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WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

             W dniach 24, 25 oraz 26 maja 2011 
odbyło się w naszej Spółdzielni coroczne 
Walne Zgromadzenie Członków. Upraw-
nionych do wzięcia w nim udziału było 
3514 członków,  w związku z czym zebra-
nie przeprowadzono w trzech częściach. 
Zgodnie  z Uchwałą Nr 6 Rady Nadzorczej 
z dnia 21.02.2011. w oparciu o postanowie-
nia statutu, Walne Zgromadzenie Człon-
ków, zwołał Zarząd Spółdzielni Uchwałą 
Nr 11 z 14.04.11. Przyjęty porządek obrad 
poza wyborem prezydium zebrań, komisji, 
sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzor-
czej z działalności w 2010 roku, sprawozda-
niem z realizacji wniosków polustracyjnych 
oraz wniosków przyjętych przez poszcze-
gólne części Walnego Zgromadzenia w 2010 
roku  jak również dyskusją zawierał podję-
cie uchwał w 9 sprawach. Prezydium pierw-
szej części zebrania stanowiły wyłącznie ko-
biety  - Irena Łukaszewska – przewodniczą-
ca, Grażyna Kowalewska – z-ca oraz Barba-
ra Oszczędłowska – sekretarz. Prezydium 
drugiego zebrania zdominowali mężczyź-
ni – Grzegorz Wyszogrodzki – przewodni-
czący, Henryk Domański – z-ca, Jan  Patej-
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czyk – sekretarz. Prezydium trzeciego zebrania to Janusz Księżopolski 
– przewodniczący, Jan Pietrzak – z-ca, Małgorzata Rabsztyn – sekre-
tarz. Komisjom mandatowo – skrutacyjnym przewodniczyli: Małgo-
rzata Różalska, Jadwiga Gajowniczek oraz Anna Kłossowska, a praca-
mi komisji wnioskowej kierowali: Henryk Rosłoniec,  Małgorzata Ro-
guska, Andrzej Tkaczyk.  Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 
2010 na każdej części Walnego Zgromadzenia składał Prezes Zarządu 
Spółdzielni Krzysztof Roguski. Jak wynika ze sprawozdania na blisko 
29 ha gruntów  położonych w Mińsku Mazowieckim, Kałuszynie oraz 
Kołbieli, z których 24 ha stanowi własność Spółdzielni a pozostałe są 
w wieczystym użytkowaniu, znajduje się 110 spółdzielczych budynków 
mieszkalnych, 3  handlowo–usługowe, 1 użytkowy (zaplecze techniczne 
Spółdzielni) o pow. ogólnej 203 845 m2. W budynkach Spółdzielni zlo-
kalizowanych jest 3.901 mieszkań, 127 lokali użytkowych, 24 miejsca postojowe w garażach podziemnych, a ponadto 
281 boksów garażowych oraz 56 miejsc postojowych na wyodrębnionym parkingu na oś. Targówka. Według posiada-
nych danych w budynkach Spółdzielni zamieszkuje około 9.500 osób.  W ogólnej   strukturze mieszkań 2 499 stanowi 
spółdzielcze własnościowe prawo, 1 247 odrębną własność, 115 to mieszkania lokatorskie, a 40 zajmowanych jest bez-
umownie lub na podstawie umowy najmu. W okresie sprawozdawczym odrębną własność ustanowiono w stosunku 
do 67 lokali. Gospodarkę fi nansową Spółdzielni w 2010 roku realizowano w oparciu o plan fi nansowo – gospodarczy 
zatwierdzony Uchwałą Nr 8 /2010 Rady Nadzorczej z 29.03.2010. Zatwierdzony plan kosztów gospodarki zasobami  
mieszkaniowymi opiewa na kwotę 18 915 700 zł, wydatkowana kwota to 18 659 700 zł (98,6 % planu)

1.Koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych  4 048 666 zł
2.Koszty ogólne     1 393 067 zł
3.Koszty konserwatorów    3.Koszty konserwatorów    3.Koszty konserwatorów    846 277 zł
4.Koszty  działalności kulturalno-oświatowej     128 670 zł
5.Koszty dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków 2 071 788 zł
6.Koszty  centralnego ogrzewania i podgrzania wody 7 220 670 zł
7.Odpis  podstawowy na fundusz remontowy  7.Odpis  podstawowy na fundusz remontowy  7.Odpis  podstawowy na fundusz remontowy 2 763 990 zł
8.Koszty konserwacji domofonów  i anten RTV     186 470 zł

