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Czy wrócą mieszkania lokatorskie?

W NUMERZE:
- Czy wrócą mieszkania lokatorskie?  (str. 1); - Odpady niesegregowane drożej! (str. 2); - Walne zebrania członków 
SSM ... odbyły się  (str. 2); - Ciepło systemowe przez cały rok (str. 4 i 5); - Protokół z czynności Kolegium Walnego 
Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (str. 6 i 7); - Zawiadomienie o podjętych uchwałach (str. 7).

8 grudnia 2015 roku w strukturze nowego 
rządu utworzone zostało Ministerstwo Infra-
struktury i Budownictwa. To duży sukces środo-
wisk, które od wielu lat apelowały do władz RP, 
zwracając uwagę na konieczność uporządkowa-
nia spraw związanych z polityką mieszkaniową 
państwa. Starania takie od dłuższego czasu czy-
nili również spółdzielcy. W styczniu wiceminister 
w nowo utworzonym resorcie budownictwa, 
Kazimierz Smoliński, odpowiedzialny za sprawy 
związane z mieszkalnictwem, przybył na zapro-
szenie spółdzielców na spotkanie, które odbyło 
się w „Domu Pod Orłami” w Warszawie. 

Witając gościa przewodniczący Rady 
Nadzorczej Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych Tomasz Jurdeczka powiedział 
m.in. „Pańską nominację przyjęliśmy z ogromną 
nadzieją. Pamiętamy te momenty kiedy Pan 
jako poseł, umiał zatrzymać prace legislacyjne 
nad projektami, które zmierzały do takiego 
przekształcenia spółdzielczości mieszkaniowej, 
by została po niej tylko nazwa w ustawie. Mamy 

nadzieję, że po latach kryzysu, zastoju i ludzkich 
tragedii, do polityków zaczyna docierać, że 
kontakt z deweloperem i kredyt hipoteczny nie 
mogą być jedyną drogą zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych w Polsce…. 

Polska spółdzielczość mieszkaniowa jest 
gotowa podjąć wyzwanie przywrócenia w kraju 
należnego miejsca dla budownictwa społeczne-
go.. Praktyczną realizacją tej polityki powinno 
stać się przywrócenie możliwości budowy 
spółdzielczych mieszkań lokatorskich”. Po tym 
wystąpieniu przewodniczącego głos zabrał mi-
nister, który powiedział „Do tej formy nie trzeba 
mnie przekonywać, bo byłem przez wiele lat 
członkiem spółdzielni mieszkaniowej, miałem 
też do czynienia ze spółdzielczością mieszka-
niową wiele do czynienia zawodowo, jako radca 
prawny. Minister podkreślił, że zdaje sobie spra-
wę jak wielki regres przeżywa dziś spółdzielczość 
mieszkaniowa, spychana na margines przez lata 
niekorzystnej polityki wobec sektora…. Nie 
wykluczam, że rząd bierze również pod rozwagę 

przywrócenie spółdzielczych lokatorskich praw 
do lokalu… Szukamy nowych lub sprawdzonych 
rozwiązań, bo dotychczasowe instrumenty 
wsparcia budownictwa – programy MDM i 
Rodzina na swoim okazały się nieskuteczne i w 
pewnym sensie doprowadziły do wzrostu cen 
mieszkań. Naszym celem nie jest zwiększenie 
popytu, lecz podaży mieszkań na wynajem, bo 
problem braku dachu nad głową dla niezamoż-
nej części społeczeństwa staje się coraz bardziej 
palący… Spółdzielczość mieszkaniowa zawsze 
dostarczała mieszkań o najniższych kosztach 
utrzymania i administracji. To fakt, któremu nie 
można dziś zaprzeczyć”..

