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257582207 - zgłoszenia awarii

      Tradycyjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem do końca  pierw-
szego półrocza Spółdzielnia zobowiązana była do odbycia Walnego Zgromadzenia Członków. 
Zgodnie z § 86 ust 2 Statutu. Walne Zgromadzenie w naszej Spółdzielni ze względu na dużą 
liczbę członków (przeszło 3 tysiące) odbywa się w częściach a o miejscu, terminie i porządku 
obrad członkowie  są  powiadamiani w trybie § 89 ust 8 Statutu pisemnie poprzez wywiesze-
nie zawiadomień na tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych, biurze Spółdzielni, na 
stronie internetowej Spółdzielni a także poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej w terminie co 
najmniej na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienia 
zawierały również dodatkowe, niezbędne dla członka informacje, szczególnie ważne w aspek-
cie wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni.  W tym roku, podobnie jak w latach poprzed-
nich, członkowie skorzystali z  możliwości jakie daje Statut Spółdzielni i w trybie obowiązu-
jącym uzupełnili porządek obrad o projekt uchwały w sprawie zmian Statutu w zakresie do-
tyczącym wysokości diet członków Rady Nadzorczej, wprowadzenia tajnego głosowania nad 
udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz  przyznania biernego prawa wyborczego 
/kandydowania/ wyłącznie członkom Spółdzielni zamieszkałym w jej zasobach.
   Na ogólną liczbę osób uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków 
umieszczonych na listach obecności (3240 członków Spółdzielni), w trzech częściach Walnego 
Zgromadzenia wzięła udział niewielka liczba członków - 126 osób, co stanowi 3,9% uprawnio-
nych. Zgodnie z art. 83 ust 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 91 ust 2  Statutu 
Walne Zgromadzenie jest  zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych 
na jego częściach. W tym miejscu należy powtórzyć  ubiegłoroczną refleksję iż nie jest dobrze 
jak tak niewielka liczba osób podejmuje strategiczne, istotne dla Spółdzielni  uchwały w inte-
resie przeszło 3200 członków, którzy nie uczestnicząc w Zgromadzeniu akceptują taką sytuację. 
Analizując dotychczasową frekwencję na Walnym Zgromadzeniu należy stwierdzić iż nie uda-
ło się ustawodawcy wprowadzenie  bezpośredniej  demokracji  w Spółdzielniach.  Nie zraża to 
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jednak najbardziej zacietrzewionych posłów od dalszego inge-
rowania w prawo spółdzielcze i ustawę o spółdzielniach miesz-
kaniowych czego przykładem są kolejne projekty zmian, czę-
sto niezgodne z Konstytucją i innymi ustawami, które zdaniem 
wyłącznie samych pomysłodawców uzasadnione są „interesem 
spółdzielców” co jest z założenia fałszywe jak również niezgod-
ne z opiniami  prawnymi ekspertów. 
    Wracając na grunt Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” z 
reporterskiego obowiązku należy zaprezentować składy Prezy-
dium oraz  komisji poszczególnych zebrań cząstkowych. 
Uczestnicy pierwszego zebrania wybrali Prezydium obrad w 
następującym składzie: Przewodnicząca – p. Irena Łukaszew-
ska, Z-ca Przewodniczącego p. Stefan Bołtowicz, Sekretarz – p. 
Zofia Leszczyńska. Do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej  wy-
brano – p. Macieja Budzyńskiego – Przewodniczący, p. Mirosła-

