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W dniu 29 maja 2012 roku na Starym 
Rynku w Mińsku Mazowieckim odbyła 
się bardzo miła dla naszej Spółdzielni 
uroczystość wręczenia honorowego 
tytułu Zasłużony dla Miasta Mińsk 
Mazowiecki. Tytuł ten jest przyznawany 
na wniosek Kapituły ds. Nadawania 
Tytułów przez Radę Miejską. Można 
powiedzieć że wreszcie doczekaliśmy 
się tego wyrazu uznania ze strony władz 

miasta, który zdaniem wielu należał się „Przełomowi” 
od dawna. Dokument potwierdzający nadanie tytułu 
wręczyli: Przewodniczący Rady Miejskiej – Dariusz 
Kulma, Burmistrz – Marcin Jakubowski oraz Mistrz 
Kapituły ds. Tytułów – Zbigniew Grzesiak. 
Honorowy tytuł w imieniu członków spółdzielni 
odebrali - Halina Bąk, Irena Łukaszewska, Izabela 
Krupa, Krzysztof Roguski, Grzegorz Wyszogrodzki, 
Bogusław Zwierz – członkowie Zarządu i Prezydium 
Rady Nadzorczej Spółdzielni.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” istnieje od 
ponad 1958 roku, czyli blisko 54 lata. Jej założenie 
było dla miasta czynnikiem, który zapoczątkował wiele 
procesów miastotwórczych. Porządkował zabudowę 
miasta w której dominowała zabudowa drewniana, 
układy komunikacyjne, podnosił standard życia 
mieszkańców, wymuszał tworzenie infrastruktury 
komunalnej (wodociągi, kanalizacja deszczowa 
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i sanitarna, zaopatrzenie w ciepło, dostawa gazu) oraz 
zmieniała wygląd architektoniczny samego miasta.. I rzecz 
chyba najważniejsza – inwestycje Spółdzielni wpłynęły na 
zwiększenie liczby mieszkańców, którzy znajdowali pracę blisko 
swojego miejsca zamieszkania w istniejących i nowopowstałych 
zakładach pracy. 
Aktualnie Spółdzielnia posiada 28,5 ha gruntów na których 
wybudowano 110 budynków wielomieszkaniowych o 
powierzchni 204 000m2 w 3901 mieszkaniach z szacunkową 
liczbą mieszkańców ok. 10 tys., 127 lokali użytkowych, 305 
garaży i miejsc postojowych w garażach podziemnych.
Przyznanie Spółdzielni tego zaszczytnego tytułu można także 
odnieść do decyzji Organizacji Narodów Zjednoczonych, która 
ogłosiła rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. 
Proklamacja ONZ dała wyraźny sygnał, że działalność 

spółdzielcza ma ogromne znaczenie społeczne i gospodarcze, co szczególnie widać w krajach rozwijających się. Tworzenie 
spółdzielni, a tym samym łączenie wysiłków wielu ludzi, przynosi korzyści w poprawie życia w tych obszarach życia 
społecznego, gdzie dominuje bieda, brak miejsc pracy, brak podstawowych środków egzystencji. Na całym świecie istnieją 
więc różnorakie spółdzielnie nie wyłączając również krajów o wysoko rozwiniętej gospodarce, krajów bogatych. 
Gratulując Spółdzielni tego zaszczytnego wyróżnienia wyrażamy nadzieję iż pomimo trudności z jakimi musi się Spółdzielnia 
borykać, w dalszym ciągu będzie się starać w należyty sposób zaspokajać oczekiwania swoich członków, wpływać na rozwój 
miasta i jego wizerunek, powiększać swoje zasoby.
            Redakcja

Zgodnie z obowiązującym prawem, w tym również Statutem Spółdzielni, jak co roku, w pierwszym półroczu Zarząd Spół-
dzielni zwołał na na 20 i 21.06.2012 trzecie już w najnowszej historii naszej Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków. Pi-
semne zawiadomienia o powyższym członkom zamieszkałym doręczono poprzez skrzynki podawcze jak również zostały one 
wywieszone na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych i w biurze Spółdzielni. Do grupy tak zwanych członków „oczeku-
jących” zawiadomienia wysłano listownie. Zgodnie z wymogami prawa zawiadomienia określały datę, miejsce, proponowany 
porządek obrad jak również dodatkowe, niezbędne dla członka informacje. 
Po uzupełnieniu porządku zebrania w trybie określonym statutem o projekt uchwały zgłoszony przez członków, ostateczny 
uzupełniony porządek obrad w dniu 12.06. podano do wiadomości członków za pośrednictwem tablic ogłoszeniowych znaj-
dujących się na klatkach schodowych oraz w biurze Spółdzielni. Zgodnie z postanowieniami par.86 ust 2 Statutu Walne Zgro-
madzenie w naszej Spółdzielni odbywa się w częściach. W tym roku Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu dokonała podziału 
Walnego Zgromadzenia na dwie części. Podejmując powyższą uchwałę uwzględniono zarówno spadek liczby członków Spół-
dzielni w latach 2010-2011 jak również niewielką frekwencję (od 3% do 5%) uprawnionych w trakcie dwóch pierwszych Wal-
nych Zgromadzeń odbytych w Spółdzielni. Przewidywania odpowiedzialnych za zwołanie zebrania okazały się trafne gdyż w 
tegorocznym Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym w dwóch częściach na ogólną liczbę 3.272 członków udział wzięło, 
identycznie jak w roku 2011, 99 osób tj 3 % uprawnionych. Zgodnie z art 8³ ust 8 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych i 
par. 91 ust 2 Statutu Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na poszcze-
gólnych jego częściach. W tym miejscu nasuwa się refleksja iż nie jest dobre, kiedy tak niewiele osób podejmuje strategicz-
ne uchwały w interesie wszystkich członków Spółdzielni którzy swoją nieobecnością na Walnym Zgromadzeniu godzą się na 
to i akceptują taką sytuację. Uczestnicy pierwszego cząstkowego zebrania wybrali prezydium obrad w następującym składzie: 
Irena Łukaszewska – przewodnicząca, Teresa Potocka - za-
stępca przewodniczącego, Krystyna Świderska – sekretarz. W 
skład komisji mandatowo – skrutacyjnej weszli – Grażyna Ko-
walewska – przewodnicząca oraz Teresa Łuniewska i Roman 
Janiak. Do komisji wnioskowej wybrano Andrzeja Tkaczyka 
– jako przewodniczącego komisji oraz Czesławę Gajowniczek 
i Henryka Rosłońca. Obradami drugiej części Walnego Zgro-
madzenia kierowało prezydium w składzie: Małgorzata Rogu-
ska – przewodnicząca, Alina Roguska - zastępca przewodni-
czącego oraz Marianna Grabowska – sekretarz. 
Komisja mandatowo - skrutacyjna pracowała w składzie : 
Władysław Orliński – przewodniczący, Irena Pilich oraz Ka-
zimiera Kwiatkowska, a do komisji wnioskowej weszli 
– Danuta Kędzierska – przewodnicząca oraz Elżbieta Subocz i 
Henryk Domański. 



