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Nie ma, bo nigdy nie było lepszej okazji do 
uzyskania wiarygodnych odpowiedzi na „trudne” 
pytania, na wszystkie pytania, jak podczas cząstko-
wych, dorocznych, walnych zebrań mieszkańców. 
Niezmiennie, każdego roku, zwykle wczesną 
wiosną, do udziału w takich spotkaniach członków 
Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – a naszych 
czytelników - zachęcaliśmy. Nie może być inaczej 
i w 2013 roku. Nadchodzi czas, by podsumować 
dokonania i zaniechania roku 2012, poznać bilans 
zysków i strat, ocenić wszystko, co zrobiono i czego 
zrobić się nie udało. A rozmawiać jest o czym.

Najważniejsze wydają się pytania o przyszłość 
ruchu spółdzielczego, a co za tym idzie także naszej 
Spółdzielni. O zadziwiających pomysłach Posłów 
staramy się informować na bieżąco. Dynamika 
prac sejmowych komisji, a zwłaszcza oderwanych 
od rzeczywistości „zmian prawa” budziła, bo musi 
budzić nasz niepokój. Zmian oderwanych od 

rzeczywistości, bo podejmowanych „w naszym 
interesie”, lecz za naszymi plecami. Nie od dzisiaj 
wiadomo, że właśnie w Sejmie RP toczy się mało 
elegancki bój o takie regulacje ustawowe, które 
umożliwią rozmontowanie ruchu spółdzielczego, 
otwierając tym samym, określonym środowiskom 
biznesowym, „dostęp” do gruntów spółdzielczych, 
do zarządzania dotąd spółdzielczymi mieszkanio-
wymi, do pozyskania terenów pod budowę już 
„niespółdzielczych” mieszkań. Politycznie, chodzi 
o wymazanie z życia społecznego, ostatniego, 
wolnego od partyjniactwa, samorządu. Bezcenne 
byłoby przecież uzyskanie bezpośredniego wpływu 
na liczny elektorat, tym bardziej gdyby był zdez-
integrowany, podzielony, skłócony, bez struktur 
organizacyjnych, bez społeczników, bez „mocy” 
oddziaływania na społeczności lokalne.

Ważne pytania, z konieczności, muszą do-
tyczyć „niespodzianek finansowych”. Zbyt wielu 

chce ratować własne budżety kosztem drenowania 
kieszeni spółdzielców. Dotyczy to w równym stop-
niu dostawców mediów, jak i świadczących usługi. 
O cynicznej grze „cenami za media” pisaliśmy, 
mówiliśmy, apelowaliśmy o rozsądek. Jest granica, 
której przekroczenie zrujnuje budżety domowe. 
Granica taka została przekroczona i coraz mniej 
jest takich rodzin, które „stać”, a coraz więcej 
takich, które stawiane są przed wyborem: „jeść, 
kształcić, leczyć się”, czy „płacić za, na …” znako-
mitą kondycję finansową, na depozyty bankowe, 
zyski i płace spółek miejskich i w spółkach miej-
skich. Siedlce przestają być miastem „przyja-
znym”, a stają się miastem „drogim”. Dla coraz 
liczniejszych … za drogim. Pytać należy i trzeba 
o skalę obciążania mieszkańców finansowymi 
skutkami mega inwestycji realizowanych przez 
spółki miejskie. Łatwo bierze się kredyty lub sięga 
po środki unijne, gdy ostatecznym płatnikiem 
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byli i pozostają coraz bardziej ubodzy mieszkańcy 
miasta. O „uchwale śmieciowej” nie ma już co 
wspominać, bo ktoś wreszcie poszedł po rozum 
do głowy, przeliczył, podliczył i zmienił pierwotną, 
bulwersującą, jednostronnie interesowną uchwałę 
oprotestowaną przez mieszkańców. Można było? 
Trzeba było od razu… a nie dopiero po niepotrzeb-
nych nikomu emocjach, krzykach, protestach. I nikt 
nikomu nie wytłumaczy, że „zejście” z 12 milionów 
do 8 milionów zysku na śmieciach, to efekt nagłej 
troski o budżety domowe siedlczan. Po prostu ktoś 
chciał dużo zarobić!

Podczas cząstkowych, walnych zebrań człon-
ków spółdzielni będzie można szczegółowo 
zapoznać się z efektami lustracji, która została 
przeprowadzona w SSM, a protokół, z której realnie 
opisuje obecny stan i kondycję naszej Spółdzielni. 
Będzie można wyrobić sobie opinię o efektach 
zarządzania mieniem spółdzielczym, jego utrzyma-
niem, o wykonanych remontach oraz inwestycjach, 
o wkraczających, nowoczesnych rozwiązaniach 
technicznych i oczywiście o zamierzeniach na 
najbliższą przyszłość. 

Wydaje się, że podsumowując 2012 rok będzie 
czym się pochwalić. Oczywiście postępami przy ter-
momodernizacji bloków spółdzielczych. Liczba już 
ukończonych zadań jest znacząca, a kolejka oczekują-
cych na ocieplenie, przy wymaganej inicjatywie i zgo-
dzie mieszkańców poszczególnych bloków, jest coraz 
dłuższa. Efekty i oszczędności przynosi wdrożony 
zwłaszcza w blokach wielokondygnacyjnych system 
oszczędnego oświetlenia klatek schodowych. Dobrze 
prezentowały się w minionym roku tereny zielone, 
w tym zwłaszcza drzewostan osiedlowy. Usunięto 
wiele drzew chorych i zagrażających bezpieczeń-
stwu. Posadzono drzewa nowe, wyremontowano 
wewnątrzosiedlowe chodniki i uliczki dojazdowe. 

Co budzi niepokój? Zapewne skala zadłużeń 
czynszowych sporej grupy spółdzielców, przy 
czym nie zawsze długi, to wina bezrobocia, czy 
zubożenia mieszkańców. Wiadomo, że w ramach 
„spółdzielczej solidarności” wszystkie faktury za 
media płacone są za ogół odbiorców (spółdzielców), 
w tym i tych niepłacących. Ciężar „zakładania” za 
niepłacących spada na SSM, czyli na nas wszystkich. 
Z jednej strony jest to do zaakceptowania, gdy liczba 
niepłacących jest niewielka. Wspieranie słabych ma 
przecież wymiar etyczny. Gdy liczba niepłacących 
jest znaczna... problem trzeba rozwiązać, bo nad-
mierne zadłużenie może być groźne dla nas wszyst-
kich. Drzewiej Rada Nadzorcza skutecznie reago-
wała na powyższy problem. Jak jest obecnie? Może 
stajemy wobec barier, które należy przekroczyć. 
Recepta na uchylających się od płacenia czynszu 
znaleźć się musi! Niech nikt nie wierzy w cuda, że 
zmniejszając zatrudnienie (czyli pozbawiając ludzi 
pracy) uda się wygospodarować takie oszczędności, 
by z nich opłacać czynsz za niepłacących. To utopia! 
Zatem, może indywidualizacja umów ze spółkami 
miejskimi? Coś zdecydować będzie trzeba. Pytać 
jest więc i o co..!

W drugiej połowie kwietnia i pierwszej maja 
spotkamy się, by porozmawiać o naszej Spółdziel-
ni. Szczerze, otwarcie, z emocjami lub bez nich ... 
dialog taki jest nam wszystkim potrzebny, wręcz 
niezbędny w tak trudnych czasach. Zatem, gdy 
ogłoszony zostanie harmonogram walnych zebrań 
członków SSM zainteresujmy się nimi. Zachęćmy 
sąsiadów. Im debatowało nas będzie więcej, tym 
być może analizy obecnej sytuacji SSM, oceny i 
planowanie przyszłości większą przyniosą korzyść, 
społeczne zrozumienie i akceptację, mniej złych 
emocji, pomówień, niepokojów. Zapraszamy, 
zachęcamy. 

red.

