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TRUDNO SIĘ GNIEWAĆ...
na Spółdzielców, że tak nielicznie skorzystali z 
corocznej okazji, by „porozmawiać” o Naszej, 
wspólnej, spółdzielczej rzeczywistości. Okazją były 
Częściowe Walne Zebrania, o których informowa-
liśmy zachęcając do aktywnego udziału. Przyszli 
Ci, którzy lubią wiedzieć, co i jak funkcjonuje, co 
się wydarza, co jest planowane. Przeczytaliśmy 
protokoły z odbytych zebrań. Jak każdego roku 
dominowała na nich „spółdzielcza codzienność”, 
czyli lokalne, często drobne kłopoty, problemy 
poszczególnych bloków spółdzielczych, klatek 
schodowych, dbałości o tereny zielone, place 
zabaw i prace remontowe, w tym termomoder-
nizację. Było sporo pytań, sporo wniosków, próśb 
i postulatów, ale w większości sprawy „wnoszone” 
dotyczyły problemów, które można załatwić „od 
ręki” informując o nich administracje osiedlowe 
lub Zarząd SSM. Zatem, takie można odnieść 
wrażenie, na zebrania przyszli ci, którzy mieli 
sprawę do zgłoszenia, spór do rozstrzygnięcia, czy 
też dostrzegali potrzebę podjęcia zadań nowych, 
koniecznych, postulowanych przez mieszkańców.

Główne uchwały, te dotyczące bilansu za 
miniony rok, opinii biegłego rewidenta, czy 
dotyczące sprawozdać z pracy Rady Nadzorczej, 
Zarząd, czy Rad Mieszkańców przyjmowane 
były bez uwag. Bo i stan naszych spółdzielczych 

spraw nie budzi niepokoju, a zarządzanie ma-
jątkiem spółdzielczym wydaje się być przemy-
ślane, prorozwojowe i wychodzące naprzeciw 
oczekiwaniom członków SSM. Póki co nie ma 
zagrożeń związanych z funkcjonowaniem 
Spółdzielni, a podejmowane w bieżącym roku 
oraz zamierzone w latach przyszłych zadania 
oparte są o precyzyjny rachunek ekonomiczny 
i realne możliwości Spółdzielni. 

O czym debatowano w trakcie zebrań? Od-
wieczny problem kosztów i opłat. O tych, które 
nie zależą od SSM trudno dyskutować wszak 
poziom cen dyktowany jest przez spółki miej-
skie oraz uchwały Rady Miasta. Muszą budzić 
niepokój i budzą zamiary ZUO dotyczące wciąż 
analizowanych i projektowanych cen za odbiór 
nieczystości. To duże pole do dyskusji i chyba 
dobrze, że w konsultacjach także Zarząd SSM 
bierze udział. Ciekawie zapowiadają się nowe 
plany PEC-u i chociaż próbuje się im nadawać 
cechy poszukiwania rozwiązań proekologicz-
nych, to „martwi” poziom zysków uzyskanych 
w minionym roku!. Zmartwienie budzi, bo 
musi, polityka miasta w zakresie kształtowania 
terenów zielonych, w tym liczba „postanowień” 
dotyczących wycinki drzew - rzekomo chorych, 
spróchniałych, zagrażających bezpieczeństwu. 

Czy zawsze o to chodzi..? Spółdzielcy mają w 
tym zakresie różne opinie.  Kolejny problem, 
to miejsca parkingowe oraz problemy ko-
munikacyjne miasta, w tym spółdzielczych 
osiedli. Temat rzeka! Wydaje się, że trudny do 
rozwiązania tu i teraz, a polityki długofalowej 
brak - zarówno w mieście, jak i na osiedlach. Nikt 
nie mógł przewidzieć aż takiego rozwoju miasta 
i tak wielkiej liczby samochodów „w mieście”! 

Pojawił się na jednym z zebrań problem, na 
który trudno nie zareagować i się do niego od-
nieść. Otóż nieliczna grupka spółdzielców po-
stanowiła „wrzucić” do porządku zebrań „zmia-
ny w statucie SSM”! W praktyce lat minionych 
o takich propozycjach zmian decydowaliśmy 
wszyscy, ale po uprzednim ich przeanalizowa-
niu przez Komisję Statutową SSM, po uzyskaniu 
opinii prawnych, a następnie po ich przedsta-
wieniu przez władze spółdzielni wszystkim 
członkom. Takie są procedury i takiej kolejności 
wymaga szacunek dla każdego członka naszej 
Spółdzielni. Metoda „wrzutki” musi budzić 
niepokój i spotkać się ze sprzeciwem Spół-
dzielców. Nie odmawiając nikomu prawa do 
proponowania zmian, szanując to, że zmiany 
mają objąć wszystkich Spółdzielców, należy 
propozycje zgłosić, przedyskutować w ramach 
Komisji Statutowej, uzyskać pewność prawną, 
że są one zgodne z ustawą o spółdzielniach 
mieszkaniowych i prawodawstwem polskim, 
a gdy trzeba, to proponować spółdzielcom w 
ramach Walnych Zebrań ewentualne „warianty” 
- ten projektodawców i ten wypracowany przez 
Komisję Statutową oraz organa statutowe SSM. 
Członkowie powinni, przychodząc na zebrania, 
wiedzieć, „że” i „jakie zmiany” będą dysku-
towane i proponowane do przyjęcia... bądź 
odrzucenia. To, z czym mieliśmy do czynienia 
podczas odbytych zebrań ocenić można, jako 
„grę” a nie efekt realnej troski o poprawienie 
głównego dokumentu regulującego istnienie 
i funkcjonowanie SSM - statutu. To ciekawe, że 
proponowane zmiany - odrzucone w 2018 roku 
(pomimo skargi wniesionej do KRS) - zostają 
„wrzucone” raz jeszcze, w prawie niezmienionej 
formie, bez konsultacji z członkami Spółdzielni, 
bez opinii Komisji Statutowej, bez akceptacji 
przez organa statutowe i prawników. Szanując 
prawo każdego członka do proponowania 
zmian, wypada prosić, by uszanowane zostało 
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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: 29, 30 kwietnia 