Numer 34, Str.3

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2011 roku złożył Pre-
zes Zarządu Krzysztof Roguski. Na początku Prezes podkreślił 
iż tegoroczne Walne Zgromadzenie odbywa się w trakcie Mię-
dzynarodowego Roku Spółdzielczości proklamowanego przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych pod hasłem „Spółdziel-
nie budują lepszy świat”. W przyjętej rezolucji ONZ podkre-
śliła znaczenie spółdzielczości, która na całym świecie zrzesza 
1 mld ludności, przyczynia się do rozwoju ekonomicznego i 
społecznego, odgrywa istotną rolę w zmniejszaniu ubóstwa, w 
tworzeniu miejsc pracy, umacnianiu obywatelskiej samorząd-
ności i solidarności, w łagodzeniu skutków kryzysu. Rezolucja 
ONZ, organizacji zrzeszającej obecnie 193 państwa, powstałej 
w październiku 1945 roku wzywa instytucje międzynarodo-
we oraz spółdzielnie całego świata do rozwoju idei spółdziel-
czości, apeluje do rządów państw członkowskich /Polska po-
siada status członka założyciela/ by dokonały przeglądu swo-

jego ustawodawstwa dotyczącego spółdzielczości pod kątem zagwarantowania spółdzielniom możliwości rozwoju i trwałości. 
Rangę spółdzielczości w świecie podnosi fakt przyznania w 2009 roku amerykańskiej uczonej Elinor Ostrom Nagrody Nobla 
za badania nad wspólnotami i spółdzielczością. Uczona dowiodła iż wspólnotowe i spółdzielcze gospodarowanie może być 
lepsze niż w sektorze publicznym czy komercyjnym, gdyż sprzyja optymalizacji wszystkich decyzji. W trakcie swojego wy-
stąpienia Prezes przypomniał iż tegoroczne Walne Zgromadzenie odbywa się w roku poprzedzającym 55 rocznicę powoła-
nia Spółdzielni, co miało miejsce w 1958 roku. W chwili obecnej spółdzielnia posiada 110 budynków wielomieszkaniowych o 
3.901 mieszkaniach usytuowanych w Mińsku Maz /107/, w Kałuszynie /2/ oraz Kołbieli /pow Otwock -1/. Liczba lokali użyt-
kowych – 127, garaży oraz miejsc postojowych w garażach podziemnych – 305, pow. użytk zasobów – 203.845 m2 .Zasoby 
zlokalizowane są na gruntach o pow. 28,5 ha, z czego blisko 26,5 ha to grunty stanowiące jej własność a pozostałe znajdują się 
w użytkowaniu wieczystym. Na koniec 2011 r pomimo udzielonej przez miasto 95 % bonifikaty nie wykupiono gruntów pod 
23 budynkami / Armii Ludowej 21, 21A, Bulwarna 1a, Kopernika 4, 7, 8A, 11, 14, 11-go Listopada 4, Nadrzeczna 8, 10, Okrzei 
20, 25, 35, 37, PLM 2, Topolowa 8, 10, 12, Warszawska 86, 88, Wyszyńskiego 23, 25. / z tym, iż w 10 przypadkach postępowanie 
jest w toku, a w pozostałych 13 brak jest kompletu stosownych wniosków od właścicieli mieszkań.
W powyższej sprawie Zarząd Spółdzielni wielokrotnie na łamach „Przełomowych Wieści” oraz indywidualnymi pismami wy-
stępował do zainteresowanych właścicieli lokali o złożenie niezbędnych wniosków w tej sprawie. Pomimo bardzo dobrych wa-
runków i korzyści jakie wypływają z faktu likwidacji użytkowania wieczystego i zaprzestania uiszczania opłat z tego tytułu , 
z nieznanych powodów wielu właścicieli lokali stosownych wniosków dotychczas nie złożyło , blokując w ten sposób możli-
wość przekształcenia gruntów. Aktualnie w spółdzielni 2.479 lokali jest na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa a 
1.283 na warunkach odrębnej własności. W okresie sprawozdawczym przekształcono prawo w stosunku do 43 lokali. Gospo-
darkę finansową spółdzielni zrealizowano w oparciu o plan finansowo-gospodarczy przyjęty przez Radę Nadzorczą. Ogółem 
koszty te to 18.861,875 zł, a blisko połowę tej kwoty stanowią koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody / 6.983,612 
zł/ oraz koszty dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków / 2.219,353 zł/.
W przypadku tych pozycji spółdzielnia jest jedynie firmą windykacyjną na rzecz PEC i PWiK zbierającą pieniądze od miesz-
kańców i przekazującą je na konto dostawców.
