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Szanowni Państwo, wybory do samorządu lo-
kalnego tuż, tuż .... . Odbędą się bowiem w nie-
dzielę 12 listopada. Od nas zależy jak będzie 
się nasze miasto – Mińsk Mazowiecki zmie-
niało przez najbliższe 4 lata i czy będziemy ak-
tywnymi uczestnikami tych zmian czy też tyl-
ko biernymi obserwatorami jak dotychczas. 
Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdziel-
ni w roku 2005 postanowiło zachęcić środowi-
sko spółdzielcze, które liczy blisko 11 tysięcy 
mieszkańców do większej aktywności społecz-
nej. Doświadczenie lat poprzednich  niezbicie 
wykazało , iż kandydaci którzy przed wybora-
mi zabiegają o nasze poparcie startując z róż-
nych ugrupowań  z chwilą wyboru na rad-
nych szybko zapominają  o złożonych wcze-
śniej obietnicach. 
Nasz niebyt w samorządzie miejskim „owocuje” 
brakiem wpływu między innymi na :
-      kształt budżetu miasta,
- ustalanie priorytetów inwestycyjnych w 

zakresie modernizacji ulic, chodników, 
budowy parkingów, modernizacji 
kanalizacji sanitarnych i wodociągowych 
oraz deszczowej i ciepłowniczej,

- uchwalanie wysokości podatków 

lokalnych,
- ceny wody,
- kontrolę stawek ciepła,
- ceny wywozu śmieci.
W celu zmiany tej dotychczasowej 
niekorzystnej dla nas sytuacji początkowo 
zespół, a od 21 września Komitet Wyborczy 
Wyborców „Przełom” na łamach naszego 
czasopisma przygotowuje spółdzielców do 
wyborów.
Na listach wyborczych, znajdą się wyłącznie 
mieszkańcy naszych spółdzielczych zasobów. 
Jesteśmy dalecy od partyjnych sporów i kon-
fliktów. Nasi kandydaci są Państwa sąsiada-
mi, ludźmi posiadającymi odrobinę społecz-
nikowskiej pasji i chęci zaprezentowania w 
samorządzie lokalnym problemów środowisk 
ludzi mieszkających w blokach. Przedstawimy 
ich Państwu w następnym numerze „Przeło-
mowych Wieści”.
Dziś już jednak apelujemy o wzięcie udziału 
w wyborach i oddanie głosu na „sąsiada spół-
dzielcę”.
                                 Komitet Wyborczy 
                                 Wyborców „Przełom”

Wybory do samorządu lokalnego

„GŁOSUJ NA SPÓŁDZIELCĘ”
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WYKONANIE PLANU REMONTÓW SPÓŁDZIELCZYCH 
ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH ZA OSIEM MIESIĘCY 2006 ROKU
  Plan remontów w wysokości 2.826.000 zł i konserwacji w wysokości 668.000 zł łącznie 3.494.000 zł na 2006 r. został zatwierdzony 
uchwałą Rady Nadzorczej nr 26 z dnia 21.11.2005 r. i uchwałą RN Nr. 27/2006 z dnia 04.09.2006r. Odpis na remonty od dnia 1.01.2006r. 
wynosi 0,63 zł/m2 p.u. natomiast na konserwację 0,27 zł/m2 p.u. Na dzień 31.08.2006 r. wartość wykonanych robót remontowych 
wyniosła : 1.679.382 zł, konserwacyjnych 367.230 zł łącznie 2.046.612 zł.
   Stopień zaawansowania robót gwarantuje wykonanie planu remontów zarówno pod 
względem rzeczowym jak i finansowym.
W ramach funduszu na konserwację wykonano między innymi następujące 
prace :

– malowanie 12 klatek schodowych w budynku Wyszyńskiego 32/34 ;
– naprawę 10 balkonów w budynku przy ul.1-go P. L. M. W-wa 2a
– naprawę kominów na budynku przy ul. Warszawskiej 88
– naprawę pokryć dachowych na budynkach przy ul. Warszawskiej 80, 86, 

88, 90, 163
Rzeczowe wykonanie planu remontów na koniec sierpnia 2006 r. w rozbiciu na 
poszczególne rodzaje robót przedstawia się następująco :

Lp. Rodzaj wykonywanego remontu Lokalizacja 
1 Roboty blacharsko-dekarskie

(wymiana pokryć dachowych z  obróbkami 
blacharskimi)

Sędomierska 6,8,Łupińskiego11,Kopernika 14,16,18,Wyszyńskiego 
23, 25, Siennicka 9, Nadrzeczna 1

2 Docieplenie ścian zewnętrznych Topolowa 13,17,31,33, 

 Kościuszki2 /renowacja elewacji/
3 Docieplenie stropodachów Warszawska 86, 88, 90, Kościuszki 2, Chełmońskiego 10a, 10b, 