wę Grzesińską – Sekretarz, p. Barbarę Oszczędłowską – członek. 
W skład Komisji  Wnioskowej weszli – p. Maria Albrechcińska – Oleksiuk – Przewodnicząca, p. Maryla Jurczak – Sekretarz, p. 
Bogusław Zwierz – członek.
Do Prezydium drugiej części  Walnego Zgromadzenia wybrano p. Małgorzatę Roguską – Przewodnicząca, p. Grzegorza Wy-
szogrodzkiego – Z-ca Przewodniczącego, p. Jerzego Bazyla – Sekretarz. Wybrany skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej to: 
p. Anna Korczyńska – Przewodnicząca, p. Bogumiła Barcz – Sekretarz oraz p. Anna Berond – członek. Komisja Wnioskowa 
pracowała w składzie: p. Ryszard Sztorc – Przewodniczący, p. Grażyna Śladowska – Sekretarz , p. Andrzej Czechowski – czło-
nek. 
Prezydium trzeciej części Walnego Zgromadzenia wybrano w następującym składzie: p. Andrzej Tkaczyk – Przewodniczący, p. 
Wiesława Zawłocka Marczewska – Z-ca Przewodniczącego, p. Andrzej Karolak – Sekretarz. Komisję Mandatowo – Skrutacyj-
ną stanowili: p. Adam Dąbrowski – Przewodniczący, p. Janusz Boguszewski – Sekretarz oraz p. Helena Dróżdż – członek. 
Skład Komisji Wnioskowej przedstawiał się następująco: p. Janusz Księżopolski – Przewodniczący, p. Janusz Luba – Sekretarz, 
p. Małgorzata Rabsztyn – członek.
      Dzięki dużemu zaangażowaniu prezydiów zebrań oraz wybranych komisji wszystkie trzy części  Walnego Zgromadzenia 
przebiegły sprawnie a porządek obrad został w pełni zrealizowany za co wszystkim wymienionym wcześniej osobom należą 
się serdeczne podziękowania. 
      Sprawozdanie  Zarządu z działalności w 2012 roku w trakcie wszystkich trzech części Walnego Zgromadzenia złożył Pre-
zes Zarządu Spółdzielni p. Krzysztof Roguski  podkreślając na początku iż tegoroczne Walne Zgromadzenie odbywa się w ju-
bileuszowym 55 roku działalności Spółdzielni powołanej do życia w 1958 roku. W dalszej części wystąpienia Prezes przybliżył 
i zapoznał zebranych z ważnymi i istotnymi danymi liczbowymi dotyczącymi Spółdzielni. Prezes  przypomniał iż Spółdziel-
nia posiada 110 budynków wielomieszkaniowych o 3901 mieszkaniach zlokalizowanych w Mińsku Mazowieckim (107), Ka-
łuszynie (2) oraz Kołbieli pow. Otwock (1). Liczba lokali użytkowych to 134, garaży 289, miejsc postojowych w garażach pod-
ziemnych 24 a powierzchnia całkowita gruntów zajmowanych przez Spółdzielnię wynosi prawie 28,5 ha w tym prawo wła-
sności przysługuje w stosunku do blisko 26,5 ha. Pozostałe grunty są w użytkowaniu wieczystym.  Powierzchnia użytkowa za-
sobów wynosi 204. 509 m2. Liczba mieszkań o statusie  spółdzielczego własnościowego prawa to 2455 lokali a 1311 to loka-
le  na warunkach odrębnej własności.  
   Prezes zaapelował do osób którym przysługuje prawo odrębnej własności mieszkań, w budynkach przy ul. Armii Ludowej 
21A, Bulwarnej 1A, Kopernika 4, Kopernika 7, Kopernika 8A, Kopernika 11, Okrzei 20, Okrzei 25, 11 Listopada 4, PLM 2, To-
polowej 8, Warszawskiej 88 oraz Wyszyńskiego 25 o mobilizację w sprawie przekształcenia gruntów pod tymi budynkami z 
wieczystego użytkowania w prawo własności co leży w interesie wszystkich mieszkańców tych budynków a w chwili obecnej 
możliwe jest jeszcze załatwienie tej sprawy na bardzo korzystnych zasadach finansowych. Prowadzone dotychczas przez Za-
rząd Spółdzielni postępowanie w tej sprawie, pisma, apele w prasie z niezrozumiałych przyczyn nie doprowadziły do złożenia 
stosownego wspólnego wniosku do Burmistrza. 
      W dalszej części  swojego wystąpienia Prezes omówił  gospo-
darkę finansową Spółdzielni za rok 2012, którą realizowano w 
oparciu o roczny plan finansowo – gospodarczy przyjęty przez 
Radę Nadzorczą w dniu 30.01.2012 (Uchwała Nr. 1/2012). 
Ogółem koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku 
2012 wyniosły 21.115.930 zł w tym koszty eksploatacji zasobów 
mieszkaniowych – 4.312.800 zł, koszty ogólne – 1433.467 zł, w 
których  podstawową pozycję stanowią wynagrodzenia, narzuty 
na wynagrodzenia, zakładowy fundusz socjalny, szkolenia, wy-
datki gospodarcze, wydatki samorządowe, zakup i obsługa pro-
gramów komputerowych, amortyzacja środków trwałych, kosz-
ty konserwatorów i konserwacji – 838.542 zł, koszty działalno-
ści  kulturalno – oświatowej – 169.738 zł, odpis podstawowy 
na fundusz remontowy – 2.988.500 zł, koszty konserwacji do-
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mofonów, modernizacji anten RTV – 402.644 zł. Znaczną po-
zycję w kosztach gospodarki zasobami mieszkaniowymi stano-
wią koszty centralnego  ogrzewania, gazu i podgrzania wody 
– 8.735.465 zł oraz dostawy wody zimnej i odprowadzenia ście-
ków – 2.234.774 zł. Łącznie stanowi to kwotę blisko 11 mln czy-
li około 52% rocznych kosztów GZM. W tych dwóch ostatnich 
przypadkach Spółdzielnia jedynie inkasuje pieniądze od osób 
zobowiązanych i przekazuje je w pełnej wysokości dostawcom 
mediów a w  przypadku opieszałości w płatnościach z tego tytu-
łu wszelkie kłopoty z płatnościami spadają na Spółdzielnię. 
     Służebna rola zarządcy jaką pełni w tym przypadku Spół-
dzielnia wobec dostawców mediów, w sytuacji, gdy zasoby są na 
tyle opomiarowane, że podobnie jak w  przypadku energii elek-
trycznej bądź gazu dostawcy mogliby sami rozliczać się z od-
biorcami, jest sprzeczna z zasadą równości podmiotów, jak również z wieloma innymi zasadami, o których stanowi prawo, co 
czyni obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa jak i umowy, niedostosowanymi do realiów XXI wieku. Uzasadnieniem tej 
tezy może być fakt, iż 1/3 mieszkań w naszej Spółdzielni to lokale na warunkach odrębnych własności z równoczesną współ-
własnością w gruntach, wielu właścicieli tych mieszkań nie jest nawet członkami Spółdzielni i powinni być oni fakturowani 
jako odrębne podmioty umów. Wystawiane za dostawę ciepła i wody oraz odbiór ścieków faktury są przez Spółdzielnię reali-
zowane w terminach i w całości, pomimo iż indywidualni odbiorcy zamieszkujący lub posiadający lokale użytkowe zalegają z 
opłatami wnoszonymi do Spółdzielni co w znacznym stopniu utrudnia i komplikuje prawidłowe funkcjonowanie Spółdziel-
ni. Konsekwencje rosnących cen za media, które generują wzrost zadłużeń, doskwierają i uderzają w spółdzielnie, nie są nato-
miast uciążliwe dla dostawców. Nie jest to sytuacja świadcząca o równym traktowaniu podmiotów w tych tak ważnych życio-
wych sprawach jak dostawa ciepła oraz wody. 
  Odpis podstawowy na fundusz remontowy w roku sprawozdawczym był zróżnicowany, uzależniony od poniesionych kosz-
tów i tak w 62 budynkach wynosił 1,15 zł/m2 p. u. lokalu, w 16 budynkach wynosił 1,30 zł/m2, w 11 budynkach 1,40 zł/m2, w 
20 budynkach 1,45 zł/m2 a w 1 budynku – 2,70 zł/m2. Fundusz na konserwację był jednakowy i wynosił 0,35 zł/m2 p. u. loka-
lu. Zaległości w naszej Spółdzielni za rok 2012 stanowiły kwotę 797.176 zł a w tej kwocie najpoważniejszą pozycją są zadłuże-
nia w wysokości 442. 522 zł od 67 osób zalegających powyżej 7 miesięcy. O ile w cyfrach bezwzględnych wygląda to groźnie to 
wskaźnik zaległości w stosunku do wymiaru opłat eksploatacji wynosi 4,22% i jest w skali kraju wskaźnikiem stosunkowo ni-
skim. Dzieje się tak dlatego iż Spółdzielnia prowadzi bardzo intensywne, skuteczne działania windykacyjne: /upomnienia, we-
zwania do zapłaty, rozmowy dłużników z Radą Nadzorczą i Zarządem, wnioski do sądu o wydanie nakazu zapłaty, egzekucje 
komornicze aż do licytacji zadłużonego mieszkania, eksmisje/. Omawiając realizację remontów i konserwacji na łączną kwo-
tę 3.757.406 zł Prezes Zarządu podkreślił duży zakres wykonanych prac, który dotyczył remontu balkonów, dachów, kominów, 
obróbek blacharskich, docieplenia ścian i stropodachów, wymiany drzwi wejściowych do budynków, malowania klatek scho-
dowych, wymiany i refundacji wymienionej wcześniej stolarki budowlanej, modernizacji, przebudowy kanalizacji sanitarnej w 
wielu budynkach oraz modernizacji ciągów pieszo – jezdnych. Szczegółową informację dotyczącą remontów i konserwacji w 
roku 2012 zaprezentowano w 37 numerze „Przełomowych Wieści” i tam odsyłamy zainteresowanych. W sprawozdaniu Zarzą-
du omówiono również działalność społeczno – kulturalną prowadzoną na bazie klubu osiedlowego, w którym poza sekcjami 
i kółkami zainteresowań prowadzony jest zimowy i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży dofinansowany z budżetu miasta. 
Obecni na zebraniu członkowie uzyskali również informację o przeprowadzonym w Spółdzielni badaniu bilansu za rok 2012. 
W swojej opinii biegły rewident wybrany przez Radę Nadzorczą, w sporządzonej opinii stwierdził, iż sprawozdanie finansowe 
rzetelnie i jasno przedstawia istotne informacje dla oceny majątkowej i finansowej Spółdzielni. Zostało sporządzone zgodnie 
z zasadami rachunkowości i jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowie-
niami Statutu oraz rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla wynik finansowy Spółdzielni za 2012 rok, natomiast analiza najważ-
niejszych wskaźników świadczy o dobrej kondycji finansowej Spółdzielni.

