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WYBORY 2011
Koleżanki i Koledzy Spółdzielcy!
          Od ponad 20 lat polska spółdzielczość nie znajduje zrozumienia w elitach władzy poli-
tycznej i państwowej naszego kraju. Skutkiem polityki państwa w stosunku do systemu spół-
dzielczego jest postępujący jego demontaż. Od 1989 roku liczba spółdzielni zmniejszyła się o 
połowę, a ich udział w tworzeniu PKB spadł do niespełna 1%  przy średniej w Unii Europej-
skiej wynoszącej około 6%.
          Trudniejsze  warunki   funkcjonowania  spółdzielni  w  stosunku  do  spółek kapitało-
wych skłaniają  wielu  spółdzielców do poszukiwania dróg  wyjścia  z  systemu spółdzielczego.  
Likwidacja spółdzielni stanowiących w warunkach wszechobecnej  komercji i rosnącej kon-
kurencji wielką wartość dla dużej części  ludzi będzie skutkować w dłuższej perspektywie po-
gorszeniem jakości życia wielu ludzi, a także znacznym zawężeniem podstaw społeczeństwa 
obywatelskiego.
            Zmiana stosunku państwa do spółdzielczości uwarunkowana jest wyborem do par-
lamentu większej liczby osób rozumiejących spółdzielczość i nie kierujących się w stosun-
ku do niej uprzedzeniami ideowymi i politycznymi. To jest w naszych rękach. Jest nas w Pol-
sce ponad 8 milionów. Wraz z rodzinami stanowimy połowę polskiego  społeczeństwa. Nasze 
głosy w zbliżających się wyborach  do Sejmu i  Senatu stanowią, największą siłę oddziaływa-
nia na postawy polityków. W imię obrony naszego dorobku, wspólnego majątku, miejsc pracy 
oraz pozycji na rynku weźmy w sposób powszechny udział w tych  wyborach. Zapytajmy bar-
dziej i mniej  znanych  nam kandydatów o ich  poglądy  i stosunek  do spółdzielczości. Zapy-
tajmy nie o ogólne wrażenia, ale o konkretne rozwiązania prawne, które ich zdaniem powinny 
być uchwalone dla stworzenia  spółdzielniom korzystnych  warunków funkcjonowania. Zapy-
tajmy w jaki sposób chcieliby  podkreślić odmienność spółdzielni od spółki kapitałowej i jak 
mocno są zdeterminowani aby tej odmienności bronić  w  parlamencie. Zapytajmy czym dla 
nich jest konsultacja społeczna i jak odpowiedzą na postulaty naszego środowiska. Wybierzmy 
tych, którzy zasłużą na nasze zaufanie i poparcie, i których będziemy mogli zapytać o wywiąza-
nie się ze złożonych obietnic. Krajowa Rada Spółdzielcza współpracując od wielu lat w zakresie 
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stanowienia prawa z Posłami na Sejm RP oraz Klubami Poselskimi posiada szerokie rozpoznanie co do postaw i zachowań za-
równo poszczególnych Posłów jak i Klubów Parlamentarnych. Ludzi rozumiejących spółdzielczość znajdziemy we wszystkich 
opcjach politycznych, chociaż ich wpływ na zachowanie się danego środowiska politycznego nie jest wszędzie wystarczający.
          Jako środowisko jesteśmy  zainteresowani  wzmacnianiem pozycji  polityków w każdym Klubie Parlamentarnym, dla 
których spółdzielczość stanowi ważny element systemu społeczno-gospodarczego naszego państwa. Po wyborach będziemy 
proponowali utworzenie w Sejmie  RP ponadpartyjnego zespołu poselskiego do spraw  spółdzielczości. Zależeć to jednak bę-
dzie od ilości Posłów zainteresowanych pracą w takim zespole.
……………………………………………..
          Jeszcze raz zwracamy się  do kierownictwa i  członków Waszej  spółdzielni o aktywny  udział  w  najbliższych  wyborach  
i  głosowanie na  kandydatów  sprzyjających rozwojowi ruchu spółdzielczego.

Ze spółdzielczym pozdrowieniem
         PREZES ZARZĄDU         PRZEWODNICZĄCY
     Krajowej Rady Spółdzielczej               ZGROMADZENIA OGÓLNEGO
          Alfred Domagalski             KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ
                             dr Jerzy Jankowski
obszerne fragmenty listuKrajowej Rady Spółdzielczej
z dnia 7 września 2011 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” na posiedzeniu w styczniu 2011 r. podjęła uchwałę nr 3/2011 z dnia 
24.01.2011 r. dotyczącą wprowadzenia zmian w Regulaminie kosztów zimnej wody i odprowadzenia ścieków w zasobach 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim.

Nowelizacja ta wprowadziła zmiany głównie w pkt. 3 i 7 działu IV regulujące zasady odczytów wodomierzy indywidualnych 
w lokalach przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię. Wprowadzenie tych zmian miało na celu dążenie do zminimalizowa-
nia różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wodomierzy indywidualnych w poszczególnych budynkach. 
Zmiany te pomimo, że uchwalone zostały w styczniu 201I r  to dotyczyły okresu rozliczeniowego trwającego od l.XI.2010r

W świetle postanowień w/w regulaminu odczyty wodomierzy na koniec okresu rozliczeniowego tj. na koniec kwietnia 
2011r  dokonywane były wyłącznie przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię przy czym niedopuszczalne było podawanie 
stanu wodomierzy telefonicznie, zanotowanie przez mieszkańców na kartkach papieru, podawanie przez sąsiadów lub w inny 
sposób. Osoba upoważniona dokonywała odczytów w dwóch terminach, o których zainteresowani powiadamiani byli:

1 termin - poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych;
I I  termin - poprzez włożenie indywidualnych zawiadomień do skrzynek pocztowych
Nie udostępnienie lokali do odczytów skutkowało ustaleniem stanu zużycia wody w okresie rozliczeniowym wg obowiązu-

jącego w Spółdzielni ryczałtu zużycia wody.
Pomimo publikowania przedmiotowych zmian na łamach „Przełomowych Wieści”, umieszczenia treści Regulaminu na stro-

nie internetowej Spółdzielni jak również wywieszenia na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych stosownych ogłoszeń, 
wielu mieszkańców nie dostosowało się do tych wewnątrzspółdzielczych unormowań i nie udostępniło lokali do odczytu wo-
domierzy.

Konsekwencją nie udostępnienia lokali do odczytu wodomierzy było ryczałtowe rozliczenie zużycia wody co oznacza ob-
ciążenie kosztami wody w ilości 7m3/m-c/osobę w przypadku budynków wyposażonych w instalację tylko wody zimnej i 
10m3/m-c/osobę w przypadku budynków wyposażonych w instalację wody zimnej i ciepłej.

Rozliczenie to wywołało wiele niezadowolenia wśród użytkowników lokali wobec których zastosowano tego typu rozlicze-
nie, co zaowocowało dużą liczbą odwołań skierowanych do Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 
04.08.2011 złożonych w tej sprawie odwołań od decyzji Zarządu Spółdzielni dotyczących zatwierdzenia rozliczenia zużycia 
wody za okres od 01.11.2010 - 30.04.2011 r  i zapoznaniu się ze zgromadzonymi w tej sprawie materiałami, postanowiła 
zaskarżoną decyzję utrzymać w mocy uznając, że rozliczenia wody dokonano prawidłowo, zgodnie z pkt. 2.2. rozdziału 111 i 
pkt. 3 rozdziału IV, który stanowi, iż w przypadku braku możliwości dokonania odczytu przez upoważnione przez Spółdziel-
nię osoby do rozliczenia kosztów wody przyjmuje się ryczałtową miesięczną normę zużycia wody”.

Biorąc jednak pod uwagę duże konsekwencje fi nansowe jakie powoduje dla osób zobowiązanych powyższy sposób rozli-
czenia, Rada Nadzorcza postanowiła, że rzeczywiste zużycie wody w oparciu o wskazania wodomierzy, uwzględniające okres 
rozliczeniowy 1.11.2010 - 30.04.2011, nastąpi przy dokonywaniu rozliczenia za bieżący okres rozliczeniowy pod warunkiem 
umożliwienia odczytu przez osoby upoważnione stanu wodomierzy, zaś należność za poprzedni okres rozliczeniowy trakto-
wana będzie jako zaliczka na poczet kosztów zużycia wody w okresie 0 1 .11.2010- 3 1 .10 .2011.

W konsekwencji oznacza to, że udostępnienie lokalu do odczytu na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego skutkować bę-
dzie dokonaniem korekty ryczałtowego rozliczenia wody w okresie 1.11.2010 do 30.04.2011 r  i dokonanie rozliczenia łączne-
go za okres 1.11.2010 do 31.10.2011 r.

