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Wydawało się, że wybory nowego składu oso-
bowego Rady Nadzorczej i Rad Osiedli wpłyną 
na większą frekwencję, większe zainteresowanie 
Spółdzielców Walnymi Zebraniami, które ... od-
były się! Przyszli Ci, którzy od zawsze interesowali 
się wszystkim, co naszą Spółdzielnię stanowi, co o 
Naszej Spółdzielni stanowi! Wysłuchali sprawoz-
dań, informacji ... wyrazili w głosowaniach swoje 
opinie o proponowanych uchwałach i wnioskach. 
Wszystko w atmosferze spokoju, rzeczowości, 
w poczuciu odpowiedzialności za „spółdzielcze 
dziś” i „spółdzielcze jutro”.

To, co najważniejsze, to opinia biegłego rewi-
denta, że SSM może spokojnie realizować swoje 
statutowe zadania i nie odnotowuje się żadnych, 
poważnych zagrożeń w finansowaniu roku 2017. 
Uspakajająco działały także informacje o kilku 
ogólnopolskich wyróżnieniach i nagrodach, które 

w 2016 roku stały się udziałem Naszej Spółdzielni. 
To oznacza, że jest dobrze ... a będzie zapewne 
jeszcze lepiej. Szczególnie cieszą konkretne efekty 
trudnego procesu termomodernizacji bloków 
spółdzielczych. Nawet ci, którzy mieli wątpliwo-
ści, burzyli się lub „szukali dziury w całym” muszą 
ustąpić wobec wymowy liczby i cyfr. Podobne 
efekty przyniosła wymiana systemów oświetlenia 
klatek schodowych, piwnic, wymiana wind, okien 
- zainwestowane środki finansowe teraz przyno-
szą konkretne oszczędności, konkretne korzyści.

A braki, bolączki, problemy..? I o nich była 
mowa, przy czym większość zgłaszanych spraw 
dotyczyła bardzo szczegółowych potrzeb, pro-
pozycji, inicjatyw. Niezmiennie „wypływają” 
potrzeby pilnych napraw, braków, usterek ... ot, 
taka osiedlowa codzienność. Uczestnicy zebrań 
pytali o miejsca parkingowe dla rosnącej liczby 

samochodów, o konserwację osiedlowej zieleni, 
w tym „podcinania i wycinania” drzew, o place 
zabaw dla dzieci, o metody wywozu odpadów i 
nieczystości (budzące dużo emocji i kontrower-
sji), wreszcie o dalsze plany remontowe, moderni-
zację i poprawę estetyki bloków. Sporo wniosków, 
z którymi teraz muszą się uporać poszczególne 
administracje osiedlowe.

Rada Nadzorcza, w nowym składzie oso-
bowym oraz Rady Osiedli staną zarówno w 
bieżącym roku, jak i w następnych latach przed 
poważnymi problemami związanymi m. in. z 
realizowanymi przez władze samorządowe Sie-
dlec inwestycjami - nie tylko komunikacyjnymi. 
Istnieje, wzorem lat minionych, potrzeba ścisłej 
współpracy i koordynacji działań obu partnerów 
- miasta i spółdzielni! Już dzisiaj wiadomo, że 
w Siedlcach powstaną nowe obiekty handlowe, 
mieszkaniowe, ale i użyteczności publicznej. Do 
zasobów mieszkaniowych Nasza Spółdzielnia 
zamierza dodać dwa bloki mieszkalne, które po-
wstaną w nadchodzących dwóch latach. Wydaje 
się, że uporządkowany zostanie handel na tzw. 
bazarkach i bazarach - zwłaszcza, że mieszkańcy 
Siedlec, w tym mieszkańcy spółdzielczych osiedli 
postulują zdecydowaną poprawę warunków, w ja-
kich prowadzony jest tzw. wolny handel. Dalszych 
prac wymaga mądre unormowanie tzw. „polityki 
śmieciowej”! Widzimy, jak trudnym problemem 
nadal pozostaje segregowanie odpadów, ich ro-
zumny odbiór, w tym utrzymanie na przyzwoitym 
poziomie porządku wokół i w śmietnikach.