Bulwarna 1, 1a Piłsudskiego 1,Siennicka 9
4 Wymiana drzwi zewnętrznych Miodowa 5, Nadrzeczna 1,Topolowa 13, 17, 31, 33, 35, Kopernika 4, 

A.Ludowej 21, Kościuszki 20 kl.I, Dąbrówki39
5 Wymiana stolarki okiennej Zgodnie z rejestrem wymiany stolarki oraz w budynkach 

termomodernizowanych
6 Remonty balkonów Kopernika 1, 3
7 Malowanie klatek schodowych A.Ludowej 21, 21a,Kopernika 1,4,

Warszawska 86, 88, 90, 103, Kołbiel ul.1-go Maja 95
8 Roboty hydrauliczne Siennicka 9, Chełmońskiego 11-odwodnienie budynku ,

Kościuszki 2 -wymiana poziomu z.w.

Toruńska 4, 4a, Szczecińska 12, 14, - przebudowa węzłów cieplnych
9 Roboty drogowe Wymiana nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych: Topolowa 47, 

Szczecińska 11, 12, 14, Kopernika 7, Stanisławowska 1,Warszawska 
86, 111, 

 Zarząd Spółdzielni
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Dzisiaj „czterdziestolatek” ale od trzech kadencji w Radzie Nad-
zorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”, aktualnie jej Prze-
wodniczący  - Grzegorz Wyszogrodzki. Zawodowo- nauczy-
ciel. Kieruje jako dyrektor Gimnazjum Miejskim Nr 2. Jak ma-
wiają o Nim, twardziel. Miły , grzeczny, kulturalny ale twar-
da ręka w zarządzaniu szkołą. Inicja-
tor i organizator różnych imprez, akcji 
i konkursów szkolnych. Zasiada także 
jako radny w Radzie Powiatu Mińskie-
go. Rozmawiamy w czasie, kiedy ruszył 
kolejny rok szkolny i kończy się kaden-
cja wybranych przed czterema laty sa-
morządów. Prowadzone są dyskusje 
nad nowym budżetem
Czy „Przełom”, nie zrazi się dotych-
czasowym nie uznawaniem spół-
dzielczych wniosków i złoży kolej-
ny raz propozycje do miejskiego bu-
dżetu?
Niestety, nasze wnioski nie są umiesz-
czane w projekcie budżetu, a w związ-
ku z tym proponowane przez Spół-
dzielnię inwestycje, pomimo ich nie-
wątpliwej zasadności nie zostają zreali-
zowane. Jednak z pewnością złożymy je kolejny raz i będziemy 
składać, aż do skutku.
Jako reprezentant spółdzielczości mieszkaniowej i oświaty w 
samorządzie powiatowym, miałeś jakieś koncepcje, propozy-
cje i co udało się „załatwić”, zmienić w ciągu czterech ostat-
nich lat?
To były pracowite lata. Mogę śmiało spojrzeć wyborcom w oczy, 
byłem aktywnym radnym.
Moje działania i wnioski, które stawiałem dotyczyły głównie 
problematyki oświaty, zdrowia, bezpieczeństwa i pomocy spo-
łecznej. Większość z nich zyskała poparcie innych radnych
i została zrealizowana. Podam dwa przykłady: w ZOZie jest 
przeprowadzana ankieta „Szpital w oczach pacjenta”, której za-

daniem było wpłynąć na jakość świadczonych usług, a nauczy-
ciele mają płacone za „doraźne zastępstwa”. 
Nowy czas, nowe wyzwania. Co Twoim zdaniem należy umie-
ścić na czele listy spraw ważnych dla mieszkańców miasta i 
powiatu?

Niewątpliwie, dalszą rozbudowę i modernizację 
powiatowego szpitala, poprawę poziomu bez-
pieczeństwa w mieście i powiecie (powrót pa-
troli służb prewencji), obwodnicę miasta.
W rozmowach zazwyczaj pytają o sukcesy, co 
się udało. Ja zapytam przekornie, co się nie 
udało zrobić w ostatnim czasie jako dyrekto-
rowi, radnemu, działaczowi spółdzielni?
Przekonać moich kochanych uczniów, że przy 
odrobinie wysiłku mogą osiągnąć znacznie wię-
cej. Doprowadzić do zmiany organizacji ruchu 
na ulicy Budowlanej, poprzez położenie progów 
zwalniających. Wpłynąć na Burmistrza i rad-
nych, aby spółdzielcze wnioski znalazły się w 
budżecie miasta. Chcę zaznaczyć, że w żadnej z 
tych spraw się nie poddałem.
Jako doświadczony zarządca w szkolnictwie, 
lubiący społeczną działalność, co byś powie-
dział innym, podejmującym pracę na rzecz 

swojego miasta, regionu, szczególnie tym, którzy będą ubie-
gać się o mandaty radnych. Mam nadzieję, że będziesz wśród 
nich.
Nie zrażajcie się niepowodzeniami, nie liczcie na wdzięczność 
za społeczną pracę, budujcie mosty, a nie mury. W mojej dzia-
łalności społecznej przyświeca mi zasada, „dzień, w którym nic 
nie zrobimy dla drugiego człowieka, jest dniem zmarnowanym”. 
Będę startował w wyborach samorządowych do Rady Powiatu, 
a każdy głos, który otrzymam, będzie dla mnie potwierdzeniem, 
że warto być społecznikiem. 
  
