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nakład 5600 szt.

Spóldzielnia nasza otrzymała tytuł Lidera
Zarządzania Nieruchomościami. Oto
więcej informacji na ten temat .
Program ma charakter cykliczny i
nagradza najlepsze firmy, działające w
dziedzinie zarządzania i administrowania
nieruchomościami mieszkaniowymi i
komercyjnymi.Takie firmy, które
efektywnie gospodarują powierzonymi
im zasobami, prezentując wysoki poziom
zarządzania. To one w rezultacie, swoją
postawą gwarantują jakość,
b e z p i e c ze ń s t w o i w i a r yg o d n o ś ć
gospodarczą. Dzięki swojemu miejscu w
gronie liderów umacniają swoją pozycję i
utwierdzają w przekonaniu o słuszności
obranego kierunku rozwoju.
Program dedykowany jest spółdzielniom

mieszkaniowym, zarządcom budynków
mieszkalnych, towarzystwom
budownictwa społecznego, spółkom
prawa handlowego i podmiotom
gospodarczym. Tym, działającym w
obszarze zarządzania nieruchomościami
mieszkaniowymi i komercyjnymi w
Polsce. Celem programu, poza
wyróżnieniem liderów w branży, jest
również integracja środowiska zarządców
nieruchomości oraz promocja
modelowych przykładów zarządzania.
Kryteria oceny merytorycznej to m.in.
kompleksowość świadczonych usług,
odpowiedzialność społeczna,
w y ko r z y s t a n i e i n n o w a c y j n y c h i
e n e r g o o s zc zę d ny c h t e c h n o l o g i i ,
rzetelność gospodarcza oraz pozytywny

wizerunek firmy na rynku.
7 kwietnia 2014 roku w Teatrze
Rewiowym Sabat w Warszawie odbyła się
uroczysta gala finałowa I edycji
Ogólnopolskiego Programu Promocji
Gospodarczej "Lider Zarządzania
Nieruchomościami", którego
organizatorem jest "Magazyn
Gospodarczy Fakty". Tam otrzymaliśmy
certyfikat, potwierdzający przyznanie
tytułu. Mogą go Państwo zobaczyć na
stronie internetowej spółdzielni:
www.smpopowice.pl

W naszej Spółdzielni przeprowadzono już
kolejną pełną lustrację za lata 2010-2012.

na rok zysku, wypracowywanym przez
Spółdzielnię. W roku 2010 wynosił on

Przeprowadzenie lustracji pozwala
uzyskać obraz działalności Spółdzielni, jej
kondycji finansowej, a także jej organów:
Walnego Zgromadzenia, Rady
Nadzorczej, Zarządu, oraz Rad Zespołu
Nieruchomości.

1 326 151 zł, w 2011 r. - 2 500 983 zł,
natomiast w 2012 - 2 715 746 zł.

realizowanym w latach 2013 - 2015. Jako
podsumowanie całości, zacytujmy raz
jeszcze konkluzję z listu polustracyjnego:
Ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni,
kształtowała się korzystnie, co pozwalało
na bieżące regulowanie zobowiązań o
charakterze publiczno-prawnym oraz
wobec dostawców robót i usług.

Z zagadnień, które były przedmiotem
decyzji i wniosków, organów Spółdzielni,
lustratorzy oceniali wybrane losowo
kwestie. Wśród omówionych w protokole
lustracyjnym, jest m.in. działalność spółki
celowej, powołanej do realizacji
inwestycji spółdzielni, o nazwie "Legnicka
Street". Są też tam pomyślne dla
członków informacje, o rosnącym z roku

W liście polustracyjnym, integralnym
składniku protokołu lustracyjnego,
czytamy, m.in.: Lustracja nie wykazała
nieprawidłowości w prowadzeniu przez
Spółdzielnię gospodarki lokalami
użytkowymi, a w zawartych umowach
najmu oraz dzierżawy terenu, interesy
Spółdzielni zostały należycie
zabezpieczone.
Protokół lustracyjny porusza także
kwestie związane z wieloletnim planem
d o c i e p l e n i a ś c i a n s zc z y t o w y c h ,

Tomasz Kapłon

Ocena ta pozwala na dalsze sprawne
funkcjonowanie Spółdzielni i
realizowanie przez nią przewidzianych
statutem zadań. Pozwala też członkom
mieć przekonanie, że są w dobrze i
sprawnie zarządzanej spółdzielni.
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Administracja czynna:
pon., wt., śr., : 7.00 – 15.00
czw.: 7.00 – 17.00
pt.: 7.00 – 13.00
Przyjmowanie interesantów
przez Zarząd:
czwartki: 14.00 – 17.00
Przyjmowanie interesantów
przez przedstawicieli
Rady Nadzorczej:
pierwszy i trzeci
czwartek miesiąca: 16.00 – 17.00
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Zarząd Spółdzielni:
tel. 71 350 66 30
tel. 71 355 63 73
fax 71 355 76 99
Dział Techniczno-Administracyjny
tel. 71 355 40 05
tel. 71 350 10 92
Dział Czynszów:
tel. 71 350 66 30 wew. 23 i 25
Lokale Użytkowe:
tel. 71 350 66 30 wew. 27
Pogotowie Elektryczne, Wod.-Kan. i C.O.:
(po godzinach pracy administracji)
tel. 605 979 282
Pogotowie Dźwigowe:
tel. 71 351 39 66
Policja: tel. 997
Straż Pożarna: tel. 998
Pogotowie Ratunkowe: tel. 999
Pogotowie Gazowe: tel. 992
Straż Miejska: tel. 986
Straż Miejska (SMS dla niesłyszących): 608 302 302
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. 71 350 66 30, fax 71 355 76 99
Redakcja: MULTIFORMAT sp. z o.o.
ul. Wejherowska 47, 54-239 Wrocław
tel. 71/367-00-31, kom. 505 299 062
Redaktor odpowiedzialny:
Tomasz Kaplon, tel. 503-692-708
Zdjecia: Tomasz Kapłon, tel. 503-692-708
Skład, łamanie, fotoedycja:
MULTIFORMAT sp. z o.o.
biuro@multiformat.pl
Druk: MULTIFORMAT sp. z o.o.
tel. 71/367-00-31, kom. 505 299 062
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W dniu 09.09.2013 roku ukonstytuowała
się Rada Zespołu Nieruchomości nr 2
SMLW „Popowice – Park”.
W skład Rady wchodzą:
1. Jerzy Zieliński - Przewodniczący RZN
2. Ryszard Siewak Z-ca Przewodniczącego RZN
3. Joanna Musiał
- Sekretarz RZN
4. Bogusław Derbin
- Członek RZN
5. Waldemar Liwczycki - Członek RZN
6. Janina Pasternak
- Członek RZN
7. Krystyna Kobel
- Członek RZN
8. Leszek Nowakowski - Członek RZN
Rada swoją działalność prowadzi w
oparciu o przepisy statutu SMLW
„Popowice”, plany pracy i regulaminu
pracy Rady. W okresie od 09.09.2013 do
31.12.2013 Rada zespołu nieruchomości
odbyła 4 posiedzenia plenarne i 4
posiedzenia prezydium. Członkowie brali
udział w 11 przetargach i odbiorach prac
wykonywanych na rzecz spółdzielni. Dwa
razy w miesiącu pełnili dyżury w
Spółdzielni.
Zgodnie z regulaminem Rady działają
dwie komisje stałe:
1. Komisja Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi
Przewodniczący - Bogusław Derbin
Członkowie
- Joanna Musiał
- Janina Pasternak
- Krystyna Kobel
W okresie sprawozdawczym komisja
dokonała przeglądu osiedla „Park” w
szczególności pod względem nasadzeń
o ra z p ra w i d ł o w e g o u t r z y m a n i a
żywopłotów i krzewów a także ich
przycinania w taki sposób aby nie
zasłaniały chodników. Ponadto dokonała
przeglądu placów zabaw w wyniku czego
zostały przesłane wnioski o naprawę,
modernizację oraz zakupienie nowych
u r z ą d ze ń za b a w o w yc h . Ko m i s j a
opiniowała wnioski dotyczące wynajęcia
komórek na półpiętrach. Opiniowała i
wnosiła uzupełnienia do propozycji planu
remontów na rok 2014 w szczególności
budowę i modernizację chodników,
zagospodarowania parku u zbiegu ulic