Walne Zebrania Członków odbyły się... 
o  podjętych uchwałach informujemy... i tylko 
trochę żal, że nadal w tak ważnych spotkaniach 
udział bierze tak nieliczna reprezentacja miesz-
kańców spółdzielczych zasobów mieszkanio-
wych! Może za rok będzie z tym lepiej.?!
   Redakcja 

WALNE ZEBRANIA 
CZŁONKÓW SSM - ODBYŁY SIĘ...
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Do redakcji „Między nami Spółdzielcami” 
wpłynął list, którego fragment przytoczymy:

„Witam serdecznie, poruszacie często Państwo 
kwestię sprzątania po psach. I super, a nawet bar-
dzo super! Jest jednak jeszcze jeden problem, na 
który chciałabym zwrócić Państwa uwagę i gorąco, 
bardzo gorąco prosić o opisanie go na łamach 
Waszej gazetki. Chodzi mianowicie o wyrzuca-
nie resztek jedzenia przez okna. To, co się dzieje 
(przynajmniej na osiedlu Ogrody) to MASAKRA! 
Ludzie wyrzucają przez okno dosłownie wszystko, 
chleb, mięso, ryby, kości, ości, skóry i skórki po 
różnego rodzaju wędlinach i mięsach, resztki zup, 
a nawet pozostałości z całych obiadów… Osobi-
ście nieraz byłam świadkiem jak porą wieczorną 
pewna pani z parteru wylewała pod okno cały gar 
zupy pomidorowej. I ja się pytam, kto to zje i co 
się z tym stanie? (...) Nie wspomnę już o wyglądzie 
estetycznym trawników usłanych kawałkami 
rozkładającego się jedzenia. Dlatego też bardzo 
proszę o opisanie tego problemu, bo może, choć 
część osób dzięki Wam zastanowi się i przestanie 
zaśmiecać teren wokół bloków. Z góry serdecznie 
dziękuję. Qrszula
Od redakcji:

Za teksty zamieszczone w „Między nami 
Spółdzielcami”, poświęcone psom, kotom, pta-

kom, obok pochwał i poparcia, trafiały do nas 
także ostre, bardzo ostre, bywało „nie do zacyto-
wania” głosy sprzeciwu, krytyki, wręcz wrogości. 
A przecież staramy się reagować i opisywać 
zjawiska, zdarzenia, czy problemy, o których 
informują nas Spółdzielcy! Nie atakowaliśmy 
właściciel psów, czy kotów za samo „posiadanie”! 
Opisywaliśmy zachowania naganne! Krytyko-
waliśmy brak poszanowania naszej wspólnej 
własności, bałaganiarstwo, stwarzanie zagrożeń 
epidemiologicznych dla użytkowników terenów 
zielonych i placów zabaw! 

O procederze wyrzucania resztek jedzenia z 
balkonów i do kanalizacji informowali nas kie-
rownicy administracji oraz pracownicy PWiK, 
którzy „odtykali” zapchane kośćmi, kurczakami 
i zepsutymi warzywami (zwłaszcza kapustą, 
ziemniakami, obierkami z owoców itp.) rury 
kanalizacyjne w blokach i przyłączach do bloków. 
Wydawało się, że mamy do czynienia z poje-
dynczymi incydentami... z jednym, czy drugim 
mieszkańcem, który nagminnie pozbywa się „tzw. 
zlewek” udając, „że dokarmia ptaki”! Ot, taki brak 
kultury! Dziwne zachowanie, które bulwersując, 
czasami nie dziwi... jak to tłumaczył „stary dzia-
łacz spółdzielczy” – ludzie nawyki przynieśli do 
bloków z poprzednich siedlisk, z dawnych miejsc 

zamieszkania! Może i tak jest, ale...
Chyba nas wszystkich wychowywano w 

poczuciu szanowania nie tylko „chleba naszego 
powszedniego”. Nie było i nie może być zgody na 
zachowania opisane przez naszą Czytelniczkę! 
To już nie tylko „kultura osobista”, ale wymóg 
moralny, który nakazuje człowiekowi szczególny 
szacunek dla „darów nieba i ziemi” danych nam 
dla życia, dla zdrowia, dla sił, by trwać. Jedzenie, 
które pozostaje po zaspokojeniu głodu przez czło-
wieka powinno być wykorzystane dla utrzymania 
m.in. zwierząt, ale... Od wieków ludzie wiedzieli, 
jak „resztki” wykorzystywać, jak nimi karmić 
zarówno zwierzęta, jak i ptaki!

Zgadzamy się z oburzeniem naszej Czytel-
niczki, podzielamy je, przyłączamy się do niego 
... takie zachowania są niegodne, nieetyczne, 
niemoralne! Pora, by wszyscy mieszkańcy spół-
dzielczych osiedli zaczęli reagować, protestować, 
zgłaszać i informować służby porządkowe (straż 
miejska, policja, ale i Sanepid) o zachowaniach, 
których tolerować zwyczajnie nie wolno! Będzie-
my śledzili problem ... i pisali o nim ... wskazując 
osoby dewastujące zieleń osiedlową... przybalko-
nową zwłaszcza! 