          W roku 2010 nastąpił wzrost zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych w sto-
sunku do roku 2009. W liczbach bezwzględnych wzrósł o kwotę 255 926 zł  do kwo-
ty 691042 zł, co stanowi wskaźnik 3,82 %, o 1,13 %  wyższy niż w roku poprzednim. 
Pomimo wzrostu tego wskaźnika jest on nadal w skali kraju bardzo niski, co jest 
objawem pozytywnym świadczącym o konsekwentnie prowadzonym przez Spół-
dzielnię  postępowaniu windykacyjnym. W  roku 2010 na remonty i konserwa-
cję wydatkowano  ogółem 3 481 742 zł w tym na remonty 2 635 465, a na konser-
wację 846 277 zł. W ramach tych środków poddano termomodernizacji pozosta-
łe 8 800 m2 ścian zewnętrznych budynków przy ul Łupińskiego 7, 9, 11, Dąbrów-
ki 37, Sędomierskiej 6 i 6A, docieplono 1 770 m2 stropodachów w budynkach przy 
Armii Ludowej 21, Kopernika 1, 4 oraz Stanisławowskiej 1, wymieniono 27 sztuk 
drzwi wejściowych w 8 budynkach na oś. Tar-
gówka, w Kołbieli i Kałuszynie oraz przy ul To-
polowej, remontowi i renowacji poddano 141 
balkonów przy ul Okrzei 25, 31, 33, Armii Lu-
dowej 21,  Kościuszki 20 oraz dokończono re-
mont w budynku przy ul Wyszyńskiego 32/34. 

Pomalowano klatki schodowe w budynkach przy Zamojskiej 8 i 10 w Kałuszynie, 
Okrzei 14A,  Nadrzecznej 6, 10 oraz części użytkowej sklepów i lokali usługowych 
na piętrze budynku przy ul Warszawskiej 163, kontynuowano prace modernizacyj-
ne ciągów pieszo jezdnych wykonując je w rejonie Warszawskiej  103,  Wyszyńskie-
go 23, 25 oraz przy Okrzei 20, które to zadanie zrealizowano wspólnie z miastem, 
przy udziale środków miasta w kwocie  88 843,78 zł . Zamontowano też 6 nowych 
osłon śmietnikowych przy Okrzei 21, Kopernika 1, Wyszyńskiego 23, Bulwarnej 1 
oraz Warszawskiej 212, kontynuowano modernizację anten zbiorczych wykonując 
te prace w kolejnych 26 budynkach. W ramach legalizacji wodomierzy w 32 budyn-
kach  zamontowano 1 381 wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego, co 
pozwala na dokonanie odczytu bez konieczności wejścia do mieszkania, a ponadto  pozwala na dokonanie odczytu bez konieczności wejścia do mieszkania, a ponadto  
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według Zarządu powinno to pozytywnie wpłynąć  na zmniejszenie różnic pomiędzy licznikiem głównym, a sumą licz-
ników indywidualnych. Sporo miejsca w sprawozdaniu Prezes poświęcił działalności społeczno – kulturalnej i sporto-
wo rekreacyjnej w Klubie Osiedlowym przy ul Kopernika 5 oraz na obiekcie sportowym  przy ul Dąbrówki  jak rów-
nież zorganizowanemu wypoczynkowi dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych  i wakacji letnich dofi nanso-
wanemu z budżetu miasta . 

            Biegły Rewident badając bilans Spółdzielni za 2010 rok stwier-
dził, iż sprawozdanie fi nansowe sporządzono zgodnie z zasadami usta-
wy o rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych, jest ono zgodne co do formy i  treści z przepisami pra-
wa i rzetelnie oraz prawidłowo odzwierciedla wynik fi nansowy Spół-
dzielni. W trakcie wszystkich części Walnego Zgromadzenia sprawoz-
danie z działalności Rady Nadzorczej składał Przewodniczący Rady 
– Bogusław Zwierz . 
         Jak wynika ze sprawozdania w ubiegłym roku Rada odbyła 12 po-
siedzeń w tym pięć w nowym składzie. Rada Nadzorcza priorytetowo 
traktowała sprawy związane z gospodarką fi nansową i zarządzaniem 
majątkiem Spółdzielni. Bardzo wnikliwie oceniała działalność poszcze-
gólnych działów  Spółdzielni, czuwała nad prawidłowością realizacji 

zatwierdzonego planu gospodarczo – fi nansowego oraz planu remontów i konserwacji zasobów. Wiele czasu poświę-
ciła problemom dotyczącym  windykacji należności czynszowych oraz wnikliwie badała w ramach odwołań i  inter-
wencji sprawy wniesione przez członków Spółdzielni.
            W dyskusji tradycyjnie dominowały sprawy związane z bieżą-
cymi sprawami związanymi z zamieszkaniem. W większości wystąpie-
nia dotyczyły braku miejsc postojowych, bezpieczeństwa na osiedlach, 
zakłócania ciszy nocnej, nagminnego podrzucania śmieci do spółdziel-
czych śmietników, parkowania w niedozwolonych miejscach, uciążli-
wości w zamieszkiwaniu wynikających z sąsiedztwa targowicy  miej-
skiej. Wyrażano niezadowolenie z powodu  wysokich cen wody i ście-
ków oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody . Wiele głosów doty-
czyło kontynuacji modernizacji ciągów pieszo jezdnych , altan śmiet-
nikowych , wykupu pozostałego gruntu będącego aktualnie w użytko-
waniu wieczystym Spółdzielni , ściągalności zadłużeń czynszowych , 
kontynuacji remontu balkonów i placów zabaw dla dzieci  . Na wszyst-
kie szczegółowe głosy i  zapytania w trakcie dyskusji odpowiedzi  i  wy-
jaśnień udzielał Prezes Zarządu Krzysztof Roguski . Prezes  biorąc pod uwagę , iż obecnie w Sejmie trwają prace nad 
kolejną nowelizacją prawa spółdzielczego , zapoznał członków z jej głównymi założeniami i zamiast komentarza zacy-
tował opinie zespołu prawników sejmowych opiniujących ten projekt. Jak wynika z tej opinii  projekt poselski wykazu-
je tak niski poziom zarówno pod względem merytorycznym jak również zasad prawidłowej techniki prawodawczej , że 
nie powinien być przedmiotem prac legislacyjnych , a jego ponad 20 przepisów jest lub może być uznanych za niezgod-
ne z Konstytucją co powoduje , iż cały projekt można uznać za niekonstytucyjny z powodu naruszenia konstytucyjnej  
zasady rzetelnej legislacji. Niestety , opinia ta nie przerwała prac nad projektem, a wręcz przeciwnie przyśpieszyła ich 
tempo. 81 stronicowa opinia w sprawach projektów ustawy opublikowana jest na stronie internetowej Sejmu.

