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Co po odbytym Walnym Zgromadzeniu? 
Kilka refleksji i spostrzeżeń, które warto wziąć 
sobie do serca i być może za rok aktywniej włączyć 
się do współdecydowania o Naszej Spółdzielni!

Nie budziły emocji sprawozdania z mery-
torycznej działalności w 2014 roku organów 
statutowych. Do informacji o dokonaniach Rady 
Nadzorczej i Zarządu pytań w zasadzie było nie-
wiele. Podobnie potraktowane zostały sprawoz-
dania finansowe, chociaż musi budzić niepokój 
(nadal) spore zadłużenie czynszowe. Zbyt liczne 
jest grono tych Spółdzielców, którzy od miesięcy, 

a nawet lat zalegają z opłatami czynszowymi, co 
przy metodach rozliczeń z dostarczycielami me-
diów oraz usługodawcami musi mieć, i ma, duży 
wpływ na ogólną kondycją oraz możliwości roz-
wojowe SSM. Chyba czas, by wypracować nowy, 
bardziej skuteczny sposób na egzekwowanie 
„długów czynszowych”, który przyniesie lepsze 
efekty w ściąganiu tych zadłużeń.

Kilku malkontentów narzekało na realizo-
wany od kilku lat program ocieplania spółdziel-
czych bloków! Wskazywano na stronę kosztową 
całego przedsięwzięcia, w tym konieczne inwe-

stowanie środków z funduszu remontowego 
na równoczesną modernizację lub renowację 
klatek schodowych, balkonów, piwnicznych 
okien itp. Prawda jest taka, że gdyby SSM nie 
wykorzystała sprzyjającej termomodernizacji 
polityki państwa wykreowano by szybko zarzut 
o „przegapionej szansie na ...” i niegospodar-
ności. Tymczasem cieszy estetyka ocieplonych 
bloków, a Spółdzielcy coraz częściej i chętniej 
podkreślają odczuwane w kieszeni oszczęd-
ności! Do ocieplenia pozostaje coraz mniej 
bloków. Problemem zapewne są możliwości 
pozyskiwania tanich kredytów, ale wydaje się, że 
większym ... „sąsiedzka zgoda na...”! Nie miejsce, 
by wyliczać przykłady, ale zdarza się, że „ktoś” 
wie najlepiej, jest wszechwiedzący i tak zamiesza 
sąsiadom w głowach, iż ci boją się podpisywać 
wniosku o ocieplenie ICH bloku. No cóż! Może 
ekonomiczne efekty i konkretne oszczędności 
u tych, którzy „już są po” przekonają, że warto, 
że trzeba, że czas posłuchać własnego rozumu, 
a nie „emocjonalnych argumentów” bardzo 
nielicznych podpowiadaczy!

Podczas Walnego Zgromadzenia SSM po-
dzielonego na części duże emocje wzbudziło 
zapytanie Zarządu o ewentualną zgodę Spółdziel-
ców na sprzedaż zabudowanej nieruchomości na 
osiedlu „Orlicz-Dreszera”. Argumenty ekono-
miczne nie wystarczyły! Uchwały nie podjęto! 
Wygląda na to, że podobnie jak to się dzieje z 
budynkiem „Chemii” przy ul. Sokołowskiej, tak 
i pawilon na Orlicz-Dreszera po prostu się roz-
sypie. SSM nie zaangażuje środków finansowych 
na kapitalny remont, bo takich zwyczajnie nie 
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Dokończenie str. 2

CZAS PODSUMOWAŃ ... CZAS PYTAŃ...
Od 20 kwietnia do 4 maja 2015 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (podzielone 
na części), podczas którego dokonano podsumowania działalności w 2014 roku oraz udzielono absolutorium Zarządowi 
SSM. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w gablotach, w lokalach administracyjnych, na stronie interneto-
wej, a także w naszej gazecie „Między nami Spółdzielcami”. To ważna informacja, ponieważ - oceniając frekwencję na 
poszczególnych zebraniach - szaleństwa nie było! Na prawie 11000 uprawnionych członków SSM udział wzięło łącznie 
423, co stanowi 3, 93% ogółu uprawnionych. 
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ma! Przychody z umów i dzierżaw wystarczały 
dotąd na doraźne remonty, likwidowanie szkód 
technicznych, łatanie dziur! No cóż, wola Rady 
Mieszkańców osiedla „Orlicz-Dreszera”, choć sła-
bo uzasadniona i z lekka demagogiczna uzyskała 
wsparcie Spółdzielców! Zbycia nieruchomości 
zatem nie będzie!

