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Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”

Najlepszy
wynik ﬁnansowy
w Spółdzielni
„Popowice”
Spółdzielnia „Popowice” w 2006 r.
osiągnęła rekordowy wynik. Jest to wynik
najlepszy od momentu wydzielenia się ze
Spółdzielni „Energetyk” i wynosi w skali
całej Spółdzielni +1.634.760,19 zł.
Wynik ten został osiągnięty dzięki:
– bardzo dobremu zarządzaniu lokalami użytkowymi – wynik na lokalach użytkowych zamknął się kwotą
+2.301.284,56 zł;
– umiejętnemu gospodarowaniu wolnymi środkami finansowymi – Zarząd,
negocjując terminy płatności za roboty,
uzyskiwał takie terminy, które pozwalały lokować środki finansowe na korzystnych lokatach. W 2006 r. z lokat terminowych i wyegzekwowanych należnych
odsetek za nieterminowe płatności osiągnęliśmy wynik +366.950,38 zł.
Wyniki z lokali użytkowych oraz lokat pozwoliły na dofinansowanie powstałej nadwyżki kosztów nad przychodami dotyczącej czystej działalności
mieszkaniowej. I tak:
Zespół Nieruchomości nr 1 (Polana)
otrzymał dofinansowanie z lokali użytkowych w kwocie +1.059.981,00 zł,
co w ostateczności po pokryciu nadwyżki kosztów nad przychodami dało dodatkowe wolne środki w kwocie
+746.243,88 zł.
Zespół Nieruchomości nr 2 (Park)
otrzymał dofinansowanie z lokali użytkowych w kwocie +1.238.828,36 zł,
co w ostateczności po pokryciu nadwyżki
kosztów nad przychodami dało dodatkowe
wolne środki w kwocie +888.516,31 zł
i pozwoliło to pokryć przyjęty bilansem podziałowym Spółdzielni „Energetyk” ujemny wynik „prawie” do zera.
Na 2007 r. pozostało do rozliczenia tylko
–32.784,15 zł.
dokończenie na str. 2

Wyciąg ze sprawozdania Zarządu SMLW „Popowice” za rok 2006

Dobry gospodarz

Przedstawiamy Państwu wyciąg ze sprawozdania Zarządu SMLW „Popowice”.
Ze względu na jego objętość z jednej strony, a szczupłość miejsca z drugiej, przedstawiamy
go w tym kształcie. Oczywiście, w pełnej wersji sprawozdanie to jest dostępne dla każdego członka SMLW „Popowice”, w biurze Spółdzielni. Dlatego też przedstawiamy tu najistotniejsze naszym zdaniem elementy, świadczące o prawidłowej i właściwej gospodarce
finansowej oraz trosce o mienie spółdzielcze. Trzeba mówić o tych sprawach merytorycznie, w oparciu o źródłowe dokumenty księgowe. To właśnie efekty gospodarczo-finansowe decydują o kosztach ponoszonych przez spółdzielców z tytułu zamieszkiwania w naszych zasobach.
Zarząd SMLW „Popowice”
1. Ogólne wyniki działalności gospodarki zasobami Spółdzielni za rok 2006
kształtują się następująco:
I. Wyniki z działalności gospodarki zasobami Spółdzielni:
1. Lokale mieszkalne
– 984.726,36 zł
2. Lokale użytkowe
+ 2.301.284,56 zł
3. Pozostałe koszty operacyjne
– 261.773,71 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne
+ 213.040,97 zł
5. Koszty finansowe
– 15,65 zł
6. Przychody finansowe
+ 366.950,38 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------Ogółem wynik GZM za okres 1.01 – 31.12.2006 r.
+ 1.634.760,19 zł
dokończenie na str. 2
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Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa
„POPOWICE”
ul. Popowicka 28
54-237 Wrocław

Administracja czynna:
pon., śr., pt.: 700 – 1500
wt., czw.: 9 00 – 1700

Najlepszy wynik ﬁnansowy
w Spółdzielni „Popowice”
dokończenie ze str. 1

Przyjmowanie interesantów
przez Zarząd:
czwartki 1400 – 1700
Przyjmowanie interesantów
przez przedstawicieli
Rady Nadzorczej:
pierwszy i trzeci
czwartek miesiąca: 1600 – 1700

WAŻNIEJSZE TELEFONY
Zarząd Spółdzielni:
tel. 071 350 66 30
tel. 071 355 63 73
fax 071 355 76 99

Niestety, taki wynik już się nie
powtórzy. Zm ia na ust awy z dn ia
15.02.1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (z późn. zm.) zlikwidowała dotychczasowe zwolnienie z podatku dochodowego dochody
spółdzielni. W wyniku tych zmian jesteśmy zobligowani opodatkowywać
dochody z najmu wszelkich dodatkowych pomieszczeń typu komórki,
dodatkowe zabudowy itp., dochody
z lokali użytkowych, dochody z lokat

oraz odsetki wyegzekwowane od nieterminowych płatności, a także dochody z dzierżaw oraz za udostępnianie miejsc pod reklamę.
W naszej Spółdzielni rocznie z tego
tytułu będziemy zmuszeni odprowadzić
do urzędu skarbowego podatek dochodowy w kwocie około 500.000,00 zł
i tym samym o tyle zmniejszą się
środki przeznaczane corocznie na
dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych, a to z kolei
wpłynie na zmniejszenie wyniku finansowego.

Dobry gospodarz

Dział Techniczny:
tel. 071 350 10 92
Dział Administracyjny:
tel. 071 355 40 05
Dział Czynszów:
tel. 071 350 66 30, wew. 23 i 25

dokończenie ze str. 1

Wyniki na lokalach mieszkalnych w podziale na Zespoły Nieruchomości kształtują się następująco:

Lokale Użytkowe:
tel. 071 350 66 30, wew. 27
Pogotowie Elektryczne,
Wod.-Kan. i C.O.:
(po godzinach pracy administracji)
tel. 0601 760 011

Zespół Nieruchomości nr 1 – Polana
1. Wynik na lokalach mieszkalnych
– 435.768,47 zł
2. Wynik na działalności finansowej
+ 139.459,03 zł
3. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
– 17.427,68 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------Ogółem wynik osiedla za rok 2006 wynosi
– 313.737,12 zł
Nadwyżka przychodów nad kosztami z lokali użytkowych
przypisana ZN nr 1
1.059.981,00 zł
Wynik po podziale dochodów z lokali użytkowych
746.243,88 zł

Pogotowie Dźwigowe:
tel. 071 351 39 66
tel. 0606 971 768
Policja: tel. 997
Straż Pożarna: tel. 998
Pogotowie Ratunkowe: tel. 999
Pogotowie Gazowe: tel. 992
Straż Miejska: tel. 986
Straż Miejska (SMS dla niesłyszących):
0608 302 302
Pogotowie Energetyczne: tel. 991
Pogotowie Fortum (d. MPEC): tel. 993
Pogotowie MPWiK: tel. 994

Nasze Popowice – kwartalnik
Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Własnościowa „POPOWICE”,
ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław,
tel. 071 350 66 30, fax 071 355 76 99.
Redakcja:
Maciej Woźny
– Usługi Dziennikarskie i Wydawnicze,
ul. Energetyczna 14, 53-330 Wrocław,
tel. 071 791 13 62, 0508 188 509.
Redaktor odpowiedzialny:
Tomasz Kapłon, tel. 0503 692 708.
Skład, łamanie i druk:
Wydawnictwo Palmapress,pl.Hirszfelda16/17,
53-413 Wrocław, tel. 071 338 14 12.

Zespół Nieruchomości nr 2 – Park
1. Wynik na lokalach mieszkalnych
– 548.957,89 zł
2. Wynik na działalności finansowej
+ 187.074,67 zł
3. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
+ 11.571,17 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------Ogółem wynik osiedla za rok 2006 wynosi
– 350.312,05 zł
Nadwyżka przychodów nad kosztami z lokali
użytkowych przypisana ZN nr 2
1.238.828,36 zł
Wynik po podziale dochodów z lokali użytkowych
888.516,31 zł
Pozostały do rozliczenia wynik z podziału
Spółdzielni „Energetyk” po rozliczeniu wyniku za 2006 r.
– 921.300,46 (pozostały do rozliczenia wynik, stan 31.12.2005 r.)
+ 888.516,31 (nadwyżka za 2006 r.)
– 32.784,15 zł
2. Realizacja planowanych kosztów eksploatacji podstawowej całościowo w SMLW
„Popowice” za 2006 r. wynosi 93,99%
3. W okresie sprawozdawczym średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne
etaty wynosiło 100,00 etatów (rok 2005 – 101,65).
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4. Fundusz remontowy
Ewidencja księgowa zadań remontowych jest prowadzona w rozbiciu na:
Zespół Nieruchomości nr 1
a) Fundusz remontowy
stan funduszu na dzień 31.12.2005 r.
zwiększenia w ciągu roku
zmniejszenia w ciągu roku
stan funduszu na dzień 31.12.2006 r.
Zadania zrealizowane:
– remont infrastruktury
– remont budynków
– remont wewnętrznej linii zasilania (WLZ)
– inne

+ 266.334,52 zł
+ 1.857.638,65 zł
– 2.037.663,18 zł
+ 86.309,99 zł

Tradycyjnie już po raz szósty zapraszamy wszystkich chętnych do
udziału w konkursie na „Najpiękniejszy balkon 2007” i przypominamy niezmienne zasady regulaminowe udziału w tym konkursie.