       Podsumowując zaprezentowane sprawozdanie, przedsta-
wione wyniki finansowe i zrealizowane zadania, opierając się 
na opinii biegłego rewidenta z badania bilansu za 2012 oraz na 
protokole z przeprowadzonej w Spółdzielni lustracji, Prezes w 
imieniu Zarządu pozytywnie ocenił funkcjonowanie Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Przełom” w roku 2012. Ocenę tę podzieliła 
Rada Nadzorcza wnioskując o udzielenie Zarządowi absoluto-
rium oraz członkowie biorący udział w trzech częściach Wal-
nego Zgromadzenia, którzy nieomal jednomyślnie zatwierdzi-
li sprawozdania Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2012 a 
także zdecydowaną większością głosów udzielili absolutorium 
członkom Zarządu.
    Sprawozdanie Rady Nadzorczej złożył jej Przewodniczący p. 
Bogusław Zwierz, który na wstępie przypomniał strukturę Rady 
oraz jej skład osobowy,  a następnie przedstawił tematy i za-
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gadnienia jakimi zajmowała się Rada w trakcie 12 posiedzeń odbytych w 2012 
roku. Przewodniczący omówił jakich spraw dotyczyły uchwały podjęte w okre-
sie sprawozdawczym, a podjęto ich 27. Podkreślił rolę i znaczenie bezpośred-
nich kontaktów z mieszkańcami w trakcie poniedziałkowych dyżurów oraz po-
zytywnych efektów na zmniejszenie zadłużenia które osiągnięto w wyniku roz-
mów przeprowadzonych z dłużnikami w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej.
Informację dotyczącą wyników badania bilansu za rok 2012 oraz wyników lu-
stracji w Spółdzielni za lata 2009-2012 przeprowadzonej w okresie listopad 
2012-luty 2013 w imieniu Rady Nadzorczej złożył p. Andrzej Tkaczyk – Prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej. Wyniki tych kontroli są dla Spółdzielni pozy-
tywne a zgłoszonych wniosków polustracyjnych niewielka ilość.
    Dużo czasu  w realizacji porządku obrad poświęcono dyskusji, która przede 
wszystkim dotyczyła  bieżącej działalności Spółdzielni, poprawy jej funkcjo-
nowania, spraw związanych z bezpieczeństwem oraz monitorowaniem osie-
dli, wywozu nieczystości stałych w aspekcie zmian w tym zakresie jakie nastą-
piły z dniem 1 lipca br, przeglądów budynków, zasad tworzenia planów remon-
towych, budowy nowych parkingów na osiedlach i terenach przyległych, wła-
ściwego nadzoru nad wykonywanymi robotami oraz innych spraw dotyczących 
poprawy zamieszkiwania w spółdzielczych zasobach. Odpowiedzi na powyższe 
uwagi i wystąpienia udzielili członkowie Zarządu. 
    Kolejnym punktem porządku obrad były wybory Rady Nadzorczej na kolejną 
3-letnią kadencję. Po raz pierwszy członkowie wybierali Radę Nadzorczą w 9 