Chwaląc ideę zgłoszoną przez grupę 
Członków SSM osiedla III etap 1000-lecia, by 
Rady Mieszkańców organizowały comiesięcz-
ne spotkania z mieszkańcami (co w obecnym 
stanie prawnym jest absolutnie możliwe do 
realizacji), uczestnicy Walnego Zgromadzenia 
nie podzieli opinii, że należy dokonać zmiany 
w statucie Spółdzielni! Pomijając względy pro-
ceduralny, koszty rejestracji zmian i wydruku 
uzupełnionego statutu, trudno zaakceptować 
zapis, który z już istniejącej możliwości uczy-
niłby „obligatoryjny obowiązek”! Każda Rada 
Mieszkańców doskonale wie, że może zwołać 
zebranie mieszkańców w każdej chwili! Tak 
się czyni, gdy na osiedlu pojawiają się ważne 
sprawy do omówienie i wymagające opinii 
mieszkańców. Zawsze, gdy pojawia się powód, 
zebrania zorganizować można i tak się zwykle 
wydarza - bez przymusu, lecz z potrzeby! 

Jeszcze jedna refleksja, którą wyartykuło-
wał (już po zebraniu) jeden członków SSM! 
Stwierdził, że każdego raku, przy okazji Walnego 
Zgromadzenia, „ktoś” wrzuca Spółdzielcom 
budzący emocje, zwykle kontrowersyjny temat 
zastępczy. Temat ten staje się wiodącym pod-
czas zebrań i w praktyce spycha na dalszy plan 
zainteresowanie ważnymi sprawozdaniami, 
uchwałami, informacjami! W 2014 roku taką 
wrzutką było kwestionowanie poprawności wy-
borów do Rady Nadzorczej. Sprawa oparła się o 
Sąd! Ten (w pierwszej instancji) zarzuty oddalił! 
Niby wszystko dobrze, ale emocje związane z 
„wrzutką” odebrały możliwość (i czas) dogłębnej 
analizy i dyskusji nad finansami SSM, nad po-
dejmowanymi inwestycjami, na skalą zadłużeń 
czynszowych itp. W 2015 roku „wrzutką” oka-
zała się inicjatywa dokonania zmian w statucie 
SSM i sprzedaż zabudowanej nieruchomości 
na osiedlu „Orlicz-Dreszera”! Czas poświęcony 
obu tematom chyba warto było przeznaczyć na 
merytoryczną, poważną dyskusję o przyszłości 
SSM i rozwiązaniu istotnych dla ogółu proble-
mów (termomodernizacja, długi czynszowe, 
usprawnianie funkcjonowania administracji 
osiedlowych itp.).

Kolejne Walne Zgromadzenie SSM za rok! 
Można pomarzyć, że frekwencja wyniesie np. 10, 
a może nawet 20%. To by było coś! 

Redakcja

CZAS PODSUMOWAŃ ... 
CZAS PYTAŃ...
Dokończenie ze str. 1

Spółdzielcze budownictwo

Zgodnie z planem inwestycyjnym Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2015 już w lipcu br. 
zostanie oddany do zasiedlenia nowy blok mieszkalny przy ul. Pescantiny1. Nowa inwestycja spółdzielni 
to czterokondygnacyjny budynek mieszkalny, w którym znajduje się 87 mieszkań jedno, dwu, trzy 
i czteropokojowych o powierzchni od 29 do 71m2. Wszystkie mieszkania znalazły już swoich nabywców.

W części podziemnej budynku znajduje się wielostanowiskowy garaż. Oprócz tego przed budyn-
kiem wykonano do dyspozycji mieszkańców kilkanaście miejsc parkingowych. W budynku wykonano 
instalacje pozwalające na podłączenie telewizji kablowej, satelitarnej i Internetu od dowolnego operatora. 
Wg planowanych wyliczeń, wstępny koszt budowy 1m2 powierzchni wynosi 2930zł + VAT. Jednak 
ostateczna cena będzie znana po rozliczeniu wszystkich kosztów budowy. Obecnie w SSM trwają prace 
nad przygotowaniem kolejnych inwestycji mieszkaniowych.                              H.Ł. 

W listopadzie 2013 roku do Trybunału Kon-
stytucyjnego, grupa posłów (66) złożyła wniosek 
w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP 
sześciu artykułów ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych. Po prawie roku bo 16 grudnia 2014r 
sprawa trafiła na wokandę. Jednak z powodu bra-
ku możliwości zapoznania się członków TK ze 
stanowiskiem Sejmu w tej sprawie, posiedzenie 
przełożono. Po dwóch kolejnych posiedzeniach 
TK w dniu 5 lutego 2015 r. wydał wyrok, w którym 
odrzucił większość zarzutów wnioskodawców. Jak 
napisała w magazynie Krajowej Rady Spółdzielczej 
„Tęcza Polska” nr 2/2015 Klementyna Zygarowska 
„Cały ten wniosek nie miał nic wspólnego z obroną 
konstytucyjnych praw obywateli, a był jedynie próbą 
rozmontowania spółdzielni z wykorzystaniem 
autorytetu TK – podkreśla Jerzy Jankowski.

Pomysłodawcy liczyli na omamienie ludzi per-
spektywami odebrania części majątku po podziale 
spółdzielni, a jednocześnie mieli nadzieję, że odpo-
wiedzialność za likwidację systemu spółdzielczego 
w Polsce spadnie wówczas na TK. Strategia ta oka-
zała się całkowicie chybioną, gdyż Trybunał, w za-
sadniczej części, zarzuty posłów odrzucił. Wyraźnie 
stanął w obronie własności wspólnotowej, którą 
w przypadku spółdzielni mieszkaniowych, a także 
innych branż – postawił ponad prywatnymi intere-
sami poszczególnych właścicieli. Mamy nadzieję, że 

wyrok ten, raz na zawsze zakończy polityczną grę 
pewnych politycznych środowisk, a spółdzielniom 
da zielone światło do kontynuowania tych form 
działalności, które do tej pory z powodzeniem 
prowadzone były na rzecz członków.”