       W trakcie Walnego Zebrania  podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego za 2010 rok, po-
działu nadwyżki budżetowej za 2010 rok, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium członkom Za-
rządu , zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Wyrażono również zgodę  na odpłatne zbycie na rzecz miasta 
części nieruchomości u zbiegu ulic Szczecińskiej i Chełmońskiego z przeznaczeniem pod parking publiczny wraz z zie-
lenią oraz  przy ul Okrzei 20 z przeznaczeniem pod ciąg pieszo-jezdny i parkingi , który zrealizowano przy znacznym 
nakładzie środków miejskich.
        Wyrażono również zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym gruntu po byłej bazie Spółdzielni przy ul Kopernika,  
oraz gruntu przy ul Dąbrówki zajętego przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa pod stację redukcyjną gazu.
        Wszystkie 3 zebrania rozpoczęły się o godz 17 i kończyły między godziną 21 a 22. Pomimo poinformowania indy-
widualnie wszystkich członków Spółdzielni o Walnym Zgromadzeniu wzięło w nim udział zaledwie 102 członków .   
         Podobna frekwencja jest w zdecydowanej większości spółdzielni mieszkaniowych w Polsce i świadczy o chybio-
nych decyzjach posłów dotyczących likwidacji zebrań przedstawicieli zastępując  je wzorami ze starożytnej Grecji gdzie 
królowała demokracja bezpośrednia zamiast przedstawicielskiej sprawniej kierującej społecznościami.
         Kończąc należy złożyć podziękowania  wszystkim członkom Spółdzielni, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział 
w Walnym Zgromadzeniu , przewodniczącym zebrań za ich sprawne przeprowadzenie oraz pracownikom odpowie-
dzialnym za organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia.                
zdjęcia w tekście Urszula Piwowarzdjęcia w tekście Urszula Piwowar      zdjęcia w tekście Urszula Piwowar      zdjęcia w tekście Urszula Piwowar                   REDAKCJA
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NOWY BANK W MIŃSKU MAZOWIECKIM
Do Mińska  Mazowieckiego  wkroczył kolejny duży, z 85-cio letnią  historią Bank.
Już 25 maja br. przy ul. Warszawskiej 157 uruchomiony został Oddział Spółdzielczego Banku Rzemiosła i 
Rolnictwa, który posługuje się nazwą handlową „SK bank”. Bank ma polskie korzenie i rozwija się wyłącznie 
dzięki polskiemu kapitałowi.

Dlaczego Bank wybrał Mińsk Maz. na siedzibę kolejnego Oddziału?  –  pytamy Prezesa Zarządu Banku –  Pana Jana Bajno.
Jesteśmy Bankiem, który rozwija się dynamicznie i rozbudowuje  sieć swoich placówek. Od pewnego czasu obserwujemy jak zmienia się 
Mińsk Maz. i uznaliśmy, że również nasz Bank powinien włączyć się w wszechstronny rozwój miasta i jego okolic.  Mamy, bowiem bardzo 
bogate doświadczenie w działaniach aktywnie wspierających dynamiczny rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz siły ekonomicznej miej-
scowej ludności. Chcemy podzielić się tym doświadczeniem.  Również tu w Mińsku Maz. chcemy potwierdzić, że pieniądzem pozyskanym z 
miejscowego rynku, aktywnie wspierać będziemy potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców. Rozwój fi rm wspieramy nie tylko przez kształ-
towanie odpowiedniej oferty usług, ale również uczestniczymy we współtworzeniu warunków do rozwoju współpracy międzynarodowej 
organizując spotkania z ambasadorami akredytowanymi w Polsce. Jest  to doskonała okazja, by aktywnie  promować dorobek wyróżniają-
cych się przedsiębiorców, którzy są Klientami naszego Banku.
Od wielu już lat Bank angażuje się w szereg najróżniejszych przedsięwzięć prospołecznych. Są to przedsięwzięcia o charakterze charytatyw-
nym, a także przedsięwzięcia,  których celem jest rozwój kulturalny, edukacyjno-wychowawczy środowiska lokalnego.   
W ostatnich 3 latach   ok. 100 razy wystąpiliśmy jako sponsor imprez organizowanych dla lokalnej społeczności oraz  jako darczyńca wspo-
mogliśmy kilkadziesiąt inicjatyw o charakterze charytatywnym, w tym  Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 

