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W czerwcu w siedzibie Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na wspólnym posiedzeniu spotkali 
się członkowie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej 
Rady Miasta Siedlce oraz członkowie Rady Nad-
zorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Po 
raz kolejny – bowiem spotkania te mają charakter 
cykliczny – w tak szerokim gronie, była okazja do 
wymiany doświadczeń, przedyskutowania nurtu-
jących nas problemów, czy wreszcie możliwości 
otrzymania szczegółowych informacji na „styku” 
terenów komunalnych będących w zasobach miasta, 
a zasobami Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Z 
ramienia Rady Miasta i Urzędu Miasta w obradach 
uczestniczyli: Przewodniczący Rady Miasta Piotr 
Karaś, zastępca Prezydenta Miasta Anna Sochacka 
oraz członkowie KGM Rady Miasta w osobach: Ar-
kadiusz Mazurkiewicz – przewodniczący komisji oraz 
członkowie komisji Stanisława Wardak, Zbigniew 
Piwoński, Sylwester Czyżyk, Jacek Garbaczewski. 
W obradach uczestniczyli również Stanisław Mrów-

czyński naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta, Jarosław Krzymowski z-ca prezesa 
STBS oraz członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd 
SSM i kierownicy spółdzielczych administracji. Po 
przywitaniu gości przez przewodniczącego RN SSM 
Czesława Barana Komisja Gospodarki Mieszkaniowej 
przestąpiła do realizacji swojego porządku obrad. 

W dyskusji zdominowanej przez sprawy 
związane z wprowadzaniem nowej ustawy 
„śmieciowej” przedstawiciele SSM zgłaszali 
wiele obaw co do prawidłowego zabezpieczenia 
nieruchomości spółdzielczych w pierwszym 
okresie obowiązywania ustawy. „Co będzie je-
żeli dotychczasowa firma odbierająca śmieci z 
naszych zasobów, nie wygra przetargu i zabierze 
w dniu 30 czerwca śmieci wraz ze swoimi pojem-
nikami, czy wtedy nie grozi nam przysłowiowy 
„Neapol” oraz gdzie i do kogo mamy dzwonić 
jeśli będą niewywiezione odpady? – pytał jeden 
z kierowników administracji. W odpowiedzi 

naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
UM odpowiedział, że takich obaw nie ma , bo w 
razie potrzeby Miasto ma przygotowany tzw „plan 
B” polegający na zleceniu wywozu  nieczystości 
firmie, która obsługiwała dotychczas dany rejon. 
Odnośnie zaś odpowiedzialności za wywóz od-
padów od dnia 1 lipca br  to spada ona na Urząd 
Miasta – jak stwierdził naczelnik S. Mrówczyński. 
Miejmy jednak nadzieję, że nowy system odbioru 
odpadów komunalnych zafunkcjonuje prawi-
dłowo, a ewentualne kłopoty - jak zapewniali 
przedstawiciele UM - będą szybko eliminowane.

W trakcie dyskusji przedstawiciele SSM 
zwrócili się z prośbą o wsparcie działań w za-
kresie budowy ulicy Romanówka. Ulica ta na 
odcinku od ul. Pescantiny do ul. Wodniaków, jest 
niezbędna dla zapewnienia prawidłowej obsługi 
komunikacyjnej mieszkańcom osiedla Roskosz, a 
w szczególności osób zamieszkałych w nowozre-
alizowanych budynkach przy ulicy Wodniaków i 
Romanówka. Zwracano uwagę, spółdzielnia już 
wielokrotnie występowała do Prezydenta Miasta 
o ujęcie budowy tej ulicy w kolejnych budżetach 
Miasta (2010, 2011, 2012). Z informacji jaką 
spółdzielnia posiada wynika, że również nie 
dojdzie do realizacji tej inwestycji w roku 2013. 
Dlatego spółdzielcy zwracają się z prośbą o pomoc 
w kierunku korekty budżetu Miasta uwzględ-
niającej budowę w/w ulicy jeszcze w roku 2013. 
Poruszono również „stary” problem, który nie 
został dotychczas – pomimo wielu rozmów SSM 
z władzami miasta - zrealizowany, a dotyczący 
budowy odcinka ulicy Jagiełły przebiegającego 
obok pawilonu „CHEMIA” na osiedlu 1000- Lecia.

Na zakończenie spotkania przewodniczący 
RN SSM Czesław Baran podziękował za spotka-
nie, a radny Z. Piwoński zaproponował aby takie 
spotkania organizować częściej, gdyż pozwalają 
one na szersze poznanie problemów bardzo dużej 
grupy mieszkańców Siedlec, którzy zamieszkują 
w zasobach spółdzielczych.

ALP
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Obserwowanie merytorycznego przebiegu Walnych 
Zebrań, realizowanych w częściach, zgodnie z nowymi 
zasadami wpisanymi w statut SSM, a wynikającymi 
ze znowelizowanego „Prawa spółdzielczego”, nie tylko 
nastręczało wiele trudności, ale raz jeszcze potwierdziło 
prawdę o koszmarnym dyktacie prawa stanowionego. 
Kto pamięta Walne Zebrania w latach minionych, ten 
potwierdzi, że były one znakomitą okazją do poznania 
opinii wszystkich przez wszystkich, podejmowania de-
cyzji przez wszystkich z myślą o wszystkich, kreowania 
planów, które nie krzywdziłyby nikogo, ale i szanowa-
łyby potrzeby tych bardziej potrzebujących wsparcia 
Spółdzielni, jako wspólnoty. Delegaci na Walne (jeszcze 
kilka lat temu) mieli rzadką okazję wysłuchania stanowisk 
poszczególnych grup członkowskich i podejmowania 
uchwał, które gwarantowały realizację zadań akcepto-
wanych przez większość spółdzielców.

W nowej formule - i być może na tym zależało posłom 
oraz senatorom - cząstkowe Walne Zebrania Członków 
koncentrują się na problemach lokalnych, dotyczących 
wyłącznie danej grupy członkowskiej, a „odpuszczają” 
debatę o problemach ogólnych, decydujących o kondycji 
ekonomicznej Spółdzielni, jako całości, o programach 
rewitalizacyjnych i modernizujących substancję miesz-
kaniową na wszystkich osiedlach, o kłopotach z polityką 
cenową prowadzoną przez spółki miejskie itp. i itd! 
Bardziej niż bilans, wyniki lustracji, poziom zadłużeń 
czynszowych, uczestników częściowych Walnych Zebrań 
interesowały doraźne kłopoty pojedynczych bloków, a 
nawet klatek schodowych. Może, dlatego tak wiele do wy-
słuchania mieli kierownicy poszczególnych administracji 
i tak mało pytań kierowanych było do przedstawicieli 
Rady Nadzorczej oraz Zarządu SSM.

Powie kto, że „bliższa ciału, koszula”! Prawda, ale 
- wszystkie grupy członkowskie stanowią jeden, spół-
dzielczy samorząd, jedną spółdzielczą wspólnotę celów 
oraz zadań. W rozdrobnieniu, w dezintegracji stajemy 
się słabszym partnerem wobec wszystkich podmiotów 
oraz samorządów współistniejących, współzależnych, 

współtworzących rzeczywistość i codzienność miasta 
Siedlce. Rozdrobnionych łatwiej skłócić, ograć, narzucić 
rozwiązania godzące w bezpieczeństwo socjalne i by-
towe spółdzielczych rodzin. Przykład? Choćby „prawo 
śmieciowe”! Szczęśliwie (dzięki zrywowi spółdzielców) 
poprawione przez samorząd miasta Siedlce, ale nadal 
wymagające społecznych konsultacji - zwłaszcza przy 
tworzeniu regulaminu odbioru nieczystości komunalnych 
ze spółdzielczych osiedli. Takich przykładów, gdy tracimy 
przez brak „spółdzielczej wspólnotowości” jest znacznie 
więcej. Wybrzmiała na jednym ze spotkań prawda, że 
występujący w imieniu i z upoważnienia Zarząd SSM 
coraz częściej dotkliwie odczuwa brak mocnego wsparcia 
od nas, spółdzielców - wszystkich! Stąd tak trudne bywają 
rozmowy z dostawcami mediów, usług, ze służbami 
porządkowymi, z urzędnikami i decydentami. Drzewiej 
moc Zarządu płynęła z jednomyślnego głosu wszystkich 
spółdzielców! Obecnie, coraz częściej, w sprawach waż-
nych dla ogółu, pojawia się dwugłos niechętnych sobie 
osiedli, grup członkowskich, a nawet pojedynczych dzia-
łaczy spółdzielczych. Gorzkie to doświadczenie, smutna 
refleksja i chyba ważny sygnał na przyszłość! 