osobowym składzie, po zmianie Statutu  jakiej z inicjatywy członków Spółdzielni 
dokonano w 2012 roku. Więcej o wyborach oraz składzie  i strukturze Rady Nadzorczej znajdziecie państwo na stronie 5  
gazety.
  W ramach realizacji punktu porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwał zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 
2012, dokonano podziału nadwyżki bilansowej za rok 2012, zatwierdzono sprawozdanie Zarządu za rok 2012 i udzielono ab-
solutorium członkom Zarządu, zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012, dokonano zmian w regulaminie 
Rady Nadzorczej, wyrażono zgodę na zbycie na rzecz dotychczasowych użytkowników gruntów stanowiących własność Spół-
dzielni oraz na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego, oddalono odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej w spra-
wie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Znajdująca się w porządku obrad uchwała w sprawie zmian w 
Statucie zgłoszona przez członków Spółdzielni w trybie postanowień § 90 ust 2  Statutu Spółdzielni, o której była mowa w po-
czątkowej części artykułu, nie została podjęta, gdyż nie uzyskała wymaganej większości 2/3 głosów o czym stanowi § 91 ust 
5 pkt. a Statutu.  
    Po wyczerpaniu porządku obrad, po blisko 5-6 godzinach obrad Przewodniczący poszczególnych części Walnego Zgroma-
dzenia zakończyli obrady.
                                                                                                                                  
                Redakcja

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZEŁOM”
w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 20, tel. (25) 758 5011, fax. (25) 758 38 67
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie

przebudowy ciągów pieszo- jezdnych, chodników, zjazdów, schodów, podestów ze schodami w Mińsku Maz.  przy ul. Toruń-
skiej 4, Nadrzecznej 7, Siennickiej 8, Topolowej 37, Topolowej 39  i w Kałuszynie przy ul. Zamojskiej 10.

