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Z PRACY RADY NADZORCZEJ
W 28 numerze „Przełomowych Wieści” poinformowaliśmy Państwa jakimi sprawami zajmowała się W 28 numerze „Przełomowych Wieści” poinformowaliśmy Państwa jakimi sprawami zajmowała się W 28 numerze „Przełomowych Wieści” poinformowaliśmy Państwa jakimi sprawami zajmowała się 
Rada Nadzorcza w okresie od lipca do listopada 2010 roku.Rada Nadzorcza w okresie od lipca do listopada 2010 roku.Rada Nadzorcza w okresie od lipca do listopada 2010 roku.
Od tego czasu odbyły się trzy posiedzenia, mianowicie w grudniu ubiegłego roku oraz w styczniu i lu-Od tego czasu odbyły się trzy posiedzenia, mianowicie w grudniu ubiegłego roku oraz w styczniu i lu-Od tego czasu odbyły się trzy posiedzenia, mianowicie w grudniu ubiegłego roku oraz w styczniu i lu-
tym bieżącego roku, na których podjęto osiem uchwał, w sprawie:tym bieżącego roku, na których podjęto osiem uchwał, w sprawie:tym bieżącego roku, na których podjęto osiem uchwał, w sprawie:
- zatwierdzenia planu  remontów i konserwacji na 2011 rok,- zatwierdzenia planu  remontów i konserwacji na 2011 rok,- zatwierdzenia planu  remontów i konserwacji na 2011 rok,
- uchwalenia regulaminu w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania przetargów na ustanowie-- uchwalenia regulaminu w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania przetargów na ustanowie-- uchwalenia regulaminu w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania przetargów na ustanowie-
nie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz użytkowych, a także garaży i miejsc po-nie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz użytkowych, a także garaży i miejsc po-nie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz użytkowych, a także garaży i miejsc po-
stojowych w garażach wielostanowiskowych w zasobach Spółdzielni,stojowych w garażach wielostanowiskowych w zasobach Spółdzielni,stojowych w garażach wielostanowiskowych w zasobach Spółdzielni,
-  zmian do regulaminów: rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków, rozliczania kosz--  zmian do regulaminów: rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków, rozliczania kosz--  zmian do regulaminów: rozliczania kosztów zimnej wody i odprowadzania ścieków, rozliczania kosz-
tów i ustalania opłat z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, rozliczania kosztów dostaw ener-tów i ustalania opłat z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, rozliczania kosztów dostaw ener-tów i ustalania opłat z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, rozliczania kosztów dostaw ener-
gii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody (treści zmienionych regulaminów gii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody (treści zmienionych regulaminów gii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody (treści zmienionych regulaminów 
znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni),znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni),znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni),
- zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni,- zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni,- zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- nabycia nieruchomości ( nabycia od Miasta w formie wzajemnej zamiany, prawa własności działki - nabycia nieruchomości ( nabycia od Miasta w formie wzajemnej zamiany, prawa własności działki - nabycia nieruchomości ( nabycia od Miasta w formie wzajemnej zamiany, prawa własności działki 
gruntu  nr 1633 o pow.441 m² położonej przy ulicy Kopernika),gruntu  nr 1633 o pow.441 m² położonej przy ulicy Kopernika),gruntu  nr 1633 o pow.441 m² położonej przy ulicy Kopernika),
- podziału Walnego Zgromadzenia na trzy części.- podziału Walnego Zgromadzenia na trzy części.- podziału Walnego Zgromadzenia na trzy części.
Rada Nadzorcza analizowała również realizację wniosków Walnego Zgromadzenia, przyjęła informację Rada Nadzorcza analizowała również realizację wniosków Walnego Zgromadzenia, przyjęła informację Rada Nadzorcza analizowała również realizację wniosków Walnego Zgromadzenia, przyjęła informację 
dotyczącą stanu bhp i p.poż oraz ładu, porządku i bezpieczeństwa w spółdzielczych zasobach mieszka-dotyczącą stanu bhp i p.poż oraz ładu, porządku i bezpieczeństwa w spółdzielczych zasobach mieszka-dotyczącą stanu bhp i p.poż oraz ładu, porządku i bezpieczeństwa w spółdzielczych zasobach mieszka-
niowych, przyjęła program działalności społeczno-kulturalnej na bieżący rok, pozytywnie oceniła prze-niowych, przyjęła program działalności społeczno-kulturalnej na bieżący rok, pozytywnie oceniła prze-niowych, przyjęła program działalności społeczno-kulturalnej na bieżący rok, pozytywnie oceniła prze-
