
 

 

   
Wyszczególnienie

 

Zespó³

 
Nieruchomoœci

Nr

 

1

 

Zespó³
Nieruchomoœci

Nr 2

Powierzchnia
ogó³em

m
2

Powierzchnia

 

gruntów

  

razem

      

w

 

tym:

 
    

154

 

219,00 176 395,00 330 614,00

  

-

 

wspó³w³asnoœæ

 

spó³dzielni

       

59

 

354,99 70 247,34 129 602,33

- odrêbna w³asnoœæ 31 504,01 30 474,66 61 978,67

- u¿ytkowanie wieczyste 63 360,00 75 673,00 139 033,00

w tym tereny w u¿ytkowaniu
wieczystym spó³dzielni
wydzier¿awiane na
podstawie umów dzier¿awy

7 132,65 20 635,91 27 768,56

nak³ad 5600 szt.

1. Op³aty dotycz¹ce gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Zarz¹d Spó³dzielni od 2007 roku prowadzi ewidencjê i rozliczenia 
przychodów i kosztów oraz ewidencjê wp³ywów i wydatków 
funduszu remontowego odrêbnie dla ka¿dej nieruchomoœci, 
zgodnie z Ustaw¹ z dnia 15 grudnia 2000 roku o spó³dzielniach 
mieszkaniowych (Dz.U. Z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z póŸn. zm.).
W okresie sprawozdawczym, tj. w 2012 roku, kilka czynników 
ekonomiczno–finansowych mia³o wp³yw na zmianê cen na rynku, 
m.in. planowany wskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug oraz 
zmiany kosztów niezale¿nych od Spó³dzielni, co spowodowa³o 
wzrost kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych w tym 
okresie. 

Zgodnie z uchwa³¹ nr 127/08/IV/2011 Rady Nadzorczej z dnia 
25.08.2011 r., zatwierdzaj¹c¹ opracowany przez Zarz¹d plan 
finansowy na 2012 rok, dla ka¿dej nieruchomoœci ustalone zosta³y 
zró¿nicowane stawki op³at z tytu³u eksploatacji i utrzymania 
nieruchomoœci w oparciu o ewidencjê ponoszonych kosztów i 
przychodów na ich pokrycie zgodnie z art. 4-6 ustawy o 
spó³dzielniach mieszkaniowych, które wprowadzono z dniem 
01.01.2012 r.

Dla lokali mieszkalnych odp³atnoœæ na fundusz remontowy 
utrzymano po raz kolejny od roku 2009 na tym samym poziomie:

2- Zespó³ Nieruchomoœci Nr 1 1,22 z³/m ,
2- Zespó³ Nieruchomoœci Nr 2 1,38 z³/m .

Na podstawie Uchwa³y Rady Nadzorczej Nr 215/06/IV/2012 
wzros³y zaliczki na pokrycie kosztów zu¿ycia energii elektrycznej 
ogólnego u¿ytku z dniem:
- 01.08.2012 r. w czterech nieruchomoœciach Zespo³u 

Nieruchomoœci nr 1 obejmuj¹cych budynki przy ul. 
Bia³owieskiej 13-23, 29-35, 37-43, ul. NiedŸwiedziej 47-51, 

SPRAWOZDANIE ZARZ¥DU
SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-W£ASNOŒCIOWEJ

„POPOWICE” ZA ROK 2012

I. ZATRUDNIENIE I ORGANIZACJA SPÓ£DZIELNI

     W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01 do 31.12.2012 r. 
zatrudnienie w Spó³dzielni wynios³o 76,94 etatu (w porównaniu z 
2011 r. zmala³o œrednio o 2,35 etatu).
Strukturê organizacyjn¹ Spó³dzielni tworzy³y dwie jednostki 
organizacyjne, w których zatrudnienie œrednioroczne w etatach 
przedstawia³o siê nastêpuj¹co:

a). Zarz¹d Spó³dzielni – 21,98 etatów na stanowiskach 
nierobotniczych, w tym 3 cz³onków Zarz¹du; 

b). Dzia³ Administracyjno–Techniczny:

–  7,97 etatów na stanowiskach nierobotniczych,

– 19,42 etatów konserwatorów,

– 27,57 etatów gospodarzy domów.

Od 2002 r. przy Spó³dzielni dzia³a Zwi¹zek Zawodowy 
Pracowników SMLW „Popowice” zrzeszaj¹cy 34 pracowników.

II.  GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
 
1. Struktura zasobów
Wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2012 roku zasoby mieszkalno-

2us³ugowe spó³dzielni obejmuj¹ teren o powierzchni 330 614 m  
podzielony na: 
- Zespó³ Nieruchomoœci nr 1,
- Zespó³ Nieruchomoœci nr 2.

Zestawienie zasobów budynkowych Spó³dzielni przedstawia 
Tabela nr 1, natomiast wszystkich gruntów Tabela nr 2.

  
Zestawienie  gruntów  w  SMLW  "Popowice"

wg stanu na 31.12.2012 r.

Tabela nr 2

CZERWIEC 2013

Tabela nr 1

Zestawienie zasobów budynkowych Spó³dzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko -W³asnoœcio wej " POPOWICE" na dzieñ 31.12.2012 r.

Zespó³
Nieruchomoœci

Nr 1

Zespó³
Nieruchomoœci

Nr 2
Wyszczególnienie jm. Razem

Iloœæ budynków mieszkal nych szt. 25 27 52

Iloœæ budynków u¿ytkowych szt. 8 6 14

Iloœæ

  

mieszkañ

 

szt.

 

2

 

625 2 902 5527

Iloœæ

 

dŸwigów

  

szt.

 

51 74 125
Iloœæ

 

wêz³ów

 

cieplnych

 

-bud.

 

mieszk.

  

szt.

 

45 49 94

Iloœæ

 

klatek

 

w

 

bud.

 

mieszk.

 

szt.

 

129 131 260

Powierzchnia

 

u¿ytkowa

 

razem

 

m
2

      

117

 

091,90 136 847,18 253 939,08

z

 

tego

 

:

     

a/

 

lokale

 

mieszkalne

 

m
2

        

76 380,59 95 678,70 172 059,29
b/

 

lokale

 

mieszk.(odrêbna

 

w³asnoœæ)

 

m
2

        

40 711,31 41 168,48 81 879,7 9

Powierzchnia

 
u¿ytkowa

 
lokali

    

m
2

 

6

 
509,20 6 673,60 13 182,80

u¿ytkowych
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Administracja czynna:

pon., wt., œr., : 7.00 – 15.00

czw.: 7.00 – 17.00

pt.: 7.00 – 13.00

Przyjmowanie interesantów

przez Zarz¹d:

czwartki: 14.00 – 17.00

Przyjmowanie interesantów

przez przedstawicieli

Rady Nadzorczej:

pierwszy i trzeci

czwartek miesi¹ca: 16.00 – 17.00

Zarz¹d Spó³dzielni:

tel. 71 350 66 30

tel. 71 355 63 73

fax 71 355 76 99

Dzia³ Techniczno-Administracyjny

tel. 71 355 40 05

tel. 71 350 10 92

Dzia³ Czynszów:

tel. 71 350 66 30 wew. 23 i 25

Lokale U¿ytkowe:

tel. 71 350 66 30 wew. 27

Pogotowie Elektryczne, Wod.-Kan. i C.O.:

(po godzinach pracy Spó³dzielni)

tel. 605 979 282

Pogotowie DŸwigowe:

tel. 71 351 39 66

tel. 606 971 768

Policja: tel. 997

Stra¿ Po¿arna: tel. 998

Pogotowie Ratunkowe: tel. 999

Pogotowie Gazowe: tel. 992

Stra¿ Miejska: tel. 986

Stra¿ Miejska (SMS dla nies³ysz¹cych): 608 302 302

Pogotowie Energetyczne: tel. 991

Pogotowie Fortum (d. MPEC): tel. 993

Pogotowie MPWiK: tel. 994

WA¯NIEJSZE TELEFONY

Nasze Popowice - kwartalnik
Wydawca: Spó³dzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko - W³asnoœciowa "POPOWICE"
ul. Popowicka 28, 54-237 Wroc³aw
tel. 71 350 66 30, fax 71 355 76 99

Redakcja: MULTIFORMAT sp. z o.o.
ul. Wejherowska 47, 54-239 Wroc³aw
tel. 71/367-00-31, kom. 505 299 062

Redaktor odpowiedzialny:
Tomasz Kaplon, tel. 503-692-708
Zdjecia: Tomasz Kapùon, tel. 503-692-708 
Sk³ad, ³amanie, fotoedycja:
MULTIFORMAT sp. z o.o.
biuro@multiformat.pl
Druk:  MULTIFORMAT sp. z o.o.
tel. 71/367-00-31, kom. 505 299 062

53-61, ul. Popowickiej 49-61;
- 01.09.2012 r. w jednej nieruchomoœci 

Zespo³u Nieruchomoœci  nr  2  
obejmuj¹cej budynki przy ul. 
Wejherowskiej 67-71, 73-77.

W wyniku dokonanej analizy faktycznych 
kosztów zu¿ycia energii elektrycznej 
ogólnego u¿ytku zgodnie z ww. Uchwa³¹ 
Rady Nadzorczej zmniejszono stawkê 
zaliczki z dniem:
- 0 1 . 0 8 . 2 0 1 2  r .  w  s i e d m i u  

n i e r u c h o m o œ c i a c h  Z e s p o ³ u  
Nieruchomoœci nr 1 obejmuj¹cych 9 
budynków,

- 0 1 . 0 9 . 2 0 1 2  r.  w  d z i e w i ê c i u  
n i e r u c h o m o œ c i a c h  Z e s p o ³ u  
Nieruchomoœci nr 2 obejmuj¹cych 12 
budynków.

Stawki op³at zaliczkowych za zu¿ycie gazu 
w  o œ m i u  b u d y n k a c h  Z e s p o ³ u  
Nieruchomoœci  Nr 1,  w których 
zamontowane s¹ zbiorcze gazomierze, 
ustalane s¹ na podstawie œredniego zu¿ycia 

3m  gazu na osobê. Zgodnie z 
Uchwa³¹ Rady Nadzorczej Nr 
245/09/IV/2012 zmieniono 
wysokoœæ zaliczek z dniem 
01.10.2012 r. na pokrycie 
kosztów gazu w czterech 
budynkach: 
1. z w i ê k s z o n o  s t a w k ê  

zaliczki ul. NiedŸwiedzia 
47-51, ul. Popowicka 49-
61;

2. z m n i e j s z o n o  s t a w k ê  
zaliczki ul. NiedŸwiedzia 
23-27, 35-39.

     
W zwi¹zku z koniecznoœci¹ 
wykonania remontu dŸwigów 
w budynkach:
ZN Nr 1:
ul.  Jelenia 4-26, 28-56, 
N i e d Ÿ w i e d z i a  1 4 - 2 4 ,  
Popowicka 10-16, 18-24, 62-68 
i 
ZN Nr 2:
ul. Bia³owieska 44-54, 68-70, 
72-74, Bobrza 2-26, Popowicka 
70-76, 78-84, 136-142, 144-
150, 152-158, Wejherowska 
19-29, 31-41,
podwy¿szono miesiêczn¹ 
o p ³ a t ê  z a  u ¿ y t k o w a n i e  
dŸwigów do 10,70 z³/osobê, 
która na podstawie Uchwa³y 
R a d y  N a d z o r c z e j  N r  
1 5 4 / 1 2 / I V / 2 0 11  z  d n i a  
16.12.2011 r. wprowadzona 
zosta³a od czerwca 2012 r. 

Pomimo wprowadzonej zmiany 
taryfy dla ciep³a w latach 2011-
2012, zaliczkowe op³aty za 
cent ra lne  ogrzewanie  w 
budynkach ZN Nr 1 i ZN Nr 2 

oraz cena za podgrzew wody zosta³y 
utrzymane na poziomie 2011 roku.

Rada Nadzorcza SMLW „Popowice”, 
dzia³aj¹c na podstawie § 77 ust. 1 pkt 11 
Statutu Spó³dzielni, podjê³a Uchwa³ê Nr 
203/04/IV/2012 w dniu 26.04.2012 r. o 
zwiêkszeniu op³aty za wywóz nieczystoœci 
sta³ych w Zespole Nieruchomoœci Nr 1 ze 
stawki 6,80 z³/osobê do 7,34 z³/osobê z 
dniem 1.06.2012 r. oraz Uchwa³ê Nr 
216/06/IV/2012 w dniu 21.06.2012 r. o 
z m n i e j s z e n i u  o p ³ a t y  z a  w y w ó z  
n i eczys toœc i  s t a ³ych  w  Zespo le  
Nieruchomoœci nr 2 ze stawki 8,20 z³/osobê 
do 7,00 z³/osobê z dniem 1.09.2012 r.
Tabele nr 3, 3a i 3b przedstawiaj¹ wysokoœæ 
miesiêcznych op³at pobieranych od 
mieszkañców na pokrycie kosztów 
utrzymania zasobów oraz op³at za us³ugi 
komunalne i energiê ciepln¹.

Op³ata  eksploatacji  i  utrzymania nieruchomoœci

  oraz  odpis na fundusz remontowy

za lokale mieszkalne

    Data

  

zmiany

 

op³aty

 

        

Zespó³

 

Nieruchomoœci

 

Nr 1 Zespó³ Nieruchomoœci Nr 2

z³/m
2

op³ata

 

fundusz

 

razem op³ata op³ata fundusz razem op³ata

eksploatacyjna

 

remontowy

 

ekspl. remont. eksploatacyjna remontowy ekspl. remont.

01.02.2009r.
1,33 1,22 2,55 1,33 1,38 2,71

01.01.2010 r.
01.01.2011 r.
01.01.2012 r.

zró¿nicowana
na

nieruchomoœci
1,22

zró¿nicowana
na

nieruchomoœci
1,38

Tabela nr 3

   
 

Wysokoœæ

 

miesiêcznych

 

op³at

 

za

 

us³ugi

 

komunalne

 

i

 

dŸwigi

 

  

Wyszczególnienie

 
  

Data zmiany
stawki

Zespó³
Nieruchomoœci Nr

1

Zespó³
Nieruchomoœci Nr 2

  

Wywóz

 

nieczystoœci

 

sta³ych

 

z³/osoba

01.02.2009 r. 6,80 8,20

01.01.2011 r.
bez zmian

6,80 8,20

01.06.2012 r.
01.09.2012 r.

7,34

7,00

Woda i œcieki
(taryfê dla wody

i scieków zatwierdza
Rada Miejska

Wroc³awia )

z³/m
3

01.03.2011 r. 7,61 7,61

01.03.2012 r. 8,37 8,37

DŸwigi z³/osoba

01.01.2010 r.
bez zmian

oprócz

7,70 7,70

Bia³owieska 13-23

10,70

Bia³owiska 32-42
Bobrza 28-44

Popowicka 96-102
10,70

01.01.2011 r. bez zmian bez zmian

01.06.2012 r.

pozosta³e budynki
10,70 10,70

   

 

Tabela nr 3a

   
     

Wysokoœæ

 

op³at

 

za

 

energiê

 

ciepln¹

 

   

Wyszczególnienie

 
  

Data

 

zmiany
stawki

 

Zespó³
Nieruchomoœci Nr

1

Zespó³
Nieruchomoœci Nr 2

  

  

 

z³/m
2

 

 

01.11.2010

 

r. 2,07*

  

  
 

01.10.2010

 

r. 2,02*
centralne

 

ogrzewanie

 

  

(zaliczka)

 
 

01.08.2011

 

r. 2,27*

  

01.09.2011 r. 2,12*

2012 r. bez zmian bez zmian

podgrzanie wody
(c.w.u.) zaliczka

z³/m3

01.06.2010 r. 12,40 12,40

01.08.2011 r. 13,60 13,60

2012 r. bez zmian bez zmian

Tabela nr 3b

*   podano  uœrednione  zaliczkowe  stawki  na  centralne  ogrzewanie ustalone w oparciu

   
o

 
rzeczywiste

 
koszty

 
dla

 
ka¿dego

 
budynku

 
wynikaj¹ce

 
z ostatniego okresu

   

rozliczeniowego.

    
   

Stawki

 

zaliczkowe

 

na

 

pokrycie

 

kosztów

 

centralnego

 

ogrzewania kszta³tuj¹ siê w Sp-ni

od 1,90 do 2,50 z³/m2.

CZERWIEC

CZERWIEC
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III. DZIA£ALNOŒÆ 
ADMINISTRACYJNO–TECHNICZNA

Zasoby  Zespo³u Nieruchomoœci Nr 1 oraz Zespo³u Nieruchomoœci 
Nr 2  w zakresie  dzia³alnoœci eksploatacyjno–technicznej w roku 
2012 obs³ugiwa³o :
- 7,97 pracowników nieprodukcyjnych 
- 46,99 pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, w tym:
19,42 konserwatorów,
27,57 gospodarzy domów.

Obs³ug¹ objêto 52 budynki mieszkalne i lokale u¿ytkowe w celu  
utrzymanie ich w pe³nej sprawnoœci technicznej.

1. Dzia³alnoœæ eksploatacyjna obejmowa³a wykonywanie 
czynnoœci w zakresie:

1/ utrzymania czystoœci na terenach zewnêtrznych i 
wewnêtrznych poprzez:
- wykonywanie codziennych obowi¹zków w zakresie 

sprz¹tania, grabienia liœci, trawy, wywozu odpadów 
gabarytowych, usuwania oblodzeñ i odœnie¿anie 
chodników;

- likwidacjê gryzoni i insektów poprzez wykonywanie 
zabiegów deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji – 
powy¿sze us³ugi na zlecenie Spó³dzielni wykonywa³a firma  
DEZMARK;

- utrzymania w sprawnoœci technicznej dro¿noœci i 
czyszczeniu ciœnieniowym lei zsypowych wraz z 
szufladami i komorami zsypowymi – roboty na podstawie 
umowy wykona³a firma OPEN;

- wykonania przegl¹dów sprawnoœci technicznej:
a/ urz¹dzeñ zabawowych , urz¹dzeñ sanitarnych do 

gromadzenia odpadów (kosze typu ,,foka'', kontenerów 
zlokalizowanych w komorach zsypowych i œmietnikach 
wolnostoj¹cych),

b/ budynków, w tym wynikaj¹cych z prawa budowlanego oraz 
przygotowania do okresu zimowego (stan oszkleñ okien 
piwnicznych, klatek schodowych, uzupe³nienia piasku do 
„akcji zima”) . Zauwa¿one usterki usuwane by³y na bie¿¹co 
przez pracowników dzia³u technicznego lub firmy 
zewnêtrzne;

2/ rozpatrywania wszelkiego rodzaju wniosków 
dotycz¹cych w szczególnoœci konfliktów lokatorskich, 
najmu pomieszczeñ ogólnego u¿ytku oraz poprawy 
estetyki zasobów;

3/ rozliczenia zu¿ycia wody;
4/ rozliczenia  zu¿ycia ciep³a.

2.W ramach obs³ugi technicznej zespo³ów nieruchomoœci 
usuniêto ni¿ej wymienione awarie i usterki:

 wyspecjalizowane firmy zewnêtrzne na podstawie zawartych umów, 
takie jak:
- KON-REM – odpowiedzialna za utrzymanie w sprawnoœci 

technicznej dŸwigów osobowych,
- TELKA – odpowiedzialna za sprawnoœæ funkcjonowania instalacji

      

hydrauliczne, dekarskie, murarskie, itp. – 1990
elektryczne – 2044
domofonowi – 1486 
azartu –   194
dŸwigowe –   561    
centralne ogrzewanie, ciep³a woda – 1349 

OGÓ£EM – 7624

 Azart,
- ELF – odpowiedzialna za sprawnoœæ 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 spó³dzielni (pogotowie techniczne).

Ponadto dla rozwi¹zywania bie¿¹cych spraw zg³aszanych przez 
mieszkañców, Spó³dzielnia podejmowa³a krótkotrwa³¹, b¹dŸ 
jednorazow¹ wspó³pracê z ró¿nymi firmami takimi jak: 
- SEB-TRANS i Szachniewicz – us³ugi transportowe,
- HAZIAK – us³ugi kanalizacyjne, 
- GREDEL – us³ugi transportowo-sprzêtowe, 
- PROMIS – usuwanie awarii wodoci¹gowych na sieci.
  3. Roboty na terenach zewnêtrznych i wywóz nieczystoœci

Wywóz wszelkich nieczystoœci z naszej Spó³dzielni realizuje firma 
TRANS-FORMERS. Dodatkowo firma STENA odpowiada za 
wywóz makulatury zbieranej w dwóch wolnostoj¹cych 
kontenerach ustawionych przy lokalach u¿ytkowych. Za 
utrzymanie w czystoœci osiedli, pielêgnacjê drzew i krzewów, 
wycinkê drzew, utrzymanie w sprawnoœci technicznej placów 
zabaw, ciêcia pielêgnacyjne zieleni i koszenie trawników 
odpowiadaj¹ pracownicy Spó³dzielni.
W roku sprawozdawczym w tym zakresie dokonano:
- przeœwietlenia drzew i usuniêcia uschniêtych i po³amanych 

ga³êzi;
- wywiezienia z terenu osiedli do kontenerów tzw. „gabarytów”;
- 3-krotnego pe³nego ciêcia trawy oraz dodatkowo jedno ciecie 

wybiórczo,
- 2-krotnego ciêcia ¿ywop³otów

4. Przegl¹dy
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa budowlanego 
wykonano:
- przegl¹d roczny budowlany ( pracownicy Spó³dzielni),
- przegl¹d roczny gazowo- wentylacyjny (firma 

2ALTEX–Service), w budynkach o pow. powy¿ej 2000 m  
dwukrotnie,

- przegl¹d roczny sprawnoœci dŸwigów osobowych (Urz¹d 
Dozoru Technicznego).

Powy¿sze przegl¹dy wykaza³y, ¿e nasze zasoby utrzymywane s¹ w 
dobrej sprawnoœci technicznej. Spe³niane s¹ wymogi stawiane 
zarz¹dcom budynków przez Prawo budowlane. Budynki s¹ 
bezpieczne dla mieszkañców a z kontroli gazowej wynika, ¿e nie ma 
zagro¿eñ.
5. Fundusz remontowy Zespo³u Nieruchomoœci Nr 1

W ramach planu funduszu remontowego wykonano:
1.  remont instalacji oœwietlenia klatek schodowych, numerów 
policyjnych oraz przejœæ strychowych :  
- Bia³owieska 5-11, 13-23, oraz  Bia³owieska 39 ,41, 43,
- Jelenia 4-26, 28-56,
- NiedŸwiedzia 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, 18-24, 30-58, 49-61, 62-68, 
- ¯ubrza 1-5, 7-11, 13-17, 

2.   remont instalacji c.o., zmniejszenie iloœci grzejników na 
klatkach schodowych oraz w

      pomieszczeniach ogólnego u¿ytku:
- Bia³owieska 5-11, 13-23, 29-35, 37-43
- Jelenia 4-26, 28-56,
- NiedŸwiedzia 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, 18-24, 30-58, 49-61, 62-68, 
- ¯ubrza 1-5, 7-11, 13-17, 

3. remont dŸwigów wraz z malowaniem drzwi przystankowych 
w klatkach:
- Jelenia 4; 10; 34; 36; 38

4.  remont przejœæ bramowych:
- Bia³owieska 13-23 – 1 przejœcie
- Jelenia 4-26 – 2 przejœcia, 

Usuwanie usterek, awarii i aktów wandalizmu nastêpowa³o w 
wyniku zg³oszeñ lub przegl¹dów, a usuwanie ich odbywa³o siê 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w spó³dzielni regulaminami. 