                                               Z Grzegorzem Wyszogrodzkim 
                                                    rozmawiał Czesław Gągol
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Vademecum Wyborcy (3) 
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 
Jednoosobowym organem wykonawczym w gminie miejskiej 
takiej jak Mińsk Mazowiecki jest burmistrz. Jest on jednocześnie 
kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy czyli urzędu mia-
sta, przy pomocy którego wykonuje powierzone mu zadania.
Burmistrz wykonuje uchwały rady miasta i zadania gminy miej-
skiej określone przepisami prawa , kieruje bieżącymi sprawa-
mi gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Podstawowe zada-
nia burmistrza to:
- przygotowanie projektów uchwał, 
- gospodarowanie mieniem komunalnym, 
- wykonywanie budżetu, 
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek 

organizacyjnych miasta.
Szczególnie ważną rolę pełni burmistrz jako „strażnik budżetu”. 
Nie tylko przygotowuje projekt uchwały budżetowej ale 
do niego wyłącznie należy inicjatywa w zakresie zmian tej 
uchwały. Bez jego zgody rada miasta nie może wprowadzić w 
projekcie uchwały budżetowej zmian dotyczących zmniejszenia 
dochodów lub zwiększenia wydatków , a po jej uchwaleniu tylko 
burmistrzowi przysługuje inicjatywa w sprawie zmian budżetu. 
Burmistrz poza organem wykonawczym rady jest również 
jednoosobowym organem administracji. W tej roli burmistrz 
wydaje indywidualne, konkretne decyzje z zakresu administracji 
publicznej. Do wydawania decyzji w swoim imieniu burmistrz 
może upoważnić swoich zastępców, sekretarza miasta oraz 
innych pracowników urzędu. 
Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów zarządza Prezes 
Rady Ministrów w drodze rozporządzenia łącznie z wyborami 
do rad gmin.
Burmistrz wybierany jest w wyborach bezpośrednich na 4 letnią 
kadencję, a wygaśnięcie jego mandatu następuje jedynie w 
przypadkach ustawowo określonych.
Wybór burmistrza następuje, kiedy jeden ze startujących w 
wyborach kandydatów otrzyma więcej niż 50% oddanych 
głosów. Jeżeli to nie nastąpi, za dwa tygodnie przeprowadza się 
ponowne głosowanie, w którym uczestniczy dwóch kandydatów, 
którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największa liczbę 
ważnie oddanych głosów. Wybranym zostaje ten kandydat, który 
otrzyma większa liczbę głosów.
                                                                          
                                                                             Redakcja

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przełom” ogłasza przetarg nieograni-
czony ofertowy na ustanowienie spółdzielczego własnościowego 
prawa w stosunku do następujących lokali użytkowych w zasobach 
stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom” :
1. lokal użytkowy przy ul. Dąbrówki 41A w Mińsku Maz.  o 

powierzchni użytkowej 201 m2: wyposażony w instalację 
wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie,centralną ciepłą 
wodę oraz energię elektryczną. 

 Cena wywoławcza: 440.190 zł
2    lokal użytkowy nr 2 przy ul.Warszawskiej 212 w Mińsku    

Mazowieckim o powierzchni użytkowej 61.40m²:  wyposażony 
w instalację wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, 
centralną ciepłą wodę oraz energię elektryczną.