Czy Bank ma jakąś specjalną receptę na współpracę z Klientami?
Uważam, że sprawą zasadniczą jest zapewnienie Klientom poczucia bez-
pieczeństwa powierzonych Bankowi pieniędzy oraz oferowanie takich 
produktów i usług, które są przez nich akceptowane. Podstawowe ele-
menty, które składają się na relacje z klientami to m.in. budowa wzajem-
nego zaufania, możliwość liczenia na pomoc ze strony Banku, a także do-
stosowanie się Banku do potrzeb i oczekiwań klientów. 
Jesteśmy dumni,  że zaufały nam małe i średnie fi rmy rodzinne oraz duże 
przedsiębiorstwa. Myślę, że  jakość obsługi  oraz  dostosowanie  naszej 
oferty  do potrzeb każdego Klienta pozwoliły na wysokie noty otrzymane 
od naszych Klientów. Dlatego bardzo cieszy fakt, że po raz kolejny nasz 
Bank uzyskał tytuł „Bank przyjazny dla przedsiębiorców”, opatrzony 4 
złotymi gwiazdami oraz statuetką. 
Wśród wielu nagród i wyróżnień należy wymienić  godło „EU 2008” 
oraz godło „Jakość Roku 2009” przyznane przez Polskie Centrum Badań 
i Certyfi kacji, które  potwierdziło,  że oferowane przez nas produkty oraz 
jakość obsługi spełniają najwyższe standardy europejskie. Wyróżnienia te, 
to zobowiązanie i jednocześnie motywacja do dalszej wytrwałej pracy na 
rzecz jak najlepszej obsługi Klientów.

Co wyróżnia Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa na tle 
konkurencji?
Z bankami komercyjnymi konkurujemy oferując wysoką jakość obsługi,  
a także  bogatą ofertę produktów i usług. Tworzymy stabilne i bezpiecz-
ne warunki korzystania z tej oferty, co gwarantuje fi rmom pomyślność w 
prowadzeniu działalności. Klienta nigdy nie pozostawiamy samemu so-
bie, gdy sytuacje losowe lub czynniki zewnętrzne przysparzają jego fi rmie 
przejściowych kłopotów. Nie oferowaliśmy i nie oferujemy produktów 
obarczonych wysokim ryzykiem. Dzięki temu nasi Klienci uniknęli pro-
blemów, którymi dotknięci  zostali klienci banków komercyjnych.

Jak Pan ocenia perspektywy rozwoju Spółdzielczego Banku Rzemiosła i 
Rolnictwa ?
 Odnoszone przez nas sukcesy są efektem wielkiego zaangażowania 
pracowników oraz ich wysokich kompetencji - komentuje  Prezes Jan 
Bajno.  Inwestujemy w wiedzę i umiejętności naszego zespołu.  Stawiamy 
na ludzi, bo doskonale wiemy, że to oni stanowią gwarancję powodzenia 
naszych planów. Działania nasze w zakresie polityki personalnej, zostały 
dostrzeżone i Bank, jako  stabilny i pewny pracodawca po raz kolejny 
otrzymał tytuł „Solidny Pracodawca ”. Nasi pracownicy z optymizmem 
patrzą w przyszłość i wierzą w dalsze sukcesy.
Jestem przekonany, że nadal będziemy aktywnie wspierać wszelkie 
przedsięwzięcia, które budują pozytywny wizerunek  Banku oraz 
wizerunek prężnie rozwijającego się  Mińska Mazowieckiego.
Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszym Bankiem. 
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SKORZYSTAJ Z BONIFIKATY PRZY PRZEKSZTAŁCENIU 
WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA W PRAWO WŁASNOŚCI 

ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU 
A WYSOKOŚĆ OPŁAT CZYNSZOWYCH