2019 roku i 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16 maja 2019 r. 
Kolegium działając w oparciu o § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni, na podstawie przedłożonych protokołów z czynności Komisji Mandato-

wo-Skrutacyjnych wybranych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podzielonego 
na części autoryzowałoi potwierdziło, które z uchwał uzyskały akceptację większości członków uczestniczących w głosowaniu na Walnym 
Zgromadzeniu, a które takiej akceptacji nie uzyskały. W przypadku uchwały o zmianie Statutu - dla podjęcia takiej uchwały wymagana była 
akceptacja 2/3 głosów członków uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu (większość kwalifikowana).

Kolegium potwierdziło, że niżej wymienione uchwały uzyskały akceptację większości członków uczestniczących w głosowaniu na 
Walnym Zgromadzeniu.
Uchwała Nr 1 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2018 rok.

Uchwała Nr 2 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2018 rok.

Uchwała Nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 2018 rok.

Uchwała Nr 4 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018.

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 2018.

Uchwała Nr 7 w sprawie: udzielenia absolutorium mgr inż. Michałowi Golikowi - Zastępcy Prezesa Zarządu Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za rok 2018.

Uchwała Nr 8 w sprawie: udzielenia absolutorium mgr Teresie Barbarze Pawłowskiej - Zastępcy Prezesa - Głównemu Księgowemu 
Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2018.

Uchwała Nr 9 w sprawie: zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej na osiedlu „Warszawska” II etap przy ul. Generała Stanisława Maczka w Siedlcach.

Kolegium potwierdziło, że niżej wymieniona uchwała Nr 10 nie uzyskała akceptacji większości członków uczestniczących w głosowaniu 
na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 10 w sprawie: zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Kolegium potwierdziło, że niżej wymieniona uchwała Nr 11  nie uzyskała akceptacji 2/3 członków uczestniczących w głosowaniu na Walnym 
Zgromadzeniu (większość kwalifikowana).

Uchwała Nr 11 w sprawie: zmian do Statutu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Z A R Z Ą D
Michał Golik Teresa Pawłowska Roman Okliński

Teksty uchwał znajdują się do wglądu w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. 3 Maja 28 (parter), w administracjach osiedlowych: przy 
ul. Sobieskiego 18, przy ul. Floriańskiej 7A i przy ul. Mazurskiej 7 oraz dla członków posiadających dostęp do e-BOK (elektroniczne biuro 
obsługi) w zakładce „Dokumenty”.

Siedlce, dnia 17.05.2019 r.

przez nich niezbywalne prawo 
każdego członka spółdzielni do 
poznania propozycji, przedyskuto-
wania jej i dopiero podczas zebrań 
ich przyjęcia lub odrzucenia.

Cóż ... trudno się gniewać na 
Spółdzielców, że w tak skromnej 
liczbie wzięli udział w częściowych 
Walnych Zebraniach Członków. 
Można uznać, że trwają w prze-
konaniu o dobrym, gospodar-
skim i bezpiecznym zarządzaniu 
Spółdzielnią. Ot, taki oto przejaw 
zaufania! Takie przekonanie, że 
ze „swoją sprawą”, „swoim pro-
blemem” zawsze można pójść do 
Zarządu SSM lub administracji i w 
tym trybie uzyskać satysfakcjonu-
jące rozwiązanie lub pomoc.

Wszystkim, którzy wzięli udział 
w częściowych Walnych Zebraniach 
Członków bardzo dziękujemy!

Redakcja

dokończenie ze str. 1

TRUDNO SIĘ 
GNIEWAĆ...
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RUCH TO ZDROWIE
Sezon wakacyjny to idealny czas na uprawia-
nie sportu i spędzenie aktywnie czasu wraz 
z całą rodziną. Agencja Rozwoju Miasta Siedlce 
zachęca do korzystania z szerokiej oferty obiektów 
sportowych w mieście. Najchętniej i najliczniej od-
wiedzanym obiektem sportowo-rekreacyjnym jest 
Park Wodny Siedlce. Obiekt czynny jest siedem 
dni w tygodniu od 6 do 22.

Wśród atrakcji hali basenowej znajdują się: basen 
sportowy, basen rekreacyjny z gejzerami wodnymi, 
rwącą rzeką, biczami wodnymi i licznymi masaże-
rami, basen do nauki pływania i brodzik dla naj-
młodszych. Amatorzy relaksu chętnie skorzystają 
z jacuzzi i strefy saun. Dopełnieniem oferty parku 
wodnego jest tężnia solankowa jodowo-bromowa 
oraz profesjonalna 4-torowa kręgielnia.