Wejherowskiej i Popowickiej oraz
wymianę lub naprawę ławek,
zamontowania na bramach wejściowych
stopek blokujących aby brama nie
zamykała się podczas wjazdu wózkiem lub
rowerem. Prowadziła również analizę
planów finansowych i remontowych.
2. Komisja Samorządowo – Kulturalna
Przewodniczący - Waldemar Liwczycki
Członkowie
- Jerzy Zieliński
- Leszek Nowakowaki
- Ryszard Siewak
W/w komisja zajmowała się
rozjemstwem wynikającym ze skarg
mieszkańców. Współorganizowała i brała
udział w konkursach i zabawach dla
mieszkańców osiedla w tym konkurs na
Najpiękniejszy Balkon. Wspierała
działalność Klubu Seniora, Miejskiej
Biblioteki Publicznej nr 10, Klubu
Wędkarskiego „Certa”, placówek
oświatowych np.: Gimnazjum nr 1, Szkoły
Podstawowej nr 3, Przedszkola nr 104 „Na
Misiowej Polanie”. Członkowie komisji
t wo r z ą p ro p ozyc j ę p re l i m i n a r za
wydatków Rady Zespołu Nieruchomości
nr 2. Komisja zorganizowała 14 grudnia
2013 roku, imprezę Mikołajki 2013 w
której wzięło udział 55 dzieci z Osiedla
„ P a r k ”. Z p o m o c ą p o ś p i e s z y l i :
przewodnicząca komisji SKK Rady
Nadzorczej Pani Małgorzata Gutekunst i
Pani Halina Czapnik przedstawicielka
Jednostki Pomocniczej Gminy Wrocław.
Zabawa była zorganizowana na zasadzie
wolontariatu, imprezę prowadzili
Państwo Macałowie, zorganizowano
kącik malowania buziek, fotograf robił
każdemu dziecku zdjęcie dostarczone
potem do domu. Każdy uczestnik
otrzymał na wstępie czapkę mikołaja.
Podczas zabawy Mikołaj w którego rolę
wspaniale wcielił się członek Komisji Pan
Leszek Nowakowski wręczył prezenty:
zabawki i świąteczny kuferek słodyczy.
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Jerzy Zieliński
Przewodniczący Rady Zespołu
Nieruchomości Nr 2

I. ZATRUDNIENIE I ORGANIZACJA SPÓŁDZIELNI.
W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
zatrudnienie w Spółdzielni wyniosło 71,55 etaty (w porównaniu
z 2012r. zmalało średnio o 5,39 etaty).
Strukturę organizacyjną Spółdzielni tworzyły dwie jednostki
organizacyjne, w których zatrudnienie średnioroczne w etatach
przedstawiało się następująco:

Tabela nr 2
Zestawienie gruntów w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –
Własnościowej

1) Zarząd Spółdzielni – 21,76 etatów na stanowiskach
nierobotniczych, w tym 3 członków Zarządu;
2) Dział Administracyjno-Techniczny:
– 7,00 etatów na stanowiskach nierobotniczych,
– 17,79 etatów konserwatorów,
– 25,00 etatów gospodarzy domów.
Od 2002r. przy Spółdzielni działa Związek Zawodowy
Pracowników SMLW „Popowice” zrzeszający obecnie 30
pracowników.
II. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI.
1. Struktura zasobów.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zasoby mieszkalnousługowe spółdzielni obejmują teren o powierzchni gruntu
329 713 m2 podzielony na:
- Zespół Nieruchomości nr 1
- Zespół Nieruchomości nr 2
Powierzchnię zasobów budynkowych spółdzielni przedstawia
Tabela nr 1, natomiast gruntów Tabela nr 2.
Tabela nr 1
Z e s t a w i e n i e z a s o b ó w b u d y n ko w y c h S p ó ł d z i e l n i
Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej „Popowice” we Wrocławiu na
dzień 31.12.201

2. Opłaty dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach
mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.)
Zarząd Spółdzielni od 2007 roku kontynuuje ewidencję
i rozliczenie przychodów i kosztów oraz ewidencję wpływów
i wydatków funduszu remontowego odrębnie dla każdej
nieruchomości.
W okresie sprawozdawczym tj. 2013 roku kilka czynników
ekonomiczno-finansowych miało wpływ na zmianę cen na
rynku, m.in. planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
oraz zmiany kosztów niezależnych od Spółdzielni, co
spowodowało wzrost kosztów utrzymania zasobów
m i e s z k a n i o w y c h , w t y m o k r e s i e .
Na podstawie uchwały Nr 233/08/IV/2012 Rady Nadzorczej
z dnia 21.08.2012r., zatwierdzającą opracowany przez Zarząd
plan finansowy na 2013 rok, dla każdej nieruchomości ustalone
zostały zróżnicowane stawki opłat z tytułu eksploatacji
i utrzymania nieruchomości w oparciu o ewidencję ponoszonych
kosztów i przychodów na ich pokrycie zgodnie z art. 4-6 ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych, które wprowadzono z dniem
01.01.2013r.
Dla lokali mieszkalnych odpłatność na fundusz remontowy
utrzymano na poziomie 2012 roku:
- zespół nieruchomości nr 1 - 1,22 zł/m2,
- zespół nieruchomości nr 2 - 1,38 zł/m2.
Wskutek podjętej Uchwały Nr 4/WZ/2013 Walnego
Zgromadzenia z 2013r. dotyczącej podziału zysku
wypracowanego na pozostałej działalności gospodarczej
Spółdzielni za 2012 rok, wprowadzono dla użytkowników lokali
mieszkalnych niebędących członkami Spółdzielni dodatkową
opłatę w wysokości 0,50 zł/m2 powierzchni użytkowej przez
okres od 01.11.2013r. do 31.10.2014r. „opłata eksploatacyjna –
fundusz remontowy II”.
Stawki opłat zaliczkowych za zużycie gazu w ośmiu budynkach
Zespołu Nieruchomości nr 1, w których zamontowane są
zbiorcze gazomierze, zaliczki na pokrycie kosztów zużycia energii
elektrycznej ogólnego użytku oraz opłatę za dźwig utrzymano na
poziomie 2012 roku.
W styczniu i w październiku 2013 roku wprowadzone zostały
zmiany taryfy dla ciepła przez wytwórcę i sprzedawcę energii
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cieplnej, co wpłynęło na zmianę od września 2013r. ceny
za podgrzanie m3 wody i zaliczkowych opłat za centralne
ogrzewanie w budynkach zespołu nieruchomości nr 2.
Stosownie do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, z dniem 1 lipca 2013r. obowiązki
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przejęła
Gmina Wrocław. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wrocławia w
sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami,
opłata za wywóz nieczystości naliczana jest
od ilości zamieszkałych osób lub zajmowanej powierzchni
użytkowej w danej nieruchomości.
Zarząd SMLW „Popowice” zadecydował, że w imieniu
mieszkańców Spółdzielnia złoży deklaracje zbiorcze oraz będzie
odprowadzała miesięczną opłatę do Gminy Wrocław,
aktualizując, co miesiąc deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta
Wrocławia.
Tabele nr 3 , 3 a i 3 b przedstawiają wysokość miesięcznych opłat
pobieranych od mieszkańców na pokrycie kosztów utrzymania
zasobów oraz opłat za usługi komunalne i energię cieplną.
Tabela nr 3
Opłata eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz odpis na
fundusz remontowy za lokale mieszkalne

Tabela nr 3a
Wysokość miesięcznych opłat za usługi komunalne i dźwigi

Tabela nr 3b
Wysokość opłat za energię cieplną

* podano uśrednione stawki na centralne ogrzewanie ustalone w oparciu o
rzeczywiste koszty dla każdego budynku wynikające z ostatniego okresu
rozliczeniowego.
Stawki zaliczkowe na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania kształtują się w
Spółdzielni od 2,00 do 2,50 zł/m².

III. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA.
Zasoby Spółdzielni w zakresie działalności eksploatacyjnotechnicznej w roku 2013 obsługiwało:
- 6 pracowników nieprodukcyjnych
- 43 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
w tym:
- 17 konserwatorów,
- 26 gospodarzy domów
Zakres obsługi obejmował 52 budynki mieszkalne i lokale
użytkowe w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej.
1. Działalność eksploatacyjna obejmowała wykonywanie
czynności w zakresie:
1) utrzymania czystości na terenach zewnętrznych
i wewnętrznych poprzez:
- wykonywanie codziennych obowiązków w zakresie
sprzątania, grabienia liści, trawy, wywozu odpadów tzw.
gabarytowych, usuwania oblodzeń i odśnieżanie chodników,
itp.,
- likwidację gryzoni i insektów poprzez wykonywanie
zabiegów deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji, powyższe
usługi na zlecenie Spółdzielni wykonywała firma DEZMARK,
- utrzymanie w sprawności technicznej drożności
i czyszczeniu ciśnieniowym lei zsypowych wraz z szufladami i
komorami zsypowymi, roboty na podstawie umowy
wykonała firma OPEN,
- wykonania przeglądów sprawności technicznej:
a) urządzeń zabawowych, urządzeń sanitarnych do
gromadzenia odpadów (kosze typu ,,foka'', kontenery
zlokalizowane w komorach zsypowych i śmietniki
wolnostojące),
b) obiektów pod względem przygotowania do okresu
zimowego (stan oszkleń okien piwnicznych, klatek
schodowych, uzupełnienia piasku do „akcji zima”),
zauważone usterki usuwane były na bieżąco przez
pracowników działu technicznego lub firmy zewnętrzne
odpowiedzialne za stan techniczny urządzeń,
2) według aktualnych potrzeb, wraz z przedstawicielami Rad
Zespołów Nieruchomości rozpatrywania wszelkiego rodzaju
wniosków dotyczących w szczególności konfliktów
lokatorskich, pomieszczeń ogólnego użytku oraz poprawy
estetyki zasobów Spółdzielni,
3) rozliczenia zużycia wody,
4) rozliczenia zużycia ciepła.
2. W ramach obsługi technicznej zespołów nieruchomości
usuwano niżej wymienione awarie i usterki:
1) azart-u – 322,
2) ślusarskie i dekarskie – 1344,
3) domofonowe – 1396,
4) dźwigowe – 546,
5) zsypów – 231,
6) elektryczne – 1988,
7) węzłów cieplnych – 115,
8) hydrauliczne – 2163,
9) wentylacyjne – 3,
10) dotyczące zieleni – 34,
11) MPWiK – 12,
12) oświetleniowe – 26,
OGÓŁEM - 8180
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Usuwanie usterek, awarii i aktów wandalizmu następowało w
wyniku zgłoszeń lub przeglądów, a usuwanie ich odbywało się
zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni regulaminami.
Wykonywali je pracownicy zatrudnieni w Spółdzielni, jak również
wyspecjalizowane firmy zewnętrzne na podstawie zawartych
umów, takie jak:
- KON-REM odpowiedzialna za utrzymanie w sprawności
technicznej dźwigów osobowych,
- TELKA odpowiedzialna za sprawność funkcjonowania instalacji
Azart,
- ELF odpowiedzialna za sprawność instalacji domofonowej,
- ENERGOSYSTEM odpowiedzialna za rozliczenie kosztów c.o. w
ZN nr 1,
- ALTEX odpowiedzialna za rozliczenie kosztów c.o. w ZN nr 2,
- IMPEX odpowiedzialna za usuwanie awarii poza godzinami
pracy spółdzielni (pogotowie wodno - kanalizacyjne).
Ponadto dla rozwiązywania bieżących spraw zgłaszanych przez
mieszkańców, Spółdzielnia podejmowała krótkotrwałą, bądź
jednorazową współpracę z różnymi firmami takimi jak:
- Usługi Budowlane Wiesław Matłoka,
- „Haziak” - usługi kanalizacyjne,
- Gredel - usługi transportowo-sprzętowe,
- „Promis” - suwanie awarii wodociągowych na sieci,
- Szachniewicz - prace ziemne.
3. Roboty na terenach zewnętrznych i wywóz nieczystości.
Za wywóz wszelkich nieczystości z naszej Spółdzielni do dnia
30.06.2013r. odpowiadała firma TRANS-FORMERS. Dodatkowo
firma STENA odpowiada za wywóz makulatury zbieranej w
dwóch wolnostojących kontenerach ustawionych przy lokalach
użytkowych. Od dnia 01.07.2013r. zgodnie z ustawą o odpadach
z dnia 14.12.2012r. obowiązek wywozu nieczystości na terenie
miasta przejęła Gmina Wrocław. Natomiast o utrzymanie
w czystości osiedla, pielęgnację drzew i krzewów, wycinkę drzew,
utrzymanie w sprawności technicznej placów zabaw, cięcia
pielęgnacyjnego zieleni i koszenie trawników odpowiadają
pracownicy Spółdzielni.
W roku sprawozdawczym, w tym zakresie dokonano:
- usunięcia uschniętych i połamanych konarów oraz gałęzi,
- na bieżąco wywożenia z terenu Spółdzielni do kontenerów
tzw. „gabarytów”
- 3 - krotnego pełnego cięcia trawy oraz dodatkowego
jednego ciecia wybiórczego jesienią,
- 2-krotnego cięcia żywopłotów.
4. Przeglądy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego
wykonano:
- przegląd roczny budowlany (pracownicy Spółdzielni),
- przegląd roczny gazowo- wentylacyjny (firma ALTEXService)
- przegląd roczny sprawności dźwigów osobowych (Urząd
Dozoru Technicznego)
Powyższe przeglądy wykazały, że nasze zasoby utrzymywane są
w dobrej sprawności technicznej. Spełniane są wymogi stawiane
zarządcom budynków przez Prawo Budowlane. Budynki są
bezpieczne dla mieszkańców, a z kontroli gazowej wynika, że nie
ma zagrożeń.
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5. Fundusz remontowy Zespołu Nieruchomości Nr 1.
W ramach planu funduszu remontowego wykonano:
1) ocieplenia ścian szczytowych budynków przy ulicach:
- Białowieska 5-11, 13-23, 13-23, 37-43,
- Jelenia 4-26, 28-56,
- Niedźwiedzia 6-12, 14-24, 21-21b, 30-36, 35-39, 47-51,
- Popowicka 10-16, 18-24, 30-58, 49-61, 62-68,
- Żubrza 1-5, 7-11, 13-17,
2) wymiany zespołów napędowych wind w klatkach budynków
przy ulicach:
- Białowieska 19,
- Jelenia 8, 16, 22, 24, 26,
- Niedźwiedzia 14,
- Popowicka 18, 62,
3) wymiany okien na przejściach strychowych w budynku przy
ulicy:
- Jelenia 4-26,
4) remontu wind II etap modernizacji w budynkach przy ulicach:
- Białowieska 13-23,
- Jelenia 4-26, 28-56
- Niedźwiedzia 14-24,
- Popowicka 10, 18, 20,
5) remontu drzwi do rowerowni i stojaki na rowery w budynkach
przy ulicach:
- Białowieska 5-11,
- Niedźwiedzia 6-12, 21-21b, 23-27, 29-33, 30-36, 38-44, 35-39,
41-45, 47-51, 53-61,
- Popowicka 30-58, 49-61,
- Żubrza 1-5, 7-11, 13-17,
6) remont leja zsypowego w budynku przy ulicy:
-Popowicka 20
7) likwidacji grzejników w pomieszczeniach wspólnych w
budynkach przy ulicach:
- Białowieska 5-11, 13-23, 29-35, 37-43,
- Jelenia 4-26, 28-56,
- Niedźwiedzia 6-12, 14-24, 21-21b, 23-27, 29-33, 30-36, 38-44,
35-39, 41-45, 47-51, 53-61,
- Popowicka 10-16, 18-274, 30-58, 49-61, 62-68,
8) malowania cząstkowego klatek schodowych po likwidacji
grzejników, wymianie okien i remoncie instalacji elektrycznej
w budynkach przy ulicach:
- Białowieska 5-11, 13-23, 29-35, 37-43,
- Jelenia 4-26, 28-56,
- Niedźwiedzia 6-12, 14-24, 21-21b, 23-27, 29-33, 30-36, 3844, 35-39, 41-45, 47-51, 53-61,
- Popowicka 10-16, 18-24, 30-58, 49-61, 62-68,
- Żubrza 1-5, 7-11, 13-17,
9) roboty dekarskie w budynkach przy ulicach:
- Białowieska 29-35, 37-43,
- Niedźwiedzia 30-36, 38-44, 47-51, 53-61,
10) remontu nawierzchni dróg i chodników przy budynku przy
ulicy:
- Jelenia 28-56,
11) wymiany znaków drogowych, malowania oznaczeń
poziomych przy budynkach przy ulicach:
- Białowieska 5-11, 13-23, 29-35, 37-43,
- Jelenia 4-26, 28-56,
- Niedźwiedzia 6-12, 14-24, 21-21b, 23-27, 29-33, 30-36, 38-
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44, 35-39, 41-45, 47-51, 53-61,
- Popowicka 10-16, 18-24, 30-58, 49-61, 62-68,
- Żubrza 1-5, 7-11, 13-17,
12) wymiany drzwi wejściowych na dachy budynków wysokich
przy ulicach:
- Białowieska 13-23,
- Jelenia 4-26, 28-56,
- Niedźwiedzia 14-24,
- Popowicka 10-16, 18-34, 62-68,
13)wymiany drabin na dachach budynków wysokich przy
ulicach:
- Białowieska 13-23,
- Jelenia 4-26, 28-56,
- Niedźwiedzia 14-24,
- Popowicka 10-16, 18-34, 62-68,
14)remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych przy
budynkach przy ulicach:
- Białowieska 13-23,
- Niedźwiedzia 14-24, 21-21b, 23-27, 29-33
- Popowicka 10-16, 18-24, 30-58,
6. Fundusz remontowy mienia wspólnego Spółdzielni
w Zespole Nieruchomości Nr 1.
W ramach planu funduszu wykonano:
1) remont ogrodzenia bazy przy ul. Starogranicznej wraz
z automatyką bramy wjazdowej,
2) usunięcie awarii przyłączy wodno – kanalizacyjnych,
3) remont placów zabaw:
- przy ul. Żubrzej - wymiana urządzeń,
- ul. Jelenia - Popowicka – wymianę urządzeń,
- montaż ławek w Parku,
4) wymianę znaków drogowych oraz malowanie oznaczeń
poziomych przy budynkach przy ulicach:
- Popowicka 30-58, 26, 28,
- Niedźwiedzia 6-1214-24,
- Białowieska 5-11, 13-23,
7. Fundusz remontowy Zespołu Nieruchomości Nr 2
W ramach planu funduszu wykonano:
1) ocieplenia ścian szczytowych budynków przy ulicach:
- Białowieska 4-10, 12-16, 18-22, 24-30, 32-42, 44-54, 68-70,
76-82,
- Bobrza 2-26, 28-44,
- Wejherowska 3-9, 19-29, 11-17, 31-41, 55-59, 61-65, 67-71,
73-77,
- Popowicka 70-76, 78-84, 104-132,144-150, 152-158, 86-92/
Białowieska 72-74,
2) wymiany zespołów napędowych wind w klatkach budynków
przy ulicach:
- Białowieska 68-70, 76-82,
- Bobrza 2-26,
- Wejherowska 3-9, 19-29, 11-17, 31-41, 55-59, 61-65, 67-71,
73-77,
- Popowicka 136-142, 144-150, 152-158, 86-92/ Białowieska
72-74,
3) wymiany zaworów podpionowych w budynkach przy ulicach:
- Białowieska 32-42, 44-54,
4) remontu wind II etap modernizacji w budynkach przy ulicach:

- Bobrza 2, 6, 22, 20, 32, 34, 38, 28, 30,
5) remontu drzwi do rowerowi i stojaki na rowery w
budynkach przy ulicach:
- Białowieska 4-10, 12-16, 18-22, 24-30,
- Wejherowska 3-9, 19-29, 11-17, 31-41, 55-59, 61-65, 6771, 73-77,
- Popowicka 70-76, 104-132,
6) remont leja zsypowego w budynku przy ulicy:
- Wejherowska 39,
7) likwidacji grzejników w pomieszczeniach wspólnych w
budynkach przy ulicach:
- Białowieska 4-10, 12-16, 18-22, 24-30, 32-42, 44-54, 6870, 76-82
- Bobrza 2-26, 28-44,
- Wejherowska 3-9, 19-29, 11-17, 31-41, 55-59, 61-65, 6771, 73-77,
- Popowicka 70-76, 78-84, 104-132, 136-142, 144-150,
152-158, 86-92/ Białowieska 72-74,
8) malowania cząstkowego klatek schodowych po likwidacji
grzejników w budynkach przy ulicach:
- Białowieska 4-10, 12-16, 18-22, 24-30, 32-42, 44-54, 6870, 76-82,
- Bobrza 2-26, 28-44, ,
- Wejherowska 3-9, 19-29, 11-17, 31-41, 55-59, 61-65, 6771, 73-77,
- Popowicka 70-76, 78-84, 96-102, 104-132,136-142, 144150, 152-158, 86-92/ Białowieska 72-74,
9) remontu nawierzchni dróg i chodników przy budynku przy
ulicy:
- Popowicka 144-150, 152-158,
- Wejherowska 3-9, 19-29, 11-17, 31-41, 55-59, 61-65, 6771, 73-77,
10) wymiany znaków drogowych, malowania oznaczeń
poziomych przy budynkach przy ulicach:
- Białowieska 4-10, 12-16, 18-22, 24-30, 32-42, 44-54, 6870, 76-82,
- Bobrza 2-26, 28-44, ,
- Wejherowska 3-9, 19-29, 11-17, 31-41, 55-59, 61-65, 6771, 73-77,
- Popowicka 70-76, 78-84, 96-102, 104-132, 136-142, 144150, 152-158, 86-92/ Białowieska 72-74,
11) montażu szlabanów parkingowych przy budynkach przy
ulicach:
- Białowieska 4-10, 12-16, 18-22, 24-30,
- Bobrza 2-26,
- Popowicka 30-58,
12) remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych przy
budynkach przy ulicach:
- Białowieska 32-42, 44-54,
- Popowicka 78-84, 96-102, 104-132, 144-150, 152-158, 8692/ Białowieska 72-74,
8.Fundusz remontowy mienia wspólnego Spółdzielni
w Zespole Nieruchomości Nr 2.
W ramach planu funduszu wykonano:
1) remont ogrodzenia bazy przy ul. Starogranicznej wraz
z automatyką bramy wjazdowej,
2) usunięcie awarii przyłączy wodno – kanalizacyjnych,
3) remont placów zabaw:
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- „Górka” – montaż ławek i wieża,
- „Bobrza – Popowicka”– uzupełnienie żwiru i montaż urządzeń,
4) wymianę znaków drogowych oraz malowanie oznaczeń
poziomych przy ulicach:
- Białowieska,
- Wejherowska,
5) utwardzenia miejsc postojowych ul. Wejherowska 55-65,
6) zagospodarowania drogi wewnętrznej – ul. Wejherowska
oraz montaż szlabanów parkingowych od strony ul.
Wejerowskiej 55,
7) chodnik – ul. Popowicka przy „Biedronce” i miejsca postojowe
- ul. Białowieska przy hydroforni.
IV. INFORMACJA CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWA .
Wg stanu na 31.12.2013r.
1. Członkowie Spółdzielni – 4895 osób .
- w tym: członkowie współmałżonkowie i członkowie
oczekujący*.
* członkowie oczekujący stanowią 55 osób
2. Struktura zasobów mieszkaniowych:

V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-FINANSOWA SMLW
„POPOWICE” W ROKU 2013 .
1.BILANS.
W oparciu o Ustawę z dnia 29 września o rachunkowości
(Dz.U.Nr 121 poz.591 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 4 poz. 27 z
2001r. z późn. zm.), Spółdzielnia dokonała zamknięcia ksiąg
rachunkowych i sporządziła sprawozdanie finansowe za rok
2013 składające się z Bilansu, Rachunku zysków i strat,
Rachunku przepływów pieniężnych oraz Zestawienia zmian w
kapitale własnym. Umowa o badanie sprawozdania
finansowego za rok 2013 została podpisana z Kancelarią
Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, a
badanie przeprowadził biegły rewident Janusz Mindowicz.
Raport z badania sprawozdania finansowego i ocenę sytuacji
finansowej Spółdzielni biegły rewident przedstawił na
posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej w dniu 24.04.2014r.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z raportem przyjęła
sprawozdanie finansowe za rok 2013 na posiedzeniu w dniu
24.04.2014r.
Poniżej prezentujemy fragment opinii biegłego
rewidenta przeprowadzającego badanie: „Badanie
sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i
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przeprowadziliśmy 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.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do
wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym 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 31.12.2013 r., jak też wyniku
finansowego za rok obrotowy 01.01. – 31.12.2013,
•
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 i statutu badanej
jednostki”.
Załącznik Nr 1 Bilans za rok 2013
Załącznik Nr 2 Rachunek zysków i strat za rok 2013
W ocenie ogólnej zawartej w Raporcie z badania Biegły
Rewident stwierdził m.in., że:
•
nastąpił wzrost wartości majątku (aktywów ogółem) o
471,3 tyś. zł w stosunku do roku ubiegłego. Na zmianę
wartości aktywów ogółem miały wpływ:
- wzrost wartości aktywów trwałych o 742,8 tyś. zł (głównie
wzrost wartości posiadanych gruntów),
- spadek wartości aktywów obrotowych o 271,5 tyś. zł;
•
zmniejszenie funduszu podstawowego w roku badanym
o 1 176,5 tyś. zł jest wynikiem rozliczenia dokonanego
wykupu lokali na własność oraz rocznego umorzenia
zasobów mieszkaniowych;
•
Spółdzielnia systematycznie wypracowuje zysk netto na
sprzedaży z pozostałej działalności gospodarczej, głównie
z tytułu wynajmu lokali użytkowych oraz otrzymanych
odsetek od lokat terminowych;
•
przychody ze sprzedaży produktów oraz koszty
działalności operacyjnej w roku badanym utrzymują się
na poziomie wyższym o 11% w porównaniu do roku
ubiegłego. Koszty usług obcych i wynagrodzeń z
narzutami nieznacznie zmniejszyły się w stosunku do
roku ubiegłego, natomiast pozostałe pozycje kosztów
działalności operacyjnej uległy zwiększeniu. W roku
badanym z zysku przeznaczono kwotę 2 152,4 tyś. zł na
pokrycie kosztów na poszczególnych nieruchomościach;
•
dobrą kondycję finansową Spółdzielni potwierdzają
wskaźniki płynności finansowej, utrzymujące się na
stabilnym, optymalnym poziomie i świadczą o braku
trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań.
Z oceny Biegłego Rewidenta wynika, że uzyskane przez
Spółdzielnię w 2013 roku wielkości i wskaźniki świadczą o jej
dobrej i stabilnej sytuacji majątkowej i finansowej.
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Koszty działalności operacyjnej, o których powyżej pisze biegły
rewident obejmują głównie koszty mediów (koszty centralnego
ogrzewania, koszty wody, energii elektrycznej ogólnego użytku)
oraz odpis w koszty na fundusz remontowy, podatek VAT
i materiały niezbędne do utrzymania zasobów.
2. Ogólne wyniki działalności gospodarki zasobami Spółdzielni
za rok 2013 w ujęciu liczbowym kształtują się następująco:
Wyniki finansowe SMLW „POPOWICE”
1. Lokale mieszkalne - 1.050.991,21 zł
2. Pożytki z najmu pom. dodatk. w bud. mieszkalnych
+ 372.141,88 zł
3. Media – lokale mieszkalne + 988.319,16 zł
4. Lokale użytkowe + pozost. sprzed. + 1.465.955,70 zł
5. Pozostała działalność operacyjna + zyski i str. nadzwycz.
+ 3.259.371,47 zł
6. Działalność finansowa + 949.739,77 zł
Ogółem wynik brutto 01.01 - 31.12.2013 r.
+ 5.984.536,77 zł
Wyniki ujęte w poz. 1 i 2 z mocy Ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych (art. 5 ust.1 i art.6 ust.1) zwiększają
odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania
danej nieruchomości w roku następnym.
Dane ujęte w pozycji 3. „Media” przedstawiają wyniki (wpłatykoszty) dotyczące użytkowania mediów (zimna woda, ciepła
woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, gaz), które są
rozliczane z lokatorami poprzez rozliczanie odczytów liczników
i n d y w i d u a l ny c h ( w o d a ) , o d c z y t ó w p o d z i e l n i kó w
w mieszkaniach (ciepło), bądź poprzez ustalanie wysokości
stawki opłat na poszczególnych nieruchomościach w oparciu o
liczniki zbiorowe poszczególnych nieruchomości (energia
elektryczna, gaz).
Wyniki ogółem oraz w podziale na wydzielone nieruchomości w
ramach poszczególnych Zespołów przedstawiają załączniki:
Załącznik Nr 3 - Wyniki ogółem za rok 2013
Załącznik Nr 4 - Wyniki finansowe po rozliczeniu kosztów
eksploatacji w podziale na wydzielone nieruchomości
w ramach Zespołu Nieruchomości Nr 1 za rok 2013
Załącznik Nr 5 - Wyniki finansowe po rozliczeniu kosztów
eksploatacji w podziale na wydzielone nieruchomości
w ramach Zespołu Nieruchomości Nr 2 za rok 2013
Załącznik Nr 6 - przedstawia wykonanie planu kosztów
eksploatacji zasobów mieszkaniowych całościowo w SML-W
„Popowice” za rok 2013
Załącznik Nr 7 - przedstawia wykonanie planu kosztów
zarządzania zasobami SML-W „Popowice” za rok 2013
3. W okresie sprawozdawczym planowany fundusz płac wraz
z kosztami ZUS
wynosił - 4.168.850,00 zł
natomiast realne wykonanie wynosiło - 3.868.281,89 zł
co daje 92,79 % wykonania planu rocznego.
Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło
71,55 etatów.

Fundusz płac wraz z kosztami ZUS w rozbiciu na poszczególne
grupy kosztów kształtował się
następująco:
- koszty eksploatacji zasobów Spółdzielni - plan 2.335.800,00zł
- wykonanie - 2.110.805,24 zł
- koszty zarządzania zasobami Spółdzielni - plan 1.729.050,00 zł
- wykonanie - 1.653.693,17 zł
- koszty lokali użytkowych - plan 104.000,00 zł
- wykonanie - 103.783,48 zł
- wypłacone diety Rady Nadzorczej - 196.960,00 zł
- wypłacone diety Rad Zespołów Nieruchomości - 83.328,00 zł
4. Fundusz remontowy
Ewidencja księgowa zadań remontowych była prowadzona w
rozbiciu na:
Zespół Nieruchomości Nr1
a) Fundusz remontowy
stan funduszu na dzień 31.12.2012 r. - 2.991.445,94 zł
zwiększenia w ciągu roku + 2.326.835,44 zł
zmniejszenia w ciągu roku (wykonane remonty) - 2.952.658,25 zł
stan funduszu na dzień 31.12.2013 r. + 2.365.623,13 zł
zadania zrealizowane:
- remont infrastruktury - 38.630,33 zł
- remont budynków - 2.510.034,40 zł
- remont dźwigów - 403.993,52 zł
b) Fundusz remontowy na utrzymanie mienia wspólnego Spółdzielni
stan funduszu na dzień 31.12.2012 r. + 842.804,18 zł
zmniejszenia w ciągu roku (wykonane remonty) - 29.270,45 zł
stan funduszu na dzień 31.12.2013 r. + 813.533,73 zł
c) Remont dźwigów
stan funduszu na dzień 31.12.2012 r. + 165.181,31 zł
zwiększenia w ciągu roku + 196.672,08 zł
zmniejszenia w ciągu roku - 0,00 zł
stan funduszu na dzień 31.12.2013 r. + 361.853,39 zł
Stan Funduszu Remontowego w podziale na wydzielone
Nieruchomości zawiera Załącznik Nr 8
Zespół Nieruchomości Nr 2
a) Fundusz remontowy
stan funduszu na dzień 31.12.2012 r. + 2.137.946,25 zł
zwiększenia w ciągu roku + 2.149.976,99 zł
zmniejszenia w ciągu roku (wykonane remonty) - 2.692.235,59 zł
stan funduszu na dzień 31.12.2013 r. + 1.595.687,65 zł
zadania zrealizowane:
- remont infrastruktury - 101.677,53 zł
- remont budynków - 2.326.691,85 zł
- remont dźwigów - 263.866,21 zł
b) Fundusz remontowy na utrzymanie mienia wspólnego Spółdzielni
stan funduszu na dzień 31.12.2012 r. + 93.041,63 zł
zwiększenia w ciągu roku + 848.880,62 zł
zmniejszenia w ciągu roku (wykonane remonty) - 381.972,64 zł
stan funduszu na dzień 31.12.2013 r. + 559.949,61 zł
c) Remont dźwigów
stan funduszu na dzień 31.12.2012 r. + 58.218,70 zł
zwiększenia w ciągu roku + 245.483,46 zł
zmniejszenia w ciągu roku (wykonane remonty) -52.694,22 zł
stan funduszu na dzień 31.12.2013 r. + 251.007,94 zł
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Stan Funduszu Remontowego w podziale na wydzielone
Nieruchomości zawiera Załącznik Nr 9
3. Remonty lokali użytkowych - 155.098,19 zł
w tym
- remont dachu - Popowicka 26 - 104.987,51 zł
- remont ogrodzenia - Starograniczna 32 - 24.857,94 zł
- remont ścian szczytowych dotyczący lokali użytkowych - 11.575,62zł
- remont dachu - Popowicka 136a - 4.977,12 zł
- remont budynku - Popowicka 28 - 8.700,00 zł

5. Stan zadłużenia w opłatach na utrzymanie lokali
mieszkalnych oraz najem lokali użytkowych (działalność
windykacyjna)
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Rady Zespołu Nieruchomości nr 1
okresy:
I. od 01.01.2013r. do 31.05.2013r.
II. od 03.09.2013r. do 3l.12.2013r.

