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Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa w dniach 14, 15, 16 czerwca br. odby-
ło się Walne Zgromadzenie Członków naszej 
spółdzielni. O miejscu, terminie i porządku 
obrad członkowie byli powiadomieni w trybie  
§ 89 ust. 8 Statutu, pisemnie poprzez wy-
wieszenie zawiadomień na tablicach ogło-
szeniowych w klatkach schodowych, biurze 
Spółdzielni, stronie internetowej, a także po-
przez ogłoszenie w prasie lokalnej w terminie  
na co najmniej 21 dni przed terminem pierw-
szej części Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad był uzupełniony o złożone 
przez członków, w obowiązującym trybie żą-
dania, mianowicie w sprawie zmiany Statutu  
w zakresie dotyczącym zmniejszenia wynagro-
dzenia dla Rady Nadzorczej oraz wprowadze-
nia tajnego głosowania przy udzielaniu absolu-
torium członkom Zarządu, a także żądania aby 
członkowie Zarządu oraz kierownicy poszcze-
gólnych działów byli członkami Spółdzielni 
zamieszkałymi w zasobach Spółdzielni i znie-
sienia dla Zarządu i pracowników ryczałtu na 
paliwo do samochodów prywatnych.

Na ogólną liczbę uprawnionych do wzięcia 
udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków 
tj. 2933 członków, w trzech częściach Walnego 
Zgromadzenia wzięło udział łącznie 143 człon-
ków, co stanowi 4,9% uprawnionych.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia 

rozpoczął p. Bogusław Zwierz - Przewodni-
czący ustępującej Rady Nadzorczej informując 
jednocześnie o istotnych zmianach jakie zaszły 
w składzie osobowym Zarządu Spółdzielni  
od dnia 1 czerwca 2016 roku. W związku z za-
kończeniem pracy zawodowej i odejściem na 
emeryturę p. Krzysztofa Roguskiego, pełnią-
cego funkcję Prezesa Zarządu od ponad 30 lat,  
w wyniku ogłoszonego konkursu Rada Nad-
zorcza wybrała nowego Prezesa Zarządu w 
osobie p. Izabeli Krupy, pełniącej dotychczas 
funkcję Zastępcy Prezesa ds. gospodarki zaso-
bami mieszkaniowymi. Jej miejsce zajęła wy-
brana przez Radę Nadzorczą, w drodze kon-
kursu p. Lucyna Jolanta Oklesińska pełniąca 
do dnia 31.05.2016 roku funkcję kierownika 
działu gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 

Następnie przystąpiono do realizacji kolej-
nych punktów porządku obrad, a mianowicie 
wyboru Prezydium i Komisji, które ukształto-
wały się w następujący sposób:

Uczestnicy pierwszego zebrania wybrali 
Prezydium obrad w następującym składzie: 
przewodnicząca – p. Irena Łukaszewska,  
z-ca przewodniczącego – p. Stefan Bołtowicz, 
sekretarz – p. Maria Jurczak. Do Komisji man-
datowo-skrutacyjnej wybrano – p. Mirosławę 
Grzesińską - przewodnicząca, p. Zofię Hannę 
Gryz - sekretarz, p. Małgorzatę Sowę - czło-
nek. W skład Komisji wnioskowej weszli:  

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI 14, 15, 16 CZERWCA 2016 ROKU
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– p. Łukasz Lipiński - przewodniczący, p. Lidia Wilk -sekretarz, 
p. Teresa Rek - członek.

Do Prezydium drugiej części Walnego Zgromadzenia wy-
brano p. Jana Patejczyka – przewodniczący, p. Jarosława Gro-
mulskiego - zastępca przewodniczącego, p. Mariannę Ochudło 

- sekretarz. Wybrany skład Komisji mandatowo - skrutacyjnej 
to: p. Elżbieta Subocz - przewodnicząca, p. Marianna Elżbieta 
Grabowska - sekretarz, oraz p. Zofia Zięba - członek. Komisja 
wnioskowa pracowała w składzie: p. Anna Korczyńska - prze-
wodnicząca, p. Mirosław Mirkowski - sekretarz, p. Kazimierz 
Wąsowski - członek.