Przetarg odbędzie się w dniu 16. 07.2013 o godz. 10.00
Wadium w wysokości 3000zł (trzy tysiące zł) należy wpłacić na 

konto Spółdzielni nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać 

w siedzibie zamawiającego Dział Techniczny pokój nr 5 
tel. 25 758 5011 w. 27

 lub na stronie internetowej www.smprzelom.pl
Spółdzielnia zastrzega unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Spółdzielni
Mińsk Mazowiecki, dnia 28. 06.2013 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
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Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podzielone przez Radę Nadzorczą na trzy części obradowało w dniu 4, 5 i 6 czerwca 
2013 roku. W porządku obrad Walnego Zgromadzenia umieszczono punkt dotyczący przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzor-
czej.
Na liście  kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję  2013 – 2016, zgłoszonych w trybie § 90 ust.2 Statutu Spółdziel-
ni umieszczono 23 członków Spółdzielni. Lista ta była poddawana pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia. Człon-
kowie Rady Nadzorczej wybierani byli w głosowaniu tajnym. Przed głosowaniem kandydaci dokonywali swojej prezentacji, a obec-
ni na Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni zadawali kandydatom pytania. W dniu 27.06.br na posiedzeniu Kolegium w 
skład ,  którego wchodzą Przewodniczący Obrad i Sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia na podstawie protoko-
łów tych zebrań stwierdzili, że zgodnie z  postanowieniami §  97 ust.14 i 15 Statutu Spółdzielni do Rady Nadzorczej zostali wybrani 
kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów, licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Wal-
nego Zgromadzenia, w związku z czym  zgodnie z postanowieniami § 102 ust.1 Statutu Spółdzielni, który określa 9 osobowy skład, 
do Rady Nadzorczej wybrano osoby, które otrzymały największą  liczbę głosów:

1. Bogusław Zwierz   67
2. Andrzej Karolak   55 
3. Grzegorz Wyszogrodzki  53 
4. Irena Łukaszewska  48 
5. Jan Patejczyk   48
6. Marianna Grabowska  46 
7. Stefan Bołtowicz   44 
8. Kazimierz Kędzierski  42 
9. Małgorzata Rabsztyn  41 

Kolejny dziesiąty kandydat uzyskał 34 głosy.
Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu odbytym w dniu 4 lipca br ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący – Bogusław Zwierz 
Z-ca Przewodniczącego – Grzegorz Wyszogrodzki 
Sekretarz – Irena Łukaszewska 
Składy Komisji:
Komisja Rewizyjna               Komisja ds.gzm i inwestycji
Przewodniczący – Jan Patejczyk                                   Przewodniczący – Stefan Bołtowicz  
Z-ca Przew. – Irena Łukaszewska                                 Z-ca Przew.  – Marianna Grabowska 
Członek -  Małgorzata Rabsztyn                                   Członek – Andrzej Karolak 
Członek – Marianna Grabowska                                   Członek – Kazimierz Kędzierski
Członek – Kazimierz Kędzierski                                   Członek – Grzegorz Wyszogrodzki
                                                                                       Członek – Bogusław Zwierz 

WYBÓR RADY NADZORCZEJ 

08.07. Małgorzata Rabsztyn
15.07. Grzegorz Wyszogrodzki
22.07. Irena Łukaszewska
29.07. Marianna Elżbieta Grabowska
05.08. Jan Patejczyk
12.08. Kazimierz Kędzierski
19.08. Małgorzata Rabsztyn
26.08. Andrzej Karolak
02.09. Grzegorz Wyszogrodzki
09.09. Stefan Bołtowicz
16.09. Irena Łukaszewska
23.09. Marianna Elżbieta Grabowska
30.09. Małgorzata Rabsztyn
07.10. Jan Patejczyk
14.10. Andrzej Karolak
21.10. Kazimierz Kędzierski
28.10. Stefan Bołtowicz
04.11. Irena Łukaszewska
18.11. Marianna Elżbieta Grabowska
25.11. Małgorzata Rabsztyn
02.12. Jan Patejczyk
09.12. Grzegorz Wyszogrodzki
16.12. Stefan Bołtowicz
23.12. Kazimierz Kędzierski
30.12. Andrzej Karolak

stoją od lewej: Andrzej KAROLAK, Kazimierz KĘDZIERSKI, Irena 
ŁUKASZEWSKA - Sekretarz Rady, Bogusław ZWIERZ - Przewodni-
czący Rady, Grzegorz WYSZOGRODZKI - Z-ca  Przewodniczącego 
Rady, Marianna GRABOWSKA, Stefan BOŁTOWICZ - Przewodniczą-
cy Komisji ds.gzm i inwestycji, Małgorzata RABSZTYN, Jan PATEJ-
CZYK - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