Interesującą opinię o odbytym zebraniu Walnym 
Cząstkowym wyraził spółdzielca z Osiedla Tysiąclecia 
II etap. Na pytanie, co było na zabraniu, odparł – „drob-
nica”! W znaczącym procencie spółdzielcy podejmowali 
sprawy, które bez trudu można załatwić jedną wizytą w 
administracji osiedla lub w Zarządzie SSM. Przeciekająca 
rynna, uciążliwy sąsiad, sprzątanie klatek schodowych 
i piwnic, koszenie trawy, zachowanie ciszy nocnej, ot, 
proza życia. Nawet wiedzę o realnych korzyściach wyni-
kających z termomodernizacji bloków uzyskać łatwiej w 
Zarządzie niż podczas zebrań. W biurach są dokumenty, 
analizy, tabelki i wszystko można zweryfikować, o wszyst-
ko zapytać, wszystko wyjaśnić. Uzyskaniu oczekiwanych 
informacji nie służą zebrania, których porządek i przebieg 
służy przede wszystkim ocenom ogólnym, przyjęciu 
sprawozdań, rozliczeniu efektów minionego roku. 

Dziwi, bo dziwić musi, mała liczba wniosków, które 
dotyczyłyby spraw ogólno spółdzielczych. Przyjęto i prze-
głosowano natomiast wiele wniosków, które dotyczyły 

bardzo szczegółowych spraw – dziur w chodnikach, ko-
rzystania z parkingów, problemu gniazdowania ptaków, 
wymiany żarówek itp. Nikt nie zapytał o pomysły na ob-
niżenie poziomu zadłużenia wynikającego z niepłacenia 
czynszu przez spore grono spółdzielców. A problem jest i 
to wcale nie dotyczy spółdzielców, którzy mają „chwilowe 
przejściowe” kłopoty z wnoszeniem opłat. Jest margi-
nes „cwaniactwa czynszowego”, które reaguje dopiero 
wtedy, kiedy grozi wykluczenie z SSM lub eksmisja z 
mieszkania! Dwa samochody, działka rekreacyjna, a ... 
dług czynszowy, że hej! Kto za „cwaniaków” płaci? My 
wszyscy, bo przecież za wodę, ciepło, gaz SSM otrzymuje 
jedną fakturę, którą musi zapłacić, a następnie pieniądze 
odzyskać z wpłat zalegających spółdzielców. Spółki nie 
pytają, tylko wystawiają rachunki. Zatem, aby zapłacić, 
my musimy założyć za niepłacących. Karuzela się kręci 
a skala „zakładania” za niepłacących wcale mała nie jest. 

To tylko sygnały, które można było odnotować po 
cząstkowych Walnych Zebraniach grup członkow-
skich. Ze spraw istotnych i ważnych należy odnotować 
uchwalone zmiany w statucie SSM, w tym zmniejszenie 
liczby członków Rady Nadzorczej; zgodę na sprzedaż tzw. 
„Chemii”, czyli budynku, który rodził więcej kłopotów 
i wydatków niż generował zysku; zapowiedź nowych 
inwestycji mieszkaniowych i stałe unowocześnianie małej 
infrastruktury spółdzielczej, w tym wymiana oświetlenia 
klatek schodowych. Cieszyć musi udział przedstawicieli 
naszej Spółdzielni w pracach gremiów, które opiniują 
przyszłe nowelizacje prawa spółdzielczego. Tym sposobem 
może uda się uniknąć „genialnych pomysłów” poselskich, 
które nie jeden pasztet już nam zaserwowały i w niejedne 
wpędziły kłopoty. I na koniec ... zmartwienie! Frekwencja 
na częściowych Walnych Zebraniach była mizerna! Można 
zrozumieć, że każdy pracuje, ma ważne sprawy rodzinne, 
zdrowotne, a i czasami sił po prostu brakuje, ale. Jak ma-
wiali „rodziciele”! Dbałość o dach nad głową i o warunki 
życia to podstawowy obowiązek każdego człowieka. Nam 
dach nad głową zapewnia spółdzielcza wspólnota! Bądźmy 
więc jej członkami aktywnymi, zainteresowanymi, współ-
decydującymi. To naprawdę ważne!

Redakcja 

W ulotce kolportowanej wśród mieszkańców przez 
Urząd Miasta Siedlce, a zatytułowanej Nowy system 
śmieciowy w Siedlcach czytamy m. in: „Od 1 lipca 
2013 roku zmienia się system gospodarowania odpa-
dami komunalnymi. Nowy system obejmie wyłącznie 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 
poszczególnych sektorach gospodarowania odpadami; 
odpady wytworzone przez  mieszkańców odbierze 
i wywiezie przedsiębiorca wybrany przez Miasto w 
drodze przetargu; przedsiębiorca odbierze każdą 
ilość odpadów: zmieszanych i selektywnie zebranych; 
przedsiębiorca wybrany przez Miasto wyposaży nieru-
chomość w pojemniki/worki do gromadzenia odpadów 
komunalnych; właściciele nieruchomości nie będą 
już podpisywać indywidualnych umów z firmami na 
odbieranie odpadów; Miasto będzie pobierało opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytwa-
rzanymi przez mieszkańców; Mieszkańcy zbierający 
odpady selektywnie będą płacić mniej… Druk dekla-
racji o wysokości opłaty dostarczy Miasto Siedlce. W 
deklaracji należy zdecydować czy zbieranie odpadów 
odbywać się będzie w sposób selektywny, czy zmie-
szany. Od tej decyzji będzie zależała wysokość opłaty. 
Jeśli jest Pani/Pan członkiem spółdzielni deklarację 
złoży za Panią/Pana zarząd spółdzielni. Jak segregujemy 
odpady? PAPIER I TEKTURA: gazety, czasopisma, 
zeszyty, książki w miękkich okładkach lub usuniętymi 
twardymi okładkami, kartony, tekturę oraz zrobione 