Prezydium trzeciej części Walnego Zgromadzenia wybrano 
w następującym składzie: p. Krzysztof Roguski – przewodni-
czący, p. Małgorzata Malesa – Gdula - zastępca przewodniczą-
cego, p. Jadwiga Suchocka – sekretarz. Komisję mandatowo-
-skrutacyjną stanowili: p. Elżbieta Orlińska - przewodnicząca, 
p. Danuta Kędzierska - sekretarz, p. Kazimierz Gryz - czło-
nek. Skład Komisji wnioskowej przedstawiał się następująco:  
p. Janusz Księżopolski - przewodniczący, p. Kazimierz Kędzier-

ski - sekretarz, p. Eugenia Gryz - członek.
Dzięki dużemu zaangażowaniu prezydiów zebrań oraz wy-

branych komisji wszystkie trzy części Walnego Zgromadzenia 
przebiegły sprawnie, a porządek obrad został w pełni zrealizo-
wany za co wszystkim wymienionym wcześniej osobom należą 
się serdeczne podziękowania.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015 w trakcie 
wszystkich trzech części Walnego Zgromadzenia złożyła Pre-
zes Zarządu Spółdzielni - p. Izabela Krupa, w pierwszej kolej-
ności informując jakie zadania realizował Zarząd w minionym 
roku, jakie uchwały zostały podjęte na poprzednim Walnym 
Zgromadzeniu, a następnie omówiona została problematyka 
członkowsko-mieszkaniowa z rozszerzeniem kwestii związa-
nych z wieczystym użytkowaniem gruntów.

W dalszej części swojego wystąpienia Prezes Zarządu  omó-
wiła gospodarkę finansową Spółdzielni za rok 2015, którą re-
alizowano w oparciu o roczny plan finansowo-gospodarczy 
przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 23.02.2015 uchwałą  
nr 3/2015. Ogółem koszty gospodarki zasobami mieszkanio-
wymi wyniosły 19.400.983zł, w tym koszty eksploatacji zaso-
bów mieszkaniowych 4.439.492zł, koszty ogólne 1.454.127zł,  
w których podstawową pozycję stanowią wynagrodzenia, na-
rzuty na wynagrodzenia, zakładowy fundusz socjalny, szkole-
nia, wydatki gospodarcze, wydatki samorządowe, zakup i ob-
sługa programów komputerowych, amortyzacja środków trwa-
łych, koszty konserwatorów i konserwacji – 827.502zł, koszty 
działalności kulturalno- oświatowej – 160.201zł, odpis podsta-
wowy na fundusz remontowy – 3.455.916zł, koszty konserwa-
cji domofonów, modernizacji anten RTV – 207.025zł. Znaczną 
pozycję w kosztach gospodarki zasobami mieszkaniowymi sta-
nowią koszty centralnego ogrzewania, gazu i podgrzania wody 
– 6.761.409zł, oraz dostawy wody zimnej i odprowadzenia ście-
ków – 2.095.311zł co łącznie stanowi kwotę 8.856.720zł czyli 
około 45% rocznych kosztów GZM.