W maju 2010 Zarząd Spółdzielni podjął po raz kolejny próbę wykupu gruntów będących w wieczystym użytkowaniu. Efek-
tem tych działań było uzyskanie  pełnej liczby wniosków dotyczących 6 budynków: Bulwarna 1, Nadrzeczna 12, Wyszyńskie-
go 32/34, Szczecińska 11, Okrzei 23 oraz Okrzei 37 i przynależnych do nich gruntów. Pod koniec marca 2011 w stosunku do 
5 pierwszych budynków  Rada Miasta Mińsk Mazowiecki  wyraziła zgodę Burmistrzowi Miasta na udzielenie 95% bonifi ka-
ty przy sprzedaży Spółdzielni przedmiotowych gruntów. W przypadku Okrzei 37 na przyznanie bonifi katy w takiej samej wy-
sokości nadal czekamy. 
Aby wykupić grunt na własność należy zacząć od  złożenia kompletu wniosków do Burmistrza Miasta. Wykup wymaga zgo-
dy każdego współużytkownika wieczystego gruntu. Wykup nie powiedzie się jeżeli, chociażby jeden  współużytkownik wie-
czysty nie złoży  wniosku. Cena wykupu ustalana jest na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Każ-
dy współużytkownik wieczysty gruntu wnosi opłatę  przed zawarciem umowy sprzedaży. Możliwe jest udzielenie przez Radę 
Miasta zgodnie z art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami stosownej bonifi katy. Po opłaceniu wszystkich kosztów pro-
cedura wykupu  kończy się  zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Jeśli uda się uzyskać grunt na własność, 
odpadnie wysoka opłata za użytkowanie wieczyste, która po kolejnych aktualizacjach może wzrastać. Dlatego starajmy się tego 
uniknąć. W dalszym ciągu jednak trzeba będzie płacić podatek od nieruchomości, który jest znacznie mniejszy niż wspomnia-
na opłata i płaci się go również dotychczas wraz z opłatą za wieczyste użytkowanie.   
Trybunał Konstytucyjny wyrokiem  z 26 stycznia 2010r. zakwestionował przepis gwarantujący użytkownikom wieczystym  
gruntów ustawową bonifi katę, jaką musi przyznać gmina  przy  wykupie gruntu na własność. Jednak jeszcze  do 8 sierpnia 
2011r. obowiązywać będzie  zakwestionowany  przepis. W związku z tym Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”  po raz 
kolejny apeluje, aby ci współużytkownicy wieczyści, którzy nie złożyli dotychczas stosownych wniosków dotyczących wykupu 
gruntu, zrobili to w terminie do 30 czerwca 2011r.   Dotyczy to  osób posiadających odrębną własność lokalu z następujących 
budynków: Topolowa 8, Topolowa 10, Topolowa 12, Wyszyńskiego 23, Wyszyńskiego 25,  Armii Ludowej 21, Armii Ludowej 21 
A, Nadrzeczna 8, Nadrzeczna 10, 11-go Listopada 4,  Bulwarna 1 A, Kościuszki 2, Warszawska 86, Warszawska 88, Kopernika 4, 
Kopernika 7, Kopernika 8 A, Kopernika 11, Kopernika 14, Okrzei 20, Okrzei 25, Okrzei 35, PLM 2 i    PLM 2 A. Brak komplet-
nych wniosków z powyższych budynków obciąża  również sąsiadów, osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu, które opłatę z tytułu wieczystego użytkowania również płacą na rzecz Miasta za pośrednictwem Spółdzielni, a którego 
to stanu  nie można zmienić o ile nie będzie kompletnego wniosku o przekształcenie od wszystkich osób uprawnionych.  
Formularze wniosków dostępne są w biurze Spółdzielni w pokoju nr  22. 

                                                                                                                                      REDAKCJA

Zgodnie z obowiązującym w naszej Spółdzielni regulaminem rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, do rozliczania 
niektórych składników kosztów tj.  dostaw gazu sieciowego do budynków wyposażonych  w zbiorcze gazomierze oraz  do kosztów wywozu 
nieczystości stałych, fi zyczną jednostką rozliczeń jest liczba osób. Uwzględnia się osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy oraz osoby 
faktycznie korzystające z lokalu. Ilość osób ustala się w oparciu o rejestry Spółdzielni oraz oświadczenia  użytkowników lokali przy czym w  
przypadku, gdy w lokalu nie mieszka lub nie została zgłoszona żadna osoba, to jako podstawę rozliczeń przyjmuje się 1 osobę. W przypadku 
występowania wątpliwości co do ilości osób zamieszkujących lokal, Spółdzielnia może wszcząć postępowanie wyjaśniające.
Z uwagi na fakt, iż występują duże rozbieżności między osobami zgłoszonymi do naliczania opłat i faktycznie zamieszkałymi w lokalach, 
a  Spółdzielnia ze względu na obowiązujące przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie jest w stanie uzyskać bezpłatnie z żadnego 
urzędu danych o ilości osób zameldowanych, administracja nasza umieściła w tablicach ogłoszeniowych w każdym budynku tabelę z 
wyszczególnioną ilością osób w poszczególnych lokalach zgłoszonych do  zamieszkiwania.
 W przypadku stwierdzenia rozbieżności między ilością osób umieszczonych na wykazie, a faktycznie zamieszkałymi, prosimy mieszkań-
ców o zgłaszanie tego faktu do biura Spółdzielni pokój nr 2, bowiem tylko rzetelnie przyjęta do rozliczenia kosztów ilość osób daje możli-
wość sprawiedliwego ich podziału pomiędzy osoby faktycznie korzystające z lokali, czyli wyrzucające śmieci czy używające gaz opomiaro-
wany centralnie. W przeciwnym wypadku za nieuczciwych lokatorów koszty zużycia gazu ponoszą mieszkańcy danego budynku, a koszty 
wywozu nieczystości wszyscy mieszkańcy zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.
Zmiana ilości osób zgłoszonych do zamieszkania stanowi podstawę do korekty naliczeń opłat za używanie lokalu. Zmiany dokonane przed 
15-tym dniem miesiąca, rozlicza się w danym miesiącu, a  począwszy od 16-go dnia miesiąca - w miesiącu następnym.
Użytkownik lokalu mieszkalnego, który nie dopełnił obowiązku powiadomienia administracji Spółdzielni o zmianie stanu osobowego nie 
może wnosić roszczeń  za wyższe naliczenia opłat z tytułu kosztów rozliczanych w/g ilości osób zamieszkałych w lokalu.