z nich opakowania, torebki i worki papierowe, papier 
pakowy, papier szkolny i biurowy. CENNE RADY: usuń 
zszywki, metalowe części, naklejki, sznurki i plastikowe 
opakowania! Złóż na płasko pudła, pudełka oraz karto-
ny! Bardzo ważne jest, żeby papier nie był mokry – wil-
gotność to istotny parametr jego jakości. TWORZYWA 
SZTUCZNE, METALE, OPAKOWANIA WIELOMA-
TERIAŁOWE: zgniecione i puste butelki plastikowe po 
napojach, plastikowe opakowania po żywności (kubki 
po jogurtach, koszyczki po owocach) puste opakowania 
po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czy-
stości, czyste kanistry plastikowe, czyste worki foliowe, 
plastikowe zakrętki, puszki i drobny złom, opakowania 
po dezodorantach i lakierach do włosów, opakowania 
TETRA PAK (kartony po mleku, sokach).  CENNE 
RADY: Zgnieść butelki plastikowe, puszki aluminiowe 
i jeśli to możliwe inne opakowania! Zdejmij nakrętki i 
krążki z szyjek! Wrzucaj czyste opakowania! SZKŁO: 
butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, 
butelki po napojach alkoholowych, odpady ze szkła opa-
kowaniowego, słoiki, inne opakowania szklane (bez na-
krętek, zacisków, gumowych uszczelek) CENNE RADY: 
Nie tłucz szkła przed wrzucaniem do pojemnika! 
Wrzucaj czyste opakowania wolne od zanieczyszczeń 
metalami! Dokładne mycie szkła z resztek żywności 
nie jest konieczne, to samo dotyczy etykiet! ODPADY 
ZMIESZANE: pozostałości po segregacji odpadów 
komunalnych; resztki żywności, kurz po zmiataniu, 
worki od odkurzacza, artykuły higieny (wata, pieluchy, 
podpaski), szmaty, gąbki, ścierki do okien, zgaszone 
niedopałki papierosa, zapalniczki jednorazowe, żwir 
dla kota, piasek dla ptaków, ogarki świec, guma, dętki, 
segregatory, zwykłe żarówki (bez energooszczędnych) 
chusteczki jednorazowe, papier zatłuszczony lub za-
brudzony żywnością, naczynia żaroodporne, kieliszki, 

kryształy, porcelana (kubki, doniczki, talerze), mięso, 
kości, popiół). CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPA-
DÓW KOMUNALNYCH: zabudowa wielorodzinna: 
odpady zmieszane - co najmniej dwa razy w tygodniu. 
Papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, 
metale, opakowania z metali oraz opakowania wie-
lomateriałowe – co najmniej dwa razy w miesiącu. 
Szkło i opakowania ze szkła – co najmniej jeden raz 
w miesiącu. Meble i inne odpady wielkogabarytowe – 
według zapotrzebowania, jednak nie rzadziej niż jeden 
raz w miesiącu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 
pracownikom podmiotu odpowiedzialnego za odbie-
ranie odpadów w danym sektorze. Szczegółowy plan 
odbierania odpadów komunalnych (harmonogram) 
otrzymają Państwo od przedsiębiorcy, z którym Miast 
Siedlce podpisze umowę na odbieranie odpadów 
komunalnych w danym sektorze miasta”. W ulotce 
podano również Punkty selektywnej zbiórki odpadów 
takich jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
przeterminowane leki, zużyte baterie, zużyte opony i 
chemikalia. Informacje o miejscach i terminach zbiórki  
można uzyskać w poszczególnych administracjach. 
Tyle ulotka., która dość szczegółowo informuje o spo-
sobie zbierania i odbierania „wyprodukowanych” przez 
mieszkańców odpadów. Informacji jest sporo, ale czy 
sprostamy tym wymaganiom, to już zależy od każdego 
mieszkańca. Jest również wiele wątpliwości i pytań, 
które można by postawić. Jak choćby - w zabudowie wie-
lorodzinnej - odbiór odpadów zmieszanych odbywać się 
będzie dwa razy w tygodniu, natomiast papieru, tektury 
i tworzyw sztucznych co najmniej dwa razy w miesiącu. 
Z obserwacji i dotychczasowych praktyk wynika, że w 
wielu nieruchomościach (spółdzielczych) częstotliwość 
wywozu jest większa. Czy twórcy uchwały nie konsul-
towali  tej sprawy z poszczególnymi administratorami? 
A tak w ogóle pytań można by postawić wiele, ale po co 
krakać. Może nowego „prawa śmieciowego”  nie trzeba 
będzie szybko wyrzucić na śmietnik. Oby.             W.G

Aktualności Samorząd spółdzielczy

Z redakcyjnej poczty
Od jednego z mieszkańców Os. „Ogrody” 

otrzymaliśmy list w którym czytamy m.in.:  (pi-
sownia oryginalna)„Do napisania tych spostrzeżeń 
skłoniły mnie zachowania niektórych mieszkańców 
bloku przy  ul. Solskiego 6. Zdaję sobie sprawę, że 
podobne zachowania można zauważyć także w in-
nych blokach. Wyrzuca się przez okna butelki, a co 
gorsze wyrzuca się jedzenie, które niejednokrotnie 
długo zalega, bo ptactwo wszystkiego nie zjada. Na 
pewno nie zje zupy, ziemniaków, warzyw, owoców, 
czy kości. Te ostatnie tylko psy roznoszą po całym 
osiedlu. Trudno jest zrozumieć, że wyrzuca się bułki, 
chleb podczas gdy w wielu rodzinach brakuje tego. 
Czy tak trudno powiesić przy śmietniku w czystej 
torebce foliowej. Znajdą się tacy którzy chętnie 
wezmą. Można czasem zauważyć, że pojawiają się 
szczury po pożywienie i tylko patrzeć jak pojawia 
się w piwnicach. Ptaki niechętnie zjadają pieczywo, 
tym bardziej, że ono fermentuje w ich żołądkach 
powodując boleści i często prowadzi do śmierci. 
Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego przynaj-
mniej część zaśmiecających osiedle zrozumie swój 
błąd i zaprzestanie tych praktyk. Siedlce 3.06.2013”

Trudno nie przyznać racji naszemu czytel-
nikowi i zaapelować do mieszkańców, którzy to 
robią aby takich praktyk zaniechali. Jak twierdzą 
znawcy tematu, latem szczególnie nie powinno 
dokarmiać się ptaków, m.in. z powodu wysokiej 
temperatury, która jest idealnym środowiskiem 
dla rozwoju grzybów, pierwotniaków chorobo-
twórczych czy też bakterii. Najczęściej dokar-
miane są  gołębie. Ludzie, którzy dokarmiają te 
ptaki nie zdają sobie sprawy jakie problemy się z 
tym wiążą. Rzucając gołębiom np. biały chleb nie 
zdajemy sobie sprawy z tego, że dla tych ptaków 
może to oznaczać powolną śmierć, gdyż zalega on 
w ich żołądkach, a  zawarty w nim kwas powoduje 
problemy gastryczne, a w rezultacie ich śmierć. 
W lecie ptaki mogą znaleźć tyle pożywienia w 
naturze i nie ma potrzeby ich dokarmiania.

WG

Walne minęłoŚmieci po nowemu

Z dniem 1 lipca 2013r na terenie m. Siedlce 
zgodnie z informacją podaną przez UM będą 
funkcjonować następujące punkty zbiórki:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Parking przy ul. B. Chrobrego każda pierwsza 
sobota miesiąca godz. 9.00-15.00
Parking Os. Młynarska (pawilon handlowy)
każda druga sobota miesiąca godz. 9.00-15.00
Parking Skwer Niepodległości 2 (przed UM) 
każda trzecia sobota miesiąca godz. 9.00-15.00
Parking ul. Monte Cassino każda czwarta 
sobota miesiąca godz. 9.00-15.00
Parking ul. Czerwonego Krzyża każda piąta 
sobota miesiąca godz. 9.00-15.00

Chemikalia
Opakowania po farbach, lakierach rozpusz-

czalnikach, opakowania po preparatach do 
pielęgnacji drewna i środkach ochrony roślin, 
opakowania po środkach czystości i środkach 
do dezynfekcji, filtry oleju, oleje przepracowa-
ne, termometry rtęciowe, itp:
Parking ul. B. Chrobrego każda pierwsza 
sobota miesiąca parzystego godz. 9.00-15.00

Parking Os. Młynarska każda druga sobota 
miesiąca nieparzystego godz. 9.00-15.00
Parking Skwer Niepodległości każda pierwsza 
sobota miesiąca parzystego godz. 9.00-15.00
Parking ul. Monte Cassino
każda druga sobota miesiąca nieparzystego      
godz. 9.00-15.00

Przeterminowane leki

•	 Apteki na terenie Miasta Siedlce

Zużyte opony
Baza PUK Spółka z o.o. Brzeska 110. Każda 

druga sobota m-ca (bez świąt) godz. 8.00-15.00

Zużyte baterie 
•	 Pojemniki przy osłonach śmietnikowych na 

terenie osiedli mieszkaniowych
•	 Pojemniki w punktach prowadzących sprze-

daż baterii
•	 Zbiórkę baterii prowadzą również firmy we 

własnym zakresie
UWAGA! W/w wykaz dotyczy odpadów 

wytwarzanych w gospodarstwach domowych.

Wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów

Kto kogo przekona?
W ostatnim numerze naszej gazety stawiałem pytanie 

„kiedy powstanie jednolity tekst Ustawy o Spółdzielniach 
Mieszkaniowych i co nowego będzie zawierał?” Niestety, 
minęły kolejne miesiące i wszystko wskazuje na to, że Sejm 
nieprędko upora się z nową ustawą. Co prawda na 24 czerwca 
br. zapowiedziano czytanie wszystkich zgłoszonych projek-
tów na powołanej przez Sejm specjalnej komisji, w którym 
uczestniczyć będą przedstawiciele różnych organizacji zrze-
szających członków spółdzielni, jak również inne osoby (moja 
skromna osoba też tam będzie) zainteresowane tematem ze 
spółdzielni z całego kraju. Niestety o tym jak przebiegnie to 
spotkanie, ze względu na konieczność wcześniejszego odda-
nia obecnego numeru do składu, będę mógł napisać dopiero 
w kolejnym wydaniu naszej gazety.. W trakcie spotkania 
swoje racje – mam taką nadzieję – będą mogli przedstawić 
zarówno zwolennicy zgłoszonych projektów ustawy, jak i 
przedstawiciele organizacji domagających się radykalnych 
zmian. Jak dotychczas najwięcej kontrowersji wzbudził pro-
jekt PO, do którego najwięcej uwag zgłosił Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Mieszkaniowych. Krytyczne uwagi zgłosiły także 
Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Rada Sądownictwa 
oraz Prokurator Generalny. Wiele kontrowersji wywołuje 
pomysł PO aby spółdzielcze budynki przekształcić we 
wspólnoty mieszkaniowe, które powstawały by automatycz-
nie, gdy przynajmniej jedno mieszkanie w danym budynku 
uzyskało status prawa odrębnej własności. Po co ta zmiana? 
pytają przeciwnicy tego zapisu, przecież obecna ustawa o 
spółdzielniach mieszkaniowych pozwala założyć wspólnotę 
mieszkaniową. Przecież mieszkańcy poszczególnych bloków 
na wniosek większości właścicieli lokali taką wspólnotę mogą 
powoływać już od kilku lat. Tutaj ciśnie się na usta pytanie, 

komu ma służyć ten kontrowersyjny zapis? Czyżby lobby 
zarządców nieruchomości, czy deweloperów miałoby z tym 
coś wspólnego? Przecież spółdzielców nie trzeba traktować 
jak dzieci, którym wszystko należy podać gotowe. Przecież 
mamy demokrację, w której trzeba dać ludziom możliwość 
wyboru.. Pomimo, że od wielu lat istnieje w spółdzielniach 
możliwość zakładania wspólnot, jak informują media, takie 
przypadki należą do rzadkości. W jednym z wydań Gazety 
Wyborczej można było przeczytać „Czy wierzyć tym, którzy 
przekonują, że we wspólnocie opłaty są mniejsze - zwłaszcza 
jeśli budynkiem zarządza prywatna spółka. Tak może być, ale 
nie musi. W 2010 r. Instytut Rozwoju Miast przeprowadził 
badania, z których wynika, że mieszkańcy wspólnot miesz-
kaniowych faktycznie płacą mniej, ale średnio. Rozrzut tzw. 
Zaliczek mieszkaniowych jest bowiem bardzo duży – od 0,92 
do 4,84 za m kw.. Ale może to świadczyć zarówno o tym, że 
wspólnota świetnie gospodarzy, jak i że skąpi na naprawy 
i remonty. Nie da się wyrokować, że spółdzielnie są lepsze 
od wspólnot lub na odwrót. O wyborze powinna decydo-
wać specyfika nieruchomości, tzn. wiek i stan techniczny 
budynku, liczba lokali, to kim są mieszkańcy (ich status 
materialny, aktywność)” Niestety nie do wszystkich posłów 
te racje docierają. Dodam jeszcze jeden argument, na który 
rzadko zwraca się uwagę. Co się stanie ze wspólnotą, w której 
pojawi się kilku dłużników? Za kuriozalny wręcz uznawany 
jest proponowany przez PO sposób wybierania – w dużych 
spółdzielniach - prezesa  w wyborach bezpośrednich (tylko 
członkowie spółdzielni) wyznaczonych na dzień wolny od 
pracy. Czy ktoś zastanawia się jakie pociąga za sobą koszty 
poniesione na zorganizowanie kilku obwodów wyborczych, 
komisje, karty wyborcze itp?

Niektórzy członkowie spółdzielni twierdzą, że na 
podstawie obowiązującej ustawy nic nie mogą i że są całko-

wicie bezbronni. Niestety, to nieprawda. Dziś, na podstawie 
obowiązujących przepisów, spółdzielnia jest zobowiązana 
na żądanie zainteresowanego wiele danych w tym kalku-
lację wysokości opłat. Każdy posiadacz spółdzielczego 
mieszkania może zakwestionować podwyżkę opłaty na 
drodze sądowej. Trzeba po prostu znać statut i regulaminy 
obowiązujące w danej spółdzielni. Trzeba przychodzić 
na doroczne zebrania organizowane przez zarząd i radę 
nadzorczą. Przecież nie trudno chociaż raz w roku znaleźć 
trochę czasu aby dowiedzieć się co się w  spółdzielni dzieje. 

Myślę, że już dość języka nienawiści i taniego po-
pulizmu, który jest używany w stosunku do organów 
spółdzielni – jak powiedział jeden z uczestników V 
Kongresu Spółdzielczości. „Język ten porównujący Rady 
Nadzorcze i Zarządy do mafii, jest niedopuszczalny w 
demokratycznym państwie. Niektóre z proponowanych 
przez PO rozwiązań ustawowych to tani populizm, który 
ma uwolnić „ciemiężonych” członków. A „ciemiężcami” 
są przecież demokratycznie wybrane organy spółdzielni, w 
których pracuje wielu uczciwych obywateli naszego miasta 
czy kraju. Nieliczne przykłady niewłaściwych działań w 
niektórych spółdzielniach nie mogą być rozszerzane na 
całą branżę spółdzielczości mieszkaniowej. Przecież spół-
dzielnie mieszkaniowe mają olbrzymi potencjał i tylko od 
dobrego prawa zależy, czy zostanie on należycie wykorzy-
stany i czy będzie dobrze służył polskiemu społeczeństwu.

Z informacji jakie docierają z sejmowych kuluarów 
wynika, że prawdopodobnie pod uwagę brane są dziś pod 
uwagę dwa projekty tj. projekt PO i PiS z których może 
„urodzić” się ostateczny kształt nowej ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych, w którym spółdzielnie dostaną 
więcej możliwości decydowania o swoim i spółdzielców 
losie. Pożyjemy zobaczymy.                                            H.Ł. 
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Kolegium zwołane na podstawie § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni 
odbyło się w dniu 16 maja 2013  roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. 
3 Maja 28 w Siedlcach w składzie zgodnie z załączoną listą obecności 
– załącznik nr 1.

Kolegium potwierdza, że:
• Walne Zgromadzenie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzie-

lone na części w dniach: zwołane przez Zarząd SSM na podstawie 
§ 40 i § 42 Statutu Spółdzielni odbyło się w częściach od pierwszej 
do dwunastej,

• wg list obecności w Walnym Zgromadzeniu Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej podzielonym na części, udział wzięło łącznie 436 
członków Spółdzielni na 11.181 uprawnionych,

• Walne Zgromadzenie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzie-
lone na części), zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z 
przepisami Statutu i było zdolne do podejmowania prawomocnych 
uchwał bez względu na liczbę obecnych.

