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Dlaczego każdy członek SSM powinien 
wziąć udział w Walnych Zebraniach Członków..? 

Po pierwsze dlatego, by WIEDZIEĆ, by 
się u źródeł dowiedzieć, jaki był stan Naszej 
Spółdzielni w minionym, 2016 roku. Chodzi 
nie tylko o kondycję finansową, ale przede 
wszystkim o zakres zrealizowanych zadań re-
montowych, zadań postulowanych przez grupy 
członkowskie, także pojedynczych członków; 
także o efekty pracy organów statutowych, 
w tym administracji osiedlowych; także o suk-
cesach Naszej Spółdzielni, ale i problemach, 
które nadal wymagają trudnej, systematycznej, 
efektywnej pracy, przy stałym zainteresowa-
niu ze strony każdego z nas. Będzie okazja, 

by zapytać o współpracę Naszej Spółdzielni 
z miastem, ze spółkami miejskimi, instytucja-
mi i ośrodkami, które mają wpływ na poziom 
życia każdego siedlczanina, w tym przecież 
i Spółdzielcy. Będzie okazja zapytać o zmiany 
w polityce „śmieciowej”, polityce cenowej, ale i o 
inicjatywy wspólne, które służąc Spółdzielcom, 
tak naprawdę służą wszystkim mieszkańcom. 
Także, będzie okazja zgłosić dobre pomysły, 
wnioski, inicjatywy, które mogą uczynić życie 
na spółdzielczych osiedlach bardziej przyjazne, 
bardziej bezpieczne, bardziej nowoczesne.

Po drugie... powinno się wziąć udział w Wal-
nych Zebraniach Członków, by podsumować 
pracę organów wybieralnych w naszej Spółdziel-

ni – Rady Nadzorczej i Rad Mieszkańców. Warto 
będzie wysłuchać sprawozdań z działalności 
tych, których obdarzyliśmy zaufaniem i powie-
rzyliśmy im odpowiedzialność za wszystko, co 
Naszą Spółdzielnię stanowi. To nie tylko zestawy 
wniosków, które „udało się zrealizować”. To re-
lacja ze strategicznego myślenia o każdym z ob-
szarów działań spółdzielczych, w tym obniżania 
poziomu zadłużeń czynszowych, wykonania 
wieloletniego programu termomodernizacji 
bloków, rozwiązania strategicznego problemu 
miejsc parkingowych, kształtowania i utrzyma-
nia obszarów zielonych, rozwijania działalności 
oświatowo-wychowawczej i kulturalnej skiero-

Kolejne Walne przed nami...
Szybkimi krokami zbliżają się terminy Walnych Zebrań Członków Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sie-
dlcach. Tradycyjnie informujemy już o jego terminach, miejscach i godzinach zebrań... tradycyjnie (jak każdego 
roku) będziemy zachęcali, wręcz namawiali do wzięcia licznego udziału, wszak będą to zebrania istotne dla dal-
szego rozwoju Naszej Spółdzielni.

Dużo zdrowia i wszelkiej 
pomyślności 
z okazji Świąt 

Wielkanocnych 
wszystkim Mieszkańcom 
zasobów spółdzielczych

życzą  
Rada Nadzorcza  
i Zarząd SSM
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Terminarz Walnego Zgromadzenia (w częściach) 

2017 Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Walne Zgromadzenie Data

G
od

zi
na Miejsce zebrania 

w Siedlcach

1 „WARSZAWSKA”  
II etap

24 kwiecień 2017r
(poniedziałek) 1700

Publiczne 
Gimnazjum Nr 4,  
ul. Pescantina 2

2 „WARSZAWSKA” 
I etap

25 kwiecień 2017r
(wtorek) 1630

Publiczne 
Gimnazjum Nr 4,  
ul. Pescantina 2

3 „1000 LECIA” III etap 26 kwiecień 2017r
(środa) 1600 

Osiedlowy Klub 
Kultury „LECH” przy 

ul. Chrobrego 4,

4 „ORLICZ - DRESZERA” 27 kwiecień 2017r
(czwartek) 1600 Zespół Szkół Nr 2, ul. 