      Cena wywoławcza:177.700 zł.
Oferty powinny zawierać określenie rodzaju działalności jaką 
zamierza prowadzić oferent w lokalu użytkowym. Komisja 
przetargowa ma prawo odrzucić ofertę, która nie spełnia warunków 
rodzaju działalności jaka prowadzona ma być w w/w lokalach 
użytkowych. Zgodnie z uchwałą Zarządu w przedmiotowych 
lokalach nie może być prowadzona działalność gospodarcza 
uciążliwa dla osób zamieszkałych w lokalach mieszkalnych 
w bezpośrednim sąsiedztwie. Po ustaleniu oferentów komisja 
przetargowa przeprowadza licytację. Przedmiotowe oferty należy 
złożyć w sekretariacie biura  Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom”  
przy ul.Kościuszki 20 do godz. 9ºº w dniu 24.10.2006r. Po ustaleniu 
przez komisję przetargową oferentów  w tym samym dniu tj. 
24.10.2006r o godz.10³º w sali Nr 6 siedziby Spółdzielni odbędzie 
się licytacja. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy 
przelać na konto Spółdzielni nr 12 1020 4476 0000 8102 0021 1300. 
Dowód dokonania przelewu okazuje się w trakcie przetargu.
    Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przełom” zastrzega sobie prawo 
odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny. 
Osoba, która wygrała przetarg na ustanowienie spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu użytkowego ma obowiązek 
złożyć w terminie 7 dni od daty odbytego przetargu deklaracji 
członkowskiej przystąpienia do Spółdzielni, a następnie po przyjęciu 
jej w poczet członków Spółdzielni do uiszczenia wpisowego w 
wysokości 700 zł oraz dwóch udziałów w wysokości 2.800 zł, co 
wynosi łącznie kwotę 3.500 zł. Zarząd Spółdzielni zobowiązany 
jest zawrzeć z tą osobą umowę o ustanowienie spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu będącego przedmiotem przetargu 
po wpłaceniu przez członka, w terminie 14 dni od przetargu, na 
numer konta Spółdzielni 12 1020 4476 0000 8102 0021 1300 wkładu 
budowlanego w wysokości ustalonej w drodze przetargu. Wniesione 
wadium zalicza się na poczet wkładu budowlanego. Wadium 
wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi w dniu przetargu. 
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli uczestnik który 
zaoferował najwyższą kwotę uchyla się w terminie 30 dni od dnia 
przetargu, od dopełnienia formalności związanych z przyjęciem 
w poczet członków oraz nie wniósł na konto Spółdzielni 
Mieszkaniowej “Przełom” pozostałej części ustanowionego w 
formie licytacji wkładu budowlanego co uniemożliwia zawarcie 
umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu użytkowego.
   W sprawie obejrzenia lokali należy kontaktować się z Administracją 
Spółdzielni, pok.nr 2 
tel./0-25/ 758 33 25.
      Zainteresowane osoby z regulaminem przetargu i wyceną 
rzeczoznawcy mogą zapoznać się 
w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni pok.nr 22.     
tel./0-25/758 50 11 wew.26  codziennie w godzinach urzędowania.

                                                           ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI 

Komunikat
Komitet Wyborczy Wyborców “Przełom”informuje iż wpłaty na 
rzecz komitetu wyborczego mogą być dokonywane w/g następu-
jących zasad określonych w przepisach prawa:

1. Wyłącznie na konto Komitetu Wyborczego Wyborców 
“Przełom” w Banku Spółdzielczym w Mińsku 
Mazowieckim nr 50 9226 0005 0024 9379 2000 0010

2. Wyłącznie przez osoby fizyczne posiadające 
obywatelstwo polskie

3. Wyłącznie z rachunku osobistego darczyńcy tylko 
przelewem, czekiem lub kartą płatniczą

4. Niedopuszczalne są: 
 - wpłaty z rachunku firm darczyńcy
 - wpłata gotówkowe w kasie banku
 - wpłata w formie przekazów pocztowych
Uzyskane od darczyńców środki przeznaczone będą na rzecz 
kampanii wyborczej.
       
                                      Komitet Wyborczy Wyborców
                          “Przełom”

OGŁOSZENIE 
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"Wspomnienie z Kaletki"
Już po raz trzeci mogłam 
uczestniczyć w obozie sportowo - 
rekreacyjnym w Kaletce (1.07.2006- 
15.07.2006). 
Tradycyjnie obóz był świetnie 
zorganizowany przez p. Krzysztofa 
Kulkę – kierownika, uwielbianego 
przez wszystkie dzieci. 
W tym roku kadra prześcigała się w 
organizowaniu nam czasu. . 
Pani pielęgniarka Barbara Mortel 

– dobry duszek obozowy codziennie budziła nas swoim 
zaraźliwym śmiechem, już sama rozmowa z nią działała jak 
lekarstwo. Pani Monika Abelska – serdeczna i miła, można było 
na nią zawsze liczyć. Pan Bartłomiej Chomko – nasz uroczy 
„Homer”, rozbrajał nas swoim poczuciem humoru.
Nikt nie mógł narzekać na nudę. Atrakcji było mnóstwo. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie: tenis ziemny, tenis 
stołowy, kometka, pływanie, warcaby 100-polowe, siatkówka, 
koszykówka, piłka nożna. Te właśnie zajęcia organizował nam 
nasz obozowy „wujek Krzysio”- zawsze cierpliwy i wyrozumiały. 
Chociaż za udział w konkursach oraz za sportową rywalizację 
zawsze byliśmy nagradzani to nie liczyło się zwycięstwo ale 
samo uczestnictwo, stawianie sobie coraz to nowych wyzwań i 
świetna zabawa. 
Tradycyjnie odbyły się imprezy takie jak wybory miss, chrzest 
obozowy, śluby, podchody nocne Chętni mogli nauczyć się gry 
w brydża sportowego. 
Z uwagi na wspaniałą pogodę najwięcej czasu w ciągu dnia 
spędzaliśmy na jeziorem. Nad naszym bezpieczeństwem czuwał 
kompetentny i odpowiedzialny ratownik. 