Czy konsekwencją decyzji TK może być kolejna 
nowelizacja ustawy o Spółdzielniach Mieszka-
niowych? Na to pytanie udziela odpowiedzi dr J. 
Jankowski prezes zarządu Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych. – „Z wyroku wynika, 
że istnieje taka konieczność. Czeka nas więc przed-
stawienie ustawodawcy propozycji konkretnych 
rozwiązań… Istotnym dla nas było np. uznanie 
art. 40 ustawy o SM za konstytucyjny. Wyraźnie 
stwierdzono, że majątek spółdzielni to majątek oso-
by prawnej. Nie jest więc tak, jak chcieli to widzieć 
populistyczni dziennikarze i grupy „oburzonych”, 
że każdy może zabrać swój kawałek. Majątek ma 
służyć wszystkim członkom do realizacji niezbęd-
nych zadań, dla których spółdzielnia jest powołana 
i może być podzielony tylko w trzech przypadkach; 
podziału, likwidacji lub upadłości spółdzielni.

W Polsce, póki co, istnieją dwie możliwości za-
spakajania potrzeb mieszkaniowych: deweloperzy 
i spółdzielnie. Jeśli ktoś funkcjonuje w systemie 
spółdzielczym, to obowiązuje go ustawa o SM. 
Mimo tego, cały czas grupa posłów wypowiada 
spółdzielniom mieszkaniowym wojnę. Najpierw 
piszą ustawę, a potem sami siebie skarżą do TK, 
nie szanując odrębności tych dwóch systemów 
zarządzania. Gwarantowana konstytucją swoboda 
zrzeszania się polega na tym, że jedni chcą funkcjo-
nować w spółdzielniach, inni we wspólnotach. I to 
Trybunał wyraźnie podkreślił”.                           H.Ł.

Trybunał o spółdzielczości
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Nie będzie przebudowy ul. Woszczerowicza
W kwietniowym posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochro-

ny Środowiska Rady Miasta Siedlec wzięli udział prezes SSM, przewodniczący 
Rady Nadzorczej oraz przewodnicząca Rady Mieszkańców osiedla Ogrody. 
Obie strony, tj. urzędnicy Urzędu Miasta i członkowie Spółdzielni Miesz-
kaniowej przedłożyli swoje racje, których wysłuchali członkowie Komisji 
i niestety podjęli decyzję nie przekazywania sprawy na posiedzenie Rady 
Miasta. Tym samym sprawa zmiany obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. 3-go Maja nie będzie dalej rozpatrywana, ale 
też spółdzielców zapewniono, że miasto jeszcze przez wiele lat nie będzie 
miało funduszy na budowę ulic na Osiedlu Ogrody.

Jednocześnie Zastępca Prezydenta Miasta Jarosław Głowacki w dniu 
28. 04. 2015 r.  przysłał pisemną odpowiedź, w której informuje, że w: 
,,Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce na lata 2015-2042 nie 
ujęto inwestycji polegającej na budowie ulicy Woszczerowicza, która jest 
planowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu 
w rejonie ul. 3-go Maja . Nie został również sporządzony harmonogram 
wdrażania w życie  zapisów obowiązujących miejscowych planów i nie ma 
także trybu realizacji takich inwestycji.’’

Należy sądzić, że do radnych miasta dotarło niezadowolenie poparte 
zebraniem od 80% członków zamieszkujących Osiedle Ogrody podpisów 
z protestem przeciwko budowie ul. Woszczerowicza i będzie ono brane 
pod uwagę przy   ustalaniu dalszych działań wobec tej części miasta. Trzeba 
będzie jednakże uważać na dalszy bieg zapewnień.

Natomiast od władz Spółdzielni oczekujemy sumiennego uczestniczenia 
w pracach Rady Miasta, tak aby na bieżąco można było reagować na działa-
nia władz miasta i nie dopuszczać do sytuacji niekorzystnych dla członków 
spółdzielni mieszkaniowej.

Jednocześnie  gratuluję członkom z Osiedla Ogrody za  gotowość do 
obrony naszych wspólnych racji, a osobom zbierającym podpisy bardzo 
serdecznie dziękuję.

Przewodnicząca  
Rady Mieszkańców Osiedla Ogrody 

 Ewa Jagiełło

Roczne rozliczenie energii cieplnej polega na porównaniu kosztów do 
dochodów w podziale na poszczególne elementy składowe, tj. koszt co. stała 
do dochodów co. stała itd. Wynikłe różnice są uwzględniane w kwietniowych 
informacjach czynszowych z podziałem na co. i cw. 