- 22 kwietnia 2013r. Osiedle Warszawska II etap, Publiczne Gimnazjum Nr 4 ul. Pescantina 2 godz. 16.00.
- 23 kwietnia 2013r.Osiedle Warszawska I etap, Publiczne Gimnazjum Nr 4 ul Pescantina2 godz. 16.00
- 25 kwietnia 2013r. Osiedle 1000 Lecia III etap, Osiedlowy Klub Kultury „LECH” u. Chrobrego 4 godz. 16.00
- 26 kwietnia 2013r. Osiedle Orlicz-Dreszera, Szk. Podstawowa Nr 5 ul. Orlicz-Dreszera 3 godz. 16.00
- 29 kwietnia 2013r. Osiedle Czerwonego Krzyża Błonie, Klub Osiedlowy Rafa ul. Rynkowa godz. 16.00.
- 30 kwietnia 2013r. Osiedle Ogrody, Biuro SSM sala konferencyjna ul. 3 Maja 28 godz. 16.00
- 06 maja 2013r. Osiedle Młynarska, Biuro SSM sala konferencyjna ul. 3 Maja 28 godz. 16.00
- 07 maja 2013r. Osiedle Roskosz, Szkoła Podstawowa Nr. 12 ul. Unitów Podlaskich 16 godz. 16.00
- 08 maja 2013r. Członkowie oczekujący, Biuro SSM sala konferencyjna ul. 3 Maja 28 godz. 15.00
- 08 maja 2013r. Osiedle Kiepury, Czackiego, Reymonta Biuro SSM sala konferencyjna (duża) ul. 3 Maja 28 godz. 16.00
- 09 maja 2013r. Osiedle 1000 Lecia II etap, Osiedlowy Klub Rafa ul. Rynkowa godz. 16.00
- 10 maja 2013r. Osiedle Zalew, Zajazd Hetman godz. 16.00 

Wszystkie materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu w statutowym terminie w administracjach osiedli oraz 
w Biurze Obsługi Mieszkańców  SSM ul. 3 Maja 28. Ponadto porządek obrad WZ zostanie podany do wiadomości członków SSM w wydrukach 
czynszowych na II kwartał 2013r oraz w gablotach na klatkach schodowych w zasobach SSM

Zarząd SSM

Terminarz Walnego Zgromadzenia 2013 w częściach, 
członków SSM w Siedlcach

Z redakcyjnej poczty
W związku informacją zamiesz-
czoną w ostatnim numerze na-
szej gazety, dotyczącą możliwości 
odbioru programów cyfrowych 
telewizji naziemnej, otrzymaliśmy 
wiele pytań, a wtym  „jakie i ile pro-
gramów będzie można odbierać 
w ramach pakietu stalowego”. W 
związku z powyższym informu-
jemy, że po podpisaniu umowy z  
TVK Vectra w ramach tzw. pakietu 
stalowego (6zł/mc plus jednorazo-
wa opłata za dekoder) można bę-
dzie oglądać n/w programy: TVP1, 
TVP2, TVP Info, TVN, TVN7, 
Polsat, TV4, TV Puls, TVP1 HD, 
TVP2 HD, TVN HD, TVN7 HD, 
TVP Kultura, TTV, TV6, ATM 
Rozrywka, Polsat Sport News, 
TVP Historia, ESKA TV, Polo TV, 
VectraMedia TV, Mango 24. Po 
podpisaniu umowy z TVK Vectra 
spółdzielnia nie będzie pobierać 
opłaty 5,5zł, która naliczana jest 
w czynszu.

Red.

W miesięczniku „ADMINISTRATOR” Nr1/2013 
w artykule autorstwa AG czytamy m.in. „Spółdzielnie 
mieszkaniowe szykują się do zaskarżenia przepisów Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do Trybu-
nału Konstytucyjnego. Będzie to już drugi wniosek do TK. 
Najpierw ustawę zaskarżyły samorządy, które chcą zlecać 
swoim firmom komunalnym wywóz odpadów. Teraz chcą 
skarżyć spółdzielnie za obciążenie ich przez samorządy do-
datkowymi obowiązkami, generującymi dodatkowe koszty. 
Od 1 lipca br. śmieci staną się własnością miasta i to miasto 
będzie organizować ich wywóz, zdecyduje o sposobie ich 
zagospodarowania i utylizacji. Wybierze do tego zadania 
firmy z przetargu. Mieszkańcy zaś wniosą tzw. podatek 
śmieciowy do miejskiej kasy. Spółdzielnie będą płacić za 
śmieci miastu, rozliczany będzie każdy budynek. Pieniądze 
od lokatorów ma ściągać także spółdzielnia, która odegra tu 
rolę inkasenta. Rola zarządców, w tym spółdzielni miesz-
kaniowych, w łańcuchu procedur śmieciowych zostanie 
ograniczona. – Są sprowadzane do jednego elementu w 
całym tym systemie – zbierania pieniędzy. Wychodzimy 
z założenia, że jeśli samorządy powinny zajmować się 
całością spraw – organizować przetarg, ustalać stawkę, to 
powinny też zbierać pieniądze. Natomiast zarządcy – m. 
in. spółdzielnie – powinny tylko zapewnić miejsce na 
ustawienie pojemników i urządzeń do wywozu śmieci. Bo 
jeśli my mamy zbierać opłaty i przekazywać je gminie, to 

ponosimy koszty, których nikt nie zrefunduje. – podkreśla 
Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego 
Krajowej Rady Spółdzielczej. Zwraca również uwagę na 
poważniejszy problem związany ze ściąganiem opłat. W 
spółdzielniach są osoby mające odrębną własność lokalową, 
a więc wyprowadziły majątek poza spółdzielnię. Mimo 
to miałaby ona ściągać od nich opłaty za śmieci. Czyli w 
stosunku do spółdzielni działałyby przepisy jak w ordy-
nacji podatkowej, natomiast w relacji między członkiem 
a spółdzielnią takich możliwości ustawa nie dopuszcza. 
Przewodniczący podkreśla też, że podatek od nierucho-
mości czy opłata za wieczyste użytkowanie są wnoszone 
przez spółdzielnię, ale tylko za osoby, które zajmują lokale 
na warunkach spółdzielczych. Odrębni właściciele idą do 
urzędu i płacą sami. W przypadku domu jednorodzin-
nego wiadomo, kogo ewentualnie ścigać. Ale w budynku 
wielorodzinnym pojawia się szereg komplikacji. Jeśli choć 
jedna rodzina nie będzie segregować odpadów, kara będzie 
miała charakter odpowiedzialności zbiorowej, bo Ustawa 
o spółdzielniach mówi, że koszty eksploatacji rozliczamy 
na każdą nieruchomość osobno – stwierdza J. Jankowski. 
Zdaniem spółdzielców zmiany zaproponowane przez se-
nat do ustawy to za mało. W związku z tym przygotowują 
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie Ustawy 
o utrzymaniu czystości za niekonstytucyjną. 

                           AG

W dniach 17.09.2012 r. do 08.03.2013r. w 
naszej spółdzielni została przeprowadzona przez 
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP lustracja pełna działalności Spółdzielni za 
okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2011 roku. 
Przedmiotem lustracji były następujące zagad-
nienia: Organizacja spółdzielni, stan prawny 
gruntów będących we władaniu spółdzielni, 
sprawy członkowskie, działalność inwestycyjna, 
gospodarka zasobami mieszkaniowymi, go-
spodarka remontowa, gospodarka finansowa i 
ocena realizacji przez spółdzielnię obowiązków 
wynikających z ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych. Poniżej publikujemy skrót listu 
polustracyjnego, którego całość znajduje się na 
stronie internetowej oraz w biurze spółdzielni.