    
   

 
     

       

*   podano  uœrednione  zaliczkowe  stawki  na  centralne  ogrzewanie ustalone w oparciu

   
o

 
rzeczywiste

 
koszty

 
dla

 
ka¿dego

 
budynku

 
wynikaj¹ce

 
z ostatniego okresu

   
rozliczeniowego.

    
   

Stawki

 

zaliczkowe

 

na

 

pokrycie

 

kosztów

 

centralnego

 

ogrzewania kszta³tuj¹ siê w Sp-ni

od 1,90 do 2,50 z³/m2.

    

 

CZERWIEC



- Jelenia 28-56 – 3 przejœcia
- NiedŸwiedzia 14-24 – 1 przejœcie

5. remont wejœæ na dachy polegaj¹cy na wymianie drabin oraz 
monta¿ schodów, 

pochwytów i zawiasów klap wy³azowych:
- Bia³owieska 5-11 -szt.1, 13-23- szt.1, 29-43-  szt.2
- Jelenia 4-26 –  szt.1, 28-56 – szt.1,
- NiedŸwiedzia 6-12 – szt.1, 14-24 – szt.1, 21-21b,23-27,29-

33 – szt.3 ., 30-36, 38- 44 szt.2., 35-39, 41-45 -szt. 2, 47-51, 
53-61 szt.2,

- Popowicka 10-16, 18-24 - szt 2, 30-58 - szt.2, 49-61 – szt 1, 
62-68 szt.1,

- ¯ubrza 1-5 -szt.1, 7-11 – szt.1, 13-17 – szt.1
6.  remont dróg – poszerzenia i utwardzenia nawierzchni, monta¿ 

koryt odwadniaj¹cych:
- Bia³owieska 29-35, 37-43,
- Jelenia 28-56,
- NiedŸwiedzia  30-36, 38-44,
- Popowicka 49-61,
7.  wymianê klap wy³azowych na dachy budynków niskich 

oraz wymianê starych drabin:
- Bia³owieska 5-11, 29-35, 37-43,
- NiedŸwiedzia 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,
- ¯ubrza 1-5, 7-11, 13-17,

8.  przygotowanie dokumentacji docieplenia œcian szczytowych 
budynków,

9.  realizowano drobne roboty murarskie, dekarskie i œlusarskie, 
wynikaj¹ce z aktualnych

     potrzeb osiedla.
6. Fundusz remontowy mienia wspólnego Spó³dzielni w 

Zespole Nieruchomoœci Nr 1
W ramach planu funduszu wykonano:

1. odtworzenie nawierzchni bazy Starograniczna 32 po robotach 
wodoci¹gowych,

2. dostosowano obiekty hydroforni w celu przekazania ich do 
MPWiK,

3. usuwano awarie na sieci  wodoci¹gowej
4. remont placów zabaw:

- przy ul. ¯ubrzej wymianê urz¹dzeñ,
- ul. Jelenia-Popowicka – wymianê urz¹dzeñ, likwidacjê 

palisad drewnianych, uzupe³nienie nawierzchni ¿wirowych i 
uzupe³nienie ogrodzenia.

7. Fundusz remontowy Zespo³u Nieruchomoœci Nr 2 
W ramach planu funduszu wykonano:
1. remont instalacji c.o., zmniejszono iloœci grzejników w 
klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach ogólnego 
u¿ytku, wycinkê zbêdnej instalacji po zamontowaniu 
odpowietrzników:
- Bia³owieska 4-10, 12-16, 18-22, 24-30, 32-42, 44-54, 68-70 , 

72-74 , 76-82, 
- Bobrza 2-26, 28-44,
- Popowicka 70-76, 78-84, 86-92 , 96-102, 104-132, 136-142, 

144-150, 152-158,
- Wejherowska 3-9, 19-29, 11-17, 31-41, 55-59, 61-65, 67-71, 

73-77,

2. remont dŸwigów wraz z malowaniem drzwi przystankowych  
w klatkach budynków:
- Bia³owieska 38, 46, 72,
- Popowicka 76, 80, 96, 138, 142, 144, 148,
- Wejherowska 19, 27,
3.  remont zespo³ów napêdowych  i ograniczników prêdkoœci 
dŸwigów w klatkach

    budynków:
- Bia³owieska 38, 44, 54, 
- Popowicka 148,
- Wejherowska 41,
4.  odnowienie pow³ok malarskich w klatkach schodowych 

Bobrza 28, 30, 32, 42, 44,

  5.   remont wejœæ do budynków wysokich: 
- Popowicka 70-76, 136-142,
- Wejherowska 3-9 i 19-29,

6. remont  przejœæ bramowych :
- Bia³owieska 32-42,  44-54,
- Bobrza 2-26, 28-44,
- Popowicka 104-132,
- Wejherowska 3-9, 19-29, 11-17, 31-41,
7.  remont wejœæ na dachy – wymiana drabin oraz monta¿ 
schodów, pochwytów i zawiasów
klap wy³azowych: 
- Bia³owieska 4-10, 12-16, 18-22, 24-30, 32-42, 44-54, 68-70, 

72-74, 76-82,
- Bobrza 2-26, 28-44,
- Popowicka 70-76, 78-84, 86-92, 96-102,  104-132, 136-142, 

144-150, 152-158,
- Wejherowska 3-9, 19-29, 11-17, 31-41, 55-59, 61-65, 67-71, 

73-77.
8.  poszerzenie, utwardzenie istniej¹cych i wytyczenia 
nowych  nawierzchni utwardzonych:
- Bia³owieska 32-34, 44-54, 68-70, 72-74, 76-82,
- Popowicka 70-76, 78-84, 86-92, 96-102,
- Wejherowska 11-17, 31-41, 67-71, 73-77,
9. wymianê klap w³azowych na dachy budynków niskich:
- Bia³owieska 4-10, 12-16, 18-22,  24-30, 68-70, 72-74, 76-82,
- Popowicka 86-92, 104-132,
- Wejherowska 3-9, 19-29, 11-17, 31-41, 55-59, 61-65, 67-71, 

73-77
10. przygotowanie dokumentacji docieplenia œcian szczytowych 

budynków:
11. monta¿ szlabanów przy ul. Popowickiej, ul. Wejherowskiej,
12. drobne roboty murarskie, hydrauliczne, dekarskie i œlusarskie 

w ramach bie¿¹cych potrzeb.
8.  Roboty realizowane z mienia wspólnego Spó³dzielni w 
Zespole Nieruchomoœci Nr 2
W ramach funduszu remontowego wykonano:
1.  usuwano awarie na sieci wodoci¹gowo-kanalizacyjnej,
2.  remont placów zabaw:
- „Górka” wymiana urz¹dzeñ,
- ul. Bobrza-Popowicka – uzupe³nienie ¿wiru i monta¿ urz¹dzeñ,
3.  utwardzenie nawierzchni
- poszerzenie odcinka pieszo-jezdnego Wejherowska 11-17,
- utwardzenia œcie¿ek w parku,
- utwardzenia miejsc postojowych Wejherowska 55-65,
- odtworzenie nawierzchni bazy Starograniczna 32 po robotach 

wodoci¹gowych,
4.  dostosowano obiekty hydroforni w celu przekazania ich do 

MPWiK .

IV. INFORMACJA CZ£ONKOWSKO-MIESZKANIOWA
Wg stanu na 31.12.2012 r.

Gazeta  Spó³dzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko-W³asnoœciowej  "Popowice"

A.

 

Lokale

 

mieszkalne ZN Nr 1 ZN Nr 2 Razem

1.

 

liczba

 

mieszkañ

 

ogó³em: 2625 2902 5527

1) mieszkania spó³dzielcze w³asnoœciowe 1644 2017 3661

2) mieszkania spó³dzielcze lokatorskie 44 20 64

3) w³asnoœciowe/odrêbna w³asnoœæ 903 858 1761

4) umowy najmu 31 7 38

5) mieszkania zajmowane bez tytu³u prawnego 3 - 3

 

 

B.
 

Cz³onkostwo
 

ZN Nr 1 ZN Nr 2 Razem

1.

 

liczba

 

cz³onków

 

zasiedlonych 2342 2599 4941

2. wykluczeni ze Spó³dzielni 32 40 72

3. zrezygnowali z ubiegania siê o cz³onkostwo 238 254 492
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Gazeta  Spó³dzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko-W³asnoœciowej  "Popowice"

V. DZIA£ALNOŒÆ 
GOSPODARCZO–FINANSOWA SMLW 

„POPOWICE”
      W ROKU 2012 

1. Bilans
 W oparciu o Ustawê z dnia 29 wrzeœnia o 
rachunkowoœci (Dz.U.Nr 121 poz.591 z 
póŸn. zm.) oraz Ustaw¹ z dnia 15 grudnia 
2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych 
(Dz.U.Nr 4 poz. 27 z  2001 r. z póŸn. zm.), 
Spó³dzielnia dokona³a zamkniêcia ksi¹g 
rachunkowych i sporz¹dzi³a sprawozdanie 
finansowe za rok 2012 sk³adaj¹ce siê z 
Bilansu, Rachunku zysków i strat, Rachunku 
przep³ywów pieniê¿nych oraz Zestawienia 
zmian w kapitale w³asnym. 

Umowa o badanie sprawozdania 
finansowego za rok 2012 zosta³a podpisana z 
Kancelari¹ Bieg³ych Rewidentów sp. z o.o. z 
s iedzib¹ we Wroc³awiu a badanie 
przeprowadzi³ bieg³y rewident Janusz 
Miodowicz.
Raport z badania sprawozdania finansowego 
i ocenê sytuacji finansowej Spó³dzielni 

bieg³y rewident przedstawi³ na posiedzeniu 
plenarnym Rady Nadzorczej w dniu 
25.04.2013 r. Rada Nadzorcza po zapoznaniu 
siê z raportem przyjê³a sprawozdanie 
finansowe za rok 2012 na posiedzeniu w dniu 
25.04.2013 r. 
Poni¿ej prezentujemy fragment opinii 
bieg³ego rewidenta przeprowadzaj¹cego 
badanie:

„Badanie sprawozdania finansowego 
zaplanowaliœmy i przeprowadziliœmy w taki 
sposób, aby uzyskaæ racjonaln¹ pewnoœæ, 
pozwalaj¹c¹ na wyra¿enie opinii o 
sprawozdaniu. W szczególnoœci badanie 
obejmowa³o sprawdzenie poprawnoœci 
zastosowanych przez jednostkê zasad 
(polityki) rachunkowoœci i znacz¹cych 
szacunków, sprawdzenie – w przewa¿aj¹cej 
mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i 
zapisów ksiêgowych, z których wynikaj¹ 
liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu 
finansowym, jak i ca³oœciow¹ ocenê 
sprawozdania finansowego. Uwa¿amy, ¿e 
badanie dostarczy³o wystarczaj¹cej 

podstawy do wyra¿enia miarodajnej opinii.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie 

finansowe, obejmuj¹ce dane liczbowe i 
objaœnienia s³owne

-przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie 
informacje istotne dla oceny sytuacji 
maj¹tkowej i finansowej badanej 
jednostki na dzieñ 31.12.2012 r., jak te¿ 
wyniku finansowego za rok obrotowy 
01.01. – 31.12.2012,
-sporz¹dzone zosta³o, we wszystkich 
is totnych aspektach,  zgodnie  z  
okreœlonymi w powo³anej wy¿ej ustawie 
zasadami (polityk¹) rachunkowoœci oraz 
na podstawie prawid³owo prowadzonych 
ksi¹g rachunkowych,
-jest zgodne z wp³ywaj¹cymi na treœæ 
sprawozdania finansowego przepisami 
prawa i statutu badanej jednostki”.

                                         Za³¹cznik Nr 1
Bilans za rok 2012

                                                            Za³¹cznik Nr2 

Rachunek zysków i strat za rok 2012

Za³¹cznik Nr 1

                                                                

                     BILANS
Spó³dzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Wlasnosciowa       sporz¹dzony na dzieñ 31.12.2012 rok
      " POPOWICE "

                   

(

 

w z³otych)

Wroc³aw ul.Popowicka 28

 

   Aktywa

Stan na koniec 

biezacego roku 

obrotowego

 Stan na koniec 

poprzedniego 

roku obrotowego         Pasywa

Stan na koniec 

biezacego roku 

obrotowego

 Stan na koniec 

poprzedniego 

roku obrotowego

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011

1 2 3 4 1 2 3 4

A. Aktywa trwale 52 509 546,20 

     

54 164 994,18 

    

A. Fundusz wlasny 64 335 235,44 65 300 374,70 

I Wartosci niematerialne i prawne 13 604,44 

            

15 546,46 

           

I Ffundusz podstawowy 67 864 947,59 69 109 069,80 

1. Koszty zakonczonych prac rozwojowych -

                        

-

                     

II. - -

2. Wartosc firmy -

                        

-

                     

III. Udzialy (akcje) wlasne (wielkosc ujemna) - -

3. Inne wartosci niematerialne i prawne 13 604,44 

            

15 546,46 

           

IV. Fundusz zasobowy                          13 918 423,32 -    13 852 974,79 -  

4. Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne -

                        

-

                     

1. Fundusz zasobów mieszkaniowych                        18 428 072,31 -    18 344 044,78 -  

II Rzeczowe aktywa trwale 41 825 725,89 

     

43 392 156,84 

    

2. Fundusz zasobowy                         4 509 648,99 4 491 069,99 

1. Srodki trwale 41 818 466,93 

     

43 380 569,71 

    

V. Fundusz z aktualizacji wyceny 4 429 263,10 4 299 594,73 
a)

9 103 394,06 

       

9 438 967,10 

      

VI. Pozostale  fundusze rezerwowe - -
b) 32 593 544,43 

     

33 790 955,56 

    

VII. Zysk (strata) z lat ubieglych 3 243 701,66 3 243 701,66 

c) urzadzenia techniczne i maszyny 56 439,92 

            

66 792,78 

           

VIII. Zysk (strata) netto 2 715 746,41 2 500 983,30 

d) srodki transportu 64 240,11 

            

81 874,65 

           

IX. - -

e) inne srodki trwale 848,41 

                 

1 979,62 

             

B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania 11 110 829,98 7 525 344,72 

2. Srodki trwale w budowie 7 258,96 

              

11 587,13 

           

I. Rezewy na zobowiazania 35 171,00 28 493,00 

3. Zaliczki na srodki trwale w budowie -

                        

-

                     

1. 35 171,00 28 493,00 

III. Naleznosci dlugoterminowe -

                        

-

                     

2. Rezerwa na swiadczenia emerytalne i podobne - -

1. Od jednostek powiazanych -

                        

-

                     

- dlugoterminowa - -

2. Od pozostalych jednostek -

                        

-

                     

- krótkoterminowa - -

IV. Inwestycje dlugoterminowe 10 670 215,87 

     

10 757 290,88 

    

3. Pozostale rezerwy - -

1. Nieruchomosci 5 035 615,87 

       

5 262 890,88 

      

- dlugoterminowe - -

2. Wartosci niematerialne i prawne -

                        

-

                     

- krótkoterminowe - -

3. Dlugoterminowe aktywa finansowe 5 634 600,00 

       

5 494 400,00 

      

II. Zobowiazania dlugoterminowe - -

a) w jednostkach powiazanych -

                        

-

                     

1. Wobec jednostek powiazanych

b) w pozostalych jednostkach 5 634 600,00 

       

5 494 400,00 

      

2. Wobec pozostalych jednostek - -

4. Inne inwestycje dlugoterminowe - - a) kredyty i pozyczki

V. - - b) - -

1. - - c) inne zobowiazania finansowe - -

2. Inne rozliczenia miedzyokresowe - - d) inne - -

B. Aktywa obrotowe 22 936 519,22 18 660 725,24 III. Zobowiazania krótkoterminowe 10 401 972,79 7 127 473,20 

I. Zapasy 200 267,00 232 730,55 1. Wobec jednostek powiazanych - -

1. Materialy 196 116,01 232 730,55 a)

2. Pólprodukty i produkty w toku - - - do 12 miesiecy

3. Produkty gotowe - - - powyzej 12 miesiecy

4. Towary - - b) inne

5. Zaliczki na dostawy 4 150,99 - 2. Wobec pozostalych jednostek 4 112 977,17 3 331 825,69 

II. Naleznosci krótkoterminowe 1 127 244,13 1 252 339,69 a) kredyty i pozyczki - -

1. Naleznosci od jednostek powiazanych - - b) - -
a) - - c) inne zobowiazania finansowe - -

- do 12 miesiecy - - d) 3 030 481,09 2 277 956,24 

- powyzej 12 miesiecy - - - do 12 miesiecy 3 030 481,09 2 277 956,24 

b) inne        - - - powyzej 12 miesiecy

2. Naleznosci od pozostalych jednostek 1 127 244,13 1 252 339,69 e) zaliczki otrzymane na dostawy 3 400,02 927,56 
a) 1 011 957,65 1 007 815,80 f) zobowiazania wekslowe - -

- do 12 miesiecy 1 011 957,65 1 007 815,80 g) 195 940,36 183 995,79 

- powyzej 12 miesiecy - - h) z tytulu wynagrodzen 2 450,00 -
b)

3 953,52 117 492,00 i) inne 880 705,70 868 946,10 

c) inne 40 179,20 9 252,26 3. Fundusze specjalne 6 288 995,62 3 795 647,51 

d) dochodzone na drodze sadowej 71 153,76 117 779,63 IV. Rozliczenia miedzyokresowe 673 686,19 369 378,52 

III. Inwestycje krótkoterminowe 21 369 838,67 16 978 184,20 1. Ujemna wartosc firmy - -

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 369 838,67 16 978 184,20 2. 673 686,19 369 378,52 

a) w jednostkach powiazanych - -

b) w pozostalych jednostkach - -

- udzialy lub akcje - -

- inne papiery wartosciowe - -

- udzielone pozyczki - -
-

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) 21 369 838,67 16 978 184,20 
-

srodki pieniezne w kasie i na rachunkach 1 856 874,66 127 812,38 

- inne srodki pieniezne 19 512 964,01 16 850 371,82 

- inne aktywa pieniezne - -

2. Inne inwestycje krótkoterminowe - -

IV. 239 169,42 197 470,80 

1. 41 734,78 41 267,30 

2 197 434,64 156 203,50 

3 - -

Aktywa razem: 75 446 065,42 72 825 719,42 Pasywa razem: 75 446 065,42 72 825 719,42 

Wroc³aw, 08 marzec  2013 r.

Rezerwa z tytulu odroczonego podatku dochodowego

Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe

z tytulu emisji dluznych papierów                                

wartosciowych

Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego

Nalezne wplaty na fundusz podstawowy (wielkosc ujemna)

grunty (

 

w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu )

budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i wodnej

Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrot. (wielkosc ujemna)

z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty:

z tytulu podatków, cel, ubezpieczen i innych swiadczen

z tytulu podatków, dotacji, cel, ubezpieczen spol. i 

zdrowotnych oraz innych swiadczen

Rozliczenia miedzyokresowe -Zasoby Mieszk.

z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci

z tytulu emisji dluznych papierów wartosciowych

z tytulu dostaw i uslug, o okresie splaty:

z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalnosci:

Rozliczenia miedzyokresowe kosztów

Pozostale rozliczenia miedzyokresowe 

Rozliczenia miedzyokresowe kosztów-Zasoby Mieszk.

srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne

Krótkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe
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 Zalacznik Nr 2

                                                        RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
                                                     ZA      OKRES    01.01.-31.12.2012 roku
                                                                                         Wariant porównawczy

                                                                                              

( w zlotych)

 

               Tresc        Przychody i koszty za rok
01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011

1 2 3

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZY I ZRÓWNANIE Z NIMI, W TYM 28 107 786,98 27 159 109,82 
- od jednostek powiazanych - -

I. Przychody netto ze sprzedazy produktów 28 871 077,12 27 748 179,92 
II. 328 840,50 -       438 705,61 -       
III. 673 686,19 -       369 378,52 -       
IV. Koszt wytworzenia swiadczen na wlasne potrzeby jednostki 238 213,55 218 876,04 
V. Przychody netto ze sprzedazy towarów i materialów 1 023,00 137,99 
B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ 26 727 795,34 25 933 536,19 
I. Amortyzacja 379 559,30 392 123,66 
II. Zuzycie materialów i energii 11 256 782,18 10 740 250,71 
III. Uslugi obce 2 606 263,45 2 441 798,43 
IV. Podatki i oplaty, w tym: 3 366 736,89 3 183 981,03 

- podatek akcyzowy - -
V. Wynagrodzenia 3 713 841,86 3 794 268,68 
VI. Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 774 215,57 759 694,16 
VII. Pozostale koszty rodzajowe 4 629 373,09 4 621 281,53 
VIII. Wartosc sprzedanych towarów i materialów 1 023,00 137,99 
C. ZYSK (STRATA)

 

ZE SPRZEDAZY (A-B) 1 379 991,64 1 225 573,63 
D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 1 041 565,46 1 155 681,81 
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwalych 651 042,42 808 063,89 
II. Dotacje - -
III. Inne przychody operacyjne 390 523,04 347 617,92 
E. POZOSTALY KOSZTY OPERACYJNE 376 113,69 316 960,06 
I. Strata ze zbycia niefinansowanych aktywów trwalych - -
II. Aktualizacja wartosci aktywów niefinansowych 42 229,81 119 144,03 
III. Inne koszty operacyjne 333 883,88 197 816,03 
F. ZYSK (STRATA) Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+ D - E) 2 045 443,41 2 064 295,38 
G. PRZYCHODY FINANSOWE 1 134 614,45 780 208,12 
I. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym: - -

- od jednostek powiazanych - -
II. Odsetki, w tym: 1 134 614,45 780 208,12 

- od jednostek powiazanych - -
III. Zysk ze zbycia inwestycji - -
IV. Aktualizacja wartosci inwestycyjnych - -
V. Inne - -
H. KOSZTY FINANSOWE - 14,48 
I. Odsetki, w tym: - 14,48 

- dla jednostek powiazanych - -
II. Strata ze zbycia inwestycji - -
III. Aktualizacja wartosci inwestycji - -
IV. Inne - -
I. ZYSK (STRATA) Z DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ (F+ G - H) 3 180 057,86 2 844 489,02
J. WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.) 5 061,45 -           67,72 -                
I. Zyski nadzwyczajne - 1 778,94 
II. Straty nadzwyczajne 5 061,45 1 846,66 
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J) 3 174 996,41 2 844 421,30 
L. PODATEK DOCHODOWY 459 250,00 343 438,00 
M. POZOSTALE OBOWIAZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIEKSZENIA STRATY) - -
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M) 2 715 746,41 2 500 983,30 

                                       Wroclw , 08 marzec 2013 r.