13.723,72 zł
528.732,18 zł
1.492.846,81 zł
2.360,47 zł

§1
W konkursie na „Najpiękniejszy
balkon” udział może brać każdy
z mieszkańców SMLW „Popowice”,
który zgłosi chęć przystąpienia do
niego.

b) Fundusz remontowy na utrzymanie mienia wspólnego Spółdzielni
stan funduszu na dzień 31.12.2005 r.
+ 1.689.438,70 zł
zwiększenia w ciągu roku
+ 245.037,21 zł
zmniejszenia w ciągu roku
– 229.304,69 zł
stan funduszu na dzień 31.12.2006 r.
+ 1.705.171,22 zł
c) Remont dźwigów
stan funduszu na dzień 31.12.2005 r.
zwiększenia w ciągu roku
zmniejszenia w ciągu roku
stan funduszu na dzień 31.12.2006 r.
Zespół Nieruchomości nr 2
a) Fundusz remontowy
stan funduszu na dzień 31.12.2005 r.
zwiększenia w ciągu roku
zmniejszenia w ciągu roku
stan funduszu na dzień 31.12.2006 r.
Zadania zrealizowane:
– wymiana podzielników c.o.
– wymiana bram, domofonów, skrzynek oddaw.
– remont infrastruktury
– remont budynków
– inne

+ 40.104,76 zł
+ 138.334,42 zł
– 156.927,04 zł
+ 21.512,14 zł

+ 26.567,22 zł
+ 2.276.894,11 zł
– 2.160.888,47 zł
+ 142.572,86 zł
331.190,88 zł
871.685,98 zł
76.297,91 zł
880.074,13 zł
1.639,57 zł

b) Fundusz remontowy na utrzymanie mienia wspólnego Spółdzielni
stan funduszu na dzień 31.12.2005 r.
+ 1.182.162,56 zł
zwiększenia w ciągu roku
+ 308.625,09 zł
zmniejszenia w ciągu roku
– 261.269,67 zł
stan funduszu na dzień 31.12.2006 r.
+ 1.229.517,98 zł
c) Remont dźwigów
stan funduszu na dzień 31.12.2005 r.
zwiększenia w ciągu roku
zmniejszenia w ciągu roku
stan funduszu na dzień 31.12.2006 r.
Fundusz remontowy – lokale użytkowe
stan funduszu na dzień 31.12.2005 r.
zwiększenia w ciągu roku
zmniejszenia w ciągu roku
stan funduszu na dzień 31.12.2006 r.

Konkurs na
„Najpiękniejszy
balkon 2007”

+ 34.297,17 zł
+ 200.915,78 zł
– 215.676,53 zł
+ 19.536,42 zł
+ 1.195.446,84 zł
+ 0,00 zł
– 342.410,88 zł
+ 853.035,96 zł

§2
Termin zgłoszenia balkonu do konkursu upływa z dniem 15.06.2007 r.
§3
Zgłoszenie może być dokonane
osobiście, pisemne, telefoniczne
lub e-mailem.
§4
Miejsce zgłoszenia: Dział Organizacyjny w siedzibie Spółdzielni przy
ul. Popowickiej 28, tel. 071 355 40 05
lub 071 350 10 92. Adres e-mail:
tsidor@smpopowice.pl.
§5
1. Czas trwania konkursu: od czerwca do końca sierpnia.
2. W przedziale czasowym określonym w ust. 1 zostaną dokonane
dwa przeglądy konkursowe zgłoszonych balkonów udokumentowane fotograﬁcznie. Porównawczy materiał fotograﬁczny będzie
podstawą oceny końcowej.
§6
1. Na ocenę wpłyną: dobór roślin,
kompozycja, ogólne wrażenie estetyczne.
2. Oceny dokona komisja złożona
z przedstawiciela Rady Nadzorczej
oraz Rady Osiedla Polana, Rady
Osiedla Park i Zarządu Spółdzielni.
§7
Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi we wrześniu
2007 r.
Zachęcamy kolejnych odważnych
do udziału w konkursie. Przypominamy, że oprócz satysfakcji, dla
najlepszych przewidziane są także nagrody.

Tadeusz Sidor
dokończenie na str. 4
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Wspólnota – i co dalej?

Odrębna
własność
W poprzednim wydaniu
„Naszych Popowic”
rozpoczęliśmy cykl
poświęcony wspólnotom
mieszkaniowym.
Zgodnie z zapowiedzią
kontynuujemy go
i przedstawiamy Państwu
kolejne podstawy
funkcjonowania wspólnot
mieszkaniowych,
wg stanu prawnego
na 2 kwietnia 2007 r.
 Jak zmieniają się opłaty
za używanie lokalu mieszkalnego po uzyskaniu odrębnej własności?
Właściciel lokalu, któr y po
zawa rciu z e sp ółd z iel n ią no tarialnej umowy przeniesienia
własności lokalu pozostał w dalszym ciągu członkiem spółdzieln i, obowią za ny jest uczestn iczyć w wydatkach związanych
z eksploatacją i utrzymaniem:
swojego lokalu, nieruchomości
wspólnych i nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni.
Musi też uczestniczyć w zobowiązaniach spółdzielni z innych
tytułów przez uiszczanie opłat
zgodnie z postanowieniami statutu – na podstawie art. 4 ust. 2
Ustawy o spółdzielniach mieszka niowych (ok reś la nej w tym
w tekście jako USM).
Natomiast jeśli właściciel lokalu nie jest członkiem spółdzielni, jest zobowiązany uczestniczyć – stosownie do art. 4 ust. 4
USM – w wydatkach związanych
z eksploatacją i utrzymywaniem
nieruchomości wspólnych oraz
w innych kosztach zarządu tymi
nieruchomościami. Odbywa się to
na takich samych zasadach jakie
obowiązują członków spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 USM
(dotyczącego podziału pożytków
i innych przychodów z nieruchomości wspólnej).
dokończenie na str. 5

dokończenie ze str. 3

5. Rozliczenie ujemnego wyniku GZM SMLW „Popowice” przejętego bilansem
podziałowym z SMLW „Energetyk”
Osiedle Polana
Stan 31.03.2001
– przejęty bilansem podziałowym SMLW „Energetyk”
– 1.454.319,85 zł
Korekta o wynik c.o. I kw. 2001
(w bilansie podziałowym ujęto w wyniku)
+ 211.247,01 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------Faktyczny wynik z podziału
– 1.243.072,84 zł
Rozliczenie nadwyżki przychodów nad kosztami
za okres IV 2001 – XII 2006 (rozliczono w 2005 r.)
+ 1.243.072,84 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------WYNIK 31.12.2006 R.
0,00 zł
Osiedle Park
Stan 31.03.2001
– przejęty bilansem podziałowym SMLW „Energetyk”
– 2.686.917,10 zł
Korekta o wynik c.o. I kw. 2001
(w bilansie podziałowym ujęto w wyniku)
+ 164.276,61 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------Faktyczny wynik z podziału
– 2.522.640,49 zł
Rozliczenie nadwyżki przychodów nad kosztami
za okres IV 2001 – XII 2006 (rozliczono w 2005 r.)
+ 2.489.856,34 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------WYNIK 31.12.2006 R.
– 32.784,15 zł
Zadłużenie na 1 m2 w Zespole Nieruchomości nr 2 – Park po rozliczeniu nadwyżki
za 2006 r. wynosi 0,24 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania.
Zespół Nieruchomości nr 1 – Polana został w pełni rozliczony.
6. Sprawozdanie z windykacji zaległości czynszowych
Stan zadłużenia w opłatach czynszowych (per saldo) w skali Spółdzielni
Okres
Stan na 31.12.2005 r. (zł)
Stan na 31.12.2006 r. (zł)

Lokale mieszkalne
349.574,86
214.675,76

Lokale użytkowe
102.278,25
146.850,68

Razem
451.853,11
361.526,44

Zespół Nieruchomości nr 1 – Polana
Stan zaległości na lokalach mieszkalnych na 31.12.2005 r. (zł)
Stan zaległości na lokalach mieszkalnych na 31.12.2006 r. (zł)

70.828,66
67.825,08

W skali osiedla na 2.625 mieszkań na dzień 31.12.2006 r. zalegających powyżej
dwóch czynszów jest 108 lokatorów.
W okresie sprawozdawczym pracownicy działu czynszów wystosowali do lokatorów
474 wezwania do zapłaty zaległego czynszu wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę, w tym 120 wezwań przedsądowych wystawionych przez kancelarię prawną.
W wyniku działań windykacyjnych odzyskano kwotę 485.983,68 zł, z tego 447.490,00 zł
– należność główna, 38.493,68 zł – odsetki.
W 2006 r. założono 34 sprawy sądowe o zapłatę i 6 spraw o eksmisję.
Zarząd rozpatrzył pozytywnie 39 podań o rozłożenie zaległości na raty oraz skierował do Rady Nadzorczej 14 wniosków o wykluczenie ze Spółdzielni za zaległości
w opłatach czynszowych.
Na dzień 31.12.2006 r. utworzono rezerwę w wysokości 9.175,73 zł na zaległości,
których kwota przekracza wartość wkładu.
dokończenie na str. 5
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Zespół Nieruchomości nr 2 – Park
Stan zaległości na lokalach mieszkalnych na 31.12.2005 r. (zł)
Stan zaległości na lokalach mieszkalnych na 31.12.2006 r. (zł)

278.746,20
146.850,68

W skali osiedla na 2.903 mieszkań na dzień 31.12.2006 r. zalegających powyżej
dwóch czynszów jest 112 lokatorów.
W okresie sprawozdawczym pracownicy działu czynszów wystosowali do lokatorów 596 wezwań do zapłaty zaległego czynszu wraz z odsetkami ustawowymi za
zwłokę, w tym 163 wezwania przedsądowe wystawione przez kancelarię prawną.
W wyniku działań windykacyjnych odzyskano kwotę 701.362,28 zł, z tego
658.665,00 zł – należność główna, 42.697,28 zł – odsetki.
W 2006 r. założono 52 sprawy sądowe o zapłatę.
Zarząd rozpatrzył pozytywnie 57 podań o rozłożenie zaległości na raty oraz skierował do Rady Nadzorczej 24 wnioski o wykluczenie ze Spółdzielni za zaległości w opłatach czynszowych.
Na dzień 31.12.2006 r. utworzono rezerwę w wysokości 6.460,56 zł na zaległości, których kwota przekracza wartość wkładu.