          Administracja

SKUTKI NIE UDOSTĘPNIENIA LOKALU
DO ODCZYTU WSKAZAŃ WODOMIERZY INDYWIDUALNYCH



Numer 31, Str.3

WYKUP GRUNTÓW NA WŁASNOŚĆ
Dzięki dużemu zaangażowaniu Zarządu Spółdzielni oraz przychylności Rady Miasta w roku 2007 Spółdzielnia uzyskała pra-
wo własności 24ha 4274m2 gruntów zabudowanych spółdzielczymi zasobami mieszkaniowymi uzyskując wysoką 95% bonifi -
katę w stosunku do rynkowej wartości gruntu. Przekształceniem nie objęto wówczas 3ha 3383m2 terenów zabudowanych bu-
dynkami, w których występują odrębne własności mieszkań, gdyż w takich przypadkach, jak wynika z przepisów prawa, obo-
wiązuje odrębna procedura prawna, której najważniejszym elementem jest odrębny wniosek o przekształcenie złożony przez 
wszystkich posiadaczy prawa odrębnej własności lokali w budynku. Brak chociażby jednego wniosku uniemożliwia wszczęcie 
postępowania w tej sprawie i pociąga za sobą obowiązek dalszego płacenia coraz wyższych opłat z tytułu wieczystego użyt-
kowania gruntu. Powyższa procedura dotyczyła 30 spółdzielczych budynków. Prowadzona przez Zarząd i pracowników spół-
dzielni akcja informacyjna, apele i pisma kierowane do wszystkich osób, których ta sprawa dotyczy, jak również działania pod-
jęte przez samych zainteresowanych zaowocowały tym, iż w bieżącym roku przeprowadzono postępowania w 6 sprawach do-
tyczących przekształcenia, zakończone uchwałami Rady Miasta udzielającymi zgody Burmistrzowi Miasta na udzielenie bo-
nifi kat w wysokości 95 % ceny sprzedaży. Powyższa procedura po wpłaceniu przez zobowiązanych na konto Miasta wymaga-
nej należności, umożliwi notarialne ustanowienie prawa własności w miejsce wieczystego użytkowania. Aktualnie przedmio-
towego przekształcenia można dokonać w stosunku do gruntów o pow. ogólnej 0,94 ha zabudowanych budynkami przy ul. 
Bulwarnej 1, Nadrzecznej 12, Okrzei 23, Okrzei 37, Szczecińskiej 11, Wyszyńskiego 32/34. Ponadto do 20.09.2011r. w Urzędzie 
Miasta złożono kolejne kompletne wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w odrębną własność dotyczą-
ce nieruchomości przy ul. Kopernika 14, Kościuszki 2, Nadrzecznej 8, Nadrzecznej 10, Okrzei 35, PLM 2, Topolowej 10, Topo-
lowej 12, Warszawskiej 86, Wyszyńskiego 23. Odnośnie pozostałych 14 budynków brak jest kompletnej dokumentacji, przede 
wszystkim wniosków właścicieli, co uniemożliwia wszczęcie postępowania w sprawie zmiany tego niekorzystnego ekonomicz-
nie stanu prawnego jakim dla zainteresowanych jest prawo wieczystego użytkowania. 
Sytuacja powyższa dotyczy budynków: Armii Ludowej 21, Armii Ludowej 21 A, Bulwarnej 1a , Kopernika 4, Kopernika 7, Ko-
pernika 8A, Kopernika 11, 11-go Listopada 4, Okrzei 20, Okrzei 25, PLM 2, Topolowej 8, Warszawskiej 88 oraz Wyszyńskie-
go 25. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie i uzyskane efekty dotyczące przekształceń apelujemy po raz kolejny 
do zainteresowanych o mobilizację i złożenie stosownych wniosków o przekształcenie prawa, co bezspornie leży w interesie 
wszystkich mieszkańców wymienionych wyżej 14 budynków. 
Szczegółowych wyjaśnień, informacji i pomocy przy sporządzeniu wniosku osoby zainteresowane uzyskają w dziale człon-
kowskim Spółdzielni pokój nr 22 codziennie w godzinach urzędowania biura, telefon 25 758 50 11 w 26. 
           REDAKCJA 

WNIOSKI DO BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK
W trakcie odbytego w dniu 22 września posiedzenia, Zarząd Spółdzielni w oparciu o potrzeby spółdzielczego środowiska 

wyrażane przez mieszkańców zarówno w trakcie Walnych Zgromadzeń, spotkań i zebrań, poniedziałkowych dyżurów jak 
również o wnioski z posiedzeń Rady Nadzorczej, wynikające z pism kierowanych do Spółdzielni oraz o własną znajomość 
potrzeb dotyczących poprawy funkcjonowania miasta, wymagających zaangażowania środków fi nansowych miasta, analo-
gicznie jak w latach ubiegłych opracował i złożył w Urzędzie Miasta następujące wnioski do budżetu miasta na rok 2012 do-
tyczące :

1.- modernizacji i przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul Toruńskiej

2.- remontu nawierzchni ul Toruńskiej i Szczecińskiej wraz z budową miejsc parkingowych

3.- modernizacji ciągu spacerowego wzdłuż wschodniej strony rzeki Srebrnej pomiędzy ulicą Warszawską i Mireckiego

4.- przebudowy schodów oraz ciągu pieszego łączącego ul Piłsudskiego, budynek biblioteki z ulicą Bulwarną i mostkiem 
nad rzeką Srebrną

5.- wykonania nawierzchni wraz z miejscami parkingowymi na uliczce bez nazwy po południowej stronie budynków przy 
ul Kopernika 16 i 18

6.- przebudowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Kopernika do Kazikowskiego oraz na 
osiedlu Targówka w rejonie budynków Łupińskiego 9 i 11
 Złożono również wnioski dotyczące dofi nansowania:
 - działalności sportowo rekreacyjnej prowadzonej na obiekcie sportowym na oś. Targówka
 - letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Spółdzielnię
 - okolicznościowych imprez organizowanych corocznie w Klubie Osiedlowym Spółdzielni

Większość prezentowanych wniosków jest składana do budżetu od wielu lat, do chwili obecnej nie uwzględnionych. Jako 
liczący się podmiot życia społecznego i gospodarczego miasta płacący corocznie znaczne podatki do budżetu, oczekujemy 
od nowego Burmistrza i Rady Miasta wnikliwej analizy złożonych wniosków i uwzględnienia znacznej ich części gdyż przed-
stawione propozycje nie dotyczą tylko przeszło 10 tysięcznego środowiska spółdzielczego, ale całego miasta.

