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257582207 - zgłoszenia awarii W imieniu uczestników półkolonii pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczy-
nili się do ich organizacji, a więc Radzie Miasta, władzom Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” oraz 
bezpośrednio opiekunom, pracownikom Klubu Osiedlowego z Panem Krzysztofem Kulką na cze-
le. Uczestnictwo w półkoloniach dla wielu z nas było jedyną, dostępną formą wypoczynku tego lata. 
Wiązało się to z kosztami uczestnictwa, które w przypadku wyboru innych form wypoczynku, mo-
gły stanowić poważne obciążenie domowych budżetów. 
Bardzo dobrze przygotowana baza lokalowa (pomieszczenia Klubu Osiedlowego), wspaniali opie-
kunowie oraz atrakcyjny program dwutygodniowego pobytu na półkoloniach spełniły oczekiwa-
nia uczestników. Każdy z półkolonistów mógł realizować swoje indywidualne zainteresowania. Miał 
do dyspozycji komputery, gry telewizyjne, ping- ponga, a w ramach wspólnej zabawy uczestniczył 
w rozwiązywaniu quizów oraz konkursów. Symboliczne upominki jakie otrzymywali wygrywający 
i uczestnicy zmagań intelektualnych i zręcznościowych wszystkich satysfakcjonowały. Pomysłowość 
organizatorów pozwalała wykazać się umiejętnościami wokalnymi, tanecznymi czy stylisty. Wszyscy 
doskonale przy tym się bawili. 
Nie zawiodła również pogoda. Panujące przez wiele dni upały łagodzone były przez organizatorów 
przy pomocy stale dostępnych napojów, a wielokrotnie odwiedzana pływalnia MOSIR-u z dwiema 
godzinami chłodzenia rozpalonych ciał uczestników w wodzie stanowiła szczególnie korzystne anti-
dotum na przegrzany organizm.
Dziękujemy również autorom programu półkolonii za wycieczkę do Mlęcina, gdzie mogliśmy sko-
rzystać z dobrodziejstw jakie niesie za sobą pobyt w stadninie. Spacery pojazdami konnymi, sama 
jazda konna, zabawy, ognisko z tradycyjnym pieczeniem kiełbasek były cennym elementem progra-
mu. Podobnie jak i uczestnictwo w seansach filmowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Edukacyjną część pobytu w Klubie wypełniło spotkanie z przedstawicielami Komendy Policji, któ-
rzy przekazali uczestnikom wiele niezmiernie ważnych informacji na temat bezpieczeństwa podczas 
letniego wypoczynku.
Dla młodych organizmów sześciogodzinny, aktywny pod względem fizycznym pobyt na półkolonii, 
skutkował utratą kalorii. Aby uzupełnić braki uczestnicy otrzymywali drugie śniadanie, a w porze 
obiadowej dwudaniowy posiłek.
Wszystko co dobre trwa za krótko. Podobnie i z naszym wypoczynkiem. Pozostaje wiele wspomnień 
i zdjęć, które muszą wystarczyć do następnych wakacji. Liczymy, że za rok nie zabraknie chętnych do 
udzielenia wsparcia organizatorom wypoczynku, a uczestnicy kolejnych turnusów podobnie jak my, 
będą dziękować z głębi serca za możliwość atrakcyjnego zagospodarowania kilkunastu dni wakacji.
        Uczestniczki

PÓŁKOLONIE W SPÓŁDZIELNI
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WNIOSKI DO BUDŻETU MIASTA NA 2015R 
Przedstawiamy poniżej  tekst wniosków  do budżetu miasta Mińsk Mazowiecki i miasta Kałuszyn o  umieszczenie w budżecie na 
rok 2015 niżej wymienionych zadań i zabezpieczenie środków finansowych na ich realizację. 

 BURMISTRZ MIASTA 
 MIŃSK MAZOWIECKI
 ul. Konstytucji 3-go Maja 1

       
 Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przełom” w Mińsku Mazowieckim wnosi o  umieszczenie w budżecie miasta na rok 2015 
niżej wymienionych zadań i zabezpieczenie środków finansowych na ich realizację :
1) remont  nawierzchni ulicy Szczecińskiej, chodników i budowa miejsc parkingowych.