Jest on również zobowiązany
uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości stanowiących mienie spółdzielcze, przeznaczonych do
wspólnego korzystania przez osoby
zamieszkujące w określonych budynkach na osiedlu.
Należy liczyć się z tym, że członkowie spółdzielni mogą ponosić niższe
opłaty eksploatacyjne, jeśli spółdzielnia będzie miała pożytki z prowadzenia działalności gospodarczej,
np. z wynajmu lokali użytkowych,
i przeznaczy je na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, co spowoduje obniżenie opłat wnoszonych przez
członków spółdzielni (art. 5 USM).

Lokale użytkowe
W skali Spółdzielni na 128 umów (najem lokali użytkowych, dzierżawy terenu,
reklamy) na dzień 31.12.2006 r. zalegających powyżej jednomiesięcznej opłaty
z tytułu umowy jest 10 firm.
W okresie sprawozdawczym pracownik odpowiedzialny za administrowanie lokalami użytkowymi wysłał do najemców 56 wezwań do zapłaty zaległego czynszu wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę oraz przeprowadził 165 rozmów
telefonicznych upominających o zalegających opłatach.
W wyniku działań windykacyjnych odzyskano kwotę 66.781,83 zł, z tego
62.971,05 zł – należność główna, 3.810,78 zł – odsetki.
W 2006 r. założono jedną sprawę sądową o zapłatę oraz skierowano do komornika jedną sprawę w celu egzekucji zasądzonych należności.
Zarząd rozpatrzył pozytywnie jedno podanie o rozłożenie zaległości na raty.
7. Podsumowanie stanu finansowego Spółdzielni
Spółdzielnia z podziału SM „Energetyk” według stanu na dzień 1.04.2001 r. przejęła wynik ujemny w kwocie –3.765.713,33 zł.
Wynik ten przez okres funkcjonowania Spółdzielni „Popowice”, tj. od 1.04.2001 r.
do 31.12.2006 r. został pomniejszony o 3.732.929,18 zł i na dzień 31.12.2006 r. wynosi –32.784,15 zł (w całości dotyczy Zespołu Nieruchomości nr 2 – Park).
W 2006 r. Spółdzielnia uzyskała nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie
+1.634.760,19 zł.
Wynik ten jest sumą wyników uzyskanych na ZN nr 1 – Polana i ZN nr 2 – Park oraz
na lokalach użytkowych. Po dokonaniu podziału wyniku z lokali użytkowych, który za 2006 r. wyniósł +2.298.809,36 na Zespoły Nieruchomości (podziału dokonano proporcją powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych), ostatecznie Zespół Nieruchomości nr 1 uzyskał wynik +746.243,88, natomiast Zespół Nieruchomości nr 2
uzyskał wynik +888.516,31; w całości został przeznaczony na pokrycie pozostałego
z podziału SM „Energetyk” ujemnego wyniku. W ostatecznym rozliczeniu na 2007
r. na Zespole Nieruchomości nr 2 pozostało do rozliczenia tylko –32.784,15 zł.
Ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra.
8. Zamierzenia na kolejne lata 2007-2008
Zarząd Spółdzielni przewiduje w latach 2007-2008 konsekwentne działania zmierzające do:
dokończenie na str. 6

 Czy spółdzielnia mieszkaniowa,
ubezpieczając budynek (stanowiący dotychczas majątek spółdzielni),
może żądać od właściciela wyodrębnionego lokalu partycypowania
w ubezpieczeniu budynku w części
przypadającej na jego lokal (który
nie jest majątkiem spółdzielni)?
Ubezpieczenie budynku należy
do kosztów zarządu nieruchomością
wspólną, a obowiązek uczestniczenia
w takich kosztach obciąża właścicieli
lokali zarówno będących, jak i niebędących członkami spółdzielni. Wynika to z art. 4 ust. 2 i 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Zapraszamy do kolejnego wydania „Naszych Popowic” .

Dyżur radnej
z Popowic
Informujemy, że najbliższy
dyżur radnej Rady Miejskiej
Wrocławia Marii Zawartko
będzie mieć miejsce
24 kwietnia o godz. 18.
Zapraszamy do siedziby SMLW
„Popowice”
przy ul. Popowickiej 28.
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Z naszej
biblioteki
W kolejnym numerze „Naszych
Popowic” chciałabym umieścić informacje dotyczące dwóch inicjatyw
biblioteki, skierowane do mieszkańców Popowic.
Pierwszą jest WIERSZ MIESIĄCA. Jest to propozycja dla wszystkich chętnych, młodszych i starszych,
piszących wiersze. Od lutego br.
prezentujemy jeden wiersz i krótką
informację o autorze. W lutym była to twórczość Ryszarda Pelczara,
w marcu – Ireny Balik, w kwietniu
będzie Marii Piss, a w maju – Marii
Świerczyńskiej. Tematyka wierszy
jest dowolna, a jedynym kryterium
wyboru jest decyzja samego autora.
Zainteresowanie czytelników prezentowaną poezją jest bardzo duże.
Ideą WIERSZA MIESIĄCA jest zaproszenie poetów-amatorów do zaprezentowania swojej twórczości
szerszym kręgom odbiorców. Biblioteka publiczna wydaje się bardzo dobrym miejscem dla takiej promocji.
Druga propozycja biblioteki to
zaproszenie czytelników do bezpłatnego korzystania z internetu.
Od września 2006 r. biblioteka
posiada 4 dodatkowe stanowiska
komputerowe z dostępem do internetu oraz skaner i drukarkę. Głównie korzystają z tych stanowisk
uczniowie gimnazjum, ale także
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 3. Wyszukują m.in. informacje
z multimedialnych wydawnictw:
– Atlas świata PWN,
– Wielka encyklopedia powszechna PWN,
– Słowniki PWN.
Oczywiście komputery służą też
rozrywce i relaksowi.
Docierają też do nas prośby i sugestie od czytelników starszych, którzy
chętnie przyszliby do biblioteki, aby
zapoznać się z możliwościami internetu i katalogu komputerowego Aleph.
Pracownicy biblioteki bardzo chętnie
i pozytywnie odpowiedzą na taką propozycję i będą służyć swoją wiedzą.
Zapraszam serdecznie.
Anna Tomaszewicz
Kierownik Filii nr 10 MBP
przy ul. Jeleniej 7