          Zarząd Spółdzielni



Numer 2, Str.2Numer 31, Str.4

SPÓŁDZIELCZE OSOBOWOŚCI
Andrzej Kuć - przedsiębiorca, samorządowiec, działacz społeczny. Z żoną Elizą 
mają trójkę dorosłych dzieci: Agatę, Bartłomieja i Jakuba oraz wnuki Julkę, Len-
kę i Jaśka. W młodości Andrzej Kuć swoją przyszłość wiązał ze sportem. Już jako 
nastolatek zaczął osiągać sukcesy na boisku grając w rugby najpierw w mińskim 
klubie Mazovia, potem w AZS AWF Warszawa i w reprezentacji kraju. Na swoim 
koncie ma wiele rozgrywek pierwszoligowych i meczy międzypaństwowych. Jego 
błyskotliwą karierę przerwała poważna kontuzja. Rozstanie ze sportem było trud-
ne, ale niestety konieczne. W latach 80-tych Andrzej Kuć założył firmę budowla-
ną „Akpol”, która dziś zatrudnia kilkadziesiąt osób i jest jednym z prężniej działa-
jących przedsiębiorstw w regionie. Mimo działalności zawodowej Andrzej Kuć nie jących przedsiębiorstw w regionie. Mimo działalności zawodowej Andrzej Kuć nie 
porzucił swoich pasji sportowych. Od kilku miesięcy jest prezesem Klubu „Ma-
zovia”, któremu stara się przywrócić dawną świetność. Mocno angażuje się też 
w sprawy społeczne. Jako przedsiębiorca wspiera różnego rodzaju inicjatywy o 
charakterze społeczno - kulturalnym. Od 9 lat zasiada również w Radzie Miasta 
Mińsk Mazowiecki, gdzie stara się jak najlepiej dbać o interesy mieszkańców.
Ważna pozycja i ogólny szacunek w mieście i w regionie, własna działalność gospo-
darcza, kolejna kadencja w Radzie Miasta, sport - kiedyś zawodnik, dziś działacz, 
organizator i sponsor. Jakie cechy charakteru trzeba posiadać, żeby to wszystko po-