Instalacja ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych zbudowana 
jest z dwu równoległych przewodów rurowych, z których jeden służy do prze-
syłu ciepłej wody z węzła cieplnego do punktów poboru wody w mieszkaniach 
użytkowników, a drugi zapewnia cyrkulację ciepłej wody, tak aby można było 
z niej korzystać bezpośrednio po odkręceniu kranu. Ciepła woda krąży więc 
w instalacji na drodze: węzeł cieplny – przewody rozprowadzające – przewody 
cyrkulacyjne – węzeł cieplny, niezależnie od poboru wody przez mieszkańców. 
Takie krążenie ciepłej wody w instalacji powoduje jej wychładzanie, a więc 
i konieczność ciągłego podgrzewu wody do temperatury 50OC, tak aby zapewnić 
stałą gotowość dostawy ciepłej wody w każdym pionie i na każdej kondygnacji.

Koszt ciepłej wody zależy od ilości ciepłej wody zużytej przez mieszkańców, 
od ilości energii cieplnej zużytej do podgrzania wody wodociągowej do wyma-
ganej temperatury 50oC oraz od opłat stałych (za moc zamówioną), płaconych 
dostawcy ciepła.

Należy pamiętać, że przy braku poboru ciepłej wody przez mieszkańców, 
nie zużyta ciepła woda wraca do węzła cieplnego poprzez przewody cyrkula-
cyjne, wychładzając się po drodze, co z kolei powoduje konieczność kolejnego  
jej odgrzania do temperatury 50oC - cykl taki powtarza się przez cały czas 
pracy instalacji.

Opracowała: Monika Michalak
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zmiennych stanowiących 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZENIA ENERGII CIEPLNEJ

WPŁACONE ZALICZKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW BUDYNKU w miesięcznych 
opłatach czynszowych

ROCZNE ROZLICZENIE ENERGII CIEPLNEJ

Uwaga oszuści - komunikat policji
Co pewien czas do siedleckiej Komendy Policji docierają sygnały 

informujące o przestępcach, którzy wyłudzają pieniądze tzw. metodą 
„NA WNUCZKA” lub „NA POLICJANTA”. W ostatnich tygodniach 
dotarły do nas informacje o pięciu takich przypadkach na terenie Siedlec. 
Metoda ta polega na tym, że sprawca dzwoni do ofiary i podaje się np. 
za jej wnuczka lub członka rodziny twierdząc, że miał np. wypadek 
i potrzebne mu są pieniądze na pokrycie szkód nieszczęśliwego zda-
rzenia lub wypadku, podszywania się pod policjanta, że prowadzona 
jest akcja policyjna przeciwko oszustom. Następnie gdy ofiara da się 
wprowadzić w błąd, po odbiór pieniędzy przysyłana jest nieznana oso-
ba lub wskazuje się jej konto, na które ma przelać gotówkę. Na ofiary 
przestępcy wybierają zazwyczaj osoby starsze i mieszkające samotnie. 

W związku z powyższym zwracamy się z apelem, a szczególno-
ści do osób starszych. Jeżeli ktoś zadzwoni, podając się za wnuczka, 
członka rodziny lub policjanta z prośbą o pieniądze SPRAWDŹMY 
TO! Wystarczy wykonać jeden telefon zwrotny, lub skontaktować się 
w takiej sprawie z najbliższą rodziną i zweryfikować całą sytuację, czy 
rzeczywiście członkowi naszej rodziny potrzebne są pieniądze. Jeżeli 
spotkacie podejrzane osoby, które w podobny sposób będą próbowały 
uzyskać pieniądze proszę kontaktować się z policją pod nr alarmowy 
997 lub 112.                    podinsp. Jerzy Długosz, KMP w Siedlcach
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Kolegium zwołane na podstawie § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni odbyło się 
w dniu 07 maja 2015 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 po-

dzielone na części w dniach: 20 kwietnia 2015 r., 21 kwietnia 2015 
r., 22 kwietnia 2015 r., 23 kwietnia 2015 r., 24 kwietnia 2015 r., 27 
kwietnia 2015 r., 28 kwietnia 2015 r., 29 kwietnia 2015 r. (dwie czę-
ści), 30 kwietnia 2015 r. (dwie części), 04 maja 2015 r., 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 w dniach: 20 kwietnia 2015 
r., 21 kwietnia 2015 r., 22 kwietnia 2015 r., 23 kwietnia 2015 r., 24 
kwietnia 2015 r., 27 kwietnia 2015 r., 28 kwietnia 2015 r., 29 kwiet-
nia 2015 r. (dwie części), 30 kwietnia 2015 r. (dwie części), 04 maja 
2015 r., udział wzięło łącznie 423 członków Spółdzielni na 10.762 
uprawnionych /co stanowi 3,93% ogółu uprawnionych członków/. 