bieg sezonu grzewczego i okresu zimowego, analizowała zużycie wody za okres od maja do października bieg sezonu grzewczego i okresu zimowego, analizowała zużycie wody za okres od maja do października bieg sezonu grzewczego i okresu zimowego, analizowała zużycie wody za okres od maja do października 
2010 roku i nie wniosła uwag do dokonanego, zgodnie z obowiązującym regulaminem rozliczenia.2010 roku i nie wniosła uwag do dokonanego, zgodnie z obowiązującym regulaminem rozliczenia.2010 roku i nie wniosła uwag do dokonanego, zgodnie z obowiązującym regulaminem rozliczenia.
Na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się 21.02.br omówiono i przyjęto wykonanie zadań  rzeczowo-fi -Na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się 21.02.br omówiono i przyjęto wykonanie zadań  rzeczowo-fi -Na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się 21.02.br omówiono i przyjęto wykonanie zadań  rzeczowo-fi -
nansowych Spółdzielni za 2010 rok. Do sposobu realizacji pięciu skarg jakie wpłynęły do Spółdzielni nansowych Spółdzielni za 2010 rok. Do sposobu realizacji pięciu skarg jakie wpłynęły do Spółdzielni nansowych Spółdzielni za 2010 rok. Do sposobu realizacji pięciu skarg jakie wpłynęły do Spółdzielni 
w 2010 roku oraz realizacji zaleceń trzech kontroli przeprowadzonych w minionym roku w Spółdziel-w 2010 roku oraz realizacji zaleceń trzech kontroli przeprowadzonych w minionym roku w Spółdziel-w 2010 roku oraz realizacji zaleceń trzech kontroli przeprowadzonych w minionym roku w Spółdziel-
ni nie wniesiono uwag.ni nie wniesiono uwag.ni nie wniesiono uwag.
Poza tym na oba  posiedzenia Rady w roku bieżącym wezwano mieszkańców zalegających w opłatach Poza tym na oba  posiedzenia Rady w roku bieżącym wezwano mieszkańców zalegających w opłatach Poza tym na oba  posiedzenia Rady w roku bieżącym wezwano mieszkańców zalegających w opłatach 
należności czynszowych. Ogółem zaproszono 43 osoby, czego efektem było spłacenie przez nich zale-należności czynszowych. Ogółem zaproszono 43 osoby, czego efektem było spłacenie przez nich zale-należności czynszowych. Ogółem zaproszono 43 osoby, czego efektem było spłacenie przez nich zale-
głości w kwocie 38 830 zł tj. 42 % zadłużenia.głości w kwocie 38 830 zł tj. 42 % zadłużenia.głości w kwocie 38 830 zł tj. 42 % zadłużenia.
Rada Nadzorcza na lutowym posiedzeniu skierowała do komisji problemowych indywidualne i zbioro-Rada Nadzorcza na lutowym posiedzeniu skierowała do komisji problemowych indywidualne i zbioro-Rada Nadzorcza na lutowym posiedzeniu skierowała do komisji problemowych indywidualne i zbioro-
we wystąpienia mieszkańców adresowane do Rady, w celu szczegółowego zbadania zgłoszonych zarzu-we wystąpienia mieszkańców adresowane do Rady, w celu szczegółowego zbadania zgłoszonych zarzu-we wystąpienia mieszkańców adresowane do Rady, w celu szczegółowego zbadania zgłoszonych zarzu-
tów dotyczących rozliczenia zużycia wody i obciążenia mieszkańców kosztami wynikającymi z rozlicze-tów dotyczących rozliczenia zużycia wody i obciążenia mieszkańców kosztami wynikającymi z rozlicze-tów dotyczących rozliczenia zużycia wody i obciążenia mieszkańców kosztami wynikającymi z rozlicze-
nia różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych nia różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych nia różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych 
w budynku. Stanowisko w sprawie tych wystąpień Rada Nadzorcza zajmie na marcowym plenarnym po-w budynku. Stanowisko w sprawie tych wystąpień Rada Nadzorcza zajmie na marcowym plenarnym po-w budynku. Stanowisko w sprawie tych wystąpień Rada Nadzorcza zajmie na marcowym plenarnym po-
siedzeniu. siedzeniu. siedzeniu. 
                                                                                                                                        Redakcja
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ELEKTROŚMIECI
Rozpoczynając na łamach „Przełomowych Wieści” cykl artykułów związanych z usuwaniem z naszych domów, nieruchomości 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przedstawiamy Państwu wystąpienie Zarządu Spółdzielni w tej sprawie do 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.
                                                                                                                                           REDAKCJA
       PSK/5/2011
                                                                                                                  Pan
                                                                                                                   Marcin Jakubowski
                                                                                                                   Burmistrz Miasta
                                                                                                                   Mińsk Mazowiecki

             Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” pragnie zwrócić Pana uwagę na poważny problem i zagrożenie jakie stanowi 
dla zdrowia mieszkańców naszego miasta lawinowo rosnąca ilość elektrośmieci zawierających wiele szkodliwych substancji 
/ rtęć, ołów, chrom, kadm, nikiel, azbest, freon, związki bromu i inne / które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia 
przenikają do gruntu zatruwając środowisko naturalne. Zgodnie z postanowieniami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i  
elektronicznym z 29.07.2005 obowiązującej od 21.10.2005 stary zużyty sprzęt mieszkańcy mogą oddać w hurtowni lub sklepie, 
w serwisie, w punktach skupu złomu  prowadzących zarejestrowaną działalność w zakresie zbierania tego rodzaju odpadów. 
Bardzo ważnym miejscem zgodnie z ustawą gdzie elektrośmieci  można oddawać w nieograniczonej ilości są gminne punkty Bardzo ważnym miejscem zgodnie z ustawą gdzie elektrośmieci  można oddawać w nieograniczonej ilości są gminne punkty 
zbierania, a takich na terenie naszego miasta jest brak. Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą z 29.07.2005 zmieniającą ustawę o zbierania, a takich na terenie naszego miasta jest brak. Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą z 29.07.2005 zmieniającą ustawę o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13.09.1996 do obowiązków  gminy  należy   utrzymanie   porządku i czystości utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13.09.1996 do obowiązków  gminy  należy   utrzymanie   porządku i czystości 
w gminach   / art 3 ust 1 ustawy /. W świetle tego zapisu gmina powinna inicjować, ułatwiać tworzenie punktów zbierania w gminach   / art 3 ust 1 ustawy /. W świetle tego zapisu gmina powinna inicjować, ułatwiać tworzenie punktów zbierania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wskazywać lokalizację odbioru  tych śmieci oraz  podejmować działania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wskazywać lokalizację odbioru  tych śmieci oraz  podejmować działania 
informacyjne i edukacyjne przykładowo umieszczając na stronie internetowej miasta informację o punktach zbierania informacyjne i edukacyjne przykładowo umieszczając na stronie internetowej miasta informację o punktach zbierania 
zużytego sprzętu o  którym mowa wyżej .Wiele miast w Polsce takie punkty zorganizowało. Do powyższego wystąpienia w zużytego sprzętu o  którym mowa wyżej .Wiele miast w Polsce takie punkty zorganizowało. Do powyższego wystąpienia w 
tej bardzo ważnej sprawie  jesteśmy zobligowani pogarszającą się sytuacją z unieszkodliwianiem  elektroodpadów wynikającą tej bardzo ważnej sprawie  jesteśmy zobligowani pogarszającą się sytuacją z unieszkodliwianiem  elektroodpadów wynikającą 
zarówno z rosnącej w szybkim tempie ich ilości oraz brakiem kompleksowych rozwiązań tego problemu na terenie naszego zarówno z rosnącej w szybkim tempie ich ilości oraz brakiem kompleksowych rozwiązań tego problemu na terenie naszego 
miasta. Skalę zagrożenia obrazowo prezentują poniższe przykłady . Tylko z jednego złomowanego komputera oraz monitora miasta. Skalę zagrożenia obrazowo prezentują poniższe przykłady . Tylko z jednego złomowanego komputera oraz monitora 
o wadze łącznej około 30 kg  można odzyskać blisko 7 kg szkła,  6 kg stali, 6 kg tworzywa sztucznego, 4 kg aluminium, 2 o wadze łącznej około 30 kg  można odzyskać blisko 7 kg szkła,  6 kg stali, 6 kg tworzywa sztucznego, 4 kg aluminium, 2 
kg miedzi, 2 kg ołowiu, natomiast corocznie wymieniane    telefony   komórkowe  ułożone   jeden za drugim   sięgałyby kg miedzi, 2 kg ołowiu, natomiast corocznie wymieniane    telefony   komórkowe  ułożone   jeden za drugim   sięgałyby 
z Mińska do Torunia . Problemu nie rozwiążą pojemniki na zużytą elektryczną drobnicę ustawione w dużych sklepach z Mińska do Torunia . Problemu nie rozwiążą pojemniki na zużytą elektryczną drobnicę ustawione w dużych sklepach 
handlowych  .Coraz częściej mieszkańcy korzystają  z przyjaznych środowisku żarówek energooszczędnych o przedłużonym handlowych  .Coraz częściej mieszkańcy korzystają  z przyjaznych środowisku żarówek energooszczędnych o przedłużonym 
okresie żywotności, w miejsce wycofywanych ze sprzedaży tradycyjnych żarówek / 100 V i 75 V /, zużywających około 5 razy okresie żywotności, w miejsce wycofywanych ze sprzedaży tradycyjnych żarówek / 100 V i 75 V /, zużywających około 5 razy 
mniej energii , emitujących do atmosfery  znacznie mniejszą  ilość dwutlenku węgla  .Wyrzucając taką zużytą świetlówkę mniej energii , emitujących do atmosfery  znacznie mniejszą  ilość dwutlenku węgla  .Wyrzucając taką zużytą świetlówkę 
do  pojemnika na śmieci łamiemy prawo, narażamy się na karę grzywny nawet do 5 tyś zł. Brak wyznaczonych punktów do  pojemnika na śmieci łamiemy prawo, narażamy się na karę grzywny nawet do 5 tyś zł. Brak wyznaczonych punktów 
zbierania elektrośmieci powoduje  iż zarówno mieszkańcy naszych zasobów jak również  osoby spoza  Spółdzielni zużyte zbierania elektrośmieci powoduje  iż zarówno mieszkańcy naszych zasobów jak również  osoby spoza  Spółdzielni zużyte 
telewizory, lodówki, komputery i inny  sprzęt elektryczny i  elektroniczny wyrzucają w okolice spółdzielczych śmietników lub telewizory, lodówki, komputery i inny  sprzęt elektryczny i  elektroniczny wyrzucają w okolice spółdzielczych śmietników lub 
bezpośrednio do pojemników co jest niezgodne z prawem oraz stanowi zagrożenie dla życia, zdrowia oraz środowiska. Wobec bezpośrednio do pojemników co jest niezgodne z prawem oraz stanowi zagrożenie dla życia, zdrowia oraz środowiska. Wobec 
powyższego przedstawiony powyżej problem wymaga szybkich, zdecydowanych działań. W jego rozwiązaniu Spółdzielnia 
nasza nie zamierza stać z boku. Aktualnie stara się pozyskać stosowne pojemniki na zużyte świetlówki oraz podjęła rozmowy 
z przedsiębiorstwem odbierającym odpady komunalne z terenów spółdzielczych w zakresie odbioru tych elektrośmieci.
            Reasumując powyższe, mając na uwadze Pana wrażliwość na sprawy  miasta    i jego mieszkańców, w tym przypadku 
związane z możliwością utraty zdrowia oraz z zagrożeniem środowiska, wyrażamy nadzieję iż spowoduje Pan podjęcie przez 
odpowiednie służby miasta skutecznych działań w celu rozwiązania przedstawionego problemu.