Służebna rola zarządcy jaką pełni w tym przypadku Spółdzielnia wobec dostawców mediów, w sytuacji, gdy zasoby są na tyle 
opomiarowane, że podobnie jak w przypadku energii elektrycznej bądź gazu dostawcy mogliby sami rozliczać się z odbiorcami, 
jest sprzeczna z zasadą, równości podmiotów, jak również z wieloma innymi zasadami, o których stanowi prawo, co czyni obo-
wiązujące w tym zakresie przepisy prawa jak i umowy niedostosowanymi do realiów XXI wieku. Uzasadnieniem tej tezy może 
być fakt , iż blisko 1/3 mieszkań w naszej Spółdzielni to lokale na warunkach odrębnych własności z równoczesną współwła-
snością w gruntach, wielu właścicieli tych mieszkań nie jest nawet członkami Spółdzielni i powinni być oni fakturowani jako 
odrębne podmioty umów . Wystawiane za dostawę ciepła i wody oraz odbiór ścieków faktury są przez spółdzielnię realizowane 
w terminach i w całości, pomimo, iż indywidualni odbiorcy zamieszkujący lub posiadający lokale użytkowe zalegają z opłata-
mi wnoszonymi do Spółdzielni co w znacznym stopniu utrudnia i komplikuje prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni. Konse-
kwencje nowych coraz wyższych cen za media, generujące wzrost zadłużeń doskwierają i uderzają w spółdzielnię, nie są uciąż-
liwe dla ich autorów. Nie jest to sytuacja świadcząca o równym traktowaniu podmiotów w tych tak ważnych życiowych spra-
wach jak dostawa ciepła oraz wody. W celu doprowadzenia do nowelizacji ustaw i przepisów wykonawczych Zarząd Spółdziel-
ni zamierza wszcząć działania określone w prawie , zdając sobie sprawę z tego, że jest to bardzo trudne i chociaż słuszne, ma 
małe szanse na sukces.
Pozostałe składniki kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi to koszty eksploatacji 4.242.520 zł ( 22%), odpis podstawo-
wy na fundusz remontowy 2.932.131 zł (16%), koszty ogólne 1.337.311 zł ( 7%), koszty konserwatorów 797.506 zł ( 4%), kosz-
ty działalności kulturalno oświatowej 174.155 zł ( 1%) oraz koszty konserwacji domofonów i anten RTV (1%). Zaległości na ko-
niec 2011 roku osiągnęły kwotę 732.038 zł, a wskaźnik zaległości w stosunku do wymiaru opłat wyniósł 3,94 %.
Największą pozycję w zaległościach stanowią zadłużenia za okres 5 lub więcej miesięcy stanowiące kwotę blisko 400 tys.zł czyli 
55 % całego długu. Windykacja długów polega na wysyłaniu upomnień, rozmowach Rady Nadzorczej i Zarządu z dłużnikami, 
kierowaniu wniosków do sądu o wydanie nakazów zapłaty, egzekucji komorniczej, którą komornik może prowadzić nawet 
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poprzez sprzedaż zadłużonego, zamieszkałego przez dłużnika lokalu, stosowane są również eksmisje. W obecnej chwili 
Spółdzielnia przygotowuje na ten cel pomieszczenia tymczasowe, do których kilka rodzin zostanie wykwaterowanych. Organy 
Spółdzielni maja nadzieję, że groźba eksmisji do pomieszczeń tymczasowych spowoduje pozytywny efekt poprzez zmniejszenie 
zadłużenia.
Omawiając realizację remontów i konserwacji na łączną kwotę 3.729.637 zł Prezes Zarządu podkreślił duży zakres wykonanych 
prac, który dotyczył remontu balkonów, dachów, kominów, obróbek blacharskich, docieplenia stropodachów , wymiany drzwi 
wejściowych do budynku, malowania klatek schodowych, wymiany i refundacji wymienionej wcześniej stolarki budowlanej, 
modernizacji, przebudowy kanalizacji sanitarnej w wielu budynkach oraz modernizacji ciągów pieszo jezdnych. Szczegółową 
informację dotyczącą remontów i konserwacji zaprezentowano w 33 numerze „Przełomowych Wieści” i tam odsyłamy zaintere-
sowanych. W sprawozdaniu Zarządu omówiono również działalność społeczno kulturalną prowadzoną na bazie klubu osiedlo-
wego, w którym poza sekcjami i kółkami zainteresowań prowadzony jest zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży do-