W dyskusji zostało poruszonych wiele waż-
nych dla spółdzielczości mieszkaniowej tema-
tów takich jak sprawy deklaracji śmieciowych, 
czy naliczania opłat za media. W odpowiedzi 
minister stwierdził, że w najbliższym czasie 
ministerstwo będzie się starało uregulować 
w/w sprawy. Niektóre pozytywne opinie mini-
stra o spółdzielczości mieszkaniowej, zebrani 
spółdzielcy przyjęli z zadowoleniem jak i ze 
zdziwieniem, gdyż dotychczas na tego typu 
spotkaniach w większości wysłuchiwano od 
władz jakie to spółdzielnie mieszkaniowe są 
„be”, a wspólnoty „cacy”.  Aby spółdzielnie 
mieszkaniowe zaczęły ponownie budować 
mieszkania lokatorskie należy najpierw zmienić 
ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, którą 
w ciągu ostatnich 15 lat, niektórzy „specjaliści”  
tak naprawiali aby spółdzielnie mieszkaniowe 
przestały istnieć, a budową nowych mieszkań 
mogliby zająć się tylko deweloperzy. Osobiście 
nie wierzę, że wszystko będzie tak jak mówił mi-
nister, gdyż „duch” reformatorski z lat ubiegłych 
jeszcze krąży wśród parlamentarzystów. A kysz..

źródło „Tęcza Polska” nr.2/16
Tuż po zamknięciu niniejszego nr. naszej ga-
zety został przyjęty nowy program dotyczący 
budownictwa mieszkaniowego „Mieszkanie +”. 
Temat ten poruszymy w następnym wydaniu 
gazety.

H.Ł.
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Walne zebrania 
członków SSM … 
odbyły się!

Bardzo niska frekwencja uzasadnia powyższy tytuł relacji z odbytych 
Walnych Zebrań Członków SSM! Przygotowane przez Radę Nadzorczą 
i Zarząd SSM sprawozdania z działalności statutowej oraz z wyników finan-
sowych za rok 2015 nie budziły emocji. Może to efekt wniosku Rewidenta, 
który podsumował doroczne badanie bilansu stwierdził, że nie ma zagrożeń 
dla dalszej działalności Naszej Spółdzielni! Jedyna uwaga… powtarzająca się 
każdego roku, to postulowane obniżenie poziomu zadłużenia czynszowego 
członków. Nie jest ono małe, ale i nie zagraża normalnemu funkcjonowa-
niu SSM w 2016 roku i latach następnych. Systematyczne działania Rady 
Nadzorczej oraz Zarządu SSM zmierzające do egzekwowania zobowiązań 
czynszowych pozwalają na utrzymanie poziomu „długu członkowskiego” 
na poziomie niezagrażającym Spółdzielni, jako całości.

To, co musi cieszyć, to powszechna akceptacja trwającego od lat i przy-
noszącego wymierne korzyści programu termomodernizacji bloków spół-
dzielczych. Nawet malkontenci przyznać muszą, że był to krok w dobrym 
kierunku a prace termo modernizacyjne przyczyniły się do wykonania, jakby 
„przy okazji”, bardzo wielu prac dodatkowych, potrzebnych i poprawiają-
cych stan spółdzielczych zasobów mieszkaniowych. Wielu Spółdzielców 
zdecydowało się na wyłożenie klatek schodowych terakotą, na wykonanie 
drewnianych poręczy w klatkach schodowych, wymianę okien i wiele in-
nych, potrzebnych i postulowanych prac remontowych. Dzisiaj już chyba 
nikt nie ma wątpliwości, że warto było zainwestować w termomodernizację! 
Pojawiały się podczas Walnych Zebrań pytania o szczegóły… zwłaszcza 
rozliczeń ciepła… ale po uzyskaniu wyjaśnień od Zarządu SSM i takie 
wątpliwości zostały rozwiane.

Tradycyjnie, bo powtarzają się każdego roku, podejmowane były podczas 
Walnych Zebrań bardzo szczegółowe sprawy dotyczące terenów zielonych, 
problemu z dewastacją placów zabaw, „graficiarzami”, drobnymi potrze-
bami modernizacyjnymi i remontowymi. To normalne, że każdy chciałby 
żyć w poczuciu bezpieczeństwa, wygodnie i w ładnym otoczeniu. Awarie, 
które mają prawo się zdarzać są usuwane na bieżąco! O nich i sposobach ich 
likwidacji opowiedzieli kierownicy administracji. Oni też pilnie notowali 
zgłaszane problemy i zobowiązywali się do prędkich napraw.