                                                                                                                             ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Mińsk Maz 10.03.2011

DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
W I PÓŁROCZU 2011

21.03 Andrzej TKACZYK 16.05 Henryk ROSŁONIEC
28.03 Małgorzata RABSZTYN 23.05 Grażyna KOWALEWSKA
04.04 Małgorzata MALESA-GDULA 30.05 Grażyna KOWALEWSKA
11.04 Ryszard SZTORC 06.06 Irena ŁUKASZEWSKA
18.04 Mirosław KRUSIEWICZ 13.06 Janusz KSIĘŻOPOLSKI
02.05 Kazimierz KĘDZIERSKI 20.06 Małgorzata ROGUSKA
09.05 Andrzej TKACZYK 27.06 Małgorzata ROGUSKA
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ZMIANY W REGULAMINACH
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”  na posiedzeniach w miesiącach styczeń - luty 2011 r. podjęła 3 uchwały do-
tyczące zmian w obowiązujących w Spółdzielni regulaminach:
1. Uchwała nr 3/2011 z dnia 24.01.2011 r. dotyczy wprowadzenia zmian w Regulaminie kosztów zimnej wody i odprowadzenia 1. Uchwała nr 3/2011 z dnia 24.01.2011 r. dotyczy wprowadzenia zmian w Regulaminie kosztów zimnej wody i odprowadzenia 1. Uchwała nr 3/2011 z dnia 24.01.2011 r. dotyczy wprowadzenia zmian w
ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim. 
Nowelizacja ta wprowadza zmiany głównie w pkt. 3 i 7 działu IV, a mianowicie reguluje zasady odczytów wodomierzy indywidual-
nych w lokalach przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię. Wprowadzenie tych zmian ma na celu dążenie do zminimalizowania 
różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wodomierzy indywidualnych w poszczególnych budynkach. Zgodnie z 
postanowieniem tej uchwały  odczyt dokonywany jest wyłącznie przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię, niedopuszczalne jest 
podawanie stanu wodomierzy telefonicznie, zanotowanie przez mieszkańców na kartkach papieru, podawanie przez sąsiadów  lub w 
inny sposób. Osoba upoważniona  dokonuje odczytu w dwóch terminach, o których zainteresowani powiadamiani są:
I termin – poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych; 
II termin – poprzez włożenie indywidualnych zawiadomień do skrzynek pocztowych.
Nie udostępnienie lokali do odczytów   skutkować  będzie ustaleniem zużycia wody w okresie rozliczeniowym wg obowiązującego 
w  Spółdzielni ryczałtu zużycia wody. Aby korzystać z wodomierza do  celów rozliczeniowych w kolejnym okresie rozliczeniowym, 
w  powyższym przypadku, należy udostępnić licznik do ustalenia stanu początkowego.
2. Uchwała nr 4/2011 z dnia 24.01.2011 r. dotyczy wprowadzenia zmian w     Regulaminie rozliczenia kosztów i ustalania opłat z 
tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej  „Przełom”. 
Zmiana w tym regulaminie dotyczy głównie pkt. 8 ppkt. 2 działu VI   regulującego sposób rozliczania kosztów energii elektrycznej 
dostarczanej do zespołów garażowych. Zmiana ta ściśle określa w jakich okolicznościach wskazanie podlicznika znajdującego się w 
garażu może stanowić podstawę do rozliczenia kosztów energii elektrycznej oraz jakie są konsekwencje nie umożliwienia odczytu 
stanu podlicznika osobom upoważnionym przez Spółdzielnię. Zgodnie z tymi postanowieniami rozliczenie na podstawie wskazań 
podlicznika może być dokonane tylko wówczas gdy jest to licznik zaplombowany, posiadający aktualną cechę legalizacyjną a jego 
stan odczytano w obecności przedstawiciela Spółdzielni. Nie udostępnienie garażu do odczytu licznika powoduje obciążenie użyt-
kownika garażu różnicą kWh pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą odczytanych podliczników.
3. Uchwała nr 7/2011 z dnia 21.02.2011 r. dotyczy wprowadzenia zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostaw energii ciepl-
nej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27.04.2009r nr nej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27.04.2009r nr nej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody
6/2009, poprzednio zmienionego uchwałą nr 2/2010 z dnia 25.01.2010r. Kolejne zmiany w tym regulaminie a w szczególności pkt. 
3 działu III  dotyczy sposobu rozliczania kosztów podgrzania wody. Zgodnie z tą zmianą  koszt podgrzania wody poniesiony przez 
daną nieruchomość dzielony będzie w sposób następujący: 
a/  koszt zmienny poniesiony w związku z utrzymaniem w gotowości  odpowiedniej temperatury wody (koszt cyrkulacji) wyno-
sił  będzie  30% całkowitych kosztów podgrzania wody w okresie rozliczeniowym i  dzielony proporcjonalnie do ilości lokali w da-
nym budynku.
b/ pozostałe 70% kosztów podgrzania wody dzielone będzie  proporcjonalnie do ilości zużytej ciepłej wody użytkowej ustalonej na 
podstawie wskazań wodomierzy indywidualnych. Rozwiązanie takie   podyktowane jest ciągle rosnącymi kosztami ciepła zużyte-
go na podgrzanie wody, które niezależnie od ilości pobranej ciepłej wody jest zużywane na utrzymanie w gotowości wody o odpo-
wiedniej temperaturze.  
Czytelników zainteresowanych powyższymi wewnętrznymi uregulowaniami prawnymi odsyłamy na stronę internetową Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przełom” www.smprzelom.pl gdzie są opublikowane jednolite teksty regulaminów uwzględniające dokonane zmia-
ny.
           REDAKCJA