Zmiana stanów produktów (zwieksz.-wartosc dodatnia, zmniejsz.-wartosc ujemna)

Nadw  przychodów nad kosztami -zasoby mieszk. art..6 ust.1 uosm

Spóldzielnia Mieszkaniowa 

Lokatorsko-Wlasnosciowa

        "POPOWICE"

Wroclaw ul.Popowicka 28

Gazeta  Spó³dzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko-W³asnoœciowej  "Popowice"

W ocenie ogólnej zawartej w Raporcie  z 
badania Bieg³y Rewident stwierdzi³ m.in., 
¿e:
- nast¹pi³ znaczny wzrost wartoœci maj¹tku 
(aktywów ogó³em) o 2 620,4 tys. z³ w 
stosunku do roku ubieg³ego;

- zmniejszenie funduszu podstawowego w 
roku badanym o 1 244,2 tys. z³ jest 
wynikiem rozliczenia dokonanego 
wykupu lokali na w³asnoœæ oraz rocznego 
umorzenia zasobów mieszkaniowych;

- S p ó ³ d z i e l n i a  s y s t e m a t y c z n i e  
wypracowuje zysk netto na sprzeda¿y z 
pozosta³ej dzia³alnoœci gospodarczej, 
g³ównie z tytu³u wynajmu lokali 
u¿ytkowych oraz otrzymanych odsetek 
od lokat terminowych;

- przychody ze sprzeda¿y produktów oraz 
koszty dzia³alnoœci operacyjnej w roku 
badanym utrzymuj¹ siê na zbli¿onym 
poziomie w porównaniu do roku 
ubieg³ego. Koszty amortyzacji i 
wynagrodzeñ nieznacznie zmniejszy³y 

siê w stosunku do roku ubieg³ego, 
natomiast pozosta³e pozycje kosztów 
dzia³alnoœci operacyjnej uleg³y 
zwiêkszeniu;

- dobr¹ kondycjê finansow¹ Spó³dzielni 
potwierdzaj¹ wskaŸniki p³ynnoœci 
finansowej, utrzymuj¹ce siê na 
stabilnym, optymalnym poziomie i 
œwiadcz¹ o braku trudnoœci w 
terminowym regulowaniu zobowi¹zañ

 
Z oceny Bieg³ego Rewidenta wynika, 

¿e uzyskane przez Spó³dzielniê w 2012 
roku wielkoœci i wskaŸniki œwiadcz¹ o jej 
dobrej i stabilnej sytuacji maj¹tkowej i 
finansowej.

Koszty dzia³alnoœci operacyjnej, o 
których pisze bieg³y rewident w Raporcie, 
i¿ uleg³y zwiêkszeniu, dotycz¹ g³ównie 
mediów (koszty centralnego ogrzewania, 
koszty wody, energii elektrycznej 
ogólnego u¿ytku) oraz podatku VAT i 
kosztów niezbêdnych do utrzymania 

Wyniki ujête w poz. 1 i 2  z mocy 
Ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych 
(art. 5 ust.1 i art.6 ust.1) zwiêkszaj¹  
odpowiednio przychody lub koszty 
eksp loa tac j i  i  u t rzymania  dane j  
nieruchomoœci w roku nastêpnym.

 Dane ujête w pozycji 3. „Media” 
przedstawiaj¹ wyniki (wp³aty-koszty) 
dotycz¹ce u¿ytkowania mediów (zimna 
woda, ciep³a  woda, centralne ogrzewanie, 
energia elektryczna, gaz), które s¹ 
rozliczane z lokatorami  poprzez  
roz l i czan ie  odczy tów l i czn ików 
indywidualnych (woda), odczytów 
podzielników ciep³a w mieszkaniach 
(ciep³o), b¹dŸ poprzez ustalanie wysokoœci 
s tawki  op³a t  na  poszczególnych 
nieruchomoœciach w oparciu o liczniki 
zbiorowe poszczególnych nieruchomoœci 
(energia elektryczna, gaz).

Wyniki na zasobach mieszkaniowych 
w podziale na Zespo³y Nieruchomoœci 
oraz w podziale na wydzielone 
nieruchomoœci w ramach poszczególnych 
Zespo³ów przedstawiaj¹ za³¹czniki:

Za³¹cznik Nr 3 – Wyniki ogó³em Zespo³u 
Nieruchomoœci Nr 1 za rok 2012

Za³¹cznik Nr 3A –  Wyniki finansowe po 
rozliczeniu kosztów eksploatacji  w 
podziale na wydzielone nieruchomoœci w 
ramach Zespo³u Nr 1 za rok 2012

Za³¹cznik Nr 4 – Wyniki ogó³em Zespo³u 
Nieruchomoœci Nr 2 za rok 2012

Za³¹cznik Nr 4A – Wyniki finansowe po 
rozliczeniu kosztów eksploatacji  w 
podziale na wydzielone nieruchomoœci w 
ramach Zespo³u Nr 2 za rok 2012

Za³¹cznik Nr 5 - przedstawia wykonanie 
planu kosztów eksploatacji zasobów 
mieszkaniowych ca³oœciowo w SML-W 
„Popowice” za rok 2012

Za³¹cznik Nr 6  - przedstawia wykonanie 
planu kosztów zarz¹dzania zasobami 
SML-W „Popowice” za rok 2012

1. Lokale mieszkalne                                                                                - 980.457,43  z³
2. Po¿ytki z najmu pom.dodatk. w bud.mieszkalnych                             + 392.461,45  z³
3. Media – lokale mieszkalne                                                                  + 1.261.682,17 z³
4. Lokale u¿ytkowe + pozost.sprzed.                                                     + 1.379.991,64 z³
5. Pozosta³a dzia³alnoœæ operacyjna + zyski i str.nadzwycz.                    + 660.390,32 z³
6. Dzia³alnoœæ finansowa                                                                        + 1.134.614,45 z³

      Ogó³em wynik brutto  01.01  - 31.12.2012 r.                                   + 3.848.682,60 z³

zasobów.

2. Ogólne wyniki dzia³alnoœci gospodarki 
zasobami Spó³dzielni za rok 2012 w 
ujêciu liczbowym kszta³tuj¹ siê 
nastêpuj¹co:

 2.1. Wyniki  finansowe  SMLW 

CZERWIEC



 

 Zalacznik       Nr 3

Wynik Ogólem SMLW "POPOWICE"    ZN  NR 1 I - XII  2012 R.

Lp. Wyszczególnienie Koszty Przychody Wynik

I Lokale mieszkalne

1 Eksploat. + k. zarzadzania+F.Rem.+ BO 4 626 123,00 zl 4 199 019,89 zl -427 103,11 zl

 

II Pozytki - art.5 Ust.o sp.mieszk.

1 Pozytki -( wynaj.pom.wspólnych 0,00 zl 171 428,40 zl 171 428,40 zl

na dz.gosp.+komórki)

 

WYNIK OGÓLEM - ZASOBY MIESZK. 4 626 123,00 zl 4 370 448,29 zl -255 674,71 zl

III Media - Lokale mieszkalne

 

1 Wywóz nieczystosci 493 241,07 zl 458 769,22 zl -34 471,85 zl

2 Dzwigi 322 833,81 zl 322 833,81 zl 0,00 zl

3 Gaz 91 487,52 zl 95 987,91 zl 4 500,39 zl

4 Energia elektryczna og.uzytku 143 913,67 zl 165 247,27 zl 21 333,60 zl

5 Energia cieplna C.O. 2 652 393,45 zl 3 264 951,86 zl 612 558,41 zl

6 Energia cieplna C.W. 1 152 494,14 zl 1 147 653,45 zl -4 840,69 zl

7 Zimna woda 1 897 993,84 zl 1 900 487,93 zl 2 494,09 zl

WYNIK - media 6 754 357,50 zl 7 355 931,45 zl 601 573,95 zl

IV Dzialalnosc gospodarcza

1 Pozostala sprzedaz 43 659,14 zl 88 757,33 zl 45 098,19 zl

2 Dzialalnosc finansowa 0,00 zl 524 124,72 zl 524 124,72 zl

3 Pozostala dzialalnosc operacyjna 169 530,32 zl 849 938,30 zl 680 407,98 zl

4 Straty i zyski nadzwyczajne 0,00 zl 0,00 zl 0,00 zl

WYNIK na dzial. Gospodarczej 213 189,46 zl 1 462 820,35 zl 1 249 630,89 zl

Ogólem 11 593 669,96 zl 13 189 200,09 zl 1 595 530,13 zl

Gazeta  Spó³dzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko-W³asnoœciowej  "Popowice"

   Za³¹cznik    Nr 3A

   WYNIKI  FINANSOWE   -   EKSPLOATACJA    W    PODZIALE   NA NIERUCHOMOŒCI               ZN1    I - XII  2012 R.

Nr Adres nieuchomoœci pow.u.lok.m. Bilans otwarcia Wynik na Po¿ytki WYNIK  OGÓ£EM WYNIK  OGÓ£EM

nieruchom. ogó³em  2012 r. eksploatacji ROK 2012 £¥CZNIE Z BO

 

I - XII 2012 r. (5+6) (4+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

101 Bia³owieska      5 -11  1n 2 596,00 15 533,95 -7 772,19 1 069,92 -6 702,27 8 831,68

102 Bia³owieska   13 -23  1-w 8 450,20 3 506,97 -43 005,87 12 730,83 -30 275,04 -26 768,07

103 Bia³owieska   29 - 43  2n 4 403,90 17 999,41 -17 260,04 3 451,50 -13 808,54 4 190,87

104 Jelenia         4 - 26   1w 16 830,00 12 574,56 -89 466,75 24 759,90 -64 706,85 -52 132,29

105 Jelenia         28 - 56   1w 20 985,10 20 564,77 -106 187,48 21 766,02 -84 421,46 -63 856,69

106 NiedŸwiedzia   6 - 12   1n 2 596,00 16 290,87 -9 708,14 1 735,68 -7 972,46 8 318,41

107 NiedŸwiedzia  14 - 24  1w 8 396,10 -8 796,55 -65 398,95 25 376,04 -40 022,91 -48 819,46

108 NiedŸwiedzia  21-33 3n+l.u.107,6 5 168,40 24 601,69 -31 597,52 3 619,95 -27 977,57 -3 375,88

109 NiedŸwiedzia  30-44  2n 4 452,00 260,54 -27 013,63 10 260,00 -16 753,63 -16 493,09

110 NiedŸwiedzia 35-45 2n+l.u.109,2 3 624,70 10 384,52 -18 873,29 3 314,24 -15 559,05 -5 174,53

111 NiedŸwiedzia 47-61 2n+l.u.95,0 4 922,70 17 859,29 -21 348,18 2 321,82 -19 026,36 -1 167,07

112 Popowicka   10 - 24   2w 11 160,90 28 971,32 -83 617,92 33 404,53 -50 213,39 -21 242,07

113 Popowicka 30-58 1n+l.u.11,9 9 624,90 40 476,72 -41 117,32 3 377,52 -37 739,80 2 736,92

114 Popowicka  49 - 61  1n 3 527,40 11 728,60 -36 246,11 5 986,53 -30 259,58 -18 530,98

115 Popowicka  62 - 68  1w 5 603,70 11 739,19 -44 894,53 13 797,84 -31 096,69 -19 357,50

116 ¯ubrza    1 - 5    1n+l.u.55,0 1 021,50 8 839,61 -5 927,75 1 027,20 -4 900,55 3 939,06

117 ¯ubrza    7 - 11  1n+l.u.52,6 1 021,50 1 106,26 -5 105,45 2 122,56 -2 982,89 -1 876,63

118 ¯ubrza   13 - 17  1n+l.u.40,7 1 166,40 1 362,04 -7 565,75 1 306,32 -6 259,43 -4 897,39

razem 115 551,40 235 003,76 -662 106,87 171 428,40 -490 678,47 -255 674,71

CZERWIEC
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Zalacznik       Nr 4
   

 
Wynik Ogólem SMLW "POPOWICE"    ZN  NR 2 I - XII 2012 R.

 

Lp. Wyszczególnienie Koszty Przychody Wynik

I Lokale mieszkalne

1 Eksploat. + k. zarzadzania+F.Rem.+BO 5 750 319,93 5 196 965,61 zl -553 354,32 zl

    
II Pozytki - art.5 Ust.o sp.mieszk.

1 Pozytki -( wynaj.pom.wspólnych 0,00 zl 221 033,05 zl 221 033,05 zl

 

na dz.gosp.+komórki)

  
   

WYNIKI OGÓLEM - ZASOBY MIESZK. 5 750 319,93 zl 5 417 998,66 zl -332 321,27 zl

III Media - Lokale mieszkalne

1 Wywóz nieczystosci 580 037,21 zl 663 288,46 zl 83 251,25 zl

2 Dzwigi 457 977,85 zl 457 977,85 zl 0,00 zl

3 Gaz 0,00 zl 0,00 zl 0,00 zl

4 Energia elektryczna og.uzytku 177 885,78 zl 231 664,95 zl 53 779,17 zl

5 Energia cieplna C.O. 3 142 955,77 zl 3 828 751,34 zl 685 795,57 zl

6 Energia cieplna C.W. 1 198 513,56 zl 1 190 934,47 zl -7 579,09 zl

7 Zimna woda 2 276 387,66 zl 2 121 248,98 zl -155 138,68 zl

WYNIK - media 7 833 757,83 zl 8 493 866,05 zl 660 108,22 zl

IV Dzialalnosc gospodarcza

1 Lokale uzytkowe 1 617 269,47 zl 3 344 017,50 zl 1 726 748,03 zl

1 Pozostala sprzedaz 6 364,87 zl 16 369,00 zl 10 004,13 zl

2 Dzialalnosc finansowa 0,00 zl 535 770,56 zl 535 770,56 zl

3 Pozostala dzialalnosc operacyjna 124 310,25 zl 69 490,38 zl -54 819,87 zl

4 Straty i zyski nadzwyczajne 5 061,45 zl 0,00 zl -5 061,45 zl

WYNIK na dzial. Gospodarczej 135 736,57 zl 621 629,94 zl 485 893,37 zl

Ogólem 13 719 814,33 zl 14 533 494,65 zl 813 680,32 zl

  Za³¹cznik    Nr 4A

   WYNIKI  FINANSOWE   -   EKSPLOATACJA    W    PODZIALE     NA      NIERUCHOMOŒCI          ZN NR 2 I - XII 2012 r.

NR Adres nieuchomoœci pow.u.lok.m. Bilans otwarcia Wynik na Po¿ytki WYNIK  OGÓ£EM WYNIK  OGÓ£EM

nieruchom. ogó³em  2012 r. eksploatacji ROK 2012 £¥CZNIE Z BO

  

I - XII 2012 r.  (5+6) (4+7)

1 2 3 4 5 6 7

201 Bia³owieska      4 -16  2n 4 105,50 16 630,67 -20 262,49 2 471,52 -17 790,97 -1 160,30

202 Bia³owieska   18 -30  2n 4 105,50 15 458,53 -28 822,68 5 473,28 -23 349,40 -7 890,87

203 Bia³owieska  32 - 42  1w 8 742,50 17 408,73 -50 040,36 11 546,77 -38 493,59 -21 084,86

204 Bia³owieska 44-54   1w 8 764,44 19 271,68 -50 948,38 8 560,58 -42 387,80 -23 116,12

205 Bia³owieska 68-70;76-82   1w;1n 5 170,60 22 215,21 -20 589,60 3 539,20 -17 050,40 5 164,81

206 Bobrza   2 - 26 1w+ l.u.86,8 18 312,18 23 097,98 -98 712,71 29 067,08 -69 645,63 -46 547,65

207 Bobrza  28 - 44   1w 12 716,62 35 148,15 -72 384,88 13 735,46 -58 649,42 -23 501,27

208 Popowicka  70 - 76  1w 5 089,14 14 736,39 -62 655,79 26 591,89 -36 063,90 -21 327,51

209 Popowicka   78 - 84  1w 5 068,99 3 296,02 -46 197,78 16 053,90 -30 143,88 -26 847,86

210 Bia³owieska 72 - 74   1w

 

 

Popowicka 86 - 92    1n 5 199,68 9 198,23 -25 352,45 4 940,32 -20 412,13 -11 213,90

211 Popowicka  96 - 102  1w 5 122,44 -17 790,29 -57 269,81 26 196,69 -31 073,12 -48 863,41

212 Popowicka  104-132 1n+l.u.54,5 8 403,00 23 050,36 -35 321,93 8 374,02 -26 947,91 -3 897,55

213 Popowicka  136 -142  1w 5 687,00 10 830,32 -41 285,37 11 130,24 -30 155,13 -19 324,81

214 Popowicka  144 - 158  2w 11 372,82 13 692,02 -65 485,82 17 113,55 -48 372,27 -34 680,25

215 Wejherowska 3-9;19-29  1w+1n 10 852,65 27 280,92 -59 225,36 10 284,40 -48 940,96 -21 660,04

216 Wejherowska 11-17;31-411w+1n 10 839,77 8 326,71 -65 668,17 20 193,19 -45 474,98 -37 148,27

217 Wejherowska  55 - 59  1n 1 761,00 10 752,58 -5 765,42 1 022,40 -4 743,02 6 009,56

218 Wejherowska  61 - 65  1n 1 761,00 7 850,69 -4 259,01 1 317,60 -2 941,41 4 909,28

219 Wejherowska  67 - 77  2n 3 522,00 12 895,55 -16 456,76 3 420,96 -13 035,80 -140,25

razem 136 596,83 273 350,45 -826 704,77 221 033,05 -605 671,72 -332 321,27

CZERWIEC



 

 

  

Zalacznik  Nr 6

 WYKONANIE  KOSZTÓW  ZARZADZANIA SMLW POPOWICE    

I -XII  2012 ROK 

Lp Planowane Wykonanie %

Wyszczególnienie koszty kosztów za wykon.

2012 r. I - XII  2012

1 2 3 4 5

1 Place lacznie z narzutami

kosztów ZUS 1 747 000,00 1 647 492,74 94,30%

2 Materialy i przedmioty

 

nietrwale 105 000,00 101 161,32 96,34%

3 Uslugi 337 000,00 285 022,32 84,58%

4 Amortyzacja maszyn i urzadzen 68 000,00 64 579,19 94,97%

5 Odpis na fund.swiadczen socjalnych 30 000,00 24 044,57 80,15%

6 Koszty Rady Nadzorczej 188 000,00 185 400,00 98,62%

7 Fundusz PFRON 25 000,00 21 299,45 85,20%

8 Pozostale swiadcz.na rzecz pracow. 23 000,00 18 934,92 82,33%

9 Pozostale koszty(ubezp.,podatki Itp.) 122 000,00 117 532,67 96,34%

10 Koszty lustracji, badanie bilansu 12 000,00 9 600,80 80,01%

Razem koszty zarzadzania 2 657 000,00 2 475 067,98 93,15%

Zadania finans.z Lok.Uzytk.- Koszty nadzoru 4 914,98

Zad.finans.z F.REM..- Koszty nadzoru 39 484,89

 Ogólem koszty zarzadzania 2 657 000,00 2 430 668,11 91,48%

3. W okresie sprawozdawczym planowany fundusz p³ac wraz 
z kosztami ZUS

wynosi³                                                                                        
natomiast realne wykonanie wynosi³o 4.027.334,49 z³                                          
co daje 92,82 % wykonania  planu rocznego
Œrednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na  etaty wynosi³o 

76,94 etatów.
Fundusz p³ac wraz z kosztami ZUS w rozbiciu na poszczególne 
grupy kosztów kszta³towa³ siê nastêpuj¹co:

4. Fundusz remontowy
Ewidencja ksiêgowa zadañ remontowych by³a prowadzona w 
rozbiciu na:

Zespó³ Nieruchomoœci Nr1    
               

               

  

 4.339.000,00 z³

9
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- koszty eksploatacji zasobów Spó³dzielni     plan                         2.484.000,00 z³
                                                                           wykonanie               2.282.162,58 z³

    - koszty zarz¹dzania zasobami Spó³dzielni    plan                         1.747.000,00 z³
                                                                          wykonanie                1.647.492,74 z³

    - koszty lokali u¿ytkowych                            plan                            108.000,00 z³
                                                                          wykonanie                     97.679,17 z³

    - wyp³acone diety Rady Nadzorczej                                                 185.400,00 z³
    - wyp³acone diety Rad Zespo³ów Nieruchomoœci                              97.200,00 z³

a) Fundusz remontowy                    
                   stan funduszu na dzieñ 31.12.2011 r.                                   + 1.925.290,23 z³
                   zwiêkszenia w ci¹gu roku                                                     +2.170.290,74 z³
                   zmniejszenia w ci¹gu roku (wykonane remonty)                 - 1.104.135,03 z³
                   stan funduszu na dzieñ 31.12.2012 r.                                   + 2.991.445,94 z³

                   zadania zrealizowane:
                                - remont infrastruktury                                        320.549,15 z³
                                - remont  budynków                                            233.013,47 z³   
                                - remont dŸwigów                                               550.572,41 z³

Stan Funduszu Remontowego w podziale na 
wydzielone Nieruchomoœci zawiera 

    Za³¹cznik Nr 7

              Za³¹cznik  nr 7

 

 FUNDUSZ   REMONTOWY  -   ZESPÓ£  NIERUCHOMOŒCI        NR 1   

 ZESTAWIENIE  ŒRODKÓW  W ROZBICIU NA WYDZIELONE NIERUCHOMOŒCI  -  ROK 2012

Nr Adres nieuchomoœci pow.u.lok.m. RAZEM FUND.REM. WYKONANE - SALDO FUND.REMONT. DO 

nieruchom. ogó³em NA 2012 R. REMONTY  W 2012 R.  WYKORZYSTANIA W 2013R.