Kolejnym obiektem z szeroką ofertą dla aktywnych 
jest Ośrodek Sportu przy ul. Bolesława Prusa 6:

• stadion lekkoatletyczny, na którym  w każdy 
wtorek o godz. 18 odbywają się bezpłatne 
treningi biegowe. Podczas zajęć wykonywane 
są różnorodne ćwiczenia sprawnościowe, 
koordynacyjne, gimnastyczne pod okiem 
wykwalifikowanych trenerów lekkiej atletyki. 
Program dostosowany do uczestników 
i nastawiony na osoby o różnym 
poziomie zaawansowania.

• hala sportowa dostępna na treningi różnych 
dyscyplin sportowych i gier drużynowych

• sala tenisa stołowego 
• siłownia
• jacuzzi i sauna fińska  strefa wypoczynku 

i relaksu, doskonałe remedium na codzienne 
zmęczenie, poprawę kondycji fizycznej 
i samopoczucia

• rolkowisko (na płycie sztucznego lodowiska) 
– bijące rekordy popularności wśród dzieci 
i młodzieży, chcących nauczyć się jazdy 
na rolkach lub doskonalić swoje umiejętności

• skateplaza dla miłośników deskorolek i sportów 
ekstremalnych

• parkour park 
• korty tenisowe 
• boiska do plażowej piłki siatkowej

Ośrodek Sportu czynny jest codziennie od 8 do 21. 

www.arm.siedlce.pl

G d z i e  a k t y w n i e  w y p o c z y wa ć  w m i e ś c i e?



4 LIPIEC 2019 MIĘDZY NAMI SPÓŁDZIELCAMI

www.ssm.siedlce.plSPÓŁDZIELCZE SPRAWY

Kolegium  zwołane na podstawie § 50 ust. 1 Statutu Spółdzielni 
odbyło się w dniu 22 maja 2019 roku w siedzibie Spółdzielni przy 
ul. 3 Maja 28 w Siedlcach w składzie zgodnie z załączoną listą obec-
ności - Załącznik nr 1.

Kolegium potwierdza, że:
Walne Zgromadzenie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej po-
dzielone na części  w dniach: 29 kwietnia 2019 r., 30 kwietnia 2019 
r., 06 maja 2019 r., 07 maja 2019 r., 08 maja 2019 r., 09 maja 2019 r., 
10 maja 2019 r., 13 maja 2019 r., 14 maja 2019 r., 15 maja 2019 r., 16 
maja 2019 r.  
I. zwołane przez Zarząd SSM na podstawie § 39, § 40 i § 42 Statutu 

Spółdzielni odbyło się  w częściach od pierwszej do jedenastej.
II. Według list obecności w Walnym Zgromadzeniu Siedleckiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej podzielonym na części udział wzięło łącznie 
302 członków Spółdzielni (w tym 10 pełnomocników członków). 
Zgodnie z § 42 ust. 5. litera a) Statutu Spółdzielni wymagana 
większość kwalifikowana dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu 
wyniosła 201 członków (2/3 z 302).

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

IV. Walne Zgromadzenie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
podzielone na części obradowało wg przyjętego przez Zarząd 
Spółdzielni Porządku obrad, uzupełnionego w terminie 
statutowym na żądanie członków. Dodano pkt. 12. a) do 
Porządku 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 2018 r. 

Dyskusja. Podjęcie uchwały.
6. Przyjęcie sprawozdania Zarządu SSM za 2018 r. Dyskusja. 

Podjęcie uchwały.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 

rok. Dyskusja. Podjęcie uchwały.
8. Podział nadwyżki bilansowej za 2018 rok. Dyskusja. Podjęcie 

uchwały.
9. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia 

może zaciągnąć. Dyskusja. Podjęcie uchwały.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok. 

Podjęcie uchwał.
11. Zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej na osiedlu 

„Warszawska” II etap przy ul. Generała Stanisława Maczka w 
Siedlcach. Dyskusja. Podjęcie uchwały.

12. Zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowych. Dyskusja. Podjęcie uchwały.

12.a) Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

13. Sprawy różne. Dyskusja.
14. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję 

Wnioskową.
15. Zamknięcie obrad.
Kolejność rozpatrywania poszczególnych spraw objętych 
Porządkiem obrad zmieniło dwie części Walnego Zgromadzenia:
I część - 29 kwietnia 2019 roku -  os. „Warszawska” II etap,

II część - 30 kwietnia 2019 roku - os. „Warszawska” I etap.
Kolegium działając w oparciu o § 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: 29 kwietnia 2019 
r., 30 kwietnia 2019 r., 06 maja 2019 r., 07 maja 2019 r., 08 maja 
2019 r., 09 maja 2019 r., 10 maja 2019 r., 13 maja 2019 r., 14 maja 
2019 r., 15 maja 2019 r., 16 maja 2019 r. autoryzuje i potwierdza, 
które z uchwał uzyskały akceptację większości członków 
uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu, a które 
takiej akceptacji nie uzyskały. W przypadku uchwały o zmianie 
Statutu - dla podjęcia takiej uchwały wymagana jest akceptacja 
2/3 głosów członków uczestniczących w głosowaniu na Walnym 
Zgromadzeniu (większość kwalifikowana).

Wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami Walnego 
Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

podzielonego na części w dniach: 
29 kwietnia 2019 r., 30 kwietnia 2019 r., 06 maja 2019 r., 07 maja 
2019 r., 08 maja 2019 r., 09 maja 2019 r., 10 maja 2019 r., 13 maja 

2019 r., 14 maja 2019 r., 15 maja 2019 r., 16 maja 2019 r.  
Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach w sprawie: przyjęcia sprawozdania 
Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach 
za 2018 rok. 

za - 237 głosów, przeciw - 6 głosów, wstrzymało się od 
głosowania - 15 głosów.
Uchwała Nr 1 uzyskała akceptację większości członków 
uczestniczących  w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach w sprawie: przyjęcia sprawozdania 
Zarządu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach za 
2018 rok. 

za - 240 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymało się od głosowania - 
4 głosy.
Uchwała Nr 2 uzyskała akceptację większości członków 
uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach w sprawie: zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach za 2018 rok.

za - 241 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymało się od głosowania - 
3 głosy.
Uchwała Nr 3 uzyskała akceptację większości członków 
uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach w sprawie: podziału nadwyżki 
bilansowej za rok 2018.

za - 246 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymało się od głosowania - 
6 głosów.
Uchwała Nr 4 uzyskała akceptację większości członków 
uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowejw Siedlcach w sprawie: oznaczenia najwyższej 
sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

za -235 głosów, przeciw - 5 głosów, wstrzymało się od 

P R O T O K Ó Ł 
z czynności Kolegium Walnego Zgromadzenia 

Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach 
podzielonego na części w dniach: 29 kwietnia 2019 r., 30 kwietnia 2019 r., 06 maja 2019 r., 

07 maja 2019 r., 08 maja 2019 r., 09 maja 2019 r., 10 maja 2019 r., 
13 maja 2019 r., 14 maja 2019 r., 15 maja 2019 r., 16 maja 2019 r.  
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Szanowni Państwo! Już w 2002 roku podczas Zebrania Przedstawi-
cieli Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach - Uchwała Nr 16 
- ustanowiony został solidarnościowy Fundusz Pomocy dla Najuboższych 
Członków naszej spółdzielni. Już wówczas dostrzeżono, że istnieje koniecz-
ność mądrego wsparcia tych członków, których dramatyczne wydarzenia 
losowe, nagła utrata pracy lub zdrowia pozbawiły możliwości regulowania 
opłat czynszowych, bądź też środków do życia. Jednorazowe wsparcie 
potrzebujących pomocy, dla którego Fundusz istnieje, pozwolił wielu 
spółdzielczym rodzinom przetrwać najtrudniejsze chwile, pozwolił od 
nowa zbudować nagle utracone podstawy normalnego funkcjonowania.

Idea sprawdziła się! Przyznawana z Funduszu pomoc, po zaopi-
niowaniu wniosku i rozpoznaniu sytuacji życiowej członka Spółdzielni 
przez Radę Nadzorczą i Zarząd SSM, pozwoliła najuboższym członkom 
SSM, zwłaszcza dotkniętym przez nagłe, dramatyczne zdarzenia losowe, 
przetrwać najtrudniejsze tygodnie, miesiące. Szlachetna to i potrzebna 
forma swoistej współodpowiedzialności spółdzielców za członków SSM 
zmagających się z najtrudniejszymi, życiowymi wyzwaniami. 

Fundusz to środki finansowe, które dobrowolnie przekazywane były 
i są przez Spółdzielców. Działalność Funduszu w żaden sposób nie obciąża 
członków SSM, bo środki finansowe nie pochodzą z żadnych opłat wno-
szony w ramach płaconych czynszów. Zwracamy się do Państwa z prośbą 
o rozważenie możliwości udziału w tak szczytnym i godnym dziele.  

SPÓŁDZIELCZE SPRAWY
głosowania - 11 głosów.
Uchwała Nr 5 uzyskała akceptację większości członków 
uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach w sprawie: udzielenia absolutorium 
inż. Romanowi Bogusławowi Oklińskiemu - Prezesowi Zarządu 
Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2018.

za - 240 głosów, przeciw - 6 głosów, wstrzymało się od 
głosowania - 7 głosów.
Uchwała Nr 6 uzyskała akceptację większości członków 
uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.
Absolutorium zostało udzielone.

Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach w sprawie: udzielenia absolutorium 
mgr inż. Michałowi Golikowi - Z -cy Prezesa Zarządu Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2018. 

za - 234 głosy, przeciw - 6 głosów, wstrzymało się od głosowania 
- 9 głosów.
Uchwała Nr 7 uzyskała akceptację większości członków 
uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.
Absolutorium zostało udzielone.

Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach w sprawie: udzielenia absolutorium 
mgr Teresie Barbarze Pawłowskiej - Z -cy Prezesa - Głównemu 
Księgowemu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 
2018. 

za - 242 głosy, przeciw - 1 głos, wstrzymało się od głosowania - 
9 głosów.
Uchwała Nr 8 uzyskała akceptację większości członków 
uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.
Absolutorium zostało udzielone.

Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach w sprawie: zbycia niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej na osiedlu „Warszawska” II etap przy 
ul. Generała Stanisława Maczka w Siedlcach.

za - 176 głosów, przeciw - 47 głosów, wstrzymało się od 
głosowania - 27 głosów.
Uchwała Nr 9 uzyskała akceptację większości członków 
uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Siedlcach w sprawie: zrzeczenia się prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

za - 13 głosów, przeciw - 224 głosy, wstrzymało się od głosowania 
- 15 głosów.
Uchwała Nr 10 nie uzyskała akceptacji większości członków 
uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach w sprawie: zmian do Statutu 
Siedleckiej spółdzielni Mieszkaniowej.

za - 30 głosów, przeciw - 213 głosów, wstrzymało się od 
głosowania - 43 głosy.
Uchwała Nr 11 nie uzyskała akceptacji 2/3 głosów członków 
uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu 
(większości kwalifikowanej).

