie na lokalach mieszkalnych, uzytkowych i garazach przedstawiato sie nastepu-
jaco;

Osiedle Kalinowszczyzna - 1l30805zl

Osiedle Bronowice - Maki - 871 594 z\e Kruczkowskiego - 560 690 zl

Osiedle Pogodna - 474 847 zl

Osiedle ta>owa - 125 665 zl

Budynek Rowerowa 13 - 26 408 z\e przy ul. Kruczkowskiego 22 - 29 065 z\y wskaznik zadtuzeh w lokalach mieszkalnych wystapil w budynku Rowerowa 13 i wynosit 14,22%, natomiast najniz-

szy w osiedlu Kruczkowskiego - 6,82%.
Srednie zadluzenie na jedno mieszkanie ogolem wynosito 366,78 zl, najwyzsze wystapito w budynku przy ul. Rowerowej 13 i

wynioslo 551,33 zl, a najnizsze wos. im. Kruczkowskiego i wynioslo 241,07 zl.
Zadtuzenia do jednego miesia^ca stanowity 8,72% ogotu zadtuzeri, od jednego do trzech m-cy 15,57% zadluzeh, natomiast

zadluzenia wielomiesieczne 75,71% zadluzeh. Zadtuzenia wielomiesieczne nalezaly do 12,9% dluznikow, a ich liczba na dzieh
31 .XII.2010 r. wyniosla 456 osob. Srednie zadluzenie w tej grupie wynosito 4 363 zt.

Zadluzenia na lokalach uzytkowych wyniosly na koniec roku 578 804 zl, co daje wskaznik 12,59% {w roku 2009 - 13,74%).
W kwocie tej 76,84% stanowia^ zadluzenia trzy i wiecej miesieczne -jest to kwota 444 760 zl, w tym zadluzenia zasa_dzone i skiero-
wane do egzekucji komorniczej wynosza. 344 677 zt. Jest to 60% calosci zadluzeh oraz 77,5% zadluzeh trzy i wiecej miesiecznych.

Zadluzenia czynszowe na garazach na koniec 2010 r. wyniosly 12 682 zt - wskaznik 3,92.%
Windykacja naleznosci to jedno z waznychzadah wdzialalnosci Spoldzielni, gdyz zadluzenia czynszowe maja_ wptywna kon-

dycje finansow^ Spotdzielni. Dzialania windykacyjne prowadzone w 2010 polegaly w szczegolnosci na:
- systematycznej analizie stanu zadluzeh czlonkow Spoldzielni i najemcow lokali uzytkowych
- wysylaniu monitow i wezwah do zaptaty
- wysylaniu zawiadomieh o skierowaniu sprawy do Sa_du, a w przypadku lokali uzytkowych rozwiazywanie z najemcami zalega-

ja_cymi w oplatach umownajmu
- wzywanienarozmowyzudzialem przedstawicieli RadOsiedli
- kierowanie spraw do Sadu w trybie postepowania upominawczego o nakaz zaplaty
- kierowanie spraw do egzekucji komorniczej
- kierowanie spraw oeksmisjezzajmowanego lokalu (wprzypadku wlasnosciowego prawa do lokalu lub wyodrebnionej wta-

snosci, licytacje tego lokalu)

W minionym roku podj^to nastepujqce dzialania windykacyjne:
- wystano 1038 wezwah do zaplaty na kwote2707938zt.Wynikiem wyslanych wezwah do zaplaty bylasplata catosci zadtuze-

nia przez 328 osob na kwote^ 599 588 zl, a w czesci przez 259 osob na kwote 281 809 zl. Ogotem wptacono 881 397 zl.
- wezwano na rozmowy z udzialem przedstawicieli Zarza^u i Rad Osiedli 484 osoby zalegaja.ee w oplatach czynszu na kwote

1 394 564 zt. W efekcie rozmow oraz podjetych dzialah:
- 225 osob splacilo zadluzenie w catosci na kwote 420 102 zl,
- 156 osob sptacilo czesciowo zadluzenie na kwote 221 945 zl,
- 103 osoby nie dokonaly zadnej wplaty.

Ogolem wptacono 642 047 zl, tj. 46% zadluzenia osob wzywanych. Ponadto z 99 osobami spisano odpowiednie protokoly na
okolicznosc przeprowadzonych rozmow oraz ustalono termin splaty zadluzenia.
- do S^du skierowano 107 spraw na kwote 561 841 zl.

Przed skierowaniem do komornika zadtuzenie zas^dzone splacily w calosci 22 osoby na kwote 74127 zt.
- do egzekucji przez komornika przekazano 20 spraw na kwote 86 812 zl.
- splata za posrednictwem komornika w 2010 roku wyniosla 85 295 zl,

Przed skierowaniem do S^du o eksmisje 2 osoby uregulowaly zadtuzenie w calosci w kwocie 21 302 zt.
- wykonano 2 eksmisje dtuznikowz lokali mieszkalnych do lokali socjalnych.