•	 Walne Zgromadzenie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej po-
dzielone na części w dniach: 20 kwietnia 2015 r., 21 kwietnia 2015 
r., 22 kwietnia 2015 r., 23 kwietnia 2015 r., 24 kwietnia 2015 r., 27 
kwietnia 2015 r., 28 kwietnia 2015 r., 29 kwietnia 2015 r. (dwie 
części), 30 kwietnia 2015 r. (dwie części), 04 maja 2015 r., 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 w Sie-
dlcach podzielone na części w dniach:20 kwietnia 2015 r., 21 kwiet-
nia 2015 r., 22 kwietnia 2015 r., 23 kwietnia 2015 r., 24 kwietnia 
2015 r., 27 kwietnia 2015 r., 28 kwietnia 2015 r., 29 kwietnia 2015 r. 
(dwie części), 30 kwietnia 2015 r. (dwie części), 04 maja 2015 r.,  ob-
radowało wg przyjętego Porządku obrad wraz z Uzupełnieniem w 
wyniku zgłoszonego przez członków Spółdzielni projektu Uchwały 
dotyczącego zmian w Statucie: 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za 2014 r.,

b) przyjęcia sprawozdania Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej za 2014 rok,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok,
d) podziału nadwyżki bilansowej za 2014 rok,
e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia 

może zaciągnąć,
f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014 rok,
g) założeń organizacyjno - finansowych inwestycji Siedleckiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej na lata 2015 - 2016,
h) nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta Siedlce przyłącza 

wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 
przy ul. Pescantina 1 w Siedlcach, 

i) zbycia nieruchomości:
•	 zabudowanej na osiedlu,,Orlicz- Dreszera’’ przy ulicy Dreszera 

5 w Siedlcach,  
•	 zabudowanej na osiedlu,,Młynarska’’ przy ul. Młynarskiej 20 A 

w Siedlcach,
•	 zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego nr 68 przy ul. Ba-

torego 3 w Siedlcach, 

•	 zbycia prawa własności lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Chro-
brego 17 w Siedlcach,

•	 zbycia prawa własności lokali użytkowych nr 26 i nr 27 w bu-
dynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Siedlcach.

6. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wy-
kluczenia ze Spółdzielni oraz wygaśnięcia lokatorskiego prawa do 
lokalu.

7. Dyskusja.
8. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję Wnioskową.
9. Zamknięcie obrad. Zarząd

U Z U P E Ł N I E N I E
Porządku obrad Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Siedlcach w 2015 roku.
W wyniku zgłoszonego przez członków Spółdzielni projektu uchwa-
ły do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w 2015 roku po punkcie 5. i) dodaje się punkt 5. j) pod-
jęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej -Dodanie po § 74 ust. 1 pkt 7 Statutu  pkt 71 i pkt 72.
•	 § 74 ust. 1 punkt 71 „Prezydium Rady Mieszkańców Osiedla zobowiązane 

jest do corocznego opracowania harmonogramu i organizowania zebrań 
osiedlowych w celu omawiania istotnych spraw i problemów osiedla oraz 
potrzeb mieszkańców. W obradach obowiązany jest uczestniczyć członek 
Rady Nadzorczej, który z danego osiedla otrzymał mandat wyborczy oraz 
kierownik Administracji, która dane osiedle zabezpiecza pod względem 
administracyjnym i technicznym. Rada Nadzorcza na wniosek Prezy-
dium Rady Osiedla deleguje na zebranie członka lub członków Zarządu”.

•	 § 74 ust. 1 punkt 72 „Zebrania winne odbywać się cyklicznie przynaj-
mniej raz w kwartale. Roczny harmonogram zebrań każda Rada Osie-
dla umieszcza na tablicach informacyjnych w klatkach schodowych 
wszystkich budynków wchodzących w skład zasobów objętych działal-
nością Rady. Mieszkańcy danego osiedla mają prawo zgłaszać problemy 
i uwagi w formie pisemnej w okresie miedzy zebraniami na adres poda-
ny w rocznym harmonogramie zebrań oraz osobiście w trakcie zebrania. 
Wnioski i żądania wysuwane na zebraniu przez mieszkańców osiedla 
Rada Osiedla przekazuje Radzie Nadzorczej z wnioskiem o merytorycz-
ne rozpatrzenie i przekazanie Zarządowi do realizacji”.

Natomiast kolejność rozpatrywania poszczególnych spraw objętych 
Porządkiem obrad zmieniły 4 części Walnego Zgromadzenia:
I część - 20 kwietnia 2015 roku -  os. „Warszawska” II etap - punkt 5. 

i) - zbycia nieruchomości - przeniesiono po punkcie 4 Porządku 
obrad z możliwością dyskusji po każdej propozycji zbycia.

III część - 22 kwietnia 2015  roku - os. „Orlicz - Dreszera” - pkt. 5. i) 
zbycia nieruchomości przesunięto jako pierwszy po punkcie 5, z 
uwagi na omawianie bardzo ważnych spraw.

IV część - 23 kwietnia 2015 roku - os. „Warszawska” I etap - przesu-
nięto pkt. 5. i) zbycia nieruchomości w miejsce pkt. 5. a).

V część - 24 kwietnia 2015 roku - os. „Roskosz” przeniesiono punkt 
7 Dyskusja po punkcie 4 Porządku obrad.