1 2 3 4 5 6

101 Bia³owieska      5 -11  1n 2 596,00 84 405,97 17 165,66 67 240,31

102 Bia³owieska   13 -23  1-w 8 450,20 267 994,35 35 029,64 232 964,71

103 Bia³owieska   29 - 43  2n 4 452,00 156 934,83 109 948,10 46 986,73

104 Jelenia         4 - 26   1w 16 938,20 572 047,58 160 366,18 411 681,40

105 Jelenia         28 - 56   1w 21 063,10 716 322,50 242 953,49 473 369,01

106 NiedŸwiedzia   6 - 12   1n 2 596,00 87 682,54 19 025,01 68 657,53

107 NiedŸwiedzia  14 - 24  1w 8 450,20 230 840,96 39 255,76 191 585,20

108 NiedŸwiedzia  21-33 3n 5 168,40 229 526,40 36 035,46 193 490,94

109 NiedŸwiedzia  30-44  2n 4 452,00 171 077,63 65 775,22 105 302,41

110 NiedŸwiedzia 35-45 2n 3 624,70 159 762,46 24 225,29 135 537,17

111 NiedŸwiedzia 47-61 2n 4 922,70 194 291,65 28 712,92 165 578,73

112 Popowicka   10 - 24   2w 11 362,90 385 061,87 56 437,16 328 624,71

113 Popowicka 30-58 1n 9 624,90 366 974,37 55 564,48 311 409,89

114 Popowicka  49 - 61  1n 4 536,00 173 649,17 166 627,24 7 021,93

115 Popowicka  62 - 68  1w 5 645,20 166 593,27 27 019,29 139 573,98

116 ¯ubrza    1 - 5    1n 1 021,50 49 575,27 6 661,20 42 914,07

117 ¯ubrza    7 - 11  1n 1 021,50 39 391,86 6 661,20 32 730,66

118 ¯ubrza   13 - 17  1n 1 166,40 43 448,29 6 671,73 36 776,56

razem 117 091,90 4 095 580,97 1 104 135,03 2 991 445,94

                    Zalacznik Nr 5

  WYKONANIE  KOSZTÓW  EKSOPLOATACJI PODSTAWOWEJ  

  I FUNDUSZU REMONTOWEGO SMLW  POPOWICE

               I -XII  2012 ROK

Lp Planowane Wykonanie %

Wyszczególnienie koszty kosztów wykon.

na 2012 r. I - XII 2012 r.

1 2 3 4 5

1 Place i narzuty stanowisk

robotniczych i nierobotniczych 2 484 000,00 2 282 162,58 91,87%

2 Materialy i przedmioty nietrwale 126 000,00 98 259,54 77,98%

3 Uslugi 905 200,00 769 191,09 84,97%

4 Amortyzacja maszyn i urzadzen 34 000,00 33 468,58 98,44%

5 Odpis na fund.swiadczen socjalnych 75 000,00 63 124,35 84,17%

6 Koszty Rad Osiedlowych 97 200,00 97 200,00 100,00%

7 Fundusz PFRON 66 000,00 54 861,08 83,12%

8 Koszty biezacej konserwacji 165 000,00 127 533,03 77,29%

9 Pozostale swiadcz.na rzecz pracow. 73 000,00 72 225,01 98,94%

10 Pozostale koszty(ubezp.,podatki Itp.) 205 000,00 202 558,44 98,81%

11 Koszty przegladów okresowych 196 000,00 107 292,36 54,74%

Razem eksploatacja podstawowa 4 426 400,00 3 907 876,06 88,29%

12 Koszty zarzadzania 2 524 000,00 2 309 135,11 91,49%

Razem koszty 6 950 400,00 6 217 011,17 89,45%

13 Odpis na Fundusz remontowy ZN  NR1 1 714 000,00 1 714 225,44 100,01%

14 Odpis na Fundusz remontowy ZN  NR2 2 266 000,00 2 266 189,61 100,01%

 koszty zasobów mieszkaniowych 10 930 400,00 10 197 426,22 93,29%

Zad.finans.z oplat na wywóz nieczyst. 90 082,39

Zad.dot.kosztów utrzym.lokali uzytkowych 15 192,35

Zad.finans.z Funduszu Remontowego 143 367,59

Inne 0,00

OGÓLEM KOSZTY 10 930 400,00 9 948 783,89 91,02%
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664.557,29

 

z³

 

458.293,82

 

z³

   

351.811,87

 

z³

 

+

 
2.137.946,25

 
z³

 

-

 
1.474.662,98

 
z³

 

+
  

z³
 

2.536.453,81
+  1.076.155,42  z³  

                                          
                                                
  

 
stan  funduszu  na  dzieñ  31.12.2011  r.                                   
zwiêkszenia

 
w

 
ci¹gu

 
roku

                                                   zmniejszenia

 
w

 
ci¹gu

 
roku

 
(wykonane

 
remonty)

stan

 
funduszu

 
na

 
dzieñ

 
31.12.2012

 
r.

                                  
zadania

 

zrealizowane:

 
- remont infrastruktury
- remont budynków
- remont dŸwigów

                                               
Stan Funduszu Remontowego w podziale na wydzielone 
Nieruchomoœci zawiera 
 Za³¹cznik Nr 8

b)

 

Fundusz

 

remontowy

 

na

 

utrzymanie

 

mienia
wspólnego

 

Spó³dzielni

                                            
stan

 

funduszu

 

na

 

dzieñ

 

31.12.2011

 

r.

                                      

+ 872.190,96 z³
zmniejszenia

 

w

 

ci¹gu

 

roku

 

(wykonane

 

remonty) - 29.386,78 z³
stan

 

funduszu

 

na

 

dzieñ

 

31.12.2012

 

r.

                                     

+ 842.804,18 z³

 

c)

 

Remont

 

dŸwigów

 

stan

 

funduszu

 

na

 

dzieñ

 

31.12.2011

 

r.

                                        

+109.414,31 z³
zwiêkszenia w ci¹gu roku + 165.275,94 z³
zmniejszenia w ci¹gu roku - 109.508,94 z³
stan funduszu na dzieñ 31.12.2012 r. + 165.181,31 z³
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Zespó³ Nieruchomoœci Nr 2      

              Za³¹cznik  nr 8

 

 FUNDUSZ   REMONTOWY  -             ZESPÓ£                     NIERUCHOMOŒCI   NR 2

 ZESTAWIENIE  ŒRODKÓW  W ROZBICIU NA WYDZIELONE NIERUCHOMOŒCI - ROK 2012

Nr Adres nieuchomoœci pow.u.lok.m. RAZEM FUND.REM. WYKONANE - SALDO FUND.REMONT. DO 

nieruchom. ogó³em NA 2012 R. REMONTY  W 2012 R.  WYKORZYSTANIA W 2013R.

1 2 3 4 5 6

201 Bia³owieska      4 -16  2n 4 105,50 126 405,49 27 111,24 99 294,25

202 Bia³owieska   18 -30  2n 4 105,50 127 279,71 29 970,77 97 308,94

203 Bia³owieska  32 - 42  1w 8 742,50 219 492,11 96 751,90 122 740,21

204 Bia³owieska 44-54   1w 8 764,44 224 066,25 120 456,59 103 609,66

205 Bia³owieska  68-70  1w 5 170,60 161 951,89 45 779,60 116 172,29

 

Bia³owieska 76-82   1n

 

206 Bobrza 2 - 26 1w 18 344,88 499 924,02 48 917,26 451 006,76

207 Bobrza  28 - 44   1w 12 856,52 377 298,79 65 317,95 311 980,84

208 Popowicka  70 - 76  1w 5 089,14 141 050,25 71 665,48 69 384,77

209 Popowicka   78 - 84  1w 5 105,24 156 457,65 68 602,09 87 855,56

210 Bia³owieska 72 - 74   1w 5 199,68 118 566,89 110 681,24 7 885,65

 

Popowicka 86 - 92    1n

 

211 Popowicka  96 - 102  1w 5 122,44 132 181,51 147 177,84 -14 996,33

212 Popowicka  104-132 1n 8 403,00 273 663,92 43 634,71 230 029,21

213 Popowicka  136 -142  1w 5 687,00 143 128,99 126 985,00 16 143,99

214 Popowicka  144 - 158  2w 11 414,32 257 708,55 184 051,58 73 656,97

214 Popowicka  144 - 158  2w 11 414,32 257 708,55 184 051,58 73 656,97

215 Wejherowska  3 - 9   1n 10 852,65 199 390,74 134 146,47 65 244,27
Wejherowska  19 - 29   1w

216 Wejherowska   11- 17  1n 10 839,77 245 784,30 72 006,38 173 777,92
Wejherowska   31-41  1w

217 Wejherowska  55 - 59  1n 1 761,00 50 140,37 11 921,20 38 219,17

218 Wejherowska  61 - 65  1n 1 761,00 53 020,87 11 316,21 41 704,66

219 Wejherowska  67 - 77  2n 3 522,00 105 096,93 58 169,47 46 927,46
razem 148 261,50 3 612 609,23 1 658 714,56 2 137 946,25

b)  Fundusz  remontowy  na  utrzymanie  mienia   
wspólnego  Spó³dzielni                                             
stan

 
funduszu

 
na

 
dzieñ

 
31.12.2011

 
r.

                                       
-31.921,86 z³

zwiêkszenia

 
w

 
ci¹gu

 
roku

                                                    
+ 262.746,62 z³

zmniejszenia

 

w

 

ci¹gu

 

roku

 

(wykonane

 

remonty)

                

37.783,13-1 z³
stan

 

funduszu

 

na

 

dzieñ

 

31.12.2012

 

r.

                                    

+ 93.041,63 z³

c)

 

Remont

 

dŸwigów

 

stan

 

funduszu

 

na

 

dzieñ

 

31.12.2011

 

r.

                                       

158.560,68- z³
zwiêkszenia w ci¹gu roku + 216.779,38 z³
zmniejszenia w ci¹gu roku (wykonane remonty) 0,00 z³
stan funduszu na dzieñ 31.12.2012 r. + 58.218,70 z³

                    
                    
                    
                    
  

              
       

a)
 

Fundusz
 

remontowy
                     

Gazeta  Spó³dzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko-W³asnoœciowej  "Popowice"

             
                                
                                
                                

                                                          
                                      

                                            
 

Remonty

  

lokali

 

u¿ytkowych

                                                       

181.872,18 z³
w

 

tym

 

- remont ogrodzenia i nawierzchni – Starograniczna 32 62.661,02 z³
- remont sieci wodno-kanali. –Starograniczna 32 39.053,47 z³
- remont lokali – Popowicka 28 29.957,93 z³
- remont schodów – Popowicka 136a 10.369,00 z³
- remont baraków –Wejherowska 47 16.922,28 z³
- inne 22.908,48 z³

5. Stan zad³u¿enia w op³atach na utrzymanie lokali 
mieszkalnych oraz najem lokali u¿ytkowych (dzia³alnoœæ 
windykacyjna)

OKRES                              
 

Lokale  mieszkalne Lokale u¿ytkowe Razem

Stan

 
na

 
31.12.2011

 
r.

     
765.270,07

 
z³

  
61.526,14 z³ 826.796,21 z³

Stan na 31.12.2012 r. 691.128,85 z³ 88.559,78 z³ 779.688,63 z³

W okresie sprawozdawczym wys³ano 1 858 wezwañ do zap³aty 
do lokatorów zalegaj¹cych z op³atami czynszu oraz 74 wezwania 
do najemców lokali u¿ytkowych.
Dodatkowo wys³ano 384 wezwania  przeds¹dowe z Kancelarii 
Prawnej dotycz¹ce zaleg³oœci od lokatorów i najemców lokali 
u¿ytkowych.Kancelaria prawna skierowa³a do s¹du 75 spraw (w 
tym 5 spraw o eksmisjê), z tego w okresie sprawozdawczym 
uzyskano 71 wyroków s¹dowych (w tym 2 wyroki o eksmisjê). 
Dzia³alnoœæ windykacyjna w Spó³dzielni jest prowadzona w 
sposób zorganizowany i zapewniaj¹cy bie¿¹cy monitoring 
d³u¿ników, co przek³ada siê na niski procentowy wskaŸnik 
zad³u¿enia w skali roku. WskaŸnik zad³u¿enia z tytu³u op³at za 
lokale mieszkalne oraz najem lokali u¿ytkowych za 2012 r. wynosi 
2,99 %. Dla porównania wskaŸnik ten za 2011 r. wynosi³ 3,19%, 
czyli w roku 2012 r. nast¹pi³a poprawa windykacji zad³u¿enia.
 
6. Podsumowanie stanu finansowego Spó³dzielni
Spó³dzielnia oprócz zarz¹dzania zasobami mieszkaniowymi 
prowadzi równie¿ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, tj. wynajem lokali 
u¿ytkowych, dzier¿awê gruntów, udostêpnienie terenów pod 
reklamê itp. W 2012 r. z tej dzia³alnoœci wypracowa³a dochód netto 
w kwocie 2.715.746,41 z³ (podatek dochodowy wyniós³ 
452.572,00 z³). 

Znacz¹cy udzia³ w wyniku finansowym Spó³dzielni maj¹ œrodki 
wypracowane na dzia³alnoœci finansowej (lokaty). W 2012 r. kwota 
odsetek uzyskanych od lokat terminowych wynios³a 1.134.614,45 
z³.
    
7. Zadania do realizacji w 2013 roku i latach nastêpnych
  
1/ Kontynuowanie realizacji uchwa³ Zebrania Przedstawicieli Nr 

2/ZP/02/07, 3/ZP/02/07 i 4/ZP/02/07 z dnia 10.03.2007 r. 
dotycz¹ca budowy kompleksu mieszkalno-us³ugowego 
poprzez powo³an¹ do tego celu spó³kê.

2/ Kontynuacja realizacji rozpoczêtego II etapu zamiany gruntów 
z Gmin¹ Wroc³aw (zgodnie z podjêt¹ przez ZP  uchwa³¹ Nr 
1/ZP/02/07 z dnia 10.03.2007 r. ).

3/ Rozpoczêcie kompleksowego planu modernizacji przy³¹czy 
wodnych do budynku.

4/ Wdra¿anie kompleksowego planu zwi¹zanego z tworzeniem 
nowych miejsc postojowych w zasobach Spó³dzielni.

5/ Kontynuacja kompleksowego projektu rewitalizacji elewacji 
œcian budynków, w tym œcian szczytowych, wraz z kolorystyk¹ 
oraz mo¿liwoœci¹ modernizacji balkonów.

6/ Kontynuacja kompleksowego planu zwi¹zanego z 
poszukiwaniem mo¿liwoœci zmniejszenia kosztów 
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funkcjonowania Spó³dzielni
7/ Rozpoczêcie kompleksowego planu zwi¹zanego z mo¿liwoœci¹ 

osi¹gania dodatkowych przychodów z ogniw fotowoltaicznych.

      VI.  INFORMACJE DODATKOWE
 
1. Sieæ wodno –kanalizacyjna. 

Trwaj¹ce od 2001 roku ¿mudne i trudne negocjacje z MPWiK 
zosta³y uwieñczone sukcesem. Sieæ wodno–kanalizacyjna 
istniej¹ca na terenie naszej spó³dzielni zosta³a przekazana do 
MPWiK. Sprawozdanie zarz¹du w 2011 r. w tej kwestii koñczy³o 
siê wielk¹ nadziej¹, ¿e d³ugoletnie rozmowy i negocjacje przynios¹ 
zamierzony i pozytywny efekt dla mieszkañców Popowic. Wielu 
cz³onków spó³dzielni nie wierzy³o w taki obrót sprawy i 
pow¹tpiewa³o w dzia³ania zarz¹du. Jednak zarz¹d d¹¿y³ do celu z 
determinacj¹ i osi¹gn¹³ wymierny efekt w postaci przekazania do 
MPWiK sieci wodno–kanalizacyjnej. Umowa przekazania zosta³a 
podpisana dnia 11.12.2012 r. i dotyczy g³ównych magistral o 
d³ugoœci : sieæ wodna 5 400 mb oraz sieæ sanitarna o d³ugoœci 3 700 
mb. Od tego momentu koszty eksplatacji i awarii tych sieci bêdzie 
ponosi³o i wykonywa³o MPWiK. Po stronie spó³dzielni pozosta³y 
przy³¹cza wodno–sanitarne do budynków. Obecnie trwaj¹ roboty 
prowadzone przez MPWiK zwi¹zane z instalowaniem na 
przy³¹czach w komorach technicznych budynków nowych 
wodomierzy z odczytem radiowym oraz monta¿em zasuw na 
tych¿e przy³¹czach. Koszty tych robót ponosi MPWiK. 
Rozliczenie wody do 30.06.2013 r. bêdzie wykonywane przy 
uwzglêdnieniu rozliczenia z dwóch hydroforni dzia³aj¹cych na 
terenie naszej spó³dzielni w rozbiciu na dwa zespo³y 
nieruchomoœci, zaœ od 01.07.2013 r. rozliczenie bêdzie odbywa³o 
siê poprzez odczyty z komór technicznych w budynkach z 
zainstalowanymi wodomierzami z odczytem radiowym. Obecnie 
trwaj¹ równie¿ próby sprawdzaj¹ce stan ciœnienia wody w obiegu 
poza hydroforniami. W przypadku pozytywnych prób i 
utrzymywania prawid³owego stanu ciœnienia wody zw³aszcza na 
ostatnich kondygnacjach wysokich budynków hydrofornie zostan¹ 
wy³¹czone z pracy, jako zbêdne urz¹dzenia. Jeœli zaœ próby nie 
przynios¹ po¿¹danych efektów wówczas urz¹dzenia w 
hydroforniach równie¿ zostan¹ przejête przez MPWiK do 
eksploatacji przez miejsk¹ spó³kê. Czas i próby poka¿¹, czy 
ciœnienie w sieci miejskiej zdo³a dostarczyæ wodê na najwy¿sze 
kondygnacje w naszych budynkach? Oczywiœcie wszystkie dalsze 
dzia³ania zarz¹du bêd¹ zmierza³y do takiego rozwi¹zania sprawy, 
aby ciœnienie wody w instalacjach wewnêtrznych naszych 
budynków by³o optymalne z eksploatacyjnego punktu widzenia 
mieszkañców.
  
2. Spó³ka Celowa 
Kapita³ zak³adowy i struktura udzia³owców w roku 2012 r. uleg³a 
zmianom. Udzia³owiec naszej spó³ki celowej tzn. firma Citi 
Development Sp. z o.o. (poprzednia nazwa firmy Kruszer 
Development Sp. z o.o.) dokona³a dop³aty w postaci œwiadczenia 
pieniê¿nego do kapita³u zak³adowego spó³ki. Firma dokona³a 
zmiany nazwy ze wzglêdu na œmieræ jednego z mniejszoœciowych 
udzia³owców firmy.
Kapita³ zak³adowy spó³ki Popowice Development Sp. z o.o. na 
dzieñ 31.12.2012 r. wynosi 10 492 000 z³ i dzieli siê na 52 460 
udzia³ów o wartoœci nominalnej po 200 z³ ka¿dy . 
Wszystkie (nowo utworzone i poprzednie) udzia³y w kapitale 
zak³adowym zosta³y objête i podzielone w nastêpuj¹cy sposób:

a) Spó³dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–W³asnoœciowa 
„Popowice” 28 173 udzia³y po 200 z³ ka¿dy o ³¹cznej wartoœci 
5 634 600 z³ ,

b) Citi Development Sp. z o.o. 24 287 udzia³ów po 200 z³ ka¿dy o 
³¹cznej wartoœci 4 857 400 z³.

Spó³dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–W³asnoœciowa 
„Popowice” wartoœæ swoich udzia³ów pokry³a aportem 
niepieniê¿nym w postaci udzia³ów w prawie wieczystego 
u¿ytkowania w nieruchomoœci gruntowej dzia³ki gruntowej nr 4/21 
przy ul. Legnickiej 57 o powierzchni 0,5052 ha. oraz w prawie 
wieczystego u¿ytkowania dzia³ki nr 4/22 o powierzchni 0.0157 ha. 
Natomiast Citi Development Sp. z o.o. wartoœæ swoich udzia³ów 
pokry³a w postaci œwiadczenia pieniê¿nego – wp³at gotówkowych.
Podniesienia kapita³u zak³adowego spó³ki dokonuj¹ siê 
systematycznie w miarê potrzeb na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ operacyjn¹ 
spó³ki.

Rok 2012 obfitowa³ w szereg dzia³añ i kroków zwi¹zanych z 
inwestycj¹ przy ul. Legnickiej. Rozpoczynaj¹c od dzia³añ 
marketingowo–sprzeda¿owych spó³ka w dniach 3-4 marca, 19-20 
maja i 8-9 wrzeœnia 2012 r. zaprezentowa³a siê na Targach 
Mieszkaniowych w Hali Stulecia. Wœród kilkudziesiêciu 
wystawców – deweloperów z Dolnego Œl¹ska – by³a równie¿ nasza 
spó³ka celowa. Zainteresowanie nasz¹ inwestycj¹ na targach 
przeros³o nasze najœmielsze wyobra¿enia i oczekiwania. Imprezy 
targowe maj¹ na celu miêdzy innymi dotarcie z nowym produktem 
do potencjalnych klientów. Chodzi³o te¿ o rozreklamowanie naszej 
inwestycji tak, by by³a w pe³ni rozpoznawalna. Dzia³ania 
marketingowo – sprzeda¿owe pierwszego etapu budowy 
prowadzi³a dla spó³ki firma Panorama Nieruchomoœci wybrana w 
drodze zapytania ofertowego skierowanego do firm z tej bran¿y. 
Ca³y wizerunek inwestycji, media- plan i marketing wykona³a 
firma Panorama Nieruchomoœci. 