Pojawił się także problem nowy, chociaż może nie za nowy! Kwestia 
pomieszczeń wspólnych w piwnicach. Drzewiej bywało tak, że za ich wyko-
rzystywanie odpowiadali tzw. „gospodarze klatek schodowych”. Później… 
wolna amerykanka. Wiele suszarni, wózkowni zostało „zajętych” przez „po-
trzebujących” a na piwnicznych korytarzach poczęły mnożyć się stare meble, 
paczki, sprzęty, donice i sporo zbędnego w mieszkaniach sprzętu. Póki nic 
się w bloku nie wydarzało jakoś to uchodziło uwadze spółdzielców. Gorzej, 
gdy dochodziło zwłaszcza do zalania piwnic przy okazji awarii wodociągo-
wych i trzeba było usuwać wodę… także wzywając straż pożarną. Wtedy 
to okazywało się, że nie jest możliwe doprowadzenie piwnic do porządku, 
ponieważ suszarnie i wózkownie były pozamykane na kłódki, a dysponenci 
kluczy… nieobecni (nawet już niemieszkający w bloku). Stąd zapewne 
inicjatywa spółdzielców, by administracje dokonały przeglądu sposobów 
wykorzystywania pomieszczeń wspólnych oraz ich dostępności zarówno dla 
mieszkańców bloku, jak również administracji oraz służb interweniujących 
podczas zdarzeń nagłych. Miejmy nadzieję, że w dobrze pojętym interesie 
wszystkich spółdzielców problem ten zostanie rozwikłany.

 Pozostaje pogratulować organom statutowym SSM skwitowania 
za rok 2015 i życzyć, by także rok 2016 okazał się pomyślny. Trzeba mieć 
nadzieję, że na Walne Zebrania Członków, które odbędą się wiosną 2017 
roku przyjdzie zdecydowanie więcej spółdzielców zainteresowanych stanem, 
przecież Naszej, Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej!

Redakcja

Za odpady niesegregowane drożej
Zgodnie z podjętą 31 maja 2016 r. na Sesji Rady Miasta Siedlce Uchwałą, 

od 1 września br. za odpady niesegregowane zapłacimy 17 zł od osoby (do-
tychczas 12 zł). Zdaniem siedleckiego samorządu, podwyżka ta ma zmobili-
zować mieszkańców Siedlec do zwiększenia ilości odpadów segregowanych. 
Dotychczasowy niski procentowy udział odpadów zbieranych selektywnie 
w stosunku do całkowitej masy odpadów grozi nałożeniem wysokich kar 
zgodnie z obowiązującą ustawą śmieciową.

Czy podwyżka cen to jedyny sposób na zwiększenie ilości odpadów 
segregowanych? – można nad tym dyskutować i zastanowić się czy władze 
samorządowe naszego miasta, na których od  1 lipca 2013 r. spoczywa 
obowiązek zorganizowania odbioru odpadów zrobiły wszystko aby miesz-
kańców miasta – a szczególnie mieszkańców budynków wielorodzinnych 
– zmobilizować do selektywnej zbiórki odpadów?

Zastanawia również konieczność podwyżki aż o 5 zł od osoby za odpady 
niesegregowane, gdyż analizując rok 2015 trzeba zauważyć, że koszty wywozu 
odpadów są prawie równe wpływom uzyskanym od mieszkańców, a prze-
cież zgodnie z ustawą gmina nie może na tym zarabiać.                           H.Ł.2D82364E6306F2AFF2CA2598D7152844FCDAB126
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identyfikator XX/252/2016/15

UCHWAŁA NR XX/252/2016

Rady Miasta Siedlce

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a, ust. 3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1515), Rada Miasta Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1 .

1 . Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w oparciu o liczbę mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość.

2 . Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn
liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2 .

1 . Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytwarzanymi na terenie
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, które są zbierane i odbierane w sposób
selektywny w wysokości 8,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, z zastrzeżeniem ust. 3.

2 . Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytwarzanymi
na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 17,00 zł miesięcznie od każdego
mieszkańca, z zastrzeżeniem ust. 4.