Kolegium stosownie do § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni, na podstawie 
przedłożonych protokołów z czynności Komisji Mandatowo-Skruta-
cyjnej wybranych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadze-
nia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielonego na części w 
dniach: 20 kwietnia 2015 r., 21 kwietnia 2015 r., 22 kwietnia 2015 r., 23 
kwietnia 2015 r., 24 kwietnia 2015 r., 27 kwietnia 2015 r., 28 kwietnia 

P R O T O K Ó Ł
z czynności Kolegium Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach 

podzielonego na części w dniach: 20 kwietnia 2015 r., 21 kwietnia 2015 r., 22 kwietnia 2015 r., 
23 kwietnia 2015 r., 24 kwietnia 2015 r., 27 kwietnia 2015 r., 28 kwietnia 2015 r., 29 kwietnia 2015 r. 

(dwie części), 30 kwietnia 2015 r. (dwie części), 04 maja 2015 r.
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ści), 04 maja 2015 r., autoryzuje i potwierdza, które z uchwał zostały 
podjęte, a które nie zostały podjęte.

Wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami 
Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

podzielonego na części w dniach: 20 kwietnia 2015 r., 21 kwietnia 2015 r., 
22 kwietnia 2015 r., 23 kwietnia 2015 r., 24 kwietnia 2015 r., 27 kwietnia 
2015 r., 28 kwietnia 2015 r., 29 kwietnia 2015 r. (dwie części), 30 kwietnia 

2015 r. (dwie części), 04 maja 2015 r.

Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej  w Siedlcach podzielonego na części w dniach jw: w 
sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2014 rok.
za - 298 głosów, przeciw - 45 głosów. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach jw w spra-
wie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach za 2014 rok. 
za - 301 głosów, przeciw - 45 głosów. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach jw: w spra-
wie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Siedleckiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2014 rok.
za - 300 głosów,   przeciw - 37 głosów. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach jw: 
w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za rok 2014.
za - 348 głosów, przeciw - 3 głosy. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach jw: w spra-
wie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdziel-
nia może zaciągnąć.
za - 280 głosów, przeciw - 46 głosów. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach jw: 
w sprawie: udzielenia absolutorium inż. Romanowi Bogusła-
wowi Oklińskiemu - Prezesowi Zarządu Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za rok 2014.
za - 282 głosy, przeciw - 52 głosy. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 6 A Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach jw: 
w sprawie: udzielenia absolutorium mgr Henrykowi Wilczew-
skiemu - Z-cy Prezesa Głównemu Księgowemu Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 
27 listopada 2014 roku .
za - 313 głosów, przeciw - 14 głosów. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach jw: w sprawie: 
udzielenia absolutorium mgr inż. Michałowi Golik - Z -cy Preze-
sa Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2014. 
za - 284 głosy, przeciw - 46 głosów. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach jw: w sprawie: 
założeń organizacyjno - finansowych inwestycji Siedleckiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Siedlcach na lata 2015 - 2016.

za - 283 głosy, przeciw - 37 głosów. Uchwała została podjęta.
Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach jw: w 
sprawie: nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta Siedlce 
przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do 
budynku przy ul. Pescantina 1 w Siedlcach.
za - 334 głosy, przeciw - 5 głosów. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach jw: w spra-
wie: zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej na osiedlu-
,,Orlicz - Dreszera’’ przy ul. Orlicz - Dreszera 5 w Siedlcach.
za - 56 głosów, przeciw - 274 głosy. Uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach jw: w spra-
wie: zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej na osiedlu-
,,Młynarska’’ przy ul. Młynarskiej 20 A w Siedlcach.
za - 241 głosów,   przeciw -  97 głosów. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach jw: w spra-
wie: zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego nr 68 przy ul. 
Stefana Batorego 3 w Siedlcach.
za - 328 głosów, przeciw - 42 głosy. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach jw: w spra-
wie: zbycia prawa własności lokalu użytkowego Nr 3 przy ul. 
Bolesława Chrobrego 17 w Siedlcach.
za - 289 głosów, przeciw - 54 głosy. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 14 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach jw: w spra-
wie: zbycia prawa własności lokalu użytkowego Nr 26 przy ul. 
Henryka Sienkiewicza 29 w Siedlcach.
za - 200 głosów, przeciw - 108 głosów. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 15 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach jw: w spra-
wie: zbycia prawa własności lokalu użytkowego Nr 27 przy ul. 
Henryka Sienkiewicza 29 w Siedlcach.
za - 191 głosów,   przeciw - 118 głosów.Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 16 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach jw: w 
sprawie: rozpatrzenia odwołania numer członkowski 10334, od 
uchwały Nr 45/2014 Rady Nadzorczej z dnia 16 lipca 2014 r. w 
sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lo-
kalu mieszkalnego.
za -  135 głosów,   przeciw - 69 głosów. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 17 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach jw: w 
sprawie: rozpatrzenia odwołania numer członkowski 16660, od 
uchwały Nr 36/2014 Rady Nadzorczej z dnia 16 lipca 2014 r. w 
sprawie wykluczenia ze Spółdzielni.
za - 193 głosy, przeciw - 30 głosów. Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 18 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach jw: w spra-
wie: zmiany § 74 ust. 1 Statutu Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.
za - 113 głosów, przeciw - 195 głosów. Uchwała nie została podjęta 
/§ 42 ust. 5 lit. a) Statutu Spółdzielni/.