Ulica Szczecińska  wraz z chodnikami na odcinku od ul. Toruńskiej w kierunku północnym jest w złym stanie technicznym. 
Mieszana nawierzchnia, częściowo asfaltowa, a częściowo z różnego rodzaju płyt betonowych posiada nierówności i wyrwy. 
Chodniki mają popękane i nierówne płyty chodnikowe, parkingi również  z płyt betonowych mają liczne wyrwy i spękania. 
Ciężki sprzęt  dojeżdżający do zlokalizowanych nieopodal firm budowlanych, produkcyjnych i usługowych poruszając się po 
tak nierównej nawierzchni powoduje nadmierny hałas. Teren tego odcinka ulicy zamieszkuje ok. 250  mieszkańców samych tyl-
ko budynków wielorodzinnych, którzy niejednokrotnie sygnalizowali w tym zakresie potrzebę poprawy warunków zamieszki-
wania poprzez remont tej ulicy.    

Wartość zadania : ok. 200 000 zł .
2)  remont  drogi dojazdowej przy ul. Kopernika 2.

Teren ten będący własnością miasta oznaczony działką nr 1787 o nawierzchni gruntowej leży w bezpośrednim sąsiedztwie za-
sobów spółdzielczych przy budynku wielorodzinnym  Kopernika 4 i stanowi jedyną drogę dojazdową dla użytkowników pry-
watnych garaży zlokalizowanych na działce za budynkiem sklepu „Topaz” oraz do części socjalnej sklepu.
W 2012 roku Spółdzielnia wykonała utwardzenie swojej działki wraz z kanalizacją deszczową zbierającą wody opadowe z oby-
dwu działek. Wysokie położenie działki miejskiej oraz brak utwardzenia terenu powoduje iż po większych opadach deszczu 
nieutwardzona nawierzchnia jest  rozjeżdżana przez parkujące tam pojazdy, a kanalizacja deszczowa usytuowana na terenie 
spółdzielni  zapychana osuwającą się ziemią. Teren obecnego wjazdu stanowi  własność spółdzielców, nie jest obciążony słu-
żebnością przechodu i przejazdu,  a w  przypadku powołania wspólnoty mieszkaniowej i wygrodzenia działki  uniemożliwio-
ny zostanie  wjazd dla użytkowników garaży. Realizacja tego zadania znacznie poprawi korzystanie z tego ciągu pieszego oraz 
estetykę terenu.

Przewidywana wartość zadania  ok. 40.000 zł. 
3)  dokończenie remontu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na osiedlu „Targówka”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” administruje zgodnie z umową użyczenia od roku 2003 obiekt zlokalizowany na dział-
ce nr  2466/8 o powierzchni 3144m2 organizując corocznie liczne imprezy sportowe i rekreacyjne. Przez ponad 10-letni okres 
intensywnej eksploatacji nawierzchnia boisk uległa znacznej degradacji  tj. uszkodzenia, ubytki, pęknięcia, nierówności na-
wierzchni co może spowodować uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z obiektu. Nawierzchnia boiska wielofunkcyj-
nego (piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis) wymaga docelowego remontu polegającego na wykonaniu no-
wej nawierzchni poliuretanowej. Częściowo miasto zabezpieczyło środki na ten cel w 2013r, co pozwoliło na remont ogrodze-
nia i przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię. Wykonanie napraw szczelin bez wykonania docelowej nawierzchni, spo-
woduje, że dotychczasowe nakłady finansowe zostaną  bezcelowo wydatkowane. Zabezpieczenie środków na 2015 rok na do-
kończenie przedmiotowego przedsięwzięcia i wykonanie wierzchniej warstwy boiska jest konieczne. Niezrealizowanie tego za-
dania może być  powodem wypowiedzenia przez Zarząd Spółdzielni umowy na administrowanie tego obiektu ze względu na  
niespełnienie podstawowych norm technicznych użytkowania tego typu obiektów i nie zapewnienie bezpieczeństwa osobom 
korzystającym z obiektu. 