Ponizsze tabele obrazuja_ dzialania windykacyjne w rozbiciu na osiedla:
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Lokale mieszkalne
TabelaNr6

OSIEDLE

Kalinowszczyzna
Bronowice-Maki
Kruczkowskiego

Pogodna

La^kowa
budynek
Rowerowa 13
Razem

Hose dtuz-
nikowz
zadtuz.
3 m-ce i
wiecej

153
128
94

57

23

1

456

Wyslane
wezwania
do zaptaty

166
205

261
206

27
4

869

Przepro-
wadzone

rozmowy z
dtuznikami

37
22

21
16

3
-

99

Sprawy
zasqdzone

34

45
21
13

7

1

121

Sprawy
skierowane
do egzeku-
cji komor-

niczej

14

14

5

4

1

-

38

Zasqdzone eksmisje
ogotem

14
9
1
7
-

1

32

z lokalem
socjalnym

11
4
1

5

-

1

22

Licytacje

3
3
2

-

-

-

8
wezwano na rozmowy 484 osoby-zglosito sie99 osob.

Lokale uzytkowe
TabelaNr7

OSIEDLE

KALINOWSZCZYZNA

BRONOWICE-MAKI
KRUCZKOWSKIEGO

POGODNA
BUDYNEK PRZY ULICY KRUCZKOWSKIEGO
22 , W BIURZEZ ZARZA.DU i ROWEROWA 1 3

RAZEM

llosc dtuznikow
zzadtuzeniem 3

m-ce i wiecej
7

12
12

9
2

42

llosc wyslanych
wezwah do za-

ptaty

23

28
34
19

14

118

Sprawy zasa,-
dzone

3
-
\

1

5

Sprawy skierowane
do egzekucji komor-

niczej
2

7
4

1

-

14

Do Krajowego Rejestru Dlugow nadzieh 31.XH.2010r. zgloszono6dtuznikowzzadtuzeniem 167 748 zt.
W 2010 roku 673 osoby otrzymaly dofinansowanie do czynszu z Urzedu Miasta na f^czna. kwot? 583 456 zl. Z tytutu odsetek za

zwtok? w oplatach czynszu wyegzekwowano kwote^ 81 045 zl.

VIII. Majatek Spotdzielni i zrodta jego pokrycia.

Bilans Spoldzieini na dzieh 31.XII.2010 r. zamkna.1 si? sumq 95 569 863,64 zl i jest to wartosc maja^tku Spoldzieini, na ktory
sktada sie:
- majqtek trwaty, ktorego wartosc netto na koniec 2010 r. wyniosta 80 632 960,68 zt
- maj^tek obrotowy o wartosci 14936902,96zt

Zmniejszenie wartosci maj^tku w stosunku do roku ubiegtego zwiqzane jest gtownie z wyodrebnieniem wlasnosci lokali
w 201 Or.

Majqtek Spoldzieini znajduje pokrycie w zgromadzonych funduszach oraz w kredytach mieszkaniowych zacia^gnî tych w la-
tach poprzednich.

Fundusze wfasne Spoldzieini to:

funduszudziatowy

funduszzasobowy
funduszz przeszacowania zasobow mieszkaniowych
fundusz wkladow mieszkaniowych i budowlanych

innefundusze

- 276 585,68 zf
- 18097195,41 zt

- 18 220 023,83 zt
- 38 617 222,25 zt
- 479 382,16 zl

Nalezy podkreslic, ze podobnie jak w latach poprzednich Spotdzielnia w 2010 roku wywia,zywata si? ze wszystkich zobowia,-
zah terminowo, nie ponosz^c w zwia,zku z tym zadnych dodatkowych kosztow.

Kondycja finansowa Spoldzieini jest dobra. Nie ma zadnych zagrozeh, co do dalszego jej funkcjonowania.
Powyzsza ocena sformulowana zostala przez Bieglego Rewidenta, ktory w marcu br. zakohczyt badanie sprawozdania finan-

sowego Spoldzieini za 201 Or.
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Nazwa przedsiQbiorstwa
Pracownicza Spofdzielnia Mieszkaniowa "KOLEJARZ"

Lublin, Nadbystrzycka 11 /-
'26-618 Lublin

B I I, A N S
sporzajdzony na dzien 31-12-2010

AKTYWA
A. AKTYWA 7 RW ALE U+IH-lll-HV+V)

I. vVi.rio.sci niemalcrialnc i prawn* 1 1 do 4}

] . Koszly zakoriczonych prac rozwojowych

2. Wjunitfirmy

• Smt ,...;- :.; "'irriiiiscr-a!:!!; i prawne

4. Zabivki na MrlMci niimju-njlns i piavme

]]. Rzeczo»cskm.alt»alE f l do 3)

I S:odki tr^ale (a-e)

a) gninly {vj lym prawo uz-r>.. "..nm \. '.-:.p' ;;riinEu)

W budynki, Inkafc i obiekly iiuynierif ladowcj j wodncj

til. srodki transport!!

elirniesnidjtifnrate

: -.i.-dki ;i-.>.i!i: .> budowie

3 Zahc/ki na srodki invafc * buiiowie

|[|. Nalf>uoici dlugotermiuowc < 1 do 2}
! Qd je<inostek powiaTanych

2. Od p.iro^utych jednoslek

l\ in we-.!} cjcdhigoterminowrU do 4)