Odpis podstawowy na fundusz remontowy w roku spra-
wozdawczym był zróżnicowany i uzależniony od ponie-
sionych kosztów na budynkach od 1,15zł do 1,80zł, zaś 
odpis na fundusz konserwacji był jednakowy i wynosił  
0,35 zł/m2 p.u. lokalu. Zaległości w Spółdzielni na koniec roku 
2015 wynosiły  826.788,17zł. i tu najpoważniejszą kwotę stano-
wiły zadłużenia powyżej 7 miesięcy od 58 osób zalegających 
w wysokości 520.882,36zł. Spółdzielnia prowadzi intensywne 
działania windykacyjne /upomnienia, wezwania do zapłaty, 
rozmowy dłużników z Radą Nadzorczą i Zarządem, wnio-
ski do sądu o wydanie nakazu zapłaty, egzekucje komornicze  
aż do licytacji zadłużonego mieszkania, eksmisje/ co spra-
wia, że mimo wskazanych powyżej wysokich kwot zaległości 
wskaźnik zaległości w stosunku do wymiaru opłat wyno-
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si 4,7% i w skali kraju jest wskaźnikiem stosunkowo niskim. 
Omawiając wykonanie remontów i konserwacji Prezes Zarzą-
du podkreśliła duży zakres wykonanych prac, który dotyczył 
remontu balkonów, dachów, docieplenia ścian, wymiany okien  
i refundacji wymiany we własnym zakresie, przebudowy insta-
lacji wodno - kanalizacyjnych, elektrycznych, oraz moderniza-
cji ciągów pieszo - jezdnych. W sprawozdaniu Zarządu omó-
wiono 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 tym, że 
badanie bilansu Spółdzielni za rok 2015 wykonane przez bie-
głego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą wypadło 
korzystnie, że sprawozdanie finansowe rzetelnie i prawidłowo 
odzwierciedla wynik finansowy Spółdzielni za 2015 rok, nato-
miast analiza najważniejszych wskaźników świadczy o dobrej 
kondycji finansowej Spółdzielni.

Podsumowując zaprezentowane sprawozdanie, przedsta-
wione wyniki finansowe, opinię biegłego rewidenta, wyniki 
lustracji jak również zrealizowane zadania Prezes Zarządu 
pozytywnie oceniła funkcjonowanie Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Przełom” w roku 2015, co potwierdziła Rada Nadzorcza 
wnioskując o udzielenie Zarządowi absolutorium i członkowie 
biorący udział w trzech częściach Walnego Zgromadzenia, któ-
rzy nieomal jednomyślnie zatwierdzili sprawozdania Zarządu  
i Rady Nadzorczej za rok 2015 oraz 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 zagadnienia jakimi zajmowała się Rada w trakcie 13 posie-
dzeń odbytych w 2015 roku. Przewodniczący omówił jakich 
spraw dotyczyły uchwały podjęte w okresie sprawozdawczym, 
oraz podkreślił rolę pozytywnych efektów na zmniejszenie za-
dłużenia, które osiągnięto w wyniku rozmów prowadzonych  

z dłużnikami w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej. 
W dalszej części zebrania przedstawione zostały wnioski 

z przeprowadzonej w Spółdzielni lustracji za lata 2013 - 2015, 
która odbyła się w terminie grudzień 2015 - luty 2016, jak rów-
nież przedstawiono informację nt. realizacji ubiegłorocznych 
wniosków przyjętych przez poszczególne części Walnego Zgro-
madzenia.

Porządek obrad przewidywał jak co roku dyskusję, która 
przede wszystkim dotyczyła bieżącej działalności Spółdzielni, 
poprawy jej funkcjonowania, spraw związanych z monitorowa-
niem osiedli celem zapewnienia bezpieczeństwa, robót remon-
towych prowadzonych na osiedlach, zwiększania ilości miejsc 
parkingowych w miarę możliwości, kwestii związanych z win-
dykacją należności. Odpowiedzi na pytania w sprawie powyż-
szych tematów udzielili członkowie Zarządu.

Następnym punktem porządku obrad były wybory Rady 
Nadzorczej na kolejną 3-letnią kadencję, o czym szczegółowo 
informujemy w dalczej części gazetki.

W ramach realizacji punktu porządku obrad dotyczącego 
podjęcia uchwał informujemy, iż zostały podjęte następujące 
uchwały: zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2015, 
dokonano podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015, udzielo-
no absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzono sprawozda-
nie Zarządu z działalności za 2015 rok, zatwierdzono sprawoz-
danie Rady Nadzorczej za 2015 rok. Znajdujący się w porządku 
obrad projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu zgłoszony 
przez członków w trybie postanowień § 90 ust. 2, nie uzyskał 
wymaganej większości 2/3 głosów zgodnie z postanowieniami 
§ 91 ust. 5 pkt. a Statutu. Nie uzyskał również wymaganej więk-
szości głosów, opisany na wstępie artykułu projekt uchwały w 
sprawie żądania zgłoszonego przez członków w trybie postano-
wień § 90 ust. 2.