dokończenie ze str. 5

a) odzyskania pozostałego majątku wspólnego po podziale SM „Energetyk” i wykorzystania tych środków na cele wskazane przez Zebrania Grup i Zebranie Przedstawicieli;
b) zakończenia procesu zamiany wzajemnej gruntów z Gminą Wrocław, w tym
przejęcia na własność działek o charakterze inwestycyjnym przy ul. Legnickiej
(ZN nr 1) po ich geodezyjnym podziale;
c) rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji na działkach nr 4/21 i nr 4/5
zgodnie z uchwałami Zebrań Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli
podjętymi w lutym i marcu 2007 r.;
d) dalszego modernizowania zasobów poprzez roboty realizowane w ramach funduszu remontowego;
e) całkowitego zredukowania strat bilansowych przejętych po SM „Energetyk”, które pozostały w Zespole Nieruchomości nr 2 – Park.
Działalność inwestycyjna
Zarząd Spółdzielni, nie chcąc dopuścić do sytuacji, jaka miała miejsce
w związku z terenami przy ul. Wejherowskiej, które Spółdzielnia utraciła, nie
zaciągając kredytu i nie zakupując tej ziemi, oraz mając na uwadze realną możliwość utraty przez SM „Popowice” gruntów inwestycyjnych zlokalizowanych
przy ul. Legnickiej pomiędzy pawilonem „Kwadrat” i przychodnią, uznał za celowe podjęcie działań zmierzających do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem określonym w akcie notarialnym użytkowania wieczystego. W tym celu
skierował w maju 2006 r. wniosek do poprzedniej Rady Nadzorczej o podjęcie
uchwały zabezpieczającej środki na sfinansowanie projektów koncepcyjnych pod
realizację inwestycji przy ul. Legnickiej 57 („Kwadrat”) i 59 (wolny teren inwestycyjny). Wniosek ten nie znalazł zrozumienia w Komisji Inwestycyjnej i tym
samym ówczesna Rada nie nadała mu dalszego biegu.
Mając na uwadze sygnały, jakie szły z Urzędu Miasta w trakcie rozmów o zamianie wzajemnej gruntów, które wskazywały na zainteresowanie Gminy terenem inwestycyjnym przy ul. Legnickiej, Zarząd w sierpniu 2006 r. ponowił swój
wniosek do nowo wybranej Rady Nadzorczej.
Po analizie i wszechstronnym rozpatrzeniu tematu przez Komisję Rewizyjną podjęta została w dniu 14.12.2006 r. uchwała obligująca Zarząd do wstępnego przygotowania – pod obrady Zebrań Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli – tematu wykorzystania terenów inwestycyjnych przy ul. Legnickiej.
Uchwała Rady Nadzorczej zakładała m.in. sondaż rynku w drodze ogłoszenia
o zaproszeniu chętnych do współpracy kontrahentów, a także uzyskanie opinii
prawnej co do możliwości udziału Spółdzielni jako inwestora, udziałowca bądź
zleceniodawcy pod kątem późniejszego wyboru formy prawnej podmiotu realizującego inwestycję. Uchwała Rady zakreślała równocześnie termin przeprowadzenia Zebrań Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli w tej sprawie
najpóźniej do końca kwietnia 2007 r.
Zarząd spełnił warunki nakreślone uchwałą Rady Nadzorczej i przeprowadził
zebrania grup oraz Zebrania Przedstawicieli w miesiącach luty-marzec 2007 r.;
podjęto na nich uchwały umożliwiające podjęcie działalności inwestycyjnej i zagospodarowanie działek nr 4/21 i nr 4/5.
Uchwały organów statutowych otwierają Zarządowi drogę do wyłonienia
w drodze przetargu współudziałowca w spółce celowej realizującej inwestycję,
podpisania aktu notarialnego spółki zabezpieczającego maksymalnie interesy
SM „Popowice”, prace koncepcyjne i projektowe oraz w końcu samą realizację
zadania. Przewidujemy, że po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i uzgodnień cykl realizacyjny nie powinien trwać dłużej niż 36 miesięcy, w przypadku
pozytywnego przebiegu realizacji każdego z etapów.
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SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”
z działalności za 2006 rok
Skład osobowy i struktura wewnętrzna Rady Nadzorczej
Działalność Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym należy podzielić na dwa etapy: etap pierwszy – od 1.01.2006 r.
do 24.06.2006 r. – to funkcjonowanie Rady Nadzorczej drugiej kadencji; etap drugi – od 24.06.2006 r. do 31.12.2006 r. – to
funkcjonowanie Rady Nadzorczej trzeciej kadencji wybranej na Zebraniach Grup Członkowskich w maju 2006 r.
Do 24 czerwca 2006 r., tj. do Zebrania Przedstawicieli, na którym stosownie do §76 statutu dokonano ogłoszenia Rady Nadzorczej
kolejnej kadencji, Rada działała w składzie: przewodniczący – Władysław Jaśkowiak, wiceprzewodniczący – Bolesław Proga,
sekretarz – Urszula Masłowska, członkowie – Jan Cieszkowski, Józef Borejko, Józef Bidziński, Zbigniew Birecki, Kazimierz
Piecka, Edward Szufranowicz, Ryszard Siewak.
W skład Rady Nadzorczej nowej kadencji weszły następujące osoby: przewodnicząca – Danuta Połubińska-Adamowicz,
wiceprzewodnicząca – Halina Czapnik, sekretarz – Irena Łabędzka, członkowie – Waldemar Parkitny, Eugeniusz Dąbrowski,
Maria Krajcer, Tomasz Kapłon, Ryszard Siewak, Jan Kaźmierczak, Józef Cencora.
O jakości i efektywności pracy organu kolegialnego jakim jest Rada Nadzorcza w dużej mierze decyduje przyjęta organizacja
pracy, stąd też zarówno Rada poprzedniej kadencji, jak i Rada obecnej kadencji zwracały na ten aspekt w okresie sprawozdawczym
szczególną uwagę.
Analogicznie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak też w 2006 r. podstawowy ciężar organizowania pracy
Rady spoczywał na prezydium, które ustalało terminy posiedzeń Rady, określało ich porządek, nadzorowało przygotowanie
materiałów oraz rozdzielało korespondencję kierowaną do Rady.
Bieżąca działalność Rady Nadzorczej nie byłaby możliwa bez komisji problemowych. Swoje zadania statutowe Rada Nadzorcza
drugiej kadencji realizowała przy pomocy czterech stałych komisji problemowych, a mianowicie: Komisji Rewizyjnej
– przewodniczący Jan Cieszkowski, Komisji GZM – przewodniczący Józef Bidziński, Komisji Samorządowo-Statutowej –
przewodniczący Edward Szufranowicz, Komisji Inwestycyjnej – przewodniczący Kazimierz Piecka.
Obecna Rada Nadzorcza, która składa sprawozdanie, również powołała cztery komisje problemowe: Komisję Rewizyjną –
przewodniczący Waldemar Parkitny, Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – przewodniczący Eugeniusz Dąbrowski,
Komisję Samorządowo-Statutową – przewodnicząca Maria Krajcer, Komisję Kultury i Rekreacji – przewodniczący Tomasz Kapłon.
Stosownie do zakresów uprawnień określonych w regulaminach poszczególnych komisji przygotowywały one i przedstawiały na
posiedzeniach plenarnych te zagadnienia, które wynikały z ich planów pracy, a ponadto tematy skierowane przez Radę Nadzorczą
do merytorycznej obróbki przez daną komisję. Większość decyzji jakie Rada podejmowała w okresie sprawozdawczym miała
swoje oparcie w opiniach i wnioskach komisji.
Działalność merytoryczna Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym w pełnym zakresie realizowała swoje uprawnienia nadane jej przez ustawę Prawo
spółdzielcze i statut SMLW „Popowice”. Decyzje jakie zapadały na posiedzeniach Rady w ciągu roku 2006 obejmowały
całokształt działalności Spółdzielni.
Szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni miały zawsze, a więc także w okresie sprawozdawczym,
te uprawnienia Rady Nadzorczej, które wiążą się z nadzorem i kontrolą nad działalnością Spółdzielni.
Nie mniej istotne dla działalności Spółdzielni są uprawnienia o charakterze normatywnym i zarządzającym Rady oraz jej
funkcja reprezentacyjna. Rada Nadzorcza w roku 2006 korzystała z każdego z tych uprawnień.
Jak już wcześniej wspomniano, zgodnie z przyjętą przez Radę strukturą wewnętrzną tak poprzedniej, jak i obecnej kadencji,
w ramach tego organu funkcjonowały cztery komisje problemowe. Ich zasadnicze zadanie sprowadzało się do merytorycznego
przygotowania materiałów na posiedzenia plenarne.
Ramy tego sprawozdania nie pozwalają wyliczyć wszystkich spraw, tematów i problemów, którymi komisje się zajmowały,
dlatego prezentacja zostanie ograniczona do niezbędnego minimum obejmującego te zagadnienia, które wydały się Radzie
Nadzorczej najistotniejsze.
Komisje problemowe Rady Nadzorczej II kadencji działające od 1.01.2006 r. do 24.06.2006 r.
I . Komisja Rewizyjna
Skład komisji: przewodniczący – J. Cieszkowski, zastępca przewodniczącego – E. Szufranowicz, członkowie – B. Proga, J. Borejko.
dokończenie na str. 8
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dokończenie ze str. 7