finansowany z budżetu miasta. Obecni na zebraniu członkowie uzyskali również informację o przeprowadzonym w Spółdzielni 
badaniu bilansu za rok 2011. W swojej opinii biegły rewident wybrany przez Radę Nadorczą, w sporządzonej opinii stwierdził, 
iż sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia istotne informacje dla oceny majątkowej i finansowej Spółdzielni. Zo-
stało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości i jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepi-
sami prawa i postanowieniami statutu oraz rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla wynik finansowy Spółdzielni za 2011 rok, na-
tomiast analiza najważniejszych wskaźników świadczy o dobrej kondycji finansowej Spółdzielni.
Kończąc sprawozdanie Prezes Zarządu poinformował zebranych o dużym wyróżnieniu jakie Spółdzielnia otrzymała od Rady 
Miasta. Wyróżnieniem tym jest przyznanie Spółdzielni Honorowego tytułu „Zasłużonego dla Miasta Mińsk Mazowiecki”. Sze-
rzej na ten temat w osobnym artykule.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej złożył jej Przewodniczący p. Bogusław Zwierz, który na wstępie przypomniał strukturę Rady 
oraz jej skład osobowy, a następnie przedstawił tematy i zagadnienia jakimi zajmowała się Rada w  trakcie 11 posiedzeń odby-
tych w 2011 roku. Przewodniczący omówił jakich spraw dotyczyły uchwały podjęte w okresie sprawozdawczym, a podjęto ich 
aż 91. Podkreślił rolę i znaczenie bezpośrednich kontaktów  z mieszkańcami w trakcie poniedziałkowych dyżurów  oraz po-
zytywnych efektów na zmniejszenie zadłużenia jakim było wzywanie na rozmowy dłużników. W końcowej części sprawozda-
nia p. Bogusław Zwierz zaapelował o poparcie inicjatywy Rady Nadzorczej dotyczącej wznowienia budownictwa mieszkanio-
wego i podjęcie w tej sprawie uchwały znajdującej się w porządku obrad. Kolejny punkt porządku obrad, dyskusja, tradycyjnie  
dotyczyła  problemów związanych z zamieszkiwaniem, a główne tematy to zwiększenie zakresu robót remontowych, rozliczeń 
za wodę i ciepło, poprawa bezpieczeństwa poprzez zwiększenie ilości patroli policyjnych, zapewnienie jak największej liczby 
miejsc parkingowych, konieczność grodzenia osiedli, podrzucanie śmieci do spółdzielczych śmietników przez osoby nieupraw-
nione, modernizacja i doposażanie placów zabaw w nowe urządzenia, reaktywowanie samorządów domowych. Wyjaśnień i od-
powiedzi udzielili członkowie Zarządu.
Po kilku godzinach obrad przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad tj. podjęcia uchwał. W ramach tego punktu za-
twierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2011, dokonano podziału nadwyżki bilansowej za 2011 rok, zatwierdzono sprawoz-
dania Zarządu i Rady Nadzorczej za 2011 rok, udzielono absolutorium członkom Zarządu, dokonano zmian w Statucie, zatwier-
dzono założenia organizacyjno- finansowe planowanej inwestycji Spółdzielni polegającej na budowie budynku wielorodzinne-
go przy ulicy Topolowej, utrzymano w mocy zaskarżone uchwały w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni oraz w sprawie wyga-
śnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, zbycia na rzecz Miasta gruntów zajętych pod miejskie ciągi komunika-
cyjne, parkingi, dojazdy wzdłuż ulic Topolowej, 11 Listopada oraz Warszawskiej jak również wzdłuż ulicy Nadrzecznej i Mio-
dowej. Przyjęto też wnioski poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Aprobaty nie uzyskał projekt uchwały dotyczący 
zmian w Statucie zgłoszony przez członków w trybie postanowień § 90 ust.2 statutu Spółdzielni. Uchwalone zmiany do statutu, 
które wejdą w życie z chwilą zarejestrowania podjętej uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym, poza korektami wynikającymi 
z nowelizacji prawa , dotyczą procedur i postępowań wewnątrzspółdzielczych, zmniejszenia udziału członkowskiego do kwo-