                                                                                      Administracja                                                    Administracja        
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ŚMIECI – problem nas wszystkich
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” od 2007r współpracuje z Zakładem Usług Komunalnych „BŁYSK” Sp. z o.o. z Otwoc-
ka w zakresie odbioru ze spółdzielczych zasobów mieszkaniowych odpadów komunalnych, segregowanych oraz wielkogaba-
rytowych. Rozliczenie kosztów następuje ryczałtowo co oznacza, że niezależnie ile nieczystości fi rma ta wywiezie z naszych 
zasobów co miesiąc uiszczamy taką samą kwotę. Lokatorzy obciążani są tymi opłatami w stosunku do ilości osób zamieszka-
łych w lokalu co oznacza, że niezależnie ile śmieci wyrzucą, płacą  tyle samo w czynszu (w 2011r - 7zł) za osobę miesięcznie/. 
Praktycznie od 2009r koszt wywozu nieczystości wzrasta tylko o zmienianą corocznie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów  opłatę za korzystanie ze środowiska, stanowiącą istotną część składową opłat za umieszczanie odpadów na składo-
wisku /tzw. opłata marszałkowska/, oraz dodatkowo w 2011r nastąpił wzrost o 1 % podatku VAT. W obecnej sytuacji na wy-
sokość opłat uiszczanych z tego tytułu przez poszczególne lokale  istotny wpływ ma rzetelnie ustalona ilość osób zamieszka-
łych w poszczególnych mieszkaniach.

Aktualnie nagminnym staje się podrzucanie 
w okolice spółdzielczych śmietników śmie-
ci przez osoby spoza mieszkańców naszych 
zasobów. Jest to typowy, wyjątkowo brzyd-
ki zwyczaj, mocno zniekształcający obraz 
poprawnych stosunków międzyludzkich. W 
naszym mieście ten proceder podrzucania 
śmieci jest bardzo popularny. Plagą są irytu-
jące naszych mieszkańców przywożone sa-
mochodami po zmroku z przedmieść mia-
sta i z terenów okolicznych,  worki śmieci i 
wrzucanie ich do pojemników w spółdziel-
czych altanach śmietnikowych. Aby temu 
zapobiec sukcesywnie zamykamy istniejące 
altany lub ustawiamy nowe zamykane osło-
ny śmietników, do których dostęp mają tyl-
ko mieszkańcy.
Na terenie naszego miasta brak jest gmin-
nych punktów zbierania elektrośmieci (zu-
żytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego). Aktualnie Pan Burmistrz Miasta nie 
przewiduje  ich tworzenia, dlatego też każ-

dy właściciel nieruchomości, a więc również nasza Spółdzielnia zobowiązana jest do wywozu odpadów komunalnych do któ-
rych zalicza się również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zdaniem Spółdzielni nie jest to właściwe ponieważ powo-
duje, że zarówno mieszkańcy naszych zasobów jak również osoby spoza Spółdzielni zużyte telewizory, lodówki, komputery i 
inny sprzęt elektryczny i elektroniczny wyrzucają w okolice spółdzielczych śmietników lub bezpośrednio do pojemników, co 
jest niezgodne z prawem oraz stanowi zagrożenie dla życia, zdrowia oraz środowiska.
W miesiącu maju br. Sejm przyjął nową ustawę „śmieciową”. Aby mogła wejść w życie musi ją przyjąć Senat i podpisać prezy-
dent. Zgodnie z postanowieniami tej ustawy przejęcie przez gminy własności odpadów będzie obligatoryjne i nastąpi wraz z 
wejściem w życie ustawy.
Zgodnie z przyjętymi założeniami gminy w przetargach będą wyłaniać fi rmy, które odbiorą odpady od mieszkańców. Jedno-
cześnie projekt przewiduje wzmocnienie funkcji kontrolnych gmin tak, aby mogły one monitorować działania podejmowane 
zarówno przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców odbierających od nich odpady komunalne. Wiązać się to będzie 
najprawdopodobniej ze znacznym wzrostem opłat za wywóz nieczystości stałych w stosunku do uiszczanych aktualnie.
Projekt zakłada  wprowadzenie opłaty śmieciowej, którą od właścicieli nieruchomości będzie pobierała gmina. Opłata będzie 
uwzględniać koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i recyklingu odpadów.
W ocenie rządu, wprowadzenie nowych przepisów umożliwi uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalny-
mi oraz zapewni ich selektywne zbieranie u źródła. Zmniejszy się ilość odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegra-
dacji, kierowanych na składowiska. Zwiększy się liczba nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszko-
dliwiania odpadów.
Mamy nadzieję, że nowe regulacje pozwolą również całkowicie wyeliminować nielegalne składowiska odpadów  /np. wyrzu-
canie śmieci do lasów/.
Zmiany mają dostosować polskie prawo do norm unijnych - nakładających na kraje członkowskie konieczność osiągnięcia 
określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji odpadów komunalnych ulegających bio-
degracji i kierowanych na składowiska.