Spółdzielnia   Mieszkaniowa    „Przełom”   w   Mińsku    Mazowieckim  ul. Kościuszki  20  ogłasza przetarg   nieograniczony  
na  wynajęcie lokali użytkowych będących w zasobach Spółdzielni:
1. Lokal nr  6 o  powierzchni  użytkowej  89 m2  przy  ul. Dąbrówki 39,  Wadium 3 000zł.
2. Lokal nr  3 o  powierzchni  użytkowej  23,4 m2  przy  ul. Dąbrówki 35. Wadium 1 000zł.
3. Lokal nr  5 o  powierzchni  użytkowej  12,4 m2  przy  ul. Dąbrówki 35. Wadium 1 000zł.
Wywoławcza wysokość czynszu najmu za wynajęcie lokalu: 20 zł. /m² powierzchni użytkowej + 23%VAT .
Wadium należy wpłacić w terminie do dn. 05.04.2011r do godz. 9.oo na konto Spółdzielni nr  12 1020 4476 0000 8102 0021 
1300. Dowód   dokonania   przelewu  wadium   należy  okazać  w  trakcie  przetargu.
Przetarg   zostanie   przeprowadzony  w dniu 05.04.2011r. o  godz.  1000   w  siedzibie   Spółdzielni sala  nr  6.  
Osoby  zainteresowane  przetargiem, odnośnie  zapoznania  się  z  jego  regulaminem  oraz  dokonaniem  oględzin   lokalu  
mogą   kontaktować  się   z  Administracją  Spółdzielni,  pokój nr 2  tel.  025 758 5011 wew. 16  codziennie  w  godzinach  
urzędowania.

         Administracja Spółdzielni

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
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SPÓŁDZIELCZE OSOBOWOŚCI
W bieżącym numerze gazety przedstawiamy sylwetkę Pana Andrzeja Tkaczy-
ka. Dlaczego jego? Ponieważ jest osobowością którą można określić jako szcze-
gólna. Cichy, skromny, nie szukający poklasku za swoją działalność, nie oczeku-
jący nagród, sumienny w tym co robi. A robi nie mało. 
Z Mińskiem Mazowieckim jest związany od 1961 roku kiedy po ukończeniu 
szkoły znalazł zatrudnienie w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego.  W 
swojej karierze zawodowej obejmował różne stanowiska w pionie ekonomicz-
nym. Odszedł z pracy w 1999 roku w ramach zmian jakie zachodziły w tym 
czasie w całej gospodarce. Wysoka oceny pracy zawodowej wystawiana przez 
przełożonych znalazła odbicie w licznych odznaczeniach resortowych. W 1979 
roku zamieszkał na stałe w naszym mieście.
Żonaty, ojciec dwóch dorosłych córek z których jedna jest nauczycielką, druga 
ekonomistką. Dziadek trójki wnucząt w wieku 17 - 23 lata. 
Poza pracą zawodową Pan Andrzej znany jest jako działacz społeczny którą to 
działalność rozpoczął w swoim macierzystym zakładzie pracy gdzie przez 25 
lat pełnił funkcję prezesa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. Do 
obowiązków zawodowych oraz prezesowania w Kasie niebawem doszła inna 
pasja. Miały na to wpływ zdarzenia rodzinne w wyniku których zdecydował 
się na honorowe oddanie krwi. I tak rozpoczął się okres działalności Pana An-
drzeja Tkaczyka na niwie Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach honorowe-

go krwiodawstwa, który trwa do dzisiaj. 
W 1974 roku założył w ZNTK Klub Honorowych Dawców Krwi którego został Prezesem. Wykorzystując dostępne środ-
ki informacyjne w swoim zakładzie przekonał kolegów z pracy o znaczeniu krwiodawstwa. Do klubu należy obecnie 80 
osób, a były czasy gdy w klubie zrzeszonych było 120 osób, pracowników ZNTK. Działał również aktywnie w strukturach 
Polskiego Czerwonego Krzyża pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Rejonowego oraz członka Zarządu Wojewódzkiego PCK 
w Siedlcach.  Pomimo rozwiązania Zarządu Rejonowego PCK w którym zrodziła się idea comiesięcznych wizyt specja-
listycznego ambulansu do poboru krwi, kontynuuje ją w wyniku czego przed Pałacem, co miesiąc, chętni mogą przyjść i 
oddać honorowo krew. A jest ich nie mało. Każdorazowo jest to około 60 osób. 
Wieloletnia działalność społeczna została doceniona i uhonorowana licznymi odznaczeniami. Jest więc posiadaczem od-
znak Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, Honorowych Odznak PCK, Kryształowego Serca (to odznaczenie ceni sobie naj-
bardziej), odznaczenia Zasłużony dla Zdrowia Narodu,  Krzyża Kawalerskiego oraz Złotego Krzyża Zasługi. 
Nie pozostawały mu obojętne sprawy samorządu lokalnego. W drugiej kadencji samorządu był radnym Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W następnych latach angażował się w 
prace komitetów wyborczych a w ostatnich wyborach wchodził w skład Miejskiej Komisji Wyborczej. Drugą kadencję 
jest ławnikiem Sądu Rejonowego. Od 1985 roku jest członkiem Spółdzielni.Dzia-
ła aktywnie w Radzie Nadzorczej do której został wybrany na Walnym Zebraniu 
Członków Spółdzielni w 2010 roku. 
Do całości społecznego działania Pana Andrzeja należy dodać jego pasję fi lateli-
styczną realizowaną od 1960 roku. Jest Prezesem Koła Filatelistycznego nr 271 w 
Mińsku Mazowieckim. W swoich zbiorach posiada znaczki polskie wśród których 
są znaczki unikatowe. Opowiadając o znaczkach podkreśla ich wartość artystycz-
ną a w wielu przypadkach także treści jakie one niosą.
Wolny czas spędza na działce, z dala od zgiełku miasta, gdzie oddaje się pielęgna-
cji roślin ozdobnych. 
Na zakończenie Pan Andrzej Tkaczyk chciałby przekazać apel do wszystkich czy-
telników: po pierwsze - krew jest najcenniejszym lekarstwem a jej oddanie nie 
wpływa na nasz stan zdrowia. I nie trzeba czekać na nieszczęśliwe zdarzenia kiedy 
oddanie krwi staje się koniecznością. Po drugie - Polski Czerwony Krzyż jako or-
ganizacja z ogromnymi tradycjami sięgającymi dziesiątków lat powinna wrócić w 
postaci oddziału rejonowego na teren naszego miasta, a osoby chcące ją wspomóc 
powinny skorzystać z możliwości przekazania 1% na jej działalność. I po trzecie - 
zaangażowanie społeczne w różnorakie dziedziny naszego życia może dać ogrom-
ną satysfakcję i przynieść nieocenione korzyści społeczne.