Biuro sprzeda¿y spó³ki celowej zosta³o zorganizowane przy ul. 
Popowickiej 28 w biurowcu SMLW „Popowice”. Nasza 
inwestycja zosta³a nazwana „Legnicka Street”. Priorytetem w jej 
koncepcji by³o po³¹czenie aspektu wizualnego obiektu z 
komfortem u¿ytkowników. Do³o¿yliœmy wszelkich starañ, aby 
realizowana inwestycja ³¹czy³a w sobie najwy¿sze standardy, 
zadowalaj¹c wszystkich, nawet najbardziej wymagaj¹cych 
klientów. Po³¹czyliœmy nowoczesnoœæ z klasyczn¹ estetyk¹, nie 
zapominaj¹c o funkcjonalnoœci. „Legnicka Street” to inwestycja, 
której g³ówn¹ zalet¹ jest fenomenalna lokalizacja na mapie 
Wroc³awia. „Legnicka Street” to krok ku przywróceniu ulicy 
przedwojennej œwietnoœci, jednak ju¿ we wspó³czesnym stylu. 
Oprócz dzia³añ typowo marketingowych spó³ka rozpoczê³a 
równie¿ w roku 2012 prace porz¹dkowo-przygotowawcze na 
terenie przewidzianym pod budowê I etapu inwestycji „Legnicka 
Street”. Ciê¿ki sprzêt, w tym koparki i samochody, w sierpniu 2012 
r. wjecha³y na budowê przy ulicy Legnickiej 57 i rozpoczê³y prace 
zwi¹zane z robotami ziemnymi. W trakcie robót ziemnych 
wydobyto dwie bomby. Zosta³y one wydobyte dziêki niezwyk³emu 
doœwiadczeniu operatora koparki. W porê zauwa¿y³ 200-
kilogramowe pociski z okresu II wojny œwiatowej, które 
znajdowa³y siê pod zburzonym „niebieskim kwadratem”. Tylko 
dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu i rzetelnoœci pracowników 
naszego udzia³owca, który wykonuje roboty ziemne dla naszej 
spó³ki celowej, nie dosz³o do wielkiej tragedii na terenie Popowic. 
Wszyscy jednak musimy zdawaæ sobie sprawê z faktu, ¿e 
prowadzenie robót budowlanych na terenach, które kiedyœ objête 
by³y dzia³aniami wojennymi, ³¹czy siê z ryzykiem znalezienia 
niewybuchów lub niewypa³ów. Wa¿ne, ¿e po tylu latach nie dosz³o 
do wielkiej tragedii. A przecie¿, gdyby nie rozbiórka „niebieskiego 
kwadratu”, bomby nadal tkwi³yby w ziemi, stwarzaj¹c z roku na 
rok coraz wiêksze zagro¿enie. Ca³oœæ prac ziemnych finansowana 
jest ze œrodków w³asnych spó³ki celowej, pochodz¹cych z wp³at 
dokonywanych przez udzia³owca na podniesienie jej kapita³u 
zak³adowego. 
W dniu 23 listopada 2012 r. Popowice Development Sp. z o.o. po 
d³ugotrwa³ych rozmowach z ró¿nymi bankami podpisa³ umowa 
dotycz¹ca kredytu inwestycyjnego na finansowanie I etapu 
inwestycji z Getin Noble Bankiem. Bank przed podpisaniem 
umowy kredytowej sprawdza³ obu udzia³owców spó³ki i sam¹ 
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spó³kê celow¹. Analitycy bankowi dali pozytywn¹ rekomendacjê 
dla przedsiêwziêcia i inwestorów.
Najbli¿sze przewidywane roboty budowlane bêd¹ obejmowaæ 
prze³o¿enie sieci teletechnicznej u¿ytkowanej przez oko³o 
czternastu operatorów. Zalega ona na tych gruntach jeszcze od 
czasów SMLW „Energetyk”. Wykonane zostanie równie¿ 
zabezpieczenie wykopu poprzez wbicie tzw. larsenów. Nastêpnie 
wykonany zostanie sam wykop i odwodnienie terenu.
Obecnie trwaj¹ ¿mudne dzia³ania zwi¹zane z procesem sprzeda¿y i 
uzyskania 15% przedsprzeda¿y celem uruchomienia pierwszej 
transzy finansowania inwestycji poprzez Getin Noble Bank S.A., 
w którym to nasza spó³ka Popowice Development uzyska³a kredyt 
inwestycyjny na przedmiotow¹ budowê. Jednoczeœnie trwa proces 
wyboru firmy do kompleksowego nadzoru inwestycji we 
wszystkich bran¿ach oraz koñczy siê proces zwi¹zany z 
powstaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
wybór generalnego wykonawcy.

                          
VII. REALIZACJA UCHWA£ I WNIOSKÓW 

PODJÊTYCH NA WYDZIELONYCH CZÊŒCIACH 
WALNEGO ZGROMADZENIA W ROKU 2012

 
1. Uchwa³y podjête:

- Uchwa³a Nr 1/WZ/2012 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania Rady Nadzorczej SMLW „Popowice” 
za rok 2011.
Realizacja: zgodnie z treœci¹ uchwa³y.

- Uchwa³a Nr 2/WZ/2012  w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania Zarz¹du SMLW „Popowice” za rok 
2011.
Realizacja: zgodnie z treœci¹ uchwa³y.

- Uchwa³a Nr 3/WZ/2012 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego SMLW „Popowice” za 
rok 2011.
Realizacja: zgodnie z treœci¹ uchwa³y.

- Uchwa³a Nr 4 /WZ/2012 w sprawie podzia³u zysku 
netto na rok 2011 z pozosta³ej dzia³alnoœci 
gospodarczej Spó³dzielni, stosowanie do Art. 5 ust.2 
Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spó³dzielniach 
mieszkaniowych ze zmianami.
Realizacja: zgodnie z treœci¹ uchwa³y.

- Uchwa³a Nr 5/WZ/2012 w sprawie udzielenia 
absolutorium Cz³onkom Zarz¹du za rok 2011 o 
treœci:Walne Zgromadzenie (wydzielone czêœci) SMLW 
„Popowice” we Wroc³awiu, uwzglêdniaj¹c wyniki 
tajnego g³osowania zawarte w protokole Komisji 
Mandatowo-Skrutacyjnej udziela stosownie do § 68 pkt 
2 statutu  absolutorium za rok 2011 niej wymienionym 
cz³onkom Zarz¹du:

- Miros³aw Miciak   -  Prezes Zarz¹du

- Marek Piekarek     - Wiceprezes Zarz¹du

- Irena Rudnicka      - Cz³onek Zarz¹du

Realizacja: udzielenie absolutorium, zgodnie z ustaw¹ Prawo 
spó³dzielcze jest równoznaczne z udzieleniem 
Zarz¹dowi votum zaufania i akceptacji jego dzia³añ za 
okres sprawozdawczy.

- Uchwa³a Nr 7/WZ/2012 w sprawie odwo³ania cz³onka 
Spó³dzielni od Uchwa³y Rady Nadzoroczej o 
wykluczeniu z cz³onkostwa w Spó³dzielni
Realizacja: Zarz¹d powiadomi³ zainteresowan¹ o 
podjêtej uchwale.
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- Uchwa³a Nr 8/WZ/2012 o nie wyra¿enie zgody na 
zbycie prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu przy 
ul. Bia³owieskiej 32a na rzecz jego dotychczasowego 
dzier¿awcy.
Realizacja: Zarz¹d przekaza³ zainteresowanemu treœæ 
podjêtej uchwa³y. 

- Uchwa³a Nr 9/WZ/2012 o nie wyra¿enie zgody na 
zbycie prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu przy 
ul. Wejherowskiej 27a na rzecz jego 
dotychczasowego dzier¿awcy.
Realizacja: Zarz¹d przekaza³ zainteresowanej treœæ 
podjêtej uchwa³y. 

- Uchwa³a Nr 10/WZ/2012 o nie wyra¿enie zgody na 
zbycie prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu  przy 
ul. Bia³owieskiej 32a na rzecz jego dotychczasowego 
dzier¿awcy.           
Realizacja: Zarz¹d przekaza³ zainteresowanej treœæ 
podjêtej uchwa³y. 

- Uchwa³a Nr 11/WZ/2012 o nie wyra¿enie zgody na 
zbycie prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu  przy 
ul. Bia³owieskiej 54a na rzecz jego dotychczasowego 
dzier¿awcy.           
Realizacja: Zarz¹d przekaza³ zainteresowanej treœæ 
podjêtej uchwa³y. 

2.  Uchwa³y nie podjête
- Uchwa³a Nr 6/WZ/2012 w sprawie oznaczenia 

najwy¿szej sumy zobowi¹zañ, jak¹ Spó³dzielnia mo¿e 
zaci¹gn¹æ na realizacjê dodatkowej termomodernizacji 
wraz ze zmian¹ kolorystyki i modernizacj¹ balkonów 
52 budynków mieszkalnych bêd¹cych pod zarz¹dem 
Spó³dzielni 
– w wyniku g³osowania Uchwa³y nie przyjêto.

3.  Realizacja wniosków z³o¿onych na 
poszczególnych czêœciach Walnego Zgromadzenia

Wnioski z czêœci I Walnego Zgromadzenia z dnia 18.05.2012r.

Wniosek nr 1: dotycz¹cy zamontowania w parku osiedlowym 
urz¹dzeñ si³owych dla doros³ych i m³odzie¿y.
Realizacja: Zarz¹d przedstawi³ propozycjê Radzie Nadzorczej. W 
wyniku dyskusji podjêto decyzjê o od³o¿eniu realizacji wniosku ze 
wzglêdu na brak œrodków finansowych.

Wnioski od nr 2 do nr 13 ujête w protokole Komisji z uwagi na 
nieobecnoœæ wnioskodawców nie by³y rozpatrywane i nie by³y 
poddane g³osowaniu (§ 16 ust. 3 Regulaminu obrad Walnego 
Zgromadzenia).

Wniosek nr 14: o utworzenie funduszu celowego remontowego na 
przyœpieszenie sp³aty zobowi¹zañ na termomodernizacjê 
budynków. Kwota wp³aty wg póŸniejszych ustaleñ (np. 30÷50 

2gr/m )
Realizacja: Zarz¹d bêdzie konsultowa³ realizacjê wniosku w latach 
2013-2016. Obecnie trwaj¹ce roboty termomodernizacyjne œcian 
szczytowych finansowane s¹ z funduszu remontowego 
poszczególnych nieruchomoœci.

Wnioski z czêœci II Walnego Zgromadzenia z dnia 
19.05.2012r.
Wniosek nr 1: dotycz¹cy wykonania robot przy budynku ul. 
Wejherowska l9a do 25, polegaj¹cych na utwardzeniu pasa o 
szerokoœci 0,7 m przy pasie zieleni, aby mog³y tam parkowaæ 
samochody nie niszcz¹c trawników, usuniêcie karpy po œciêtym 
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platanie, która utrudnia parkowanie samochodom.
Realizacja: Wniosek do realizacji w roku 2014, ze wzglêdu na 
sfinansowanie innych robot w rejonie ul. Wejherowskiej 55-77 i 
brak innych œrodków finansowych.

Wniosek Nr 2: dotycz¹cy przekierowania wód deszczowych do 
studzienki przy ul. Wejherowskiej 31-37, naprawy miejsc 
p a r k i n g o w y c h  p r z y  u l .  We j h e r o w s k i e j  ( w z d ³ u ¿  
koœcio³a),wystawienia pojemników na szk³o przy ka¿dym 
œmietniku.
Realizacja: Wniosek w zakresie robót drogowych oczekuje na 
realizacjê po roku 2015. Ustawienie pojemników na selektywn¹ 
zbiórkê odpadów odbêdzie w drugim pó³roczu 2013 roku w 
uzgodnieniu ze spó³k¹ EKOSYSTEM odpowiedzialn¹ za odbiór 
odpadów.

Wnioski z czêœci III Walnego Zgromadzenia z dnia 
25.05.2012 r.

Wniosek nr1: do Rady Nadzorczej, aby rozwa¿yæ mo¿liwoœæ 
powrotu do konsultacji spo³ecznych z lokatorami z udzia³em 
przedstawicieli Rady Nadzorczej, Zarz¹du i Rady Zespo³u 
Nieruchomoœci (np. raz na kwarta³).
Realizacja: wniosek po czêœci zrealizowano, w roku 2013 odby³y 
siê spotkania informacyjne (niestety przy niskiej frekwencji).

Wniosek Nr 2: aby pomiary skutecznoœci wentylacji w lokalach 
spó³dzielni prowadzone by³y przyrz¹dami elektronicznymi do 
pomiaru i loœci  przep³ywu powietrza  (przyrz¹dami 
legalizowanymi) a wyniki pomiarów wpisywane ka¿dorazowo do 
protoko³u z przegl¹du danego lokalu i w protoko³ach zbiorczych.
Realizacja: przegl¹d realizowany jest zgodnie z umow¹, Zarz¹d 
szczególny nacisk po³o¿y³ na udro¿nienie przewodów oraz 
odtworzenie kana³ów wentylacyjnych z wykorzystaniem kamery 
oraz sprzêtu specjalistycznego do zdalnych przewiertów.

Wnioski z czêœci IV Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2012r.

Wniosek nr 1: dotyczy remontu chodnika od strony ul. Popowickiej 
49-61, remontu parkingu du¿ego obok budynku Popowicka 49-61 
oraz zamontowanie œwiat³a na przejœciu dla pieszych na wysokoœci 
budynku Popowicka 28.
Realizacja: wniosek w zakresie zale¿nym od Spó³dzielni zosta³ 
zrealizowany, Zarz¹d wyst¹pi³ do Urzêdu Miasta z wnioskiem o 
monta¿ sygnalizacji œwietlnej jednak do tej pory brak reakcji i 
odpowiedzi ze strony Urzêdu Miasta.

Wniosek Nr 2: dotyczy zlikwidowania podzielników ciep³a w 
mieszkaniach.
W wyniku g³osowania wniosek nie zosta³ przyjêty.

Wniosek Nr 3: wycofany przez wnioskodawcê 

Wniosek Nr 4: dotyczy wyst¹pienia Zarz¹du Spó³dzielni do firmy 
TLK, obs³uguj¹cej instalacjê AZRT, aby lepiej wykonywa³a swoje 
obowi¹zki w momencie cyfryzacji.
Realizacja: obecnie funkcjonuj¹ca instalacja jest przestarza³¹ 
instalacj¹, wniosek spowodowa³ rozpoczêcie przygotowañ do 
okreœlenia kosztów wykonania nowej instalacji AZART, gdy¿ stary 
AZART ma nieodpowiednie parametry do przesy³u sygna³u 
cyfrowego.

Wniosek Nr 5: o niedzielenie Walnego Zgromadzenia na 4 czêœci, 
ewentualnie na 2, po wyjaœnieniu Radcy Prawnego wniosek zosta³ 
uznany za niezasadny i nie poddano go pod g³osowanie.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowa³a w 

sk³adzie, który zosta³ wybrany w 2010 r. przez cz³onków 

Spó³dzielni na czterech czêœciach Walnego Zgromadzenia 

Spó³dzielni Mieszkanio-wej Lokatorsko–W³asnoœciowej 

„POPOWICE”.

W sk³ad Rady Nadzorczej wesz³y nastêpuj¹ce osoby: 

Przewodnicz¹cy – Proga Boles³aw

V-ce Przewodnicz¹ca – W³adys³aw Jaœkowiak

Sekretarz – Danuta Po³ubiñska-Adamowicz

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicz¹cy – Aleksander Czarny, 

Zastêpca Przewodnicz¹cego – Krzysztof W³och, 

oraz cz³onkowie – A n d r z e j  S u r ó w k a  i  D a n u t a  

Po³ubiñska-Adamowicz.

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

Przewodnicz¹cy – Stanis³aw Walaœ,

Zastêpca Przewodnicz¹cego – £ukasz Koralewski,

oraz cz³onkowie –Halina Czapnik i Gra¿yna 

    Przychodziñska.

Komisja Samorz¹dowo-Statutowo-Kulturalna:

Przewodnicz¹cy – Tomasz Kap³on,

Zastêpca Przewodnicz¹cego – W³adys³aw Jaœkowiak,

oraz cz³onkowie – Alicja Kliber i Boles³aw Proga. 

W okresie sprawozdawczym organizowaniem pracy Rady 

zajmowa³o siê jej Prezydium, w sk³ad którego wchodzili: 

Przewodnicz¹cy Rady, Z-ca Przewodnicz¹cego, Sekretarz oraz 

Przewodnicz¹cy sta³ych Komisji problemowych, które ustala³o 

terminy posiedzeñ Rady, ich porz¹dek, nadzorowa³o 

przygotowanie materia³ów na posiedzenia Rady, rozdziela³o 

korespondencjê kierowan¹ do Komisji. 

W strukturze organizacyjnej Rady Nadzorczej obecnej kadencji 
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dzia³a³y trzy Komisje sta³e, w sk³ad których wchodzi³o po czterech 

cz³onków Rady, z zachowaniem zasady: jeden przedstawiciel z 

ka¿dej czêœci Walnego Zgromadzenia. Mimo ¿e Komisje maj¹ 

tylko charakter pomocniczy Rady, nie mog¹ samodzielnie 

podejmowaæ ¿adnych decyzji ani formu³owaæ wi¹¿¹cych zaleceñ 

pod adresem organów spó³dzielni czy jej s³u¿b etatowych. Jednak 

Rada Nadzorcza w pe³ni korzysta³a z prezentowanych przez nie 

opinii i wniosków, które – w formie podejmowanych przez Radê 

decyzji – kierowane by³y do realizacji przez Zarz¹d Spó³dzielni. W 

obecnej kadencji zdarza³y siê tylko pojedyncze przypadki, kiedy 

Rada Nadzorcza w nieznaczny sposób korygowa³a stanowisko 

Komisji, nadaj¹c inn¹ koñcow¹ treœæ uchwa³om czy wnioskom ni¿ 

pierwotna propozycja Komisji. Œwiadczy to o tym, ¿e Komisje 

bardzo odpowiedzialnie i profesjonalnie podchodzi³y do 

rozpatrywania zleconych im spraw. Szczególn¹ rol¹ Komisji by³o 

opiniowanie projektów uchwa³ i wniosków Zarz¹du Spó³dzielni 

kierowanych do Rady Nadzorczej. Opiniowanie tych projektów 

odbywa³o siê zgodnie z kompetencjami poszczególnych Komisji. 

Jak ju¿ wspomniano wy¿ej w strukturze Rady Nadzorczej dzia³a³y 

trzy Komisje sta³e:

1. Komisja Rewizyjna

W trakcie kadencji cz³onkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczyli 

w 34 posiedzeniach, na których to miêdzy innymi analizowali i 

opiniowali projekty uchwa³ i wnioski Zarz¹du w sprawach;

1. kwartalne wyniki finansowe;

2. projekty planów finansowych na lata 2011,2012 i 2013 w 

zakresie:

- planowanej struktury zatrudnienia oraz planowanego 

funduszu wynagradzania,

- planu kosztów zarz¹dzania,

- planu kosztów eksploatacji podstawowej oraz op³aty na 

fundusz remontowy,

- planu kosztów eksploatacji podstawowej w rozbiciu na 

poszczególne wyodrêbnione nieruchomoœci,

- planu kosztów lokali u¿ytkowych;

3. analizowano kwartalne sprawozdania z windykacji oraz 

formu³owano wnioski i zalecenia wynikaj¹ce z tej analizy;

4. opiniowano wnioski Zarz¹du dotycz¹ce propozycji podzia³u 

zysku z pozosta³ej dzia³alnoœci gospodarczej za rok 

2010,2011 i 2012;

5. analizowano i opiniowano opracowania Biura Brokerskiego 

zawieraj¹ce ceny potencjalnych ubezpieczycieli maj¹tku 

Spó³dzielni;

6. opiniowano wnioski Zarz¹du Spó³dzielni dotycz¹ce kosztów 

energii elektrycznej ogólnego u¿ytku oraz kosztów gazu 

u¿ytkowego na nieruchomoœciach rozliczanych rycza³tem;

7. opiniowano wnioski zwi¹zane z dŸwigami i ich remontem;

8. w ramach planu pracy oraz wolnych wniosków w Komisji 

Rewizyjnej wnikliwie analizowano koszty zu¿ycia wody - 

Gazeta  Spó³dzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko-W³asnoœciowej  "Popowice"

poszukiwano przyczyn niekontrolowanego zu¿ycia wody i z 

tym zwi¹zanych wysokich wspó³czynników korekcyjnych. 

Formu³owano wnioski i zalecenia w celu zminimalizowania 

tych kosztów w Spó³dzielni;

9. opiniowano odwo³ania w³aœcicieli mieszkañ dotycz¹ce 

centralnego ogrzewania.

Ponadto cz³onkowie Komisji Rewizyjnej anga¿owali siê w 

poszukiwanie potencjalnych oszczêdnoœci w Spó³dzielni oraz 

uczestniczyli w przetargach i odbiorach prac remontowych, 

wykonywanych na rzecz Spó³dzielni przez firmy zewnêtrzne.

2. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

W okresie sprawozdawczym Komisja odby³a 33 posiedzenia 

zakoñczone stosownymi protoko³ami wraz z 124 wnioskami i 

projektami uchwa³ kierowanymi do Rady Nadzorczej.

Do najistotniejszych nale¿a³y takie sprawy jak;

1. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarz¹du 

Spó³dzielni;

2. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków RZN Nr 1 i RZN Nr 

2;

3. rozpatrywanie skarg i wniosków cz³onków Spó³dzielni;

4. analizowanie i opiniowanie planów funduszów 

remontowych dla ZN Nr 1 i ZN Nr 2;

5. analizowanie i opiniowanie planów funduszu remontowego 

utrzymania mienia wspólnego;

6. analiza rozliczania zu¿ycia energii cieplnej, zu¿ycia wody 

oraz wysokoœci wspó³czynnika koryguj¹cego;

7. czynne i aktywne wspieranie wniosków cz³onków 

Spó³dzielni w sprawie poprawy warunków zamieszkiwania;

8. parkowania samochodów na terenie Spó³dzielni;

9. udzia³ cz³onków Komisji w przetargach i odbiorach prac 

remontowych wykonywanych na rzecz Spó³dzielni przez 

firmy zewnêtrzne;

10. udzia³ cz³onków Komisji w dy¿urach cz³onków Rady 

Nadzorczej;

11. opiniowanie zmian w regulaminach w zakresie kompetencji 

komisji.

Komisja w okresie sprawozdawczym równie¿ do³o¿y³a wszelkich 

starañ do jak najlepszego zarz¹dzania gospodark¹ zasobami 

mieszkaniowymi, czyni³a starania we wskazywaniu miejsc, które 

mo¿na by przekszta³ciæ w miejsca parkingowe, a których iloœæ na 

naszym osiedlu jest ci¹gle niewystarczaj¹ca. 

Cz³onkowie Komisji aktywnie uczestniczyli w zespole 

powo³anym przez Radê Nadzorcz¹ do spraw oszczêdnoœci. 

Wnioski i zalecenia zawarto w oddzielnym protokole. Dotyczy³y 

one zmian organizacyjnych, oszczêdnoœci energii elektrycznej, 

energii cieplnej, zu¿ycia wody oraz propozycje zmian 
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statutowych.

3. Komisja Statutowo-Samorz¹dowo-Kulturalna 

W okresie sprawozdawczym Komisja odby³a 34 posiedzenia, na 

których rozpatrywano nastêpuj¹ce sprawy:

1. przegl¹d regulaminów wewnêtrznych pod k¹tem ich 

aktualizacji, dostosowuj¹c je do zgodnoœci z 

obowi¹zuj¹cymi aktami prawnymi, opracowane projekty 

zmian po pozytywnych opiniach przedk³adano do 

zatwierdzenia Radzie Nadzorczej;

2. opiniowanie wniosków o wykluczeniu cz³onków ze 

Spó³dzielni;

3. opiniowanie wniosków o pozbawienie cz³onkostwa przez 

wykreœlenie z rejestru cz³onków;W obszarze oszczêdnoœci 

zu¿ycia wody, pomimo przejêcia sieci 

wodno–kanalizacyjnej przez 

4. opiniowanie skarg i wniosków cz³onków Spó³dzielni na 

dzia³alnoœæ s³u¿b etatowych Spó³dzielni;

5. opiniowanie skarg cz³onków Spó³dzielni na próby 

naruszania porz¹dku domowego przez s¹siadów, 

uczestniczenie w mediacjach miêdzys¹siedzkich;

6. inicjowanie i aktywne uczestniczenie w organizacji 

cyklicznych spotkañ kulturalnych dla

      mieszkañców Spó³dzielni pod nazw¹ Spotkania Popowickie;

7. opracowywanie wstêpnych propozycji treœci apeli i ankiet 

kierowanych do cz³onków Spó³dzielni;

8. cykliczne informowanie cz³onków Spó³dzielni o wa¿nych 

sprawach maj¹cych miejsce w Spó³dzielni na ³amach 

kwartalnika Nasze Popowice.