Przewidywana wartość robót : ok. 150.000 zł
4) modernizacja ciągu  spacerowego  wzdłuż wschodniej strony rzeki Srebrnej   pomiędzy ulicą Warszawską i Mireckiego

Całkowicie zniszczona nawierzchnia z płyt chodnikowych od strony ulicy Warszawskiej posiada liczne nierówności, ubytki i 
zapadnięcia, które stanowią bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa pieszych i wymagają pilnej przebudowy.  Dalsza część 
ciągu do mostu przy ulicy Mireckiego nie posiada żadnej nawierzchni. Zmodernizowana ulica Bulwarna znacznie podkreśla 
obecnie kontrast wizualny zagospodarowania w/w terenu. Teren ten otwarty i ogólnodostępny powinien stanowić wizytówkę 
miasta  i wpisywać się odpowiednim poziomem jakości w otoczeniu. Jest to idealne miejsce widokowe na rzekę Srebrną  i jako 
trasa spacerowa powinna mieć utwardzoną nawierzchnię z kostki brukowej z przedłużeniem do ulicy Mireckiego. Powyższy 
ciąg spacerowy powinien być wyposażony  w ławki, w urządzenia do indywidualnej rekreacji dla osób korzystających  z wy-
poczynku w tym miejscu,  tak jak to zrobiono  po drugiej stronie rzeki Srebrnej. O wykonanie  powyższych prac wnioskowali 
mieszkańcy spółdzielczych budynków przy ul. Nadrzecznej. 

Przewidywana wartość robot:  ok. 350.000 zł.
 Propozycje zgłoszone w tym roku przez Spółdzielnię zawierają w większości wnioski zgłaszane przez Spółdzielnię od 
wielu lat i nieuwzględniane dotychczas w poprzednich budżetach miasta. 
Spółdzielnia odprowadzając corocznie do budżetu miasta z tytułu podatków i opłat znaczną sumę, ok. 500.000 złotych,  jako li-
czący się podmiot  życia społecznego i gospodarczego, w trosce o mieszkańców Spółdzielni, którzy stanowią 25% ludności mia-
sta, liczy na to, że Pan  Burmistrz oraz Rada Miasta z należytą uwagą rozpatrzą powyższe wnioski, co znajdzie swój efekt końco-
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wy  w uchwalonym budżecie miasta na rok 2015.
Jednocześnie prosimy o udzielenie nam na piśmie odpowiedzi dotyczącej sposobu rozstrzygnięcia złożonych przez nas wnio-
sków. 
           Zarząd  Spółdzielni

    BURMISTRZ  KAŁUSZYNA 
 ul. Pocztowa 1
 05- 310 Kałuszyn 

       
               Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przełom” w Mińsku Mazowieckim wnosi o  umieszczenie w budżecie miasta na rok 2015 
wykonania nawierzchni z kostki brukowej na terenie będącym własnością miasta (dz nr.3528/5) i stanowiącym drogę dojazdową 
do kotłowni przy ul. Zamojskiej 8 w Kałuszynie.  Obecna nawierzchnia  jest w złym stanie technicznym posiada liczne zagłębie-
nia i nierówności  nie posiada kratek ściekowych i  zalewana jest wodami opadowymi. 
                Z dojazdu tego korzystają mieszkańcy  budynków przy ul. Zamojskiej 6 Spółdzielni Mieszkaniowej w  Kałuszynie, Za-
mojskiej 8 Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim, użytkownicy garaży oraz służy ona jako dojazd do ko-
tłowni administrowanej przez  Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
Przewidywany koszt  wykonania nawierzchni wraz z odwodnieniem wyniesie ok. 35.000 złotych. 