3 . Jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, ustala się zróżnicowane
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców
zamieszkujących na danej nieruchomości w samodzielnym lokalu mieszkalnym:

1 ) w przypadku czterech mieszkańców, stawka opłaty dla czwartej osoby wynosi 3,40 zł,
2 ) w przypadku pięciu mieszkańców, stawka opłaty dla czwartej osoby wynosi 3,40 zł, dla piątej

osoby wynosi 2,55 zł,
3 ) w przypadku sześciu i więcej mieszkańców, stawka opłaty dla czwartej osoby wynosi 3,40 zł,

dla piątej osoby wynosi 2,55 zł, dla szóstej i kolejnych osób wynosi 1,70 zł.2D82364E6306F2AFF2CA2598D7152844FCDAB126
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4 . Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższe
zróżnicowane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby
mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości w samodzielnym lokalu mieszkalnym:

1 ) w przypadku czterech mieszkańców, stawka opłaty dla czwartej osoby wynosi 6,80 zł,
2 ) w przypadku pięciu mieszkańców, stawka opłaty dla czwartej osoby wynosi 6,80 zł, dla piątej

osoby wynosi 5,10 zł,
3 ) w przypadku sześciu i więcej mieszkańców, stawka opłaty dla czwartej wynosi 6,80 zł, dla

piątej osoby wynosi 5,10 zł, dla szóstej i kolejnych osób wynosi 3,40 zł.

§ 3 .

Traci moc uchwała nr VII/70/2015 r. Rady Miasta Siedlce z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz.
Woj. Maz. z 2015 r. poz. 4468).

§ 4 .

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

§ 5 .

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady
Henryk Niedziółka

Elektronicznie podpisany przez: Henryk
Niedziółka; Rada Miasta Siedlce
Data: 2016.06.01 11:39:55
Odcisk palca certyfikatu: ac53 ddb b2db
edf0 595b f610 3bcc bbff fd4a 701e
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Jeszcze kilkanaście lat temu mieszkańcy domów ogrze-
wanych z sieci ciepłowniczej PEC wraz z nastaniem jesieni 
sprawdzali o godzinie 19.00 temperaturę za oknem. Czy 
aby na zewnątrz jest już poniżej 10 stopni Celsjusza. I tak 
przez kolejne wieczory. Dopiero gdy trzy dni pod rząd 
temperatura była niższa do mieszkań zziębniętych Siedl-
czan  zaczynało rurami płynąć ciepło i rozgrzewać śpiące 
po lecie kaloryfery. I dopiero wtedy przestawali dzwonić 
do Spółdzielni Mieszkaniowej i administracji domów mar-
znący do tej pory mieszkańcy. Bo przepisy jasno określały 
kiedy zaczyna się sezon grzewczy. Dzisiaj nie nieżycio-
we przepisy, ale komfort użytkowników decyduje o tym, 
kiedy ciepło zagości w naszych  mieszkaniach. Teraz cie-
pło systemowe oznacza możliwość ogrzania mieszkania 
zgodnie z indywidualnymi preferencjami klienta.

Ciepło wtedy, kiedy chcesz
Niektórzy odbiorcy ciepła w dni, kiedy odczuwają dyskom-
fort z powodu niskiej temperatury na zewnątrz, próbują 
ogrzewać pomieszczenia, w których przebywają, używając 
urządzeń gazowych bądź elektrycznych. Powoduje to wyż-
sze koszty rachunków za gaz i energię elektryczną, może 
też być niebezpieczne dla użytkowników. Tymczasem ko-
rzystanie z ciepła systemowego jest tańsze i bezpieczne. 
To odbiorca ciepła systemowego sam decyduje jakie tem-
peratury są dla niego optymalne i węzeł cieplny automa-
tycznie uruchamia bądź wstrzymuje dostawy ciepła zgod-
nie z preferencjami korzystającego. Chodzi o automatykę 
pogodową,   która steruje dostawami ciepła w zależności 
od temperatury zewnętrznej. Sterownik automatyki po-
godowej kontroluje temperaturę na zewnątrz budynku 
i w zależności od jej wysokości reguluje ilość ciepła do 
niego kierowanego. Gdy temperatura zewnętrzna rośnie, 
automatyka pogodowa ogranicza przepływ ciepła dopro-
wadzanego do instalacji, a gdy temperatura na zewnątrz 
spada – zwiększa. Umożliwia to ustawienie tzw. zewnętrz-
nej temperatury progowej od której automatyka, już bez 

konieczności zgłaszania prośby o rozpoczęcie ogrzewania 
do dostarczyciela ciepła systemowego, uruchomi dosta-
wę ciepła. Dzięki temu nie ma zagrożenia, że ciepło bę-
dzie dostarczane mimo wzrostu temperatury na zewnątrz. 
 