     Wieczorem życie kolonijne przenosiło się przed jeden 
z domków, gdzie przy akompaniamencie gitary wspólnie 
śpiewaliśmy do ciszy nocnej. 
Wrażeń było mnóstwo. Niestety czas nieubłagalnie mijał, 
wiadomo wszystko co miłe szybko się kończy. Pozostały 
wspomnienia, pamiątkowe fotografie i dyplomy. Spędziliśmy 
dwa tygodnie w atmosferze dziecięcej beztroski i bezpieczeństwa 
pod opieką wspaniałych wychowawców. 
Mam nadzieje że za rok się spotkamy w podobnym 
składzie.  
                                                                Uczestniczka obozu 
                                                                      Asia Król 

Listy czytelnikówOGŁOSZENIE 
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przełom” w Mińsku Mazowiec-
kim ogłasza przetarg ograniczony na ustanowienie spółdzielcze-
go własnościowego prawa do garażu w budynku przy ulicy War-
szawskiej 212 w Mińsku Mazowieckim o powierzchni użytkowej 
23,20m².
Cena wywoławcza: 17.184 zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej 
“Przełom” przy ul.Kościuszki 20 w Mińsku Mazowieckim pokój 
nr 6 w dniu 24.10.2006r o godz. 12ºº. 
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy przelać na 
konto Spółdzielni 
nr 12 1020 4476 0000 8102 0021 1300.  Dowód dokonania przele-
wu okazuje się w trakcie przetargu.
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przełom” zastrzega sobie prawo od-
stąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny.
W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie oferenci będący człon-
kami Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom”.
Osoba która wygrała przetarg na ustanowienie spółdzielczego 
własnościowego prawa do garażu zgodnie z § 13 Statutu Spół-
dzielni zobowiązana jest do wpłacenia w terminie 14 dni od prze-
targu na w/w konto Spółdzielni udziału garażowego w wysoko-
ści 1400 zł oraz wkład budowlany w wysokości ustalonej w dro-
dze licytacji.
Z osobą ta, Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest zawrzeć umowę 
o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu. 
Wniesione wadium zalicza się na poczet wkładu budowlanego. 
Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi w dniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli uczestnik który za-
oferował najwyższą kwotę uchyla się w terminie 30 dni od dnia 
przetargu, od wniesienia na konto Spółdzielni Mieszkaniowej 
“Przełom” pozostałej części ustanowionego w formie licytacji 
wkładu budowlanego,udziału garażowego oraz zawarcia umowy 
o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu 
w budynku przy ul.Warszawskiej 212 w Mińsku Mazowieckim.
Garaż można oglądać w porozumieniu z Administracją Spółdziel-
ni, pok.nr 2 tel. /0-25/758-33-25.
Zainteresowane osoby z regulaminem przetargu i wyceną rzeczo-
znawcy mogą zapoznać się w Dziale  Członkowsko-Mieszkanio-
wym Spółdzielni pok.nr 22 tel. /0-25/ 758-50-11 wew.26 codzien-
nie w godzinach urzędowania.

                                                    ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI

Chcemy pomagać.......... 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” informuje , że wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom członków  Spółdzielni i ich bli-
skich  postanawia utworzyć w „Przełomowych Wieściach” sta-
łą rubrykę z ogłoszeniami dotyczącymi zamiany mieszkań spół-
dzielczych jak również ogłoszeniami w sprawie pracy.
Ogłoszenia te będą publikowane bezpłatnie, a szersze informacje 
na ten temat można uzyskać telefonicznie kontaktując się z redak-
cją gazety nr tel.(025) 758 50 11 wew. 13 lub 30.
                                                                                                  
             Redakcja

OGŁOSZENIA
Zamienię mieszkanie 2 pokojowe o pow. 50,70 m² na osiedlu Tar-
gówka  na mniejsze do 40 m² również 2 pokojowe. 
Kontakt telefoniczny pod nr 025 759 13 06.



SIERPNIOWE ULEWY
Po upałach trwających od czerwca do pierwszych dni sierp-
nia, kiedy to temperatura powietrza dochodziła do 50 0C a na 
dachach budynków nawet do 80 0C nadeszła fala nawalnych 
opadów atmosferycznych połączonych z gwałtownymi po-
rywami wiatru i dużą różnicą tem-
peratur. Jak podawał Instytut Me-
teorologii I Gospodarki Wodnej w 
Warszawie suma opadów 6.08. wy-
nosiła 20,4 mm/m2, w dniu 9.08.- 
14mm/m2, a 11.08-13,8 mm/m2. 
Opady te wielokrotnie przekracza-
ły miesięczną średnią ilość opadu 
na 1m2. Dla porównania średnia 
ta w sierpniu 2005 r. wynosiła oko-
ło 3mm/m2. Deszcze  te spowodo-
wały wiele szkód, w tym także w za-
sobach naszej Spółdzielni. Wystąpi-
ły przecieki przez dachy w 117 loka-
lach, poprzez ściany zewnętrzne,kominy, nadproża i balko-
ny w 25 lokalach oraz w 6 budynkach przy ulicach Topolo-
wej, Toruńskiej, 11-go Listopada zalane zostały po raz kolej-
ny piwnice z powodu małej przepustowości sieci kanalizacyj-
nej w tych ulicach o modernizację których to sieci Spółdziel-
nia walczy od wielu lat.
     Najbardziej dotkliwe zalania wystąpiły w 11 budynkach 
pokrytych papą “Izofrex”, zakwalifikowanych do wymiany 
do końca 2007 roku, która to papa w drastyczny sposób pod 
wpływem tegorocznych upałów uległa skurczeniu. Wystąpi-
ły też przecieki na kilku dachach gdzie pokrycia wymieniono 
na papę zgrzewalną w ostatnim okresie czasu. Główną przy-
czyną zalań mieszkań w tych budynkach było przede wszyst-
kim nadmierne rozgrzanie fragmentów tynków przy komi-