godzić, a przecież przed Tobą jeszcze trudniejsze zadania? - i co na to Twoi najbliżsi?
Trudno jest mówić o swoich cechach charakteru. Nie jestem wprawdzie przesadnie skromny, ale wolę, żeby mój charakter 
oceniali inni, zacznę więc może od ostatniego pytania. Moja rodzina zawsze mnie wspierała w decyzjach jakie podejmo-
wałem zarówno w działalności zawodowej jak i społecznej. Dziś jest mi też o wiele łatwiej sprostać niektórym wyzwaniom, 
ponieważ moje dzieci są już dorosłe i dają mi nie tylko wsparcie psychiczne, ale również bardzo mocno pomagają w wielu 
przedsięwzięciach. Starszy syn Bartek przejął już wiele obowiązków w firmie i tak naprawdę mogę spokojnie większość za-
dań związanych z zarządzaniem czy finansami przekazać w jego ręce. Kuba już od dawna przygotowuje wszystkie materia-
ły reklamowe i promocyjne dla naszej firmy. To również on projektował moje plakaty i bannery, które wykorzystywałem w 
kampaniach wyborczych. Bardzo się cieszę, że mogę liczyć na dzieci. Między innymi dlatego, mogę pozwolić sobie na reali-
zację moich dodatkowych, pozazawodowych obowiązków. Jak wiesz od niedawna ponownie zacząłem działać w „Mazovii”, 
teraz kandyduję do Senatu. Przez cały czas staram się też poświęcać jak najwięcej energii mojej pracy w Radzie Miasta. To 
wszystko oczywiście sprawia, że czasem doba wydaje się być zbyt krótka, ale uważam, że należy się angażować w sprawy, któ-
re nas interesują. Nie można siedzieć z założonymi rękami i narzekać, że coś idzie nie tak. Jeśli coś nam się nie podoba lub 
widzimy, że można pewne rzeczy zmienić lub poprawić, to trzeba działać. Do Rady Miasta kandydowałem, bo uważałem, że 
nasze miasto potrzebuje nowej energii, pewnego skoku cywilizacyjnego, bardziej intensywnego rozwoju i oczywiście racjo-
nalnego wydawania publicznych pieniędzy. Dziś głęboko wierzę, że z nowym burmistrzem nasze miasto ma szansę rozwijać 
się dobrym kierunku i być może jest to właściwy czas, bym swoje działania skierował na inne płaszczyzny.
Jako radny Rady Miasta Mińsk Mazowiecki od kilku kadencji, człowiek z ogromnym potencjałem intelektualnym miałeś pew-
nie wiele pomysłów na lepsze życie mińszczan i zmianę wizerunku naszego miasta.
Kiedy zostałem radnym, wiedziałem, że miasto ma problem przede wszystkim ze sprawnym zarządzaniem finansami. Mimo 
iż były uchwały budżetowe, wieloletnie plany inwestycyjne, strategie i tym podobne dokumenty, tak naprawdę większość in-
westycji realizowana była mocno przypadkowo. Dobór kolejności poszczególnych przedsięwzięć był niezwykle chaotyczny 
i w dużej mierze wynikał z partykularnych interesów poszczególnych radnych. Taka sytuacja odbijała się niekorzystnie za-
równo na wizerunku miasta jak i na mieszkańcach, którzy nigdy nie mieli pewności w jakiej perspektywie czasowej zosta-
nie np. wyremontowana ich ulica. To było ogromnie frustrujące i szkodziło miastu. Dziś, po wielu latach upominania się o 
uporządkowanie tych spraw, powstał dokument, który jasno precyzuje jakie kryteria obowiązują przy ustalaniu kolejności 
remontowanych dróg. Myślę, że to ogromny sukces jeśli chodzi o porządkowanie kwestii inwestycyjnych. Zresztą inwestycje 
miejskie zawsze były w obszarze moich zainteresowań. Jako przedsiębiorca dobrze wiem jak ważne jest sprawne zarządza-
nie i racjonalne gospodarowanie finansami. W przypadku budżetu miasta jest to tym bardziej istotne, ponieważ jako rad-
ni decydujemy o pieniądzach naszych mieszkańców. Dlatego też przez wiele lat jako członek komisji rewizyjnej zabiegałem 
o prawidłowe prowadzenie miejskich inwestycji. Myślę, że wieloletnie działania w tym zakresie mają decydujący wpływ na 
poprawę gospodarki finansowej miasta. 
W zasobach mieszkaniowych naszej spółdzielni mieszkałeś od 1964 roku, a obecnie w tym mieszkaniu mieszka Twój syn. Na 
pewno masz jakieś przemyślenia na temat roli spółdzielczości mieszkaniowej w przeszłości i znaczenia tego ruchu dla obec-
nego i następnych pokoleń. Jak oceniasz rolę naszej spółdzielni i jak jej działalność według Twojej oceny wpisuje się w kra-
jobraz naszego miasta?
Ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Przełom” związany byłem przez bardzo wiele lat. Najpierw mieszkając na ul. 1-go PLM, póź-
niej w bloku przy ul. Wyszyńskiego, w którym wychowały się moje dzieci. Niewątpliwie ruch spółdzielczy szczególnie w na-
szym mieście był niezwykle potrzebny. Wszyscy wiemy jakim luksusem w latach 60-tych, 70-tych czy 80-tych było mieszka-
nie i jak długo wyczekiwało się na własne lokum. Mieszkanie w bloku było ogromnym marzeniem wielu rodzin i Spółdziel-
nia „Przełom” te marzenia realizowała. Trzeba też jasno powiedzieć, że bez ruchu spółdzielczego nasze miasto nie rozwija-
łoby się w tak szybkim tempie. Budownictwo wielorodzinne nie tylko zagospodarowywało niewykorzystane tereny miasta, 
często zabudowane będącymi w złym stanie budynkami drewnianymi, ale również miało ogromny wpływ na wzrost licz-
by mieszkańców. Przez te wszystkie lata powstawały osiedla, które budowały nowy obraz naszego miasta. Myślę, że moż-
na śmiało powiedzieć, że Spółdzielnia przeprowadziła nasze miasto z architektury drewnianej w architekturę murowaną i 
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był to ogromny skok cywilizacyjny. Dziś rola spółdzielni z pewnością jest inna niż jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy tak 
naprawdę spółdzielnie mieszkaniowe miały monopol na budownictwo wielorodzinne. Teraz w przypadku nowych inwesty-
cji spółdzielnie muszą konkurować z deweloperami, ale jest to dobry objaw, bo każda konkurencja poprawia jakość. Oczy-
wiście nowe inwestycje to jedna kwestia, drugą równie ważną, a może nawet jeszcze bardziej istotną sprawą jest zarządzanie 
istniejącymi zasobami. W tym zakresie mieszkańcy bloków spółdzielczych mają wiele oczekiwań i z własnego doświadczenia 
wiem, że Spółdzielnia stara się im sprostać. Ostatnie 20 lat to również czas współpracy Spółdzielni z władzami samorządo-
wymi. Jako radny i spółdzielca myślę, że w tym zakresie jest jeszcze wiele obszarów i możliwości działania. Przede wszystkim 
w sferze infrastruktury. Nasze miasto od lat boryka się z brakiem parkingów, nowoczesnych placów zabaw czy zadbanych te-
renów zielonych. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w przeciwieństwie do nowych, zamkniętych osiedli deweloperskich, 
we wszystkich swoich osiedlach buduje na potrzeby swoich mieszkańców i nie tylko tzw. „ małą architekturę" a współpracu-
jąc z Miastem wybudowała boisko wielofunkcyjne na osiedlu Targówka oraz profesjonalne korty przy ulicy Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego.
Nadchodzi czas wyborów, kandydujesz do Senatu RP. Co Twoim zdaniem należy umieścić na czele listy spraw ważnych dla kra-
ju, ale także dla spółdzielczości mieszkaniowej, aby każdy z nas mógł się czuć bezpiecznie i pewnie w swoim własnym świecie 
- własnym mieszkaniu.
Myślę, że dla poczucia bezpieczeństwa nas wszystkich najważniejsza jest stabilizacja i jasno określone perspektywy i wyzna-
czenie pewnych priorytetów, które konsekwentnie trzeba realizować. Oczywiście cztery lata to zbyt mało, aby radykalnie po-
prawić życie mieszkańców we wszystkich obszarach, zwłaszcza jeśli nałożył się na to światowy kryzys, jednak myślę, że nie-
zwykle ważna jest kontynuacja pewnych przedsięwzięć. Jeszcze nigdy w ciągu ostatnich dwudziestu lat demokratycznych rzą-
dów nie budowało się w Polsce tak wiele jak podczas minionych czterech lat i uważam, że należy ten kierunek kontynuować. 
Na przykładzie Mińska i okolic możemy pokazać orliki, które powstały w wielu gminach, nowe drogi, czy wreszcie obwodni-
cę, na którą miasto czekało kilkanaście lat. To dopiero początek, bo np. obwodnicę trzeba jeszcze połączyć z Warszawą i powi-
nien to być kolejny etap tej inwestycji. Jeśli mówimy o komunikacji, kolejnym zadaniem w przypadku Mińska Mazowieckie-
go jest uporządkowanie terenów obecnego dworca PKP i PKS. Mamy już po południowej stronie torów rozpoczętą inwestycję 
park&ride ( parkuj i jedź)* i dobrze byłoby ucywilizować również ten teren, który stanowi niemal centrum miasta. Jako rad-
ny wiem, że władze miasta bez wsparcia chociażby parlamentarzystów nigdy nie będą w stanie same uporać się z tym proble-
mem. Jeśli chodzi o kwestie mieszkaniowe, to funkcjonuje program „Rodzina na swoim”, który ułatwia młodym ludziom do-
stęp do pierwszego mieszkania i uważam że to rozwiązanie powinno być kontynuowane. Ważne jest też, by bliżej przyjrzeć 
się przepisom dotyczącym praw najemców. Wiemy, że dziś właściciel mieszkania w sporze z najemcą ma bardzo ograniczo-
ne możliwości działania. Uważam, że należy jeszcze raz zbadać tę sprawę i dostosować przepisy tak, by w przypadku konflik-
tu na linii właściciel - najemca, żadna ze stron nie miała uprzywilejowanej pozycji. To niezwykle ważne, zwłaszcza w dzisiej-
szych czasach, gdy coraz więcej osób decyduje się na wynajem mieszkania.
Odnośnie spółdzielczości to uważam, iż przy ewentualnej nowelizacji przepisów spółdzielczych należy przede wszystkim 
kierować się starą medyczną łacińską maksymą „ primum non nocere” ( po pierwsze nie szkodzić)* oraz przestrzegać 
zasady zgodności prawa z Konstytucją , uwzględniając jednocześnie przeszło 150 letni dorobek światowego ruchu 
spółdzielczego, w tym spółdzielczości mieszkaniowej szczególnie w aspekcie proklamowania przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych roku 2012 jako międzynarodowego roku spółdzielczości.
Czy uważasz, że wszystkie te kwestie, o których mówiłeś uda się szybko zrealizować?
Aby osiągnąć takie cele jak choćby połączenie obwodnicy z Warszawą ważne jest, żeby Mińsk Mazowiecki miał swoich 
przedstawicieli na wszystkich szczeblach władzy. Myślę, że w każdych wyborach warto wspierać ludzi zaangażowanych, 
związanych ze swoim miastem, bo oni najlepiej wiedzą jakie potrzeby ma ich społeczność i jakie sprawy należy załatwiać w 
pierwszej kolejności. Dlatego tak ważny jest lokalny patriotyzm, bo dzięki niemu rozwija się nasza mała ojczyzna. 
Dziękuję za rozmowę, życzę Ci w imieniu naszej spółdzielczej społeczności nowych pomysłów, uporu w działaniu oraz 
sukcesu wyborczego i uzyskania mandatu Senatora RP.
*przypis redakcji         z Andrzejem Kuciem 
          rozmawiał Bogusław Zwierz