Popowice - Polana za

Ad. I.
W okresie sprawozdawczym od 01.01.2013r. do 31.05.2013r. na
osiedlu Polana działała Rada Zespołu Nieruchomości nr 1
w składzie:
−
przewodniczący -Jan Cieszkowski
−
z-ca przewodnicz. - Andrzej Czycz
−
sekretarz
- Wiesława Idzikowska
−
członek
- Kazimierz Chabowski
−
„
- Jan Hajłasz
−
„
- Bogdan Kwieciński
−
„
- Karol Stryczek
−
„
- Witold Waszczyński
W okresie tym Rada Zespołu Nieruchomości Nr 1 odbyła 7
posiedzeń plenarnych oraz 5 posiedzeń prezydium i każdej
Komisji. Podjęto 8 uchwał i skierowano 11 wniosków do Zarządu
Spółdzielni i Rady Nadzorczej Spółdzielni.
W omawianym okresie działały dwie Komisje stałe:
1. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.
2. Komisja Samorządowo – Kulturalna.
Działalność Rady i Komisji prowadzona była w oparciu o przyjęty
plan pracy.
Do działalności Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 należy
zaliczyć:
1) opiniowanie Planu remontów na 2013r.,
2) opiniowanie podań o wynajem dodatkowych pomieszczeń,
3) opracowanie preliminarza wydatków na działalność
społeczno – oświatowo – kulturalną,
4) opiniowanie projektu zadania inwestycyjnego „Budowa
miejsc postojowych”,
5) opiniowanie regulaminów rozliczenia kosztów dostawy
wody i regulaminu rozdzielenia zamówień na roboty
budowlane, dostawy i usługi,
6) udział w przetargach na roboty remontowe,
7) uczestnictwo w odbiorach robót remontowych,
8) pełnienie dyżurów przez członków Rady, na których
przyjmowano skargi i wnioski dotyczące działalności
Spółdzielni.
Rada Zespołu Nieruchomości Nr 1 Popowice Polana
przedstawiła ważniejsze prace, które były podejmowane przez
członków Rady na rzecz mieszkańców.
Ad. II.
W okresie sprawozdawczym od 03.09.2013r. do 3l.12.2013r. na
osiedlu Polana działała Rada Zespołu Nieruchomości nr 1
w składzie:
−
przewodnicząca
- Maria Żłobińska
−
z-ca przewodnicz.
- Elżbieta Walat
−
sekretarz
- Bogumiła Hulewicz

−
członek
- Helena Sikora
−
„
-Adam Głogowski –
zrezygnował we wrześniu 2013 r.
−
„
-Ewa PokusińskaMartowicz – zrezygnowała z pracy w Radzie od 8
listopada 2013r
−
„
- Helena Sikora
−
„
- Bogdan Kwieciński
−
„
- Witold Waszczyński
Zgodnie z regulaminem działalności Rady ZN, Rada powołała
dwie komisje stałe:
1. Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.
2. Komisję Kulturalno – Samorządową.
W roku 2013 Rada Zespołu Nieruchomości nr 1 odbyła 5
posiedzeń plenarnych oraz 4 posiedzenia prezydium i każdej
komisji. Wystosowała 9 wniosków kierowanych do Rady
Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.
Działalność Rady i Komisji stałych prowadzona była w oparciu o
przyjęty na rok 2013 plan pracy.
W wykonywaniu swoich zadań Rada współpracowała
z Zarządem Spółdzielni,Gimnazjum nr 1, Szkołą Podstawową nr
3, Filią nr l0 Biblioteki Miejskiej, Klubem Wędkarskim „Certa”,
Przedszkolem nr l04 i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Do działalności Rady Zespołu Nieruchomości nr 1 w roku 2013
należy zaliczyć:
−
uczestnictwo członków Rady w przetargach na roboty
remontowe wykonywane przez wykonawców
zewnętrznych,
−
uczestnictwo członków Rady w odbiorach robót
remontowych,
−
pełnienie dyżurów przez członków Rady dwa razy
w miesiącu, w czasie których przyjmowano skargi
i wnioski mieszkańców dotyczące działalności
Spółdzielni.
Dla zobrazowania działalności Rady Zespołu Nieruchomości
należy przedstawić działalność jej komisji:
1. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w składzie :
- przewodniczący
- Kwieciński Bogdan
- członkowie
- Żłobińska Maria
- Sikora Helena
- Waszczyński Witold
W roku 2013 odbyła 4 posiedzenia, z których sporządzono
protokóły z wnioskami do Rady Nadzorczej w sprawach:
a) przegląd osiedla Polana pod kątem zadań remontowych na
rok 2014,
b) przeglądy roczne:
−
nawierzchni z kostki,
−
remont włazów dachowych /wymiana klap/,
−
dźwigów,
−
instalacji oświetlenia klatek schodowych,
−
montaż drabin wejściowych na dach,
−
wymiana drzwi do sklepu w budynku ul. Popowicka 28,
c) opiniowanie wniosków o wynajem pomieszczeń
dodatkowych,
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d) uczestnictwo w przetargach i odbiorach robót remontowych,
e) sprawa wydzielenia miejsca parkingowego dla osób
niepełnosprawnych,
f) inne sprawy związane z GZM.
2. Komisja Samorządowo - Kulturalna
W okresie sprawozdawczym działała w pierwszym składzie od
03.09.2013r. do 07.11.2013r.:
- przewodnicząca
- zastępca
- członek

Ewa Pokusińska – Martowicz
Elżbieta Walat
Bogumiła Hulewicz

Z uwagi na rezygnację pana Adama Głogowskiego zaraz po
ukonstytuowaniu się Rady /pismo złożył we wrześniu/ przed
pierwszym posiedzeniem komisji, skład komisji stanowiły 3
osoby. Następnie w związku z rezygnacją z pracy złożoną
07.11.2013r. przez panią Ewę Pokusińską-Martowicz od
08.11.2013r. Komisja działała w składzie:
- przewodnicząca
Elżbieta Walat
- członek
Bogumiła Hulewicz
W 2013 roku komisja odbyła 4 posiedzenia, z których
sporządzono protokóły z wnioskami w następujących sprawach:
−
współpracy w działalności oświatowo - kulturalnej
z Gimnazjum nr 1 przy ul. Jeleniej 7 i Przedszkolem nr
104 przy ul. Niedźwiedziej 26-28 i Szkołą Podstawową
nr 3 przy ul. Bobrzej 2,
−
współpracy społecznej na rzecz dzieci z Centrum
Neuropsychiatrii ”NEUROMED” Oddział przy
ul. Białowiejskiej 74a,
−
organizacji dwóch wycieczek na grzyby:
1 – dla emerytów i rencistów członków Spółdzielni
2 - dla wszystkich członków Spółdzielni,
−
zorganizowanie zabawy mikołajkowej dla wszystkich
dzieci członków Spółdzielni.
W tym okresie, z uwagi na błędy merytoryczne, formalne
i proceduralne zawarte w złożonym piśmie nie dofinansowano
koncertu Antoniny Krzysztoń, który odbył się w kościele pw. NMP
Królowej Pokoju na Popowicach.
Maria Żłobińska
Przewodnicząca Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1

Istniejąca w budynkach naszej spółdzielni instalacja AZART nie może być wykorzystana do przesyłu większej ilości
programów, w technice cyfrowej.
Przedstawiamy Państwu propozycję jaka została opracowana z TVK Telka. Oparta ona jest o instalację bezpośrednio z tej
sieci, z cyfrowym sygnałem.
W kontakcie z powyższym operatorem sieci kablowej , specjalnie dla członków naszej Spółdzielni, został opracowany
tzw. pakiet socjalny. W jego skład wchodziłyby następujące kanały: TVP 1 HD, TVP 2 HD,TVP Kultura, TVP Polonia, YVP Historia,
TVP abc, TVN, Polsa, iTV. TTV, Polonia 1, Polsat Sport News, Orange Sport, Fokus TV, Trwam, Stopklatka, TV Disco, TV6,
TV4,Power TV, StarsTV, ATM Rozrywka, TVN 7, Mango, Puls, Puls 2, Tele 5, Polsat 2,Polo TV.
Pakiet ten byłby również dostępny w zestawie z Internetem. Do tej pory osoby posiadające tylko instalację AZART, nie mógł
korzystać z Internetu z TVK Telka. Przybliżona cena pakietu, wynosiłaby 9-11 zł.
Zarząd SMLW "Popowice"
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Temat zainstalowania monitoringu na
terenie zarządzanym przez Spółdzielnię
Mieszkaniową Popowice przejawia się od
pewnego czasu w głosach mieszkańców
naszego osiedla.
Jest to ważna sprawa i wymaga
szerokiego spojrzenia na różne aspekty.
Należy rozważyć z jednej strony kwestie
prawne, jak ochrona wizerunku
zarejestrowanych osób i dane, które są
gromadzone w ramach monitoringu (w
jaki sposób są gromadzone, w jaki sposób
są później dostępne i dla kogo).
Dodatkowo innym aspektem są sprawy
techniczne tj. jakie systemy zastosować,
by zainstalowane wyposażenie było jak
najbardziej ekonomicznie efektywne

oraz by zapisywany obraz niósł ze sobą jak
najwięcej treści w szczególności
w zakresie jakości nagrywanego obrazu.
Aby wnikliwie przygotować się do
zaprojektowania optymalnego systemu
potrzebne są informacje od Państwa.
Chcielibyśmy wiedzieć jak mieszkańcy
widzą wprowadzenie systemu
monitoringu. Ponieważ koszt takiego
systemu jest bardzo duży, instalacja
będzie musiała być podzielona na etapy.
W szczególności dla przygotowujących
analizę i studium wykonalności ważne
będą Państwa głosy, na jakich obszarach
i w jakiej kolejności należy wprowadzić
monitoring. Taka wiedza pozwoli
efektywnie przygotować się