„... W badanym okresie funkcjonowały 
wszystkie organy wymienione w statucie, tj. Ze-
branie Przedstawicieli, Rada Nadzorcza, Zarząd, 
Zebrania Grup Członkowskich oraz Rady Miesz-
kańców Osiedla, a po zarejestrowaniu ostatnich 
zmian statutu Zebranie Przedstawicieli zostało 
zastąpione Walnym Zgromadzeniem, a Zebrania 
Grup Członkowskich przestały być organami 
spółdzielni…… Lustracja nie wykazała uchybień i 
nieprawidłowości odnośnie częstotliwości, termi-
nowości i sposobu zwołania Zebrań Grup Człon-
kowskich, Zebrań przedstawicieli oraz Walnego 
Zgromadzenia. Zastrzeżeń nie budzi również 
przebieg oraz sposób udokumentowania obrad 
tych organów. …..Zarząd będący organem wyko-
nawczym w strukturze organów samorządowych 
pełnił jednocześnie rolę kierowniczą w bieżącej 
działalności spółdzielni rozumianej jako podmiot 
gospodarczy i ocena działania spółdzielni zawarta 
w niniejszym liście polustarcyjnym jest głównie 

oceną pracy tego organu; z oceny tej wynika 
przede wszystkim, iż decyzje zarządu nie narusza-
ły kompetencji innych organów spółdzielni oraz 
przepisów obowiązującego prawa. … W badanym 
okresie ewidencja księgowa kosztów eksploatacji 
i utrzymania nieruchomości prowadzona była 
narastająco z podziałem na poszczególne wyod-
rębnione nieruchomości z analityką na budynki. 
Taki sposób prowadzenia tej ewidencji umoż-
liwia ustalenie wyników gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi i dokonywania rozliczeń w 
dostosowaniu do wymogów art. 4 ust.41 ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych. … Pomimo ak-
tualizacji opłat od lokali mieszkalnych – będącej 
efektem wniosku polustracyjnego nr. 5 przedsta-
wionego spółdzielni na podstawie poprzedniej 
lustracji – we wszystkich latach badanego okresu 
koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi 
spółdzielni nie znalazły pełnego pokrycia w przy-
chodach pochodzących z tych opłat … świadczy 
to, że stawki opłat od lokali mieszkalnych zostały 
ustalone na poziomie nie zapewniającym pełnego 
pokrycia kosztów przypadających na te lokale …
Spółdzielnia dokonała rozliczeń z członkami z 
tytułu kosztów dostawy ciepła w roku 2010 i w 
2011 roku, a sposób tych rozliczeń zastrzeżeń nie 
budzi. … Lustracja nie wykazała niewłaściwości 
w udokumentowaniu operacji gospodarczych 
spółdzielni, ich ewidencji oraz w sposobie 
sprawowania kontroli funkcjonalnej w obszarze 
rachunkowości. .. Na tle ustaleń zawartych w 
protokóle lustracji oraz oceny niniejszego listu 
polustracyjnego pożądane byłoby, aby organy 
samorządowe spółdzielni rozważyły podjęcie 
następujących działań: 1. Dokonać szczegółowej 
analizy posiadanych przez spółdzielnię norm 

wewnętrznych o charakterze regulaminowym o 
odległych datach uchwalenia (poprzedzających 
ostatnie zmiany statutu oraz zmiany w obowią-
zujących spółdzielnie mieszkaniowe przepisach 
prawa) pod kątem zapewnienia pełnej zgodności 
zawartych w nich postanowień z aktualnym po-
rządkiem prawnym określonym tymi zmianami. 
2. Usunąć wykazane w trakcie przeglądu manka-
menty w utrzymaniu nieruchomości spółdzielni. 
3. Dokonać analizy aktualnej sytuacji finasowej 
w gospodarce nieruchomościami spółdzielni 
(uwzględniającej wyniki 2012 roku) pod kątem 
zapewnienia pełnego pokrycia kosztów eksplo-
atacji i technicznego utrzymania nieruchomości 
opłatami wnoszonymi przez użytkowników lokali 
oraz pod kątem pokrycia niedoboru finansowego 
w tej gospodarce z minionego okresu. W ramach 
tych prac należy rozważyć sprawę zwiększenia 
akumulacji środków na funduszu remontowym w 
celu zapewnienia większych od dotychczasowych 
możliwości pokrycia potrzeb technicznych nie-
ruchomości i likwidacji niedoboru finansowego 
tego funduszu. 4. Kontynuować przewidziane 
prawem działania windykacyjne w celu obniżenia 
poziomu zadłużeń z tytułu opłat od lokali miesz-
kalnych i użytkowych.

Przedstawiając powyższe wnioski Związek 
informuje, że zgodnie z art. 93 par 4 prawa 
spółdzielczego winny być przedstawione przez 
Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgro-
madzeniu. Uprzejmie prosimy o powiadomienie 
Związku o sposobie realizacji w/w wniosków. 
Podpisał Prezes Zarządu Jerzy Jankowski

Pełny tekst listu polustarcyjnego znajduje się 
na stronie internetowej spółdzielni a cały protokół 
lustracji w biurze zarządu spółdzielni.         red.

Z prac Rady Nadzorczej SSM
W pierwszym kwartale br. odbyły się 

4 posiedzenia Rady Nadzorczej Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Należy przy-
znać, że ze względu na zakończenie pełnej 
lustracji  spółdzielni i badania bilansu za 
rok 2012 Rada miała w tym kwartale o 
wiele więcej pracy. Wśród omawianych 
tematów były m.in.:
•	 Omówienie i przyjęcie protokołu 

lustracji za okres od 01.01.2010 do 
31.12.2011r. 

•	 Ocena wykonania zadań gospodarczo-
-finansowych SSM za 2012r w oparciu 
o dokumenty i wyniki badań biegłego 
rewidenta. 

•	 Zatwierdzenie rozliczenia energii ciepl-
nej i gazu za rok 2012. 

•	 Omówienie spraw związanych z przy-
gotowaniem Walnego Zgromadzenia 
odbywanego w częściach i przyjęcie 
harmonogramu zebrań. 

•	 Analiza zadłużeń członków spółdzielni 
na lokalach mieszkalnych i użytkowych 
za 2012r. 

•	 Ocena działalności kulturalno-oświa-
towej SSM. 

•	 Analiza wykonania kosztów i rzeczowe-
go planu remontów. 

•	 Przyjęcie informacji z realizacji uchwał i 
wniosków podjętych na Walnym Zgro-
madzeniu w roku 2012. 

Ponadto Rada Nadzorcza rozpatrywa-
ła pisma członków spółdzielni kierowa-
nych do RN jak również przeprowadzała 
indywidualne rozmowy z członkami 
spółdzielni zalegającymi w opłatach czyn-
szowych. Członkowie RN w miarę potrzeb 
uczestniczyli również w posiedzeniach 
Rad Mieszkańców Osiedli.               M.D. 