WYKONANIE REMONTÓW
Uchwałą Rady Nadzorczej nr 17/2010  z 20.12.2010r  zatwierdzono plan remontów i konserwacji  na rok 2011.  Na koniec 
sierpnia przyjęty plan zrealizowano w ponad 90 %.
Wykonano remont pokryć dachowych i naprawę kominów w  budynkach przy ul. Warszawskiej 86, 88, 90, Kopernika 5, To-
polowej 1, 3, Warszawskiej 163.
Docieplono stropodachy  w budynkach przy ul. Błonie 12,  14, Okrzei 20, Warszawskiej 103, Armii Ludowej 21A, Kopernika 
14, 16, 18. Dodatkowo w roku bieżącym przewidziane jest wykonanie docieplenia stropodachów w  budynkach przy ul. Wy-
szyńskiego 23, 25, Topolowej 31, 33, 35 oraz przy ul Zamojskiej 8 w Kałuszynie . 
Wymieniono drzwi wejściowe do klatek schodowych w budynkach przy ul. Okrzei 14A, Kopernika 8A,  10, Topolowej 24. Wy-
mieniono okna w klatkach schodowych budynków przy ul. Okrzei 21, 23, 25,  27 i Siennickiej 6 jak również w ramach  prac 
konserwacyjnych w pralniach piwnicznych przy ul. Bulwarnej 1, Chełmońskiego 11, Nadrzecznej  7. 
Pomalowano klatki schodowe w budynkach przy  ulicy Nadrzecznej 7 i Siennickiej 8 – łącznie z przebudową balustrad 
i ułożeniem posadzek z terakoty. Roboty malarskie wykonano również w budynkach przy ul. Warszawskiej 111 (kl.I-V), 
Topolowej 7,  9, Dąbrówki 33, 35, 37, 39. 
Zakończono remont balkonów w budynkach przy ul. Warszawskiej 86, 88, 90 Nadrzecznej 4, 8, 12, Okrzei 35, 37, 39.  Na ukoń-
czeniu   jest remont balkonów przy ul. Armii Ludowej 21 wykonywany w ramach  rozszerzonego  zakresu planu remontów.
Wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną w piwnicach w budynkach przy ul. Topolowej 8, 10, 12, 16 i Okrzei 25 . 
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W ramach robót sanitarnych  wymieniono poziomy instalacji sanitarnych 
w piwnicach budynków przy ul. Kopernika 11,  Warszawskiej 212 (VIII kl 
schodowa), Bulwarnej 1A(I kl. schodowa), Szczecińskiej 11(I kl. schodowa), 
Okrzei 25 ( I kl schodowa). 
Wykonano odwodnienie piwnic budynków przy ul. Sędomierskiej 8 (I kl. 
schodowa), Armii Ludowej 21 (I kl schodowa), a w trakcie realizacji wyko-
nywane jest odwodnienie budynku przy ul. Warszawskiej 111 a zaawanso-
wanie tych prac w chwili obecnej wynosi 25%.
Wymieniono nawierzchnię dojazdów, chodników i dojść do budynków 
przy ul. Topolowej 7, 9, 13, 17 i garaży przy ul. Topolowej 7A. W ramach 
tych robót  konserwatorzy Spółdzielni  dokonali wymiany zniszczonych 
lamp oświetlenia zewnętrznego. Zrealizowano również utwardzenie grun-
tów z kostki brukowej pod altany śmietnikowe przy ul. Dąbrówki 35, 39, 
Łupińskiego 5, 7, Kopernika 7, 14;  a nowe estetyczne altany śmietnikowe 
zamontowano na nieruchomościach  przy ul. Dąbrówki 35, 39, Łupińskiego 
5, 7, Kopernika 7, 14, Topolowej 9, 13, Okrzei 20. 
W ramach robót konserwacyjnych  zrealizowano: naprawę schodów wej-
ściowych do budynku przy ul. Warszawskiej 135, Kościuszki 2, 20, pod-
jazd dla niepełnosprawnych w I kl. schodowej przy ul Topolowej 33, re-
mont cząstkowy  chodników z płyt betonowych przy ul. Toruńskiej 4 i 4a, 
Warszawskiej 212, Sędomierskiej 2,  Topolowej 24,  zamontowano rynienki 
odpływowe na daszkach wiatrołapów budynków przy ul. Toruńskiej 4, 4a,  
Szczecińskiej 12 i 14. Ogrodzono place zabaw przy ul. Sędomierskiej 8, Ko-
pernika 1, Topolowej 1, 3, 31 z montażem urządzeń zabawowych oraz do-
konano remontu i wymiany siatki ogrodzeniowej parkingów i boiska na os. 
Targówka. Wymieniono pion instalacji wodociągowej w budynkach przy ul. 