1 Nieruehomosci

2 WartoSci niematenalnc i rraims

j. Dhig(Hevmmowi.>akl)wa finjmowe (a-lv

3) wjoihr ->.i_- :-iA'.i<vanyeh

-udiiatylubakcje

- nine papio-v wartoscinwe

- uds-Lctone poivc/kt

- inne diugoicrminow akiv»-j finansone

b! * jjozosutychjednostkaeh

-ud/iatylubakqe

- inne paprci--1 wanoiciowc

- udt k lone pozyc/ki

• mnc dWotcrairaowe jky.wa tusansii*L-

4 Inne rnwtityi-ji: dluiiDtermmoWB

\.DiUjiotLTiiiirione ™/ik-«?nia mi?d7;okrew"i! ( 1 do 21

1 jUtywa? [yiuhi odioc/oncgi.. podatku d.v: ...diwf[io"

; .;:.jc iv ^ -.-,.-.. ni\-[!^'. . 1-i-s.i.iL-

B. AKTV\\ OBROTOWE (i-IHIll+lV)

1. Zapasy (1 Jo 5}

1 Material

;. i'iibiodiil,;> L riuduktj \ inku

3. Fioduirty golnwc

^. 1'owary

;.7.nl]c;kin:iiJo5ia«.y

II. SaScinosri krotkotcrminon* ( 1 doll
1. Nftta&io£ci odjednoslek p^AiH\z,-inyoh (a-bi

al z tytutu dosuw i usiug o okresie iphtj

-do 12 micsi^iiv

-POWJ7CJ 12 raie5ii:cy

b) in™

2. Nafcznoi--; nf iii>/.'i!.s^ : c,i:i.->Mek (a-d.)

a) z tvtulu dostiw i using o okresie sp^sl̂  :

-Jo \ iniesii^y
-powyztj 12 miejii^y
b) /. lylulu podaikovn, dotaeji. <ct, ubeipicC7cn

^^L.:.^^; . . ' . . . L:M,' ..^ - • • ' . . „ ii-i . ' - - M'l'V. •
cl innc

d) dochodziinc na Jiodze sadow^i

111. Inwesticje kroikoterminowe (! dolt

] Krottoterminowi; aki>i*a finansowe (a-ci

a) wjedmjslkach povH^zanvch

- ud'zialy ]nb akcje

- inne papiety waftostio^'e

- ud;idopie jsvvLAi

- inne kTotkoierminowK akivu-a finansowe

b] w poznsulvch jednoslkach

. udzialy liib akc]e

- itme papiery wanoiciov^

-udzielone pczvc/kt

- inne kmtk,"..':Tniniin>' J.v.-.ia finansowe

c)irod(,'i pLTiemc i mm- jk;v*a pienii^t.e

- irodfci pienieziie w kasit i na nrehunkach

- innc srodki pienî zne

-mnc^ki^.c^icn^iae

2. Lnne inw^yck krolk-ol^rminowe

IV. KruIlioHrriiiinurte stitiicttnia mi(d/\okrfso»c

ARM UA RA/FM

Stan nil fco
ptiprzedniego

87614 359,66

275 924. 49

275 924,49

81 339064.51
81 335424,82

14 386 247,44

66 23O 938, 94

61 2O8.O1

555 772.88

3 639, 69

5 939 O1O.99

5 939 O10.99

1 328,43

1 328,43

1 328.43
1 328.43

59631,24

59 631.24

12241 911.42

120980.93
120 98O.93

3 O7O 585, 1 7

3 O7O 585, 1 7

2487 576.31

2 437 576,31

46 130,57

536 878,29
0.00

8 371 381, 72
8371 381,72

8371 381,72
8215574,74

496OO,OO
1O6 2O6.93

678 963.60

99856871.08

liec okresu
hivî eego

80 632 960, 68
21 0 524.73

210524,73

75 683 699,05

75 680 059,36
14O53 522,16
61 O82 345.19

31 488,93
1 1 648, 78

3 639,69

4 697 303,55

4 697 303,55

1 453,43

1 453,43

1 453.43

1 453,43

39 979,92

39 979, 92

14 936902,96

117979,45
117 979.45

3637 207,84

3 637 207,84

2 662 40 1,57

2662401,57

21 684.79

494 607,44

458514.O4

9044352.76
9 044 352, 76

9 044 352. 76

8 9OO 545, 78

49 600,00
94 206,98

2 137362,91

95 569 863, 64

PASYWA

A. KAPITA1. (FUNDUSZ) WLASN\I

I. Kapilal I fund vis/.) jioihtaivowy

I!. Malezne wptatv na kapilal jxiiKlanmsi ".'.H'iloic ujemna)

III. IJdstialv (akcjt) wlasnc fwiclkosc ujcmna)

IV. Kapilai (fiindils/) zapasowv

V. Kapilal {fundus^)/ ukiualizacji H-vceiij

VI. Po^onalc kapiial- (fundus^c) rcnotovte

\. Xjsk (siraial / 1*1 uhic^cli

MII.y,jik(srrata)iu-(io

IX. Odpisv j. y.v^ku nello ^v ciqgu roku ohrolo>vi?ft<i

B. ZOBOHfAZANU 1 REZERW V NA
ZOBITW1A7ANFA (I-IW1I+IV)

1. RctfriM na zolKniî ania (1 do 3i

] Ke/£rwa? lyTuflu ;^^",/ ^?C" jx;drf[k_ ^.^h»;t"^;Lj^o

2. Re?cr\va na sxvijilc^cma omerylalne i podohnc

- dlugotermlnfjwa

- krdlkotemiinowa
3. Poiostatc rczerwv

- dJiiyGt^iminowe
- krotkolcrminov/i:

II. Zobowi^zinia diugotemiinowc it dp 2)

1. WobecjetlmKIek powia2anycli

2. Wobrc pczoslatych jednoslck (a-d)

d) bed>lv i po/vivki

b) zlyiutu cmisji dloinjch papicro* w.i-.' -, i;>w\.-.-.

c) inne /ob^wqzatiiii fmansowe

d) mite

ID. Zobowia/flnia krdt)>«(crniinawe ( 1 do 3)

1 Wobec.fednoslekppwiazanychla-bl

a)zivliih : :-jv. i , •.-".-; o okiesie wymagalnoseii

-doi:micS]qcy

- powy>ej '.1 mifsiijcv

h> nine

2. Wobei pozoslalyth jednoilck (a-ij

j) kltdvtv 1 pc^vcT:

h)7!yTuli; cmrsji dhi/n>di papiciDw wartoiciowj-ch

c) inne -i'Kjj i^/^inb li'i.ir>..is^[i

d) /. Ijiuhi doilavv ] ush.^, o ,jkreiic\p.ymagalnosci:

-In ." r:.:-. • ,\

-powyzej !2 miesiecy

c) 7.ilic7i:i dirzvmare na cffiiswy

f) /obtiw:./.iiu.i v-cloKiwe

g) ztytutu p.'.biki'iv.. iii-t ubeipiec^en i insivch s^iadczen

h) 7 tytutu *ynagrod!«ri

i) inne

,1. i7unL!us/i; vpoctJiw

IV. Ro/liczcnia mifil'JokrcsoH'c (1 do 2)

1 Ujcmna aartoscnnny

2. Inne rozV-.^rrj miffdzyokresowe

- dtugotemiinowt

- kiotkolcrminoive

PASVWA RAZtM

Stiin na kn

piiprzcdniogo

32 76O 717,50

80 71383O.3O

18011,12

2 028 876. 08

17O96 153,58

10883 725.26

1O883 725,26

10 883 725,26

6212428,32

5 163694.74
48O 752,05

3 433 498,01

2 696 643,95
736854,06

281 O9O.89
6 4O6, 76

961 947.O3
1 O48 733.58

99856871,08

lice okivsu
bio/acego

77489 71Q.56

75690409,33

12 852. 92

1 786 448, 3 i

18080 153,08

9 7Q1 111,94

9 7O1 111,94
9 7O1 111,94

8 379O41.14

6431 799,19

393 19O.63

5 412 840,43

4 519931,30
892 9O9, 13

459 344,32

6 952.87
15947O.94

1 947 241,95

95 569 863. 6-1
MiejscowoSi Lublin
Sporzud/il; Urszula Rudnicka

nia 04-O3-2011

Z-ca Prcies*

PREZJES

'.M

ini. Ryazard Petkowicz
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Nazwa przedsi^biorstwa

Pracownicza Spoidzielnia Mieszkanicwa "KQLEJARZ"
Lublin, Nadbystrzycka 11 / -
20-618 Lublin

wersja pordwngwcza

Rachunck zyskow i strat
2070 R.

T r esc

A. Przychody netto ze sprzedazy i zrowoane z nirni, w tym:

- od jednostek powia_zanych

I. Przychody netto ze sprzedazy produktow

II. Zmiana stanu produktow (zwiekszetiie - wartosc dodatnia, zmniejszenie - wartosc ujemna)

HI. Koszt wytworzenia produktow na wlasne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedazy towarow i materiatdw

B. Koszty dzialalnosci operacyjnej

I. Amortyzacja

II. Zuzycie materialow i energii

III . Uslugi obce

IV. Podatki i oplaty, w tym:

- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia
VII. Pozostale koszty rodzajowe

VIII. Wartosc sprzedanych towar6w i materialow

C. Zysk (strata) ze sprzedazy (A-B)

D. Pozostale przychodyliperacyjne

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych

II. Dotacje

III. Inne przychody operacyjne

E. Pozostale koszty operacyjne

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwalych

II. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

F. Zysk (strata) z dzialalnosci operacyjnej (C+D-E)

G. Przychod> finansowe

I. Dywidendy i udziaJy w zyskach, w tym:

- dla jednostek powia,zanych

I I . Odsetki, w tym:

- od jednostek powia_zanych

III, Zysk ze zbycia inwestycji

IV. Aktualizacja wartosci inwestycji

V. Inne

H. Koszty finaasowe

I. Odsetki, w tym:

- od jednostek powia^zanych

11. Strata ze zbycia inwestycji

III. Aktualizacja wartosci inwestycji

IV. Inne

I. Zysk (strata) z dzialalno&ci gospodarczej (F + G - H)
J. \k zdarzen nadzwyczajuych (J.I' .1,11)

I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto (I± J)