Walne Zgromadzenie tuż, tużLUSTRAcjA zakończona

Spółdzielcy idą z ustawą do Trybunału

dokończenie ze str. 1
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Pani Wanda Brzózka-Kluczowy Biegły Rewident podmiotu EKSPERT 
Biuro Biegłego Rewidenta Sp. z o.o. w Siedlcach w dniu 5 marca 2013 roku 
na posiedzeniu Zarządu Spółdzielni przedłożyła „Opinię Niezależnego Bie-
głego Rewidenta” oraz „Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania 
finansowego za rok 2012 Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach” 
a także omówiła przebieg i wyniki badania sprawozdania finansowego. Biegły 
Rewident w opinii stwierdza m.in. iż „zbadane sprawozdanie finansowe we 
wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny 

sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2012r. jak też 
wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.,

b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami 
(polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepi-
sami prawa i postanowieniami statutu jednostki”.
Biegły Rewident stwierdza również iż „rachunek zysków i strat za rok 

obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. „zamyka się zyskiem 
netto 900.103,29zł” oraz że: „Nadwyżka przychodów nad kosztami gospo-
darki zasobami mieszkaniowymi za rok 2012 w kwocie 134.863,80zł została 
przeniesiona na zmniejszenie rozliczeń międzyokresowych kosztów GZM”.  
Z kolei na str. 9 raportu Biegły Rewident dokonała ogólnej oceny działal-
ności Spółdzielni za 2012 rok stwierdzając że: „Zaprezentowane wskaźniki 
i relacje za rok badany wskazują, że Spółdzielnia realizując w pełni zadania 
statutowe osiągnęła dobre efekty ekonomiczne:

Efekty pozytywne:
•	 wzrost przychodów ze sprzedaży działalności podstawowej, pozostałej 

działalności operacyjnej i przychodów finansowych
•	 utrzymała wysoki poziom majątku trwałego w strukturze 82,12% (przy 

ciągłych wyodrębnieniach)
•	 dodatni wynik netto z działalności
•	 dodatni wynik finansowy GZM
•	 dodatnie wskaźniki rentowności: sprzedaży brutto, netto, majątku i 

kapitału własnego
•	 optymalne wskaźniki płynności finansowej
•	 dobre wskaźniki finansowania
 niska stopa zadłużenia
 pełne pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym
 wysoki stopień trwałości struktury finansowania”.

Biegły Rewident stwierdza również, że przeprowadzone badanie za rok 
2012 nie wskazuje na istnienie zagrożenia kontynuowania przez Spόłdzielnię 
działalności gospodarczej w roku 2013.

Na plenarnym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni w dniu 25 mar-
ca 2013 roku Biegły Rewident przedstawi opinię i raport z badania a sprawoz-
danie finansowe Spółdzielni za rok 2012 zostanie umieszczone w materiałach  
na Walne Zgromadzenie i będzie przedmiotem obrad tego organu statuto-
wego. Poniżej zamieszczamy „Informację do skróconego bilansu Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za rok 2012”. 

INFORMAcjA DO SKRÓcONEGO BILANSU 
SIEDLEcKIEj SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEj 

w SIEDLcAcH za ROK 2012
Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień 1 stycznia 2012 roku 

był bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku zamykający się po stronie aktywόw  
i pasywόw kwotą 239.083.156,18 zł . Na koniec 2012 roku aktywa i pasywa 
stanowiły kwotę 236.664.297,73 zł. W ciągu 2012 roku majątek Spόłdzielni 
zmniejszył się o 2.418.858,45 zł, tj. o 1,01 %.

AKTYWA
AKTYWA TRWAŁE

Aktywa trwałe na dzień 31.12.2012r.stanowiły kwotę 194.337.921,10 
zł, z tego: 
•	 wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) 15.785,98zł,
•	 środki trwałe (grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej  

i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki 
trwałe) – 188.279.966,98 zł,

•	 środki trwałe w budowie (inwestycje w toku) – 2.301.454,37 zł,
•	 należności długoterminowe (dotyczące kredytów i skapitalizowanych 

odsetek od kredytów mieszkaniowych) – 3.719.363,77 zł,
•	 inwestycje długoterminowe (udziały) – 21.350,00 zł.

W 2012 roku aktywa trwałe zmniejszyły się o 15.743.790,49 zł, tj. 7,49%,  
gdyż przychody aktywów w poz. „środki trwałe” (wzrost o 1.805.304,70 
zł) i w poz. „środki trwałe w budowie” (wzrost o 2.231.245,10 zł – 
dotyczy głównie nakładów na budynek mieszkalny wielorodzinny 
przy ul. Mieszka I 14) były niższe od rozchodów „środków trwałych” 
głównie z tytułu wyodrębnienia lokali łącznie z udziałem w gruncie 
(zmniejszenie o 14.467.443,82 zł) oraz z tytułu amortyzacji i umo-
rzenia środków trwałych (3.934.876,39 zł). Ponadto w 2012r. zmniej-
szyły się należności z tytułu kredytów i skapitalizowanych odsetek  
od kredytów mieszkaniowych tzw. „starego portfela” o kwotę 848.295,83zł.

AKTYWA OBROTOWE
Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2012 r. stanowiły kwotę 42.326.376,63 

zł i były wyższe o 13.324.932,04 zł, tj. 45,95 % od stanu na początek 2012 roku.

Zapasy materiałowe dotyczą materiałów zakupionych w 2012r. i nie 
wydanych do konserwacji do 31.12.2012r. – kwota 187.344,08zł. Należności 
krótkoterminowe na dzień 31.12.2012r. wyniosły 4.550.611,93zł i zmniej-
szyły się  o 615.012,01 zł, tj. o 11,91 %, głównie w wyniku zmniejszenia 
należności z tytułów wkładów. Środki pieniężne na rachunkach i lokatach 
bankowych na dzień 31.12.2012r. wyniosły 3.118.960,44zł i zmniejszyły się 
o 1.391.615,99zł tj. o 30,85%.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na koniec 2012 roku 
wyniosły 34.469.460,18 zł i dotyczyły:
•	 rozliczeń międzyokresowych kosztów GZM – kwota 4.409.491,92 zł,
•	 rozliczeń międzyokresowych kosztów remontów – kwota 30.046.105,50zł.
•	 rozliczeń międzyokresowych pozostałych – kwota 13.862,76 zł

Rozliczenia międzyokresowe kosztów remontów dotyczą głównie kosz-
tów termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych sfinanso-
wanych przejściowo preferencyjnymi kredytami bankowymi ( PKO BP S.A. 
i BOŚ S.A) i pożyczkami WFŚiGW, które są spłacane przez użytkowników 
lokali budynków podlegających termomodernizacji.

PASYWA
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

Kapitał (fundusz) własny na dzień 31.12.2012r. stanowił kwotę 
201.278.317,45 zł i zmniejszył się o 15.158.515,99  zł, tj. o 7,00 % .

Kapitały (fundusze) własne na dzień 31.12.2012r. tworzą:
•	 kapitał podstawowy  (fundusz udziałowy) – kwota  326.529,75 zł. W 

2012 r. fundusz  zwiększył się o 5.300,00 zł z tytułu wpłaty udziałów 
członkowskich  i zmniejszył się o 2.330,05 zł  z tytułu zwrotu udziałów.

•	 kapitał zapasowy (fundusz zasobowy i fundusz wkładów) - kwota  
140.462.366,15 zł.  W  2012 r. zmniejszył się o 12.773.864,33 zł głównie 
w związku z wyodrębnieniem lokali wraz z udziałem w gruncie,

•	 kapitał z aktualizacji wyceny – kwota 59.574.018,26 zł. W 2012 r.      
zmniejszył  się o 2.289.071,93 zł głównie z tytułu wyodrębnienia lokali 
mieszkalnych,

•	 zysk z lat ubiegłych (korekta podatku dochodowego za rok 2011r.) – 

kwota 15.300,00 zł,
•	 zysk netto – kwota 900.103,29 zł. W 2012 roku uzyskano dodatni  wynik 

na pozostałej działalności, głównie z tytułu najmu lokali użytkowych i 
dzierżawy terenu oraz zbycia nieruchomości.