nach w okresie suszy a następnie ich odpadnięcie co umożli-
wiło w trakcie nawalnych opadów przedostawanie się wody 
do mieszkań. Niezwłocznie po ustąpieniu opadów Spółdziel-
nia przystąpiła do niezbędnych napraw zarówno siłami wła-

snymi jak również przez wykonaw-
ców obcych w ramach przysługują-
cej Sp-ni rękojmi i gwarancji. Prze-
prowadzona analiza szkód spowo-
dowała iż tegoroczny plan remon-
tów dachów na wniosek Zarządu 
uchwałą Rady Nadzorczej rozsze-
rzono o wymianę pokryć dacho-
wych na 2 budynkach o szczegól-
nie złym stanie przy ul. Łupińskie-
go 1 oraz Łupińskiego 3 pokrytych 
“Izofrexem”. Pozostałe 9 budynków 
z tym pokryciem dachowym zosta-
nie wyremontowanych w 2007r co 

spowoduje iż sytuacja w zakresie zalewania mieszkań przez 
dachy na wiele lat zostanie opanowana. Generalnie należy 
stwierdzić iż mimo deszczowego kataklizmu jaki miał miej-
sce w sierpniu zdecydowana większość dachów na spółdziel-
czych budynkach wytrzymała tę trudną próbę, gdyż na około 
1000 lokali usytuowanych na ostatnich kondygnacjach wcie-
ki do mieszkań przez dach wystąpiły w 117 lokalach, w części 
mieszkań kilkakrotnie. Osoby poszkodowane z powyższego 
tytułu uzyskają odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w 
której Sp-nia wykupiła stosowną polisę. Około 80% odszko-
dowań do chwili obecnej została wypłacona.  

                                                           Bogusław Zwierz
                                                        Z-ca Prezesa d/s GZM
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WINDYKACJA ZADŁUŻEŃ – NOWE  ROZWIĄZANIA
Występowanie zadłużeń z tytułu użytkowania loka-
li spółdzielczych i zapobieganie powyższym niepra-
widłowościom to jedno z ważniejszych zadań naszej 
Spółdzielni. Zaległości od lokali mieszkalnych i użyt-
kowych na koniec sierpnia br. wynosiły 1.054.870,70 
zł., co stanowi 6,90 % w stosunku do planowanego 
wymiaru opłat za rok 2006. Wskaźnik ten dzięki za-
angażowaniu odpowiedzialnych za windykację należ-
ności pracowników  stawia naszą Spółdzielnię wśród 
Spółdzielni o średnim wskaźniku zadłużenia.
Wśród zalegających są również takie osoby, które 
mogą uiszczać opłaty na bieżąco, lecz nie płacą trak-
tując Spółdzielnię jak swego rodzaju pożyczkodawcę 
z niskim oprocentowaniem.
Jednym ze znanych działań jakie prowadzimy w celu 
zmniejszenia zaległości są wezwania dłużników na 
rozmowy w trakcie wspólnych posiedzeń Rady Nad-
zorczej i Zarządu Spółdzielni, na których bliżej sta-
ramy się poznać przyczyny powstania długu, podej-
mowane są próby zaradzenia temu i likwidacji długu. 
Posiedzenia te skutkują decyzjami o rozłożeniu długu 
na raty, zalegający informowani są o przepisach doty-
czących dodatków mieszkaniowych i innych formach 
pomocy.
W miesiącu czerwcu Zarząd Spółdzielni nawiązał 
współpracę z Krajowym Rejestrem Długów, wysłał do 
zalegających z opłatami właścicieli i najemców loka-