Po wyczerpaniu porządku obrad trwających około 4 - 5 go-
dzin na każdej części Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący 
zebrań dziękując wszystkim za przybycie, zakończyli obrady.

Redakcja

Od pewnego czasu na stronie internetowej Spółdzielni: www.smprzelom.pl  znajduje sie odnośnik do usługi "net-Czysze".  
Dzięki niej każdy mieszkaniec naszych zasobów posiadający prawo do lokalu może, po osobistym kontakcie z biurem "Przełomu" 
(pokój 24) i odebraniu loginu i hasła, sprawdzić w dowolnej chwili oraz miejscu, stan swoich rozliczeń czynszowych. Warun-
kiem koniecznym do korzystania z tej usługi jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu (lub innego urządzenia z takim 
dostępem). Usługa powyższa jest całkowicie bezpłatna i można z niej korzystać przez całą dobę. Przypominamy jednocześnie,  
że zarówno login jak i hasło podlegają szczególnej ochronie i Spółdzielnia nie ponosi z tytułu ich udostępnienia osobom postron-
nym, żadnej odpowiedzialności.            Redakcja
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WYBRANO RADĘ NADZORCZĄ NA KADENCJĘ 2016-2019 
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni podzielone przez 
Radę Nadzorczą na trzy części obradowało w dniach 14, 15 i 16 
czerwca 2016 roku. W porządku obrad Walnego Zgromadze-
nia umieszczono punkt dotyczący przeprowadzenia wyborów 
do Rady Nadzorczej. Na liście  kandydatów na członków Rady 
Nadzorczej na kadencję 2016 – 2019, zgłoszonych w trybie 
§ 90 ust.2 Statutu Spółdzielni, Zarząd umieścił 29 członków 
Spółdzielni. Lista ta była poddawana pod głosowanie na każ-
dej części Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzor-
czej wybierani byli w głosowaniu tajnym. Przed głosowaniem 
kandydaci dokonywali swojej prezentacji, a obecni na Walnym 
Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni zadawali kandydatom 
pytania. 

W dniu 29.06.2016r. na posiedzeniu Kolegium w skład, którego 
wchodzą Przewodniczący obrad i Sekretarze poszczególnych 
części Walnego Zgromadzenia, na podstawie protokołów tych 
zebrań stwierdzono, 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 
Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z postanowieniami § 102 ust.1 Statutu Spółdzielni 
Rada Nadzorcza składa się z 9 członków. Skład Rady Nadzor-
czej przedstawia się następująco:

DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W II PÓŁROCZU 2016 ROKU
PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W GODZ. 1600 - 1700

DATA IMIĘ I NAZWISKO DATA IMIĘ I NAZWISKO
18.07 Jan PATEJCZYK 17.10 Stefan BOŁTOWICZ
08.08 Irena PILICH 31.10 Anna KŁOSSOWSKA
22.08 Łukasz LIPIŃSKI 07.11 Anna KORCZYŃSKA
05.09 Lidia WILK 21.11 Mirosław MIRKOWSKI
19.09 Anna KŁOSSOWSKA 05.12 Jan PATEJCZYK
03.10 Irena PILICH 19.12 Krzysztof ROGUSKI

Mirosław Mirkowski Jan Patejczyk

Łukasz Lipiński

Anna Korczyńska

Stefan BołtowiczKrzysztof RoguskiLidia Wilk

Anna Kłossowska Irena Pilich

Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu odbytym  
w dniu 4 lipca 2016 roku ukonstytuowała się następująco: 

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mirosław Mirkowski 
Z-ca Przewodniczącego  Rady Nadzorczej – Jan Patejczyk
Sekretarz Rady Nadzorczej – Lidia Wilk 