Zysk netto za rok 2012 i zysk z lat ubiegłych w łącznej kwocie 915.403,29zł 
stanowiący nadwyżkę bilansową za rok 2012 zgodnie ze statutem Spółdzielni 
po podjęciu stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie zasili fundusz 
remontowy wszystkich członków Spółdzielni.

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2012r. sta-

nowiły kwotę 35.385.980,28 zł i były wyższe o 12.739.657,54 zł, tj. o 56,25 
% od stanu na początek roku. Zobowiązania długoterminowe w kwocie 
21.938.440,99 zł dotyczą kredytόw mieszkaniowych zaciągniętych do 31 
maja 1992r. (kwota 3.519.764,37zł) oraz kredytów na termomodernizację 
budynków mieszkalnych (kwota 18.418.676,62zł).

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2012r. stanowią kwotę 
13.421.284,54 zł i  dotyczą głόwnie zobowiązań z tytułu dostaw, robόt i 
usług, które zostały uregulowane w styczniu 2013r. zgodnie z przypadają-
cymi terminami płatności (kwota 7.867.095,67zł) oraz rat kredytu miesz-
kalnego (kwota 160.000,00zł) i rat kredytu na termomodernizację (kwota 
3.112.090,64zł) przypadających do spłaty w 2013 roku.

Fundusze specjalne na dzień 31.12.2012 r. stanowiły:
•	 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 130.203,31zł
•	 Fundusz remontowy                                 0,00zł
•	 Fundusz Pomocy dla najuboższych członkόw Sp-ni          13.777,45zł
                                                                            Razem                  143.980,76zł
Saldo funduszu remontowego w kwocie – 15.409.124,23 zł zostało prze-

księgowane na konto „krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych”.
Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2012r. stanowiły kwotę 

26.254,75zł i dotyczyły przychodów z tytułu odsetek bankowych od kaucji 
zabezpieczającej kredyt w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Siedlce, dnia 11.03.2013 r.             ZARZĄD SSM

SPÓŁDZIELcZE FINANSE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012 SIEDLEcKIEj SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEj ZBADANE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

Nowy 2013 rok rozpoczął się „wysypem” 
różnego rodzaju podwyżek. Nas mieszkańców 
Siedlec w tym również mieszkańców zasobów 
spółdzielczych dotknęły podwyżki niektórych 
mediów takich ja centralne ogrzewanie  o około 
9%(od 1 lutego)oraz wody i ścieków o około 
4,5% (od 1 marca). Kolejną podwyżką, która 
szykuje się od 1 lipca br. będzie najprawdopo-
dobniej podwyżka cen za wywóz śmieci. Miejmy 
nadzieję, że po dość masowych protestach w 
całym kraju – jak również w naszym mieście- 
decydenci dokładnie policzą ile będzie koszto-
wało wprowadzenie nowej ustawy o zachowaniu 
czystości w miastach i ustalą ceny nie z sufitu 
(jak proponowano w Siedlcach na podstawie 
opracowania specjalistycznej firmy (12 mln. zł.). 

Analizując zaproponowane nowe ceny za 
media (CO i wodę) zastanawia dość duża pod-
wyżka zafundowana nam przez siedlecki PEC. 

Ja wiem, że ceny ciepła ustala Urząd Regulacji 
Energetyki, ale niech nikt nam nie tłumaczy, że 
miasto jako właściciel spółki miejskiej jaką jest 
PEC nie może mieć wpływu na ich wysokość. 
Przecież wystarczy przejrzeć  sprawozdania 
spółki za kilka ostatnich la żeby stwierdzić, że co 
roku spółka ta „wypracowuje” z naszych kieszeni 
kilkumilionowe zyski. Czy trzeba aż tyle? Czy 
właściciel nie może mieć na to wpływu? Ktoś 
powie, że spółka inwestuje i musi mieć pienią-
dze. Zgoda, ale przecież te inwestycje miały 
skutkować „zachowaniem cen ciepła” a zyski 
miała przynosić sprzedaż energii elektrycznej. I 
tu nasuwa się pytanie dlaczego tak się nie dzieje? 
Może właśnie tu warto poszukać odpowiedzi .

Wracając jeszcze do cen za wywóz nieczy-
stości to w ostatnich dniach przed zamknięciem 
tego numeru gazety, dotarła do redakcji pocie-
szająca wiadomość. Ponoć w nowym projekcie 

uchwały Rady Miasta, Pan Prezydent zapro-
ponuje znacznie niższe stawki (niż wynikały z 
wcześniejszych wypowiedzi)za wywóz śmieci, 
tj. 8,5zł za śmieci segregowane i 12zł za zmie-
szane, licząc od osób zamieszkałych w danym 
mieszkaniu. Czy nie można było wcześniej 
zrobić prawidłowy rachunek, a nie opierać się 
na „wyspecjalizowanych” firmach? Przecież jak 
pokazała praktyka, urzędnicy miejscy potrafią 
liczyć i to często lepiej niż ci „wyspecjalizowa-
ni”. Nie wiem po co więc „wieszano psy” na 
tych, którzy organizowali protesty, zamiast dać 
spokojnie urzędnikom policzyć przed poda-
niem stawek do publicznej wiadomości, a nie 
zlecać „fachowcom”. Byłoby i szybciej i taniej. 
Szkoda również, że dopiero teraz niektórzy 
radni postanowili przeprowadzić konsultacje z 
przedstawicielami mieszkańców, ale ponoć lepiej 
późno niż wcale. Teraz pozostało opracować 
stosowne regulaminy, które też, jak myślę  będą 
konsultowane co najmniej  z administratorami 
poszczególnych nieruchomości – bo jak zwykle 
„diabeł tkwi w szczegółach” – i po zatwierdzeniu 
ich poprzez Radę Miasta „urodzi” się uchwała, 
która będzie do przyjęcia przez wszystkich 
mieszkańców. Oby.

H. Ładno

Wydawca: Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. 
Adres re dak cji: 08-100 Siedlce, 3 Maja 28. Redaguje - Ko le gium, tel. 25 643 69 

36, e-mail: miedzynami1@o2.pl Za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności.

Druk: NOWATOR Siedlce

MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI

co jeszcze zdrożeje?
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„Zimowe zabawy bez obawy”

W Spółdzielczym Klubie Kultury „Trójka” ferie 2013 minęły niesłychanie 
szybko zapewne zgodnie z przysłowiem „Wszystko co dobre, szybko się 
kończy”. Do dyspozycji dzieci miały wybór różnych zajęć między innymi: 
zajęcia artystyczne, które zaczęły się od dekoracyjnych lampionów z koloro-
wej bibuły, po to by stały się ozdobą sali w której dzieci tworzyły niesamowite 
prace przez kolejne dwa tygodnie. Mali artyści między innymi lepili z masy 
solnej, co sprawiło wiele radości a efekt ogromną satysfakcję. Kalkowanie 
postaci z bajek także cieszyło się dużym zainteresowaniem a dodatkowo 
dzieci ćwiczyły percepcję wzrokową. Za pomocą mazaków permanentnych 
podopieczni mogli uwiecznić na koszulkach fantastyczne malowidła. Masę 
radości szczególnie młodym damom sprawiło wykonywanie biżuterii z łatwo 
dostępnych artykułów np. słomek do picia. Wychowankowie swoją pracę 
artystyczną zakończyli przepięknymi kartami walentynkowymi. Z zajęć 
artystycznych dzieci szły na zajęcia rekreacyjno-sportowe, gdzie dawały 
upust swojej energii w licznych zabawach i grach sportowych. Zajęciom to-
warzyszył śmiech i zmęczenie po dużym wysiłku podczas gier zespołowych. 
Podczas ferii w klubie „Trójka” odbyły się również bardzo ciekawe zajęcia z 
Ireneuszem Parzyszkiem w ramach Zimowej Akademii Talentów- plastyka 
z Centrum Kultury i Sztuki. Tematy zajęć to: „Gorąca kompozycja w mroź-
ny dzień”, „Mój kochany kotek”, „Ilustracja filmowa”, „Pocztówka z ferii”, 
„Rysunek z modela -kwiat”, „Ulubiony bohater bajkowy”. Powstały świetne 
prace, które budziły zachwyt oglądających a część z nich wzięło udział w 
ogólnopolskim konkursie plastycznym. 