I ,. Podatek dochodowy

M. Pozostate obowiazkowe zmnicjszenia zysku (zwi^kszenia straty)

N. Zysk (strata) netto (K - L, - M)

Sumy za okres
poprzedni

32240575,69

3O918 171 ,03

658672,98

663 731 ,68

30 319 994 ,45
372 976 , 73

10914 234, 7O
7343266,04

878 339 , 1 1

4 706 835 ,99
90O 198 ,O4

52O4 143 ,84

1 920,581 ,24

44*8838 ,32

9663,88

439 174 ,44

383227,99

150 399 ,9O

232828,09
1 986 191 ,57

450936,29

116 ,OO

450820,29

2 443 , 78

2 443 , 78

2 434 684 ,O8

0,00

2434 684 ,O8

4O58O8,OO

2028 876,08

biez^cy (sprawozdawczy)

34266389,78

32026 157 ,76

1 587 105,22

653 126, 2O

32447O77 ,58

360536,33

12 11047O ,94

742791O ,8O

856805,45

4 994 829 ,06
913 599,52

5 782 925 ,48

1 819 311 ,6O
247672 ,O2

1 16O,54

246511 ,48

232 696 ,46

184 776 ,24

47920,22

1 834287 ,16

404441 ,48

1 54,OO

4O4 287 ,48

84O ,33
84O,33

2 237888,31

0,00

2237888 ,31
451 44O ,00

1 786448 ,31

Lublin

Urszuia Rudnicka

,dnia 04-03-2011 Zatwierdzit:

Drukowane programem Przeds^biorstwa Informalycznego JPS
/ittp:ffwnr»: ips-infor. com.pl/

**** ifii Ryszard Petkowicz
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OPINIA NIEZALElNEGO BIEGIEGO REWIDENTA

DLAWALNEGOZ6ROMADZENIA

ORAZRADYNADZORCZEJ

PRACOWNICZEJ SPOtDZIELNI MIESZKANIOWEJ ,,KOLEJARr

W LUBLINIE ULNADRYSTRZYCKA11

Przeprowadzilismy badanie sprawozdania fmansowego za rok obrotowy 2010
Pracowniczej Spold/ielni Mieszkaniowej ,,Kolejarz" w Lublinie, na ktore
skiadaj^ sie:

1) Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego,

2) Bilans sporzadzony na dzien 31.12.2010 r. ktory po stronie aktywow
i pasywow zamyka sie sum^ 95.569.863,64 zl,

3) Rachunek zyskow i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
zamykajacy sie zyskJem netto w kwocie 1.786.448,31 zl,

4) Rachunek przeptywow pienieznych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do
31.12.2010 r. wykazuj^cy wzrost stanu srodkow o kwote 672.971,04 zl,

5) Zestawienie zmian w kapitaie wJasnym za rok obrotowy wykazujace
zmniejszenie kapitaiu wlasnego o kwote 5.271.006,94 zl,

6) Dodatkowe informacje i objasnienia.

Za sporzadzenie zgodnego z obowiazujacymi przepisami sprawozdania fmansowego
oraz sprawozdania z dzialalnosci odpowiedzialny jest Zarzad Spotdzielni. Kierownik
jednostki oraz cztonkowie rady nadzorczej sa zobowiazani do zapewnienia, aby
sprawozdanie fmansowe oraz sprawozdanie z dzialalnosci spelniaty wymagania
przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (tekst jednolity
Dz. U. nr 152/2009 poz. 1223 z pozniejszymi zmianami).

Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnosci z wymagajacymi
zastosowania zasadami (polityk^) rachunkowosci tego sprawozdania fmansowego oraz
czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacje
majatkowa i fmansowq, jak tez wynik fmansowy Spoldzielni oraz prawidlowosci
ksiag rachunkowych stanowiacych podstawe jego sporzadzenia.

Badanie sprawozdania flnansowego przeprowadzilismy stosownie do
postanowien:

1) Rozdziahi 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (tekst
jednolity Dz. U. Nr 152/2009 poz. 1223),

. 2) Art. 56 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegiych rewidentach i ich samorzadzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdan flnansowych oraz o
nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77 poz. 649),
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3) Krajowych Standardow Rewizji Finansowej wydanych przez Krajowa
Bieglych Rewidentow w Polsce,

4) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spoJdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. nr
4/2001 poz, 27 z pozniejszymi zmianami),

Biegty Rewident zaplanowal i przeprowadzil badanie sprawozdania finansowego w
taki sposob, aby uzyskac racjonalna pewnosc, pozwalajaca na wyrazenie opinii o tym
sprawozdaniu.

W szczegolnosci badanie obejmowalo: sprawdzenie poprawnosci zastosowanych
przez Pracowniczq SpoWzielnie Mieszkaniowa^ ,,Kolejarz" w Lublinie zasad (polityki)
rachunkowosci i znaczacych szacunkow, sprawdzenie - w przewazajacej mierze
w sposob wyrywkowy - dowodow i zapisow ksiegowych, z ktorych wynikaj^ iiczby
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak tez catosciowa ocen^
sprawozdania fmansowego. Uwazamy, ze badanie dostarczyto wystarczaj^cej
podstawy do wyrazenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych
aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
majatkowej i finansowej Pracowniczej Spoldzielni Mieszkaniowej ..Kolejarz"
w Lublinie na dzieri 31.12.2010 r. jak tez jej wyniku fmansowego za rok
obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r,

b) zostafo sporzqdzone zgodnie z wymagaj acymi zastosowania zasadami
(polityka) rachunkowosci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiag
rachunkowych,

c) jest zgodne z wplywajacymi na tresc sprawozdania fmansowego przepisami
prawa i postanowieniami statutu Spotdzielni.