li handlowo-usługowych wezwania z informacją, iż 
nie spłacenie zadłużenia w podanym w piśmie termi-
nie spowoduje wpisanie na listę dłużników Krajowe-
go Rejestru Długów.
Ta forma działania okazała się skuteczna i zaowoco-
wała wpłaceniem zaległości przez ok 50% wezwanych. 
Przekazanie informacji o zadłużeniu do bazy danych 
Krajowego Rejestru Długów jest dokuczliwe dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą gdyż ograni-
cza im dostęp do kredytów bankowych, leasingowych, 
ratalnych i kredytów hipotecznych. 
Kolejną nową metodą przy pomocy której będziemy 
starać się zmniejszyć zadłużenia to umieszczanie da-
nych o zadłużeniach w rejestrze członków Spółdziel-
ni. Wgląd do rejestru członków w części zawierającej 
dane o zadłużeniach zgodnie z postanowieniami Sta-
tutu mają wyłącznie członkowie Spółdzielni. Ponadto 
Spółdzielnia w stosunku do opornych dłużników pro-
wadzi postępowania sądowe, komornicze, wyklucze-
niowe, a w najbardziej drastycznych przypadkach eks-
misyjne. Mamy nadzieję, iż podejmowane przez Spół-
dzielnię działania pozytywnie wpłyną na spłatę zale-
głości i terminowe  uiszczanie opłat bieżących .

        HALINA  BĄK
     Z-CA   PREZESA  D/S  EKONOMICZNYCH

Jesteśmy najstarszą polską firmą rozliczającą koszty energii cieplnej i wody.
Nasza kadra jest merytorycznie przygotowana do rozwiązywania problemów z ogrzewnictwa i ciepłownictwa.

Dysponujemy własnym podzielnikiem dyfuzyjnym oraz podzielnikami elektronicznymi – 1 i 2 czujnikowymi renomowa-
nej firmy KUNDO. Podzielniki zgodne są z wymaganiami Polskiej Normy PN EN 834.
Zalety tego podzielnika to:
• Możliwość wizualnej kontroli zużycia ciepła
• Inteligentny system rozpoznania stanu grzejnika
• Czytelny wyświetlacz ciekło krystaliczny
• Bateria o trwałości co najmniej 10 lat
• Zaprogramowany dzień odczytu.
• Pamięć elektroniczna sumująca wskazania wszystkich poprzednich sezonów  

grzewczych
• Przemienne wskazania aktualnego zużycia oraz  poprzednich wartości na wyświetlaczu
• Przechowywanie przez rok wskazań zużycia ciepła za ubiegły sezon

Posiadamy własny system rozliczeniowy dostosowany do potrzeb i warunków polskiego bu-
downictwa wielorodzinnego. Rozliczeń dokonujemy w kilku centrach na terenie kraju, między innymi w naszym Oddziale 
w Siedlcach. Dzięki temu jesteśmy blisko naszych klientów. Pomagamy również w rozwiązywaniu problemów związanych 
z dostawą ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej poprzez dobór i montaż termostatycznych ograniczników cyrkulacji. 
Dostarczamy także system izolacji pionów. Metodą pneumatyczną docieplamy stropodachy wentylowane w budynkach 
wielorodzinnych i jednorodzinnych. Jako materiału izolacyjnego używamy granulowanej wełny mineralnej  (szklanej i 
skalnej)  oraz celulozy. Na realizowany profil działalności posiadamy certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2000