Dodatkową atrakcją było wyjście do kina na film pt. „Ralph Demolka” 
produkcji Disneya. Ostatniego dnia ferii odbył się bal karnawałowy na który 
dzieci przybyły w rewelacyjnych strojach swoich ulubionych bohaterów z 
bajek i filmów. Dodatkowo swoje kostiumy mogły ozdobić pomalowaną 
buzią oraz własnoręcznie zrobioną wcześniej na zajęciach artystycznych 
maską. Gorące rytmy płynące z głośników porwały do tańca wszystkie 
dzieci. Wspólną zabawę podczas balu urozmaiciły konkursy oraz rozrywki 
przygotowane przez instruktorów. Zaproponowane zabawy cieszyły się 
dużym powodzeniem, natomiast w konkursie „skręcania balonów” wzięli 
udział wszyscy podopieczni. Jest to umiejętność animacyjna polegająca na 
tworzeniu zwierząt, kwiatów, postaci i przedmiotów z podłużnych balonów, 
co rozwija wyobraźnię wykonujących czynność dzieci. W międzyczasie 
uczestnicy balu kosztowali smakołyków przygotowanych dla nich na tę 
okazję. Wszyscy milusińscy zakończyli zabawę z upominkiem zdobytym 
uprzednio w konkursach. Ferie się skończyły, czas wracać do szkoły i nauki, 
lecz to nie koniec atrakcji albowiem w Spółdzielczym Klubie Kultury „Trójka”  
ciekawe zajęcia w godzinach  pozalekcyjnych odbywają się przez cały rok. 
Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty malarskie dla dorosłych prowadzi Marcin Sutryk –ponie-
działek, 15.00 - 20.00, zapisy tel. 25 64 369 36.

Małgorzata Maciejewska

Dobro naszego dziecka –KLUB LEcH
Wspólnie ze Stowarzyszeniem KOS w Siedlcach Klub Lech zealizował 

podczas ferii zimowych, które trwały od 28 stycznia do 8 lutego „ZIMOWE 
ZABAWY”. To zadanie było dofinansowane przez Urząd Miasta Siedlce. 
Dominującym celem zajęć w okresie ferii zimowych dla dzieci w klubie Lech, 
było wypełnienie czasu wolnego od nauki poprzez zaproponowane atrak-
cyjne formy zabawy. Zabawa miała charakter edukacyjny, wychowawczy i 
relaksujący. Pięćdziesięcioosobowa grupa dzieci miała wypełniony czas od 
nauki. „Ruch to zdrowie” pod takim hasłem przebiegały zajęcia sportowo-
-rekreacyjne. Cieszyły się one wielkim aplauzem ze strony dzieci. Również 
dzięki dofinansowaniu mogliśmy zaproponować dzieciom wspaniałe zajęcia 
artystyczno-plastyczne. Ciekawa tematyka tych zajęć, różnorodność form 
i technik plastycznych, wprowadzenie elementarnych podstaw  malowania 
na jedwabiu oraz profesjonalne i ciepłe podejście do dzieci złożyły się na 
duże zainteresowanie tą formą. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w grach i 
zabawach logopedycznych. W okresie ferii zimowych uczestnicy doskonalili 
również język angielski podczas konkurencji i konkursów. Chętnie tańczyły 
i tworzyły układy choreograficzne do znanych przebojów. Z wielką ochotą 
brały udział w spotkaniach z książką w bibliotece przy ul. Granicznej. , której 
tematem  był „Czar baśni” .Przybliżono dzieciom bajkę pt. „Czerwony Kap-
turek” i „Kopciuszek”. Konkursy i prace plastyczne dopełniły atrakcyjność 
tych spotkań. Dzięki dofinansowaniu mogliśmy zakupić materiały niezbędne 
do realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych i artystyczno-plastycznych, 
logopedycznych jak również nagrody – upominki dla dzieci biorących 
udział w konkursach i konkurencjach sportowo-zręcznościowych oraz na 
balu karnawałowym. Nagrody sprawiły dzieciom bardzo dużo radości i były 
motywacją do działania. Dzięki dofinansowaniu zrealizowaliśmy również 
wyjście dzieci do kina na film „Zambezia”. 

Kolejnym, dotowanym, realizowanym przez Klub Lech zadaniem pu-
blicznym, całorocznym, jest projekt z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym: „DOBRO NASZEGO DZIECKA”. 
Realizujemy następujące bloki tematyczne: (bajkoterapia, malowanie na szkle 
i jedwabiu, zajęcia manualno–plastyczne, zajęcia teatralno-muzyczne, teatr 
tańca-terapia ruchem, szachy i warcaby, wyroby z bibuły – kwiaty,  pogadanki 
z uczestnikami na temat zagrożeń „Lekcje życia”, zajęcia korekcyjno-kom-
pensacyjne, wyrównujące braki w nauce świetlicy klubowej, edukacyjno-wy-
chowacze i grupowe, praca indywidualna i grupowa z dziećmi i młodzieżą, 
ćwicząca asertywność, budująca właściwe wzorce zachowań, informująca o 
zagrożeniach- alkohol, papierosy, narkotyki i inne, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, jednodniowa wycieczka). 

Jeśli chcesz wspomóc działalność kulturalną na rzecz dzieci i dorosłych w  
spółdzielczym klubie Lech, przekaż  1% podatku na Stowarzyszenie Kultura 
– Oświata – Samorządność KOS ,który jest organizacją pożytku publicznego 
i działa na rzecz spółdzielczych klubów: KRS 0000209511.

Kierownik Klubu mgr Anna Magryta 

Działalność eksploatacyjna
Analiza wpływów i kosztów 2012 roku wskazuje, 
że przychody z całokształtu działalności wyniosły 
52 369 200 zł natomiast koszty wyniosły 51 998 
415 zł. Zatem wpływy przewyższyły koszty o 
kwotę 370 785 zł, tj. o 0,71 %.

Wyniki za 2012 roku na poszczególnych ro-
dzajach działalności Spółdzielni są zróżnicowane. 
W zakresie eksploatacji bieżącej  koszty  za-
mknęły się kwotą 16.744.155 zł. Wpływy z opłat 
wyniosły 16.876.990 zł. Nadwyżka wpływów 
nad kosztami za 2012 roku wyniosła 132.835 zł. 
W pozycji „Legalizacja (wymiana) wodomierzy” 
wykazano zakup i montaż nakładek do radio-
wego odczytu wskazań wodomierzy. W 2012 
r. koszty  były wyższe o 22.159 zł od pobranych 
zaliczek.W zakresie energii cieplnej  wpływy 
przekroczyły koszty o 781.660  zł. W rozliczeniu 
energii cieplnej uwzględniono nadpłatę za rok 
2011 w kwocie 1.204.147 zł. W gospodarce 
wodnej nadwyżka kosztów nad wpływami za 
2012 roku wyniosła 343.709 zł. Różnica pomiaru 
pomiędzy wodomierzami indywidualnymi, a wo-
domierzami głównymi zwiększyła się z 3,4% do 

6,6 %. W zakresie wywozu nieczystości w 2012 
roku wystąpiła nadwyżka  kosztów nad wpływami 
w kwocie 41.615 zł. W zakresie dostawy gazu 
w 2012 roku wystąpiła nadwyżka kosztów nad 
wpływami w kwocie 378.405  zł. W rozliczeniu 
gazu uwzględniono nadpłatę  za rok 2011 w 
kwocie 146.891 zł.