ty 900 zł / obowiązuje aktualnie 1500 zł/ co powinno zachęcić 
osoby nabywające lub przepisujące lokale do przystępowania 
do Spółdzielni, ponieważ wysokość opłaty eksploatacyjnej dla 
nie członków jest wyższa. Istotną zmianą, o którą wnioskowa-
li członkowie na poprzednich Walnych Zgromadzeniach było 
zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej, których aktu-
alnie jest 15. Zgodnie z  przyjętą uchwałą Rada Nadzorcza ma 
liczyć 9 członków i liczba ta będzie obowiązywała od najbliż-
szych wyborów Rady jakie odbędą się w roku 2013.
Po wyczerpaniu porządku obrad, po przeszło sześciu godzi-
nach obrad /20.06./ oraz po przeszło 4 godzinach / 21.06./ w 
obecności znacznie zmniejszonej liczby członków , przewod-
niczący zebrań zakończyli obrady.       

     Redakcja
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 Po zakończeniu sezonu grzewczego 2011/2012 Spółdzielnia  przystąpiła do modernizacji systemu rozliczeniowego 
kosztów centralnego ogrzewania w spółdzielczych zasobach. 
Modernizacja polega na wymianie cieczowych, wyparkowych podzielników kosztów zastępując je nowoczesnymi podzielni-
kami elektronicznymi firmy APATOR METRA – TYPU E- INT 30. Akcję przeprowadzono równolegle z  odczytami podziel-
ników cieczowych po zakończeniu sezonu grzewczego 2011/2012 .
Nowoczesne podzielniki APATOR METRA  E-INT 30 posiadają najnowszej generacji mikroprocesor, a pomiar wielkości zu-
życia dokonywany jest w oparciu o dwa czujniki temperatur z których jeden mierzy temperaturę grzejnika, a drugi tempe-
raturę zależną od temperatury pomieszczenia. Wszystkie podzielniki w obrębie nieruchomości budynkowej mają zaprogra-
mowaną jednolitą datę odczytu, co oznacza, że wszystkie jednocześnie zapamiętują wskazania za dany okres obrachunkowy, 
co pozwoli na dokładniejsze i wiarygodniejsze rozliczenie kosztów. Dane z podzielników odczytywane są drogą radiową  bez 
konieczności wchodzenia do lokali.
Zamontowane  podzielniki elektroniczne z pomiarem średniej temperatury w pomieszczeniach, w stosunku do stosowanych 
dotychczas podzielników cieczowych, charakteryzują się dużą dokładnością odczytu, posiadają bardzo dobre zabezpieczenia 
przed „manipulacją” ze strony użytkowników lokali, charakteryzują się łatwiejszym „radiowym” niewymagającym wejścia do 
lokalu odczytem, eliminują naliczanie zużycia ciepła w okresie letnim, co występuje w dotychczasowych, cieczowych podziel-
nikach i  budziło   kontrowersje oraz niezadowolenie wśród mieszkańców. Przy pomiarze średniej temperatury pomieszczeń 
w rozliczeniu istnieje możliwość uwzględnienia przepływu ciepła pomiędzy lokalami (przenikanie ciepła). Rejestracja zuży-
cia ciepła przez grzejniki oraz poziom komfortu cieplnego w poszczególnych pomieszczeniach pozwala na bardziej sprawie-
dliwe, logiczne i zgodne z prawami fizyki określenie kosztów ogrzewania indywidualnego lokalu, co jest zgodne z obowiązu-
jącą w tym zakresie normą PN EN ISO 13790. 
Kolejne argumenty zastosowania podzielników elektronicznych z odczytem radiowym dotyczą rejestrowania odczytów po-
średnich w trakcie sezonu grzewczego, eliminują lub ograniczają skrajne, irracjonalne zachowania części użytkowników loka-
li ingerujących w pracę urządzenia co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia liczby mieszkań o bardzo niskich tempe-
raturach, czego efektem może być powstanie wilgoci i zagrzybienia lokali. 
Montażu przedmiotowych podzielników dokonuje firma „ENERGOSYSTEM” , która od początku zastosowania podzielni-
ków kosztów centralnego ogrzewania w naszej spółdzielni dokonuje rozliczeń tych kosztów  i która zaoferowała Spółdzielni 
korzystne  warunki montażu nowoczesnych podzielników elektronicznych. Zgodnie z przeprowadzonymi negocjacjami za-
montowane, elektroniczne z odczytem radiowym podzielniki stanowią własność Spółdzielni z odroczoną płatnością na okres 
10 lat. Wysokość rocznej oprocentowanej raty spłaty brutto za jeden podzielnik wyniesie 6,23 zł. W trakcie ustaleń z firmą 
Spółdzielnia wynegocjowała zmniejszenie dotychczasowych kosztów  rozliczenia z kwoty 9,84 zł brutto od jednego grzejnika 
do kwoty 7,36 zł. Zmniejszenie o 2,48 zł kosztów rozliczenia pomniejszy o tę kwotę  należność roczną za jeden elektroniczny 
podzielnik kosztów z odczytem radiowym, wobec czego roczna rata spłaty urządzenia wynosić będzie 3,75 zł. W końcowym 
efekcie  podzielnik kosztować będzie 37,5 zł  i należność ta spłacona zostanie w ciągu 10 lat. 
W chwili obecnej modernizacją nie objęto budynków przy ul. Armii Ludowej 21A i Dąbrówki 33, które od 11 lat wyposażone 
są w elektroniczne podzielniki kosztów  a w roku 2011 w budynkach tych nastąpiła ich wymiana. Modernizacji  w tych budyn-
kach nie dokonano kierując się wyłącznie zasadą oszczędnościową, gdyż mieszkańcy bardzo niedawno ponieśli koszty wymia-
ny  podzielników i  generowanie w chwili obecnej nowych wydatków byłoby nieuzasadnione. W celu umożliwienia rozliczeń 
w oparciu o zmodernizowany system podzielnikowy Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16.04.2012r uchwałą nr 6/2012  
wprowadziła zmiany do Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania dostosowując jego postanowienia do prze-
prowadzonej modernizacji systemu rozliczeniowego.
W związku z powyższym apelujemy do wszystkich mieszkańców którzy z różnych przyczyn nie udostępnili lokali do wymia-
ny podzielników , bądź z innych względów dotychczas nie zamontowano w ich lokalach lub poszczególnych pomieszczeniach 
elektronicznych podzielników kosztów aby skontaktowali się z administracją spółdzielni tel. 25 758 50 11 wew. 19 , bądź bez-
pośrednio z wykonawcą robót pod nr tel. 664 762 485 celem umówienia dogodnego terminu wykonania przedmiotowej mo-
dernizacji. Nie udostępnienie lokalu w celu zamontowania  podzielników skutkować będzie ryczałtowym naliczaniem kosz-
tów zgodnie z obowiązującym regulaminem, co jest niekorzystne w porównaniu z rozliczeniem kosztów na podstawie wska-
zań podzielników.
W trakcie prac montażowych przedmiotowych podzielników użytkownicy otrzymali lub otrzymają w najbliższym czasie sto-
sowne instrukcje  tych urządzeń, z którymi prosimy szczegółowo się zapoznać. W przypadku niejasności lub wątpliwości pro-
simy o kontakt z administracją Spółdzielni pod podany  telefon (25) 758 50 11 wew.19. O kontakt prosimy również w trak-
cie sezonu grzewczego w przypadku zaobserwowania nietypowych objawów w pracy urządzenia. Samowolne „majstrowanie” 
przy podzielnikach jest niedopuszczalne.