Oszczędność na długie lata
Jeśli użytkownik mieszkania, do którego doprowadzone 
jest ciepło systemowe, odczuje podczas któregokolwiek 
dnia w roku dyskomfort spowodowany niską tempera-
turą lub wysoką wilgotnością powietrza, może po prostu 
otworzyć dopływ ciepłej wody do każdego kaloryfera. 
Przebywanie w pomieszczeniu z optymalną temperatu-
rą pozwala uniknąć przeziębień, zwłaszcza w okresach 
przejściowych, czyli wiosną i jesienią. Odpowiednia tem-
peratura pomieszczenia wpływa też pozytywnie na stan 
techniczny konstrukcji budynku – dogrzane w zimne dni 
mieszkania to zabezpieczenie przed powstawaniem grzy-
ba na ścianach wewnątrz budynku i na jego elewacji. W 
efekcie oszczędzamy długoterminowo – nie potrzebny 
będzie kosztowny remont.

Z PEC Siedlce ciepło przez cały rok
Siedleckie ciepło systemowe to sprawdzony sposób na zapewnienie stałego 
komfortu cieplnego w mieszkaniu nie tylko w chłodne lub zimowe dni. To pro-
dukt, który jest dostępny przez cały rok, którego dostawy reguluje tzw. auto-
matyka pogodowa w zależności od zewnętrznych warunków atmosferycznych.

Przeczytaj….. Przemyśl…… Zdecyduj…… 
a resztę powierz PEC w Siedlcach 

lub swojej administracji.
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Kolegium potwierdza, że:
	Walne Zgromadzenie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

podzielone na części w dniach: jak wyżej 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: jak wyżej udział wzięło łącznie 377 członków 
Spółdzielni na 10.498 uprawnionych /co stanowi 3,59% 
ogółu uprawnionych członków/. Walne Zgromadzenie 
Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielone na części w 
dniach: jak wyżej 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 
podzielone na części w dniach: jak wyżej obradowało wg 
przyjętego Porządku obrad o treści:

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 2015 r. i wniosków polustracyjnych z lustracji 
pełnej za lata 2012-2014,

b) przyjęcia sprawozdania Zarządu Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za 2015 rok,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok,
d) podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok,
e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może 

zaciągnąć,
f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 rok,

6. Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie 
wykluczenia ze Spółdzielni.

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

Zarząd
Kolejność rozpatrywania poszczególnych spraw objętych 
Porządkiem obrad zmieniły dwie części Walnego Zgromadzenia:
I część - 25 kwietnia 2016 roku -  os. „Warszawska” II etap – pkt 7. 
Dyskusja. - zamieniono z pkt 6.  Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady 
Nadzorczej.
IV część - 28 kwietnia 2016 roku – os. „Warszawska” I etap – 
przesunięto pkt 7. Dyskusja., po pkt 4. Wybór Komisji Mandatowo-
Skrutacyjnej.
Kolegium  stosownie do § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni, na podstawie 
przedłożonych protokołów z czynności Komisji Mandatowo-
Skrutacyjnych wybranych na poszczególnych częściach Walnego 
Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielonego 
na części w dniach: 25 kwietnia 2016 r., 26 kwietnia 2016 r., 27 kwietnia 
2016 r., 28 kwietnia 2016 r., 29 kwietnia 2016 r., 09 maja 2016 r., 10 maja 
2016 r., 11 maja 2016 r. 12 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 16 maja 2016 r. (dwie 
części), autoryzuje i potwierdza: za którymi uchwałami opowiedziała 
się wymagana ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych większość 

ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, 
a za którymi nie opowiedziała się. 

Wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami 
Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

podzielonego na części w dniach: jak wyżej 
Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 25 
kwietnia 2016 r., 26 kwietnia 2016 r., 27 kwietnia 2016 r., 28 kwietnia 
2016 r., 29 kwietnia 2016 r., 09 maja 2016 r., 10 maja 2016 r., 11 maja 
2016 r. 12 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 16 maja 2016 r. (dwie części), 
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2015 rok i wniosków 
polustracyjnych z lustracji pełnej za lata 2012-2014. za – 264 głosy 
, przeciw – 58 głosów, wstrzymało się od głosowania – 28 głosów, 
zatem za Uchwałą Nr 1 opowiedziała się wymagana ustawą 
o spółdzielniach mieszkaniowych większość ogólnej liczby 
członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach: jak 
wyżej w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2015 rok. za – 278 głosów 
, przeciw – 28 głosów, wstrzymało się od głosowania – 51 głosów, 
zatem za Uchwałą Nr 2 opowiedziała się wymagana ustawą o 
spółdzielniach mieszkaniowych większość ogólnej liczby członków 
uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 
jak wyżej w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2015 rok. za 
– 266 głosów , przeciw – 36 głosów, wstrzymało się od głosowania – 
46 głosów, zatem za Uchwałą Nr 3 opowiedziała się wymagana 
ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych większość ogólnej 
liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach: jak 
wyżej w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015. za – 339 
głosów , przeciw – 0 głosów, wstrzymało się od głosowania – 12 głosów, 
zatem za Uchwałą Nr 4 opowiedziała się wymagana ustawą  
o spółdzielniach mieszkaniowych większość ogólnej liczby 
członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 
jak wyżej w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, 
jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. za –290 głosów , przeciw – 
21 głosów, wstrzymało się od głosowania – 37 głosów, zatem 
za Uchwałą Nr 5 opowiedziała się wymagana ustawą  
o spółdzielniach mieszkaniowych większość ogólnej liczby 
członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach: 
jak wyżej w sprawie: udzielenia absolutorium inż. Romanowi 
Bogusławowi Oklińskiemu – Prezesowi Zarządu Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2015. za –278 głosów , 
przeciw – 53 głosy, wstrzymało się od głosowania – 22 głosy, 
zatem za Uchwałą Nr 6 opowiedziała się wymagana ustawą  
o spółdzielniach mieszkaniowych większość ogólnej liczby 
członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach: jak 

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

części w dniach: 25 kwietnia 2016 r., 26 kwietnia 2016 r., 27 kwietnia 2016 r., 28 kwietnia 2016 r., 29 kwietnia 2016 
r., 09 maja 2016 r., 10 maja 2016 r., 11 maja 2016 r., 12 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 16 maja 2016 r. (dwie części). 

Kolegium  zwołane na podstawie § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni odbyło się w dniu 23 maja 2016 roku w siedzibie Spółdzielni 
przy ul. 3 Maja 28 w Siedlcach w składzie zgodnie z załączoną listą obecności – Załącznik nr 1.
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wyżej w sprawie: udzielenia absolutorium mgr inż. Michałowi Golik 
– Z -cy Prezesa Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 
rok 2015. za –280 głosów , przeciw – 49 głosów, wstrzymało się od 
głosowania – 20 głosów, zatem za Uchwałą Nr 7 opowiedziała 
się wymagana ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych 
większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym 
Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w dniach: jak 
wyżej w sprawie: rozpatrzenia odwołania numer członkowski 12385, 
od uchwały Nr 38/2015 Rady Nadzorczej z dnia 20 maja 2015 r. 
w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni za –318 głosów, przeciw – 0 
głosów, wstrzymało się od głosowania – 4 głosy, zatem za Uchwałą 
Nr 8 opowiedziała się wymagana ustawą o spółdzielniach 
mieszkaniowych większość ogólnej liczby członków 
uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Na tym protokół zakończono.
  Protokół podpisali:

Sekretarze                   Przewodniczący

 

Z A W I A D O M I E N I E 
Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siedlcach informuje, że Walne Zgromadzenie odbyło się 
w częściach w dniach: 25, 26, 27, 28, 29, kwietnia 2016 r. i 09, 10, 11, 12, 13,  
16 maja (dwie części) 2016 r.   
 

 

Kolegium stosownie do § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni, na podstawie przedłożonych 
protokołów z czynności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych wybranych na poszczególnych 
częściach Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielonego na 
części autoryzowało i potwierdziło za którymi uchwałami opowiedziała się wymagana 
ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych większość ogólnej liczby członków 
uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, a za którymi nie opowiedziała się. 
 
 

Kolegium potwierdziło, że za niżej wymienionymi uchwałami 
opowiedziała się wymagana ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych 
większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym 
Zgromadzeniu: 
 

Uchwała Nr 1 
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach za 2015 rok i wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej  
za lata 2012-2014.  