      REDAKCJA

HARMONOGRAM DYŻURÓW CZŁONKÓW
 RADY NADZORCZEJ NA II PÓŁROCZE 2013R



Numer 38, Str.6

WYKUP GRUNTÓW NA WŁASNOŚĆ
W nawiązaniu do wcześniejszych artykułów zamieszczanych co jakiś czas w „Przełomowych wieściach” opisujących postępy w wykupie 
gruntów z użytkowania wieczystego na własność,  informujemy że w dalszym ciągu czekamy na wnioski od uprawnionych osób posiada-
jących prawo odrębnej własności, które takich wniosków  do tej pory nie złożyły. Brak chociażby jednego wniosku uniemożliwia wszczęcie 
postępowania dotyczącego przekształcenia i  pociąga za sobą obowiązek dalszego płacenia coraz wyższych opłat z tytułu wieczystego użyt-
kowania gruntu. 
Procedura wykupu gruntu początkowo dotyczyła 30 spółdzielczych budynków. Akcja informacyjna prowadzona przez Spółdzielnię, apele 
i pisma kierowane do wszystkich osób, których ta sprawa dotyczy, jak również działania podjęte przez samych zainteresowanych zaowoco-
wały dotychczas wykupem terenów o powierzchni 15 944m2, z zastosowaniem 95% bonifikaty udzielonej przez Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki. Dotyczyło to budynków przy ulicach:  Bulwarnej 1, Wyszyńskiego 32/34,    Nadrzecznej 12, Okrzei 23, Szczecińskiej 11, Ko-
ściuszki 2, PLM 2A, Nadrzecznej 8, Armii Ludowej 21, Kopernika 14,     Wyszyńskiego 23 i Topolowej 12. 
Odnośnie 13 budynków nadal nie udało się uzyskać pełnej liczby wniosków od właścicieli lokali, są to: Armii Ludowej 21A – (braku-
je 3 wniosków), Bulwarnej  1a -  (4),         Kopernika 4 – (4), Kopernika 7 – (2), Kopernika 8A – (4), Kopernika 11 – (4), 11-go Listopada 4 
– (18), Okrzei 20 – (5), Okrzei 25 – (6), PLM 2 – (2), Topolowej 8 – (3), Warszawskiej 88 – (4) oraz Wyszyńskiego 25 – (6).
Aktualnie w Urzędzie Miasta czekają już na realizację wnioski dotyczące 4 budynków: Okrzei 35, Warszawska 86, Topolowa 10  i  Nad-
rzeczna 10 a w jednym przypadku z przyczyn leżących po stronie właścicieli mieszkań nie można doprowadzić do zawarcia umowy z 
Miastem dotyczącej przedmiotowego przekształcenia ( Okrzei 37). 
Z tytułu wieczystego użytkowania dotyczącego wymienionych w artykule 18 budynków w stosunku do których dotychczas nie przekształ-
cono prawa do gruntu z wieczystego użytkowania w prawo własności, wysokość rocznych opłat  za wieczyste użytkowanie wg danych z 
2012 roku  wynosi około  120.000,00 zł a łączna powierzchnia tych nieruchomości to 19 142m2. Jak wynika niezbicie z prezentowanych 
danych, przekształcenia należy dokonać i to jak najszybciej  aby nie ponosić corocznie wysokich opłat z tytułu wieczystego użytkowania.   
Reasumując powyższe apelujemy o mobilizację w sprawie zmiany prawa do gruntu na prawo własności, bo są to przede wszystkim 
wymierne korzyści finansowe, a poniesione koszty przekształcenia szybko się zwracają. 
Szczegółowych wyjaśnień, informacji oraz pomocy przy wypełnieniu wniosku, uzyskać można w dziale członkowskim Spółdzielni pokój 
nr 22 codziennie w godzinach urzędowania biura, telefon 25 758 50 11 w 26.                                         
                                                                         REDAKCJA

PÓŁKOLONIE
W KLUBIE  OSIEDLOWYM
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ZMIEŃMY PRZYZWYCZAJENIA
SEGREGUJMY ŚMIECI !!!