Fundusz remontowy
W analizowanym okresie wydatki z funduszu 
remontowego zamknęły się kwotą 23.163.441 zł, 
natomiast  wpływy zamknęły się kwotą 7.754.317 
zł. W 2012 r koszty przewyższyły dochody o 
kwotę 15.409.124 zł w związku z prowadzoną 
termomodernizacją budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych przejściowo sfinansowaną 
kredytem bankowym oraz wolnymi środkami 
funduszu remontowego innych nieruchomości 
i wolnymi środkami funduszu zasobowego. 
Środki te będą stopniowo odzyskiwane w wy-
niku miesięcznych wpłat użytkowników lokali 
oraz poprzez zaliczanie na fundusz remontowy 
oszczędności energii cieplnej termomodernizo-
wanych budynków. 

 Zaległości czynszowe
Zaległości czynszowe z tytułu użytkowania lokali 
mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2012 roku osią-
gnęły poziom 2.844.349 zł i zmniejszyły się o kwotę 
105 410 zł, tj. o 3,57 %, w porównaniu do zaległości 
na dzień 31.12.2011 roku. (Wymiar czynszu w tym 
okresie wzrósł o 2,19 %). Wskaźnik zadłużenia 
czynszowego odnoszonego do wymiaru opłat uległ 
zmniejszeniu  z 6,2 % do 5,8 %. W 2012 roku nastą-
piło zwiększenie zadłużenia  z tytułu wynajmu lokali 
użytkowych o kwotę 762 zł, tj, o 0,13  %. (Wymiar 
czynszu w tym okresie wzrósł o 2,11 %). W stosunku 
do dłużników podejmowane są działania prawne 
łącznie z postępowaniem sądowym i komorniczym 
po uprzednim przywołaniu dłużników na plenarne 
posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zatrudnienie i wynagrodzenie
W analizowanym okresie średnioroczny poziom 
zatrudnienia wyniósł 147 osób, tj. o 5 osób poni-
żej planu. Fundusz płac w 2012 roku został wy-
korzystany w kwocie 5.255.921 zł, tj. w wysokości 
97,01 % planu rocznego. Przeciętna płaca brutto 
za 2012 roku wyniosła 2.973 zł.                       M.M.

Skrócona analiza wykonania zadań 
gospodarczo-finansowych za rok 2012

Naziemna telewizja cyfrowa bez strachu
Wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej 

oraz wyłączenie naziemnego nadawania analogo-
wego z końcem lipca 2013 roku wciąż budzi wiele 
wątpliwości wśród naszej społeczności. Pojawiają się 
pytania, jaki sprzęt będzie potrzebny do jej odbioru 
i czy użytkownicy kablówek lub platform satelitar-
nych muszą kupować dekoder lub nowy telewizor? 
Warto zapoznać się z podstawowymi informacjami 
dotyczącymi tego zagadnienia, by w przyszłości nie 
stać się ofiarą cyfrowej rewolucji... i nieuczciwych 
sprzedawców.

Cyfryzacja to zastępowanie analogowego strumie-
nia danych danymi cyfrowymi. Takim strumieniem 
danych jest np. sygnał telewizyjny czy radiowy. Obec-
nie cyfryzację przeprowadza każdy nowoczesny kraj, 
ponieważ umożliwia ona lepsze wykorzystanie pasma 
częstotliwości potrzebnych do działania telewizji 
naziemnej, ale również wszelkiego rodzaju projektów 
naukowych, wojska i służb publicznych (np. pogotowie, 
straż pożarna). Pasmo częstotliwości nie jest nieogra-
niczone i zaczyna być dobrem deficytowym. Dlatego 

rząd polski cyfryzację realizuje przepisami specjalnej 
ustawy, powołane zostało ministerstwo cyfryzacji. 
Wkrótce naziemne programy telewizyjne będą emi-
towane wyłącznie cyfrowo i trzeba się do tej zmiany 
przygotować. Czy jest się czego obawiać?

Po pierwsze: abonenci telewizji kablowej nie mu-
szą dokonywać żadnych zakupów nowego telewizora 
czy dodatkowego dekodera. Po 31 lipca 2013 zostanie 
wyłączone nadawanie analogowe, ale tylko naziemne. 
A to oznacza, że wasza telewizja kablowa, która sygnał 
telewizyjny dostarcza kablem (a nie naziemnie) nadal 
będzie emitować sygnał analogowy.

Natomiast prawdą jest, że proces cyfryzacji „do-
tknie” osoby, które korzystają z analogowego sygnału 
telewizji naziemnej za pomocą anteny domowej bądź 
zbiorczej. Czyli osoby, które nie posiadają usługi TV 
kablowej bądź platformy satelitarnej. Aby zachować 
sygnał telewizyjny po 31 lipca 2013 r. ta grupa osób 
musi zakupić  telewizor z głowicą DVB-T i systemem 
kodowania MPEG-4 lub dekoder cyfrowej telewizji 
naziemnej. Czasami będzie potrzeba wymiana anteny 
telewizyjnej (najlepiej na kierunkową, bez wzmacnia-
cza). Spełniając te warunki, osoby odbierające sygnał 

telewizyjny przy pomocy własnej anteny, będą nadal 
mogły to robić, otrzymując sygnał już w technologii 
cyfrowej.

Przypominamy: zmiany dotyczą sygnału telewizji 
naziemnej, czyli sygnał waszej kablówki nie zniknie i 
nie będzie potrzebna wymiana telewizora lub instalacja 
jakichkolwiek dodatkowych urządzeń czy dekodera. 
Wasz obecny telewizor, podłączony do telewizji ka-
blowej będzie nadal odbierał programy telewizyjne 
- bez względu na proces cyfryzacji w Polsce. Tym 
samym należy z dużą ostrożnością traktować wszelkie 
zapowiedzi „zniknięcia kanałów po 31.07.2013 r.”, 
„zniknięcia kablówki” i innych tego typu, głoszonych 
przez nieuczciwych sprzedawców dekoderów i anten 
telewizji naziemnej.

Kablówka jest też dobrym rozwiązaniem dla 
osób, które do tej pory oglądały bezpłatną telewizję, 
odbieraną przy pomocy własnej anteny. Można ustrzec 
się konieczności samodzielnego przystosowania się do 
cyfrowej emisji naziemnej, wykupując najtańszy pakiet 
telewizyjny w kablówce, choćby analogowy.