Na tym protokół zakończono.

Protokół podpisali:

Sekretarze
Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sie-
dlcach podzielonego na części w dniach: 20 kwietnia 2015 r., 21 kwiet-
nia 2015 r., 22 kwietnia 2015 r., 23 kwietnia 2015 r., 24 kwietnia 2015 
r., 27 kwietnia 2015 r., 28 kwietnia 2015 r., 29 kwietnia 2015 r. (dwie 
części), 30 kwietnia 2015 r. (dwie części), 04 maja 2015 r., 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sie-
dlcach podzielonego na części w dniach: 20 kwietnia 2015 r., 21 kwiet-
nia 2015 r., 22 kwietnia 2015 r., 23 kwietnia 2015 r., 24 kwietnia 2015 
r., 27 kwietnia 2015 r., 28 kwietnia 2015 r., 29 kwietnia 2015 r. (dwie 
części), 30 kwietnia 2015 r. (dwie części), 04 maja 2015 r., 
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Spółdzielczy Klub Kultury „Lech” wziął udział 
w Jubileuszowym XX Miejskim Festiwalu Twór-
czości Dziecięcej i Młodzieżowej, który corocznie 
odbywa się pod Patronatem Prezydenta Miasta 
Siedlce. Dnia 29 kwietnia 2015 roku wzięliśmy 
udział w prezentacjach konkursowych w katego-
rii TEATR! Dzieci przedstawiły spektakl pt. „Ż 
jak Żorro”. Prawdziwy debiut w tak prestiżowym 
konkursie i ... sukces! Występ naszych dzieci został 
Wyróżniony! Opiekunem grupy teatralnej jest 
Pani Katarzyna Stańczuk. W ramach tego samego 
Festiwalu Spółdzielczy Klub „Lech” wziął udział 
w trudnej i mocno obsadzonej kategorii konkur-
sowej: TANIEC NOWOCZESNY! Dnia 12 maja 
2015 roku zaprezentowaliśmy układ „Lwie życie” 
i ... również zdobyliśmy Wyróżnienie! Opiekunem 

grupy tanecznej jest Pani Beata Barszczewska. 
Mamy zatem powody, by być dumni z naszych 
podopiecznych i z serce im sukcesów pogratulować. 
Już snujemy plany na kolejne prezentacje konkur-
sowe oraz na zorganizowanie imprez promujących 
dorobek naszych sekcji artystycznych.

Nie tylko z kronikarskiego obowiązku, ale 
z ogromną satysfakcją odnotowaliśmy udział 
naszych Seniorek w Czwartym Wieczorze Wspo-
mnień pt. „Echo wspomnień” zrealizowanym 
w Sali Białej MOK w ramach obchodów XX lecia 
SGL „Witraż”. Panie Barbara Szymkowicz i Jadwiga 
Nowowiejska przypomniały piękne, stare prze-
boje z lat 70-tych! Piosenki bardzo się podobały 
licznie zgromadzonej widowni! Seniorzy Klubu 
„Fantazja” wzięli udział w bardzo atrakcyjnej, 

jednodniowej wycieczce do Górek i Garwolina. 
Było co podziwiać, poznać, a i trochę odpocząć 
na „łonie natury”! 

Spółdzielczy Klub Kultury „Lech” zakończył 
realizację wszystkich zajęć pozalekcyjnych w kołach 
zainteresowań dnia 26 czerwca 2015 roku. Podczas 
uroczystego Finału, rodzice dzieci uczęszczających 
systematycznie na zajęcia do naszego Klubu, obej-
rzeli kolejne, nowe spektakle: „Brzydkie Kaczątko” 
i „ Królewna Gburka”! Mieli także możliwość 
podziwiania nowych układów tanecznych: „Roz-
tańczone bańki” i „Piraci”.

Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wspól-
nie ze Stowarzyszeniem Kultura-Oświata- Sa-
morządność KOS w Siedlcach zaplanowały letni 
wypoczynek dla dzieci w lipcu w Klubie „Lech”. 
Z naszej atrakcyjnej oferty skorzysta ok. 78 dzieci. 
Podczas letniego wypoczynku dzieci wezmą udział 
w zabawach rekreacyjnych, wyjściach na basen, na 
plac zabaw, do Sali Zabaw i kina, dwóch wycieczek 
jednodniowych, wizytach w Bibliotece przy ul. 
Granicznej, w zabawach plastycznych, tanecznych 
i logopedycznych. Proponujemy także otwarte 
dla wszystkich spotkania warsztatowe z zakresu 
twórczości poetyckiej, które w lipcu i sierpniu będą 
się odbywały w każdy poniedziałek i czwartek od 
godz. 16.00 do 18.30 w Klubie „Mansarda” (ul. 
Kiepury 2 domofon 22 – zgłoszenia przyjmuje 
Krzysztof Tomaszewski, tel. 519743988)! 