Redakcja

Imię i nazwisko    Liczba głosów:
1. Mirosław Mirkowski    - 57 
2. Jan Patejczyk    - 56 
3. Anna Korczyńska    - 55 
4. Lidia Wilk     - 54 
5. Krzysztof Roguski    - 45 
6. Stefan  Bołtowicz    - 43 
7. Anna Kłossowska    - 42 
8. Łukasz Lipiński    - 39 
9. Irena Pilich     - 39 

Komisja Rewizyjna: 
Przewodnicząca – Anna Korczyńska 

Członkowie komisji:
•	 Łukasz Lipiński
•	 Mirosław Mirkowski
•	 Jan Patejczyk
•	 Irena Pilich
•	 Lidia Wilk

Komisja ds.gzm , inwestycji i ssk: 
Przewodniczący – Stefan Bołtowicz 

Członkowie komisji:
•	 Łukasz Lipiński
•	 Anna Kłossowska
•	 Krzysztof Roguski
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Gdy wydarzy siê coś z³ego...

Jesteśmy z naszymi klientami na dobre i z³e. 
Niesiemy pomoc zawsze wtedy, gdy potrzebuj¹ 
pomocy i wsparcia. 
Jeśli staniesz w obliczu nieszczêścia, zespó³ likwidacyjny
UNIQA pozostaje do Twojej dyspozycji.
 
Oferujemy Ci szybk¹ i profesjonaln¹ obs³ugê
oraz gwarantujemy sprawny przebieg likwidacji szkody.

Przy zg³aszaniu
szkody pamiêtaj
o przygotowaniu:
• dowodu osobistego

• numeru Twojej polisy

• czegoś do notowania

Wybierz dogodn¹ dla siebie formê 
powiadomienia nas o szkodzie:

Zadzwoñ do Centrum Pomocy Grupy UNIQA
801 597 597* lub 42 66 66 500 (numer dla tel. kom.)
Serwis czynny jest: pon-pt: 8:00-19:00, sb: 8:00-16:00;
jest mo¿liwośæ pozostawienia wiadomości na poczcie g³osowej.

Zg³oś szkodê za pomoc

Pomyśl, Ci BEZPIECZEŃSTWOdaje co 

¹ strony internetowej
Elektroniczne zg³oszenie szkody na www.uniqa.pl

Elektronicznie na adres mailowy:
centrum.pomocy@uniqa.pl

Korespondencyjnie na adres:
UNIQA TU S.A.
Jednostka Skanuj¹co-Indeksuj¹ca
90-520 £ódź, ul. Gdañska 132

Serwis przyjmowania 
zg³oszenia szkód
Assistance czynny
jest 7 dni w tygodniu,
24 godziny na dobê.

Jak zg³osiæ
szkodê?

Potrzebujesz
pomocy

np. lekarza lub
hydraulika?

1

Zadzwoñ! 
– skorzystaj
z Assistance

3

2

www.uniqa.pl

Szczegó³owe informacje:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 
ul. As³anowicza 29
08-110 Siedlce
tel.  25 63 30 296, 25 63 33 585, wew. 35
fax. 25 63 30 296
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Nadchodzące wakacje dla wielu mieszkańców 
łączą się z wyjazdami, często na długo, poza miej-
sce stałego zamieszkania. Należy jednak zadbać 
by powrót do domu nie wiązał się z nieprzy-
jemnym zaskoczeniem, dlatego przed wyjazdem 
na urlop zabezpieczmy w sposób właściwy swo-
je mieszkanie. Metod zabezpieczenia jest wiele. 
Najprostszym jednak sposobem zabezpiecze-
nia naszego lokum jest dokładne pozamykanie 
wszystkich okien i drzwi, a także poproszenie za-
ufanej osoby o zwrócenie uwagi na nasze miesz-
kanie. Pamiętajmy, że czujny sąsiad, który po-
zbiera ulotki z naszej wycieraczki, wyjmie pocztę 
ze skrzynki czy zwróci uwagę na podejrzane 
osoby kręcące się po klatce schodowej, nie jest 
gorszym zabezpieczeniem niż najnowocześniej-
sze systemy alarmowe. Pamiętajmy również aby 
zostawić sąsiadowi informację jak ma się z nami 
skontaktować, kiedy zaistnieje taka konieczność. 
Ostrożności nigdy za wiele!        Redakcja