Orlicz-Dreszera 3

5 „NAD ZALEWEM” 28 kwiecień 2017r
(piątek) 1700

Policealne Studium 
Menedżerskie NOVUM 

ul. Dylewicza 10

6 „MŁYNARSKA – 
WYSZYŃSKIEGO”

8 maja 2017r
(poniedziałek) 1600

Sala konferencyjna 
Nr 111 (I piętro) 

SSM ul. 3 Maja 28

7
„BŁONIE”, 

„CZERWONEGO 
KRZYŻA”

9 maja 2017r
(wtorek) 1600

Klub Osiedlowy 
„RAFA” przy ul. 
Rynkowej 24

8 „1000 LECIA” II etap 10 maja 2017r
(środa) 1700

Klub Osiedlowy 
„RAFA” przy ul. 
Rynkowej 24

9 „ROSKOSZ” 11 maja 2017r
(czwartek) 1700

Szkoła Podstawowa 
Nr 12, ul. Unitów 

Podlaskich 16

10 „OGRODY” 12 maja 2017r
(piątek) 1600

Sala konferencyjna 
Nr 111 (I piętro) 

SSM ul. 3 Maja 28

11
„CZŁONKOWIE OCZE-
KUJĄCY i POZOSTALI 

CZŁONKOWIE”

15 maja 2017r
(poniedziałek) 1500 

Sala konferencyjna 
Nr 111 (I piętro) 

SSM ul. 3 Maja 28

12
„KIEPURY”, 

CZACKIEGO” 
i „REYMONTA”

15 maja 2017r
(poniedziałek) 1600 

Sala konferencyjna 
Nr 111 (I piętro) 

SSM ul. 3 Maja 28

ZARZĄD SSM

Porządek obrad Walnego 
Zgromadzenia (w częściach) 
2017 Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Prezydium
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 

i Komisji Wnioskowej
5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej SSM 

za 2016 r. Dyskusja. Podjęcie uchwały
6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu SSM za 2016 

rok wraz z informacją z realizacji wniosków 
polustracyjnych z lustracji pełnej Spółdzielni 
za lata 2012-2014. Dyskusja. Podjęcie uchwały

7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
Spółdzielni za 2016 rok. Dyskusja. Podjęcie 
uchwały

8. Podział nadwyżki bilansowej za 2016 rok. 
Dyskusja. Podjęcie uchwały

9. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, 
jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. Dyskusja. 
Podjęcie uchwały

10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu 
za 2016 rok. Dyskusja. Podjęcie uchwał.

11. Wybory do Rady Nadzorczej SSM. Podjęcie 
uchwały

12. Wybory do Rady Mieszkańców Osiedla(i)
13. Wybór dwóch przedstawicieli SSM na VII 

Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spół-
dzielni Mieszkaniowych RP. Podjęcie uchwały

14. Przyjęcie założeń organizacyjno-finansowych 
inwestycji SSM na lata 2017-2018 przy ul. Gen. 
Maczka w Siedlcach oraz na lata 2017-2019 
przy ul. Mazurskiej w Siedlcach. Dyskusja. 
Podjęcie uchwał.

15. Zbycie prawa własności lokali użytkowych nr 
1 i nr 3 w budynku przy ul. 3 Maja 28 w Sie-
dlcach. Dyskusja. Podjęcie uchwał.

16. Zbycie prawa własności udziałów we współ-
własności garażu wielostanowiskowego zlo-
kalizowanego w budynkach: Pescantina 1, 
Wodniaków 5 i Granicznej 25 w Siedlcach. 
Dyskusja. Podjęcie uchwał.

17. Zamiana nieruchomości położonych na os. 
„Warszawska” I etap przy ul. Mazurskiej i ul. 
Monte Cassino w Siedlcach. Dyskusja. Pod-
jęcie uchwały.

18. Sprawy różne. Dyskusja.
19. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez 

Komisję Wnioskową.
20. Zamknięcie obrad.