                                                                        Administracja
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ZDALNY ODCZYT WODOMIERZY INDYWIDUALNYCH
Od 2010r w zasobach naszej Spółdzielni  rozpoczęto proces montażu  wodomierzy indywidualnych z odczytem radiowym. 
Montaż tych wodomierzy odbywa się w budynkach , w których kończy się pięcioletni okres ich legalizacji.Montaż tych wodomierzy odbywa się w budynkach , w których kończy się pięcioletni okres ich legalizacji.
Dotychczas w naszych zasobach 50 budynków /2303 lokale co stanowi ok.57% wszystkich lokali/ wyposażono w tego typu Dotychczas w naszych zasobach 50 budynków /2303 lokale co stanowi ok.57% wszystkich lokali/ wyposażono w tego typu 
nowoczesne urządzenia pomiarowe.nowoczesne urządzenia pomiarowe.
Zdalny odczyt wodomierzy podnosi komfort życia mieszkańców, nie wymagając ich obecności podczas odczytu, eliminuje Zdalny odczyt wodomierzy podnosi komfort życia mieszkańców, nie wymagając ich obecności podczas odczytu, eliminuje 
konieczność wchodzenia do lokali przez odczytujących, daje także  możliwość  odczytu wodomierzy zamontowanych w trud-konieczność wchodzenia do lokali przez odczytujących, daje także  możliwość  odczytu wodomierzy zamontowanych w trud-
no dostępnych miejscach, wyklucza możliwość wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim, obniża koszty odczy-no dostępnych miejscach, wyklucza możliwość wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim, obniża koszty odczy-
tu w stosunku do indywidualnego odczytu przez osoby upoważnione.tu w stosunku do indywidualnego odczytu przez osoby upoważnione.
Odczyt stanu wszystkich wodomierzy w budynku w jednym czasie ułatwia szybkie zbilansowanie zużytej wody w budynku, Odczyt stanu wszystkich wodomierzy w budynku w jednym czasie ułatwia szybkie zbilansowanie zużytej wody w budynku, 
jak również archiwizuje stany zużycia wody na koniec miesiąca.jak również archiwizuje stany zużycia wody na koniec miesiąca.
Ze strony technicznej przedmiotowe wodomierze  uodpornione są na działanie zewnętrznych pól magnetycznych, system Ze strony technicznej przedmiotowe wodomierze  uodpornione są na działanie zewnętrznych pól magnetycznych, system 
alarmuje o zdjęciu nakładki, a zastosowany program pozwala na bieżącą analizę zużywanej wody przez użytkowników, reje-alarmuje o zdjęciu nakładki, a zastosowany program pozwala na bieżącą analizę zużywanej wody przez użytkowników, reje-
struje wsteczne przepływy.struje wsteczne przepływy.
System zapewnia skonfi gurowanie nadajników radiowych za pomocą terminala w trakcie montażu i eksploatacji oraz uzyska-System zapewnia skonfi gurowanie nadajników radiowych za pomocą terminala w trakcie montażu i eksploatacji oraz uzyska-
nie oczekiwanych zaprogramowanych danych.nie oczekiwanych zaprogramowanych danych.
Wprowadzanie tego rodzaju odczytu w trakcie eksploatacji wodomierzy nie powoduje ingerencji w cechy legalizacyjne (plom-Wprowadzanie tego rodzaju odczytu w trakcie eksploatacji wodomierzy nie powoduje ingerencji w cechy legalizacyjne (plom-
by) wodomierzy.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców budynków, w których były montowane wodomierze w latach 2010-2011,  którzy z róż-Apelujemy do wszystkich mieszkańców budynków, w których były montowane wodomierze w latach 2010-2011,  którzy z róż-
nych przyczyn nie udostępnili lokali w celu dokonania przedmiotowej wymiany bądź nie zapewnili swobodnego dostępu do nych przyczyn nie udostępnili lokali w celu dokonania przedmiotowej wymiany bądź nie zapewnili swobodnego dostępu do 
miejsca montażu liczników o pilny kontakt z administracją Spółdzielni celem dokonania uzupełnienia montażu wodomierzy miejsca montażu liczników o pilny kontakt z administracją Spółdzielni celem dokonania uzupełnienia montażu wodomierzy 
z odczytem radiowym w tych lokalach bowiem tylko wyposażenie 100% lokali w budynku w tego samego typu urządzenia z odczytem radiowym w tych lokalach bowiem tylko wyposażenie 100% lokali w budynku w tego samego typu urządzenia 
daje możliwość rzetelnego rozliczenia kosztów dostawy wody do budynku. Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regula-daje możliwość rzetelnego rozliczenia kosztów dostawy wody do budynku. Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regula-
minem koszty dostawy wody do lokali , które nie są wyposażone w wodomierze z aktualną cechą legalizacyjną  naliczane są minem koszty dostawy wody do lokali , które nie są wyposażone w wodomierze z aktualną cechą legalizacyjną  naliczane są 
ryczałtowo co jest bardzo niekorzystne dla odbiorców wody.ryczałtowo co jest bardzo niekorzystne dla odbiorców wody.
Sukcesywne wyposażanie budynków w wodomierze z odczytem radiowym  powinno zlikwidować zarówno utrudnienia z ty-Sukcesywne wyposażanie budynków w wodomierze z odczytem radiowym  powinno zlikwidować zarówno utrudnienia z ty-
tułu dotychczasowego sposobu odczytu oraz wpłynąć  na uzyskanie bardziej precyzyjnych danych do analizy zużycia wody i  tułu dotychczasowego sposobu odczytu oraz wpłynąć  na uzyskanie bardziej precyzyjnych danych do analizy zużycia wody i  
zmniejszenie rozbieżności między licznikiem głównym a sumą liczników indywidualnych.