Ponadto cz³onkowie Komisji aktywnie uczestniczyli w 

przetargach i odbiorach prac budowlanych wykonywanych na 

rzecz Spó³dzielni przez firmy zewnêtrzne oraz wspierali ró¿ne 

formy inicjatyw na rzecz integracji spo³ecznoœci Popowickiej. 

Cz³onkowie Komisji Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczyli 

w zespole do spraw oszczêdnoœci, powo³anym przez Radê 

Nadzorcz¹. Zespó³ ten koncentrowa³ siê na dzia³aniach, których 

celem by³o poszukiwanie oszczêdnoœci przede wszystkim w 

obszarze zu¿ycia energii cieplnej – zalecono rozwa¿enie 

mo¿liwoœci zmniejszenia mocy zamówionej i szereg dzia³añ w tym 

kierunku, które winny przynieœæ oszczêdnoœci w kosztach zu¿ycia 

ciep³a.

Dzia³ania oszczêdnoœciowe zosta³y równie¿ podjête w innych 

obszarach, a mianowicie:

1. analiza podgrzewu wody;

2. zabudowanie i zamkniêcie zaworów pionów grzewczych;

3. wymiana lub uszczelnienie drzwi i klap wejœciowych na 

dachy;

4. opomiarowanie pomieszczeñ wynajmowanych;

5. docieplenia œcian szczytowych.

MPWiK, zaleca siê dalszy monitoring przy³¹czy.

W obszarze oszczêdnoœci energii elektrycznej ogólnego u¿ytku 

cz³onkowie zespo³u zaproponowali nastêpuj¹ce dzia³ania:

- opomiarowanie poboru energii w pomieszczeniach 

wynajmowanych;

- zakup i monta¿ na klatkach schodowych plafonier 

wyposa¿onych w czujniki zmierzchowe oraz czujniki ruchu;

- sukcesywn¹ kontrolê pomieszczeñ i boksów piwnicznych 

pod k¹tem ewentualnego nielegalnego poboru energii 

elektrycznej ogólnego u¿ytku.

W sprawie struktury organizacyjnej Spó³dzielni na bie¿¹cy rok, 

jak i lata nastêpne, Komisja widzi dalsze potrzeby zmniejszenia 

zatrudnienia pracowników Spó³dzielni oraz zmniejszenia sk³adów 

w strukturach samorz¹dowych SMLW „Popowice”.

W okresie kadencji Rada Nadzorcza podjê³a:

- w 2010 r,  69 uchwa³,

- w 2011 r.  113 uchwa³,

- w 2012 r.  114 uchwa³ oraz

- w 2013 r.  351 uchwa³.

Dotyczy³y one w szczególnoœci bie¿¹cych zadañ Spó³dzielni ze 

skutkiem na lata póŸniejsze, tj.:

1. zatwierdzenia regulaminów i zmian do nich;

2. zatwierdzenia do realizacji zadañ finansowanych z 

Funduszu remontowego oraz stawek op³aty na ten 

fundusz;

3. zatwierdzenie koncepcji remontu ci¹gu pieszo–jezdnego;

4. zatwierdzenie utrzymania stawek zasadniczych 

wynagrodzeñ;

5. zatwierdzenie wyników finansowych i sprawozdañ z 

windykacji za kolejne kwarta³y;

6. zatwierdzenie schematu organizacyjnego na 

poszczególne lata;

7. zatwierdzenie planu kosztów zarz¹dzania na 

poszczególne lata;

8. zatwierdzenie planu kosztów eksploatacji podstawowej i 

funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych oraz 

stawek op³aty eksploatacyjnej w podziale na 

nieruchomoœci;

9. zatwierdzenie planu kosztów lokali u¿ytkowych;

10. zatwierdzenie planowanych dla lokali mieszkalnych 

stawek miesiêcznych op³at podatków za wieczyste 

u¿ytkowanie, podatku gruntowego, podatku od 

nieruchomoœci w poszczególnych latach;

11. zatwierdzenie korekty planu kosztów lokali u¿ytkowych 

z przeznaczeniem œrodków na organizacjê festynu;

12. zatwierdzenia stawek najmu mieszkañ dla osób 
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zatrudnionych w Spó³dzielni na umowê o pracê lub 

umowê zlecenie;

13. zgoda na finansowanie remontu dŸwigów z funduszu 

remontowego tworzonego z odpisów w koszty danej 

nieruchomoœci;

14. podejmowanie uchwa³ w sprawach cz³onkowskich oraz 

wynikaj¹cych z bie¿¹cej dzia³alnoœci spó³dzielni.

W ramach swoich funkcji nadzorczo–kontrolnych Rada 

Nadzorcza pozytywnie ocenia³a w okresie sprawozdawczym 

dzia³ania Zarz¹du Spó³dzielni pod k¹tem legalnoœci, rzetelnoœci 

oraz gospodarnoœci.

Oznacza to, ¿e Zarz¹d podejmowa³ decyzje i dzia³ania zgodnie 

z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym, w tym z: Ustawami, 

Statutem i regulaminami wewnêtrznymi; z wykorzystaniem w 

m a k s y m a l n y m  s t o p n i u  w s z y s t k i c h  m o ¿ l i w o œ c i  

organizacyjnych, prawnych, finansowych i technicznych dla 

realizacji celów statutowych Spó³dzielni i optymalizacji 

wyników gospodarczych. Wyniki ekonomiczne œwiadcz¹ o 

relacjach miêdzy wielkoœci¹ ponoszonych nak³adów, a 

uzyskanymi efektami finansowymi w poszczególnych latach 

2010, 2011 i 2012.

Uwa¿amy, ¿e istotna dla cz³onków powinna byæ informacja o 

uzyskanym wyniku netto na pozosta³ej dzia³alnoœci. Wynik ten 

za 2012 r. wyniós³ 2.715.746,41 z³.

Ocena taka jest rokrocznie potwierdzana w opiniach i raportach 

Bieg³ych Rewidentów badaj¹cych sprawozdanie finansowe 

Spó³dzielni w poszczególnych latach. Rada szczegó³owo 

zapozna³a siê z analiz¹ wyników ekonomicznych Spó³dzielni za 

2012 rok, dokonan¹ przez Komisjê Rewizyjn¹ i Bieg³ego 

Rewidenta. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze Rada Nadzorcza w dniu 

25.04.2013 r. po wys³uchaniu opinii Bieg³ego Rewidenta oraz 

zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej podjê³a uchwa³ê o 

przyjêciu sprawozdania finansowego Spó³dzielni za rok 2012 i 

postanowi³a rekomendowaæ powy¿sze sprawozdanie Walnemu 

Zgromadzeniu celem jego zatwierdzenia.

Rada Nadzorcza rekomenduje do Walnego Zgromadzenia 

wnioskowany podzia³ zysku:

- przeznaczyæ kwotê 807.163,00 z³ na pokrycie kosztów 

zwi¹zanych z eksploatacj¹ i utrzymaniem nieruchomoœci 

w zakresie obci¹¿aj¹cym cz³onków Spó³dzielni

- przeznaczyæ kwotê 1.345.278,00 z³ na pokrycie kosztów 

odpisu na Fundusz Remontowy w zakresie obci¹¿aj¹cym 

cz³onków Spó³dzielni

- przeznaczyæ kwotê 563.305,41 z³ na zwiêkszenie Funduszu 

Zasobowego

Daje to Radzie Nadzorczej prawo wnioskowania do Walnego 

Zgromadzenia:

- przyjêcie sprawozdania Rady Nadzorczej, 

- przyjêcie sprawozdania Zarz¹du i udzielenie wszystkim 

jego cz³onkom absolutorium za 2012 r.,

- zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 

okres sprawozdawczy 2012 r.

Jak zawsze odczuwamy niedosyt, wiedz¹c, ¿e oczekiwania 

naszych mieszkañców s¹ wiêksze, ale trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e 

funkcjonujemy – jak i inne podmioty gospodarcze – w okreœlonym 

czasie i okreœlonych realiach ekonomicznych.

     Jako przewodnicz¹cy ustêpuj¹cej Rady Nadzorczej 

sk³adam wszystkim cz³onkom Rady oraz cz³onkom Rad 

Zespo³ów Nieruchomoœci Nr 1 i Nr 2 gor¹ce podziêkowania, 

doceniaj¹c ich zaanga¿owanie i wk³ad pracy dla dobra naszej 

Spó³dzielni.

                                                                                 

Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej

Proga Boles³aw
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W okresie sprawozdawczym na Osiedlu Polana  dzia³a³a 
Rada Zespo³u Nieruchomoœci Nr.1 w sk³adzie:

- Przewodnicz¹cy              Jan Cieszkowski
- Z-ca Przewodnicz¹cego  Andrzej Czycz
- Sekretarz                         Wies³awa Idzikowska
- Cz³onkowie                     Kazimierz Chabowski, Jan Haj³asz,
                                          Bogdan Kwieciñski, Karol Stryczek,
                                          Witold Waszczyñski.

W roku 2012 r Rada Zespo³u Nieruchomoœci odby³a 14 
posiedzeñ plenarnych
oraz 12 posiedzeñ prezydium i ka¿dej komisji, podjêto 10 uchwa³ i 
43 wnioski

Sprawozdanie 
Rady Zespo³u Nieruchomoœci 

Nr 1 Popowice Polana
za okres 

od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.
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kierowanych do Zarz¹du Spó³dzielni i Rady Nadzorczej.
Zgodnie z regulaminem dzia³alnoœci Rada Zespo³u Nieruchomoœci 
powo³a³a
dwie komisje sta³e:

1. Komisjê Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
2. Komisjê Samorz¹dowo - Kulturaln¹

Dzia³alnoœæ Rady i Komisji prowadzona by³a o oparciu o przyjêty 
na rok 2012
plan pracy. W wykonaniu swoich zadañ Rada wspó³pracowa³a z:
Zarz¹dem Spó³dzielni,  Gimnazjum Nr.1, Przedszkolem 
Nr.104,Fili¹ Nr.10 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Szko³¹ 
Podstawow¹ Nr.3, Klubem Wêdkarskim „Certa”, Ko³em Nr.2 
Polskiego Zwi¹zku Emerytów i Rencistów, Miejskim Oœrodkiem 
Pomocy Spo³ecznej.
Do dzia³alnoœci Rady Zespo³u Nieruchomoœci w roku 2012 nale¿y 
zaliczyæ:                        
                                                          

-opiniowanie planu kosztów eksploatacji podstawowej i 
Ÿróde³ finansowania,

-opiniowanie planu remontów finansowanych przez 
poszczególne nieruchomoœci,

-opiniowanie remontów z œrodków finansowych na utrzymanie 
mienia wspólnego,

-zg³aszanie propozycji zadañ remontowych do ujêcia w 
planach remontu.

-uczestnictwo cz³onków Rady w przetargach na roboty 
remontowe wykonywane przez wykonawców zewnêtrznych,

-uczestnictwo w odbiorach robót remontowych,
-pe³nienie dy¿urów przez cz³onków Rady dwa razy w   
miesi¹cu, w czasie których przyjmowano skargi i wnioski 
dotycz¹ce dzia³alnoœci spó³dzielni,

                                               

Dla zobrazowania dzia³alnoœci Rady Zespo³u Nieruchomoœci 
nale¿y przedstawiæ
dzia³alnoœæ jej komisji:

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Przewodnicz¹cy           Karol Stryczek
Cz³onkowie                Jan Cieszkowski, Andrzej Czycz,
                                   Bogdan Kwieciñski

W roku 2012 Komisja odby³a 12 posiedzeñ, z których 
sporz¹dzono protoko³y
z wnioskami do Rady Zespo³u Nieruchomoœci w nastêpuj¹cych 
sprawach:

1. remontu instalacji oœwietlenia klatek schodowych, 
numerów policyjnych,
przejœæ strychowych,

2. zwiêkszenia zakresu remontu przejœæ bramowych – 
naprawa pod³o¿a,  docieplenie oraz wyprawy tynkarskie 
elewacji i malowanie,

3. przegl¹dem instalacji co – zmniejszenie iloœci grzejników 
na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach 
ogólnego u¿ytku,

4. Propozycjami remontów w roku 2013 dotycz¹ce:
- docieplenia  œcian szczytowych,
- wymiana wci¹garek dŸwigów osobowych.
- wymiana okien na przejœciach strychowych,

- remont wind – II etap modernizacji,
- remont drzwi do rowerowi oraz stojaki na rowery,
- wymian¹ drzwi wejœciowych na dachy  budynków 

wysokich,
5. opiniowanie wniosków o wynajem pomieszczeñ 

dodatkowych.
6. uczestniczenie w przetargach.
7. uczestniczenie w odbiorach robót remontowych.
8. inne sprawy zwi¹zane z GZM.

Komisja Samorz¹dowo – Kulturalna

Przewodnicz¹cy      Jan Haj³asz
Cz³onkowie                Kazimierz Chabowski,
 Wies³awa Idzikowska,
                                   Witold Waszczyñski

Komisja w roku 2012 odby³a 12 posiedzeñ, z których 
sporz¹dzono protoko³y z wnioskami do Rady Zespo³u 
Nieruchomoœci w nastêpuj¹cych sprawach:

1. wspó³pracy w dzia³alnoœci spo³eczno – oœwiatowo – 
kulturalnej ze szko³ami dzia³aj¹cymi na terenie 
spó³dzielni,

2. organizacja wycieczki dla dzieci do parku miniatur,
3. preliminarza wydatków na dzia³alnoœæ spo³eczno – 

oœwiatowo – kulturaln¹
na rok 2012,

4. rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Rady,
5. organizacji wycieczki dla emerytów i rencistów,
6. organizacji dla dzieci „Spotkania z Miko³ajem.

Nie uk³ada³a siê wspó³praca z Rad¹ Nadzorcz¹. Rada 
Nadzorcza nie chcia³a przestrzegaæ zapisów statutowych 
dotycz¹cych opiniowania projektów planów gospodarczych i 
korekt do planów przez Radê Zespo³u Nieruchomoœci.
Rada Zespo³u Nieruchomoœci Nr.1 Popowice Polana przedstawi³a 
wa¿niejsze prace które by³y podejmowane przez cz³onków Rady na 
rzecz mieszkañców.

                                                                        
                                                                                         
Przewodnicz¹cy Rady Zespo³u Nieruchomoœci nr 1

                                                                              
                                                               Jan  Cieszkowski
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Sprostowanie

W nawi¹zaniu do artyku³u „Koñczy siê kadencja” na 
ostatniej stronie gazetki „Nasze Popowice” z marca 2013 
wyjaœniamy, ¿e Rada Zespo³u Nieruchomoœci nr 2 nie wyra¿a³a 
negatywnego stanowiska w zakresie zainstalowania na osiedlu 
Popowice – Park si³owni.

Redakcja
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Sprawozdanie 
Rady Zespo³u Nieruchomoœci nr 2

Popowice Park 
Za okres 

od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku

 W okresie sprawozdawczym na osiedlu Popowice Park
dzia³a³a Rada Zespo³u Nieruchomoœci  Nr 2 w nastêpuj¹cym 

sk³adzie:

Przewodnicz¹cy Agnieszka Grzeczka
Z-ca Przewodnicz¹cego Joanna Musia³
Sekretarz Alicja Szymañska
Cz³onkowie Jerzy Zieliñski

Marian Jakubowski
Krystyna D¹browska
Maria Keblesz
Magdalena Wójciak

Dzia³ania Rady Zespo³u Nieruchomoœci,  prowadzone by³y w 
oparciu o  statut SMLW Popowice, regulaminy pracy Rady i plany 
pracy na 2012r.

W okresie sprawozdawczym Rada Zespo³u Nieruchomoœci nr 2  
Park odby³a ³¹cznie 12 posiedzeñ plenarnych i 12 posiedzeñ 
prezydium.

Tematem posiedzeñ plenarnych Rad by³o:
-   analizowanie Ÿróde³ finansowania i wysokoœci op³at,
-   analizowanie planu rzeczowego remontów maj¹tku wspólnego,
-   analiza wyników finansowych i przebiegu prac remontowych w 

Zespole Nieruchomoœci Nr 2 po ka¿dym kwartale,
-  opiniowanie na dany rok projektów planów kosztów 

eksploatacji  podstawowej i funduszu remontowego,
- analizowanie na bie¿¹co potrzeb remontowych oraz 

wnioskowanie o ujêcie ich w rocznych planach rzeczowych,
-  inicjowanie oraz organizowanie dzia³añ w celu podniesienia 

estetyki osiedla i poprawy warunków bytowych mieszkañców,
- uczestnictwo cz³onków Rady Zespo³u Nieruchomoœci w 

przetargach na roboty remontowe, wykonywane przez 
wykonawców zewnêtrznych,

- uczestnictwo w odbiorach robót wykonywanych przez 
wykonawców  zewnêtrznych i spó³dzielcz¹ grupê remontow¹,

- pe³nienie dy¿urów przez cz³onków Rady Zespo³u 
Nieruchomoœci, dwa razy 
w miesi¹cu w siedzibie spó³dzielni. W czasie dy¿urów  
przyjmowano skargi i wnioski dotycz¹ce dzia³alnoœci 
spó³dzielni,

- organizowanie we w³asnym zakresie pomocy spo³ecznej i 
miêdzys¹siedzkiej,

- zorganizowanie  wspólnie z Rad¹ Zespo³u Nieruchomoœci nr 1 
„Spotkania z Miko³ajem” dla dzieci z naszych osiedli,

- zorganizowanie wspólnie z Rad¹ Nadzorcz¹ spotkania dla 
cz³onków  Spó³dzielni dotycz¹c¹ spraw naszego osiedla,

-  zorganizowania integracyjnego spotkania dla mieszkañców z 
udzia³em pisarza, fizjoterapeuty, prawnika oraz kabaretu Klubu 
Seniora

- zorganizowanie wycieczki dla dzieci do Parku Jurajskiego w 
Krasiejowicach

Rada Zespo³u Nieruchomoœci w ramach posiadanych 
kompetencji opiniodawczych i rozpatrywanych spraw na 
posiedzeniach, wystêpowa³a z wnioskami i opiniami do organów 
statutowych Spó³dzielni. W okresie sprawozdawczym wyst¹piono 
z  74 wnioskami, 8 opiniami i 14 uchwa³ami.

Zgodnie z regulaminem Rady dzia³a³y dwie komisje sta³e:

1. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.
- Przewodnicz¹cy Jerzy Zieliñski
- Cz³onkowie Joanna Musia³,

Agnieszka Grzeczka, 
Alicja Szymañska

2. Komisja Samorz¹dowo-Kulturalna.
- Przewodnicz¹cy Marian Jakubowski
- Cz³onkowie Maria Keblesz, 

Magdalena Wójciak, 
Krystyna D¹browska

 

1. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
W roku 2012 komisja odby³a 12 posiedzeñ, z których 
sporz¹dzono protoko³y. Obejmuj¹ one:

- projekty docieplenia budynków, poszczególnych etapów, oraz 
terminu ich  realizacji,

- remont dŸwigów, w zakresie kolejnego etapu celem 
przystosowania do wymogów unijnych

- propozycje w zakresie zagospodarowania czêœci wspólnych 
dotycz¹cych, g³ównie zagospodarowania nowych œcie¿ek i 
chodników, trawników oraz  wykonania miejsc postojowych, 

- zagospodarowanie terenu na miejsca parkingowe przy 
ul.Wejherowskiej,

- monta¿ szlabanów na ul. Popowickiej,
- remontów placów zabaw wraz z  zakupem nowych urz¹dzeñ, 

oraz ³awek, 
- analizy wykonywania zadañ, wynikaj¹cych z planu kosztów 

eksploatacji podstawowej i funduszu remontowego po ka¿dym 
kwartale,

- remont wejœæ na dachy, oraz wymianê drabin,
- remont drzwi do rowerowni
- propozycjê zmniejszenia iloœci grzejników na klatkach 

schodowych oraz w pomieszczeniach wspólnych lub ich 
wymianê,

- propozycje planu remontów na 2013 rok, dotycz¹ce remontów 
mienia wspólnego spó³dzielni i remontów do wykonania na 
poszczególnych nieruchomoœciach,

- opiniowanie wniosków o wynajem pomieszczeñ dodatkowych,
- opiniowanie miejsc postojowych dla osób niepe³nosprawnych,
- remont œmietników oraz kub³owni,
Cz³onkowie komisji uczestniczyli w 14 przetargach i 10 odbiorach 
robót remontowych. 
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2. Komisja Samorz¹dowo – Kulturalna
W roku 2012 odby³a ona  9  posiedzeñ, z których sporz¹dzono 
protoko³y. Obejmuj¹ one:

- opracowanie preliminarza wydatków na dzia³alnoœæ spo³eczno – 
oœwiatowo – kulturaln¹,

- wspó³pracê w dzia³alnoœci spo³eczno  – oœwiatowo – kulturalnej 
ze szko³ami i innymi organizacjami, dzia³aj¹cymi na terenie 
Spó³dzielni, oraz dofinansowywanie ich dzia³alnoœci  w ramach 
posiadanych œrodków;

- rozpatrywanie  4 skarg  i wniosków, kierowanych do Rady 
Zespo³u Nieruchomoœci ,

- prowadzanie dzia³añ, zmierzaj¹cych  do pogodzenia stron, 
pisz¹cych skargi,

- przeprowadzanie spotkañ mediacyjnych pomiêdzy 
zwaœnionymi mieszkañcami osiedla,

- organizacjê „Spotkania z Miko³ajem” dla dzieci z SMLW 
Popowice,

- organizacjê spotkania dla mieszkañców Spó³dzielni,
- organizacjê wycieczki dla dzieci szkolnych  do Krasiejowic,
- wspó³praca z Policj¹ i Stra¿¹ Miejsk¹ w zakresie przegl¹dów 

klatek schodowych pod k¹tem przebywania osób bezdomnych.

Komisje podejmowa³y decyzje w formie wniosków, które 
mia³y charakter opiniodawczy i by³y podstaw¹ do rozpatrywania 
przez Radê Zespo³u Nieruchomoœci.

W wykonaniu swoich zadañ RZN Popowice Park  
wspó³pracowa³a z Zarz¹dem Spó³dzielni, Rad¹ Nadzorcz¹, 
Gimnazjum Nr 1, Szko³¹ Podstawow¹ Nr 3, Przedszkolem Nr 104, 
Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹-Fili¹ nr 10, Klubem Wêdkarskim 
„Certa”, Ko³em Nr 2 Polskiego Zwi¹zku Emerytów i Rencistów, 
Miejskim Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej.

W roku 2013, pozostan¹ do rozwi¹zania  wszystkie propozycje, 
które zg³aszaj¹ mieszkañcy, oraz sama RZN.  Zwi¹zane s¹ one 
m.in. z zak³ócaniem ciszy nocnej, bezdomnymi, którzy przebywaj¹ 
na klatkach schodowych, zanieczyszczaniem trawników i 
chodników przez zwierzêta.  Dotycz¹ te¿ miejsc parkingowych, 
posadzenia krzewów na terenie  osiedla oraz wszystkich 
pozosta³ych  spraw, które wynikaj¹ z potrzeb lokatorów.
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Szanowni Pañstwo! 