Red.

Problem braku kultury, empatii, czy moralności..?

Miało być, a będzie?
W pierwszych planach zagospodarowania osiedla Warszawska przy 

zbiegu ulic Kraszewskiego i Kurpiowskiej, na działce, która była własno-
ścią miasta miało być przyszkolne boisko, później spółdzielnia miesz-
kaniowa, za zgodą władz miasta wykonała na części tej działki parking 
z kostki brukowej z którego korzystają do dziś mieszkańcy sąsiednich 
bloków. Przed kilkoma laty miasto przekazało ten teren siedleckiemu 
STBS, które planowało wybudować budynek wielorodzinny o czterech 
kondygnacjach. Dogadywano nawet ze spółdzielnią mieszkaniową aby 
wspólnie urządzić w sąsiedztwie nowego budynku i spółdzielczego 
Podlaska 2 plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. Niestety nic z tych 
planów nie wyszło bo: STBS zrezygnowało z planowanej wstępnie 
budowy bloku wielorodzinnego, a podarowaną od miasta działkę sprze-
dało jednemu ze znanych deweloperów, który zamierza wybudować tu 
jeden z najwyższych budynków mieszkalnych w Siedlcach, czyli 42m 
wieżowiec. Wg posiadanych informacji planowana powierzchnia pod 
zabudowę wynosi 1150 m2. Budynek w kształcie litery „L” ma mieć 
łącznie 92 m długości z czego 60 m równolegle do ul. Kurpiowskiej i 
32 m równolegle do pawilonów handlowych. W budynku planowany 
jest garaż podziemny dla 193 samochodów. 

Po otrzymaniu z Urzędu Miasta informacji dotyczącej tej inwestycji 
Spółdzielnia złożyła do Prezydenta Miasta Siedlce wniosek o nie wy-
dawanie decyzji o warunkach zabudowy dla w/w inwestycji z uwagi 
na: zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców i dzieci ze względu 
na zwiększony ruch samochodów, hałas i zanieczyszczenie środowiska 
przez spaliny, pozbawienie mieszkańców SSM miejsc parkingowych 
oraz zbyt wysoki budynek w stosunku do istniejącej zabudowy jedno-
rodzinnej i wielorodzinnej.

Na dzień oddania naszej gazety do składu ostateczna decyzja jeszcze 
nie zapadła. Dlatego władzom miasta należy zadać pytanie, jaki wpływ 
na bezpieczeństwo i zdrowie dzieci uczęszczających do szkoły nr 10 
będzie miała ta moloch inwestycja? 

W. Głatki

Przepraszamy
W ostatnim numerze (nr2/63) naszej gazety, w artykule „Kongres 

Spółdzielczości” napisaliśmy „W Warszawie w dniach 12 i 13 grudnia 
2017r obradował VI Kongres Spółdzielczości”. Nie ulega wątpliwości, że 
powinno być w dniach 12 i 13 grudnia 2016r. Za pomyłkę przepraszamy.

WYNIKI KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU 
„Na najpiękniejsze balkony i ogródki 

przyblokowe w 2016 roku”
Przez kilka miesięcy w roku ciężko pracują, aby osiedlowe ogródki i 

balkony były estetyczne. Wkładają w to wiele serca, a efekty ich pracy cieszą 
oko. To entuzjaści, dla których ukwiecenie najbliższego otoczenia stało się 
częścią życia i dzięki ich społecznej pracy, zasoby naszej Spółdzielni stają się 
coraz piękniejsze. Zupełnie inaczej wygląda przecież blok i jego otoczenie, 
kiedy od wiosny do jesieni tonie w kwiatach. Od kilku lat Zarząd Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej organizuje konkursy na najpiękniejsze ogródki 
przyblokowe oraz balkony i oczywiście, nagradza właścicieli najbardziej 
urokliwych roślinnych arcydzieł.

Cieszy nas fakt, że nadal nie słabnie zainteresowanie tym przedsię-
wzięciem ze strony mieszkańców. Rosnąca ilość osiedlowych ogródków 
przyblokowych jest ewidentnym wyrazem chęci kontaktu z naturą, 
wypoczynkiem i rekreacją na powietrzu. Komisja powołana z członków 
poszczególnych Rad Mieszkańców Osiedli po dokonaniu wizji w terenie  
i wnikliwej ocenie nagrodziła i wyróżniła 175 mieszkańców naszych 
osiedli. W lutym i w marcu 2017 roku w Osiedlowych Klubach Kultury 
gościliśmy nagrodzonych i wyróżnionych „ogrodników” naszej Spół-
dzielni, którym wręczono nagrody.