                                                                         Zarząd Spółdzielni 

PREMIA ZA LIKWIDACJĘ 
KSIĄŻECZEK MIESZKANIOWYCH

Likwidując starą książeczkę mieszkaniową założoną przed 24.10 .1990 roku można ubiegać się o premię gwaran-
cyjną ze środków budżetu państwa, będącą formą rekompensaty za utratę wartości pieniędzy gromadzonych na 
tej książeczce. Książeczki mieszkaniowe w okresie przed transformacją ustrojową w Polsce były bardzo popular-
nym sposobem gromadzenia środków finansowych na wymarzone mieszkanie. W czasach gdy zmieniał się ustrój, 
kraj ogarnęła hiperinflacja, która spowodowała niekontrolowany spadek wartości środków płatniczych oraz de-
nominacja przeprowadzona w 1995 roku były przyczyną tego, iż oszczędności gromadzone również na książecz-
kach mieszkaniowych zamieniły się w groszowe kwoty. W chwili obecnej przepisy nie określają czasu, w którym 
można ubiegać się o wypłatę premii, nie trwają też prace nad zmianą obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
Mimo to, zdaniem ekspertów, nie należy zwlekać z podjęciem działań o wypłatę premii gwarancyjnej. Aby cel ten 
zrealizować należy z własnych środków wydatkować pieniądze na szeroko rozumiane cele mieszkaniowe (zakup 
mieszkania, budowę domu, remont, jak również spłatę kredytu hipotecznego), a następnie w terminie 90 dni na-

leży wydatek udokumentować w banku. Jeżeli sami nie realizujemy wydatku na cele mieszkaniowe możemy dokonać cesji książecz-
ki mieszkaniowej na członka bliskiej rodziny. Na jedną osobę może być scedowanych wiele książeczek. Obdarowany również może 
dokonywać dalszych cesji według wskazanych zasad. 
Reasumując powyższe radzimy przejrzeć domowe archiwa, szafy i szuflady pod kątem odnalezienia zapomnianych książeczek miesz-
kaniowych, a następnie z taką książeczką udać się do PKO BP SA w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień w sprawie jej likwida-
cji. 
            Redakcja 

Akcja letnia w Spółdzielni "Przelom"
zdjęcia w tekście: Urszula Piwowar
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Czas nieuchronnie płynie, mija kolejne cztery lata od ostatnich wyborów samorządo-
wych. Jedynym przedstawicielem spółdzielczego Komitetu Wyborczego „Przełom”, któ-
ry uzyskał mandat radnego w Mińsku Mazowieckim jest  Pan Bogusław Zwierz. Koń-
cząca się kadencja jest kolejną drugą, w której Pan Bogusław reprezentuje interesy wy-
borców, ze szczególnym akcentem na interesy spółdzielców. Dla przypomnienia, spół-
dzielczy radny jest mińszczaninem od pokoleń, członkiem Spółdzielni od 1966 roku. W 
jej zasobach zamieszkuje od 1970 roku. W latach 1984-1985, a następnie 2003-2008 peł-
nił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dla-
tego problemy Spółdzielni i spółdzielców są mu bardzo bliskie. Po przejściu we wrze-
śniu 2008 roku na emeryturę nie rozstał się z działalnością na rzecz środowiska spół-
dzielczego, gdyż od 2010 roku do chwili obecnej decyzją Walnych Zgromadzeń został 
wybrany do Rady Nadzorczej Spółdzielni, gdzie drugą kadencję pełni funkcję jej prze-
wodniczącego. 
Inspiracją do naszej rozmowy były zbliżające się wybory samorządowe i refleksje jakie 
nasuwają się z pełnionym z woli wyborców, mandatem radnego.
Jako reprezentant Komitetu Wyborczego „Przełom” w Radzie Miasta, z perspektywy mi-
jającej kadencji, powiedz z jakimi zamierzeniami szedłeś do wyborów i co udało Ci się 
zrealizować?
Pomysł wystawienia przedstawicieli naszych spółdzielców w wyborach samorządo-
wych powstał na jednym z posiedzeń Zarządu Spółdzielni. Inspiracją były zmiany 
w prawie, które umożliwiały spółdzielniom mieszkaniowym ubieganie się o odpłat-
ne przekształcenie dzierżawy wieczystej w prawo własności gruntu z bonifikatą, której 
wysokość miały określać uchwały Rady Miast. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że 
na tych „dzierżawach wieczystych” nasza Spółdzielnia wybudowała 3 901 mieszkań w 