 Z A R Z Ą D

UWAGA: Materiały będące przedmiotem ob-
rad Walnego Zgromadzenia znajdują się do 
wglądu w siedzibie Spółdzielni ul. 3 Maja 28 
(Biuro Obsługi Mieszkańców - parter) oraz 
w biurze administracji osiedlowych: przy ul. 
Sobieskiego 18, przy ul. Floriańskiej 7A i przy 
ul. Mazurskiej 7.

Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają 
członkowie Spółdzielni w trybie § 40 ust. 4 i § 
41 ust. 2 Statutu na 15 dni przed pierwszą czę-
ścią Walnego Zgromadzenia, która odbędzie 
się w dniu 24 kwietnia 2017 roku. 

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu toż-
samości.

Zaprezentowane wskaźniki i relacje za rok 
badany wskazują, że Spółdzielnia realizując w 
pełni zadania statutowe osiągnęła dobre efekty 
ekonomiczne:
- przychody ze sprzedaży działalności operacyjnej 

ukształtowały się na poziomie 102,88% roku 
poprzedniego

- Spółdzielnia utrzymała wysoki poziom rzeczo-
wych aktywów trwałych 74,56% w strukturze 
aktywów bilansu, mimo ciągłych wyodrębnień

- dodatni wynik operacyjny, z działalności fi-
nansowej

- dodatnie wskaźniki rentowności: sprzedaży 
netto, majątku i kapitału własnego

- dobre wskaźniki płynności finansowej

- dobre wskaźniki finansowania
 niska stopa zadłużenia 22,64%
 pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym 

- wskaźnik 1,02
 wysoki stopień trwałości struktury finanso-

wania 92,46%

Ciągłość działalności
Przeprowadzone badanie za rok 2016 nie 

wskazuje na istnienie zagrożenia kontynuowania 
przez Spółdzielnię działalności gospodarczej w 
roku 2017, bez zamierzonego lub przymusowego 
zaniechania, bądź ograniczenia przez nią dotych-
czasowej działalności.

Red.

Z opinii niezależnego biegłego rewidenta

Ogólna ocena działalności Spółdzielni za 2016 rok
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W Warszawie w dniach 12 i 13 grudnia 
2017r obradował VI Kongres Spółdzielczo-
ści, w którym uczestniczyło 531 delegatów 
reprezentujących 15 branż spółdzielczych. 
Jedną z najliczniejszych grup byli przedsta-
wiciele spółdzielczości mieszkaniowej. W 
Kongresie wzięli udział politycy, posłowie, 
przedstawiciele organizacji gospodarczych 
i społecznych związanych ze środowiskiem 
spółdzielczym oraz przedstawiciele między-
narodowych organizacjo spółdzielczych. Jak 
mówiono na Kongresie, ostatnie lata były dla 
spółdzielczości, a szczególnie mieszkaniowej 
trudne. Byliśmy świadkami ciągłych starań 
niektórych polityków zmierzających do 
zmarginalizowania spółdzielczości miesz-
kaniowej, do zniszczenia jej wewnętrznych 
spółdzielczych struktur, co jak stwierdził 
w swoim wystąpieniu T. Jórdeczka „stano-
wiło to spełnienie marzeń deweloperów. 
Spółdzielcy protestowali przeciwko próbie 
siłowego wdrożenia rozwiązań, które miały 
doprowadzić do zawłaszczenia i zmar-
nowania majątku wypracowanego przez 
pokolenia spółdzielców na rzecz wąskiej 
grupy reprezentującej swoje partykularne 
interesy”. Za formę takiego protestu należy 
uznać również spotkanie jakie odbyło się w 
naszej spółdzielni w Siedlcach z udziałem 
dziesięciu parlamentarzystów w lutym 2014r. 

Przełomowe znaczenie dla spółdziel-
czości mieszkaniowej miał jednak wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z 5 lutego 2015r, 
w którym TK uznał za konstytucyjne i ko-
rzystne dla spółdzielców zasady wyłączające 
stosowanie ustawy o własności lokali do 
czasu powstania wspólnoty mieszkaniowej. 
TK uznał również prawo spółdzielni do 
posiadania wspólnego majątku, służącego 
ogółowi członków. 