       Na podstawie rozmowy opracował A.Maliszewski
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Pewnego czwartku do naszego punktu konsulta cyjnego w biurze 
poselskim przyszła po poradę elegancka pani. Potrzebowała 
konkretnej instrukcji: co ma zrobić, żeby spółdzielnia wresz cie od 
niej się odczepiła. Od lat ma kłopoty ze spółdzielnią, która ciągle 
przysyła jej pisma, od daje do sądów, nasyła komornika. Tak się 
na nią spółdzielnia uwzięła, że nie poma gają ani artykuły w 
gazetach, ani nawet telewizja, która na jej prośbę przyjeżdża i 
nadaje relacje, w czasie których muszą się tłumaczyć i prezes, i 
komornik. 
Z czego?
Z tego, że nie mają serca. Po takim reportażu, jakiś czas jest 
spokój, a potem znów zaczynają. Chcą ją wyeksmitować.
- Dlaczego, ma Pani długi?
- Jakie długi? Za wszystko płacę. Za prąd, gaz, telefony, 
kablówkę.
- Płaci Pani “czynsz” do spółdzielni?
- Z czego im czynsz zapłacę, to duże pieniądze, nie  stać mnie.
- Duże ma Pani mieszkanie?
- Trzy pokoje, nie takie duże.
- Ile jest Pani winna spółdzielni?
- Kiedyś pisali, że 18 tysięcy, potem że 25. A teraz, to już chyba 
sami nie wiedzą ile naliczyć. Morą z sufi tu. Złodzieje.
- Pani pracuje?
- Tak. ale mam dwóch synów na utrzymaniu.

- Do której klasy chodzą?
- Są dorośli, jeden ma 26. a drugi 29 lat.
- Powinni dołożyć się do utrzymania mieszkania.
- Z czego? Przecież nie pracują.
- Dlaczego?
- A jaką pracę oni dostaną, nie mają szkoły.
- Mogą poszukać pracy fi zycznej.
- Za ile? Za 1300 zł? Za takie pieniądze będzie tłukł się 
codziennie przez pół Warszawy?
- Lepiej mieć 1300 zł niż ich nie mieć.
- Co mi po 1300 zł? Ja mam dwa domy na utrzy maniu. Bo 
starszy wyprowadził się do dziewczyny, mają dziecko i nikt nie 
pracuje. Ale co będziemy rozmawiać o mojej rodzinie. Proszę 
lepiej powiedzieć, jak utemperować tę wściekłą spółdzielnię?
- Trzeba płacić bieżący czynsz i zacząć spłacać zadłużenie, trzeba 
pójść do spółdzielni i poprosić o rozłożenie na raty, spróbować się 
porozumieć.
- Widzę, że niepotrzebnie przyszłam, już jeden prawnik udzielił 
mi takiej głupiej porady. Drzwi trzasnęły.

Genowefa Baziuk-Płaska

Przedruk - Miesięcznik Mieszkanie i Wspólnota nr 5/2010  
rok IX(99)

Wściekła spółdzielnia

INFORMACJA
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim informuje, że wszelkie usterki /elektryczne, hydrauliczne i 
inne/ oraz awarie występujące  w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych w dniach poniedziałek – piątek , w godzinach 7.30 
– 17.00 należy zgłaszać pod nr tel. 25 758 22 07 oraz 25 758 33 25 lub bezpośrednio w budynku zaplecza technicznego Spół-
dzielni przy ul. Okrzei 20A.
W innych terminach niż podane powyżej pełnione są  dyżury konserwatorskie /informacja na tytułowej stronie gazety/.