Administracja

ELEKTRONICZNE PODZIELNIKI KOSZTÓW
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

NA MIARĘ XXI WIEKU
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REGULAMIN SAMORZĄDÓW DOMOWYCH
§1

Członkom Spółdzielni zamieszkałym w 
spółdzielczych zasobach przysługuje prawo 
powoływania Samorządów Domowych.

§2
Samorząd Domowy jest jednostką 
pomocniczą organów Spółdzielni w zakresie 
współpracy w zarządzaniu zasobami 
mieszkaniowymi w celu stałej poprawy 
warunków zamieszkiwania w spółdzielczych 

lokalach mieszkalnych.
§3

Kadencja Samorządów Domowych trwa 
4 lata. Wyboru Samorządu Domowego w 
liczbie 3-7 osób dokonuje się w trakcie zebrań 
mieszkańców budynku lub budynków, w 
których udziale weźmie co najmniej 30% 
członków Spółdzielni mieszkańców danego 

budynku lub budynków.
§4

O liczbie członków samorządu decydują 
mieszkańcy przed przeprowadzeniem 
wyborów.

§5
Wyboru samorządu dokonuje się w 
głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów.

§6
Czynne oraz bierne prawo wyborcze 
przysługuje zarówno członkom Spółdzielni 
jak również osobom bliskim wspólnie 
zamieszkałym z członkiem posiadającym 
pełną zdolność do czynności prawnych, z 
tym że liczba wybranych osób niebędących 
członkami Spółdzielni nie może być większa 
niż 50% składu Samorządu Domowego.

§7
Zebranie w celu wybrania Samorządu 
Domowego na wniosek mieszkańców 
zwołuje administratorka budynku, która 
zapewnia jego obsługę, przygotowuje listę 
obecności, prowadzi zebranie do chwili 

wybrania jego przewodniczącego, a następnie 
sporządza protokół, który dla swej ważności 
wymaga podpisu przewodniczącego 
zebrania oraz protokolanta.

§8
Po dokonaniu wyboru i ukonstytuowaniu 
się władz Samorządu Domowego tj. 
wyborze przewodniczącego, ewentualnie 
zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza, 
przy samorządach składających się z więcej 
niż 3 osób, administratorka przekazuje 
Samorządowi Domowemu niezbędne i 
pomocne do pracy materiały, a mianowicie:
-  Statut Spółdzielni
-  Regulamin Samorządów Domowych
-  wykaz członków Rady Nadzorczej i 
Zarządu Spółdzielni
-  wykaz telefonów kontaktowych 
ze Spółdzielnią oraz administracją i 
administratorką
-  wykaz telefonów pogotowia gazowego, 
energetycznego, wodociągowego
-  wykaz telefonów konserwatorów 
Spółdzielni oraz konserwatora domofonów
-  dane osoby lub osób utrzymujących 
porządek i czystość w budynku / w 

budynkach/ i terenie przyległym.
§9

Możliwe jest powołanie jednego wspólnego 
Samorządu Domowego dla kilku budynków 
związanych wspólną lokalizacją, terenem 
przyległym, o podobnych problemach i 
interesach mieszkańców.

§10
W zebraniach Samorządów Domowych, 
w części dotyczącej spraw związanych 
z zarządzaniem budynkiem wskazany 
jest udział administratorki, co powinno 
pozytywnie wpłynąć na relacje pomiędzy 
mieszkańcami a administracją oraz 
przyśpieszyć usuwanie stwierdzonych 

nieprawidłowości.
§11

Do podstawowych uprawnień Samorządów 
Domowych w szczególności należy:
-  współdziałanie z administracją w zakresie 
niezwłocznego usuwania przez Spółdzielnię 
stwierdzonych usterek i nieprawidłowości
-  organizowanie i urządzanie w miarę 
możliwości lokalowych i finansowych 
Spółdzielni pomieszczeń społeczno-
kulturalnych jak również placów gier, zabaw, 
rekreacji, parkingów
   oraz miejsc wypoczynku dla 
mieszkańców.
-  opiniowanie pracy sprzątaczek
-  propagowanie w środowisku zasad 
zmierzających do osiągnięcia prawidłowych 
stosunków sąsiedzkich
-  współpraca z administracją w zakresie 
zapobiegania niszczenia, dewastacji, 
uszkadzania, zaśmiecania wspólnego mienia 
spółdzielczego
-  inicjowania działań zmierzających do 
poprawy bezpieczeństwa zamieszkiwania
-  wyzwalanie wśród sąsiadów inicjatyw w 
zakresie prac na rzecz własnego środowiska 
- budynku i terenu przyległego
-  opiniowanie wniosków w zakresie 
prowadzonej działalności handlowej 
lub usługowej w budynku, lub jego 
bezpośrednim sąsiedztwie w przypadkach 
gdy działalność ta może być uciążliwa dla 
mieszkańców
-  dysponowanie kluczami do pralni, 
suszarni i innych pomieszczeń wspólnych 
oraz nadzór nad prawidłowością korzystania 
z tych pomieszczeń
-  informowanie Spółdzielni o 
wszelkich przejawach niegospodarności  
dotyczących zarządzania nieruchomością, 
zaobserwowanych  nieprawidłowościach, 
naruszania prawa, Statutu i regulaminów 