Odnośnie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pani 
Lidii Nowak, Kolegium stwierdza, że na poszczególnych częściach 
Walnego Zgromadzenia w 2019 roku, odczytywana była informacja 
o rezygnacji Pani Lidii Nowak z pełnienia tej funkcji. Wobec 
powyższego - stosownie do treści § 58 pkt. b) Statutu Siedleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w brzmieniu: Utrata mandatu przed 
upływem kadencji następuje w przypadkach: b) zrzeczenia się 
mandatu, które staje się skuteczne po dojściu do wiadomości 
Walnego Zgromadzenia, stwierdzić należy, że z dniem odbycia 
ostatniej części Walnego Zgromadzenia w 2019 roku tj. z dniem 
16 maja 2019 r. w/w przestała być członkiem Rady Nadzorczej 
Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Na tym protokół zakończono.

Protokół podpisali:

Sekretarze 
Walnego Zgromadzenia 
Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach 
podzielonego na części 
w dniach: 29.04.2019 r., 
30.04.2019 r., 06.05.2019 r., 
07.05.2019 r., 08.05.2019 r., 
09.05.2019 r., 10.05.2019 r., 
13.05.2019 r., 14.05.2019 r., 
15.05.2019 r., 16.05.2019 r. 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia 
Siedleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Siedlcach 
podzielonego na części 
w dniach: 29.04.2019 r., 
30.04.2019 r., 06.05.2019 r., 
07.05.2019 r., 08.05.2019 r., 
09.05.2019 r., 10.05.2019 r., 
13.05.2019 r., 14.05.2019 r., 
15.05.2019 r., 16.05.2019 r. 

FUNDUSZ POMOCY 
DLA NAJUBOŻSZYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

D E K L A R A C J A
Ja niżej podpisany/a/ deklaruję w okresie ......................................
dobrowolnie przekazywać miesięcznie kwotę ....................... zł  
na Fundusz pomocy dla najuboższych członków Spółdzielni. Po-
wyższą kwotę proszę uwzględnić w kwartalnych wydrukach opłat.

Uwaga: Liczy się każda symboliczna złotówka, deklaracja wpłaty 
określonej kwoty na jaką stać członka Spółdzielni może dotyczyć, 
np. 1 kwartału, 2 i więcej lub określonej liczby lat. W każdym 
kwartale można też dokonać korekty zadeklarowanej kwoty lub 
zrezygnować z opłaty. Powyższą deklarację można dostarczyć 
do Administracji Osiedla lub Biura Spółdzielni ul. 3 Maja 28 BOM

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni dziękują Panu/i/ 
za okazaną życzliwość.

Siedlce, dnia ..............................................................................................

Ulica   ............................................................................................................

Czytelny podpis ........................................................................................
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                  emocjonujące 
          WAKACJE W TYGRYSKU 
 
Zajęcia cykliczne Poniedziałek - Piątek od 8-16 
 
Zapewniamy: 

Eksperymenty fizyczne i chemiczne, tworzenie slimów 

Warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, sensoryczne 

Gry i zabawy (również w języku angielskim) 

Obiad 

 
 
 
 

 
 
*10% rabatu obowiązuje przy płatności do końca lipca. 
 
 
 
 
 
   
  

Na hasło 
WAKACJE - 10% 

zniżki * 

Siedlce, ul. Mazurska 2 
Tel 607 881 586 

1tydzień 
TANIO! 
400zł 

2 tygodnie 
TANIEJ!! 

750zł 

3 tygodnie 
NAJTANIEJ!!! 

1100zł 

Dietetyk 
na miarę twoich potrzeb 

Zajęcia dla dorosłych i seniorów 
W zdrowym ciele- zdrowy duch! 

 
Zadbaj o układ nerwowy i kondycję fizyczną. 
Wzmocnij mięśnie, ścięgna i kości. 
Popraw krążenie i samopoczucie 
 
Oferujemy: 
Ćwiczenia na krążenie (praca z ciałem) 
Ruch, taniec, 
 
 
Zajęcia prowadzi pedagog socjoterapeuta, 
Większość ćwiczeń wykonujemy według 
Tradycyjnej Chińskiej Medycyny pod 
kierunkiem certyfikowanego trenera QiGong 
Każdy uczestnik ma zapewnioną opiekę 
dietetyka, 
Spotykamy się 2 x w tygodniu, 
Miesięczny karnet =160 zł 
 
 
 