Sprawozdanie z dzialalnosci Spofdzielni jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2

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

sprawozdania fmansowego, sa z nim zgodne.

Marek BJaszczak- KhiczowyJJiegJy Rewident

Nrewid. 5543 ..,^.:^^M^,(.,...

Przeprowadzaj^cy badanie w imieniu: BIURO UStUG AUDYTORSKICH
I FINANSOWO-KSI^GOWYCH

MAREK BLASZCZAK
Podmiot uprawniony nr 160

Zemborzyce Tereszyfiskie 72 A
20-515 Lublin

Lublin 22.03.2011 r.
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Problemy w rozliczaniu wody
zuzywanej przez mieszkaricow

Od czasu wprowadzenia do rozliczeri wody indywidual-
nych wodomierzy mieszkaniowych, systematycznie narasta
problem niedoborow jakie musza^ pokrywac zarza_dcy nieru-
chomosci przy rozliczaniu si£ z dostawcami wody - zakladami
wodoci^gowymi. Problem niedoborow powstaje z faktu rozli-
czania sie zarzqdcy z mieszkahcami na podstawie indywidual-
nych licznikow mieszkaniowych, ktorych suma wskazah nigdy
me jest rowna wskazaniu wodomierza glownego na przyla^czu
budynku. Powstaty ujemny bilans oczywiscie musza_ pokryc
mieszkahcy danego budynku i tu powstaje prawdziwy pro-
blem dla zarzqdcy, Z czego bior$ sie te roznice? Jak im prze-
ciwdziafac? Jakim kluczem rozliczac mieszkahcow? Pod jakim
tytulern dopisac opiate do obcia_zeri czynszowych? Sprobuje-
my Pahstwu przyblizyc ten problem

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowyrn zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.) ilosc wody do-
starczanej do nieruchomos'ci ustala sie na podstawie wskazania
wodomierza gtownego, a zatem miejscem wykonania umowy
0 dostawe wody jest zawor za wodomierzem glownym w bu-
dynku i tylko do tego miejsca przedsi^biorstwo wodocia_gowe
rnoze odpowiadac za dostawe wody w wymaganej ilosci, pod
odpowiednim cis'nieniem oraz nalezytej jakosci.

W mysl art. 26 ust. 2 ustawy, jezeli odbiorca^ uslug jest wy-
l̂ cznie wlasciciel tub zarz^dca budynku wielolokalowego lub
budynkow wielolokalowych, jest on obowia/any do rozlicze-
nia kosztow tych uslug. Suma obcia_zeh za wode lub s'cieki nie
moze bye wyzsza od kosztow ponoszonych przez wlasciciela
lub zarzqdce na rzecz przedsi^biorstwa wodno-kanalizacyj-
nego. Zgodnie z art. 26 ust. 3 wlasciciel lub zarz^dca budynku
wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania rozni-
cy wskazah wodomierza gtownego i sumy wskazah wodomie-
rzy zainstalowanych w lokalach.

Z dokladnosci wodomierzy wyliczeh teoretycznych, nie
uwzgledniaj^cych wptywu warunkow instalacyjnych i innych
przyczyn, roznica miedzy wskazaniem wodomierza glownego
1 surri3 wskazah wodomierzy indywidualnych moze siegnqc
nawetdo10%.

Wprzypadkur6znicprzekraczaja.cych prog 10%rozbiezno-
sci wskazah wodomierzy moga^ bye spowodowane nastepuja/
cymi gtownyrni czynnikami:
I. Sposob montazu wodomierza gtownego i wodomierzy

mieszkaniowych.
Wodomierz budynkowy na podstawie ktorego MPWiK wy-
stawia faktureza zuzytqwode przez dany blokjestzamon-
towany poziomo (tarcz^ licznika rownolegle do powierzch-
ni ziemi) a wodomierze mieszkaniowe 53 zamontowane
pionowo f inaczej nie dato by sie dokonac odczytu). Skut-
kiem tego jest fakt ,ze wodomierz blokowy pracuje w wyz-
szej klasie pomiarowej (klasa B) niz wodomierze mieszka-
niowe (w klasie A). W naszej Spotdzielni jako wodomierze
mieszkaniowe stosujerny wodomierze typu JS-1 o nast^pu-
j^cych parametrach pomiarowych w klasie A
- prog rozruchu 10-20 l/h - wodomierz przy tej wielkosci

przeptywu mierzy zuzycie ale z bledem wiekszym od
normowego tzn. 5% i to z btedem ujemnym nawet do
100%

- przepfyw minimalny 40 l/h - wodomierz zaczyna mie-
rzyc z bledem normowym tzn. 5%

- przeptyw posredni 100 l/h - wodomierz zaczyna mie-

rzyc z bledem normowym tzn. 2%
- przeptyw nominalny 1 mVh (1000 l/h) - bl̂ d pomiaru

zblizonyjestdoO%
- Wodomierze blokowe w zaleznosci od wielkosci maja

nastepujqce parametry
- Prog rozruchu 50-110 l/h - wodomierz przy tej wielko-

sci przeptywu mierzy zuzycie ale z bledem wiekszym od
normowego tzn. 5% i to z bledem ujemnym