Należy stwierdzić, że dotychczasowe pra-
wo nie jest doskonałe, jednak daje możliwości 
prowadzenia działalności i nie jest główną 
przeszkodą w realizacji społecznego budow-
nictwa mieszkaniowego. Należy dążyć do tego 
aby spółdzielczość mieszkaniowa stała się 
strategicznym partnerem rządu przy rozwią-
zywaniu problemu mieszkaniowego w Polsce. 

W Polsce działa obecnie ponad 3600 
spółdzielni mieszkaniowych, które zaspakajają 
potrzeby milionów Polaków. O roli spółdziel-
czości mieszkaniowej w przyjętym przez rząd 
Narodowym Programie Mieszkaniowym 
mówił na Kongresie Kazimierz Smoliński 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Infra-
struktury i Budownictwa, który stwierdził 
„Ważną rolę w nowym programie powinny 
również odegrać spółdzielnie mieszkaniowe. 
Są to podmioty dysponujące doświadczeniem 
i wiedzą, umożliwiającą sprawne realizowanie 
inwestycji mieszkaniowych. Program prze-
widuje zmiany w regulacjach obejmujących 
funkcjonowanie spółdzielczości mieszka-
niowej, które zapewnią stabilne warunki do 
podejmowania inwestycji mieszkaniowych. W 
Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa 

opracowywany jest projekt nowelizacji ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych. Projekt 
zakłada wprowadzenie przepisów, dzięki 
którym spółdzielnia będzie miała wpływ na 
zbywanie lokali wybudowanych na zasadach 
spółdzielczego lokatorskiego prawa…. W 
Narodowym Programie Mieszkaniowym 
przewiduje się też inne zmiany, które zwiększą 
aktywność istniejących spółdzielni w realizacji 
inwestycji mieszkaniowych. W przypadku 
rekomendowania wprowadzenia zmian syste-
mowych w tym zakresie, na podstawie opinii 
środowisk naukowych i eksperckich, zostanie 
przygotowany projekt założeń nowej ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych. Ewentualne 
skierowanie założeń do rozpatrzenia przez 
rząd przewiduje się w 2018r.”

Miejmy nadzieję, że w pracach nad no-
wym prawem rząd zaciągnie – zgodnie z obie-
cankami – również opinii doświadczonych 
spółdzielców, a nie ludzi, którzy „dużo” wiedzą 
o spółdzielczości mieszkaniowej, ale tylko 
ze słyszenia

H.Ł.
źródło: IiK ZRSM

Kongres Spółdzielczości

Kolejne propozycje zmian ustawy o spół-
dzielniach w tym i o spółdzielniach miesz-
kaniowych wpływają do Sejmu. Wśród nich 
jedna to ustawa (projekt) opracowana przez 
Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury, 
a druga przez posłów ugrupowania KUKIZ 
15. O ile pierwsza propozycja wprowadza 
zmiany wynikające z orzeczenia TK z lutego 
2015r, to druga proponuje zmiany rewolu-
cyjne, o których już nie raz mówiono, że są 
niekonstytucyjne.. Jak czytamy w miesięcz-
niku „Tęcza Polska” ; „autorzy pięknie mówią 
o zasadach spółdzielczych – demokratycz-
nej kontroli członkowskiej, ekonomicznym 
uczestnictwie członków, autonomii i nieza-
leżności, kształceniu, szkoleniu i informacji, 
współpracy między spółdzielniami, trosce 
o społeczność lokalną – i zamiast poprawy 

standardów demokratycznych proponują 
działania, które idą w przeciwnym kierunku”. 
Ze zdziwieniem można przeczytać w uzasad-
nieniu ustawy, że „spółdzielnie specjalnie 
podzieliły walne na wiele części – co ma ogra-
niczać dostępno informacji o realizowanych 
i planowanych procesach gospodarczych….”. 
Zaraz , zaraz szanowni parlamentarzyści, to 
nie spółdzielcy wprowadzili taki zapis, tylko 
krytykowana przez większość spółdzielców 
forsowana przez PO i panią Staroń ustawa 
z 2007r. Proponuję przed zabieraniem się do 
zmiany jakiejś ustawy, najpierw zapoznać 
się z treścią i historią jej powstania żeby nie 
wmawiać komuś czegoś, czego ten ktoś nie 
zrobił. Gdyż świadczy to o tym, że chcecie 
zmieniać to czego nie znacie. Kukizowcy 
proponują również podział dużych spół-