WAKACYJNA OFERTA SPECJALNA 
 Tylko w Lipcu i Sierpniu 

Badanie na pasożyty przewodu 
pokarmowego metodą biorezonansu 

Tylko 100 zł 

Najlepszy kontakt 
Siedlce ul. Mazurska 2, Tel 607 881 529 

Dla twojego zdrowia 
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„Początek lat dziewięćdziesiątych ściśle po-
wiązany jest z przemianami ustrojowymi, które 
nastąpiły w naszym kraju. Szczególnie dla naszej 
Spółdzielni był to okres trudny ze względów orga-
nizacyjnych. Niewiele brakowało, aby Spółdzielnia 
nasza przestała istnieć. Dlatego warto szerzej 
wrócić do tamtych dni. Słynna „specustawa” z 1990 
roku, mocno ingerująca w spółdzielczość samo-
rządność, spowodowała u niektórych członków 
Spółdzielni brak poszanowania obowiązujących 
ustaw (jawne, zamiast tajne wybory przedstawicie-
li). Dziś należy się zastanowić nad tym, czy to brak 
poszanowania prawa przez niektórych członków 
spółdzielni, czy może atmosfera tamtych dni, jak 
panowała w społeczeństwie polskim, kiedy wo-
łano „precz z komuną, my chcemy po nowemu, 
bo tu my jesteśmy władzą”, nie sprzyjała zaistnie-
niu takiej sytuacji. W tamtych latach członkowie 
Spółdzielni, na zebraniach grup członkowskich, 
oczekiwali takich wypowiedzi, jakie „chcieli usły-
szeć”. Wszystko to, co znajdowało unormowanie 
w poprzednich ustawach, było totalnie krytyko-
wane. Niektórzy członkowie poczuli, że mogą 
o wszystkim decydować, a sprawy muszą być 
rozstrzygnięte w sposób taki, jak oni uważają. 
Stawiano więc wnioski, głosowano i decydowa-
no, lecz zapomniano, że jednak jakieś - gorsze, 
czy lepsze, ale prawo obowiązuje.. Nie słuchano 
obsługujących zebrania, że Prawo Spółdzielcze 
i Statut nadal obowiązują. Twierdzono, a wręcz 
krzyczano, że Spółdzielnia jest dobrowolnym 
zrzeszeniem, samorządowym i tak powinno być 
jak „my zdecydujemy”. W takiej atmosferze wy-

brano, z naruszeniem litery prawa, 28 delegatów 
na Zebranie Przedstawicieli, które odbyło się 
28 marca 1990 roku. Konsekwencją wadliwego 
wyboru części delegatów, było zaskarżenie przez 
jednego z członków, wszystkich uchwał Zebrania 
Przedstawicieli Członków. Wynik był raczej z góry 
przesądzony. Po kilku rozprawach i wyroku Sądu 
Rejonowego, potwierdzonego ( w wyniku odwoła-
nia przez Zarząd Spółdzielni) wyrokiem II instancji, 
czyli Sądu Wojewódzkiego, z dnia 13 marca 1992 
roku, Spółdzielnia postawiona została w stan 
likwidacji. Tylko nieliczni zapewne pamiętają 
tytuły lokalnych gazet z tamtego okresu, które 
„grzmiały”: „o spółdzielczej mafii”, o „końcu Spół-
dzielni Mieszkaniowej”, o tym, że „Spółdzielnia 
na kolanach” itp. „Zaniepokojone” sytuacją Spół-
dzielni były nawet lokalne partie polityczne, które 
głosiły różne „złote myśli”, często bez znajomości 
zaistniałego problemu. „Zaniepokojenie”  sytuacją 
w spółdzielni wykazała również ówczesna Rada 
Miasta w „Stanowisku”, w którym (przez nikogo nie 
podpisanym, KS z dnia 9.04.1992r.) m.in. czytamy: 
„Rada Miejska w Siedlcach wyraża głębokie zanie-
pokojenie wzrostem niezadowolenia siedlczan, 
członków Spółdzielni Mieszkaniowej. Głównym 
powodem niepokoju jest, obok sytuacji prawnej, 
budząca kontrowersje, nieczytelna polityka finan-
sowa, poprzez którą zagrożone zostały podstawy 
socjalno-bytowe setek siedleckich rodzin”. W wielu 
artykułach reformatorzy dzielili Spółdzielców na 
„MY” i „ONI”. Pisali, że likwidacja jest „cacy”, lub 
też, że „likwidacja to nie niszczenie - to general-
ne porządki”.

Jako, że wspomniane wyżej Zebranie Przed-
stawicieli Członków zostało uznane przez sąd za 
nieważne, reformatorzy wraz z jednym z likwidato-
rów (przy dużym  poparciu niektórych ówczesnych 
włodarzy miasta), zwołali w dniu 28 czerwca 1992 
r. w Sali Urzędu Miasta Zebranie Przedstawicieli 
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach. 
Na zebraniu tym wybrano nową Radę Nadzorczą, 
która miała rozpocząć „porządki” - poprzez likwi-
dację - w Spółdzielni. Podczas tego zebrania część 
delegatów (tzw. ONI) twierdziła, że to zebranie zo-
stało zwołane niezgodnie z literą prawa i zostanie 
zaskarżone. Ale kto by ich słuchał, przecież ONI 
byli „ze starego układu”. Jednak, jak zapowiadano, 
tak zrobiono. Jeden z niezadowolonych członków 
spółdzielni (Henryk Ładno) zaskarżył odbyte w dniu 
28 czerwca 1992 roku zebranie, jako niezgodne 
z prawem, a tym samym wybory nowej „właściwej” 
Rady Nadzorczej. Po wyrokach zarówno Sądu Wo-
jewódzkiego w Siedlcach, jak i Sądu Apelacyjnego 
w Lublinie, które przyznały rację skarżącemu, nikt 
nie triumfował, nie biegał do mediów, lokalna prasa 
nie wołała, że sprawiedliwości stało się zadość, 
wszyscy nabrali wody w usta”.