110 blokach, wiele ciągów pieszo-jezdnych, terenów zielonych i placów zabaw. Gra więc była „warta świeczki”.
Wydawało się, że wyborcy, mieszkańcy naszych bloków, będą głosować na nasze listy. Głosowali, ale niezbyt licznie i w efekcie za-
miast „mocnej grupy” do Rady Miasta wszedłem tylko ja. Udało mi się jednak przekonać większość radnych do naszych racji i mimo 
płynących ze strony byłego Burmistrza i niektórych radnych, znacząco niższych propozycji, uzyskaliśmy 95% bonifikatę. Oczywiście 
spraw do załatwienia było dużo, dużo więcej  (coroczne wnioski do budżetu miasta składane przez  mieszkańców, stowarzyszenia 
również przez naszą Spółdzielnię) ale bonifikaty były najistotniejsze, bo dotyczyły portfeli wszystkich rodzin zamieszkujących spół-
dzielcze zasoby. Być może zbyt dużo opowiadam o tej inicjatywie uchwałodawczej ale to co pierwsze zawsze się pamięta najdłużej i 
najostrzej. W wielu zamierzeniach, które Miasto zrealizowało w tym czasie również ja miałem swój udział, między innymi w prze-
budowie ciągów pieszo-jezdnych przy ulicy Okrzei 20 i ulicy Kopernika 16-18, w wybudowaniu hali sportowo-widowiskowej w Ze-
spole Szkół Miejskich Nr 1 przy ulicy Kopernika, przebudowie ulicy Topolowej. Mocno wspierałem rozbudowę Miejskiej Szkoły Ar-
tystycznej, modernizację targowiska miejskiego, przebudowę ulicy Chochołowskiej, rewitalizację terenu wokół „Pałacu Dernałowi-
czów”, wspierałem również pomysł uruchomienia płatnego parkingu w centrum miasta.
Byłem też inicjatorem wniosku o przyznanie Spółdzielni „Przełom” z tytułu jej zasług dla miasta, w trakcie jej przeszło 50 letniej hi-
storii, tytułu „Zasłużony dla miasta Mińsk Mazowiecki”.
W Radzie Miasta pracowałem w Komisji Komunalnej jako z-ca przewodniczącego komisji, a także w Komisji samorządności, spraw 
lokalnych i praworządności jako jej przewodniczący. To, że drugi rok z rzędu opłaty za wodę utrzymują się na tym samym poziomie 
cenowym, w jakimś stopniu mogę również przypisać sobie.
Za chwilę koniec kadencji, czy masz zamiar kandydować w nadchodzących wyborach, jeśli tak to dlaczego? 
Mińszczaninem jestem od kilu pokoleń, spółdzielcą od 1966 roku, a spółdzielcą funkcyjnym od prawie 20 lat, więc z autopsji znam 
problemy naszego miasta i naszej Spółdzielni, a ponieważ nie brak mi pomysłów i zapału to myślę, że mogę jeszcze zrobić dużo do-
brego dla naszego mińskiego środowiska. Reasumując, na Twoje pytanie odpowiadam, tak, zamierzam kandydować w nadchodzą-
cych wyborach, z list Komitetu Wyborczego „Mińskie Forum” w okręgu wyborczym Nr 5, z nadzieją, że wyborcy zaufają mi i poprą 
moją kandydaturę.
Okręg wyborczy Nr 5 to między innymi spółdzielcze budynki wielomieszkaniowe przy ulicy Topolowej 1, 3, 7, 9, 13, 17, 31, 33, 
35, 37, 39, 41, 45, 47, Warszawskiej 103, 111, 135, 163 i 11 Listopada 4 o łącznej liczbie 719 mieszkań, stąd apel do ich mieszkań-
ców o głosowanie na kandydata, którego popiera Spółdzielnia i który ma jeszcze wiele do zrobienia w naszym spółdzielczym 
interesie. Między innymi nowelizacja lokalnych przepisów dotyczących odbioru nieczystości stałych, bo obowiązujące, jeżeli 
chodzi o mieszkańców bloków generują dużo wyższe koszty niż poprzednio. Doprowadzenie do wykupu od Spółdzielni grun-
tów zajętych pod miejskie ulice, parkingi i ciągi pieszo-jezdne poprzez zabezpieczenie w budżecie miasta odpowiednich kwot 
na ten cel, kontynuowanie monitorowania kosztów wody, ciepła, w trosce o kieszenie mieszkańców, doprowadzenie centrum 
miasta do takiego stanu aby przestało być ono przede wszystkim parkingiem dla osób dojeżdżających z peryferii miasta lub 
spoza jego granic do pracy lub szkoły w Warszawie, uniemożliwiając w ten sposób korzystanie w ciągu dnia mieszkańcom, z 
parkingów wybudowanych ze środków pochodzących z ich podatków. 
Dziękując za rozmowę, trzymam kciuki za sukces wyborczy. 
                                                                                     Rozmowę przeprowadził Krzysztof Roguski