Kopernika 14 (II kl. schodowa), Zamojskiej 10 (III kl schodowa). W związku z robotami malarskimi w budynkach przy ul. 
Siennicka 8, Nadrzeczna 7 wymieniono grzejniki na klatkach schodowych z przebudową podejść. Wykonano szereg prac kon-
serwacyjnych instalacji centralnego ogrzewania w zakresie przygotowania budynków do sezonu grzewczego. 
Reasumując w roku 2011 zaplanowane przez Spółdzielnię remonty realizowane są zgodnie z planem a nawet w zakresie roz-
szerzonym w głównej mierze wynikającym  z oszczędności  uzyskanych w  postępowaniach przetargowych. Całość prac zosta-
nie wykonana przed okresem zimowym co ma istotny wpływ  na poprawę zamieszkiwania w zasobach naszej Spółdzielni. 

         Kierownik  Działu Technicznego
         Andrzej Rudzki  

UCHWAŁA NR 11/2011

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”  w  Mińsku Mazowieckim  z dnia 04.08.2011 r.

w sprawie: opłat za wydawanie zaświadczeń oraz pisemnych informacji osobom uprawnionym

Działając na podstawie §104 Statutu  Spółdzielni  Rada  Nadzorcza  Spółdzielni  Mieszkaniowej „Przełom” postanawia
§ 1

1. Ustalić opłaty za :
   1. wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadanego tytułu prawnego do lokalu na  wniosek zainteresowanego w celu:
    a) założenia księgi wieczystej - od członka Spółdzielni 15 zł, od innych osób 30 zł
    b) przedłożenia u notariusza - od członka Spółdzielni 15 zł, od innych osób 30 zł
    c) przedłożenia w banku - od członka Spółdzielni 30 zł, od innych osób 60 zł

 d) przedłożenia na potrzeby innych postępowań, w tym  podatkowego - od członka Spółdzielni  15 zł, od innych osób 
25 zł

2. wydawanie zaświadczeń o braku zadłużenia z tytułu opłat za lokal celem przedłożenia instytucjom zewnętrznym na 
prośbę wnioskującego -10zł

    3. wydawanie innych zaświadczeń na wniosek zainteresowanego  - 30zł
    4. udzielenie informacji komornikom sądowym - 50 zł

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
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   5  udzielenie  informacji rzeczoznawcom majątkowym   w celu dokonania wyceny wartości rynkowej praw -  200 zł.
   6  wydawanie kserokopii dokumentów - 2 zł  za sporządzenie kserokopii  1 strony dokumentu
2  Wydanie zaświadczenia o członkostwie w Spółdzielni  wolne jest od opłat

§ 2
Do powyżej wskazanych kwot naliczany jest podatek VAT zgodnie  z obowiązującymi przepisami

§ 3
Osoby  zainteresowane  podjęciem  czynności  związanych   ze   sporządzeniem  zaświadczeń  są zobowiązane  wnieść do 
Spółdzielni opłatę w wysokości  określonej w §1 przed wydaniem przez Spółdzielnię zaświadczenia, kserokopii dokumentu 
lub udzieleniem  informacji.

§ 4
Zaświadczenia i  kserokopie wydaje się  w ciągu 7 dni roboczych od  daty złożenia wniosku.  Po okazaniu dowodu wpłaty, zaś 
informacji udziela się  niezwłocznie po ich  sporządzeniu Uzyskane środki stanowią dochody fi nansowe Spółdzielni

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do spraw wszczętych po 04.08.2011 r.

§ 8
Z dniem podjęcia uchwały traci moc uchwała Rady Nadzorczej Nr 9/2006 z dnia 27 lutego  2006 r. w  sprawie  ustalenia  opła-
ty  za  wydawanie  odpisów dokumentów rzeczoznawcy majątkowemu oraz  uchwała  Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Przełom’” Nr 26/2008    z  dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie odpłatności  członków Spółdzielni za sporządzanie odpisów i 
kopii dokumentów.