Pragniemy podkreślić, że wszyscy uczestnicy zasługują na słowa uznania 
ponieważ to dzięki ich zaangażowaniu i ciężkiej pracy piękniejsze stają się 
nasze osiedla. Serdecznie dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych 
edycjach. Wykaz mieszkańców nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie 
jest dostępny na stronie internetowej: www.ssm.siedlce.pl   JK
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Kolegium zwołane na podstawie § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni odbyło 
się w dniu 22 maja 2017 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. 3 Maja 
28 w Siedlcach
Kolegium potwierdza, że:
Walne Zgromadzenie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzie-
lone na części w dniach: 24 kwietnia 2017 r., 25 kwietnia 2017 r., 26 
kwietnia 2017 r., 27 kwietnia 2017 r., 28 kwietnia 2017 r., 08 maja 2017 
r., 09 maja 2017 r., 10 maja 2017 r. 11 maja 2017 r., 12 maja 2017 r., 15 
maja 2017 r. (dwie części), zwołane przez Zarząd SSM na podstawie 
§ 40 i § 42 Statutu Spółdzielni odbyło się w częściach od pierwszej do 
dwunastej. Według list obecności w Walnym Zgromadzeniu Siedlec-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielonym na części udział wzięło 
łącznie 405 członków Spółdzielni na 10.216 uprawnionych /co stano-
wi 3,96% ogółu uprawnionych członków/.
Walne Zgromadzenie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzie-
lone na części zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z prze-
pisami Statutu i było zdolne do podejmowania uchwał bez względu na 
liczbę obecnych.
Walne Zgromadzenie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzie-
lone na części obradowało wg przyjętego przez Zarząd Spółdzielni 
Porządku obrad, uzupełnionego w terminie statutowym na żądanie 
członków osiedla „Warszawska” I etap, zamieszczenia Informacji Za-
rządu SSM o podjętych działaniach w sprawie budowy stacji bazowej 
telefonii komórkowej w tym masztu antenowego na dachu budynku 
handlowo-usługowego przy ul. Mazurskiej 2 w Siedlcach przez Firmę 
Orange Polska S.A. 
Dodano pkt 18 a). do Porządku Obrad. 
Porządek obrad:
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 informa-

cją z realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji pełnej Spół-
dzielni 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. Dysku-
sja. 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 Spółdzielni 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 Siedlcach. Dyskusja. Podjęcie uchwał.

16. Zbycie prawa własności udziałów we współwłasności garażu wie-
lostanowiskowego zlokalizowanego 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. 
Podjęcie uchwały.

18. Sprawy różne. Dyskusja.
18a. Informacja Zarządu SSM o podjętych działaniach w sprawie bu-

dowy stacji bazowej telefonii komórkowej w tym masztu anteno-
wego na dachu budynku handlowo-usługowego przy ul. Mazur-
skiej 2 w Siedlcach przez Firmę Orange Polska S.A.

19. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję Wnioskową.
20. Zamknięcie obrad.

Z a r z ą d
Kolejność rozpatrywania poszczególnych spraw objętych Porządkiem 
obrad zmieniło jedenaście części Walnego Zgromadzenia:
I część - 26 kwietnia 2017 roku - os. „Warszawska” II,
II część - 25 kwietnia 2017 roku - os. „Warszawska” I etap,
IV część - 27.04.2017 roku - os. „Orlicz-Dreszera”,
V część - 28.04.2017 roku - os. „Nad Zalewem”,
VI część - 08.05.2017 roku - os. „Młynarska -Wyszyńskiego”,
VII część - 09.05.2017 roku - os. „Błonie”, „Czerwonego Krzyża”,
VIII część - 10.05.2017 roku - os. „1000 Lecia” II etap,
IX część - 11.05.2017 roku - os. „Roskosz”,
X część - 12.05.2017 roku - os. „Ogrody”,
XI część - 15.05.2017 roku - „Członkowie oczekujący i pozostali 
Członkowie”,
XII część - 15.05.2017 roku - os. „Kiepury”, „Czackiego”, „Reymonta”.
Kolegium stosownie do § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni, na podstawie 
przedłożonych protokołów z czynności Komisji Mandatowo-Skruta-
cyjnych wybranych na poszczególnych częściach Walnego Zgroma-
dzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielonego na części 
autoryzuje i potwierdza, które z uchwał uzyskały akceptację większo-
ści ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadze-
niu, a które nie uzyskały takiej akceptacji.
Wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami Walnego Zgro-
madzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielonego na 
części w dniach: 24 kwietnia 2017 r., 25 kwietnia 2017 r., 26 kwietnia 
2017 r., 27 kwietnia 2017 r., 28 kwietnia 2017 r., 08 maja 2017 r., 09 
maja 2017 r., 10 maja 2017 r. 11 maja 2017 r., 12 maja 2017 r., 15 maja 
2017 r. (dwie części),

Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie: przy-
jęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w Siedlcach za 2016 rok. za - 325 głosów , przeciw - 12 głosów, 
wstrzymało się od głosowania - 36 głosów. Uchwała Nr 1 uzyskała 
akceptację większości ogólnej liczby członków uczestniczących w 
Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie: przy-
jęcia sprawozdania Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Siedlcach za 2016 rok wraz z informacją z realizacji wniosków polustra-
cyjnych z lustracji pełnej za lata 2012-2014. za - 335 głosów, przeciw 
- 12 głosów, wstrzymało się od głosowania - 29 głosów. Uchwała Nr 2 
uzyskała akceptację większości ogólnej liczby członków uczestni-
czących w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie: za-
twierdzenia sprawozdania finansowego Siedleckiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Siedlcach za 2016 rok. za - 309 głosów , przeciw - 15 głosów, 

P R O T O K Ó Ł
z czynności Kolegium Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na 
części w dniach: 24 kwietnia 2017 r., 25 kwietnia 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 27 kwietnia 2017 r., 28 kwiet-
nia 2017 r., 08 maja 2017 r., 09 maja 2017 r., 10 maja 2017 r., 11 maja 2017 r., 12 maja 2017 r., 15 maja 
2017 r. (dwie części). 
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wstrzymało się od głosowania - 13 głosów. Uchwała Nr 3 uzyskała 
akceptację większości ogólnej liczby członków uczestniczących w 
Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie: podzia-
łu nadwyżki bilansowej za rok 2016. za - 322 głosy, przeciw - 2 głosy, 
wstrzymało się od głosowania - 14 głosów. Uchwała Nr 4 uzyskała 
akceptację większości ogólnej liczby członków uczestniczących w 
Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie: ozna-
czenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. 
za -325 głosów , przeciw - 10 głosów, wstrzymało się od głosowania - 15 
głosów. Uchwała Nr 5 uzyskała akceptację większości ogólnej liczby 
członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie: udziele-
nia absolutorium inż. Romanowi Bogusławowi Oklińskiemu - Prezeso-
wi Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2016. za -311 
głosów , przeciw - 16 głosów, wstrzymało się od głosowania - 27 głosów. 
Uchwała Nr 6 uzyskała akceptację większości ogólnej liczby człon-
ków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Absolutorium zo-
stało udzielone.

Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie: udzie-
lenia absolutorium mgr inż. Michałowi Golikowi - Z -cy Prezesa Zarzą-
du Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2016. za -312 głosów , 
przeciw - 13 głosów, wstrzymało się od głosowania - 29 głosów. Uchwa-
ła Nr 7 uzyskała akceptację większości ogólnej liczby członków 
uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Absolutorium zostało 
udzielone.

Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie: wyboru 
Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach.

Kandydaci do Rady Nadzorczej Kadencja 2017-2020 
otrzymali następującą ilość głosów:

L.
p. Nazwisko i imię Częściowe Walne 

Zgromadzenie
Ilość 

głosów

1. Baran Czesław Czerwonego Krzyża, Błonie 188
2. Biały Marek 1000 Lecia III etap 206
3. Dąbrowa Mirosława 1000 Lecia III etap 212
4. Demczenko Zuzanna Warszawska II etap 176
5. Demiańczuk Beata Barbara Kiepury, Czackiego, Reymonta 172
6. Jagiełło Ewa Ogrody 155
7. Jakubik Witold Warszawska II etap 222
8. Jarząb Zbigniew 1000 Lecia II etap 201
9. Kisielińska Natalia Czerwonego Krzyża, Błonie 170

10. Kokieć Bernard Warszawska II etap 121
11. Kosiorek Jerzy Warszawska I etap 173
12. Krasuski Krzysztof Roskosz 191
13. Masiak Barbara Nad Zalewem 200
14. Niedziółka Jan Młynarska - Wyszyńskiego 207
15. Niedziółka Janusz Nad Zalewem 144
16. Nowak Lidia Kiepury, Czackiego, Reymonta 182

17. Nowakowski Tadeusz Orlicz-Dreszera 159
18. Oleksiuk Stanisław Warszawska I etap 204
19. Pawlak Andrzej Orlicz-Dreszera 165