VEcTRA SA

Projekty ustawy do komisji
Kiedy powstanie tekst jednolity Ustawy o Spółdzielniach Mieszkanio-

wych i co nowego będzie zawierał? Takie pytania stawia wielu spółdzielców 
zainteresowanych dalszym losem spółdzielni. Jak już pisaliśmy w Sejmie 
znajdują się trzy projekty ustawy. Na grudniowym posiedzeniu Sejmu posło-
wie zdecydowali o powołaniu komisji nadzwyczajnej do ich rozpatrzenia. W 
skład komisji weszli następujący posłowie: Elżbieta Achinger PO, Rajmund 
Ajchler SLD, Jerzy Borowczak PO, Edmund Borawski PSL, Krzysztof Brejza 
PO, Borys Budka PO, Zofia Czernow PO, Andrzej Dera SP, Marek Gos PSL, 
Witold Klepacz RP, Brygida Kolęda-Łabuś PO, Arkadiusz Litwiński PO, 
Gabriela Masłowska PiS, Antoni Mężydło PO, Maria Nowak PiS, Paweł 
Sajak RP, Grzegorz Schreiber PiS, Krystyna Sibińska PO, Lidia Staroń PO, 
Stefan Strzałkowski PiS, Paweł Suski PO, Andrzej Szlachta PiS, Jerzy Szmit 
PiS, Tomasz Szymański PO, Łukasz Zbonikowski PiS i Kosma Złotowski 
PiS. Razem 26 posłanek i posłów, którzy mają za zadanie opracować jeden 
projekt i przedstawić go Sejmowi. Najbardziej kontrowersyjny, zdaniem 
wielu znawców prawa jest projekt forsowany przez posłów Platformy Oby-
watelskiej pod przewodnictwem pani poseł Lidii Staroń. 

Pomimo negatywnej opinii tego projektu wyrażonej m.in. przez Związek 
Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Krajową Radę Sądownictwa, 
Krajową Radę Notarialną i prokuratora generalnego, który zarzuca nawet 
niekonstytucyjność wielu propozycjom zawartym w projekcie PO, posłowie 
(choć nie wszyscy) tej partii dalej go popierają. W projekcie PO zapisano 
m.in. że w spółdzielczych budynkach, w których choć jedno mieszkanie ma 
status prawa odrębnej własności, powstawałaby automatycznie wspólnota 
mieszkaniowa. Wyobraźmy sobie, że w wyniku realizacji takiego zapisu w 
naszej spółdzielni powstaje ponad 200 wspólnot (każdy budynek wspólnotą), 
które pozostaną bez konkretnego przypisania im majątku, do dziś wspólnego, 
takiego jak drogi osiedlowe, place zabaw, domy kultury czy nawet śmietniki. 
Kto będzie o to dbał? Dalej idąc należy zapytać kto zapłaci za nowe podziały 
geodezyjne gruntów w istniejących już nieruchomościach wielobudyn-
kowych i za dokonanie zmian w zawartych już aktach notarialnych, na 

podstawie których wydzielono w naszej spółdzielni, w odrębną własność 
ponad 4 tysiące mieszkań z przypisaniem do nich udziału w gruntach danej 
nieruchomości?. Niestety żaden projekt tego nie przewiduje, gdyż żadnego 
z posłów projektodawców tego „potwora” legislacyjnego to nie obchodzi. 
Należy przypomnieć, że w poprzedniej ustawie, spółdzielniom zagwaranto-
wano zwrot kosztów poniesionych na wykonanie podziałów geodezyjnych 
przez Skarb Państwa, lecz niestety, pomimo kilkakrotnych wystąpień nie 
dostaliśmy ani grosza. Musieliśmy za pomysły posłów zapłacić sami. 

W całym tym „bałaganie” związanym z projektem Platformy Obywatel-
skiej zastanawia fakt dążenia niektórych posłów do likwidacji spółdzielczości 
mieszkaniowej w Polsce. Komu i dlaczego tak mocno na tym zależy?. Czy 
aby nie ma na to wpływu jakieś lobby? Lobby, któremu przeszkadza to 
że spółdzielnie budują taniej niż deweloperzy? A może lobby zarządców 
nieruchomości, którym chce się przygotować „pole do popisu”, gdyż z 
chwilą likwidacji spółdzielni w ich miejsce powstały by tysiące wspólnot 
obsługiwanych przez tych zarządców? 

Pytań można stawiać wiele, lecz odpowiedzi niestety nikt nie chce 
udzielić. Niektórzy posłowie z uporem maniaka dalej głoszą hasło „ trzeba 
skończyć z mafią prezesów”, które od lat rządzą w spółdzielniach. Tu nasuwa 
się pytanie, które już niejednokrotnie padło; dlaczego „długoletni” prezesi 
to „mafia” a zasiadający w ławach poselskich przez kilka kadencji posłowie 
to doświadczeni politycy? Przecież jak pokazuje statystyka dzisiejsi prezesi 
prawie w 100% zostali wybrani już po zmianach ustrojowych w naszym 
kraju. Przecież tych prezesów można skontrolować i jak się nie sprawdzają 
to postawić wnioski o ich odwołanie. Czy to takie trudne jeżeli np. udowodni 
się, że źle gospodaruje własnością spółdzielców? 

Niestety niewielu posłów z PO chce słuchać tych argumentów, tylko 
chcą zniszczyć to co w wielu krajach sprawdziło się i sprawdza od wielu 
lat. O postępach w pracach w/w komisji powołanej przez Sejm będziemy 
informować w kolejnych nr naszej gazety.

H.Ł.
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Jesteśmy najstarszą polską firmą rozliczającą koszty energii cieplnej i wody.
Nasza kadra jest merytorycznie przygotowana do rozwiązywania problemów z ogrzewnictwa i ciepłownictwa.

q Dysponujemy własnym podzielnikiem dyfuzyjnym oraz podzielnikami elektronicznymi - 1 i 2 czujnikowymi renomowanej 
firmy KUNDO. Podzielniki zgodne są z wymaganiami Polskich Norm PN EN 834 i PN EN 835.

q Posiadamy własny system rozliczeniowy dostosowany do potrzeb i warunków polskiego budownictwa 
wielorodzinnego.

q Rozliczeń dokonujemy w kilku centrach na terenie kraju, między innymi w naszym Oddziale w Siedlcach. 
Dzięki temu jesteśmy blisko naszych klientów.

q Pomagamy również w rozwiązywaniu problemów związanych z dostawą ciepła dla potrzeb ciepłej 
wody użytkowej poprzez dobór i montaż termostatycznych ograniczników cyrkulacji. Dostarczamy 
także system izolacji pionów.

q Metodą pneumatyczną docieplamy stropodachy wentylowane w budynkach. Jako materiału izolacyjnego używamy 
granulowanej wełny mineralnej (szklanej i skalnej) oraz celulozy.

Na realizowany profil działalności posiadamy certyfikat zgodności z normą ISO 9001 : 2000
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

ENERGOSYSTEM Oddział w Siedlcach
ul. Brzeska 120, 08 - 110 Siedlce 

tel./fax 25 643 46 09
e-mail: siedlce@energosystem.com

ENERGOSYSTEM Sp. z o.o.
ul. Nieszawska 10, 61-021 POZNAŃ
e-mail: biuro@energosystem.com

Rok założenia 1992

www.energosystem.com

Oferujemy ochronę dla Ciebie i Twoich bliskich.

Informację na temat ubezpieczenia można uzyskać w: 
 siedzibie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. 3 go Maja 28, pokój nr 203, tel. 25 632 84 78, 
 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 28 

 tel. 25 633 02 96, 25 633 35 85, fax 25 633 02 96

Ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną miesięcznie

www.uniqa.pl

W trosce o Twoją wygodę i bezpieczeństwo stworzyliśmy ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną miesięcznie.

W ramach ubezpieczenia zapewniamy ochronę Twojego mienia znajdującego się w mieszkaniu, 
piwnicy, komórce oraz w garażu.

Ubezpieczamy m.in. od:
 ognia, 
 zalania, 
 stłuczenia, 
 przepięcia, 
 kradzieży, włamania, 
 w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim.

OC

Ubezpiecz swoje mieszkanie 

już od kilku złotych miesięcznie