Początek lipca 2013r. wiążę się z wejściem w życie nowelizacji tzw. „Ustawy śmieciowej”, w zakresie  nowych reguł odbioru 
odpadów komunalnych.
Główną różnicą pomiędzy poprzednimi zasadami gospodarki odpadami jest przejęcie kontroli nad odbiorem śmieci przez gminy. To one 
będą decydować kto zajmie się odbiorem i przetwarzaniem śmieci, a także ile zapłacimy za wywóz.
Koszt  wywozu nieczystości z poszczególnych nieruchomości miasto ustala na podstawie złożonych deklaracji. Obowiązkiem ich złożenia  
w przypadku Spółdzielni Mieszkaniowych obciążony jest Zarząd Spółdzielni. Deklaracje takie opracowane w oparciu o oświadczenia 
indywidualne użytkowników lokali zostały przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przełom” złożone w ustawowym terminie.
Kwestię rozliczenia kosztów wywozu nieczystości z mieszkańcami i użytkownikami lokali użytkowych reguluje uchwalony przez 
Radę Nadzorczą Regulamin rozliczania kosztów i ustalania opłat z tytułu gospodarki zasobami mieszkaniowymi , a w szczególności 
znowelizowany uchwałą Rady Nadzorczej  nr 7/2013   z dnia 3.06.2013r  pkt 12 działu VI w/w  Regulaminu, który brzmi: 

1. Koszty wywozu nieczystości obejmują kwoty naliczone przez miasto na podstawie   złożonych przez Spółdzielnię do Urzędu 
Miasta zbiorczych deklaracji obejmujących dane nieruchomości, a opracowanych na podstawie indywidualnych   deklaracji 
złożonych przez poszczególnych mieszkańców bądź użytkowników lokali użytkowych. W przypadku nie złożenia indywidualnych 
deklaracji dane stanowiące podstawę naliczenia wysokości należności za nieczystości stałe Spółdzielnia ustali na podstawie 
własnej wiedzy.

2. Deklaracje o których mowa w pkt. 1 sporządza się  w oparciu o  uchwały Rady Miasta lub Gminy podjęte na podstawie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t.jedn. Dz.U. z 2012r poz 391  /.

3. Jednostką rozliczeniową dla właścicieli nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy jak również dla nieruchomości, na 
której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne jest jednostka przyjęta stosowną uchwałą Rady Miasta lub 
Gminy.

4. Koszty odbioru nieczystości stałych z lokali mieszkalnych stanowią odrębną pozycję w opłatach za używanie lokali.
5. Koszty odbioru nieczystości stałych z lokali użytkowych o statusie spółdzielczego własnościowego prawa lub odrębnej własności 

stanowią odrębną pozycję w opłatach za użytkowanie lokali.
6. Koszty odbioru nieczystości stałych z lokali użytkowych będących w najmie wchodzą w skład czynszu naliczonego z tytułu 

najmu lokali.
7. Osoby zobowiązane do ponoszenia opłat za wywóz śmieci w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, 

zmianę wysokości lub wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty  mają obowiązek  zgłosić powyższe w ciągu 14 dni w 
administracji Spółdzielni poprzez złożenie nowej deklaracji.

8. W przypadku stwierdzenia, w drodze postępowania administracyjnego, nie wykonania zadeklarowanego sposobu zbierania 
nieczystości i obciążenia Spółdzielni  stawką ustaloną dla nieselektywnej zbiórki odpadów  wynikła z tego tytułu należność 
zostanie             rozliczona pomiędzy nieruchomości przypisane do punktu zbierania nieczystości tj. altany    śmietnikowej,  w 
której stwierdzono wyżej wymienioną nieprawidłowość .

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów na wszystkich nieruchomościach będących 
w jej zasobach. W świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa nie istnieje możliwość, by część budynku zdawała odpady 
zmieszane, a część zebrane w sposób selektywny. Jeśli więc zdecydowano o segregowaniu, muszą się temu podporządkować wszyscy. 
Osoby które się temu nie podporządkują, muszą  pamiętać, że jeżeli zdecydują się postępować wbrew ustaleniom, negatywne konsekwencje 
poniosą wszyscy mieszkańcy. Jeśli odbiorca śmieci stwierdzi, że mimo wcześniejszych deklaracji część mieszkańców danego budynku/ów 
nie segreguje odpadów, poinformuje o tym gminę, która nałoży na  Spółdzielnię wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami.
Segregacja odpadów przynosi nie tylko korzyści dla środowiska ale znajduje również wyraźne odzwierciedlenie w wysokości uiszczanych 
opłat bowiem Uchwała Rady Miasta Mińsk Mazowiecki przewiduje następujące opłaty dotyczące gospodarki odpadami:

- 9 zł/osoba/miesiąc – w przypadku odpadów segregowanych
- 16 zł/osoba/miesiąc – w przypadku odpadów nie segregowanych