20. Rogalska Agata Członkowie oczekujący 
i pozostali Członkowie

192

21. Rosa Janusz 1000 Lecia III etap 198
22. Sawicki Mirosław Czerwonego Krzyża, Błonie 191
23. Soszyński Andrzej Młynarska - Wyszyńskiego 196
24. Sośniak Waldemar Warszawska I etap 209
25. Starzewska Elżbieta Ogrody 201
26. Szołucha Helena Orlicz-Dreszera 208
27. Szymański Sławomir Ogrody 164
28. Truszkowska Maria 1000 Lecia III etap 129

Zgodnie z § 57 ust. 2 Statutu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Siedlcach:
1. Rada Nadzorcza składa się z 17 członków, z tego:
−	po jednym z każdej części Walnego Zgromadzenia, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów na wszystkich częściach Walnego Zgroma-
dzenia,

L.
p. Nazwisko i imię Częściowe Walne 

Zgromadzenie
Ilość 

głosów

1. Jakubik Witold Warszawska II etap 222
2. Dąbrowa Mirosława 1000 Lecia III etap 212
3. Sośniak Waldemar Warszawska I etap 209
4. Szołucha Helena Orlicz-Dreszera 208
5. Niedziółka Jan Młynarska - Wyszyńskiego 207
6. Jarząb Zbigniew 1000 Lecia II etap 201
7. Starzewska Elżbieta Ogrody 201
8. Masiak Barbara Nad Zalewem 200

9. Rogalska Agata Członkowie oczekujący 
i pozostali Członkowie 192

10. Krasuski Krzysztof Roskosz 191
11. Sawicki Mirosław Czerwonego Krzyża, Błonie 191
12. Nowak Lidia Kiepury, Czackiego, Reymonta 182
−	 pozostali, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę głosów na 

wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia bez względu na przy-
należność do części Walnego Zgromadzenia.

L.
p. Nazwisko i imię Częściowe Walne 

Zgromadzenie
Ilość 

głosów

1. Biały Marek 1000 Lecia III etap 206
2. Oleksiuk Stanisław Warszawska I etap 204
3. Rosa Janusz 1000 Lecia III etap 198
4. Soszyński Andrzej Młynarska - Wyszyńskiego 196
5. Baran Czesław Czerwonego Krzyża, Błonie 188

Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie: wyboru 
dwóch przedstawicieli SSM na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjne-
go Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

L.
p. Nazwisko i imię Nr 

członkowski
Ilość 
gło-
sów

1. Sośniak Waldemar (delegat) 14675 321
2. Masiak Barbara (zastępca delegata) 9191 329

Pan Waldemar Sośniak został delegatem reprezentującym SSM na VII 
Krajowym Zjeździe Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP w 2017 roku. Pani Barbara Masiak została zastępcą delegata, gdyby ze 
względów losowych nie mógł wziąć w nim udział wybrany delegat.

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 2017-2018 przy ul. Generała Stanisława 
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Maczka w Siedlcach. za -330 głosów , przeciw - 2 głosy, wstrzymało się 
od głosowania - 8 głosów. Uchwała Nr 10 uzyskała akceptację więk-
szości ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgro-
madzeniu. 

Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie: założeń 
organizacyjno-finansowych inwestycji Siedleckiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w Siedlcach na lata 2017-2019 przy ul. Mazurskiej w Siedlcach.
za - 302 głosy , przeciw - 23 głosy, wstrzymało się od głosowania - 13 
głosów. Uchwała Nr 11 uzyskała akceptację większości ogólnej licz-
by członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. 

Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie: zbycia 
prawa własności lokalu użytkowego Nr 1 w budynku handlowo-usłu-
gowym przy ul. 3 Maja 28 w Siedlcach. za -277 głosów , przeciw - 45 
głosów, wstrzymało się od głosowania - 16 głosów. Uchwała Nr 12 uzy-
skała akceptację większości ogólnej liczby członków uczestniczą-
cych w Walnym Zgromadzeniu. 

Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie: zbycia 
prawa własności lokalu użytkowego Nr 3 w budynku handlowo-usłu-
gowym przy ul. 3 Maja 28 w Siedlcach. za -271 głosów , przeciw - 45 
głosów, wstrzymało się od głosowania - 15 głosów. Uchwała Nr 13 uzy-
skała akceptację większości ogólnej liczby członków uczestniczą-
cych w Walnym Zgromadzeniu. 