Uchwała Nr 2 
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Siedlcach za 2015 rok.

Uchwała Nr 3 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach za 2015 rok. 

Uchwała Nr 4 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za rok 2015.

Uchwała Nr 5 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Uchwała Nr 6 
w sprawie: udzielenia absolutorium inż. Romanowi Bogusławowi Oklińskiemu - 
Prezesowi Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2015.

Uchwała Nr 7 
w sprawie: udzielenia absolutorium mgr inż. Michałowi Golik - Zastępcy Prezesa  
Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2015.

Uchwała Nr 8 w sprawie: rozpatrzenia odwołania numer członkowski 12385, od uchwały Nr 38/2015                  
Rady Nadzorczej z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni.

 
 

ZARZĄD 
 
 
 
 

Teksty uchwał znajdują się do wglądu w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. 3 Maja 28 (parter), 
w oraz w administracjach osiedlowych: przy ul. Sobieskiego 18, przy ul. Floriańskiej 7 i przy  
ul. Mazurskiej 7. 
 
 
Siedlce,  dnia 25.05.2016 r. 

Walnego Zgromadzenia Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach podzielonego na części 
w dniach: 25 kwietnia 2016 r., 26 
kwietnia 2016 r., 27 kwietnia 2016 
r., 28 kwietnia 2016 r., 29 kwietnia 
2016 r., 09 maja 2016 r., 10 maja 
2016 r., 11 maja 2016 r. 12 maja 
2016 r., 13 maja 2016 r., 16 maja 
2016 r. (dwie części)

Walnego Zgromadzenia Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach podzielonego na części 
w dniach: 25 kwietnia 2016 r., 26 
kwietnia 2016 r., 27 kwietnia 2016 
r., 28 kwietnia 2016 r., 29 kwietnia 
2016 r., 09 maja 2016 r., 10 maja 
2016 r., 11 maja 2016 r. 12 maja 
2016 r., 13 maja 2016 r., 16 maja 
2016 r. (dwie części)
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Gdy wydarzy siê coś z³ego...

Jesteśmy z naszymi klientami na dobre i z³e. 
Niesiemy pomoc zawsze wtedy, gdy potrzebuj¹ 
pomocy i wsparcia. 
Jeśli staniesz w obliczu nieszczêścia, zespó³ likwidacyjny
UNIQA pozostaje do Twojej dyspozycji.
 
Oferujemy Ci szybk¹ i profesjonaln¹ obs³ugê
oraz gwarantujemy sprawny przebieg likwidacji szkody.

Przy zg³aszaniu
szkody pamiêtaj
o przygotowaniu:
• dowodu osobistego

• numeru Twojej polisy

• czegoś do notowania

Wybierz dogodn¹ dla siebie formê 
powiadomienia nas o szkodzie:

Zadzwoñ do Centrum Pomocy Grupy UNIQA
801 597 597* lub 42 66 66 500 (numer dla tel. kom.)
Serwis czynny jest: pon-pt: 8:00-19:00, sb: 8:00-16:00;
jest mo¿liwośæ pozostawienia wiadomości na poczcie g³osowej.

Zg³oś szkodê za pomoc

Pomyśl, Ci BEZPIECZEŃSTWOdaje co 

¹ strony internetowej
Elektroniczne zg³oszenie szkody na www.uniqa.pl

Elektronicznie na adres mailowy:
centrum.pomocy@uniqa.pl

Korespondencyjnie na adres:
UNIQA TU S.A.
Jednostka Skanuj¹co-Indeksuj¹ca
90-520 £ódź, ul. Gdañska 132

Serwis przyjmowania 
zg³oszenia szkód
Assistance czynny
jest 7 dni w tygodniu,
24 godziny na dobê.

Jak zg³osiæ
szkodê?

Potrzebujesz
pomocy

np. lekarza lub
hydraulika?

1

Zadzwoñ! 
– skorzystaj
z Assistance

3

2

www.uniqa.pl

Szczegó³owe informacje:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 
ul. As³anowicza 29
08-110 Siedlce
tel.  25 63 30 296, 25 63 33 585, wew. 35
fax. 25 63 30 296