Nasz przedstawiciel w Radzie Miasta 
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SAMORZĄDY DOMOWE - ZACHĘCAMY
W nawiązaniu do wcześniejszych artykułów oraz wniosku Członków Spółdzielni przyjętego w trakcie tegorocznego Walnego 
Zebrania Członków Naszej Spółdzielni w sprawie kontynuowania działań zmierzających do powoływania Samorządów Do-
mowych ponownie prezentujemy Państwu Regulamin Samorządów Domowych uchwalony przez Zarząd Spółdzielni w grud-
niu 2004 roku. Podstawowym celem Samorządu Domowego - jednostki pomocniczej organów Spółdzielni jest współpraca z 
Zarządem i administracją Spółdzielni w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi w aspekcie poprawy warunków zamieszki-
wania. Kompetencje Samorządu Domowego są znaczne i w istotny sposób pozwalają mieszkańcom na usprawnienia w podej-
mowaniu prawidłowych decyzji dotyczących spełnienia oczekiwań w zakresie administrowania budynkiem i terenem przyle-
głym. Mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa zamieszkiwania i budowę prawidłowych relacji sąsiedzkich co w konsekwen-
cji przyczynia się do wyzwalania pozytywnych inicjatyw lokalnych. Bardzo ważnym uprawnieniem przyznanym Samorządom 
Domowym jest prawo uczestniczenia w przeglądach budynków co ma istotny wpływ na tworzenie planu remontów i konser-
wacji zasobów na kolejne lata. Zachęcając Państwa do powoływania Samorządów Domowych deklarujemy daleko idącą po-
moc przy zwołaniu zebrania i udostępnieniu pomieszczenia na jego przeprowadzenie oraz zapewnimy jego obsługę. 
     
         ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN 
Samorządów Domowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej” PRZEŁOM” w Mińsku Mazowieckim

§1
Członkom Spółdzielni zamieszkującym w spółdzielczych zasobach przysługuje prawo powoływania Samorządów Domo-
wych. 

§2 
Samorząd Domowy jest jednostką pomocniczą organów Spółdzielni w zakresie współpracy w zarządzaniu zasobami mieszka-
niowymi 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 miesz-
kańców 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 nie będących 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 zapew-
nia jego obsługę, przygotowuje listę obecności, prowadzi zebranie do chwili wybrania jego przewodniczącego, a następnie spo-
rządza 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 za-
stępcy 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, tere-
nem 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 relcje pomiędzy mieszkańcami a administratorką oraz przyśpie-
szyć usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości . 
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§11 
Do podstawowych uprawnień Samorządów Domowych w szczególności należy : 

- współdziałanie z administracją w zakresie niezwłocznego usuwania przez Spółdzielnię stwierdzonych usterek i nieprawidło-
wości 

- 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 
- inicjowanie 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, zaobserwo-

wanych nieprawidłowościach, naruszania prawa, Statutu i regulaminów 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 oto-

czenia 
- branie udziału w komisyjnych 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 dołą-
czyć listę obecności. 