W okresie swej działalności komisja odbyła 6 posiedzeń, na których dokonała analizy oraz kontroli następujących tematów:
1. kontrola prac remontowych wykonywanych w 2005 r. przez wykonawców zewnętrznych
2. wyniki z działalności Spółdzielni w 2005 r.;
3. zaległości czynszowe i windykacja w 2005 r. oraz za I kwartał 2006 r.;
4. analiza sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2005 r.;
5. analiza wykonania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w 2005 r.;
6. wyniki Spółdzielni za I kwartał 2006 r.
II. Komisja GZM
Skład komisji: przewodniczący – J. Bidziński, zastępca przewodniczącego – Zb. Birecki, członkowie – J. Cieszkowski,
R. Siewak. W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 5 posiedzeń zakończonych protokołem. W zainteresowaniu komisji
znalazły się m.in. takie tematy jak:
1. przeglądy placów zabaw w obu zespołach nieruchomości;
2. analiza umów zawartych z operatorami telewizji kablowej;
3. kontrola rozliczenia zużycia wody na obu osiedlach i analiza porównawcza z okresem poprzednim;
4. przegląd pomieszczeń ogólnego użytku;
5. przekazanie sieci wodociągowej na rzecz MPWiK;
6. budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej przy ul. Wejherowskiej;
7. wymiana instalacji odgromowej na osiedlu Park.
III. Komisja Samorządowa
Skład komisji: przewodniczący – E. Szufranowicz, zastępca przewodniczącego – U. Masłowska, członkowie – Wł. Jaśkowiak,
J. Borejko, K. Piecka. W I półroczu roku 2006 komisja odbyła 6 protokołowanych posiedzeń. Główne zagadnienia jakie zgodnie
z kompetencjami należą do komisji i którymi się w tym okresie zajmowała to w szczególności:
1. opiniowanie podań o przywrócenie członkostwa w związku z ustaniem przyczyn wykluczenia;
2. rozpatrywanie propozycji zmian statutowych;
3. opiniowanie projektów regulaminów wewnętrznych Spółdzielni;
4. rozpatrywanie i opiniowanie odwołań i skarg członków dotyczących spraw samorządowych;
5. ocena wykonania uchwał i wniosków grup członkowskich i Zebrania Przedstawicieli przyjętych w 2005 r.;
6. ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków zgłaszanych przez członków do Rady Nadzorczej, Rad Osiedlowych
i Zarządu Spółdzielni.
IV. Komisja Inwestycyjna
Skład komisji: przewodniczący – K. Piecka, zastępca przewodniczącego – J. Bidziński, członkowie – R. Siewak, Zb. Birecki.
W okresie działalności komisja odbyła 6 posiedzeń i zajmowała się m.in. następującymi tematami:
1. kontrola dokumentacji dotyczącej wymiany poziomów wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji;
2. zapoznanie się z ekspertyzą techniczną pawilonu „Kwadrat”;
3. anteny telefonii cyfrowej na terenie Popowic;
4. opinia w sprawie planowanej realizacji Centrum Handlowo-Usługowego przy ul. Popowickiej – Wejherowskiej;
5. opinia w kwestii zaciągnięcia kredytu na zakup gruntu przy ul. Wejherowskiej;
6. opinia w temacie zamiany gruntów z Gminą Wrocław;
7. zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków na projekty koncepcyjne inwestycji na działkach przy ul. Legnickiej;
8. parking przy ul. Rysiej.
Komisje problemowe Rady Nadzorczej III kadencji działające od 24.06.2006 r. do 31.12.2006 r.
I. Komisja Rewizyjna
Skład komisji: przewodniczący – W. Parkitny, zastępca przewodniczącego – E. Dąbrowski, członkowie – I. Łabędzka,
H. Czapnik. Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 5 protokołowanych posiedzeń, podczas których zajmowała się m.in.
tak istotnymi sprawami jak:
1. zapoznanie się z danymi finansowymi Spółdzielni za I półrocze 2006 r. i sformułowanie wniosków w tym zakresie;
2. analiza wniosku Zarządu w zakresie podjęcia działalności inwestycyjnej;
3. wstępne zapoznanie się z planem finansowym Spółdzielni na 2007 r.;
4. analiza projektu struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2007 r.;
5. opiniowanie wniosku w przedmiocie stawki za zarządzanie w 2007 r.;
6. wybór podmiotu do badania bilansu za 2006 r.;
7. analiza projektów planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni na 2007 r.;
8. analiza ofert ubezpieczycieli majątku Spółdzielni na 2007 r.
dokończenie na str. 9
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dokończenie ze str. 8