- przeplyw minimalny 150-200 l/h-wodomierz zaczyna
mierzycz bledem normowym tzn. 5%

W przeci^tnym bloku z 50 mieszkaniami i ciepla^ woda^ jest
zainstalowanych (przy pelnym opomiarowaniu ) 100 wo-
domierzy. Zakladaj^c, ze na 10 % wodomierzy wyst^puj^
na odbiornikach przecieki kropelkowe daj^ce przeplyw
jednostkowy na poziomie rozruchu (20 l/h) to zsumowane
w bloku daJ3 na wodomierzu glownym przeplyw 200 l/h
czyli na poziomie przeptywu nominalnego a nawet powy-
zej. Skutkiem tego jest minimalne lub wcale naliczeniezu-
zycia na wodomierzach mieszkaniowych a pelne naliczenie
na wodomierzu blokowym

II. Niepelne opomiarowanie mieszkah i stosowanie rozliczeh
ryczaltowych od osoby oraz rozliczanie wedlug ryczaltu
przy braku odczytu wodomierza w mieszkaniu
Licze osob zamleszkatych w danym mieszkaniu Spoldziel-
nia ustala na podstawie oswiadczeh skladanych przez wla-
sciciela. Niestety dose czestym przypadkiem, szczegolnie
przy wynajmowaniu mieszkah na stancje jest brak wodo-
mierza i zanizanie ilosci osob zamieszkatych.

III. Niejednoczesnoscodczytow wodomierzy mieszkaniowych
i wodomierza glownego, Wodomierze mieszkaniowe od-
czytywane s^ dwa razy do roku przez pracownikow Spol-
dzielni ale trwa to przecietnie 3-5 dni. Rozwiazaniem by-
loby zastosowanie wodomierzy z odczytem radiowym ale
niestety potrzebne s^ na to spore pieni^dze. Wodomierze
blokowe odczytywane sa_ przez MPWiK co miesia_c.

IV. Zaokr^glenie odczytu do pelnych m3 (ma znaczenie przy
niewielkim poborze wody).

V. ,,Przebicie"cieplej lub zimnej wody przy zastosowaniu ba-
terii mieszalnikowych.
Przy wodomierzach do pomiaru cieplej wody stosowane s^
zawory zwrotne.

VI. Uszkodzenie wodomierza mieszkaniowego lub ingerencja
wjegoprace.
Aktualnie montowane w Spoldzielni wodomierze sa, za-
bezpieczone przed sciskaniem i zastosowaniem rnagnesu
(dodatkowo wyposazone sa_ w wskaznik dzialania pola ma-
gnetycznego) ale pomyslowosc niektorych mieszkahcow
w celuzaplacenia mniejszego rachunku jestogromna a nie
wszystkie przypadki da si§ wylapac na biez^co.
W PSM,,Kolejarz"zgodniez regulaminem rozliczania wody

roznice wskazah rozliczamy w koszty eksploatacji nierucho-
mosci czyli na m2 st^d w rozliczeniu rocznym wystepuje wynik
ujemny do doptacenia w roku nastepnym. Planujemy wzorem
innych Spotdzielni i Zarza_dc6w nieruchomosci zmienic ten za-
pis i roznice wskazah wodomierzy rozliczac proporcjonalnie do
wskazah wodomierzy mieszkaniowych.

APEL DO POSIADACZY MIESZKAN NIEOPOMIAROWANYCH
Tylko 255 mieszkah w naszej Spoldzielni nie ma zainsta-

lowanych wodomierzy. Prosimy o udostepnienie mieszkania
i umozliwieniezainstalowania wodomierzy. Koszt wodomierza
pokryje Spoldzielnia a mieszkaniec koszty montazu. Prosimy
o kontakt ze swoja, Adrninistracj^ Osiedla.
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OSTRZEZENIE

W zwia^ku z zaistniaJymi przypadkami wizyt w mieszkaniach osob podaj^cych si^ za pracownikow Spoi-

dzielni, chc^cych rzekomo wykonac jaka^s usluge^ ostrzegamy mieszkahcow przed oszustami. Za-

nim wpuscimy rzekomego pracownika Spoldzielni, gazowni, czy zakladu energetycznego nalezy poprosic

o okazanie legitymacji, zadzwonic do administracji i upewnic sie. czy nie mamy do czynienia z przestepca.. Gdy okaze sie., ze

to oszusci, nalezy zawiadomic policj§.

O planowanych wizytach w mieszkaniach pracownikow Spotdzielni, np. w celu dokonania jakiegos przegla_du, czy odczy-

tania stanu wodomierzy kazdorazowo informujemy mieszkahcow poprzez wywieszenie na klatkach schodowych odpowied-

nich ogbszeh. Informujemy, ze pracownicy Spoldzielni sa. wyposazeni w identyfikatory ze zdje.ciem.

J.cbu

PRACOWNICZA SPOtDZIELNIA MIESZKANIOWA
,,KOLE3ARZ"

20-6I8LUBLIN uLNADBYSTRZYCKAll
SEKR. FAX/TEL SI 525-00-71 CEfiTR.Sl 525-10-31

PKOBPIVO/LUIJN6110293176 0000560200111047
NIP: 712-010-26-81 WWW.KOLEJARZ.LIBL1N.PL

Lublin, 18.03.2011 r.