Każdego roku w naszej Spółdzielni,
zgodnie z obowiązującymi ustawami,
przeprowadzane jest przez niezależnego
biegłego rewidenta badanie
sprawozdania finansowego za ubiegły rok
Stosuje on w takim badaniu ustawowe
uregulowania i obiektywnie wydaje
swoją opinię.
W tym roku badaniem sprawozdania
finansowego zajmował się biegły
rewident Janusz Mindowicz z Kancelarii
Biegłych Rewidentów sp. z o.o. we
Wrocławiu. Raport z badania
finansowego oraz ocena sytuacji
f i n a n s o w e j S p ó ł d z i e l n i , zo s t a ł y

przedstawione Radzie Nadzorczej, która
przyjęła je na swoim posiedzeniu
24.04.2014 roku.
Przytoczmy fragment opinii biegłego
rewidenta: „Naszym zdaniem, zbadane
sprawozdanie finansowe, obejmujące
dane liczbowe i objaśnienia słowne:
- przedstawia rzetelnie i jasno
wszystkie informacje , istotne dla oceny
sytuacji majątkowej badanej jednostki na
dzień 31.12.2013 r., jak też wynik
finansowy za rok obrotowy 1.0131.12.2013,

i w przyszłości zrealizować oczekiwania
naszych mieszkańców.
Rada Nadzorcza obecnej kadencji
w swoich celach ma przygotowanie planu
dotyczącego wprowadzenia
monitoringu.
Proszę przekazywać informację, za
pośrednictwem sekretariatu spółdzielni
pisemnie lub emailem.
Wszelkie uwagi i inne pomysły chętnie
widziane.
Marcin Makowski
Członek Rady Nadzorczej

istotnych aspektach zgodnie z
określonymi w powołanej ustawie
zasadami (polityką) rachunkowości oraz
na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych.”
Zarówno uzyskane przez Spółdzielnię
wskaźniki, osiągnięty zysk netto,
upoważniają – w świetle opinii biegłego do stwierdzenia, iż nasze finanse są w
dobrej kondycji. Oznacza to stabilną
sytuację majątkową i finansową naszej
spółdzielni .

-sporządzone zostało we wszystkich

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "POPOWICE"

Tomasz Kapłon

Sprawa miejsc parkingowych czy też,
precyzyjniej określając, postojowych, jest
jednym z kluczowych elementów, którymi
zajmuje się Rada Nadzorcza obecnej kadencji.
W obrębie osiedla Popowice oprócz
bloków mieszkańców - członków spółdzielni,
występują także inne nieruchomości. Interesy
innych właścicieli nie są tożsame z interesami,
j a k i e m a j ą m i e s z ka ń c y S p ó ł d z i e l n i
Mieszkaniowej Popowice. Kilka lat temu
pojawiła się propozycja od włodarzy miasta
Wrocławia, aby Spółdzielnia odkupiła teren,
gdzie dzisiaj stoją wybudowane bloki
'Dachbudu'. Propozycja była omawiana na
ówczesnych zebraniach grup członkowskich
przez mieszkańców naszego osiedla. Niestety,
większość mieszkańców nie wyraziła zgody na
nabycie od miasta tego terenu, gdzie
zarządzający naszą spółdzielnią mieli
w planach wybudowanie parkingu wielopiętrowego. Szkoda, że ten zamysł nie doszedł
do skutku. Taki parking rozwiązałby skutecznie
niedobory miejsc postojowych w zachodniej
części osiedla.
W trakcie prac Rady Nadzorczej obecnej
kadencji, w ramach Komisji GZM, Zarząd
przedstawił sporządzoną przed kilku laty
analizę miejsc postojowych w obrębie osiedla
Popowice zawierającą oszacowanie zasobów
i niedobory miejsc. Komisja GZM wnikliwie
zapoznała się z tym dokumentem.
S ta ra n i e m p i sz ą c e go te s ł owa j e st
opracowanie przez Radę Nadzorczą obecnej
kadencji „Kompleksowego Programu
Poprawy Miejsc Postojowych – KPPMP”.
Działania moje rozpoczęły się wtedy, kiedy
jeszcze nie byłem członkiem Rady Nadzorczej.
Dwa lata temu m. in. moim staraniem
przygotowano program funkcjonalny
obejmujący obecny kształt terenu miejsc
postojowych przy ul. Wejherowskiej. Na
jednym ze spotkań z mieszkańcami
przedstawiłem pomysł i przekonałem
sąsiadów, że warto czasami coś oddać
(niewielką część trawnika pod balkonem,
ciaśniejsze ustawienie samochodów), aby coś
zyskać w zamian – więcej miejsc postojowych.
Mieszkańcy zaaprobowali ten pomysł. Można
t a k i e p o d e j ś c i e ko n t y n u o w a ć p r z y
proponowaniu miejsc postojowych dla innych
nieruchomości. Warto wykorzystać część
terenu własnej działki przy danym bloku, by
zyskać więcej miejsc postojowych.
Jednym z pierwszych działań z mojej
strony, kiedy już zostałem członkiem Rady
Nadzorczej, było zwrócenie się do Urzędu
M i a s t a Wr o c ł a w i a , a b y w t r a k c i e
wykonywania szybkiego remontu ul.
Wejherowskiej wykonać przygotowania do

wybudowania około 20 miejsc postojowych.
Niestety propozycja, która mogła służyć za
dnia Szkole Podstawowej nr 3 (nauczycielom,
rodzicom), a popołudniu mieszkańcom
z ul. Bobrzej 28-44 nie spotkała się
z zainteresowaniem i akceptacją organów
miejskich. Może warto będzie wrócić do tego
pomysłu wykorzystując naszych radnych
w jednostce pomocniczej.
Przemieszczając się po naszym osiedlu,
każdy z nas może zauważyć często
nieefektywne parkowanie samochodów.
Samochody są ustawiane pod różnymi kątami,
często odległości pomiędzy nimi są na tyle
duże, że nawet zmieściłby się tam jakiś
motocykl, ale na tyle małe, że nie ustawi się
tam dodatkowego samochodu. Takie
ustawienie powoduje, że sąsiedzi nie są
w stanie zaparkować. Bardziej zwarte
ustawienie, często naprzemienne (przodem,
tyłem), mogłoby zwiększyć ilość miejsc na
danym terenie o kilkanaście procent, bez
d o d at ko w yc h n a k ł a d ó w. Wa r to też
zastanowić się za każdym razem, czy
korzystniejsze nie byłoby umożliwienie
ustawiania prostopadłego pojazdów, bowiem
ustawienie pod kątem nie jest do końca
e fe k t y w n e . Po m o c n e d l a l e p s ze g o
wykorzystania przestrzeni byłoby wykonanie
linii określających pola postojowe.
W ramach Kompleksowego Programu
Poprawy Miejsc Postojowych (KPPMP) jest
przygotowanie projektu pod roboczą nazwą
„100 miejsc postojowych dla ul. Bobrzej”.
Przykładowym pomysłem przy okazji
zwiększania miejsc postojowych dla
mieszkańców z ul. Bobrzej jest wykonanie
nowego chodnika z kostki brukowej wzdłuż
bloków i placów przed bramami.
W ramach tego projektu wstępnie zostały
wskazane obszary, gdzie mogłyby powstać
dodatkowe miejsca postojowe. Dla każdego
z tych obszarów przygotowywane jest m.in.
o k r e ś l e n i a k o s z t ó w, s p o s o b ó w
proceduralnych w zakresie uzyskiwania
ewentualnych decyzji administracyjnych,
pozwoleń, uzgodnień oraz możliwości
technicznych ich wykonania. Tę część
przygotowuje Zarząd. Zebranie razem
wszystkich informacji pozwoli kompleksowo
uporządkować całość. Posiadana wiedza
zostanie przekazana zainteresowanym
mieszkańcom podczas konsultacji, co pozwoli
podjąć efektywne decyzje.
Pomysły te mogą być z powodzeniem
wykorzystane także przy innych ulicach
naszego osiedla, np. ul. Jeleniej,
Wejherowskiej 19-41, Białowieskiej,
Niedźwiedziej.
Dzięki oddaniu sieci wodociągowej do