                                                                                         ADMINISTRACJA 

ZDALNY ODCZYT WODOMIERZY INDYWIDUALNYCH

Spółdzielnia nasza od roku 2010 rozpoczęła proces montażu w zasobach Spółdzielni wodomierzy indywidualnych z odczytem radiowym. 
Montaż tych wodomierzy odbywa się w budynkach , w których kończy się pięcioletni okres ich legalizacji.
Zdalny odczyt wodomierzy podnosi komfort życia mieszkańców, nie wymagając ich obecności podczas odczytu, ogranicza konieczność 
wchodzenia do lokali przez odczytujących, daje także  możliwość  odczytu wodomierzy zamontowanych w trudno dostępnych miejscach.
Zdalny radiowy odczyt eliminuje możliwość wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim, obniża koszty odczytu w stosunku do 
indywidualnego odczytu przez osoby upoważnione.
Odczyt stanu wszystkich wodomierzy w budynku w jednym czasie, ułatwia szybkie zbilansowanie zużytej wody w budynku, jak również ar-
chiwizuje stany zużycia wody na koniec miesiąca.
Ze strony technicznej przedmiotowe wodomierze  uodpornione są na działanie zewnętrznych pól magnetycznych, alarmują o zdjęciu na-
kładki, a zastosowany system pozwala na bieżącą analizę zużywanej wody przez użytkowników, rejestrują wsteczne przepływy.
System zapewnia skonfi gurowanie nadajników radiowych za pomocą terminala w trakcie montażu i eksploatacji, uzyskanie oczekiwanych 
zaprogramowanych danych.
Wprowadzanie systemu w trakcie eksploatacji wodomierzy nie powoduje ingerencji w cechy legalizacyjne (plomby) wodomierzy.
Na koniec roku 2010 w naszych zasobach 32 budynki  wyposażono w tego typu urządzenia , a w kolejnych 18 montażu wodomierzy z od-
czytem radiowym Spółdzielnia dokona w roku bieżącym. W ten sposób  około 47% budynków w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych 
wyposażonych zostanie w te nowoczesne urządzenia pomiarowe co powinno zlikwidować zarówno utrudnione dotychczasowe odczyty 
oraz wpłynąć  na uzyskanie bardziej precyzyjnych danych do analizy zużycia wody i  zmniejszenie rozbieżności pomiędzy licznikiem głów-
nym, a indywidualnymi.

          Administracja
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 lp  Zakres robót     Wartość

  planowana

  Wartość    
wykonana

                           Lokalizacja prac

1 Docieplenie ścian 
zewnętrznych 
budynkówbudynków

    
1.220.000

    
1.220.000

Łupińskiego 7, 9, 11,
Sędomierska 6, 6A,
Dąbrówki 37

2 Remonty 
balkonów

       
196.600

       
220.600

Wyszyńskiego 32/34 docieplenie loggii, wymiana izolacji, obróbek 
blacharskich, remont posadzki cementowej, wymiana balustrad,
Okrzei 25  - remont balkonów z wymianą balustrad.Okrzei 25  - remont balkonów z wymianą balustrad.

3 Roboty drogowe 
- chodniki

       
285.000

       
242.042

Wyszyńskiego 23, 25,Warszawska 103 ,  Okrzei 20

4 Wymiana stolarki 
okiennej

       
272.000

       
271.901

Wymiana okien w klatkach schodowych : Topolowa 8, 10, 12, 16
Kałuszyn - Zamojska 8, 10,
zwroty za indywidualną wymianę zgodnie z
regulaminem wykonaną  do dnia 31.12.2005  
w 121 lokalach   

5 Wymiana 
drzwi do klatek 
schodowych

         
90.000

        
90.000

Łupińskiego 1, 3, 7, 9, 11, Sędomierska 6, 6A, Dąbrówki 37
Topolowa 16,
Kałuszyn – Zamojska 8, 10,
Kołbiel - 1-go Maja 95Kołbiel - 1-go Maja 95

6 Docieplenie 
stropodachów

         
28.000

         
28.000

Armii Ludowej 21 , Kopernika 1,4 ,Stanisławowska 1

7 Roboty różne        
659.400

       
562.922

Okrzei 20A – rozbudowa, modernizacja bazy,
Kołbiel – 1-go Maja 95, rozbiórka kotłowni ,
Wyszyńskiego 23, 25, Warszawska 111, 163, Okrzei 20,
Armii Ludowej 21, Nadrzeczna 8, 12
naprawa dachów i usunięcie skutków zimynaprawa dachów i usunięcie skutków zimy

Łączna kwota na 
remonty

    
2.751.000

    
2.635.465

8 Fundusz 
konserwacyjny*

       
720.000

       
846.277

Główne  zadania  zrealizowane  poza   bieżącymi naprawami  i 
usuwaniem usterek to malowanie klatek schodowych Warszawska 
163 /część usługowa/ Nadrzeczna 6, 7, 10, Siennicka 6,Okrzei 14A, 
Kałuszyn -  Zamojska 8, 10, remont balkonów : Okrzei  31, 33, 
Kościuszki 20,   prace wykończeniowe bazy przy ul Okrzei 20A -  
wewnętrzne  instalacje  elektryczne , woda , kanalizacja  , centralne  
ogrzewanie   wraz   z  węzłem  cieplnym, roboty murarskie,  
malarskie  i  dachowe  części adaptowanej zaplecza.malarskie  i  dachowe  części adaptowanej zaplecza.

        Ogółem     
3.471.000

    
3.481.742

*w zaplanowanych na konserwację środkach kwota 533.700 stanowiła płace  konserwatorów  zatrudnionych w 
Spółdzielni wraz z pochodnymi 

WYKONANIE PLANU REMONTÓW I  KONSERWACJI  ZA ROK 2010
W  ramach  planu  remontów  i  konserwacji  zatwierdzonego  Uchwałą   Rady   Nadzorczej   Spółdzielni Nr 10/2009  z  dnia   
30.11.2009  ze  zmianami  wynikającymi   z   Uchwały  Rady   Nr   10/2010 z 29.03.2010 zrealizowano następujące zadania



Numer 29, Str.7

Plan remontów i konserwacji na 2011 rok
 uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni 20.12.2010 – Uchwała nr 17/2010 uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni 20.12.2010 – Uchwała nr 17/2010

l.p. Zakres robót Planowana kwota Lokalizacja zadania
1 Remont balkonów 895 000 Warszawska 86, 88, 90, Nadrzeczna 4, 8, 12, Okrzei 35, 37, 39
2 Roboty sanitarne 420 000 Warszawska 111 - odwodnienie budynku.