II. Komisja GZM
Skład komisji: przewodniczący – E. Dąbrowski, zastępca przewodniczącego – J. Cencora, członkowie – M. Krajcer, I. Łabędzka,
R. Siewak. Podczas swojej działalności w roku sprawozdawczym Komisja GZM Rady trzeciej kadencji odbyła 7 protokołowanych
posiedzeń, na których rozpatrywała cały wachlarz spraw będących w zakresie jej właściwości. Do najważniejszych należały:
1. wyniki finansowe i wykonanie planu remontów za I półrocze 2006 r.;
2. odbiory techniczne i przeglądy – propozycje regulacji zasad ich przeprowadzania;
3. przeglądy urządzeń wentylacyjnych i gazowych;
4. opiniowanie korekt planów rzeczowo-finansowych remontów;
5. opiniowanie propozycji planów remontowych na 2007 r.;
6. kontrola rozliczenia energii cieplnej w ZN nr 1;
7. wstępne opinie do projektu nowelizacji regulaminu Rady Osiedla.
III. Komisja Samorządowo-Statutowa
Skład komisji: przewodniczący – M. Krajcer, zastępca przewodniczącego – J. Kaźmierczak, członkowie – D. Połubińska-Adamowicz, H. Czapnik, T. Kapłon. W II półroczu 2006 r. komisja odbyła 6 protokołowanych posiedzeń, na których omawiała
m.in. takie tematy jak:
1. działalność tzw. komisji społecznej na osiedlu Park;
2. zajęcie stanowiska w sprawach zgłaszanych przez lokatorów oraz rozpatrywanie skarg w zakresie leżącym w kompetencji komisji;
3. opiniowanie projektu zmian w regulaminie Rady Osiedla i innych regulaminów wewnętrznych Spółdzielni;
4. przegląd i ocena realizacji wniosków Zebrań Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli przyjętych w 2006 r.
5. opiniowanie podań o przywrócenie członkostwa w Spółdzielni.
IV. Komisja Kultury i Rekreacji powołana na posiedzeniu konstytuującym w dniu 4.07.2006 r.
Skład komisji: przewodniczący – T. Kapłon, zastępca przewodniczącego – W. Parkitny, członkowie – D. Połubińska-Adamowicz,
R. Siewak, J. Cencora, J. Kaźmierczak. W okresie sprawozdawczym komisja zebrała się na 6 protokołowanych posiedzeniach.
W tym okresie zajmowała się szeregiem spraw, z których najważniejsze to:
1. kierunki rozwoju działalności kulturalnej i rekreacyjnej w SM „Popowice”;
2. ustalenie zasad współpracy komisji z Radami Osiedli i podmiotami funkcjonującymi na Popowicach (szkoły, kluby,
biblioteka, harcerze, trener osiedlowy itp.);
3. organizacja Wszechnicy Popowickiej popularyzującej wśród mieszkańców wiedzę z różnych dziedzin;
4. zmiana częstotliwości wydawania gazety „Nasze Popowice” w 2007 r. i zawartość merytoryczna gazety;
5. opiniowanie regulaminów wewnętrznych Spółdzielni.
Rada Nadzorcza w roku sprawozdawczym odbyła 15 posiedzeń plenarnych, z czego Rada Nadzorcza ustępująca spotykała się
6 razy, natomiast Rada obecnej kadencji obradowała na 9 posiedzeniach plenarnych.
Liczba uchwał podjętych w roku sprawozdawczym to odpowiednio: 45 uchwał przyjętych przez Radę poprzedniej kadencji,
53 uchwały przyjęte przez Radę obecnej kadencji.
Do realizacji w tym samym okresie Rada Nadzorcza przyjęła 64 wnioski, z czego poprzednia kadencja 28 i obecna 36.
Wnioskodawcami były zarówno komisje problemowe, jak i indywidualni członkowie Rady, a także Zarząd Spółdzielni.
Uchwały Rady Nadzorczej
Uchwały Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji dotyczyły m.in.:
– uchylenia uchwał o wykluczeniu ze Spółdzielni (11 uchwał);
– wykluczenia ze Spółdzielni za uchylanie się od wnoszenia opłat (11 uchwał);
– zatwierdzenia regulaminów lub wprowadzenia zmian i nowelizacji w obowiązujących regulaminach (4 uchwały);
– spraw terenowo-prawnych (2 uchwały);
– przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2005 r.;
– spraw związanych z lokalami użytkowymi i szeroko rozumianej gospodarki zasobami, w tym dot. zawarcia przez Zarząd
umowy dzierżawy z Jeronimo Martins i prowadzenia rozmów z inwestorem Centrum Handlowo-Usługowego;
– opłat za wieczyste użytkowanie, podatku gruntowego i podatku od nieruchomości na wyodrębnione nieruchomości;
– podziału członków na Grupy Członkowskie.
Mając na uwadze zakres i przedmiot uchwał Rady Nadzorczej obecnej kadencji, można je podzielić na następujące grupy:
1. sprawy finansowe i gospodarcze;
2. sprawy członkowskie;
3. regulaminy i inne regulacje wewnętrzne;
4. sprawy techniczno-inwestycyjne i eksploatacyjne;
5. sprawy organizacyjno-samorządowe i terenowo-prawne.
dokończenie na str. 10
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Ad. 1
Podejmując uchwały z zakresu finansowo-gospodarczego, Rada Nadzorcza w pełni wykorzystała swoje ustawowe i statutowe
uprawnienia nadzorczo-kontrolne. Uchwały obejmujące ten zakres dotyczyły w szczególności:
– dochodzenia należności od dłużników na drodze egzekucji z ograniczonego prawa rzeczowego;
– ujęcia w planie finansowym na 2007 r. środków finansowych na organizację Festynu Popowickiego;
– korekty planów rzeczowo-finansowych remontów ZN nr 1 i ZN nr 2;
– określenia wysokości bonifikaty przy przekształceniu prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe;
– zabezpieczenia w planie finansowym Spółdzielni środków na działalność Wszechnicy Popowickiej;
– zatwierdzenia planów finansowo-gospodarczych Spółdzielni na 2007 r., w tym m.in. stawek opłat czynszowych, struktury
organizacyjnej i zatrudnienia, planów remontowych;
– wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2006 r.;
– wyboru ubezpieczyciela majątku Spółdzielni na 2007 r.
Ad. 2
W zakresie spraw członkowskich uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą w okresie sprawozdawczym dotyczyły:
– wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni (wykluczono 8 członków);
– uchylenia uchwały o wykluczeniu w związku z ustaniem jego przyczyny (przywrócono członkostwo 3 osobom).
Ad. 3
Rada Nadzorcza swoje funkcje normatywne realizowała poprzez uchwalanie regulaminów oraz zmiany i nowelizacje
w istniejących regulaminach. W tym zakresie Rada Nadzorcza uchwaliła:
– Regulamin Komisji Kultury i Rekreacji;
– Regulamin Komisji Samorządowo-Statutowej;
– Regulamin Komisji Rewizyjnej;
– nowelizację do regulaminu rozliczania kosztów energii cieplej.
Ad. 4
Dla członków zamieszkałych zawsze najistotniejsza była i pozostaje nadal ta sfera działalności Spółdzielni, która przekłada
się bezpośrednio na poczucie komfortu i jakości życia wynikającego z przynależności do społeczności spółdzielczej. Takie
oczekiwania winna spełniać odpowiednio ukierunkowana działalność eksploatacyjna i techniczna Spółdzielni. Rada Nadzorcza,
mając tego pełną świadomość, podejmowała w tym zakresie szereg uchwał. Uchwalono:
– upoważnienie Zarządu do wszczęcia procedury związanej z realizacją inwestycji – parkingu przy ul. Starogranicznej;
– przywrócenie stanu pierwotnego części wspólnych korytarzy zabudowanych niezgodnie z przepisami prawa;
– zlecenie docieplenia stropodachów w budynkach ZN nr 2 na warunkach finansowych z przetargu;
– zlecenie remontu dodatkowych dźwigów w ZN nr 1 i ZN nr 2.
Ad. 5
Do najistotniejszych uchwał w zakresie spraw organizacyjnych i terenowo-prawnych podjętych w drugiej połowie 2006 r. przez
Radę Nadzorczą obecnej kadencji należy zaliczyć uchwały dotyczące:
– wytypowania członków Rady do udziału w przetargach na uzyskanie własnościowego prawa do mieszkania;
– pobierania i przeglądania korespondencji kierowanej do Rady Nadzorczej;
– postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie anteny telefonii cyfrowej przy
ul. Wejherowskiej 49;
– organizacji Festynu Popowickiego przez zewnętrzną agencję artystyczną;
– zaskarżenia do sądu administracyjnego sprawy dotyczącej obiektu przy ul. Popowickiej 28a.
Wnioski Rady Nadzorczej
Wnioski Rady Nadzorczej, podobnie jak uchwały, można podzielić tematycznie na:
1. wnioski dotyczące bieżącej eksploatacji i poprawy obsługi mieszkańców;
2. wnioski natury organizacyjnej;
3. wnioski w zakresie spraw członkowskich i lokalowych;
4. wnioski z zakresu spraw finansowych i gospodarczych.
W okresie sprawozdawczym, tj. w 2006 r., Rady Nadzorcze poprzedniej i obecnej kadencji przyjęły do realizacji następujące wnioski:
I. Wnioski z zakresu eksploatacji i poprawy obsługi mieszkańców, w tym m.in.:
– prowadzenie rozmów z TELKĄ w sprawie oferty dla osiedla Polana;
– utrzymanie porządku wokół śmietnika przy ul. Wejherowskiej;
dokończenie na str. 11
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negatywna opinia w sprawie lokalizacji warzywniaka przy ul. Popowickiej 102;
przyspieszenie sprawy realizacji parkingu przy ul. Starogranicznej;
rozważenie zaprojektowania dodatkowych parkingów na terenach niezagospodarowanych;
odnowienie blokad na wejściach ciągów pieszych;
opracowanie kompleksowego projektu organizacji ruchu i ciągów pieszo-jezdnych;
przyspieszenie demontażu wentylatorów zainstalowanych w mieszkaniach niezgodnie z prawem;
unormowanie sprawy korzystania z kortów tenisowych i nadzoru w tym zakresie;
podjęcie współpracy z dostawcą bram wejściowych celem poprawy funkcjonowania zamków;
zabezpieczenie interesów Spółdzielni przy umowach z kontrahentami zewnętrznymi naruszającymi w trakcie robót stan
terenów i gruntów SMLW „Popowice”;
– udrożnienie wszystkich korytarzy na jedenastych piętrach, blokowanych przez samowolne zabudowy;
– kontynuacja rozmów z MPWiK w sprawie przekazania sieci;
– załatwienie sprawy przemarzań w mieszkaniach.
II. Wnioski natury organizacyjnej:
– zatwierdzenie do realizacji planów pracy komisji problemowych Rady Nadzorczej;
– przygotowanie przez Zarząd propozycji zmian w regulaminach;
– przekazanie Radom Osiedli projektu zmian statutowych;
– udostępnianie sali konferencyjnej na zebrania mieszkańców;
– rozbudowa strony www Spółdzielni;
– opinia w sprawie zamiany działek;
– zmiany w porządku obrad Zebrań Grup Członkowskich;
– zobowiązania organów statutowych do przestrzegania prawa w związku z działalnością tzw. komisji społecznej;
– upoważnienia Komisji Samorządowo-Statutowej do sprawdzenia protokołów Rady Osiedla Park.
III. Wnioski z zakresu spraw członkowskich i lokalowych oraz porządku domowego i zasad współżycia:
– wyjaśnienie zajmowania pomieszczeń dodatkowych bez tytułu prawnego;
– wynajem powierzchni na tablicach ogłoszeń pod kampanię wyborczą;
– udzielenie przez Zarząd i Radę odpowiedzi skarżącym się lokatorom;
– podjęcie działań celem wyeliminowania przypadków zakłócania ciszy nocnej.
IV. Wnioski z zakresu spraw finansowych i gospodarczych:
– utrzymanie podziału kosztów centralnego ogrzewania;
– przyjęcie sprawozdania finansowego za 2006 r. zgodnie z opinią biegłego rewidenta;
– przyjęcie informacji o wynikach działalności Spółdzielni za I półrocze 2006 r.
Swoje zadania statutowe Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym realizowała, współpracując z Radami Osiedlowymi,
szczególnie w przypadkach dotyczących rozwiązywania konfliktów międzysąsiedzkich czy funkcjonowania lokali użytkowych
infrastruktury osiedli. Najważniejsza płaszczyzna współpracy z Radami Osiedli dotyczyła opiniowania przez te Rady projektów
planów remontowych oraz korekt do tych planów przed ich uchwaleniem przez Radę Nadzorczą.
W okresie sprawozdawczym członkowie Rady Nadzorczej byli aktywnymi uczestnikami zarówno komisji przetargowych –
tak jeżeli chodzi o roboty, dostawy i usługi, jak też zbycia własnościowego prawa do mieszkania – jak również brali udział
w komisjach odbiorowych i przeglądach robót.
W sprawozdaniu Rady Nadzorczej siłą rzeczy nie można opisać całorocznej jej działalności i wszystkich spraw, którymi się
zajmowała, dlatego wymieniono je hasłowo, aby członkowie Spółdzielni mieli przynajmniej świadomość tego, jak szeroki jest
to wachlarz zagadnień.
Rada Nadzorcza chce podkreślić, że nie zaniedbując innych tematów, zasadniczą uwagę skupiała na kwestiach natury finansowo-gospodarczej. Sojusznikiem w tych działaniach był dla Rady Zarząd Spółdzielni, który nadal prowadził konsekwentną politykę
ekonomiczną oraz w sposób analityczny i przemyślany zarządzał Spółdzielnią w okresie sprawozdawczym.
Dało to efekt w postaci kolejnej nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2006 w kwocie 1.634.760,19 zł.
Komisja Rewizyjna Rady w dniu 26.03.2007 r. przeanalizowała wyniki ekonomiczne Spółdzielni za 2006 r. i po zapoznaniu
się z opinią i raportem biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni stwierdziła, że wyniki finansowe
Spółdzielni są korzystne, a z opinii biegłego wynika, że sprawozdanie finansowe oceniono jako rzetelne, oparte o prawidłowo
prowadzone księgi rachunkowe.
Mając to na uwadze, Rada Nadzorcza w dniu 27.03.2007 r. podjęła uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2006 (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych).
Rada postanowiła równocześnie rekomendować powyższe sprawozdanie Zebraniu Przedstawicieli celem jego zatwierdzenia.
dokończenie na str. 12
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Rada Nadzorcza za niezwykle ważną w okresie sprawozdawczym sprawę uznaje przyjęcie uchwały o podjęciu działań wstępnych
dotyczących zagospodarowania inwestycyjnego terenów przy ul. Legnickiej. Temat zainicjowany przez Zarząd znalazł
zrozumienie u większości członków Rady Nadzorczej, a to pozwoliło nadać mu dalszy bieg, którego pierwszym zwieńczeniem
były pozytywne uchwały Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli w dniu 10.03.2007 r.
Zakończenie i podsumowanie
Rada Nadzorcza, uwzględniając wszystkie swoje działania oraz podjęte uchwały i przyjęte wnioski, uważa, że w roku 2006
realizowała swoje zadania w zgodzie ze statutem i żywotnymi interesami wszystkich członków Spółdzielni.
Uprawnienia nadzorczo-kontrolne Rady pozwalały jej na takie ukierunkowanie funkcjonowania Spółdzielni, aby wspólnie
z Zarządem realizować oczekiwania mieszkańców, podejmując decyzje optymalne, poddane wcześniej głębokiej analizie co do
ich racjonalności i celowości.
W ocenie Rady Nadzorczej efekty jej pracy oraz uzyskane wyniki ekonomiczne za rok sprawozdawczy uzasadniają zatwierdzenie
sprawozdania Rady przez Zebranie Przedstawicieli i o podjęcie takiej uchwały Rada wnioskuje do Zebrania Przedstawicieli.
Równocześnie jako organ kontrolujący wszelkie działania Zarządu, Rada Nadzorcza stwierdza, że były one realizowane w roku
sprawozdawczym w sposób prawidłowy i to upoważnia Radę do wnioskowania o przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2006 r.
przez Zebranie Przedstawicieli.
Rada wnosi do Zebrania Przedstawicieli o przyjęcie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2006 r. oraz udzielenie
absolutorium wszystkim członkom Zarządu, jako konsekwencję pozytywnej opinii Rady Nadzorczej o działalności Zarządu
w okresie poddawanym ocenie przez najwyższy organ SMLW „Popowice”.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Danuta Połubińska-Adamowicz