MPWiK na mapie Popowic pojawiło się nowe
miejsce do zagospodarowania – to, co kiedyś
było hydrofornią przy ul Białowieskiej.
Obecnie jest to miejsce niewykorzystane.
Odnośnie budynku dawnej hydroforni to
pojawiają się różne koncepcje jego
wykorzystania. Ale z punktu widzenia
zmotoryzowanych mieszkańców większe
z n a c ze n i e m a o g ro d zo n a g ó r ka ze
zbiornikami. Pomysły różnych osób są
w zasadzie spójne dla tej części. Likwidacja
zbiorników, wyrównanie terenu i wykonanie
parkingu. To kolejne kilkadziesiąt miejsc
postojowych dla naszych mieszkańców. Na
terenie Popowic zarządzanych przez naszą
Spółdzielnię znajduje się jeszcze przynajmniej
kilka lokalizacji, gdzie można wykonać miejsca
postojowe (parkingowe).
P r zy p at r u j ą c s i ę w y ko r zysta n i u
niektórych terenów we Wrocławiu czy na
świecie można zastanowić się, czy pewne
obszary na naszym osiedlu nie mogłyby być
wykorzystane w sposób wielofunkcyjny.
Obecne możliwości techniczne pozwalają na
wykorzystanie nowszych technologii
i przeniesienie boisk na dachy obiektów.
Ta k i m p r z y k ł a d e m m o g ł o b y b y ć
wykorzystanie terenu boiska np. przy
ul. Białowieskiej/Rysiej, wybudowanie tam
parkingu wielopoziomowego, a na dach
przeniesienie obecnego boiska z wykonaniem
sztucznej nawierzchni i oświetlenia. Takie
rozwiązanie może być uznane obecnie, jako
bardzo nowoczesne, ale jest jak najbardziej
realne. Aby przygotować się do takich prac
wskazane jest rozpoczęcie oszczędzania
i odkładania części zysków generowanych
przez Spółdzielnię z każdego roku, na poczet
wykonania w niedalekiej przyszłości takich
obiektów. Innym ciekawym rozwiązaniem, już
stosowanym we Wrocławiu, jest
wykorzystanie przestrzeni nad dachami
sklepów i wykonanie tam odpowiedniej
platformy na parking.
Wszystkie te pomysły wymagają
przeprowadzenia analiz i studiów
wykonalności, zainteresowania obecnych
najemców, a może i poszukanie przyszłych.
Wiele prac, bowiem może być wykonane dla
naszej korzyści przez przyszłych potencjalnych
najemców. Cele są jak najbardziej realne, ale
wymagają wspólnego działania członków
Spółdzielni, Rady Nadzorczej, Rad Zespołów
Nieruchomości i Zarządu. Jako mieszkaniec
Popowic wierzę w to, że nasze osiedle za 5-1015 lat będzie dalej nowoczesne i będzie
z a c h ę c a ł o ko l e j n y c h c h ę t n y c h l u b
spadkobierców do zamieszkania w naszych
zasobach, a wartość naszych mieszkań nie
ulegnie deprecjacji. Na czym nam,
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mieszkańcom najbardziej zależy.
Opisane wyżej pomysły zakładają
również jak najmniejszą ingerencję w tereny
zielone na naszych Popowicach. Komfort życia
wszak to nie tylko więcej miejsc parkingowych,
ale również przyjazne dla zdrowia i oczu
otoczenie i nie chcemy z tego zrezygnować,

mimo, iż kompromis jest często niezwykle
trudny. Jeżeli szanowny mieszkaniec –
czytelnik Naszych Popowic zauważa jakiś
teren, np. wokół swojej posesji, który wg. jego
wizji mógłby służyć zmotoryzowanym proszę
podzielić się tą wiedzą z autorem artykułu, za
pośrednictwem sekretariatu spółdzielni

pisemnie lub e-mailem.
Wszelkie uwagi i inne pomysły chętnie
widziane.

Straż Miejska przydzieliła osiedlom
Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. nowego
strażnika. Jest nim PAWEŁ KWIOTEK.
Jest on strażnikiem, należącym do III
Oddziału Straży Miejskiej, mieszczącego
się przy ul. Kosmonautów. Jego rejon, to
trzy wspomniane osiedla. Przyznaje, że
jest to duży rejon. Często porusza się po
nim w patrolu zmotoryzowanym. Nie ma
stałych godzin dyżuru, ale zazwyczaj, o ile
nie ma innych zadań , jest osiągalny w
środy, 18.00-20.00 w placówce SM, na
ul. Starogranicznej 28.
Popowice to - z punktu widzenia
strażnika - sporo terenów zielonych,
skwerów, są też placówki oświatowe. Jest
więć sporo roboty Wśród problemów
naszego osiedla Paweł Kwiotek wylicza

kwestę bezdomnych. Tu przypomina o
kwestiach prawnych, wyjaśniając, że
klatka schodowa, to teren publiczny, więc
nie można usunąć osoby, która
zachowuje się spokojnie. Można
natomiast utrudnić jej wejście na tę
klatkę. W ramach takiej prewencji jednym
z b u d y n kó w, z l i k w i d o w a n o ko d
techniczny do domofonu. Kolejnym
p ro b l e m e m s ą p sy. N i e d a s i ę
jednocześnie skontrolować 200 skwerów.
Często właściciele psów, w jego
obecności sprzątają po swoich pupilach,
ale po jego odejściu, już niekoniecznie.
Oczywiście na osiedlu są newralgiczne
punkty, które Paweł Kwiotek, podczas
swojego patrolu odwiedza. Z oczywistych
powodów, nie informujemy jakie.

Przypominamy numer telefonu
naszego strażnika miejskiego :
600 908 532. Nie jest to telefon
alarmowy! W uzasadnionych
przypadkach, radzi on dzwonić na policje
-997 lub do 986 do Straży Miejskiej.
Nas strażnik, zazwyczaj pracuje na
zmiany w godzinach od 6.00-14.00, lub
od 14.00- 22.00. Czasem ta zmiana
popołudniowa jest od 13.00-21.00.
Przyjmuje uwagi, opinie, sugestie od
mieszkańców naszego osiedla i liczy na
współpracę z nimi. Pomóżmy naszemu
strażnikowi.

https://www.facebook.com/wrolkowisko.

bezpłatnie!
Wart przypomnieć
harmonogram WBO 2014. Otóż do 2
czerwca projekty złożone do WBO 2014,
będą opiniowane przez Urząd Miejski.
Potem, między 2 czerwca a 13 lipca, będą
konsultacje i możliwość poprawienia
projektu. Głosowanie na projekty - od 15
do 29 września br. Będzie można oddać
jeden głos na maksimum trzy projekty.
Wyniki, czyli zwycięskie projekty ,
poznamy najpóźniej w październiku.

W ramach Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego 2014 z Popowic
zgłoszone zostały projekty, które krótko
przedstawiamy.
Rafał Wawryk, zgłosił on projekt o nazwie
"wrolkowisko.pl".Ten projekt był
zgłoszony już w 2013 roku, ale ze względu
na mała kwotę tego budżetu, pnie został
zakwalifikowany. Projekt zakłada
stworzenie bezpłatnego i
ogólnodostępnego miejsca,
przeznaczonego do rekreacyjnej jazdy na
rolkach, deskorolce wrotkach. Byłby on
zrealizowany a tzw. Polanie Popowickiej,
gdzie jest, jest betonowy plac o średnicy
pięćdziesięciu metrów. Byłoby to kiejsce
Bezpieczne miejsce, amatorów jazdy na
rolkach i wrotkach, dużym rozrzucie
wiekowym. Rafał Wawryk założył dla
tego pomysłu profil na Facebooku Oto
jego adres:

Tam będzie informował o swoim
projekcie.
Barbara Roślicka zgłosiła projekt
„Rozbrykane Misie”. Dotyczy on na
terenu przedszkola nr 104 na Popowicach
. Jej projekt składa się z trzech części:
pierwsza z, to duży plac zabaw, o
charakterze rekreacyjno-sportowym.
Część drugą stanowi wielofunkcyjne
boisko sportowe z bramkami, koszami, a
także możliwością gry w tenisa. Trzecia
część, to małe miasteczko ruchu
drogowego

Marcin Makowski
Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Kapłon

z mini ulicami, przejściami i znakami.
Możliwe będzie tam prowadzenie nauki
jazdy na rowerze i hulajnodze. Firma
PlayTime z Warszawy, bardzo pomogła
pani Barbarze w opracowaniu
technicznym projektu. Wykonała go
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