• Walne Zgromadzenie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzie-
lone na części obradowało wg przyjętego porządku obrad
Kolegium stosownie do § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni, na podstawie 

przedłożonych protokołów z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyj-
nej wybranych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Sie-
dleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielonego na części autoryzuje       
i potwierdza, które z uchwał zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.

Wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami Walnego Zgro-
madzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
•	 Uchwała	Nr	1 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej w Siedlcach podzielonego na części, w sprawie: wyboru 
delegata i zastępcę delegata na VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Uchwała	została	podjęta.

•	 Uchwała	Nr	2	Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części, w sprawie przyjęcia 
sprawozdania Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach za 2012 rok i wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej  
Spółdzielni za lata 2010-2011. Uchwała	została	podjęta.

•	 Uchwała	Nr	3 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części, w sprawie: przyjęcia 
sprawozdania Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sie-
dlcach za rok 2012. Uchwała	została	podjęta.

•	 Uchwała	Nr	4 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części, w sprawie: zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach za 2012 rok. Uchwała	została	podjęta.

•	 Uchwała	Nr	5	Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie podziału 
nadwyżki bilansowej za rok 2012. Uchwała	została	podjęta.

•	 Uchwała	Nr	6 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie oznaczenia 
najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. 
Uchwała	została	podjęta.

•	 Uchwała	Nr	7 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie udzielenia 
absolutorium inż. Romanowi Bogusławowi Oklińskiemu – Prezesowi 
Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2012. Uchwała	
została	podjęta.

•	 Uchwała	Nr	8 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie udzielenia 

absolutorium mgr Henrykowi Wilczewskiemu – Z-cy Prezesa – Głów-
nemu Księgowemu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2012. 
Uchwała	została	podjęta.

•	 Uchwała	Nr	9	Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części, w sprawie udzielenia 
absolutorium mgr inż. Michałowi Golik - Z-cy Prezesa Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 24 października 2012 r. do 31 
grudnia 2012 r. Uchwała	została	podjęta.

•	 Uchwała	Nr	10	Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części, w sprawie założeń 
organizacyjno-finansowych inwestycji Siedleckiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w Siedlcach na lata 2014 – 2015. Uchwała	została	podjęta.

•	 Uchwała	Nr	11 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części, w sprawie zbycia 
zabudowanej nieruchomości gruntowej na osiedlu „1000 Lecia” II etap 
przy ul. Wł. Jagiełły 27 w Siedlcach. Uchwała	została	podjęta.

•	 Uchwała	Nr	12	Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie  zbycia 
prawa własności lokalu mieszkalnego nr 61 przy ul. Żuławskiej 2 w 
Siedlcach. Uchwała	została	podjęta.

•	 Uchwała	Nr	13	Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie nieodpłatnego 
przekazania na rzecz Miasta Siedlce przyłącza kanalizacji sanitarnej 
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu „1000 Lecia” III 
etap przy ul. Mieszka I 14 w Siedlcach. Uchwała	została	podjęta.

•	 Uchwały	Nr	14	i	15 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie rozpa-
trzenia odwołania członków (ochrona danych) 

•	 Uchwała	Nr	16 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części, w sprawie  zmian 
zapisu § 37 ust. 2 Statutu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej wg 
Projektu 1a. Uchwała	została	podjęta.

•	 Uchwała	Nr	17	w sprawie zmian zapisu § 37 Statutu Siedleckiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej wg Projektu 1b. Zgodnie z § 42 ust. 5 do podjęcia 
uchwały o zmianie Statutu wymagana jest większość kwalifikowana 
2/3 głosów. Uchwała	nie	została	podjęta.

•	 Uchwała	Nr	18 w sprawie zmiany zapisu § 54 Statutu Spółdzielni 
ustanawiającego tryb głosowania nad absolutorium dla członków 
Zarządu wg Projektu 2. Zgodnie z § 42 ust. 5 do podjęcia uchwały 
o zmianie Statutu wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 
głosów. Uchwała	nie	została	podjęta.

•	 Uchwała	Nr	19 w sprawie zmiany liczebności Rady Nadzorczej wg 
Projektu 3a. Uchwała		została	podjęta.

•	 Uchwała	Nr	20. Zgodnie z § 42 ust. 5 do podjęcia uchwały o zmia-
nie Statutu wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów.
Uchwała	nie	została	podjęta.

Na tym protokół zakończono.
Protokół podpisali:

Pełny tekst protokołu znajduje się w biurze Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej ul. 3 Maja 28 oraz na stronie internetowej www.
ssm.siedlce.pl

Wyciąg z protokółu
z czynności Kolegium Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach 

podzielonego na części w dniach: 22 kwietnia 2013 r., 23 kwietnia 2013 r., 25 kwietnia 2013 r., 26 kwietnia 2013 r., 29 kwietnia 
2013 r., 30 kwietnia 2013 r., 06 maja 2013 r., 07 maja 2013 r., 08 maja 2013 r., (2 części), 09 maja 2013 r., 10 maja 2013 r.

Spółdzielczy Klub Kultury „Trójka”

„Bezpiecznie i zdrowo”
28maja 2013 r. w Spółdzielczym Klubie Kultury „Trójka” odbył się festyn
 pt. „Bezpiecznie i zdrowo”. Akcja została zorganizowana przez Sto-

warzyszenie KOS oraz Klub Kultury „Trójka„  a dofinansowana przez 
Urząd Miasta Siedlce. Sponsorami akcji była Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Siedlcach oraz  Sala Zabaw Młynek. Mimo niesprzyjającej pogody akcja 
częściowo została zorganizowana w budynku  a częściowo na powietrzu. 
Mnóstwo atrakcji przyciągnęło wiele rodzin z dziećmi. W części artystycznej  
wystąpiły dzieci z klubu „Trójka” ze studia wokalnego FEVER Magdaleny 
Chymos, grupy taneczne Ewy Furmaniak oraz grupa teatralna Katarzyny 
Flis w przedstawieniu „Czerwony kapturek”. W części edukacyjnej dzieci 
zostały przeszkolone z udzielania pierwszej pomocy  przez ratowników 
ze Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach a także wzięły 
udział w konkursach z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym prze-
prowadzonych przez  podinspektora Mariana Kurowskiego z Komendy 
Miejskiej Policji oraz Jerzego Chmielińskiego z Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Siedlcach. Ku radości wszystkie dzieci biorące udział 
w tych konkursach zostały nagrodzone. W części rozrywkowej akcji było 
wiele niespodzianek, dla najmłodszych przejażdżka kucykiem na terenie 
klubu. Dla nieco starszych dzieci było wiele konkursów sprawnościowych 
i edukacyjnych z nagrodami a dla wszystkich uczestników festynu słodki 
poczęstunek. Dodatkową atrakcją było bajkowe malowanie buziek dzieci. 
Wielkie zainteresowanie wśród uczestników festynu wzbudził kiermasz 
artystycznej twórczości dzieci. Podczas akcji powstały pamiątkowe zdjęcia 
wykonane przez członków grupy Wschodnie Projekty Fotograficzne. Cała 
impreza o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i rozrywkowym tuż 
przed Dniem Dziecka była wspaniałą okazją do wspólnej zabawy,  radości 
i świętowania dla rodzin z dziećmi.
Otwarcie wystawy rysunku sekcji plastycznej