         ADMINISTRACJA

KONIEC  Z  BEZKARNYM  PARKOWANIEM
Dnia 14 maja 2011 r. weszły w życie dwa rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury
- rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogo-
wych (Dz. U. Nr 89, poz. 509),  
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 
2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 89, poz. 508). 
Rozporządzenia są aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 
22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018). Prze-
pisy tych rozporządzeń określają wzory znaków D-52 „strefa 
ruchu” i D-53 „koniec strefy ruchu” oraz zasady ich stosowa-
nia na drogach wewnętrznych. Wejście w życie tych rozporzą-

dzeń umożliwia podmiotom zarządzającym drogami wewnętrznymi ustanowienie stref ruchu - poprzez umieszczenie na tych 
drogach znaków D-52 oraz D-53. Na obszarze stref ruchu przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym będą miały zastosowa-
nie w pełnym zakresie, tj. zasad ruchu drogowego, zasad i warunków dopuszczenia pojazdów do ruchu, wymagań wobec kie-
rujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasad i warunków kontroli ruchu drogowego. 
Jeszcze do niedawna kierowcy, którzy łamali prawo na wewnętrznych drogach byli bezkarni. Zarówno Policja  jak i Straż Miej-
ska nie mogły ukarać ich mandatem, ponieważ takie prawo przysługiwało im wyłącznie w przypadku wykroczeń popełnio-
nych na drogach publicznych.
Dzięki nowelizacji ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, stróże prawa dostali możliwość karania kierowców także na drogach 
wewnętrznych. Obecnie policjanci oraz straż miejska będą mogli na osiedlowych uliczkach  i parkingach wypisywać man-
daty za wszystkie wykroczenia ujęte w kodeksie drogowym. W praktyce oznacza to, że tam, gdzie będzie obowiązywać strefa
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ruchu, kierowca będzie zmuszony do przestrzegania prze-
pisów drogowych i nie będzie bezkarny jak miało to miej-
sce dotychczas.
Apelujemy więc do mieszkańców o przestrzeganie nowych 
zasad, tak by nie stwarzać sytuacji,  w których nasza 
administracja będzie zmuszona prosić o interwencję policję 
czy też straż miejską, a interwencja taka będzie kosztowna.

       
  ADMINISTRACJA

                                              
 O G Ł O S Z E N I E

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 50 przy ul. Kopernika 11 
     powierzchnia użytkowa 37,00 m²  / 2 pokoje  + kuchnia /, usytuowany na III piętrze      
     wyposażony w instalację wodno- kanalizacyjną, centralne ogrzewanie  oraz instalację gazową.
     Cena wywoławcza: 137000 zł  /słownie ; sto trzydzieści siedem tysięcy/  Cena wywoławcza: 137000 zł  /słownie ; sto trzydzieści siedem tysięcy/ 

     lokal nr 51 przy ul. Kopernika 11 
     powierzchnia użytkowa  47,00m² / 2 pokoje + kuchnia/, usytuowany na III piętrze;   
     wyposażony w instalację wodno- kanalizacyjną, centralne ogrzewanie  
     Cena wywoławacza: 158500zł  /słownie; sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset  złotych/ Cena wywoławacza: 158500zł  /słownie; sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset  złotych/ 
      
     lokal nr 40  przy ul. Warszawskiej 88    
     powierzchnia użytkowa 48,00 m² /3 pokoje + kuchnia/, usytuowany na IV piętrze; 
     wyposażony w instalację wodno- kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.   
    Cena wywoławcza: 144069zł /słownie:sto czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt dziewięć zł Cena wywoławcza: 144069zł /słownie:sto czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt dziewięć zł 

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 fi zyczne i prawne. 
Przetarg nieograniczony odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej “Przełom” przy ul. Kościuszki 20 w dniu 
27.06.2011r 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
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
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PRZETARG