§13 
Na potrzeby Samrządu Domowego, w miarę posiadanych możliwości, może być w budynku udostępnione wolne pomieszcze-
nie wspólne. 

§14 
Samorządy Domowe w swojej pracy powinny zwrócić szczególną uwagę na wykorzystanie aktywności społecznej mieszkań-
ców jak również na propagowanie zasad kultury współżycia w społeczności blokowej, więzi sąsiedzkiej oraz propagowanie 
postaw związanych z poszanowaniem majątku i mienia spółdzielczego. 
          ZARZĄD SPÓŁDZIELNI 

INFORMACJA Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przełom" zawiadamia, że są przygotowywane do zbycia dwa lokale mieszkalne w 
zasobach spółdzielczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki:
lokal nr 36 przy ulicy Kopernika 14 - pow. uż. 38 m2, 2 pokoje + kuchnia , I piętro, 
lokal nr 16 przy ulicy Dąbrówki 35  - pow. uż. 50,7 m2, 2 pokoje + kuchnia, II piętro.
Szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać w biurze Spółdzielni,  Dział Członkowski, pok. 22
         
          ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim ogłasza trzeci przetarg nieograniczony 
na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Zamojskiej 10 w Kałuszynie. 
powierzchnia użytkowa lokalu 37,90m2 (2 pokoje + kuchnia), usytuowany na III piętrze wyposażony w centralne ogrzewa-
nie, kanalizację i zimną wodę. 

Cena wywoławcza trzeciego przetargu nieograniczonego wynosi: 74 171,00zł (słownie złotych:siedemdziesiąt cztery ty-
siące sto siedemdziesiąt jeden). 

Trzeci przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” przy ul. Kościuszki 20 w Miń-
sku Mazowieckim (sala nr 6) w dniu 10.10.2014r (piątek) o godz 12.00, 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej - kwotę 7 417zł, należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu na konto Spółdziel-
ni nr 12102044760000810200211300. Dowód dokonania przelewu należy okazać w trakcie przetargu. 
Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smprzelom.pl. 
           
          ZARZĄD SPÓŁDZIELNI 
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REMONTY I KONSERWACJE W ROKU 2014 
wykonanie do dnia 31.08.2014 

LP ZAKRES ROBÓT ADRES I ZAKRES ROBÓT

I Renowacja elewacji i docieplenie 
ścian 

Renowacja elewacji z wymianą obróbek blacharskich, okienek piwnicznych, opa-
sek i schodków wejściowych w budynkach: Kopernika 11, Okrzei 31. Docieplenie 
ścian piwnic z wymianą okienek piwnicznych w budynkach: Okrzei 21, 23, 25, 27, 
Kopernika 1, 3, 4, Stanisławowska l 

II Roboty blacharsko-dekarskie Remont pokrycia dachu w budynkach: Topolowa 31,33,35 

III Wymiana okien 

Wymiana okienek piwnicznych w budynkach: Toruńska 4, 4a, Szczecińska 11, 12, 
14, Topolowa 8, l0, 12, 13, 16, 17, 24, PLM „W-wa”2, 2a, 4, 4a, Błonie 12, 14, wymia-
na okien w piwnicach i w klatkach schodowych w budynkach: Topolowa 41, 45, 
wymiana okien w klatkach schodowych w budynkach: Sędomierska 2, 4, 6, 6a, 
Kopernika 1, Stanisławowska l, lokalu MBP-Kościuszki 20 oraz 1-go Maja 95 w 
Kołbieli, 

IV Malowanie klatek schodowych Malowanie klatek schodowych i piwnic w budynkach: Okrzei 21, 23, 25, 27, 
Kopernika 14, 16, 18, Błonie 12, 14 

V Remont balkonów Remont balkonów z wymianą balustrad i loggii w budynkach: Nadrzeczna 6, l0, 
Siennicka 6, 8, 9, Miodowa 5 

VI Remont instalacji elektrycznych Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu: Sędomierska 8, 10, Łupińskiego 1, 3, 
5, 7, 9, 11 