Sekretarz Rady Nadzorczej       Przewodniczący Rady Nadzorczej
     Irena Łukaszewska         Bogusław Zwierz
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DYŻURY CZŁONKÓW RADY 
NADZORCZEJ

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w godzinach 
15.oo - 17.oo w pokoju nr 15 w siedzibie Spółdzielni. W dru-
gim półroczu 2011 roku terminarz poniedziałkowych dyżu-
rów przedstawia sie następująco:
03.10 - Kazimierz KĘDZIERSKI
10.10 - Henryk ROSŁONIEC
17.10 - Andrzej TKACZYK
24.10 - Mirosław KRUSIEWICZ
31.10 - Irena ŁUKASZEWSKA
07.11 - Elżbieta GRABOWSKA
14.11 - Mirosław KRUSIEWICZ
21.11 - Henryk ROSŁONIEC
28.11 - Janusz KSIĘŻOPOLSKI
05.12 - Andrzej TKACZYK
12.12 - Małgorzata RABSZTYN
19.12 - Barbara OSZCZĘDŁOWSKA

Po raz trzeci uczestniczyłam w półkoloniach organizowanych przez  naszą Spółdziel-
nię Mieszkaniową „Przełom” .
Zajęcia odbyły się od 18 do 29 lipca. Tradycyjnie akcja była świetnie zorganizowana przez 
p. Krzysztofa Kulkę – kierownika. Pani Ula Piwowar  proponowała nam  ciekawe zajęcia 
plastyczne i ciągle robiła nam zdjęcia, na koniec półkolonii mogliśmy je obejrzeć. Opieko-
wała się nami również pani Ala, która organizowała konkursy sportowe.

Nikt nie mógł narzekać na nudę. Atrakcji było mnóstwo. Mogliśmy grać w  teni-
sa stołowego, komputery i gry TV, warcaby 100-polowe. Pomimo deszczowej pogody było 
wiele konkursów, sportowych na świeżym powietrzu. Mieliśmy dużo szczęścia - tylko raz  
lekko zmoczył nas deszcz. Najbardziej lubiłam zajęcia plastyczne,  karaoke i tańce na ma-
cie. Chociaż propozycji zajęć było bardzo dużo, to zawsze największe kolejki były do kom-
puterów. Aby rozwiązać ten problem wprowadziliśmy zapisy.

Za udział w konkursach oraz za sportową rywalizację zawsze byliśmy nagradzani 
nie liczyło się zwycięstwo ale sam udział i dobre chęci.

Dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki chodziliśmy na zajęcia, które odbywały 
się na basenie. Wygrałam słodycze w konkursie pływania na materacu.
Pojechaliśmy do Wielgosówki –  stadniny koni w  Cegłowie. Każde dziecko mogło bez 
ograniczeń jeździć bryczką i na koniu Oskarze. Wzięłam udział w wielu konkurencjach 
sportowych. Najbardziej podobał mi się konkurs rzutów woreczkiem do kapelusza i prze-
chodzenia pod skakanką.  Po tylu atrakcjach kiełbaski z ogniska smakowały każdemu. Na 
biwaku mogliśmy lepiej się poznać i miło spędzić czas pod opieką naszych fajnych wycho-
wawców.
O bezpieczeństwie w czasie wypoczynku letniego mogliśmy porozmawiać z sympatycz-
nym Panem Sebastianem Matyskiem, przedstawicielem Policji. 
Niezapomnianych wrażeń dostarczyło nam obejrzenie  spektaklu teatralnego „ Rubinowy 
Książe” , Aktorzy Studia Małych Form Teatralnych przyjechali do nas aż z Krakowa .Baśń 
nauczyła mnie, że nadmierna ciekawość, niedotrzymanie tajemnicy sekretu i wścibstwo, 
mogą czasem zgubić.
Codziennie  mieliśmy zapewnione smaczne dwudaniowe obiady w barze „Jedynka”. Każde-
go dnia Pan Krzysztof kupował nam pyszne drożdżówki , pączki i oponki, do tego słodka 
herbata z cytryną smakowała znakomicie. Któregoś dnia dyżurujący w kuchni Łukasz po-
mylił pudełka i zamiast cukru wsypał sól. Śmiechu było co niemiara.

Niestety czas nieubłagalnie mijał, wiadomo wszystko co miłe szybko się kończy.  Chociaż byłam aktywna i brałam udział w prawie 
wszystkich konkursach to nie zdobyłam wymarzonej statuetki. Dużo osób było w podobnej sytuacji. Nasi opiekunowie pomyśleli o 
tym i przyznali nagrodę losową. Miałam ogromne szczęście – zdobyłam ją! Do domu wracałam z mnóstwem prezentów, słodyczy i 
pamiątkowym dyplomem.

Mam nadzieję, że za rok spotkam się z zapoznanymi koleżankami z różnych szkół w Mińsku. 
                                                            Patrycja Rasin kl III

WSPOMNIENIE Z WAKACJI

OGŁOSZENIA
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przełom" w Mińsku Mazowiec-
kim informuje, że dysponuje wolną powierzchnią reklamo-
wą na elewacjach budynków mieszkalnych.
Bliższych informacji w sprawie najmu w/w powierzchni 
można uzyskać w dziale Administracji i Eksploatacji Spół-
dzielni, pokój nr 4 lub telefonicznie pod numerem telefonu 
605 112 533.
    Administracja 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przełom" w Mińsku Mazowiec-
kim informuje o planowanym  przetargu na wynajem lo-
kalu użytkowego położonego przy ul.Mireckiego 15 (Me-
tro). Przetarg odbędzie się w październiku br. Zainteresowa-
ne osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w dziale Ad-
ministracji i Eksploatacji Spółdzielni pod numerem telefonu; 
605 112 533
    Administracja