dzielni na mniejsze, żeby powstała swobodna 
konkurencja rynkowa między spółdziel-
niami. Panie i panowie parlamentarzyści, 
może zaproponujcie podział dużych spółek 
państwowych na mniejsze, to wtedy wg Was 
konkurencja spowoduje, że będziemy mieli 
tańsze produkty tych spółek. Szkoda, że 
zapomnieliście o tym, że małe nie zawsze 
jest piękne i często bywa brzydsze i droższe. 
Pamiętajcie, że nas spółdzielców jest kilka 
milionów i nasze głosy przy kolejnych wy-
borach będą bardzo ważne.

Tyle na dziś, ale do tematu będziemy 
wracać wraz z postępem prac legislacyjnych 
związanych ze spółdzielczymi projektami 
ustaw w parlamencie.

W. Głatki 

Nowe propozycje zmian ustawy o spółdzielniach
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Krótka historia 
Klubu Seniora „RAFA”

Spółdzielczy Klub Seniora „Rafa” działający przy Centrum 
Kultury i Sztuki w Siedlcach istnieje już 40 lat. Prowadzi dzia-
łalność pod hasłem: „Szerzenie Kultury i życzliwe spojrzenie na 
drugiego człowieka”. To Spółdzielnia Mieszkaniowa, a szczególnie 
jej ówczesne władze dostrzegły w roku 1977 Seniorów, ludzi którzy 
chcą jeszcze żyć i tworzyć, przydzielając im lokal. Wtedy powstał 
Klub działający do chwili obecnej. Seniorzy spotykają się w każdy 
czwartek tygodnia w Klubie przy ul. Rynkowej w Siedlcach. Spół-
dzielnia o nich pamięta, udziela pomocy w dziedzinie kultury, jak 
też egzystencji. Klub Seniora „Rafa” rozszerzył swoją działalność 
wstępując w roku 1997 do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Se-
niorów z siedzibą w Bydgoszczy. Każdego roku bierzemy udział 
w konkursie na działalność klubową oraz co drugi rok w Kon-
kursie Ogólnopolskim na rękodzieło artystyczne otrzymując 
nagrody pieniężne, rzeczowe i dyplomy. Seniorzy w dalszym 
ciągu otrzymują lokal zagospodarowany, nieraz artykuły jak 
kawa czy herbata. Jednocześnie Klub Seniora „Rafa” korzystał 
z pomocy Centrum Kultury i Sztuki w dziedzinie kultury i nie 
tylko, świadczonych przez nieżyjącego już Dyrektora Andrzeja 
Meżeryckiego i Grzegorza Orzełowskiego, a obecnie przez Pana 
Dyrektora Waldemara Koperkiewicza. Naszą działalnością oraz 
osiągnięciami w naszym mieście i w kraju chcemy szerzyć dobre 
imię Spółdzielni Mieszkaniowej oraz centrum Kultury i Sztuki 
w Siedlcach, które systematycznie wspierają nasze poczynania. 

Trudno wszystko wymienić co Seniorów cieszy. Na pewno to, 
że żyją i ktoś o nich pamięta, a wdzięczność ich nie ma granic. Za 
okazaną pomoc chcemy serdecznie podziękować władzom Siedlec-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz dyrekcji Centrum Kultury i 
Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna m. Siedlce.