PSM
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L<fc:

Poczta Polska
Centrum Sieci Pocztowej
Oddzial Regionaloy
20-940 Lublin
ul. Krakowskie Przedmiescie 50

Poczta Polska S.A.

Centrum Poczty
Oddziat Rejonowy w Lublinie

nowny Pan

Preies Zarza.du

Pracown icza S poldziel nia M ieszka niowa

,,KOLEJARZ"

ul. Nadbystrzycka11

20-618 Lublin

Naszznak-CP/SZ -1-051 -15/2011

Data: ^J" marca 2011 raku

Zarz^d Pracowniczej Spoldzielni Mieszkaniowej ..Kokjarz" zwraca si? z prasb^o nie
libvidowanie urz^dow pocztmvych zlokalizowanych w naszj;ch osiedlach, tj. w osiedlu
im. Leona Kmczkowskiego, przy ul. Kraczkowskiego 14. w os. Bronowice - Maki. przy
ul. Bukowej 15 i w os. Kalinowszczyzna, przy ul. Okrzei 2. Prosb? powyzsz^ kierujeray
w imieniu miesziancow w/w osiedli. ktorzj1 sa zaniepokojeni zapomedziami likwidacji
wyrnienionych wyzej urzedow. Obok wysylania i odbierania korespondenqi, na pocztach
oplacany jest w ramach umowy zawanej ze Spoidzielnia, czynsz za mieszkaiu'a a takze
uijzczane sa inne optatj-. Wyraienione osiedla zamieszkuje i^cznie okoio 15 t);s. osob, w tym
znaczna czesc to ludzie siarsi. Zlikwidowanie poczt>' bgdzie dzialaniem na szkod? t\ch ludzi,
dia ktorych przemicszczanie si? na wieksze odlegtosci sprawia powazne midnosci. Poczia jest
instytucja^ ushigow^. w stosunku do obwateli i podejraowane decyzje Testrukturyzacvjne nie
powinny bye w sprzecznosci z istotnym interesem spokcznym. a tak bedzie w sytuacji
likwidacji \\yraienionych wyzej urzedow pocztowvch.

Czujac si^ zobo\viazani do reprezentowania interesow licznej rzeszy czionkow
i niicszkaficow Spoldzielni prosimy o pozostawienie wyraienionych na wstejie urzedow
pocztowych.

Sprawa: UP Lublin 3. UP Lublin 49, UP Lublin 55

Centrum Poczly Oddzial w Lublinie, odpowiadajac na Panstwa pismo Ldz. NS/434/11 z 18.03.2011

informjje. ze na rynku poczlov^m zachodzi tvJete zmian Poczta Polska, ktdra przez selXi lat byta

monopolist^ w sferze uslug pocztowych w 2013 rcKu straci posiadany przywitej. Catkowite olwarcie

rynku dla innych operaiorow zaowocu|e zwiekszeniem liczby iirrn swiadcza.cych konkurencyjre ustugi

Z drugie] strany, rozw6| nowoczesnych technotogii, jak pojawienie si? komjnikaqi inlemetowej

i telefor cznej w wersji komorkowej. wptywa na zmniejszenie wolumenu (radycyinycti using pocztowych,

co skutkuje od 2008 rokj systematycznym spadktem ilczby nadawanyeh przesytek.

Uwzgledniaĵ c le zmiany rynku, Poczta Polska S A realizuje strategic przyieta, na lala 2010 - 2015,

ktorei jedn^z micjatyw sEralegicznych jest optymalizacja sieci pocztowej polegaj^ca m in na centralizacji

shjzby dor^czeii i dostasowanij lormy organizacyjnei placowek io zmniejszonego zapotrzeboviania na

usfcigi np. poprzez arzeksztalcanie wtasnych placowek w agencje pocztowe.

Dowiadomoscij

1. Rada Osiedla im.L. Kmczkowskiego
2. Rada Osiedla ,,Bn>nowice - Maki"
3. Rada Oiiedla,.

Chciatbym podkreslic ze Centrum Poczty Oddziat Reionowy w Lublinie nie plaice zadnjcT_lik_widac]i

urzedow pocztowych a jedynie dosiosowanieforr.^ ^laeowek do_p_cipytj na ustugi.

Powyzsze dziaiar..a nie doiy :• ..

1. UPLublin49przyul.R6zyWiatrow7(os 1m. Leona Kruczkowskiego;

2 UP Lublin 55 przy ul. Bjkowej (os. Bronowice - Maki),

3. UP Lublin 3 przy ul. Stefana Okrzei 1 (os Kalinowszczyzna).

Zaznaczam, ze w 2011 raku Poczia Polska SA. nie planowata przeksztalcenia tych placowek, a tym

bardziej ich likwiaacji

ZACTpfA DYREKTORA
ODD/JAM IttJONIIWTCO

dJ.StmjOPERACJi

Do wiadomoicr:

-Radadsiedlaim.L Kijcikowskiego

- Rada Osiedla Bronowice - Maki

- Rada Osiedla Kalinowszczyzna
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