Zapraszamy do współpracy
ENERGOSYSTEM Oddział w Siedlcach            ENERGOSYSTEM Sp. z o. o.
ul. Brzeska 120     ul. Nieszawska 10, 61-021 Poznań
08 – 110 Siedlce      e-mail: biuro@energosystem.com 
tel  025    643 46 09     tel (061) 651 44 00
e-mail : siedlce@energosystem.com  
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Rada Nadzorcza Spółdzielni, jej rola, 
skład i kompetencje.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spół-
dzielni poprzez bieżącą kontrolę gospodarki Spółdzielni i pracy Za-
rządu oraz nadzór nad wykonywaniem przez Spółdzielnię jej zadań 
statutowych. Rada Nadzorcza dba również o zabezpieczenie interesów 
członków zrzeszonych w Spółdzielni. 
Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej określają przepisy usta-
wy z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze /tekst jednolity Dz.U 
nr 188 poz 1848 z 2003 roku z późn.zm/ i ustawy z dnia 15.12.2000 
roku o spółdzielniach mieszkaniowych /tekst jednolity Dz.U nr 119, 
poz.1116 z 2003 roku z późn.zm/.
W naszej Spółdzielni zgodnie z obowiązującym Statutem , Rada 
składa się z 15 członków wybranych przez Zebranie Przedstawicieli 
Członków na okres kadencji , która trwa 4 lata. Takiego wyboru doko-
nało Zebranie Przedstawicieli w dniu 24 czerwca br., a nowo wybrana  
Rada Nadzorcza  ukonstytuowała się następująco :
Prezydium Rady to: Przewodniczący Rady p. Grzegorz Wyszogrodz-
ki, Z-ca Przewodniczącego p. Czesław Gągol i Sekretarz Rady p. Mał-
gorzata Malesa Gdula. 
Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady. W skład Prezy-
dium Rady wchodzą również przewodniczący komisji stałych Rady. 
Rada powołała trzy takie komisje, Komisję Rewizyjną, Komisję ds. go-
spodarki zasobami mieszkaniowymi i Komisję ds. samorządowych, 
społecznych i kulturalnych. W skład poszczególnych komisji weszli :
Komisja Rewizyjna : Przewodniczący p. Andrzej Tkaczyk , członkowie 
komisji p. Janusz Księżopolski, p. Irena Łukaszewska, p. Jacek Pszczół-
kowski, p. Magdalena Szczypiorska.
Komisja ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi: Przewodniczący 
p. Janusz Luba, członkowie komisji p. Wojciech Jackowski, p.Henryk 
Rosłoniec, p.Grzegorz Wyszogrodzki, p. Bożena Zgódka.
Komisja ds. samorządowych, społecznych i kulturalnych: Przewodni-
cząca p. Małgorzata Rabsztyn , członkowie komisji p. Czesław Gągol, 
p. Małgorzata Roguska, p. Grażyna Śladowska.
Komisje Rady Nadzorczej mają charakter pomocniczy dla Rady i nie 
mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących za-
leceń pod adresem członków, organów spółdzielni czy jej służb eta-
towych. Wnioski i sprawozdania ze swej działalności komisje przed-
kładają Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. Zakres działania komisji 
Rady Nadzorczej określają regulaminy uchwalone przez Radę Nad-
zorczą.
Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej określa Prawo spół-
dzielcze.
Upoważnia ono spółdzielnię do rozszerzenia w statucie zakresu dzia-
łania Rady także o inne  uprawnienia niż te, które wyszczególnia usta-
wa. Dlatego chcąc ustalić zakres działania Rady należy sięgnąć nie tyl-
ko do ustawy, lecz również do statutu.
Statut naszej Spółdzielni kompetencje Rady określa następująco:
1/ uchwalanie rocznych planów gospodarczych i programów działa-
lości społeczno- kulturalnej,
2/ nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności :
     a/ badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów,
     b/ dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzie-
      lnię jej zadań społeczno- gospodarczych, ze specjalnym uwzglę-
     dnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw członkowskich,
     c/ przeprowadzanie  kontroli nad sposobem załatwiania przez 
       Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej  
       członków
3/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nierucho-
mości   oraz nabycia zakładu, a także w sprawie  zabezpieczenia kredy-
tu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której  przezna-
czone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyska-
niu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których  prawa 
do lokali  związane są z tą nieruchomością 
4/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organi-

zacji społecznych oraz  występowania z nich,
5/ zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
6/ rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
7/ składanie Zebraniu Przedstawicieli Członków sprawozdań zawiera-
jących w szczególności wyniki kontroli i ocenę bilansu oraz wniosków 
w sprawie absolutorium  dla członków Zarządu,
8/ podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokony-
wanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezento-
wania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spół-
dzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upo-
ważnionych,
9/  uchwalanie regulaminu Zarządu, 
10/ uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy, 
11/ uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na moderni-
zację budynków,
12/ uchwalanie zasad rozliczania na wkład wartości pracy własnej 
członka i jego rodziny,
13/ ustalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz 
porządku domowego i współżycia mieszkańców,
14/ uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale, 
15/ uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z 
garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu, 
16/ ustalanie liczby Przedstawicieli Członków na Zebranie Przedsta-
wicieli Członków, podziału członków na grupy członkowskie, uchwa-
lanie regulaminu obrad zebrania grupy członkowskiej,
17/ wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego za-
stępców,
18/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
19/ zwoływanie Zebrania Przedstawicieli Członków zgodnie z posta-
nowieniami § 89 ust.5 Statutu Spółdzielni,
20/ podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez 
wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
21/ uchwalanie regulaminu zamiany  lokali i  najmu  lokali,
22/ uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i 
członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń 
Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
23/ uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywa-
niem zaleceń polustracyjnych,
24/ wybór biegłego rewidenta  do badania rocznych sprawozdań fi-
nansowych,
25/ uchwalanie innych regulaminów przewidzianych prawem oraz 
postanowieniami statutu,
26/ podjęcie uchwały, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o własno-
ści lokali w trybie określonym w art. 27 ust 4 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych,
27/ współpraca z Samorządami Domowymi i uchwalanie ich regu-
laminu.
Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością gło-
sów przy udziale co najmniej połowy członków Rady.
W celu wykonania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu , 
członków i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyja-
śnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio 
stan majątku spółdzielni.
Sprawozdanie ze swej działalności Rada składa Zebraniu Przedstawi-
cieli Członków.
Posiedzenia Rady zwołuje  co najmniej raz na kwartał Przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej lub jego Zastępca , zaś pierwsze zebranie Rady 
Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli w celu 
ukonstytuowania się Rady Nadzorczej. 
Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania w oparciu o przyjęte przez 
siebie plany pracy. 
                                                                                  Redakcja