Co działo się dalej można przeczytać w wy-
danej z okazji 60-lecia Spółdzielni monografii, 
która dostępna jest w Biurze Obsługi SSM przy 
ulicy 3 Maja 28. W monografii można również 
znaleźć wiele ciekawych zdjęć pokazujących 
spółdzielcze osiedla. Pełny tekst monografii 
będzie również zamieszczony na stronie inter-
netowej Spółdzielni.

Red.

Z monografii na 60-lecie SSM

Roztańczony „LECH”
Tytuł artykułu nawiązuje do zdobytego II miejsca w kategorii TANIEC  

NOWOCZESNY  -  przez najstarszą grupę taneczną z klubu „Lech”( młodzież 
gimnazjalna) w ramach XXIV Miejskiego Festiwalu Twórczości Dziecięcej 
i Młodzieżowej, pod patronatem Prezydenta m. Siedlce. Laureatki zatańczyły 
przed siedlecką publicznością 9 czerwca w Sali Centrum Kultury i Sztuki. 
Ponadto, dwie grupy taneczne: dziecięca i młodzieżowa, zatańczyły dla  
siedlczan podczas III Festynu Organizacji Samorządowych w Siedlcach 
reprezentując Klub „Lech” oraz Stowarzyszenie „KOS”. 

W ramach realizacji zadania publicznego „ Asertywne dzieci”, 8 czerwca 
odbyła się jednodniowa wycieczka krajoznawcza do Łucznicy pod Pilawą. 
W programie m.in. zwiedzanie z przewodnikiem „Starego Parku”, zabawy 
rekreacyjne na świeżym powietrzu pod opieką animatorów oraz udział 
dzieci w czterech rodzajach warsztatów artystycznych tj. robótki z wełny 
i filcu techniką na mokro i na sucho, ceramika – tworzenie dzieł rozwijają-
cych inwencję twórczą dziecka i wyobraźnię, pieczenie bułeczek w piecu 
opalanym drewnem, degustacja oraz decoupage - czyli ozdabianie przed-
miotów codziennego użytku i nadawanie im unikatowego charakteru. 

Spółdzielczy  Klub Kultury „Lech” wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Kultura – Oświata – Samorządność KOS w Siedlcach, proponuje i przy-
gotowuje się do przeprowadzenia  wakacyjnego wypoczynku dla dzieci 
w miesiącu lipcu br. pod hasłem „Baw się z nami”. W programie: warsztaty 
artystyczno-plastyczne, zabawy rekreacyjno-sportowe, zabawy eduka-
cyjne, taneczne, wyjścia do kina, do parku linowo-trampolinowego, na 

basen przy ul. Jana Pawła, wycieczki 
i spacery. Mamy nadzieję, że nasza 
bogata i atrakcyjna oferta pozwoli 
aktywnie, miło i radośnie spędzić 
wakacyjne dni w klubie „Lech”.

Kierownik Klubu
mgr Maria Anna Magryta

tel. (25) 644 06 29
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Formularz
Wejdź na www.uniqa.pl w zakładkę 
Zgłoś szkodę  Szkody majątkowe

Mail
Zgłoś zdarzenie wysyłając e-mail:  
szkody.mieszkalnictwo@uniqa.pl

Telefon
Skorzystaj z Serwisu Likwidacyjnego dla Mieszkalnictwa  

42 63 44 844  

Pod tym numerem uzyskasz też informacje o przebiegu likwidacji Twojej szkody.

Jak zgłosić szkodę  
w UNIQA?

PESEL w przypadku szkody 
zgłaszanej z ubezpieczenia 
mieszkania

TERMIN i MIEJSCE zdarzenia

NR KONTA, na które ma zostać 
wypłacone odszkodowanie

NR POLISY, z której zgłaszana jest 
szkoda

Co będzie potrzebne podczas zgłoszenia szkody?

Szczegółowe informacje:

UNIQA TU S.A.

ul. Asłanowicza 29

08-110 Siedlce

tel. 25 63 30 296,  

25 63 33 585, wew. 35

fax. 25 63 30 296

ZAPŁACIMY WSZYSCY..!
Nawet gdyby 99% mieszkańców spółdzielczych bloków, mając 

na uwadze troskę o przyszłość kolejnych pokoleń, przyszłość naszej 
„Małej Ojczyzny”, przyszłość ziemi, uczciwie segregowało śmieci, 
to i tak zawsze znajdzie się 1% takich, którzy wszystko mają w ... 
dużym poważaniu!”. Nie pomogą tablice edukacyjno-informacyj-
ne, nie pomogą apele i ulotki ... nic nie pomoże, wszak od zawsze 
znane jest „cyniczne cwaniactwo” nielicznych, którym się wydaje, 
że „zapłacą wszyscy”, że nie będą z mieszkań robili magazynu to-
reb niezbędnych przy segregowaniu śmieci ... więc nie segregują!  
Do owego 1% cyników należy dodać wcale nie taką małą grupę 
„podrzucaczy śmieci”, którzy „wypasionymi brykami” podjeżdżają 
pod spółdzielcze śmietniki (zwykle po zmierzchu, a najchętniej 
w nocy) i w imię iluzorycznych oszczędności wyładowują worki, 
skrzynie, opony, stare meble, mnóstwo plastykowych opakowań, 
ciuchy i wszystko, co w „ich królestwie domowym” zbędne.