KĄCIK KULINARNY
SERNIK Z MALINAMI
Składniki :  
mielony twaróg 600g ,
opakowanie biszkoptów 250g, 
2 całe jaja, 
1 żółtko, 
cukier brązowy 180g, 
2 łyżki mąki pszennej, 
2 łyżki mąki ziemniaczanej, 
tabliczka białej czekolady, 
250g malin.
Przygotowanie : 
Biszkopty kruszymy i mieszamy z roztopionym masłem, prze-
kładamy do tortownicy o śr. ok. 21 cm i zapiekamy w piekarni-
ku w temp. 180°C, od 6 - 7 minut. Twaróg wkładamy do miski, 
mieszamy z mąką /dwa rodzaje/, cukrem /2 łyżki zostawiamy 
do malin/, jajkami i żółtkiem, oraz z posiekaną czekoladą. 
Połowę masy wykładamy na podpieczony spód biszkoptowy 
i układamy ok. 15 szt. malin, na nie wykładamy pozostałą masę 
i znów układamy ok. 15 szt. malin. Wyrównujemy masę serową, 
maliny powinny się schować. Pozostałe maliny podgrzewamy 
z 2 łyżkami cukru i przecieramy przez sitko. Polewamy 
wierzch masy serowej. Pieczemy ok. 40 min. w piekarniku 
w temp. 180°C. Studzimy w piekarniku i wstawiamy do lodówki 
na ok. 5-6 godz.    Życzę smacznego: Kucharz Janusz Łuniewski

Szanowni Mieszkańcy
Właściele psów

Przypominamy, że sprzątanie po 
swoich pupilach to OBOWIĄZEK!

Psy nie są jedynymi użytkownikami 
naszych trawników

PAMIĘTAJMY O INNYCH

Niezastosowanie się do obowiązku 
sprzątania po swoim psie to 

WYKROCZENIE 
za które grozi 
MANDAT DO 
500 ZŁOTYCH

Lody
Goy

Kawa

Rurki

BEZPIECZNE MIESZKANIE 
W CZASIE WAKACJI.

REKLAMA 
Zapraszamy  chętnych reklamodawców 
do współpracy i składania zamówień. 
Szczegóły dostępne na stronie internetowej 
Spółdzielni www.smprzelom.pl, pod nr tele-
fonu 25 758 50 11 w.13, 31, oraz pod adresem 
e-mail: redakcja@smprzelom.pl

sprzątania po swoim psie to 

Biszkopty kruszymy i mieszamy z roztopionym masłem, prze-

ZAPRASZAMY
PRZYJDŹ | SPRÓBUJ | POCZUJ RÓŻNICĘ

ul. Mireckiego9 róg Zgoda
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BEZPIECZNE PLACE ZABAW
Jednym ze statutowych zadań naszej Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków oraz ich rodzin. Realizuje-
my to zadanie również poprzez prowadzone obecnie modernizacje osiedlowych placów zabaw, które są niezbędnym elementem 
przestrzeni osiedlowej. Nasze spółdzielcze place zabaw spełniają wszelkie współczesne wymogi bezpieczeństwa, nie tylko w za-
kresie urządzeń, ale również w kwestii eksploatacji i zarządzania tymi obiektami małej architektury. Wszystkie urządzenia znaj-
dujące się na terenie zmodernizowanych palców zabaw posiadają niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez Instytut 
Nadzoru Technicznego oraz atesty higieniczne wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, natomiast zastosowana 
bezpieczna nawierzchnia sportowa posiada wyniki badań stwierdzające jej zgodność z obowiązującymi normami. Przy każdym 
z placów zabaw znajduje się regulamin, którego przestrzeganie pozwoli na bezpieczne jego użytkowanie oraz zapewni sprawność 
mechaniczną zamontowanych urządzeń zabawowych. 
Spółdzielnia zmodernizowała już 13 placów zabaw przy budynkach: Bulwarna 1, 1A; Dąbrówki 35, 39; Łupińskiego 1, 3; 
Nadrzeczna 4, 6, 8, 10, 12; Siennicka 9; Topolowa 13, 17; Topolowa 24; Topolowa 33, 35; Toruńska 4, 4A; Warszawska 103;  
Wyszyńskiego 23, Kościuszki 20; Warszawska 212; Siennicka 8, Nadrzeczna 7.