Uchwała Nr 14 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie: zbycia 
prawa własności udziału we współwłasności garażu wielostanowisko-
wego zlokalizowanego w budynku przy ul. Pescantina 1 w Siedlcach.
za -303 głosy , przeciw - 19 głosów, wstrzymało się od głosowania - 14 
głosów. Uchwała Nr 14 uzyskała akceptację większości ogólnej licz-

by członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. 
Uchwała Nr 15 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie: zbycia 
prawa własności udziału we współwłasności garażu wielostanowisko-
wego zlokalizowanego w budynku przy ul. Wodniaków 5 w Siedlcach.
za -298 głosów , przeciw - 16 głosów, wstrzymało się od głosowania - 18 
głosów. Uchwała Nr 15 uzyskała akceptację większości ogólnej licz-
by członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. 

Uchwała Nr 16 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie: zbycia 
prawa własności udziału we współwłasności garażu wielostanowisko-
wego zlokalizowanego w budynku przy ul. Granicznej 25 w Siedlcach.
za -301 głosów , przeciw - 16 głosów, wstrzymało się od głosowania - 14 
głosów. Uchwała Nr 16 uzyskała akceptację większości ogólnej licz-
by członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 17 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w sprawie: zamia-
ny nieruchomości położonych na osiedlu „Warszawska” I etap przy ul. 
Mazurskiej i ul. Monte Cassino w Siedlcach. za -331 głosów , przeciw - 0 
głosów, wstrzymało się od głosowania - 2 głosy. Uchwała Nr 17 uzyska-
ła akceptację większości ogólnej liczby członków uczestniczących 
w Walnym Zgromadzeniu.
Na tym protokół zakończono.
     Protokół podpisali:

Sekretarze i Przewodniczący Walnego ZgromadzeniaSiedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach podzielonego na części w 
dniach: 24 kwietnia 2017 r., 25 kwietnia 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 
27 kwietnia 2017 r., 28 kwietnia 2017 r., 08 maja 2017 r., 09 maja 2017 
r., 10 maja 2017 r. 11 maja 2017 r., 12 maja 2017 r., 15 maja 2017 r. 
(dwie części)



7MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI LIPIEC 2017

www.ssm.siedlce.pl NAszE spRAwy

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: 24, 25, 26, 27, 28, kwietnia 

2017 r. i 08, 09, 10, 11, 12, 15 maja (dwie części) 2017 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 podzielo-
nego 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:

Z A R Z Ą D
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 7A i przy ul. Mazurskiej 7.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SIEDLECKIEJ 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SIEDLCACH. 

Kadencja 2017 – 2020

Lp
.

Nazwisko i imię Funkcja w Radzie

1. BARAN CZESŁAW Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji
2. BIAŁY MAREK PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

3. DĄBROWA 
MIROSŁAWA Członek Komisji GZM

4. JAKUBIK WITOLD Członek Komisji Organizacyjno Samorządowej

5. JARZĄB ZBIGNIEW Członek Komisji 
Rewizyjnej

Członek Komisji ds. 
Inwestycji

6. KRASUSKI KRZYSZTOF Członek Komisji GZM Członek Komisji ds. 
Inwestycji

7. MASIAK BARBARA SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ
8. NIEDZIÓŁKA JAN Przewodniczący Komisji GZM
9. NOWAK LIDIA Członek Komisji Organizacyjno Samorządowej

10. OLEKSIUKSTANISŁAW Członek Komisji GZM
11. ROGALSKA AGATA Członek Komisji Rewizyjnej
12. ROSA JANUSZ Członek Komisji ds. Inwestycji
13. SAWICKI MIROSŁAW Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
14. SOSZYŃSKI ANDRZEJ Członek Komisji Organizacyjno Samorządowej

15. SOŚNIAK WALDEMAR ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY NADZORCZEJ

16. STARZEWSKA 
ELŻBIETA

Przewodnicząca Komisji  
Organizacyjno-Samorządowej

17. SZOŁUCHA HELENA Członek Komisji 
Rewizyjnej

Członek 
Komisji GZM

Członek 
Komisji ds. 
Inwestycji

Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Sie-
dleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2016 rok.

Uchwała Nr 2
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2016 rok wraz 
z informacją z realizacji wniosków polustracyjnych z lu-
stracji pełnej Spółdzielni za lata 2012-2014.

Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sie-
dleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2016 rok.

Uchwała Nr 4 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016.

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

Uchwała Nr 6
w sprawie udzielenia absolutorium inż. Romanowi Bo-
gusławowi Oklińskiemu - Prezesowi Zarządu Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2016.

Uchwała Nr 7
w sprawie udzielenia absolutorium mgr inż. Michałowi 
Golikowi - Zastępcy Prezesa Zarządu Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za rok 2016.

Uchwała Nr 8 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach. 

Uchwała Nr 9
w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli Siedleckiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Siedlcach na VII Krajowy Zjazd 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. 