Administracje spółdzielcze dwoją się i troją ... po kilka razy 
miesięcznie wymieniają wyłamane zamki ... wywożą uciążliwe, 
wielkogabarytowe śmieci (meble, gruz po remontach mieszkań, 
części samochodowe, stare elementy wyposażenia mieszkań, w tym 
telewizory, monitory i jeden Pan Bóg wie, co jeszcze..!  Syzyfowa 
praca! Póki co nie ma innego sposobu, by ustrzec spółdzielców 
przed „odpowiedzialnością zbiorową” i płaceniem wysokich opłat 
za „lenistwo i cynizm” nielicznych.

Do naszej redakcji nie tylko dzwonią oburzeni mieszkańcy 
spółdzielczych osiedli, nie tylko zgłaszają łamanie zasad i uzgod-
nionych form „odbioru śmieci komunalnych”! Przesyłają zdjęcia 
dokumentujące bezczelność tych, którzy wszystkich i wszystko 
mają od zawsze w nosie. Co może w tej sytuacji Spółdzielnia..? Co 
„zdążą sprzątnąć” za cyników i tak przepracowane sprzątaczki..? 
Może tylko apelować, prosić, tłumaczyć, ostrzegać, bo - a potwier-
dzają fakty takie spółdzielcy - służby miejskie, w tym Straż Miejska, 
na zgłaszane łamanie lokalnego prawa nie reagują..! 

O powyższym piszemy po raz kolejny, by uświadomić Spółdzielcom, 
że oto za chwil kilka władze miasta i spółka miejska zobowiązane do 
odbioru śmieci komunalnych „rozwiążą problem segregacji odpa-
dów” po swojemu..! Zastosują znaną z niesławnej przeszłości zasadę 
„odpowiedzialności zbiorowej” i za 1% cyników, cwaniaków, ludzi bez 
kultury będziemy płacili wszyscy! Wykryte w segregowanych odpadach 
komunalnych „niesegregowane wrzutki” dadzą odbiorcom śmieci po-
wód i prawo, by uznać wszystkie odpady, jako niesegregowane, a więc 
obciążone wysokimi cenami za ich odbiór i wywóz. Wszyscy zapłacimy 
za głupotę i nieuczciwość nielicznych! Czy tak musi być..? Czy Spółdziel-
nia - a więc my wszyscy - mamy ufundować „monitoring śmietników”? 
Mamy zatrudnić ludzi do śledzenia kamer i wyłapywania „śmieciowych 
kombinatorów”? Czy mamy regulaminami zmuszać Spółdzielców, uczyć 
Spółdzielców donosicielstwa na sąsiadów..? Co jeszcze trzeba wymyśleć, 
by ustrzec się przed kosztownymi skutkami zwyczajnego braku kultu-
ry, łamania podstawowych zasad życia społecznego, dawania złego 
przykładu młodym pokoleniom ... co jeszcze..! A może ów obowiązek 
„dyscyplinowania” powinien wreszcie zostać wpisany w statut spółki 
miejskiej, która na odbiorze śmieci i ich segregacji zarabia krocie..? Może 
wzorem MPK, które ma swoich „kanarków” wyławiających pasażerów 
bez biletu, także ZUO powinno zatrudnić (a stać spółkę na to) kilku spryt-
nych kontrolerów, którzy - mając w tym interes finansowy - przyłapią, 
wyłowią, wskażą i doprowadzą do ukarania „śmieciowych cwaniaków”! 

Na koniec apel do Rady Miasta, do Radnych, do władz ZUO 
... nim odważycie się na wprowadzenie odpowiedzialności zbio-
rowej - może najpierw postarajcie się wdrożyć metody walki ze 
„śmieciową patologią”, jakie skutecznie zastosowały inne miasta, 
miasteczka, gminy! Karać trzeba nieuczciwych ... nie wolno karać 
tych, którzy z obywatelskich, społecznych obowiązków wywiązują 
się godnie, honorowo, z przekonaniem, że wnoszą swój wkład 
w walkę o „czyste miast ... czysty świat”!

Redakcja  

LATO w klubie TRÓJKA
Kolejny rok w klubie „Trójka” za nami. Efekty całorocznej pracy uczest-
ników zajęć można  było oglądać 6 czerwca na III Festynie Organizacji 

Pozarządowych oraz w siedzibie klubu na zajęciach poszczególnych 
grup w postaci wyśpiewanych piosenek, wytańczonych utworów, 
zagranych ról, stoczonych walk w judo i karate oraz prac plastycznych, 
skonstruowanych robotów i innych form. Przyniosło to zadowolenie, 
satysfakcję i dumę uczestnikom, rodzicom oraz prowadzącym zajęcia.

Mamy już w pełni lato i czas wypoczynku od codziennych zajęć, 
dlatego w Spółdzielczym Klubie Kultury „Trójka” w sierpniu organi-
zowane są półkolonie dla dzieci w dwóch turnusach: 01-14 sierpnia 
oraz 19-30 sierpnia godzinach 10.00-16.30. W programie zajęć:
• Zajęcia artystyczne, sportowe, integracyjne, ogólnorozwojowe
• Wycieczki w terenie, do Ziołowego Zakątka oraz Parku Przygody
• Wyjścia do kina i Parku Wodnego.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia wakacyjne oraz w roku szkol-
nym do Klubu „Trójka”, ul. Kurpiowska 3. Telefon 25 64 369 36.

Małgorzata Maciejewska

SPÓŁDZIELCZE PROBLEMY