W trakcie dyskusji w ramach tegorocznego Walnego Zgromadzenia wiele głosów dotyczyło potrzeby reaktywowania w Spółdzielni 
samorządów domowych, które w okresie kiedy funkcjonowały, sprawdzały się jako jednostki pomocnicze organów spółdzielni za-
równo w zakresie współpracy w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi jak również w celu stałej poprawy warunków zamieszkiwa-
nia. W tym czasie powoływanie samorządów odbywało się w systemie nakazowym, gdzie inicjatywę w tej sprawie  zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, wykazywały służby administracji Spółdzielni przy niewielkim zainteresowaniu mieszkańców.
Aktualnie od blisko 8 lat obowiązuje w Spółdzielni Regulamin Samorządów Domowych, który inicjatywę w tym zakresie przesuwa 
w stronę mieszkańców dając członkom zamieszkałym w naszych zasobach prawo do powoływania samorządów.
Zapoznanie się z tym Regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą 08.12.2004, szczególnie z jego § 11 określającym uprawnie-
nia samorządu domowego powinno przekonać mieszkańców co do zasadności ich powoływania o czym kilkakrotnie „Przełomowe 
Wieści” pisały, a w Nr 2 gazety z marca 2005 tekst Regulaminu był już publikowany.
Administracja Spółdzielni pomoże przy organizacji i zwołaniu zebrania mieszkańców, zapewni jego obsługę, pomoże przy sporzą-
dzeniu niezbędnych protokółów oraz wyposaży wybrany samorząd w niezbędne do pracy materiały oraz niezbędne akty normatyw-
ne /Statut, Regulamin Samorządów Domowych /.
Poniżej prezentujemy tekst Regulaminu Samorządów Domowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” stanowiący za-
łącznik do Uchwały Zarządu Spółdzielni Nr 66 z dnia 08.12.2004
Zachęcamy do powoływania samorządów domowych.
                                                                                ADMINISTRACJA 

SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW
BLIŻSZY KONTAKT ZE SPÓŁDZIELNIĄ
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DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

ZABEZPIECZ MIESZKANIE NA WAKACJE
Nadchodzące wakacje dla wielu mieszkańców łączą się z wyjazdami, często na długo, poza miejsce stałego za-
mieszkania. Należy jednak zadbać o to, by powrót do domu nie wiązał się z nieprzyjemnym zaskoczeniem, dlate-
go przed wyjazdem sprawdźmy stan techniczny okien i drzwi, szczególnie balkonowych. Jest oczywiste, że opusz-
czając mieszkanie powinniśmy dobrze je zamknąć. Dodatkowe zabezpieczenia związane z zamontowaniem an-
tywłamaniowych drzwi czy ubezpieczenie mieszkania w sprawdzonej firmie wiąże się z nakładami finansowymi. 
Są jednak sposoby, które nie wymagają wydatków. Znajomy, zaufany sąsiad to najlepszy sposób ochrony naszego 
mieszkania. Jeżeli go o to poprosimy wyjmie listy ze skrzynki pocztowej i stworzy pozory naszej ciągłej obecności 
w domu. Zainteresuje się również kto zapuka do naszych drzwi. Pamiętajmy również by zostawić sąsiadowi infor-
macje jak ma się z nami skontaktować, kiedy zaistnieje taka konieczność. Ostrożności nigdy za wiele 

         Z życzeniami miłego wypoczynku
                     Redakcja

Spółdzielni
-  wypowiadanie się w sprawach 
projektów dotyczących zagospodarowania 
bezpośredniego otoczenia budynku
-  uczestniczenie wraz z pracownikami 
Spółdzielni w okresowych i doraźnych 
komisyjnych przeglądach budynku i jego 
otoczenia
-  branie udziału w komisyjnym odbiorach 
robót remontowych, modernizacyjnych 
oraz konserwacyjnych w budynku oraz na 
terenie przyległym
-  podejmowanie innych działań i inicjatyw 

w interesie mieszkańców, których Samorząd 
Domowy reprezentuje

§12
Wydanie opinii lub zajęcie stanowiska 
w istotnych dla mieszkańców sprawach 
powinno być poprzedzone zwołaniem przez 
przewodniczącego Samorządu Domowego 
ogólnego zebrania mieszkańców, z którego 
należy sporządzić protokół oraz dołączyć 
listę obecności.

§13
Na potrzeby Samorządu Domowego, w 
miarę posiadanych możliwości, może 

być w budynku udostępnione wolne 

pomieszczenie wspólne.
§14

Samorządy Domowe  w swojej pracy powinny 
zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie 
aktywności społecznej mieszkańców jak 
również  na propagowanie zasad kultury 
współżycia w społeczności  blokowej, więzi 
sąsiedzkiej oraz propagowanie postaw 
związanych z poszanowaniem majątku i 
mienia spółdzielczego.