14 czerwca w Centrum Kultury i Sztuki Scena Teatralna Miasta Siedlce 
odbyło się otwarcie wystawy rysunku sekcji plastycznej młodzieży, która 

pokazała roczny dorobek pracy twórczej w Spółdzielczym Klubie Kultury 
„Trójka”. Zajęcia w czasie roku szkolnego prowadził Ireneusz Parzyszek- wy-
bitny artysta rysunku satyrycznego. Na wystawę przybyli goście zaproszeni, 
rodzina, znajomi młodych talentów. Były podziękowania, ciepłe słowa oraz 
gratulacje. Wszyscy uczestnicy obdarowani zostali katalogiem z pracami 
młodych artystów, dla których ta wystawa była niecodzienną okazją do  
zaprezentowania swojego dorobku artystycznego szerszej publiczności. 
Wystawa potrwa do końca lipca.
Zajęcia wakacyjne w klubie „Trójka”

Spółdzielczy Klub Kultury „Trójka” oraz Stowarzyszenie KOS przygo-
towało ofertę wakacyjną dla dzieci szkolnych dofinansowaną Urząd Miasta 
Siedlce. Przez cały sierpień 01-30.08.2013r. w godzinach 10.00-14.00 dzieci 
będą pod opieką wychowawców, którzy zapewnią im różnorodne zajęcia.  
W programie zajęć przewidziano: zajęcia artystyczne, przegląd plastyczny, 
zajęcia sportowe, gry logiczne, wyjście do kina, wyjście do Sali Zabaw Mły-
nek, wyjścia na basen. Zapisy na zajęcia wakacyjne odbywają się w dniach 
10-28 czerwiec oraz 22-31 lipiec w godzinach 10.00-15.00 w siedzibie klubu 
lub tel. 25 64 369 36.

Małgorzata Maciejewska

Klub „Lech” dzieciom

Wakacje pachnące latem
Pierwsze półrocze 2013 roku dobiega końca. Wyjątkowo bogata oferta 

zajęć kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych cieszyła się dużym 
zainteresowaniem uczestników (plastyka, taniec, teatr, język angielski, koło 
seniora, koło szachowe, koło brydżowe, świetlica klubowa, warsztaty poetyc-
kie, muzyczne spotkania z poezją, malarstwo olejne, aerobik). Równolegle, 
od stycznia 2013 roku do końca czerwca 2013 r. zrealizowaliśmy częściowo 
zadanie publiczne DOBRO NASZEGO DZIECKA z zakresu profilaktyki 
i promocji zdrowia, sfinansowane  z budżetu miasta. Jak zatem sam tytuł 
sugeruje, Spółdzielczy Klub Lech stawiał na systematyczne kształtowanie 
umiejętności artystycznych i twórczych dzieci i młodzieży, na ukazywanie 
sposobów spędzania czasu wolnego od nauki, na ich edukację, na ich prze-
myślany rozwój, na dostosowanie do wieku form i metod pracy nauczycieli. 
Zrealizowano następujące bloki tematyczne: bajkoterapia, malowanie na 
szkle i jedwabiu, zajęcia manualno-plastyczne, zajęcia teatralno-muzyczne, 
teatr tańca-terapia ruchem, szachy i warcaby, pogadanki z uczestnikami na 
temat zagrożeń „Lekcje życia”, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównu-
jące braki w nauce świetlicy klubowej, edukacyjno-wychowawcze i grupowe, 
praca indywidualna i grupowa z dziećmi i młodzieżą, ćwicząca asertywność, 
budująca właściwe wzorce zachowań, informująca o zagrożeniach-alkohol, 
papierosy, narkotyki  oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Troska o atrakcyj-
ność i systematyczność spotkań przyczyniła się do pozyskania i zwiększenia 
liczby uczestników.

Dnia 8 czerwca 2013r. odbyła się jednodniowa wycieczka autokarowa 
do Białowieży dla członków koła Seniora Fantazja, działającego przy klubie 
Lech. Na atrakcyjny program wycieczki złożyło się m.in. zwiedzanie biało-
wieskiego muzeum i rezerwatu. Dnia 25 czerwca 2013 r. o godz. 1700 odbyło 
się w naszym klubie uroczyste zakończenie roku kulturalno-oświatowego i 
powitanie zbliżających się wakacji. Dzieci – uczestnicy formacji tanecznych, 
śpiewających, teatralnych, plastycznych miały możliwość zaprezentowania 
swoich  umiejętności. Uroczysta gala połączona była ze łzami wzruszenia 
i radości. Zgromadzone audytorium nagrodziło występy dzieci gromkimi 
brawami i owacjami.

Pragnę przedstawić Państwu krótką charakterystykę zajęć – propozycji 
kulturalnych na zbliżające się wakacje 2013 r. w klubie Lech. W lipcu, od 
poniedziałku do piątku w godz. 1000 – 1400 organizowany jest wakacyjny 
wypoczynek dzieci, podczas którego uczestnicy będą mieli zapewnioną 
opiekę instruktorów – wychowawców oraz udział w różnego rodzaju 
zajęciach: rekreacyjno – sportowych, przeglądach plastycznych, tańcach 
i zabawach przy muzyce, zabawach logopedycznych, zabawach w języku 
angielskim, wyjścia do kina, biblioteki i sali zabaw. Serdecznie zapraszamy 
dzieci w wieku 6-12 lat. Przyjmujemy zapisy od 15 czerwca 2013 r. (tel. 644 
39 15) lub w siedzibie klubu .przy ul. Chrobrego 4. Projekt dofinansowany 
przez Urząd Miasta Siedlce.

 Anna Magryta

Sekretarz	
Walnego Zgromadzenia  
Siedleckiej Spółdzielni

Mieszkaniowej w Siedlcach

Przewodniczący	
Walnego Zgromadzenia  
Siedleckiej Spółdzielni

Mieszkaniowej w Siedlcach

http://www.ssm.siedlce.pl
http://www.ssm.siedlce.pl
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Na ostatniej Sesji Rady Miasta Siedlce, Radni 
przyjmowali sprawozdania z działalności spółek, 
które są własnością Miasta Siedlce. Najwięcej 
dyskusji wywołało sprawozdanie Przedsiębiorstwa 
Energetycznego. W relacji z sesji zawartej w Życiu 
Siedleckim (wydanie z 31 maja br.) czytamy m.in. 
„Przekręty czy arytmetyka? – Koszt zużycia gazu 
ziemnego w roku 2011 wyniósł około 25 mln, za rok 
2012 – prawie 48 mln zł. Gdzie tu jest błąd, bo za gaz 
zapłaciliśmy niemal dwukrotnie więcej, a produko-
waliśmy podobną ilość energii elektrycznej i energii 
cieplnej. Chciałbym się dowiedzieć co się stało? 
pytał rady Sylwester Czyżyk. – Miała na to wpływ 
podwyżka cen gazu (ponad 30 proc.) i zwiększenie 
produkcji. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, nie 
płacimy za gaz niepotrzebnie. To tylko i wyłącznie 
arytmetyka – wyjaśniał Krzysztof Figat, prezes PEC. 

Jeżeli to tylko arytmetyka to aż dziw bierze, że nikt 
błędu nie dostrzegł (komisje RM) i nie skorygował tyl-
ko takie sprawozdanie przedstawił do zatwierdzenia. 
Dziwią też z wyjaśnienia prezesa PE, który tłumaczy 
na sesji, że gaz zdrożał ponad 30%, a w sprawozdaniu 
przedstawionym do zatwierdzenia mówi się o prawie 
20-to procentowej podwyżce (19,6% -strona 90 spra-
wozdania). Przecież 10% różnicy to już milionowe 
kwoty.  Na pewno wyjaśnienia wymagają niektóre 
dane zawarte  w sprawozdaniu, gdyż nasuwają one 
wiele wątpliwości. Porównując rok 2011 do 2012 w 
sprawozdaniu czytamy, że w 2011 r PE (elektrocie-
płownia) wyprodukowało 400 073 GJ energii cieplnej 

za którą otrzymało zapłatę w wysokości 43.314.982 
zł oraz 71 006 MWh energii elektrycznej za którą 
otrzymało 24.894.465zł. Na w/w produkcję zużyto 
gazu ziemnego za 25.712.199zł. Natomiast w roku 
2012 dane te w sprawozdaniu wyglądają następują-
co: PE  wyprodukowano 410 830GJ energii cieplnej 
za którą otrzymało 47.093.854zł oraz 87 688MWh 
energii elektrycznej za którą otrzymało 28.374.196zł. 
Na w/w produkcję zużyto gazu za 48.119.068zł. Tak 
mówią tabele w sprawozdaniu firmy. Jeżeli źle je 
odczytaliśmy to z góry przepraszamy, a jeżeli nie, to 
skąd takie zużycie. Czyżby gaz się ulotnił?