Warszawska 212

Nadrzeczna 7, Siennicka 8

Kościuszki 20, Wyszyńskiego 23

Mając na względzie dbałość o nasze wspólne dobro 
oraz znaczne koszty, jakie pochłaniają prace polegające 
na modernizacji placów zabaw prosimy zarówno użyt-
kowników, jak i mieszkańców budynków, przy których 
zlokalizowane są place, o dbanie o porządek w ich są-
siedztwie, wykorzystywanie urządzeń zgodnie z prze-
znaczeniem oraz reagowanie na akty wandalizmu. 
Spółdzielnia w miejscach gdzie występowała dewastacja 
ławek, urządzeń i ogrodzenia zainstalowała monitoring, 
który ma za zadanie odstraszyć potencjalnych spraw-
ców i jak pokazało doświadczenie, spełnia on swoje za-
danie. Takie rozwiązania zostały zastosowane na placach 
zabaw przy ul. Nadrzecznej oraz przy ul. Łupińskiego. 
W przypadku, w którym będzie dochodzić do aktów wan-
dalizmu czy zakłócania spokoju w tych miejscach, prosi-
my wszystkich mieszkańców o natychmiastowy kontakt ze 
służbami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku pu-
blicznego pod bezpłatny numer telefonu 986 /Straż Miejska/ 
lub 112 /Policja/ jednocześnie informując administrację.
Spółdzielnia planuje sukcesywnie zmodernizować wszystkie 
place zabaw w spółdzielczych zasobach i mamy nadzieję, że 
podjęte działania zapewnią bardzo dobry sposób na spędze-
nie wolnego czasu naszych milusińskich, których serdecz-
nie zapraszamy wraz z opiekunami do korzystania z nich.

Powszechnie zabawa uznawana jest za coś oczywiste-
go w życiu dziecka, podkreślić jednak należy, że nie 
jest to tylko rozrywka, a w istocie forma aktywno-
ści będąca wyznacznikiem rozwoju dziecka, która po-
winna zajmować jak najwięcej miejsca w jego życiu. 
Dzieci przebywając na placu zabaw nie tylko korzy-
stają z urządzeń zabawowych spędzając aktywnie czas 
na świeżym powietrzu, ale mają też okazje do spo-
tkań ze swoimi rówieśnikami, często nawiązując przy-
jaźnie na lata, przyzwyczajają się do działalności w ze-
spole, uczą się koleżeństwa, solidarności i śmiałości.

ADMINISTRACJA

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy. że z powodu urlopów w miesiącach lipcu i sierpniu br. 

biuro na osiedlu "Targówka" będzie czynne tylko w poniedziałki w godzinach 1200-1700 
Za niedogodności PRZEPRASZAMY.
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OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM PISEMNYM
Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZEŁOM”w Mińsku Mazowieckim przy ul.Tadeusza Kościuszki 20 ogłasza zapytanie ofertowe 
pisemne polegające na wykonaniu robót budowlanych remontowych elewacji i balkonów budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego przy ul. Warszawskiej 111 w Mińsku Mazowieckim.
Termin wykonania robót: do 30.09.2016r.
Wadium w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) zł należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 30 1020 4476 0000 8702 0018 1388.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni (pokój nr 9) w terminie do dnia 22.07.2016r. do godz. 1000 w zabezpieczonej 
kopercie zatytułowanej: „Oferta na wykonanie robót budowlanych remontowych w budynku przy ul. Warszawskiej 111 w Miń-
sku Mazowieckim”. Oferta winna być złożona w kopercie zabezpieczonej w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. Zapytanie ofertowe można odebrać w siedzibie Zamawiającego – Dział Techniczny pokój nr 5, tel. 25 758 50 11 
w. 27 lub pobrać ze strony internetowej www.smprzelom.pl. Spółdzielnia zastrzega unieważnienie zapytania ofertowego bez po-
dania przyczyn.            Zarząd Spółdzielni

ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku Mazowieckim przy ul.Tadeusza Kościuszki 20, ogłasza drugi przetarg na 
ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni na obszarze miasta Mińska Mazowieckiego:
•	 lokal nr 23 przy ul.PLM Warszawa 2A o powierzchni użytkowej 36,00m² /1 pokój + kuchnia/, usytuowany na IV piętrze, 

wyposażony w centralne ogrzewanie, kanalizację i zimną wodę. Cena wywoławcza lokalu wynosi: 97.373,70 zł. /słownie zł.: 
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy 70/100/.

•	 lokal nr 13 przy ul.Topolowej 8 o powierzchni użytkowej 37,00m² /2 pokoje + kuchnia/, usytuowany na IV piętrze, wypo-
sażony w centralne ogrzewanie, kanalizację i zimną wodę. Cena wywoławcza lokalu wynosi: 115.060,50zł /słownie zł.: sto 
piętnaście tysięcy sześćdziesiąt 50/100/ 

Przetargi odbędą się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” przy ul. Kościuszki 20 w Mińsku Mazowieckim /sala nr 6/ 
w dniu 09.08.2016r. /wtorek/ 
•	 Lokal nr 23 przy ul.PLM Warszawa 2A
 I termin o godz.900 - przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni o niezaspokojonych potrzebach  mieszkaniowych 
 II termin o godz.1000 -  przetarg nieograniczony 
•	 Lokal nr 13 przy ul.Topolowej 8 
 I termin o godz. 1100 - przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych 
 II termin o godz. 1200 - przetarg nieograniczony 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej w dniu prze-
targu do godz.800 na konto Spółdzielni nr 12 1020 4476 0000 8102 0021 1300. Dowód dokonania przelewu należy oka-
zać w trakcie przetargu. Możliwe jest obejrzenie lokalu po uprzednim uzgodnieniu terminu z administracją Spółdzielni  
tel. 25 758 50 11 w. 15 i 18. Dodatkowe informacje dot. przetargu oraz lokalu można uzyskać w dziale Członkowskim Spółdzielni  
pok. nr 22,  tel. 25 758 50 11 w. 26, gdzie również można zapoznać się z regulaminem przetargu oraz wyceną rzeczoznawcy. 
Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smprzelom.pl

NABÓR NA STANOWISKO
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom” w Mińsku Mazowieckim poszukuje pracownika na stanowisko: 

 Kierownik Zaplecza Technicznego
Opis stanowiska:
•	 nadzór nad właściwym funkcjonowaniem zaplecza technicznego
•	 koordynacja prac związanych z usuwaniem  awarii, usterek,  napraw w zasobach spółdzielczych 
•	 odpowiedzialność za terminową realizację zleceń
•	 nadzór nad utrzymaniem sprzętu i samochodów w pełnej gotowości
•	 rozliczanie czasu i efektywności pracy  podległych pracowników  
Wymagania:
•	 wykształcenie techniczne 
•	 mile widziane uprawnienia budowlane, sanitarne lub elektryczne 
•	 doświadczenie i umiejętność zarządzania zespołem 
•	 bardzo dobra organizacja pracy własnej 
•	 obsługa komputera
•	 prawo jazdy kat. B 
•	 dyspozycyjność
Oferujemy:
•	 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat 
•	 szkolenia 
•	 wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy 
•	 świadczenia socjalne 
CV prosimy składać do dnia 22.07.2016 roku w biurze Spółdzielni przy ul. Kościuszki 20 lub drogą elektroniczną na adres  
e-mail: sm@smprzelom.pl Składane dokumenty powinny zawierać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  na stanowisko Kierownik zaplecza technicznego(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochro-
nie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).

Zarząd Spółdzielni