Anna Magryta

Spółdzielcza kultura

W dniach od 12 do 15 maja podopieczni Spółdzielczego Klubu Kultury 
wzięli udział w V Festiwalu Kultury Chodów 2015. Pierwszego dnia był konkurs 
plastyczny „Kosmiczny Świat”, w którym najmłodsza z naszych uczestniczek, 
7 letnia Jowita Strzelińska uzyskała II miejsce w swojej kategorii wiekowej. 
Drugiego dnia odbył się konkurs tańca, w którym grupa taneczna HAND TO 
HAND zaprezentowała w Chodowie układ pt. „Ewolucja lalki” z choreografią 
Moniki Sowy. Ten pełen emocji czas zakończył występ Aleksandry Wysokiń-
skiej w konkursie piosenki, która zajęła I miejsce w swojej kategorii wiekowej. 
Wszystkim uczestnikom Festiwalu jeszcze raz serdecznie gratulujemy! 

O Dniu Matki i Ojca, wszyscy doskonale pamiętają. Dzieci z niezwykłą 
starannością przygotowały wszelkie upominki i laurki, tak by na długo pozostały 
w ich sercach. Dzień Dziecka to czas, w którym dzieci chcą się czuć wyjątkowe, 
szczęśliwe, dlatego w tym dniu w klubie zorganizowano konkursy i mnóstwo 
zabawy. 27 maja w foyer Centrum Kultury i Sztuki miała miejsce wystawa pla-
styczna dzieci pod kierunkiem Ireneusza Parzyszka. To podsumowanie zajęć, które 
odbywały się przez cały rok szkolny w Klubie „Trójka”. Dzieci miały możliwość 
pokazania swoich prac szerszej publiczności, zbierając pochwały, słowa uznania, 
co stanowiło dla nich największą nagrodę za trudy pracy twórczej. W tym dniu 
i do końca czerwca można było oglądać i podziwiać kwiaty, bociany, Mikołaje, 
pejzaże, jaja wielkanocne widziane oczami małych początkujących artystów.

23 czerwca odbyła się wycieczka do Trojanowa, zorganizowana przez klub 
„Trójka” i Stowarzyszenie KOS na zakończenie roku szkolnego. Była to wspaniała 
przygoda dla dzieci z mnóstwem atrakcji i wrażeń. Zwiedzanie Farmy Iluzji na 
długo pozostanie w pamięci dzieci.

24 czerwca miał miejsce wernisaż prac młodzieży z zajęć plastycznych. Tu 
dominowały rysunek architektoniczny, rysunki anatomiczne, martwa natura, 

postać, portret. Efekty wielomiesięcznej pracy młodzieży można było podziwiać 
na wystawie w foyer CKiS oraz w katalogu. To wystawa, którą trzeba obejrzeć! 

Rok szkolny i czas ciężkiej pracy za nam, teraz są wakacje i czas odpoczynku 
dla dzieci. Miejscem gdzie można aktywnie spędzić wakacje jest Klub „Trójka”. 
Tu odbywają się SŁONECZNE WAKACJE Z TRÓJKĄ. W programie zajęć 
są:  zajęcia artystyczne, letnia akademia talentów plastycznych, gry i zabawy 
logiczne, rozgrywki sportowe, xbox kinect, wyjście do kina, wyjścia do Parku 
Wodnego, jez. angielski. Zajęcia odbędą się od 3 do 28 sierpnia w godzinach 
10.00-14.00. Wszystkie te działania skierowane do dzieci są możliwe dzięki 
zaangażowaniu wielu osób, instytucji oraz wsparciu finansowemu Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Stowarzyszeniu KOS, Urzędu Miasta Siedlce i CKiS.

Od września zachęcamy do zapisów na zajęcia pozalekcyjne na kolejny 
rok szkolny. Zapraszamy również do współpracy osoby twórcze z pomysłami! 
Udanego i bezpiecznego wypoczynku i wielu niezapomnianych, miłych chwil 
na wakacje życzy Klub „Trójka”.

Małgorzata Maciejewska

„TRÓJKA” i wakacje

Z uśmiechem ... w „LECH-u”
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Ubezpieczamy m.in. od:
 ognia,
 zalania,
 stłuczenia,
 przepięcia,
 kradzieży, włamania,
	 w	zakresie	odpowiedzialności	cywilnej	

 za szkody wyrządzone osobom trzecim.

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.

Oferta dostępna 
w ponad 1000 
spółdzielni 
mieszkaniowych

Z ubezpieczenia 
skorzystało 
ponad 
500 000 
mieszkańców

Od ponad 20 lat 
oferujemy	
najlepsze	
ubezpieczenia 
i serwis dla 
mieszkalnictwa

Poznaj	naszą	ofertę	i	dowiedz	się,	jak	w	prosty	
i szybki sposób możesz poczuć się bezpiecznie.

Zatroszczymy się
o Twoje mieszkanie

Ubezpieczenie mieszkania 

już od kilku złotych miesięcznie

OC

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Siedlcach                                                                          
ul. Asłanowicza 29 
08-110 Siedlce 
tel. 25 633 02 96, 25 633 35 85