PRZEWODNICZĄCA 
Innocenta Malewicz 

fot. J. Mazurek

fot. J. Mazurek

fot. J. Mazurek

fot. J. Mazurek
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MEMENTO
Ze smutkiem przyjęliśmy – Rada Nadzorcza, Zarząd oraz 

Członkowie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach 
– wiadomość o śmierci Pana

inż. ADAMA BOGUCKIEGO
Członka Komitetu Organizacyjnego (1959 rok), Członka Za-

łożyciela naszej Spółdzielni. Smuci fakt, że odchodzą Ci, którzy 
podjęli wiele dekad temu trud zorganizowania i powołania do 
istnienia ruch społeczny, organizację pozarządową, spółdzielnię, 
jako sposób na odbudowę zrujnowanych wojną miast. Głód 
mieszkań był i nadal jest podstawowym problemem, szczególnie 
ludzi młodych. Rozumiał to Pan inż. Adam Bogucki, który nie 
tylko uczestniczył w akcie powołania w Siedlcach spółdzielni 
mieszkaniowej, ale przez ponad trzydzieści lat, zawodowo, 
aktywnie uczestniczył w kształtowaniu kolejnych osiedli 
mieszkaniowych. Skromny, rzeczowy, życzliwy ludziom, był 
rzeczywistym współtwórcą rozwoju miasta. Mamy mu wszy-
scy bardzo wiele do zawdzięczenia i za wszystko dziękujemy. 

Cześć Jego pamięci! 

Rada Nadzorcza, Zarząd, 
Administracje Osiedlowe, 

Członkowie SSM  
w Siedlcach

wanej do dzieci, młodzieży i seniorów. Dopiero na bazie uzyskanych 
informacji, wyjaśnień, wytłumaczeń będzie można podjąć się dokonania 
aktu wyborze cze – powierzenia na kolejne trzy lata odpowiedzialności 
za Naszą Spółdzielnię kandydatom wiarygodnym, doświadczonym, 
myślącym prorozwojowo, wartym „spółdzielczego zaufania”. Przyjdzie 
nam wybrać nie tylko Naszych przedstawicieli do Rady Nadzorczej SSM, 
ale i do Rad Mieszkańców, od których aktywności i „gospodarskiego 
spojrzenia” zależą coroczne plany remontowe, inwestycje, bezpieczeń-
stwo ekonomiczne, ale i społeczne wszystkich członków.

Czy na Walne Zebrania Członków przyjdzie nas w bieżącym roku 
więcej..? Oby jedynym powodem większej frekwencji nie stały się „wy-
bory”. Akt ważny, ale nowe składy rad mieszkańców i Rady Nadzorczej 
powinny po zebraniach mieć pełną wiedzę o potrzebach zgłaszanych 
przez Spółdzielców, o pomysłach na wdrażanie dobrych, mądrych 
zadań, a „to, co cieszy i warto utrzymać ... i o to, co wkurza i wymaga 
pilnych korekt, zmian, interwencji”!

Oby Walne Zebrania Członków nie zostały zdominowane przez 
kłótnie o sprawy drobne, indywidualne, łatwe do załatwienia w innym 
trybie. Wybierajmy odpowiedzialnie i mądrze ... osoby odpowiedzialne 
i mądre ... dajmy Naszej Spółdzielni, a więc samym sobie szanse na dalsze 
lata spokoju, rozwoju, godnego życia i poczucia realnego bezpieczeństwa.

Redakcja

Kolejne Walne 
przed nami...
dokończenie str. 2
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I. Działalność eksploatacyjna
Analiza dochodów i kosztów na działalności 
gospodarką zasobem mieszkaniowym za 2016 
rok wskazuje, że dochody wyniosły 26.042.193 
zł co stanowi 99,57% dochodów planowanych 
natomiast koszty wyniosły 25.468.922 zł. co 
stanowi 98,95% kosztów planowanych. Dochody 
przewyższyły koszty o kwotę 573.271 zł. 

Analiza kosztów i dochodów na działalności 
gospodarczej za 2016 roku wskazuje, że dochody 
wyniosły 2.937.124 zł. co stanowi 91,71 % do-
chodów planowanych natomiast koszty wyniosły 
1.801.825 zł. co stanowi 86,81 % kosztów plano-
wanych. Dochody przewyższyły koszty o kwotę 
1.136.299 zł. Po odliczeniu podatku dochodowe-
go w kwocie – 276.256 zł, różnica – 860.043 zł. 
stanowi nadwyżkę bilansową. 