Warto również zastanowić się nad tym czy inwesty-
cja, która kosztowała ponad 50 mln zł była inwestycją 
trafioną? - jak pytał na sesji M. Dobijański. Pytanie tym 
bardziej zasadne, gdyż jak wynika ze sprawozdania PE 
nowe turbiny nie pracują i wg podanych informacji stać 
będą aż do jesieni. Prezes PE co prawda oświadczył, 
że za decyzję o zakupie turbin „bierzemy całkowitą 
odpowiedzialność”. - To dobrze, ale co będzie jeżeli 
wspomniane przez prezesa opóźnienia przy nowelizacji 
prawa energetycznego nie prędko ujrzą światło dzienne i 
kto weźmie „całkowitą odpowiedzialność" za nasze kie-
szenie? Przecież inwestycja została wykonana i na dzień 
dzisiejszy nie przynosi planowanych korzyści, a tworzy 
koszty. Kto za to zapłaci?. Tłumaczenie władz miasta, 
„że kryzys gospodarczy nie będzie trwał wiecznie, a 
inwestycja jest na lata i że kiedyś odbijemy się od dołka 
i energia będzie potrzebna” mieszkańców miasta, którzy 
za energie płacą nie zadawala. - Panowie, biednych, 
a takich jest wielu, nie interesuje, że dziś można już 
zamówić i opłacić wycieczkę na orbitę okołoziemską, 

w którą można będzie wyruszyć za kilka lat. Wielu 
z nas zastanawia się jak przeżyć następny miesiąc, 
a energia elektryczna która miała być produkowana, 
w założeniach miała spowodować stabilizację wyso-
kości opłat za centralne ogrzewanie, która w ostatnich 
dwóch latach wzrosła o prawie 17%. Mówienie zaś 
że mamy „najtańsze” ciepło w mieście jest dlatego 
prawdą, że nie mamy innego producenta energii 
i propagowanie tego hasła nie do końca jest prawdziwe. 
Mówienie również, „że kiedy w Siedlcach była podej-
mowana decyzja o przystąpieniu do budowy elektrocie-
płowni na bazie gazu, istniała perspektywa, że energia 
będzie sprzedawana do sieci ogólnokrajowej. W tej 
chwili - ze względu na przepisy - byłoby to nieopłacalne”.  

Zgadzam się tylko z jednym, że energia sprzeda-
wana musi być dostarczana do sieci krajowej, innej 
możliwości nie ma, ale czy decyzja o rozbudowie 
o kolejne 3 bloki (dwa gazowe i jeden parowy) 
podjęta w roku 2010 była trafna? Nad tym bym się 
zastanowił. Dziś wiemy jedno. Biorąc tylko pod 
uwagę kwotę amortyzacji nowej inwestycji to koszty 
produkcji przedsiębiorstwa wzrosną średniorocznie 
o kilka milionów zł. Ale cóż nie zostało nam nic in-
nego - jak mówią niektórzy - tylko czekać na koniec 
kryzysu. Wtedy może się polepszy? Poczekamy. Ale 
dlaczego za to czekanie musimy płacić?  

Miejmy jednak nadzieję, że sprawa z ilością 
zużytego gazu się wyjaśni, o czym poinformujemy 
w następnym wydaniu gazety - (gazeta oddana do 
druku16.06.2013r) 

H. Ładno 

InformacjeSpółdzielcze informacje

Adres budynku
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BŁONIE 4 30 70 84
BŁONIE 8 32 62 75
BŁONIE 11 57 111 133
BŁONIE 13 57 118 155
CZER.KRZYŻA 24 57 110 130
RYNKOWA 3 20 34 35
RYNKOWA 5 20 43 50
RYNKOWA 7 20 37 42
RYNKOWA 11 29 51 50
CZER.KRZYŻA 39 119 198 219
11 LISTOPADA 32 140 250 285
J. SOBIESKIEGO 4 100 182 187
OSIEDLOWA 4 100 189 198
OSIEDLOWA 6 20 42 41
S. BATOREGO 1 80 180 226
S. BATOREGO 3 67 102 118
S. BATOREGO 5 25 43 48
S. BATOREGO 7 25 51 55
SOKOŁOWSKA 58 25 39 52
SOKOŁOWSKA 60 25 43 55

SOKOŁOWSKA 62 68 130 147
SOKOŁOWSKA 70 99 171 193
SOKOŁOWSKA 80 25 51 53
SOKOŁOWSKA 84 25 41 51
SOKOŁOWSKA 88 68 114 137
W. JAGIEŁŁY 13 25 50 58
W. JAGIEŁŁY 15 25 46 51
W. JAGIEŁŁY 17 101 194 223
W. JAGIEŁŁY 19 80 179 222
W. JAGIEŁŁY 21 100 181 199
W. JAGIEŁŁY 23 80 189 239
W. JAGIEŁŁY 25 68 117 111
CHROBREGO 1 44 77 86
CHROBREGO 2 100 218 261
CHROBREGO 3 30 69 75
CHROBREGO 4 99 184 221
CHROBREGO 5 30 64 70
CHROBREGO 6 60 136 165
CHROBREGO 7 68 143 160
CHROBREGO 8 60 137 172
CHROBREGO 9 68 138 165
CHROBREGO 10 40 71 87
CHROBREGO 12 40 99 114
CHROBREGO 14 100 222 248

CHROBREGO 15 100 189 211
CHROBREGO 19 65 133 150
CHROBREGO 21 65 148 191
MIESZKA I 2 30 79 91
MIESZKA I 4 30 75 94
MIESZKA I 6 60 132 167
MIESZKA I 8 60 137 150
MIESZKA I 10 60 156 202
MIESZKA I 16 65 146 167
MIESZKA I 18 30 74 77
MIESZKA I 20 30 79 77
MIESZKA I 22 52 67 66
MIESZKA I 26 60 74 76
ŻYTNIA 26 100 232 283
SOKOŁOWSKA 77 30 71 76
SOKOŁOWSKA 79 40 81 83

BOH. GETTA 4 6 13 15

B.I.ŚWIRSKIEGO 14 71 148 163

CZER.KRZYŻA 32 21 42 43

CZER.KRZYŻA 30 35 80 92

CHROBREGO 11 106 220 214

TEATRALNA 5 12 16 13

GRANICZNA 25 28 47 39

Korzystając z okazji dokładnego ( w miarę) policzenia mieszkańców 
zasobów spółdzielczych w związku z ustawą śmieciową i porównania ilości 
osób zgłoszonych w spółdzielni do ilości osób zameldowanych w biurze 
meldunkowym doszliśmy do wniosku, że w bardzo wielu przypadkach ilości 
te znacznie się różnią. Poniżej podajemy wykaz wszystkich bloków SSM z 
którego można te różnice odczytać. Zdajemy sobie sprawę, że w wielu przy-
padkach różnice wynikają z przyczyn obiektywnych, jak np. przebywania 
wielu osób poza granicami kraju, czy na uczelniach w innych miastach,  ale 

czy wszędzie? Warto pamiętać, że niektóre naliczenia czynszowe dokonywa-
ne są w zależności od ilości osób, jak np. zużycie gazu. Innym jeszcze proble-
mem są lokale wynajmowane, w których np. -jak informują niejednokrotnie 
naszą redakcję mieszkańcy – zameldowana jest jedna osoba a praktycznie 
zamieszkuje więcej osób. Takie przypadki powinniśmy piętnować, bo niby 
dlaczego uczciwi w większości mieszkańcy mają płacić za swojego sąsiada? 
Niżej przedstawione tabele przedstawiają stan na dzień 30. maj 2013r.

red.