VII Remont instalacji sanitarnych 
Wymiana poziomów zimnej wody w piwnicach budynków: Kopernika 4, 8a, l0, 
Okrzei 14a, Zamojska 8 w Kałuszynie oraz zakup i wymiana zaworów PM dla bu-
dynku Warszawska 163 

VIII Remont ciągów pieszo-jezdnych 

Utwardzenie terenu pod altanę śmietnikową i miejsca parkingowe Szczecińska 12, 
Okrzei 27, utwardzenie terenu pod altanę śmietnikową przy budynkach: Okrzei 
33, 35, 37, 39, opracowanie koncepcji i dokumentacji zagospodarowania terenu 
pod miejsca parkingowe przy budynku Sędomierska 6, 8 

IX Roboty różne 
Remont kominów w budynkach :Toruńska 4,4a, Szczecińska 12, remont stropu 
nad garażem podziemnym 11-go Listopada 4, wykonanie zaleceń ekspertyzy ko-
miniarskiej w budynkach: Topolowa 8, 10, 12, 16, Błonie 12, 14 

X Roboty realizowane z funduszu 
konserwacyjnego 

Między innymi malowanie klatek schodowych w budynkach: Sędomierska 2, 4, 6a, 
11-go Listopada 4.

OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim ogłasza kolejny przetarg nieograni-
czony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 23 przy ul. Nadrzecznej 6 w Mińsku Mazowiec-
kim. 

powierzchnia użytkowa lokalu 72,33m2 (4 pokoje + kuchnia) , usytuowany na IV piętrze wyposażony w centralne 
ogrzewanie, kanalizację, ciepłą i zimną wodę oraz gaz ziemny. 

Cena wywoławcza lokalu wynosi: 192 401 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta jeden). 
Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” przy ul. Kościuszki 20 w Mińsku 
Mazowieckim (sala nr 6) w dniu 10.10.2014r (piątek) o godz 1000• Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej - kwotę 
19 240zł, należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz.900 na konto Spółdzielni nr 12102044760000810200211300. 
Dowód dokonania przelewu należy okazać w trakcie przetargu. 
Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smprzelom.pl. 
         
          Zarząd Spółdzielni 

OGŁOSZENIE  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim ogłasza, że dysponuje następującymi lokala-
mi użytkowymi do wynajęcia: 
Lokal użytkowy nr 1 przy ul. Dąbrówki 39 w Mińsku Mazowieckim o pow. użytkowej 57,40 m2 
Lokal użytkowy nr 6 przy ul. Dąbrówki 39 w Mińsku Mazowieckim o pow. użytkowej 89,00 m2 
Obydwa lokale wyposażone są w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ciepłą wodę oraz centralne ogrzewanie. 
Bliższych informacji odnośnie przedmiotowych lokali i powyższego przetargu udziela Dział Administracji, pok. nr 4 tel. 25 758 
50 11 wew. 17 codziennie w godzinach urzędowania. 
          Zarząd Spółdzielni 
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 PONIEDZIAŁKOWE DYŻURY CZŁONKÓW  
RADY NADZORCZEJ  W IV KWARTALE 2014 ROKU
PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W GODZ.15.oo - 17.oo

DATA IMIĘ I NAZWISKO DATA IMIĘ I NAZWISKO
06.10 Irena ŁUKASZEWSKA 24.11 Małgorzata RABSZTYN
13.10 Stefan BOŁTOWICZ 01.12 Kazimierz KĘDZIERSKI
20.10 Jan PATEJCZYK 08.12 Małgorzata RABSZTYN
27.10 Grzegorz WYSZOGRODZKI 15.12 Irena ŁUKASZEWSKA
03.11 Andrzej KAROLAK 22.12 Marianna Elżbieta GRABOWSKA
17.11 Stefan BOŁTOWICZ 29.12 Małgorzata RABSZTYN

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” informuje, że dzień 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla 
pracowników Spółdzielni. Dzień ten został wyznaczony jako dodatkowy dzień wolny za Święto przypadające w dniu l listopada 
(sobota), w związku z koniecznością zapewnienia przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. 
           Redakcja