Opinia biegłego rewidenta
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawą o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz Ustawą
o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 4, poz. 27 z 2001 r.
z późn. zm.), Spółdzielnia jak co roku dokonała zamknięcia
ksiąg rachunkowych i sporządziła sprawozdanie finansowe
(bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym) za rok 2006.
Sprawozdanie to zostało zbadane przez biegłego rewidenta
Andrzeja Wojtusia – firma ANMA DKF z siedzibą we Wrocławiu – zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Nadzorczą.
Raport z badania sprawozdania finansowego i ocenę sytuacji
finansowej Spółdzielni biegły rewident przedstawił na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.03.2007 r. Rada Nadzorcza
po zapoznaniu się z raportem przyjęła sprawozdanie finansowe
za rok 2006 na posiedzeniu w dniu 27.03.2007 r.
Poniżej prezentujemy fragment opinii biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie.
„Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie
– w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów
i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową
ocenę sprawozdania finansowego. Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.
Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące
dane liczbowe i objaśnienia słowne:

• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne
dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2006 roku, jak też wyniku finansowego za
rok obrotowy 1.01 – 31.12.2006,
• sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach,
zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych,
• jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa.
Sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumieniu
art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego,
są z nim zgodne.”
Podsumowując:
1. Wyniki ekonomiczne Spółdzielni wskazują na racjonalne
zarządzanie zasobami.
2. Wysoka nadwyżka przychodów nad kosztami osiągnięta w roku 2006 pozwoliła Zarządowi, przy niezmienionej
stawce opłaty eksploatacyjnej, zredukować przejęty z podziału Spółdzielni „Energetyk” ujemny wynik finansowy
o 3.732.929,18 zł (co daje 99,13% całego przejętego ujemnego wyniku). W 2006 r. na zmniejszenie ujemnego wyniku
przeznaczono z wygospodarowanej nadwyżki przychodów
nad kosztami kwotę 888.516,31 zł i obejmuje ona w całości
wynik Zespołu Nieruchomości nr 2 (Park).
3. Wskaźnik zadłużenia czynszowego za 2006 r. kształtuje się
na poziomie 3,3% i jest mniejszy w stosunku do roku 2005
o 0,3%, co świadczy o bardzo dobrej windykacji należności.
4. Polityka finansowa Zarządu zapewnia stabilny poziom
płynności finansowej Spółdzielni.
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SPRAWOZDANIE
Rady Osiedla Popowice-Polana
za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
W okresie sprawozdawczym na osiedlu Polana działały dwie Rady Osiedla. Do 3.06.2006 r. działała Rada Osiedla w składzie:
przewodniczący – Danuta Połubińska-Adamowicz, zastępca przewodniczącego – Eugeniusz Dąbrowski, sekretarz – Jan Hajłasz,
członkowie – Andrzej Czycz, Maria Krajcer, Anna Sławińska, Karol Stryczek.
Po wyborach, od 29.06.2006 r., działała Rada Osiedla w następującym składzie: przewodniczący – Jan Cieszkowski, zastępca
przewodniczącego – Józef Borejko, sekretarz – Wiesława Idzikowska, członkowie – Jan Hajłasz, Władysław Jaśkowiak, Witold
Waszczyński, Karol Stryczek.
Rada Osiedla, zgodnie z regulaminem, powołała dwie komisje stałe:
1. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi: przewodniczący – Władysław Jaśkowiak, członkowie – Jan Cieszkowski,
Karol Stryczek
2. Komisja Samorządowo-Kulturalna: przewodniczący – Jan Hajłasz, członkowie – Józef Borejko, Wiesława Idzikowska,
Witold Waszczyński
W roku 2006 Rada Osiedla odbyła 14 posiedzeń plenarnych oraz 12 posiedzeń prezydium i każdej komisji. Praca Rady Osiedla
i komisji odbywa się w oparciu o roczne plany pracy.
W wykonywaniu swoich zadań Rada Osiedla współpracowała z Zarządem Spółdzielni, Radą Nadzorczą, Gimnazjum nr 1,
Szkołą Podstawową nr 3, Przedszkolem nr 104, Filią nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Spółdzielczym Klubem Wędkarskim
„Certa”, Kołem nr 2 Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Kołem nr 61 Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 49. Wrocławską Drużyną ZHR „Leśni-Szare
Wilki”. Zgodnie z preliminarzem wydatków na działalność społeczno-wychowawczą, Rada Osiedla dofinansowywała niektóre
formy działalności tych organizacji.
Działania Rady Osiedla w roku 2006:
– przygotowano z kierownikiem administracyjno-technicznym propozycje do planu remontów na rok 2007;
– opiniowano plany kosztów eksploatacji podstawowej i źródła ich finansowania (w tym opłaty ponoszone przez mieszkańców)
oraz remontów;
– opiniowano wniosek Zarządu o udostępnienie harcerzom pomieszczenia przy ul. Popowickiej 49 (prawie rok oczekiwano
na wydanie pozwolenia na budowę; pozwolenie na budowę uzyskano 19.03.2007 r., w planie remontów zapewniono środki
i sądzimy, iż w roku 2007 pomieszczenie otrzymają harcerze);
– uzgodniono korektę planu remontów; dodatkowo wykonano wymianę okien na klatkach schodowych budynków
V-kondygnacyjnych i rozszerzono zakres robót przy ul. Żubrzej;
– wspólnie z Zarządem zorganizowano spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie budowy parkingu przy ul. Starogranicznej;
– zgłoszono uwagi do koncepcji budowy parkingu przy ul. Starogranicznej oraz remontu nawierzchni miejsc postojowych przy
ul. Jeleniej;
– członkowie Rady uczestniczyli w przetargach na roboty remontowe wykonywane przez wykonawców zewnętrznych oraz
w odbiorach robót wykonanych przez wykonawców zewnętrznych i spółdzielczą grupę remontową;
– opracowano opinię do proponowanych zmian regulaminu Rady Osiedla i projektu regulaminu odbioru robót remontowych;
– opracowano preliminarz wydatków na działalność społeczno-wychowawczą;
– zorganizowano wycieczkę dla seniorów połączoną z grzybobraniem, ogniskiem i grillowaniem;
– wspólnie z Radą Osiedla Park zorganizowano „Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci z naszych osiedli; zabawy i konkursy
prowadzili harcerze z 49. Wrocławskiej Drużyny ZHR „Leśni-Szare Wilki”;
– współuczestniczono w pracach związanych z organizacją festynu oraz konkursem na „Najpiękniejszy balkon”.
Członkowie Rady Osiedla dwa razy w miesiącu w siedzibie Spółdzielni pełnią dyżury, w czasie których przyjmują skargi i wnioski
dotyczące działalności Spółdzielni. Dużo skarg związanych jest z nieprzestrzeganiem przez mieszkańców obowiązującego
regulaminu korzystania z lokali i porządku domowego. Zakłócanie ciszy nocnej poprzez głośne słuchanie muzyki, organizowanie
częstych imprez przez osoby wynajmujące mieszkania i prowadzenie różnych prac w tym czasie prowadziło do konieczności
przeprowadzania wywiadów środowiskowych i działań dążących do pogodzenia zwaśnionych stron.
W ocenie Rady Osiedla w dalszym ciągu problemem jest brak miejsc parkingowych oraz zanieczyszczanie przez psy terenów
zielonych i chodników.
Częściowe polepszenie problemu parkowania nastąpi po oddaniu do użytku parkingu przy ul. Starogranicznej i remontu
nawierzchni wydzielonych miejsc postojowych przy ul. Jeleniej.
Rada Osiedla złożyła do Zarządu wniosek w sprawie wydzielenia wyposażonych w pojemniki na nieczystości miejsc na
wyprowadzanie psów oraz kosztów z tym związanych.
W niniejszym sprawozdaniu Rada Osiedla przedstawiła ważniejsze prace, które podejmowane są przez członków Rady Osiedla
na rzecz mieszkańców.
Przewodniczący Rady Osiedla Popowice-Polana
Jan Cieszkowski
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SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Osiedla Popowice-Park
od 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2006 roku
W dniu 9 czerwca 2006 roku Zebranie Grupy Członkowskiej wybrało Radę Osiedla Popowice-Park na kolejną, drugą
kadencję.
W dniu 29 czerwca Rada Osiedla Popowice-Park ukonstytuowała się w składzie: przewodniczący – Józef Bidziński,
zastępca przewodniczącego – Stanisław Marcinkowski, sekretarz – Krystyna Ziętak, członkowie – Wiesław Hormański,
Zofia Maj, Wacława Mazur, Jerzy Zieliński.
W związku z rezygnacją z funkcji sekretarza złożoną przez Krystynę Ziętak, Rada Osiedla na funkcję sekretarza Rady
wybrała w dniu 21 listopada panią Zofię Maj.
Rada Osiedla pracowała zgodnie ze statutem SMLW „Popowice” i regulaminem Rady Osiedla opracowanym
i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Do zakresu działania Rady Osiedla między innymi należało:
– wnioskowanie o ujęcie w planach gospodarczo-finansowych osiedla określonych zadań wynikających z uzasadnionych
potrzeb mieszkańców osiedla;
– opiniowanie na dany rok projektu planu gospodarczego osiedla w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi;
– wytyczanie kierunków, opiniowanie i koordynowanie planów działalności społeczno-kulturalnej osiedla;
– kontrola nad działalnością administracji osiedla;
– inicjowanie oraz organizowanie działań w celu podniesienia estetyki osiedla i poprawy warunków bytowych
mieszkańców;
– organizowanie we własnym zakresie pomocy społecznej i międzysąsiedzkiej;
– krzewienie kultury współżycia społecznego i propagowanie poszanowania mienia społecznego oraz organizowanie
rozjemstwa wśród członków i mieszkańców osiedla;
– współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi w dziedzinie realizacji zadań
socjalnych i kulturalno-oświatowych na osiedlu;
– rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgłaszanych przez członków Spółdzielni i skarg na działalność administracji
osiedla;
– podejmowanie wniosków i uchwał kierowanych do Rady Nadzorczej i Zarządu SMLW „Popowice”;
– rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla niezastrzeżonych w kompetencji innych organów
w statucie Spółdzielni;
– współpraca z delegatami na Zebranie Przedstawicieli.
Rada Osiedla oraz Komisja GZM i Komisja Społeczno-Środowiskowa pracowały według przyjętych planów pracy.
Do obowiązków prezydium Rady Osiedla należy:
– przygotowanie planów pracy Rady Osiedla;
– koordynowanie prac komisji;
– wyznaczanie terminów i ustalanie porządku obrad posiedzeń plenarnych Rady Osiedla oraz przygotowywanie
materiałów na te posiedzenia;
– opracowywanie sprawozdań z pracy Rady Osiedla.
W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla odbyła 9 posiedzeń plenarnych i 6 posiedzeń prezydium. Wszystkie
posiedzenia zakończone zostały spisanym protokołem z podjętymi wnioskami lub uchwałami.
Rada Osiedla podjęła 58 wniosków skierowanych do Zarządu i Rady Nadzorczej SMLW „Popowice” i 5 uchwał
skierowanych do Zarządu i Rady Nadzorczej SMLW „Popowice”, w tym dotyczące:
a) korekty planu rzeczowo-finansowego dla osiedla Park na rok 2006;
b) zaopiniowania planu rzeczowo-finansowago dla osiedla Popowice-Park na rok 2007;
c) zorganizowania spotkania z mieszkańcami osiedla w sprawie budowy (rozbudowy) stacji bazowej telefonii
komórkowej na budynku kościoła przy ul. Wejherowskiej 49.
W dniu 23 października 2006 r. odbyło się spotkanie Rad Osiedli Park i Polana, którego tematem było wypracowanie wspólnej
opinii w sprawie przygotowanego przez Zarząd projektu regulaminu odbiorów i przetargów w SMLW „Popowice” oraz podziału
na dwa osiedla funduszu na działalność społeczno-kulturalną.
W dniu 26 października 2006 r. członkowie Rady Osiedla brali udział w zorganizowanym przez Radę Nadzorczą spotkaniu
z przedstawicielem policji, Straży Miejskiej, szkół z terenu Popowic i przedstawicielami Rady Osiedla Jednostki Pomocniczej
Miasta Wrocławia.
Ponadto w dniu 27 października Rada Osiedla zorganizowała spotkanie z mieszkańcami osiedla Park, członkami Rady
Nadzorczej, Zarządem SMLW „Popowice” i delegatami na ZP (wybranymi przez Zebranie Grupy Członkowskiej Popowice-Park)
celem zapoznania się z bieżącymi sprawami osiedla i Spółdzielni oraz genezą powstania długu podziałowego z „Energetyka”.
dokończenie na str. 15
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dokończenie ze str. 14