II. Gospodarka mediami
W zakresie energii cieplnej dochody przekro-
czyły koszty o 4.448.087,51 zł. Koszty zimnej 
wody ogółem w zasobach Spółdzielni (lokale 
mieszkalne, użytkowe oraz cele administracyjne) 
zamknęły się kwotą 5.988.513,33 zł, dochody 
kwotą 5.467.797,92 zł.

Do rozliczenia wyniku finansowego na go-
spodarce wodnej uwzględniony zostanie wynik 
za 2015 rok w kwocie – 336.967,65 zł oraz wpły-
wy uzyskane z wpłacanych zaliczek na pokrycie 
kosztów niedoboru wody za 2016 rok w kwocie 
– 308.834,54 zł.

W zakresie dostawy gazu w okresie III kwar-
tałów 2016 roku wystąpiła nadwyżka wpływów 
nad kosztami w kwocie 507.210,90 zł. 

III. Fundusz remontowy
W analizowanym okresie wydatki z funduszu remon-
towego zamknęły się kwotą 14.911.006,33 zł, nato-
miast wpływy zamknęły się kwotą 14.024.922,06 zł. 

IV. Zaległości czynszowe
Zaległości czynszowe z tytułu użytkowania lokali 
mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2016 roku osią-
gnęły poziom 3.102.436,30 zł i zmniejszyły się o 
kwotę 440.111,64 zł, w porównaniu do stanu na 
31.12.2015r. Wskaźnik zadłużenia czynszowego 
odnoszonego do wymiaru opłat dla lokali miesz-
kalnych wynosi 5,9 %. Zaległości w opłatach 
czynszu na lokalach użytkowych na dzień 31 
grudnia 2016 roku wynoszą 218.680,40 zł. 

V. Zatrudnienie 
W analizowanym okresie średnioroczny poziom 
zatrudnienia wyniósł 141,93 etaty, tj. o 12,82 
etatów poniżej planu. 

Opracowała:Monika Michalak

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ 
GOSPODARCZO FINANSOWYCH za 2016 rok

Szanowni Mieszkańcy i nasi klienci. Zwracamy się z prośbą o rozsądne, zgodne z przeznacze-
niem korzystanie z dobrodziejstwa wyposażenia mieszkań w tym min. z sedesów. Sedes i za tym 
kanalizacja nie jest zbiornikiem odpadów a jedynie ścieków. Prosimy więc o NIE WRZUCANIE  do 
sedesów różnych odpadów takich jak wszelkiego rodzaju chusteczek czy ściereczek, które nie tylko 
nie staną się ściekiem ale potrafią zablokować przepływ w pompach i tym samym spowodują  awarię 
kanalizacji.  Przed wrzuceniem czegokolwiek do sedesu prosimy chwilę się zastanowić czy jest on do 
tego przeznaczony.  Mamy nadzieje, że odpowiedzialne korzystanie z urządzeń sanitarnych stanie się  
naturalnym nawykiem.

Zarząd PWiK Siedlce

Stop odpadom w kanalizacji

Informacja
Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaciąga kredyty 
na preferencyjnych warunkach na termomoderniza-
cję budynków, na wymianę dźwigów oraz na wyko-
nanie instalacji przeciw pożarowej w wieżowcach. 
Wszystkie zaciągane kredyty zabezpieczone są: 
•	 umownym prawem potracenia wierzytelności 

PKO BP SA z tytułu transakcji kredytowych z 
wierzytelnością naszego rachunku bankowego 
w Banku PKO BP SA oraz innych bankach 

•	 przelewem wierzytelności pieniężnej przy-
sługującej Kredytobiorcy z tytułu wpłat na 
fundusz remontowy wnoszonych przez użyt-
kowników lokali remontowanego budynku

•	 przelewem wierzytelności pieniężnych z umo-
wy ubezpieczenia

•	 Dodatkowo pożyczka z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska zabezpieczona jest 
wpływami z lokali użytkowych stanowiących 
mienie spółdzielni oraz lokatą na rachunku 
Spółdzielni.

W żadnym przypadku kredyt lub pożyczka nie 
jest zabezpieczona w formie wpisu hipotecznego. 

M.M.

APEL Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
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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