Kościuszki 2, Toruńska 4, 4a   -    zabezpieczenie przed 
zalewaniem ściekami sanitarnymi  

3 Roboty drogowe - 
chodniki

345 000 Topolowa 7,  9, 13, 17 –  przebudowa , renowacja nawierzchni  
wjazdów, dojazdów i chodników, wykonanie nowych miejsc 
postojowych, dojść do śmietników, renowacja zieleni.
Topolowa 8, 10, 12, 16 – opracowanie dokumentacji 
przebudowy dróg wewnętrznych  
Kopernika 16, 18  –  partycypacja  w  modernizacji  miejskiej  
drogi dojazdowej * 

4 Malowanie klatek 
schodowych

340 000 Warszawska 111 /I etap/, 135, Topolowa  7, 9,  Nadrzeczna  7, 
Siennicka   8

5 Wymiana stolarki 
okiennej

338 000 Okrzei 21, 23, 25, 27 - wymiana okien na klatkach 
schodowych  zwroty za wymianę stolarki wykonanej we 
własnym zakresie  zgodnie z regulaminem  do 31.12.2006   

6 Roboty blacharsko -
dekarskie

331 000 Warszawska 86, 88, 90, Nadrzeczna 4  - remont  pokryć 
dachowych  

7 Docieplenie 
stropodachów

97 350 Okrzei 20,  Błonie 12, 14,  Kopernika 14, 16, 18, 
Warszawska 103, Armii Ludowej 21A

8 Wymiana drzwi 
wejściowych do klatek 
schodowych

41 000 Kopernika 8a, 10,  Okrzei 14a, Topolowa 24

9 Roboty elektryczne 22 000 Topolowa 8, 10, 12, 16, Okrzei 25  - wymiana instalacji 
elektrycznej w  piwnicach  

10 Roboty różne 82 500 Topolowa 1, 3, Warszawska 163 -   przebudowa   kominów   z 
uzupełnieniem pokrycia dachowego 
Kościuszki 2, Siennicka 9 - remont posadzek piwnic  

Łączna kwota na 
remonty podstawowe 
zaplanowane

2 912 250

11 Fundusz  konserwacyjny  
**

720 000 Podstawowe prace : 
Dąbrówki 33, 35, 37, 39, 41 - malowanie klatek schodowych  
Kopernika  11,  Szczecińska  11,  Bulwarna  1a,  
Okrzei 25 , Warszawska 212 - przebudowa przyłączy , 
poziomów kanalizacji sanitarnych w piwnicach 
Kopernika 5 - naprawa pokrycia dachowego,uzupełnienie 
tynków kominowych 

Ogółem zaplanowane 
środki na remonty i 
konserwację 

3 632 250

* realizacja zadania uzależniona od  jego uwzględnienia w 
budżecie miasta na rok  2011 - wniosek Spółdzielni w tej  
sprawie złożono /  Rada Miasta wniosku nie uwzględniła  /

** w zaplanowanych na konserwację środkach 573.500 zł. 
stanowią płace  konserwatorów  zatrudnionych w Spółdzielni   
wraz z pochodnymi.

OGŁOSZENIE
Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie (II piętro) w 
centrum miasta. Mieszkanie ma złożoną księ-
gę wieczystą. Tel: 507 258 811
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ZIMA W MIEŚCIE
Okres ferii zimowych, które w tym roku trwały od 14 do 27 lutego, za sprawą Klubu Osiedlowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom", młodzież w wieku 
8-13 lat mogła bezpiecznie spędzić na zajęciach zorganizowanych w ramach akcji "Zima w mieście". Program akcji skierowany był głównie do młodzieży o 
niskim statusie materialnym. 
Do dyspozycji 30 uczestników Klub udostępnił swoje wyposażenie a nad sprawami opiekuńczo-wychowaczymi czuwali pracownicy klubu. Zajęcia odbywa-
ły się według założonego planu w którym uwzględniono zarówno zajęcia świetlicowe jak i zajęcia na miejskiej pływalni oraz lodowisku. Zajęcia plastyczne, 
turnieje sportowe, konkursy i quizy, gry i zabawy komputerowe uzupełnione były udziałem w interaktywnym spektaklu teatralnym "Warkocz królewny Wi-
sełki" oraz spotkaniem z funkcjonariuszem Policji w trakcie którego poruszono tematy związane z bezpieczeństwem. Zainteresowani uczestnicy zimowiska  
mogli zapoznać się z tajnikami trudnej gry w brydża. Dla wszystkich zapewnione były drugie śniadania oraz obiady. 
Uczestnictwo w akcji "Zima w mieście" było dla wielu dzieci jedyną okazją do czynnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia czasu.  Na zakończenie ak-
cji najbardziej wyróżniający się uczestnicy oraz zwycięzcy przeprowadzonych konkursów otrzymali pamiątkowe medale oraz statuetki, a wszyscy, dyplomy 
i słodycze.  
O powodzeniu akcji "Zima w mieście" mogą świadczyć utrwalone na zdjęciach uśmiechnięte buzie uczestników, którzy wraz organizatorami pragną serdecz-
nie podziękować sponsorowi Akcji, którym była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

           Krzysztof Kulka
  