Członkowie Rady Osiedla uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych przez Zarząd Spółdzielni. Szkolenia te odbyły
się w budynku Spółdzielni przy ul Popowickiej 28.
Rada Osiedla współpracowała z Radą Nadzorczą i Zarządem SMLW „Popowice”. Na pierwsze posiedzenie plenarne
Rady Osiedla w dniu 20 lipca byli zaproszeni członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez osiedle Park. Dwukrotnie na
posiedzenia Komisji GZM Rady Osiedla był zapraszany przewodniczący Komisji GZM Rady Nadzorczej. Na niektóre
posiedzenia Rady Osiedla byli zapraszani członkowie Zarządu i zastępca kierownika ds. technicznych i administracyjnych
w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień w sprawach objętych porządkiem obrad.
Przewodniczący Rady Osiedla był zapraszany na posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej i niektórych jej komisji. W czasie
jego nieobecności w tych posiedzeniach uczestniczyli inni przedstawiciele Rady Osiedla. Do porządku obrad posiedzeń
plenarnych Rady Osiedla wprowadzono stały punkt: informacja z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej.
Członkowie delegowani przez Radę Osiedla, wspólnie z członkami Rady Nadzorczej, brali udział w przeglądach
okresowych, komisjach przetargowych i komisjach odbiorowych prac remontowo-budowlanych wykonywanych przez
wykonawców wewnętrznych i zewnętrznych. Członkowie Rady Osiedla biorący udział w odbiorach zwracali szczególną
uwagę na jakość wykonanych prac, między innymi przy:
– wymianie bram wejściowych do budynków mieszkalnych i domofonów na naszym osiedlu (wykonawca zewnętrzny);
– wymianie stolarki okiennej w piwnicach budynków (wykonawca zewnętrzny);
– przebudowie placu manewrowego obok „Biedronki” (wykonawca wewnętrzny);
– remoncie przestrzeni międzyblokowych przy ul. Bobrzej 2-26 (wykonawca wewnętrzny);
– wymianie instalacji odgromowych na budynkach mieszkalnych (wykonawca zewnętrzny);
– dociepleniach stropodachów w budynkach mieszkalnych (wykonawca zewnętrzny);
– remontach dźwigów osobowych (wykonawca zewnętrzny).
Rady Osiedla Polana i Park w grudniu 2006 roku wspólnie zorganizowały „Spotkanie z Mikołajem przy choince” dla
dzieci z rodzin wymagających wsparcia, zamieszkałych w Spółdzielni „Popowice”. W spotkaniu tym uczestniczyło
80 dzieci w wieku od 5 do 15 lat.
Członkowie Rady Osiedla pełnią dyżury dwa razy w miesiącu według zamieszczonego w gablotach grafiku dyżurów.
Wnioski i skargi są rozpatrywane przez Radę Osiedla, następnie kierowane do Zarządu i Rady Nadzorczej.
Znaczący wkład pracy w Radzie Osiedla mają komisje problemowe:
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Skład: przewodniczący – W. Hormański, członkowie – J. Bidziński, St. Marcinkowski, K. Ziętak. Komisja GZM odbyła 7
posiedzeń zakończonych protokołem i przedstawieniem wniosków Radzie Osiedla. Komisja zajmowała się:
– korektą planu remontów na rok 2006;
– opiniowaniem planowanych remontów na rok 2007;
– opiniowaniem opłat czynszowych, opłat za dźwigi i energię elektryczną ogólnego użytku;
– nowelizacją regulaminów dotyczących GZM;
– uczestnictwem w komisjach przetargowych;
– uczestnictwem w przeglądach i odbiorach technicznych wszystkich prac wykonywanych przez wykonawców
zewnętrznych i wewnętrznych.
Komisja Społeczno-Środowiskowa
Skład: przewodnicząca – W. Mazur, członkowie – Z. Maj, J. Zieliński. Komisja odbyła 7 posiedzeń zakończonych
protokołem i przedstawieniem wniosków Radzie Osiedla w sprawach:
– rozpatrywania skarg i sporów sąsiedzkich zgłaszanych przez członków Spółdzielni;
– przeglądu osiedla pod względem:
• bezpieczeństwa na placach zabaw dla dzieci,
• ładu i porządku na osiedlu,
• dbałości o tereny zielone.
Komisja wnioskowała:
– prawidłową pielęgnację drzew i krzewów;
– uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów;
– uzupełnienie lub naprawę ławek;
– ustawienie pojemników do selektywnej zbiorki surowców przy ul. Zajęczej.
Członkowie komisji brali również udział w pracach komisji odbiorowych i przetargowych.
Z upoważnienia Rady Osiedla Popowice-Park
Przewodniczący Józef Bidziński
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