   W dzia³alnoœci naszej Spó³dzielni niezwykle wa¿n¹ dla 
mieszkañców spraw¹ jest docieplanie budynków. W  
szczególnoœci dla tych,  którzy zamieszkuj¹ skrajne mieszkania i 
wiedz¹, co to pleœñ i grzyb w mieszkaniu.
   Rozpoczête prace dociepleniowe, to kolejny krok do poprawy 
stanu technicznego naszych zasobów. To wiêkszy komfort 
zamieszkania, ale  równie¿ mniejsze rachunki za ogrzewanie dla 
wszystkich mieszkañców. Potrzebê docieplania rozumiej¹ 
mieszkañcy Popowic.

Niestety, niektóre osoby postanowi³y wykorzystaæ tê wa¿n¹ 
sprawê w kampanii wyborczej do nowej Rady Nadzorczej .  
Œwiadczy o tym wniosek z³o¿ony przez   cz³onka Spó³dzielni z 
Osiedla Polana do Walnego Zgromadzenia. Wnosi on o 
anulowanie uchwa³y Rady Nadzorczej w sprawie docieplenia 
œcian szczytowych . Jest to wniosek kuriozalny, gdy¿  cz³onkowi 
Spó³dzielni z Osiedla Polana, powinno zale¿eæ na tym, aby stan 
techniczny naszych zasobów by³  coraz lepszy, a mieszkañcom 

Prawda o dociepleniu

¿y³o siê bardziej komfortowo.
Wniosek wynika z celowego wprowadzenia w b³¹d cz³onków 
naszej spó³dzielni.  

Wyjaœniamy : oprócz ceny uzyskanej w przetargu za docieplenie , 
która jest jednakowa dla wszystkich budynków danego typu, 
planowo, jak przy innych zadaniach, zosta³a przewidziana rezerwa 
finansowa. Przeznaczona jest na ka¿dy z budynków. Ta rezerwa ma 
na celu pokrycie wartoœci ewentualnych robót dodatkowych 
wykonywanych przez firmê wybran¹ w drodze przetargu po 
cenach z przetargu oraz wszystkich innych kosztów wynikaj¹cych 
z dodatkowych robót na niektórych budynkach np. op³ata za trwa³e 
zajêcie pasa drogowego zwi¹zana z wejœciem z warstw¹ ocieplenia 
w grunt miejski , czy te¿ koszty inspektorów nadzoru  . Przy 
planowaniu robót i kosztów nale¿y równie¿ przewidzieæ koszty 
wczeœniej nieznane, np. dodatkowe wzmacnianie œcian 
szczytowych w zwi¹zku z ich wadami (spêkania) , czy te¿ koszty 
zwi¹zane z robotami zakrytymi przez obudowê z blachy na dachu 
budynku (roboty dekarskie). O skali tych robót wiadomo jest 
dopiero po ods³oniêciu blach zewnêtrznych. Jeœli zaplanowana 
rezerwa finansowa nie zostanie teraz zu¿yta, pos³u¿y na dalsze 
docieplenia. ¯ycie ju¿ potwierdzi³o s³usznoœæ decyzji o rezerwie. 
Na niektórych z odkrytych œcian, bêdzie potrzebne dodatkowe 
ko³kowanie spêkanych œcian oraz wykonanie robót dekarskich . 

Zatem wniosek  cz³onka Spó³dzielni z Osiedla Polana ma na 
celu wzbudzenie podejrzeñ, gdy¿ kampaniê wyborcz¹ naj³atwiej 
jest oprzeæ na negacji. Podejrzenia zosta³y upowszechnione, 
poprzez zbieranie podpisów pod jego wnioskiem. Nieprawdziwe 
informacje, przekazywane w formie komentarza wprowadzi³y w 
b³¹d niektórych mieszkañców Polany, którzy w dobrej wierze 
podpisali siê pod tym wnioskiem.

Nasuwa  siê proste  pytanie : czy ta akcja dezinformacji, nie jest 
œciœle zwi¹zana ze zbli¿aj¹cymi siê wyborami do w³adz 
samorz¹dowych, i w ten sposób autor wniosku próbuje 
wypromowaæ swoj¹ osobê ? 

Je¿eli maj¹ Pañstwo jakiekolwiek w¹tpliwoœci, pytania i uwagi 
w sprawie docieplania, zapraszamy do uzyskania informacji z 
wiarygodnego Ÿród³a :

 w Zarz¹dzie Spó³dzielni , gdzie mo¿ecie Pañstwo przegl¹dn¹æ 
protoko³y komisji przetargowej (w której uczestniczy³ miêdzy 
innymi cz³onek Spó³dzielni z Osiedla Polana) i umowê 
podpisan¹ z wykonawc¹ robót . Dopiero wtedy bêdzie mo¿na 
wypracowaæ w³asne zdanie i nie ulegaæ presji osób 
wykorzystuj¹cych niedopowiedzenia do budowy swojego 
autorytetu .

Rada Nadzorcza SMLW Popowice

 

Proces przekazywania sieci do MPWiK dobiega koñca. Niestety, w 
ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z przejêciem sieci, czêsto 
wy³¹czano wodê. 

Ekipy remontowe MPWiK, montowa³y zasuwy na 
przy³¹czach. Monta¿ zasuw w kilku przypadkach spowodowa³ 
awarie na samej sieci. W ten sposób potwierdzi³a siê dodatkowo  

Przekazywanie sieci
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s³usznoœci dzia³añ, w wyniku których Spó³dzielnia pozby³a siê 
sieci. Do ostatecznego rozstrzygniêcia pozostaje sprawa 
hydroforni, które podwy¿szaj¹ ciœnienie miejskie do budynków 
wysokich.

MPWiK wykona³o próby zwiêkszenia ciœnienia w sieci miejskiej, 
dochodz¹cej do Popowic. Wed³ug MPWiK,  hydrofornia Polany 
nie zostanie przejêta. Na osiedlu Park MPWiK chce wykonaæ 
jeszcze jedn¹ próbê przed decyzj¹ ostateczn¹. Tak wiêc, to jeszcze 
nie koniec utrudnieñ.

Informujemy ponadto, ¿e na pocz¹tku lipca 2013 roku, 
bêdziemy organizowaæ koñcowy odczyt wody w hydroforniach i w 
mieszkaniach na dwóch osiedlach. Zale¿y nam na wysokiej 
frekwencji mieszkañców, a co za tym idzie na rzetelnoœci 
ostatniego odczytu, w takiej formule rozliczeñ wody.

Przypominamy, ¿e od lipca 2013 mieszkañcy Popowic nie bêd¹ 
bezpoœrednio ponosiæ skutków wycieku wody, gdy¿ pomiar wody 
odbêdzie siê w budynku, a nie w hydroforni. 

Zarz¹d SMLW Popowice

Dyskusja nad wnioskiem wykaza³a, ¿e zdarzaj¹ siê spóŸnione 
interwencje pogotowia. Ka¿da taka sytuacja powinna byæ 
wyjaœniona. Mo¿e ona byæ podstaw¹ do zmniejszenia 
wynagrodzenia.

Czasami przyczyn¹ opóŸnieñ jest si³a wy¿sza. Tak by³o niedawno:  
w jednym czasie, firma otrzyma³a kilka zg³oszeñ o zalewaniu 
mieszkañ po przywróceniu dostawy wody.  Z  koniecznoœci 
interweniowa³a kolejno.

Zarz¹d Spó³dzielni wykorzysta do oceny tej  firmy, Pañstwa uwagi 
i zastrze¿enia. Dlatego prosimy o kierowanie ich pisemnie, 
poprzez sekretariat, do Zarz¹du.  

Zarz¹d SMLW Popowice
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Przekazujemy kilka nastêpnych informacji w sprawie nowych 
zasad odbioru œmieci. I tak wiemy, ju¿ ¿e:
1. Rozstrzygniêto przetarg, zorganizowany przez miejsk¹ 

spó³kê EKOSYSTEM, na obs³ugê dzielnicy Fabryczna. 
Sektor, w którym znalaz³y siê Popowice, obs³ugiwaæ 
bêdzie konsorcjum firm ALBA i CHEMEKO.

2. Od 15 maja, EKOSYSTEM udostêpnia wzór deklaracji 
œmieciowej, na podstawie której naliczane bêd¹ op³aty. 
Deklaracja dotyczy iloœci osób zamieszka³ych, 
powierzchni mieszkania oraz samego faktu segregowania 
œmieci (lub niesegregowania). We Wroc³awiu pojawi³ siê 
spór miêdzy Zarz¹dcami, a EKOSYSTEMEM kto ma 
sk³adaæ deklaracjê: lokator czy zarz¹dca w imieniu 
lokatora. My uwa¿amy, ¿e to lokator deklaruje i dlatego 
przes³ano do Pañstwa deklaracje, które przeka¿emy do 
EKOSYSTEMU.

3. Spó³dzielnia nie bêdzie musia³a kupowaæ pojemników 
s³u¿¹cych do zbierania œmieci. Wszystkie pojemniki 
postawi firma, wywo¿¹ca œmieci. O szczegó³ach 
poinformujemy , po nawi¹zaniu wspó³pracy z 
CHEMEKO-ALB¥.

4. Osoby zainteresowane mog¹ uzyskaæ wiêcej wiadomoœci 
o œmieciach we Wroc³awiu, na stronie internetowej 
www.ekosystem.wroc.pl 

      Zarz¹d SMLW Popowice

Krótko o œmieciach

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarz¹du wyrazi³a zgodê na 
przed³u¿enie o kolejny rok umowy z firm¹ „IMPEX”. Dotyczy ona  
œwiadczenia us³ug pogotowia technicznego poza godzinami pracy 
Spó³dzielni.

Pogotowie techniczne 

Mamy dobr¹ wiadomoœæ dla w³aœcicieli nowych telewizorów, 
którzy korzystaj¹ z sieci AZART.  
Od maja, obok sygna³u analogowego, dostêpny jest sygna³ cyfrowy 
z ofert¹ 12 programów. Sygna³ cyfrowy, w przypadku starych 
telewizorów, wymaga dokupienia dekodera. W nowych 
telewizorach z MPEG-4,sygna³ ten zapewnia lepsz¹ jakoœæ 
odbioru. W trakcie negocjacji w sprawie sygna³u cyfrowego,  
uda³o nam siê uzyskaæ korzystne warunki, które przek³adaj¹ siê na 
brak op³aty za AZART. Wiadomo nam, ¿e w innych Spó³dzielniach, 
niezale¿nie od faktycznego korzystania z AZARTU, pobierana jest 
op³ata w czynszu,  co miesi¹c od 5 z³ do 10 z³.
W Spó³dzielni Popowice AZART nadal pozostaje darmowy.  

Zarz¹d SMLW Popowice

Jest sygna³ cyfrowy 

Wszyscy odwiedzaj¹cy Dzia³ Czynszów w naszej Spó³dzielni, 
zapamiêtaj¹ z pewnoœci¹ mi³¹ i  uœmiechniêt¹ pani¹ Elê.

El¿bieta Sobolewska, wczeœniej od 12.09.1995 roku,  
pracowa³a, w Spó³dzielni Mieszkaniowej Energetyk. W naszej 
spó³dzielni, by³a  od pocz¹tku jej powstania, tzn. od 1.04.2001 
roku. Ostatnio pracowa³a  w Dziale Czynszów, jako inspektor ds. 
rozliczeñ, analiz i windykacji. 

Zapamiêtamy jej uœmiech i rzeczowe  podejœcie do sprawy, z 
 któr¹ siê przychodzi³o, Z pewnoœci¹ takie jej podejœcie ,  pomaga³o 

rozwi¹zywaæ wiele problemów. Niestety, nie zobaczymy jej ju¿ 
wiêcej . Zmar³a  20 maja 2013 roku. Smutno bêdzie bez niej, nawet, 
jeœli zdajemy sobie sprawê  z nieuchronnoœci tego faktu…

TOMASZ KAP£ON 

Wspomnienie o Eli
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Spotkania Popowickie po raz trzeci

Spotkania Popowskie, nabieraj¹ coraz wiêkszej popularnoœci. Te, zorganizowane 11 kwietnia br., da³y mo¿liwoœæ wys³uchania  pieœni i 
arii operowych.

Wykonawcami byli  Joanna Zawartko i Pawe³ Ko³odziej. Akompaniowa³a im Justyna Skoczek. Przyby³ych goœci powita³ ni¿ej 
podpisany.  Podziêkowa³  im  za przybycie, a  Zarz¹dowi i Radzie  Nadzorczej, za  wspieranie idei spotkañ. Nastêpnie g³os zabra³ 
przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej  SMLW Popowice , Boles³aw Proga. Zapewni³ zebranych: „Tê inicjatywê bêdziemy kontynuowaæ”. 
Nastêpnie pani Maria Zawartko, nasza radna, przedstawi³a  bli¿ej  wykonawców.  Przypomnia³a, i¿ podejmuje – jako radna miejska -  
starania o to by, na Popowicach  powsta³ dom kultury z prawdziwego zdarzenia. Wspomnia³a te¿ o pianinie, które bardzo  przyda³oby siê 
do akompaniowania wykonawcom. 

Tym razem na koncercie zatytu³owanym „Pieœni  i arie operowe”, m³odzi, i  bardzo utalentowani wykonawcy  zaprezentowali  
ciekawy i ró¿norodny repertuar. By³a to m.in.  aria Sarastra z „Czarodziejskiego fletu” W.A. Mozarta, pieœni Sergiusza Rachmaninowa, 
pieœñ Jana Galla „Gdybym w niewoli tej”, a tak¿e nastrojowa pieœñ Tadeusza Bairda „ Jak¿e podobna zimie jest roz³¹ka” 

z tekstem sonetu Wiliama Szekspira.  To tak¿e pieœñ Piotra Czajkowskiego 
„ Nie tylko ten, kto zna³” . S³uchaj¹cych, zachwyci³ czysty sopran Joanny Zawartko, który piêknie kontrastowa³ z g³êbokim basem 

Paw³a Ko³odzieja. Wykonawcy potwierdzili swoje wysokie  umiejêtnoœci i znakomite przygotowanie wokalne. 
Na zakoñczenie koncertu, oprócz owacji, wykonawcy otrzymali piêkne wi¹zanki kwiatów, które wrêczy³ prezes Zarz¹du SMLW 

Popowice, Miros³aw Miciak.  Powodzenie tego koncertu, zachêca organizatorów do kontynuowania cyklu Spotkañ Popowickich. 

TOMASZ KAP£ON

Piêkne pieœni i arie
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Po wyborach do Jednostki 
19 maja odby³y siê wybory do Jednostki Pomocniczej Rady 

Miejskiej - Rady Osiedla Piczyce- Kozanów- Popowice P³n. 
Tak¿e mieszkañcy Popowic wyrazili swoje poparcie dla naszych 
radnych osiedlowych. To dziêki ich g³osom, bêd¹ oni m o g l i  w  
dalszym ci¹gu dbaæ o Popowice.  Z okrêgu wyborczego nr 4,  
weszli: Halina Czapnik, Iwona Czarnecka , Wies³aw Hormañski i 
Jerzy Zieliñski. Z okrêgu nr 5 weszli: Tomasz Kap³on, Marta 
S³owikowska Ewa Garncarek –Zarzycka. 
Nasi radni,  t¹ drog¹ serdecznie dziêkuj¹ za okazane poparcie i 
oddane g³osy. Zapewniaj¹, ¿e nie zawiod¹ zaufania swoich 
wyborców i bêd¹ dzia³aæ z myœl¹  o naszym osiedlu. 

TOMASZ KAP£ON

Przedszkole 104 
- organizatorem

Do tekstu „Gala przedszkolaków” w poprzednim numerze  
Naszych Popowic, wkrad³a siê nieœcis³oœæ. Zdanie „Bogaty 
program mia³a VII taneczna Gala Przedszkolaka, w której wziê³o 
udzia³ Przedszkole nr 104 z Popowic.” powinno brzmieæ: 
„Bogaty program mia³a VII taneczna Gala Przedszkolaka,   
której  organizatorem by³o  Przedszkole nr 104 z Popowic.”

Zainteresowanych - dyrekcjê przedszkola, rodziców i 
najm³odszych wykonawców serdecznie przepraszamy i ¿yczymy 
dalszych tanecznych sukcesów.

Redakcja

Psi problem
Jednym z problemów zg³aszanych nam przez mieszkañców, 
cz³onków naszej spó³dzielni jest sprawa psów.
Dotyczy ona sprz¹tania, lub nie,  po swoich ulubieñcach. Nast¹pi³a 
tu pewna poprawa. Coraz czêœciej w³aœciciele psów pamiêtaj¹ o 
uprz¹tniêciu pozostawianych przez nie „prezentów” na trawniku. 
Niestety, postawa ta nie jest powszechna. Dlatego wci¹¿ jeszcze 
spotykamy zanieczyszczone trawniki, chodniki, a niekiedy nawet i 
klatki schodowe. 
Postarajmy siê pamiêtaæ o tym, ¿e s¹ te¿ inni mieszkañcy , nie 
maj¹cy psów. Bêd¹ bardziej przyjaŸni i zadowoleni, kiedy zobacz¹, 
¿e  sprz¹tamy po naszych czworonogach.  

TOMASZ KAP£ON  

Popowiccy seniorzy organizuj¹ czêsto  rocznicowe spotkania. W³aœnie takie spotkanie odby³o siê 23 marca z  okazji Œwiatowego Dnia 
Inwalidy i z okazji Dnia Kobiet.

Na spotkaniu obecni byli cz³onkowie reprezentuj¹cy JMPW Radê Osiedla Pilczyce-Kozanów –Popowice P³n. -  wiceprzewodnicz¹ca 
Zarz¹du Osiedla Halina Czapnik oraz cz³onek Zarz¹du Wies³aw Hormañski. Radê Nadzorcz¹ SMLW Popowice  reprezentowa³ ni¿ej 
podpisany, a RZN nr 2, Krystyna D¹browska i Marian Jakubowski. Najpierw przedstawiciel Zarz¹du Regionu Polskiego Zwi¹zku 
Rencistów Emerytów i Inwalidów,  Marian Iwanek, przeczyta³ okolicznoœciowy wiersz.  Nastêpnie przed naszymi oczami  pojawili siê 
…Cyganie. Byli to- rzecz jasna – cz³onkowie MIMOZY , w fantazyjnym przebraniu. Us³yszeliœmy  tak¿e  wiele innych piosenek , jak 
m.in. tê o ch³opcach z naszego puebla. Do ³ez rozœmieszy³ Marian   Hahn  w monologu o z³otych rêkach. 

Wykonawcom  akompaniowa³ na  pianinie  Janusz Springer. On te¿ wykona³ swoim mocnym i czystym g³osem nastrojowa piosenkê 
”O synku mój”. Ta niewymuszona , naturalna atmosfera w Klubie Seniora, udziela siê wszystkim odwiedzaj¹cym go. Warto tam zagl¹daæ.

TOMASZ KAP£ON

Mi³e spotkania u seniorów
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PLAN RZECZOWY FUNDUSZU 
REMONTOWEGO ZESPO£U 

NIERUCHOMOŒCI NR 2 "PARK" 
na 2013 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

L.p nieruch.        Wyszczególnienie iloœæ

1 2 3

1 Docieplenie œcian szczytowych budynków ( szt. ) 33

201 >Bia³owieska 4-10,12-16 , sztuk 2+1=3 3

202 >Bia³owieska 18-22,24-30 , sztuk 2+1=3 3

203 >Bia³owieska 32-42w , sztuk 2 2

204 >Bia³owieska 44-54 w, sztuk 2 2

205 >Bia³owieska 68-70w oraz Bia³owieska 76-82 ,sztuk 2+0=2 2

206 >Bobrza 2-26 w , sztuk 2 2

207 >Bobrza 28-44 w , sztuk 2 2

208 >Popowicka 70-76 w , sztuk 1 1

209 >Popowicka 78-84 w , sztuk 1 1

210 >Popowicka 86-92 oraz Bia³owieska 72-74 w , sztuk 1+0 =1 1

211 >Popowicka 96-102 w 2

212 >Popowicka 104-132 , sztuk 2 2

213 >Popowicka 136-142 w , 0

214 >Popowicka 144-150 w,152-158 w , sztuk 2+0 = 2 2

215 >Wejherowska 3-9,19-29 w , sztuk 0+2 = 2 2

216 >Wejherowska 11-17,31-41 w , sztuk 2+2 = 4 4

217 >Wejherowska 55-59 , sztuk 1 1

218 >Wejherowska 61-65 , sztuk 1 1

219 >Wejherowska 67-71,73-77 , sztuk 2 2

2 Wymiana zespo³ów napêdowych wind ( szt. ) 7

205 >Bia³owieska 68-70 w, Bia³owieska 76-82     (B-68) 1

206 >Bobrza 2-26 w, ( B4 , 6 ) 2

210 >Popowicka 86-92 / Bia³owieska 72-74 w, ( B72) 1

213 >Popowicka 136-142 w, ( P136 ) 1

214 >Popowicka 144-150 w,152-158 w, ( P150, 158 ) 2

3 Wymiana zaworów podpionowych c.o. Kombi 3 plus ( szt. ) 120

203 >Bia³owieska 32-42 w, 60 kpl 60

204 >Bia³owieska 44-54 w, 60 kpl 60

4 Remont wind II etap modernizacji ( szt. ) 6

206 >Bobrza 2-26 w, ( B2, 6, 22 ) sztuk 3 3

207 >Bobrza 28-44 w, ( B32, 34, 38 ) sztuk 3 3

5 Remont drzwi do rowerowni + stojaki na rowery ( szt. ) 30

201 >Bia³owieska 4-10,12-16 , sztuk 5 5

202 >Bia³owieska 18-22,24-30 , sztuk 2 2

208 >Popowicka 86-92/Bia³owieska 72-74w, sztuk 3 3

212 >Popowicka 104-132, sztuk 8 8

215 >Wejherowska 3-9,19-29w, sztuk 4 4

216 >Wejherowska 11-17,31-41w, sztuk 2 2

217 >Wejherowska 55-59, sztuk 2 2

218 >Wejherowska 61-65, sztuk 2 2

219 >Wejherowska 67-71,73-77 , sztuk 2 2

6 Remont leji zsypowych (

 