Kto mija się z prawdą?

ADM 1

CZACKIEGO 3 20 39 46
CZACKIEGO 5 20 36 34
CZACKIEGO 11 30 43 41
CZACKIEGO 13 20 40 46
KIEPURY 1 21 29 32
KIEPURY 2 21 28 26
PL.1000-LECIA 15 19 33 35
PL.1000-LECIA 16 20 35 33
SIENKIEWICZA 43 18 35 31
SIENKIEWICZA 45 16 27 29
3-GO MAJA 46 29 57 58
3-GO MAJA 46 A 29 51 52
3-GO MAJA 52 12 15 16
KILIŃSKIEGO 24 33 58 57
HOZERA 2 76 136 149
HOZERA 4 80 177 196
ORLICZ-DRESZERA 9 80 153 175
ORLICZ-DRESZERA 11 80 156 186
ORLICZ-DRESZERA 13 81 141 155
ORLICZ-DRESZERA 15 45 85 93

ORLICZ-DRESZERA 17 76 138 152
ŚCIEGIENNEGO 2 40 70 68
ŚCIEGIENNEGO 4 24 36 41
SŁONECZNA 5 45 75 75
FORMIŃSKIEGO 16 59 120 123
CHAŁUBIŃSKIEGO 2 29 46 47
CHAŁUBIŃSKIEGO 4 29 55 58
KILIŃSKIEGO 31 16 22 21
WOSZCZEROWICZA 1 60 96 99
WOSZCZEROWICZA 3 60 102 103
WOSZCZEROWICZA 5 110 202 218
WOSZCZEROWICZA 7 60 105 106
FLORIAŃSKA 24 17 29 26
SIENKIEWICZA 3 24 39 47
3-GO MAJA 14 24 40 35
PUŁASKIEGO 1/3 16 28 32
SOLSKIEGO 4 45 85 92
SOLSKIEGO 6 45 90 87
SIENKIEWICZA 29 24 64 74
SIENKIEWICZA 30 34 66 62

3-GO MAJA 36 75 145 157
3-GO MAJA 40 45 81 88
KILIŃSKIEGO 5 39 64 65
MŁYNARSKA 10 50 140 165
MŁYNARSKA 12 20 62 69
MŁYNARSKA 18 90 177 206
MŁYNARSKA 20 68 162 183
MŁYNARSKA 22 66 135 152
MŁYNARSKA 24 90 177 198
S.WYSZYŃSKIEGO 8 90 167 191
S.WYSZYŃSKIEGO 10 90 168 186
S.WYSZYŃSKIEGO 12 90 156 183
S.WYSZYŃSKIEGO 21 40 91 102
S.WYSZYŃSKIEGO 25 30 62 79
FLORIAŃSKA 7 34 65 86
10-LUTEGO 4/6 23 69 69
3-GO MAJA 18 9 20 25
IWASZKIEWICZA 2 66 175 197
10-LUTEGO 35 2 4 4
10 LUTEGO 37 1 2 2

ADM 2

PODLASKA 2 30 81 97
PODLASKA 4 30 94 112
PODLASKA 6 30 86 103
PODLASKA 12 272 560 633
KURPIOWSKA 1 80 187 215
KURPIOWSKA 2 70 181 209
KURPIOWSKA 4 80 201 224
KURPIOWSKA 5 30 81 93
KURPIOWSKA 6 80 205 241
KURPIOWSKA 7 30 82 93
MAZURSKA 3 40 106 126
MAZURSKA 4 80 208 243
MAZURSKA 5 40 90 120
MAZURSKA 8 41 117 126
MONTE CASSINO 33 40 108 127
MONTE CASSINO 35 40 93 110
MONTE CASSINO 37 40 93 112
PODLASKA 59 4 10 10
PODLASKA 61 4 8 7
PODLASKA 63 4 8 7
PODLASKA 65 4 10 9
ROMANÓWKA 19 47 73 40
POMORSKA 1 83 199 236
POMORSKA 2 82 193 226
POMORSKA 3 82 208 238
POMORSKA 4 81 211 234
POMORSKA 5 80 211 237
POMORSKA 7 28 76 93
POMORSKA 9 32 82 93
WODNIAKÓW 5 36 49 19
KASZUBSKA 3 40 109 128

KASZUBSKA 5 40 117 135
ŻUŁAWSKA 2 81 190 222
ŻUŁAWSKA 3 32 84 94
ŻUŁAWSKA 5 32 86 92
BIESZCZADZKA 1 40 96 108
BIESZCZADZKA 2 30 94 104
BIESZCZADZKA 3 40 100 103
BIESZCZADZKA 4 30 77 92
BIESZCZADZKA 5 30 89 97
BIESZCZADZKA 6 30 83 100
KARPACKA 4 80 184 212
UNITÓW PODL. 11 66 145 162
POZNAŃSKA 14 23 52 47
POZNAŃSKA 16 30 57 57
KASZUBSKA 1 44 108 103
WARSZAWSKA 125 50 76 73
KASZUBSKA 1 A 40 99 101
WARSZAWSKA 123 29 67 67
WODNIAKÓW 8 42 83 73
WODNIAKÓW 6 40 70 74
WODNIAKÓW 4 24 45 39
ROMANÓWKA 7 40 97 106
ROMANÓWKA 9 16 41 43
ROMANÓWKA 11 43 107 121
ROMANÓWKA 13 40 111 121
ŻEGLARSKA 6 24 70 70
WARSZAWSKA 129 47 103 108
WARSZAWSKA 127 16 35 32
ŻEGLARSKA 4 28 68 72
WODNIAKÓW 7 28 66 73
POZNAŃSKA 12 40 102 110

UNITÓW PODL. 6 32 79 100
UNITÓW PODL. 8 8 29 25
UNITÓW PODL. 12 32 76 89
UNITÓW PODL. 10 49 116 128
UNITÓW PODL. 2 24 70 79
ROMANÓWKA 15 32 85 103
KASZUBSKA 2 76 174 184
ROMANÓWKA 17 24 63 82
UNITÓW PODL. 1 16 41 53
UNITÓW PODL. 3 40 109 122
WODNIAKÓW 2 44 77 58
NIEPODLEGŁOŚCI 2 49 134 157
ROMANÓWKA 3 32 91 107
ROMANÓWKA 1 32 80 91
NIEPODLEGŁOŚCI 8 24 59 75
UNITÓW PODL. 5 16 43 54
NIEPODLEGŁOŚCI 4 28 66 83
NIEPODLEGŁOŚCI 6 44 110 143
NIEPODLEGŁOŚCI 12 32 100 116
UNITÓW PODL. 13 16 56 68
POZNAŃSKA 6 20 47 55
NIEPODLEGŁOŚCI 16 28 67 92
NIEPODLEGŁOŚCI 14 24 63 73
NIEPODLEGŁOŚCI 22 32 96 103
POZNAŃSKA 8 20 51 59
POZNAŃSKA 2 40 123 138
UNITÓW PODL. 15 20 42 49
NIEPODLEGŁOŚCI 20 32 96 111
POZNAŃSKA 10 20 52 63
NIEPODLEGŁOŚCI 18 25 62 70

ADM 3

Co z tym gazem?



8 LIPIEC 2013 MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI

www.ssm.net.pl

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