Uchwała Nr 10
w sprawie założeń organizacyjno-finansowych inwestycji 
Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach na lata 
2017-2018 przy ul. Generała Stanisława Maczka w Siedlcach.

Uchwała Nr 11
w sprawie założeń organizacyjno-finansowych inwestycji 
Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach na lata 
2017-2019 przy ul. Mazurskiej w Siedlcach.

Uchwała Nr 12 w sprawie zbycia prawa własności lokalu użytkowego Nr 1 w bu-
dynku handlowo - usługowym przy ul. 3 Maja 28 w Siedlcach. 

Uchwała Nr 13
w sprawie zbycia prawa własności lokalu użytkowego 
Nr 3 w budynku handlowo - usługowym przy ul. 3 Maja 
28 w Siedlcach.

Uchwała Nr 14
w sprawie zbycia prawa własności udziału we współwła-
sności garażu wielostanowiskowego zlokalizowanego 
w budynku przy ul. Pescantina 1 w Siedlcach.

Uchwała Nr 15
w sprawie zbycia prawa własności udziału we współwła-
sności garażu wielostanowiskowego zlokalizowanego 
w budynku przy ul. Wodniaków 5 w Siedlcach.

Uchwała Nr 16
w sprawie zbycia prawa własności udziału we współwła-
sności garażu wielostanowiskowego zlokalizowanego 
w budynku przy ul. Granicznej 25 w Siedlcach.

Uchwała Nr 17
w sprawie zamiany nieruchomości położonych na osie-
dlu „Warszawska” I etap przy ul. Mazurskiej i ul. Monte 
Cassino w Siedlcach.

Rady Osiedli SSM
ADM1 

Osiedle 1000-Lecia II etap. Jarząb Zbigniew przewodniczący, Lęgas 
Elżbieta z-ca przew., Sosnowska Elżbieta sekretarz, Stryjek Henryk 
członek, Chomka Halina członek. Osiedle 1000-Lecia III etap. 
Truszkowska Maria przewodnicząca, Dąbrowa Mirosława z-ca przew., 
Kordylas Leszek sekretarz, Machała Ryszard członek, Pogorzelski 
Zdzisław członek. Osiedle Błonie Czerwonego Krzyża. Kisielińska 
Natalia przewodnicząca, Skwierczyńska Elżbieta z-ca przew., Joński 
Tadeusz sekretarz, Dziwulska Elżbieta członek, Baran Czesław członek.

ADM2
Osiedle Młynarska-Wyszyńskiego. Kamiński Wojciech przewodniczący, 
Niedziółka Jan z-ca przew., Skolimowska Barbara sekretarz, Chmura Zofia 
członek, Wilczyńska Hanna członek, Dmowska Janina członek, Guth Grze-
gorz członek, Soszyński Andrzej członek. Osiedle Ogrody. Jagiełło Ewa 
przewodnicząca, Sikorska Teresa z-ca przew., Chyb-Konopczyńska Ewa se-
kretarz, Szymański Sławomir członek, Gomółka-Kamińska Anna członek. 
Osiedle Orlicz-Dreszera. Szałucha Helena przewodnicząca, Nowakowski 
Tadeusz z-ca przew., Łyszkiewicz Agnieszka sekretarz, Grodzki Tobiasz 
członek, Karpińska Adela członek, Wojda Janina członek, Góralewski 
Roman członek. Osiedle Kiepury- Czackiego i Reymonta. Demiańczuk 
Beata przewodnicząca, Korzeniowski Roman z-ca przew., Nowak Lidia 
sekretarz, Miłkowski Kazimierz członek, Olszewska Janina członek.

ADM 3
Osiedle Warszawska I etap. Oleksiuk Stanisław przewodniczący, 
Zowczak Jadwiga z-ca przew., Protasiuk Bożena sekretarz, Kosiorek 
Jerzy członek, Niemczuk Witold członek. Osiedle Warszawska II etp. 
Demczenko Zuzanna przewodnicząca, Dobrowolski Dariusz z-ca przew., 
Fiuk Andrzej sekretarz, Dobrowolska Ewa członek, Kacprzak Kazimierz 
członek. Osiedle Roskosz. Ksionek Stanisław przewodniczący, Toma-
szewski Krzysztof z-ca przew., Niedziółka Henryk sekretarz, Krasuski 
Krzysztof członek, Buta Jacek członek. Osiedle Nad Zalewem. Niedziółka 
Janusz przewodniczący, Masiak Barbara z-ca przew., Rutkowska Jadwiga 
Sekretarz, Mroczek Agnieszka członek, Wolska Małgorzata członek.
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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