wymiana czêœciowa ) szt. 6

203 >Bia³owieska 32-42 w, (B36, 38, 40 ) sztuk 3 3

207 >Bobrza 28-44 w, ( B38 ) sztuk 1 1

216 >Wejherowska 11-17,31-41 w ( W31, 39 ) sztuk 2 2

7 Likwidacja grzejników w pomieszczeniach wspó³nych ( szt. ) 235

201 >Bia³owieska 4-10,12-16 13

202 >Bia³owieska 18-22,24-30 15

203 >Bia³owieska 32-42w 12

204 >Bia³owieska 44-54 w 10

205 >Bia³owieska 68-70,76-82 15

206 >Bobrza 2-26 w 23

207 >Bobrza 28-44 w 16

208 >Popowicka 70-76 w 8

209 >Popowicka 78-84 w 8

210 >Popowicka 86-92/Bia³owieska 72-74 w 11

211 >Popowicka 96-102 w 7

212 >Popowicka 104-132 14

213 >Popowicka 136-142 w 8

214 >Popowicka 144-150 w,152-158 w 16

215 >Wejherowska 3-9,19-29 w 19

216 >Wejherowska 11-17,31-41 w 18

217 >Wejherowska 55-59 6

218 >Wejherowska 61-65 6

219 >Wejherowska 67-71,73-77 10

8 Malowanie cz¹stkowe klatek po likwidacji grzejników ( szt. )

201 >Bia³owieska 4-10,12-16 8

202 >Bia³owieska 18-22,24-30 8

203 >Bia³owieska 32-42 w 6

204 >Bia³owieska 44-54 w 6

205 >Bia³owieska 68-70w, Bia³owieska 76-82 6

206 >Bobrza 2-26 w 13

207 >Bobrza 28-44 9

208 >Popowicka 70-76 w 4

209 >Popowicka 78-84 w 4

210 >Popowicka 86-92 / Bia³owieska 72-74 w 6

211 >Popowicka 96-102 w 6

212 >Popowicka 104-132 15

213 >Popowicka 136-142 w 4

214 >Popowicka 144-150w,152-158w 8

215 >Wejherowska 3-9,19-29w 10

216 >Wejherowska 11-17,31-41 10

217 >Wejherowska 55-59 3

218 >Wejherowska 61-65 3

219 >Wejherowska 67-71,73-77 6

9 Remont nawierzchni dróg i chodników ( m2 ) 204

214 >Popowicka 144-150 w ,152-158 w 102

215 >Wejherowska 3-9,19-29 w 58

216 >Wejherowska 11-17,31-41 w 44

217 >Wejherowska 55-59

218 >Wejherowska 61-65

219 >Wejherowska 67-71,73-77

10 Wymiana znaków drogowych, malowanie oznaczeñ poziomych szt. 56

201 >Bia³owieska 4-10,12-16 5

202 >Bia³owieska 18-22,24-30 3

203 >Bia³owieska 32-42 w 2

204 >Bia³owieska 44-54 w 2

205 >Bia³owieska 68-70w, Bia³owieska 76-82 4

206 >Bobrza 2-26 w 1

207 >Bobrza 28-44 1

208 >Popowicka 70-76 w 0

209 >Popowicka 78-84 w 4

210 >Popowicka 86-92 / Bia³owieska 72-74 w 0

211 >Popowicka 96-102 w 3

212 >Popowicka 104-132 5

213 >Popowicka 136-142 w , 3

214 >Popowicka 144-150w,152-158w 2

215 >Wejherowska 3-9,19-29w 11

216 >Wejherowska 11-17,31-41 9

217 >Wejherowska 55-59 0

218 >Wejherowska 61-65 0

219 >Wejherowska 67-71,73-77 1

11 Monta¿ uk³adów automatycznego uzupe³niania z³adów c.o. ( szt. ) 25

203 >Bia³owieska 32-42 w, iloœæ wêz³ów 2 2

204 >Bia³owieska 44-54 w, iloœæ wêz³ów 2 2

206 >Bobrza 2-26 w, iloœæ wêz³ów 5 5

207 >Bobrza 28-44 w, iloœæ wêz³ów 3 3

208 >Popowicka 70-76 w, iloœæ wêz³ów 2 2

209 >Popowicka 78-84 w, iloœæ wêz³ów 2 2

210 >Popowicka 86-92 / Bia³owieska 72-74 w, iloœæ wêz³ów 1 1

211 >Popowicka 96-102 w, iloœæ wêz³ów 2 2

213 >Popowicka 136-142 w, iloœæ wêz³ów 2 2

214 >Popowicka 144-150w,152-158w,iloœæ 0 ( pozostaje wêz³ów 4 ) 0

215 >Wejherowska 3-9,19-29w, iloœæ 1 ( pozostaje wêz³ów 2 ) 1

216 >Wejherowska 11-17,31-41 w, iloœæ wêz³ów 3 3

RAZEM zadania remontowe (poz.1-13)

udzia³ w 
kosztach

PLAN RZECZOWY FUNDUSZU
REMONTOWEGO ZESPO£U

NIERUCHOMOŒCI NR 1 "POLANA"
na 2013 rok

 

 

 

 

 

 

 

Nr

L.p nieruch.        Wyszczególnienie iloœæ

1 2 3 4

1 Docieplenie œcian szczytowych budynków ( szt. ) 40

101 >Bia³owieska 5-11 , sztuk 2 2

102 >Bia³owieska13- 23 w , sztuk 2 2

103 >Bia³owieska 29-35, 37-43 , sztuk 2 2

104 >Jelenia 4-26 w, sztuk 2 2

105 >Jelenia 28-56 w,  sztuk 2 2

106 >NiedŸwiedzia 6-12, sztuk 2 2

107 >NiedŸwiedzia 14-24 w , sztuk 2 2

108 NiedŸwiedzia 21-21b , 23-27 , 29-33 , sztuk 4 4

109 >NiedŸwiedzia 30-36 , 38-44 , sztuk 3 3

110 >NiedŸwiedzia 35-39 , 41-45 , sztuk 3 3

111 >NiedŸwiedzia 47-51 , 53-61, sztuk 4 4

112 >Popowicka 10-16 w , 18-24 w,  sztuk 4 4

113 >Popowicka 30-58, sztuk 2 2

114 >Popowicka 49-61 , sztuk 1 1

115 >Popowicka 62-68 w , sztuk 2 2

116 >¯ubrza 1-5 , sztuk 1 1

117 >¯ubrza 7-11 , sztuk 1 1

118 >¯ubrza 13-17 , sztuk 1 1

2 Wymiana zespo³ów napêdowych wind ( szt. ) 10

102 >Bia³owieska 13-23w, ( B19 ) sztuk 1 1

104 >Jelenia 4-26 w, ( J8, 16, 22, 24, 26 ) sztuk 5 5

105 >Jelenia 28-56 w, ( J32 ) sztuk 1 1

107 >NiedŸwiedzia 14-24 w , ( N14 ) sztuk 1 1

112 >Popowicka 10-16 w, 18-24 w , ( P18 ) sztuk 1 1

115 >Popowicka 62-68 w , ( P62 ) sztuk 1 1

3 Wymiana okien na przejœciach strychowych ( szt. ) 22

104 >Jelenia 4-26 w, 22

4 Remont wind II etap modernizacji ( szt. ) 6

102 >Bia³owieska 13-23w, sztuk 1 1

104 >Jelenia 4-26 w, sztuk 1 1

105 >Jelenia 28-56 w, sztuk 1 1

107 >NiedŸwiedzia 14-24 w , sztuk 1 1

112 >Popowicka 10-16 w, 18-24 w , sztuk 2 2

5 Remont drzwi do rowerowni + stojaki na rowery ( szt. ) 41

101 >Bia³owieska 5-11 , sztuk 3 3

106 >NiedŸwiedzia 6-12, sztuk 4 4

108 NiedŸwiedzia 21-21b , 23-27 , 29-33 , sztuk 7 7

109 >NiedŸwiedzia 30-36 , 38-44 , sztuk 2 2

110 >NiedŸwiedzia 35-39 , 41-45 , sztuk 4 4

111 >NiedŸwiedzia 47-51 , 53-61, sztuk 5 5

113 >Popowicka 30-58, sztuk 6 6

114 >Popowicka 49-61 , sztuk 6 6

116 >¯ubrza 1-5 , sztuk 1 1

117 >¯ubrza 7-11 , sztuk 2 2

118 >¯ubrza 13-17 , sztuk 1 1

6 Remont leji zsypowych ( wymiana czêœciowa ) szt. 8

102 >Bia³owieska 13-23w,( B21 ) sztuk 1 1

104 >Jelenia 4-26 w, ( J14 ) sztuk 1 1

105 >Jelenia 28-56 w, ( J46, 52 ) sztuk 2 2

107 >NiedŸwiedzia 14-24 w , ( N16, 18 ) sztuk 2, w tym 1 przez dwa piêtra 2

112 >Popowicka 10-16 w, 18-24 w , ( P18, 20 ) sztuk 2 przez dwa piêtra 2

7 Likwidacja grzejników w pomieszczeniach wspó³nych ( szt. ) 237

101 >Bia³owieska 5-11 , 9

102 >Bia³owieska13- 23 w , 11

103 >Bia³owieska 29-35, 37-43 , 14

104 >Jelenia 4-26 w, 32

105 >Jelenia 28-56 w, 44

106 >NiedŸwiedzia 6-12, 9

107 >NiedŸwiedzia 14-24 w , 14

108 NiedŸwiedzia 21-21b , 23-27 , 29-33 , 9

109 >NiedŸwiedzia 30-36 , 38-44 , 14

110 >NiedŸwiedzia 35-39 , 41-45 , 7

111 >NiedŸwiedzia 47-51 , 53-61, 8

112 >Popowicka 10-16 w , 18-24 w, 20

113 >Popowicka 30-58, 30

114 >Popowicka 49-61 , 8

115 >Popowicka 62-68 , 8

116 >¯ubrza 1-5 , 0

117 >¯ubrza 7-11 , 0

118 >¯ubrza 13-17 , 0

8
Malowanie cz¹stkowe klatek po likwidacji grzejników, wymianie okien i remoncie 

instalacji elektrycznej 133

101 >Bia³owieska 5-11 , 4

102 >Bia³owieska13- 23 w , 6

103 >Bia³owieska 29-35, 37-43 , 8

104 >Jelenia 4-26 w, po wymianie okien 18

105 >Jelenia 28-56 w,  15

106 >NiedŸwiedzia 6-12, 4

107 >NiedŸwiedzia 14-24 w , 6

108 NiedŸwiedzia 21-21b , 23-27 , 29-33 , 9

109 >NiedŸwiedzia 30-36 , 38-44 , 8

110 >NiedŸwiedzia 35-39 , 41-45 , 6

111 >NiedŸwiedzia 47-51 , 53-61, 6

112 >Popowicka 10-16 w , 18-24 w, 8

113 >Popowicka 30-58, 15

114 >Popowicka 49-61 , 7

115 >Popowicka 62-68 w, 4

116 >¯ubrza 1-5 , 3

117 >¯ubrza 7-11 , 3

118 >¯ubrza 13-17 , 3

9 Roboty dekarskie ( mb ) 255

109 >NiedŸwiedzia 30-36 , 38-44 , 105

111 >NiedŸwiedzia 47-51 , 53-61, 100

113 >Popowicka 30-58, 50

10 Remont nawierzchni dróg i chodników ( m2 ) 250

105 >Jelenia 28-56 w,  przejœcie bramowe 30-32 oraz 50-52 250

11 Wymiana znaków drogowych, malowanie oznaczeñ poziomych ( szt. ) 59

101 >Bia³owieska 5-11 , 1

102 >Bia³owieska13- 23 w , znaki - sztuk 4, malowanie 4

103 >Bia³owieska 29-35, 37-43 , znaki - sztuk 1 1

104 >Jelenia 4-26 w, znaki - sztuk 4 4

105 >Jelenia 28-56 w, znaki - sztuk 7 7

106 >NiedŸwiedzia 6-12, 2

107 >NiedŸwiedzia 14-24 w , znaki - sztuk 3, malowanie 3

108 NiedŸwiedzia 21-21b , 23-27 , 29-33 , znaki - sztuk 7 7

109 >NiedŸwiedzia 30-36 , 38-44 , znaki - sztuk 4 4

110 >NiedŸwiedzia 35-39 , 41-45 , znaki - sztuk 4 4

111 >NiedŸwiedzia 47-51 , 53-61, znaki - sztuk 5 5

112 >Popowicka 10-16 w , 18-24 w, znaki - sztuk 5, malowanie 5

113 >Popowicka 30-58, malowanie 0

114 >Popowicka 49-61 , znaki - sztuk 5 5

115 >Popowicka 62-68 w , znaki - sztuk 4 4

116 >¯ubrza 1-5 , znaki - sztuk 1 1

117 >¯ubrza 7-11 , 1

118 >¯ubrza 13-17 , 1

12 Monta¿ naczyñ wzbiorczych w wêz³ach cieplnych ( szt. ) 11

104 >Jelenia 4-26 w, iloœæ wêz³ów 6 6

105 >Jelenia 28-56 w, iloœæ wêz³ów 5 5

13 Monta¿ uk³adów automatycznego uzupe³niania z³adów c.o. ( szt. ) 23

102 >Bia³owieska13- 23 w , iloœæ wêz³ów 3 3

104 >Jelenia 4-26 w, iloœæ wêz³ów 6 6

105 >Jelenia 28-56 w, iloœæ wêz³ów 5 5

107 >NiedŸwiedzia 14-24 w , iloœæ wêz³ów 3 3

112 >Popowicka 10-16 w , 18-24 w, iloœæ wêz³ów 4 4

115 >Popowicka 62-68 w , iloœæ wêz³ów 2 2

14 Remont drzwi wejœciowych na dachy budynków wysokich ( szt. ) 14

102 >Bia³owieska13- 23 w , iloœæ drzwi 2 2

104 >Jelenia 4-26 w, iloœæ drzwi 2 2

105 >Jelenia 28-56 w, iloœæ drzwi 2 2

107 >NiedŸwiedzia 14-24 w , iloœæ drzwi 2 2

112 >Popowicka 10-16 w , 18-24 w, iloœæ drzwi 4 4

115 >Popowicka 62-68 w , iloœæ drzwi 2 2

15 Wymiana drabin na dachach budynków wysokich ( szt. ) 6

102 >Bia³owieska13- 23 w , iloœæ drabin 1 1

104 >Jelenia 4-26 w,iloœæ drabin 1 1

105 >Jelenia 28-56 w, iloœæ drabin 1 1

107 >NiedŸwiedzia 14-24 w , iloœæ drabin 1 1

112 >Popowicka 10-16 w , 18-24 w, iloœæ drabin 2 1

115 >Popowicka 62-68 w , iloœæ drabin 1 1
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Gazeta  Spó³dzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko-W³asnoœciowej  "Popowice"

rycza³towa cena ofertowa za remont  ocieplenia œciany 
szczytowej danego typu bêdzie waloryzowana raz w roku  dnia 
30 marca o wskaŸnik inflacji GUS oraz w przypadku zmian 
stawki podatku VAT

9. Dnia 13.11.2012r. z³o¿ono pierwsz¹ propozycjê bud¿etu Planu 
Funduszu Remontowego na rok 2013 z priorytetem wykonania 
zadania – remont ocieplenia œcian szczytowych i przygotowano 
za³o¿enia do wieloletniego planu.

10.W dniu 22.11.2012r.  Rada Nadzorcza uchwa³¹ nr 
266/11/IV/2012 zdecydowa³a o przyjêciu Wieloletniego Planu 
Remontu Œcian Szczytowych jako priorytetu przy tworzeniu 
Planu Funduszu Remontowego na kolejne lata .

11.Zarz¹d spó³dzielni, bior¹c pod uwagê ró¿ne uwarunkowania 
realizacji remontu œcian szczytowych, zaproponowa³ 
odpowiednio kwoty do „Wieloletniego planu remontu œcian 
szczytowych budynków mieszkalnych”, zawieraj¹ce rezerwê n a  
nieprzewidziane i dodatkowe roboty. Po to , aby mo¿na by³o 
bezproblemów sfinansowaæ nie tylko pracê Wykonawcy i 
waloryzacjê jego wynagrodzenia, ale i inne koszty  zwi¹zane z 
realizacj¹ zadania. S¹ to np. op³aty administracyjne, op³aty za 
trwa³e  zajêcie pasa drogowego czy te¿ koszty dodatkowych robót 
np. dodatkowe ko³kowanie , roboty dekarskie itp. .

    Przyjêcie wysokoœci œrodków finansowych do bud¿etu 
„Wieloletniego planu remontu œcian szczytowych”, nie oznacza ich 
wydatkowania ! 

Gazeta  Spó³dzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko-W³asnoœciowej  "Popowice"

Kalkulacja
 

kosztu
 

wykonania
 

ocieplenia
 

œcian szczytowych
przez

 
okres

 
3

 
lat

 
dla

 
danego

 
typu

 
budynku

Lp

 

Opis

 

pozycji

 

Budynek

 
ma³y

 

Budynek
niski

Budynek
wysoki

       

I

 

Cena

 

netto

 

firmy

 

MASTER

 

25

 

257,70

 

38

 

684,60 66 420,25

  

Podatek

 

VAT

 

2

 

020,62

 

3

 

094,77 5 313,62

  

Cena

 

brutto

 

firmy

 

MASTER

 

27

 

278,32

 

41

 

779,37 71 733,87

        

II

 

Nadzór

 

3%

  

818,35

 

1

 

253,38 2 152,02

        

III

 

Koszty

 

dodatkowe

 

max. 5%

 

;

 

3%

 

;

 

2%

                                               

(

 

nieprzewidziane

 

roboty

 

np.

 

dodatkowe

 

ko³kowanie

 

,

 

roboty

 

dekarskie

 

itp.

 

)

 

1

 

363,92

 

1

 

253,38 1 434,68

      

Te pieni¹dze w 
przypadku 

braku 
wydatkowania 

pozostaj¹                                                                       

IV

Koszty

 

zmienne

 

max. 3%

                                                                              

-

 

uzgodnienia

 

i

 

op³aty

 

dla

 

ZDiUM z tytu³u po³o¿enia
docieplenia œcian w pasie
drogowym, np. Jelenia 4-26 i 28-56
; ul. NiedŸwiedzia 21-21b, 47-51

818,35 1 253,38 2 152,02

V Zmiana ceny wg GUS max 4% 1 091,13 1 671,17 2 869,35

VI Zmiana ceny wg VAT max 2% 545,57 835,59 1 434,68

VII Razem 31 915,63 48 046,28 81 776,61

Przyjêto do kalkulacji 32 000,00 48 000,00 82 000,00

12. W dniach od 4 do 10 stycznia 2013 r. ustalono z firm¹ „MASTER 
Wroc³aw”,mo¿liwoœci wykonawcze na rok 2013.

13.W dniu 01.02.2013 r. Rada Nadzorcza uchwali³a Plan 
Remontowy na 2013 rok, który przewiduje remont : 3 œcian 
ma³ych, 37 œcian niskich i 34 œcian wysokich

14.W dniu 04.02.2013r. firma „MASTER Wroc³aw” zosta³a 
powiadomiona o zatwierdzeniu Planu Remontowego na 2013 rok i 
przyst¹pi³a do sporz¹dzenia harmonogramu.

15.Od dnia 01.03.2013r. rozpoczêto prace remontowe ocieplenia œcian 
szczytowych.

16.Rzeczywiste koszty realizacji poszczególnych œcian bêd¹ 
uwzglêdnia³y wszystkie koszty. Pierwsze œciany w 2013 r o k u ,  
powinny byæ wykonane do dnia 30.06.2013r. Na uwagê 
zas³uguje fakt, ¿e nikt nie zawy¿y³ ¿adnych cen dla 
wykonawcy, lecz prawid³owo zaplanowa³ roboty tak, by ich 
wykonanie by³o technologicznie i jakoœciowo mo¿liwe.   

1. Og³oszenie przetargu w dniu 28.09.2012r
2. Warunki  udzia³u  w przetargu zgodnie z zapisami SIWZ , w tym :

a) wp³acenie  wadium  w  wysokoœci   200.000 PLN 
b) z³o¿enie oferty do dnia 18.10.2012r. zgodnie z warunkami      

okreœlonymi w specyfikacji przetargowej
3. Z³o¿one oferty na remont w okresie max. 3-4 lat ocieplenia 102 

œcian szczytowych budynków SMLW „Popowice”
· DOMBUD  
· BUDOTERMIKA 
· TERMIC 
· MAR-PIS 
· KABE 
· Konsorcjum TERMO 
· BEM-BUD 
· MASTER 

Wartoœæ: od 5.432.578 z³ do 9.072.921,64 z³
4. Analizowanie z³o¿onych ofert przez Komisjê przetargow¹ , która 

obradowa³a w dniach : 18.10.2012r. , 24.10.2012r. i 26.10.2012r.
5. Wybór  w dniu 26.10.2012r. przez Komisjê Przetargow¹, 

wykonawcy robót na podstawie indywidualnych kart oceny 
punktowej ofert.

6. W wyniku oceny Komisji wybrano ofertê firmy :

„MASTER Wroc³aw” spó³ka z o.o.
53-235 Wroc³aw, ul. Grabiszyñska 233a

7. Negocjacje zapisów umownych od 12.11.2012r. do dnia 
21.12.2012r.

8. Podpisanie w dniu 21.12.2012r. umowy nr 43/12/12 z firm¹  
„MASTER Wroc³aw” na kwotê rycza³tow¹ 5 432 578,31 z³otych 
brutto z nastêpuj¹cymi warunkami umownymi :

a)wykonanie etapami remontu ocieplenia 102 œcian szczytowych 
51 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych ,po³o¿onych w 
dwóch zespo³ach nieruchomoœci na terenie osiedla Popowice, 
bêd¹cych pod zarz¹dem SMLW” Popowice” , pod warunkiem 
zgromadzenia w danym roku bilansowym (kalendarzowym) 
odpowiednich œrodków finansowych na funduszu 
remontowym spó³dzielni, pochodz¹cych z wp³ywów od 
lokatorów,

b)termin wykonania max w okresie do 3-4 lata od podpisania 
umowy, uzale¿niony od œrodków finansowych zgromadzonych 
na funduszu remontowym w danym roku bilansowym na 
przedmiotowe zadanie remontowe,

c)wynagrodzenie rycza³towe Wykonawcy zosta³o ustalone na 
podstawie jednostkowych cen ocieplenia œciany szczytowej 
danego typu budynku ; ma³y, niski, wysoki z oferty 
przetargowej firmy „MASTER Wroc³aw” .

d)Zamawiaj¹cy przygotuje ka¿dego kolejnego roku do dnia 
30 marca aneks okreœlaj¹cy szczegó³owy zakres robót 
przewidziany do realizacji w danym roku.

e)ceny jednostkowe za dany typ œciany :
?budynek ma³y ( ¿ubrza ) 25 257,70 z³ + 2 020,62 z³ VAT = 

27 278,32 z³ brutto
?budynek niski 38 684,60 z³ + 3 094,77 z³ VAT = 

41 779,37 z³ brutto
?budynek wysoki 66 420,25 z³+ 5 313,62 z³ VAT = 

71 733,87 z³ brutto
f)warunki waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy :
?  dla robót realizowanych w roku 2013 rycza³towa cena ofertowa 

za remont  ocieplenia œciany szczytowej danego typu : ma³ej, 
niskiej lub wysokiej,  mo¿e ulec zmianie jedynie przy zmianie 
stawki podatku VAT

?  dla pozosta³ych realizacji w nastêpnych latach tzn. 2014 i 2015 

Ocieplenie œcian szczytowych 

Jak wybrano wykonawcê?

ZIMA 
W 
KWIETNIU

CZERWIEC


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24