Apelujemy zatem do wszystkich mieszkańców o prowadzenie selektywnej zbiorki odpadów .
W naszym mieście odbiorcą nieczystości stałych, wybranym przez miasto w wyniku przetargu, jest  dotychczasowy odbiorca nieczystości 

z naszych zasobów mieszkaniowych czyli firma BŁYSK z Otwocka. Jest to dla nas o tyle dobra sytuacja, że w wyniku ustaleń z tą firmą 
nie musimy zakupić nowych pojemników a jedynie zawrzemy z ich właścicielem umowę na ich dzierżawę co oznacza , że aktualnie 
nieczystości stałe będziemy składować w dotychczasowych pojemnikach ze zwróceniem szczególnej uwagi aby odpadów na które są 
zapewnione pojemniki do segregacji nie wrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Sukcesywnie w zależności od potrzeb będziemy 
zapewniać odpowiednią ilość dodatkowych pojemników w altanach śmietnikowych i wprowadzać ich oznakowania. O wszelkich 
podjętych działaniach w sprawie zbiorki nieczystości stałych będziemy Państwa informować  poprzez ogłoszenia wywieszane na klatkach 
schodowych.
Zgodnie z postanowieniami cytowanego wyżej regulaminu Zarząd Spółdzielni podjął uchwałę   nr  7/2013 z dnia 26.06.2013r w sprawie 

przyporządkowania altan śmietnikowych do poszczególnych budynków - wykaz na str.8:
Treść regulaminów i uchwały o których mowa wyżej znajdziecie Państwo na stronie internetowej Spółdzielni ; www.smprzelom.pl
Na zakończenie po raz kolejny apelujemy o segregowanie śmieci. To się opłaca !!!!!!!!!!

                                                                ADMINISTRACJA

http://www.smprzelom.pl
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lp Usytuowanie altany Adres przynależnego budynku
1 A.Ludowej 21; Kopernika 4 Armii Ludowej 21, 21A, Kopernika 4, W-wska 86

2 Altana w ciągu garażowym Urzędu Miasta Chełmońskiego 11,13

3 Zakątek na małe pojemniki przy ul. Bankowej Warszawska 135

4 Bulwarna 1a Bulwarna 1,1a

5 Dąbrówki 33 Dąbrówki 33,35,37,39,41

6 Parking przy ul. Dąbrówki 35/39 lokale użytkowe Dąbrówki 35,39

7 Kołbiel Kołbiel 1-go Maja 95

8 Kopernika 1 Kopernika 1,3, Stanisławowska 1

9 Kopernika 5 Kopernika 5,7

10 Kopernika 8A Kopernika 8A,10

11 Kopernika 11 Kopernika 11, Wyszyńskiego. 32/34, kl. I-V ,XI, XII

12 Kopernika 14 Kopernika 14,16,18

13 Kościuszki 2 Kościuszki 2, W-wska 88, W-wska 90

14 Kościuszki 20 Kościuszki 20

15 Łupińskiego 5 Łupińskiego 1,3,5,7

16 Łupińskiego11 Łupińskiego 9,11, Sędomierska 8,10

17 Miodowa 5 Miodowa 5, Nadrzeczna 1, Siennicka 6

18 Nadrzeczna 4 Nadrzeczna 4,6,8,10,12

19 Okrzei 14A Okrzei 14A

20 Okrzei 20 Okrzei 20, Zaplecze Techniczne SM

21 pomiędzy bud. Okrzei 21,23 Okrzei 21,23

22 Okrzei 25 Okrzei 25

23 Okrzei 27 Okrzei 27, 29

24 Okrzei 35 Okrzei 31, 33, 35

25 Okrzei 39 Okrzei 37, 39, Wyszyńskiego 32/34 kl. V-X

26 Piłsudskiego 1 Piłsudskiego 1

27 PLM 2A 1-go PLM 2,2a,4,4a

28 Sędomierska 2 Sędomierska 2,4,6,6a

29 Siennicka 8 Nadrzeczna 7, Siennicka 8

30 Siennicka 9 Błonie 12,14, Siennicka 9

31 Szczecińska 11A Chełmońskiego 10A,10B,12; Szczecińska 11,11A; Topolowa 24

32 Szczecińska 14 Szczecińska 12, 14

33 Topolowa 1 Topolowa 1,3;  W-ska 163

34 Topolowa 8a/ Topolowa 12a (w ciągu 
garażowym) Topolowa 8,10,12

35 Topolowa 9 Topolowa  7,9

36 Topolowa 13 Topolowa  13,17

37 Topolowa 16 /przy garażach/ Topolowa 16

38 Topolowa 33 11-go Listopada 4; Topolowa 31,33,35,

39 Topolowa 37 przy stacji TRAFO Topolowa 37,39,41 W-wska 111 kl. I-V

40 Toruńska 4a Toruńska 4, 4a

41 W-wska 103 Topolowa 45,47; Warszawska 103; W-wska 111 kl. VI-IX

42 Warszawska 80A –zespół  garażowy Warszawska 80

43 Warszawska 212 Warszawska 212

44 Wyszyńskiego 23 Wyszyńskiego 23,25

45 Zamojska 10 Kałuszyn Zamojska 8,10 Kałuszyn

WYKAZ ALTAN