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI

02.07 - Grzegorz WYSZOGRODZKI
09.07 - Ryszard SZTORC
16.07 - Małgorzata RABSZTYN
23.07 - Grażyna KOWALEWSKA
30.07 - Irena ŁUKASZEWSKA
06.08 - Małgorzata ROGUSKA
13.08 - Małgorzata ROGUSKA

20.08 - Bogusław ZWIERZ
27.08 - Ryszard SZTORC
03.09 - Barbara OSZCZĘDŁOWSKA
10.09 - Janusz KSIĘŻOPOLSKI
17.09 - Marianna Elżbieta GRABOWSKA
24.09 - Janusz KSIĘŻOPOLSKI

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w godzinach 15.oo - 17.oo w pokoju nr 15 w siedzibie Spółdzielni. W trzecim 
kwartale 2012 roku terminarz poniedziałkowych dyżurów przedstawia się następująco:

UCZNIOWSKI  KLUB SPORTOWY
RING

Mińsk Mazowiecki, ul.Dąbrówki 6
zaprasza

dziewczęta i chłopców z roczników 1997, 1998, 1999 i 2000 
mieszkających w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom"

na nieodpłatne treningi boksu
Zapisy w siedzibie klubu od dnia 1 lipca 2012r. w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 18.3oo - 20.oo 

lub telefonicznie 663 814 800.
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 

1 sierpnia 2012r.

OGŁOSZENIE
Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy o powierzchni 25 m2 przy ulicy Warszawskiej 163 (lok. nr 10 (lokalizacja 
od podwórza)
tel. kom. 505 958 400
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O G Ł O S Z E N I A
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 20 ogłasza : 

przetarg nieograniczony na wynajęcie 4 garaży będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” przy ulicy Armii Ludowej 
23a (w sąsiedztwie budynku Kopernika 7):

 1.Garaż oznaczony nr 291 o powierzchni użytkowej 17,27m2 o wysokości 2,00 m,
 2.Garaż oznaczony nr 294 o powierzchni użytkowej 17,24m2 o wysokości 3,00 m,
 3.Garaż oznaczony nr 295 o powierzchni użytkowej 17,21m2 o wysokości 3,00 m,
 4.Garaż oznaczony nr 296 o powierzchni użytkowej 17,19m2 o wysokości 3,00 m.

Garaże są murowane, kryte papą, wyposażone w podnoszoną bramę garażową segmentową.
Stawka wywoławcza określająca miesięczną wysokość czynszu najmu za wynajęcie garażu wynosi 200 zł. netto + VAT.
Wadium w wysokości 600 zł. należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni 
12 1020 4476 0000 8102 0021 1300 w terminie do dnia 19.07.2012 r.
Dowód dokonania przelewu wadium należy okazać w trakcie przetargu. 
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 19.07.2012r o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni sala nr 6.
Osoby zainteresowane przetargiem, odnośnie zapoznania się z jego regulaminem oraz dokonania oględzin garażu mogą kontaktować 
się z Administracją Spółdzielni , pok. nr 2 
tel. 25 758 50 11 w.16 lub 18 codziennie w godzinach urzędowania.
              Zarząd Spółdzielni 

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom”  w Mińsku Mazowieckim ogłasza przetarg nieograniczony na  ustanowienie 
prawa odrębnej własności w stosunku do niżej wymienionych lokali w zasobach Spółdzielni na obszarze miasta Mińska 
Mazowieckiego:

     lokal nr 23 przy ul. Kościuszki 2 
     powierzchnia użytkowa 27,00 m²  (1 pokoju  + kuchnia), usytuowany na IV piętrze      
     wyposażony w instalację wodno- kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.
     Cena wywoławcza: 96 900 zł  /słownie ; dziewięćdziesiąt sześć tysięcy  dziewięćset złotych / 

    lokal nr 25 przy ul. Kopernika 7 
     powierzchnia użytkowa  37,00m² (2 pokoje + kuchnia), usytuowany na IV piętrze;   
     wyposażony w instalację wodno- kanalizacyjną, centralne ogrzewanie oraz instalację gazową. 
     Cena wywoławacza: 110 880zł  /słownie; sto dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych/ 
      
Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami Statutu, Regulaminu w sprawie ustalenia zasad i trybu 
przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz użytkowych, a także 
garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych  w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom”,
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. 
Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom” przy ul. Kościuszki 20 w Mińsku 
Mazowieckim /sala nr 6/ w dniu 30.07.2012r o godz  11ºº.  
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ze wskazaniem lokalu którego dotyczy należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu 
na konto Spółdzielni nr 12 1020 4476 0000 8102 0021 1300. Dowód dokonania przelewu należy okazać w trakcie przetargu.
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przełom” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargów bez podania 
przyczyny.
Osoba, która wygrała  przetarg zobowiązana będzie do wpłaty ceny nabycia w terminie 14  dni od daty jego rozstrzygnięcia  i 
zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności lokalu w terminie 30 dni od daty przetargu.
Wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie trzech dni po zakończeniu 
przetargu. 
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli uczestnik który zaoferował najwyższą kwotę uchyla się od wniesienia pełnej kwoty 
wylicytowanej ceny i przystąpienia do aktu notarialnego w terminie 30 dni od dnia przetargu.  
Możliwe jest obejrzenie lokali po uprzednim uzgodnieniu terminu z administracją Spółdzielni tel. /25/ 758 33 25 w 16 i 18.
Zainteresowane osoby z regulaminem przetargu i wyceną rzeczoznawcy mogą zapoznać się w Dziale Członkowsko-
Mieszkaniowym Spółdzielni pokój nr 22 .tel. 25 758 50 11 w 26
          ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI


