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Szanowni Państwo  
W związku ze zbliżającym się Walnym Zgromadzeniem Członków, dokonując podsumowania wyników wspólnej 
pracy w roku 2011 Zarząd i Rada Nadzorcza zaprasza Państwa do wzięcia udziału w obradach Walnego 
Zgromadzenia, które odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 w dniu 30 czerwca 2012 r. od godz. 
1000. Oprócz głównego tematu porządku obrad dotyczącego podsumowania wyników działalności finansowo-
gospodarczej Spółdzielni za 2011 r., przeprowadzone zostaną wybory do kolejnej kadencji Rady Nadzorczej na 
lata 2012-2015. Nadmieniamy, że od przyszłego składu Rady Nadzorczej zależeć będzie ustalenie dalszego 
kierunku rozwoju naszej Spółdzielni.                                                                                                                                  

 

Chcemy przekazać Państwu garść informacji z działalności Spółdzielni, między innymi :  
 

Informacja Zarządu z działalności Spółdzielni za 2011 r. 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie w roku sprawozdawczym zarządzała 53 budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, 

co klasyfikuje ją w grupie na pograniczu dużych i średnich Spółdzielni Mieszkaniowych w regionie.  
Na dzień 31.12.2011 r. w Spółdzielni zarejestrowanych było 2.856 członków w tym : 

 z tytułu posiadania mieszkania – 2.435,  pozostali właściciele nie są członkami, 
 z tytułu współczłonkostwa – 361 
 z tytułu posiadania garażu – 34 
 z tytułu posiadania lokalu użytkowego – 26  

W 2011 r. nie było wykluczeń z rejestru członków przez Radę Nadzorczą. 
W 2011 r. przekształcono w odrębną własność 21 lokali w tym : 
 15  spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych 
   6  spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych 

Ogólna liczba lokali przekształconych w odrębną własność w Spółdzielni wynosi : 
   1576  lokali mieszkalnych 
     102  garaże 
         8  lokali użytkowych 

W zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię jest 2730 lokali mieszkalnych  w tym : 
 1577 mieszkań z prawem odrębnej własności 
 1093 spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych 
     60 lokatorskich praw do lokali mieszkalnych  

Z rejestru członków skreślono 100  członków w związku ze śmiercią, sprzedażą mieszkania, darowizną, zamianą cywilno-prawną, podziałem 
majątku. 

Przyjęto w poczet członków 17 osób z tytułu kupna mieszkania, darowizny,  współczłonkostwa,  nabycia spadku, kupna mieszkania w drodze 
przetargu, ekspektatywy, art. 15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

W 2011 r. Spółdzielnia odzyskała 3 mieszkania od osób zadłużonych, które zostały sprzedane w drodze przetargu, dzięki czemu spłacone zostało 
zadłużenie w wysokości 140.600 zł. 

Zarząd odbył w sprawach członkowsko - mieszkaniowych 15 protokołowanych posiedzeń. 
Spółdzielnia zarządza dwiema wspólnotami mieszkaniowymi Nałkowskich 132 i Samsonowicza 37 w ilości 100 mieszkań. 
W zarządzaniu gospodarką mieszkaniową Zarząd kładzie nacisk na podnoszenie standardu posiadanych zasobów w celu utrzymania i polepszenia 

ich stanu technicznego i funkcjonalnego zapewniając ich trwałość i użyteczność na długie lata. 
W celu wspólnego rozwiązywania problemów mieszkańców Spółdzielnia współpracuje z samorządami domowymi, Radą Dzielnicy Wrotków, 

Radą Miasta oraz z władzami miasta. 
W 2011 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie prowadził swoją działalność w oparciu o przepisy ustaw z dnia 

16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze, Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z uwzględnieniem nowelizacji tej ustawy z dnia 
14.06.2007 r. oraz Statutu Spółdzielni z uwzględnieniem zmian wniesionych Uchwałą nr 2/2008 Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2008 r. 

W roku 2011 Zarząd Spółdzielni pracował w następującym składzie : 
Prezes Zarządu 
1. 01.01.2011 r. – 14.02.2011 r. –  inż. Jan Kłos (pełniący obowiązki Prezesa) 
2. 15.02.2011 r. – 31.12.2011 r. – mgr inż. Piotr Gałka  
Z-ca Prezesa Zarządu 
1. 01.01.2011 r. – 14.02.2011 r.  – mgr Robert Warszycki (pełniący obowiązki Z-cy Prezesa, jednocześnie Kierownika Działu Administracyjno - 

Gospodarczego) 
2. 15.02.2011 r.  - 30.09.2011r., 03.10. 2011r. – 31.12.2011 r. - inż. Jan Kłos 
Członek Zarządu 
1. 15.02.2011 r. – 03.10.2011 r. -  mgr Robert Warszycki (jednocześnie Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego) 
2. 01.11.2011 r. – 31.12.2011 r. - mgr inż. Mariusz Wójcik  

Nadzór nad prawidłową gospodarką finansową sprawował Pan Mariusz Wójcik (jednocześnie Główny Księgowy). 
W okresie sprawozdawczym działalność Zarządu obejmowała następujące zakresy przedmiotowe : 

1. Inwestycyjny i remontowy 
2. Administracyjno-gospodarczy 
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3. Ekonomiczno-finansowy 
4. Społeczno-wychowawczy 
5. Samorządowy – związany z obsługą organów wewnętrznych Spółdzielni 

Działalność administracyjno-gospodarcza realizowana była przez pracowników zatrudnionych w Działach Administracyjno-Gospodarczym i Dziale 
Technicznym oraz podległych im gospodarzy rejonów i konserwatorów. 

Działalność inwestycyjna i remontowa prowadzona była przez własne służby Spółdzielni i wykonawców zewnętrznych działających na zlecenia i 
pod nadzorem Spółdzielni. 

Działalność społeczno-wychowawczą na rzecz członków Spółdzielni i mieszkańców w 2011 r. prowadził Klub Osiedlowy „Źródło” Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich przy ul. Samsonowicza 25.  

W omawianym okresie Zarząd Spółdzielni odbył 45 posiedzeń w celu realizacji zadań i spraw istotnych dot. Spółdzielni, natomiast w sprawach 
bieżących zbierał się codziennie. 

Istotne sprawy, nad którymi obradował Zarząd w roku sprawozdawczym dotyczyły : 
 ustalenia planów ekonomicznych, remontowych, inwestycyjnych i ich realizacji 
 spraw członkowsko-mieszkaniowych 
 analizowania bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej (koszty i dochody) 
 analizowania zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, użytkowe i przedstawiania na posiedzeniach Rady Nadzorczej 

propozycji rozwiązań mających na celu zmniejszenie skali zadłużenia. W wyniku tych prac został opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez 
Radę Nadzorczą nowy regulamin windykacji 

 analizowania wysokości stawek opłat za użytkowanie lokali w oparciu o czynniki zależne i niezależne od Spółdzielni 
 prowadzenia rozmów i negocjacji z osobami zadłużonymi w celu znalezienia rozwiązań umożliwiających spłatę tych zadłużeń 
 analizowania bieżących problemów eksploatacyjnych i remontowych 
 spraw prawnych 
 organizowania przetargów na roboty inwestycyjne i remontowe  
 kontrolowania przebiegu robót inwestycyjnych oraz kontrolowania usuwania usterek powykonawczych 
 analizy wykonania konserwacji zieleni w zasobach Spółdzielni 
 analizy i kontroli zużycia wody ciepłej i zimnej w całych zasobach Spółdzielni 
 przeprowadzania inwentaryzacji rocznej majątku Spółdzielni 
 kontynuowanie wdrażania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w tym wykonywania prac związanych z podziałem nieruchomości 

spółdzielczych i ustanawiania odrębnych własności lokali 
 wprowadzania zmian w regulaminach obowiązujących w Spółdzielni (windykacji, miejsc parkingowych, odczytów wodomierzy) 
 opracowania i podejmowania uchwał regulujących bieżącą działalność Spółdzielni 
 analizowania działalności społeczno-wychowawczej realizowanej przez Spółdzielczy klub „Źródło” 
 realizacja postulatów zgłaszanych przez członków oraz samorządy domowe 
 analiza uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z roku 2011 
 omówienia wyników bilansu za 2010 r. 
 kontynuacji wdrażania programu komputerowego. 
  

Informacja z działalności inwestycyjnej i remontowej za 2011 r. 
Działalność inwestycyjna 
Działalność inwestycyjna to dokończenie realizacji robót infrastruktury technicznej przy budynku mieszkalno-usługowym przy ul. 
Nałkowskich 103, jak zatoka postojowa na 8 stanowisk, przebudowa śmietnika, wykonanie dodatkowego chodnika, ograniczników 
ruchu na jezdni oraz uregulowania spraw formalno – prawnych związanych z wykupieniem od Gminy Lublin działki nr ewid. 156/39 
przynależnej do tego budynku wraz z ostatecznym rozliczeniem kosztów budowy.  
Działalność remontowa 
Główne zadania realizowane siłami obcymi w działalności remontowej w robotach budowlanych to: 
- Remont nawierzchni asfaltowych, naprawa ubytków nawierzchni ulic i chodników na terenie osiedla. Łączny koszt robót 19.902 zł. 

brutto. 
- Remont parkingu N100-S7, na 11 stanowisk z przebudową drogi dojazdowej do budynków S7/N100, z zatokami parkingowymi na 12 

miejsc postojowych o pow. 363 m2 i chodnikiem 44 m2. Łączny koszt robót 140.960 zł.  
- Przebudowa ciągów pieszych z parkingiem na 13 stanowisk i placem zabaw oraz dojazdami od ul. Wapowskiego w rejonie bud. 

N134/S61, kontynuacja z 2010 r. Wartość w/w robót wyniosła 453.530,99 zł. brutto. 
- Budowa chodnika z kostki brukowej o długości około 50 m przy łączniku ulic Samsonowicza i Diamentowej na wysokości budynku S3 

– dojście do Lidla i Biedronki. Łączny koszt robót 17.900 zł., 
- Roboty remontowe dekarskie – kontynuacja robót z 2010 r. związanych z usuwaniem uszkodzeń mrozowych, tzn. kompleksowe 

remonty połaci dachowych w 30 budynkach. Koszt robót 630.477,82 zł. brutto. 
- Remont i przebudowa altan śmietnikowych N101, N103. koszt robót N101 – 16.373,26 zł. brutto, koszt robót N103 – 2.398,50 zł. 

brutto, 
- Coroczne kontrole stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych wewnętrznych, okresowe czyszczenie 

przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych i usuwanie bieżących nieprawidłowości. Działania mające na celu poprawę 
funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej oraz ciągów spalinowych w mieszkaniach, w tym modernizację przewodów kominowych, 
siatkowanie kominów, montaż turbowentów, przebudowę kominów. Łączny koszt  23.850 zł. brutto. 

W robotach instalacji sanitarnych realizowanych siłami obcym : 
1. Usunięcie nieszczelności instalacji gazowych w budynkach S.M. po przeglądzie instalacji w 2011 r., koszt 7.704 zł. 
2. Usunięcie awarii instalacji sanitarnych: 

- usunięcie awarii instalacji gazowej S51 z wymianą odcinka pionu i poziomu przewodu gazowego, koszt 2.508 zł. 
- usunięcie awarii pionu gazowego R50, koszt 2.160 zł. 
- usunięcie awarii pionu gazowego, cw i zw, z wymianą odcinków przewodów N130, koszt 3.570 zł. 
- usunięcie awarii w hydroforni S25, (likwidacja II strefy), koszt 1.187 zł. 
 - usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, z wymianą odcinka przewodu i robotami budowlanymi N101, koszt 4.329 zł. 
- czyszczenie niedrożnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej S61, R28, S49, koszt 1.631 zł. 
- usunięcie awarii w kotłowni R18, koszt 2.693 zł. 
- usunięcie awarii w kotłowni N104, koszt 4.335 zł. 

W robotach instalacji elektrycznych realizowanych siłami obcymi: 
W systemie zleconym wybudowanie napowietrznej linii NN do budynku magazynowo–składowego w pobliżu ul. Samsonowicza 25 
(koszt 5.950,50 zł. brutto) 
Główne zadania remontowe realizowane siłami własnymi w działalności remontowej:  
Są to bieżące prace remontowe i konserwacyjne, które w 2011 r. były realizowane przez zespół 9 konserwatorów.  
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Wykonano:  
- prace elektryczne - 865 zgłoszeń, a także modernizacja oświetlenia na parkingu S1 oraz przy N104-108 (wymiana źródeł światła na 

mniejsze moce z 250W na 70W) i zainstalowanie czujników ruchu w budynkach S15, S21, N100. 
- prace i usterki hydrauliczne – 607 zgłoszeń  
- prace szklarskie i stolarskie – 249 zgłoszeń 
- prace ślusarskie – 631 zgłoszeń 
- prace malarskie, murarskie i  brukarskie  – 249 zgłoszeń  
- we własnym zakresie wykonano też 2 miejsca postojowe przy R30, ogrodzenie piaskownic przy R24, S21, N99 i S41, ogrodzenie 

nowego placu zabaw przy N132/N134 i piaskownicy przy S61, dokonano demontażu starych metalowych urządzeń zabawowych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa użytkowania. 

Informacja Zarządu z działalności ekonomiczno-finansowej Spółdzielni za 2011 r. 
Spółdzielnia w minionym roku prowadziła działalność w zakresie obsługi gospodarki zasobami mieszkaniowymi, oraz tzw. 

działalność pozostałą. Zgodnie z regulacjami prawnymi wynik na działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi każdej 
nieruchomości, czyli różnica między kosztami eksploatacyjnymi, a przychodami zwiększa odpowiednio pr zychody lub koszty tej 
nieruchomości w roku następnym. Za rok 2011 była to kwota niedoboru w wysokości -424 tys. zł. co świadczy o zbyt niskim skalkulowaniu 
wnoszonych przez mieszkańców opłat na rzecz pokrycia kosztów eksploatacji. Z pozostałej działalności w minionym roku Spółdzielnia 
wypracowała zysk brutto w wysokości 518 tys. zł, który po odprowadzeniu podatku dochodowego od osób prawnych 124 tys. zł. będzie 
zagospodarowany zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia. Pragniemy poinformować, iż są to pieniądze głównie z tytułu 
sprawnego zarządzania mieniem wspólnym oraz przychodów finansowych w postaci odsetek od środków pieniężnych z lokat 
bankowych. Na koniec roku Spółdzielnia posiadała zgromadzone na rachunkach bankowych środki, które umożliwiają funkcjonowanie 
oraz zapewniają wypłacalność wobec kontrahentów. 

W ramach uzyskiwanych środków od użytkowników lokali mieszkalnych i pozostałych poniesiono koszty eksploatacji i utrzymania 
tychże lokali w wysokości 11,5 mln zł. Na rodzaj i wysokość kosztów w 2011 r. decydujący wpływ miały obciążenia wynikające z 
uregulowań ustawowych (podwyżka VAT) i inne koszty całkowicie niezależne od Spółdzielni ( energia elektryczna, woda, ścieki, 
wywóz nieczystości, CO, ubezpieczenie majątku, konserwacja). 
Aktualna sytuacja finansowa  

- Przychody netto ze sprzedaży usług 12.719.826,21 zł 
- Koszty działalności operacyjnej   12.317.649,16 zł  
- Pozostałe przychody operacyjne               75.064,22 zł 
- Pozostałe koszty operacyjne       121.217,37 zł 
- Przychody finansowe       161.635,90 zł  
- Koszty finansowe   0,00 zł 
- Podatek dochodowy        124.076,00 zł 
- Wynik         393.583,80 zł   

Wyniki finansowe 
W 2011 roku Spółdzielnia osiągnęła przychody ze sprzedaży usług na poziomie 12,7 mln zł, co oznacza ich wzrost o 4 % w 

porównaniu do 2010 roku. 
Komentarz do rachunku wyników 

Za rok 2011 Spółdzielnia osiągnęła zysk netto z działalności komercyjnej w wysokości 394 tys. zł, w tym nadwyżkę kosztów nad 
przychodami na GZM – 424.039,39 zł (w 2010 r. - 563 tys. zł), oraz zysk z działalności pozostałej 517.659,80 zł (w 2010r. 553 tys. zł) i 
podatek dochodowy w kwocie 124.076,00 zł (w 2010 r. 115 tys. zł) co daje ogółem stratę  (- 30.455,59), dla porównania w 2010 roku 
strata wyniosła (-123 tys. zł).  

W okresie styczeń - grudzień roku 2011 wystąpił wzrost przychodów ze sprzedaży o 4,1% (523 tys. zł) oraz wzrost kosztów 
operacyjnych o 0,3 % (35 tys. zł) . 

Na pozostałej działalności operacyjnej w  2011 roku  uzyskano stratę w wysokości - 46 tys. zł. Strata ta spowodowana jest głównie 
utworzeniem odpisów aktualizujących należności w kwocie 85 tys. zł i kosztów sądowych 36 tys. zł. 

Wynik na działalności finansowej w roku 2011 był dodatni i wyniósł 162 tys. zł. głównie z odsetek od lokat bankowych oraz 
odsetek wyegzekwowanych od dłużników z tytułu dokonywania nieterminowych opłat.  
Komentarz do bilansu 

Bilans Spółdzielni za 2011 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 40,8 mln zł. Środki trwałe stanowią 90 % aktywów, 
które po wyodrębnieniu własności lokali i przynależnych do nich udziałów w nieruchomościach gruntowych, wynoszą netto  36,5 mln 
zł. Aktywa te są w pełni sfinansowane funduszami własnymi stanowiącymi ponad 95 % całości pasywów w bilansie. 

Udział aktywów obrotowych wzrósł o 4,2% ze względu na wzrost międzyokresowych rozliczeń kosztów (nadwyżka kosztów nad 
przychodami GZM).  

Struktura pasywów również zmieniła się. Zmalała wartość kapitału własnego w pasywach z  45,3 mln zł w roku 2010 do 39,3 mln zł 
w 2011 w związku z wyodrębnieniem lokali i umorzeniem środków trwałych. 

Udział zobowiązań zmalał z 3,9 mln zł do 3,1 mln zł,  spadek zobowiązań spowodowany jest głównie spłatą rat kredytów 
termomodernizacyjnych w 2011r. w wysokości 0,8 mln zł  na termomodernizację budynków mieszkalnych Spółdzielni.  
Spółdzielnia posiada kredyty i pożyczki zaciągnięte w PKO BP SA w wysokości 1 590.808,20 zł : 
-  kredyty krótkoterminowe w wysokości 266.622,84 do spłaty w 2012 roku, 
-  kredyty długoterminowe w wysokości 1.324.185,36 zł do spłaty w latach 2013-2019 r. 
 Wymienione kredyty i pożyczki nie były wymagalne na 31.12.2011 00 r.  

Spółdzielnia nie udzielała gwarancji i poręczeń. 
Bardziej szczegółowe dane finansowe znajdują się w załączonym bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2011 r.  

Istotne działania i decyzje podjęte w zakresie poprawy organizacji i finansowania Spółdzielni 
W tym celu zmieniono następujące regulaminy wewnętrzne : 

1. Regulamin przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach 
SM Nałkowskich w Lublinie. 

2. Regulamin Rady Nadzorczej. 
3. Regulamin określający zasady ustalania kosztów dostawy energii cieplnej dla budynku (lub jednostki rozliczeniowej) na cele 

ogrzewania i podgrzania wody użytkowej oraz rozliczania. 
4. Regulamin postępowania przy windykacji wierzytelności w Spółdzielni. 
5. Regulamin wynagradzania. 
6. Regulamin funduszu remontowego. 
7. Zasady wymiany wodomierzy wody ciepłej i zimnej w zasobach SM Nałkowskich 
8. Regulamin Zarządu SM Nałkowskich. 
9. Regulamin organizacyjny SM Nałkowskich . 
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10. Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali mieszkalnych w SM Nałkowskich . 
11. Regulamin Gospodarki Finansowej SM Nałkowskich. 
12. Regulamin określający zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni i lokalami stanowiącymi 

mienie innych osób oraz ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu. 
13. Zmiany Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w SM Nałkowskich. 

Znacząca skala zadłużeń z tytułu użytkowania lokali sięgająca około 1,7 miesięcznego czynszu zmusiła Zarząd do podjęcia działań 
zmierzających do poprawy skuteczności windykacji tych należności. Działania te doprowadziły m. in. do sprzedaży w drodze przetargu 
3-ech mieszkań, co pozwoliło na odzyskanie zadłużenia, pozostałe części wkładów zwrócono uprawnionym do tego właścicielom. 
Znacząco wzrosła ilość spraw skierowanych do sądu, jak również ilość spraw skierowanych do egzekucji komorniczej, co rokuje 
nadzieję na odzyskanie kolejnych zadłużeń. 

 

W ramach planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidujemy m.in. : 
 

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2011 r. Zysk netto za 2011 r. w wysokości 393 583,80 
zł proponuje się podzielić w następujący sposób: 

a) Pożytki w wysokości 69 218,24 zł uzyskane z nieruchomości wspólnych przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z 
eksploatacją i utrzymaniem tych nieruchomości, zgodnie z art. 5.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

b) Wynik na lokalach użytkowych posiadających prawo własnościowe i odrębną własność w wysokości minus 8 059,43 zł rozliczyć 
z użytkownikami tych lokali zgodnie z art. 6.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

c) Kwotę 332 424,99 zł przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie 
obciążającym członków, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby posiadające członkostwo w Spółdzielni 
na dzień 31.12.2011 r. 

2. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej odbędą się wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2012–2015. 
Zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w wyborach do Rady Nadzorczej. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie. 
  

Zmiany  składników  opłat eksploatacyjnych wprowadzonych w latach 2011-2012 przez  Spółdzielnię  
 

1. Wzrost zaliczek na podgrzanie wody – obowiązująca zaliczka  od 01.03.2008r. w  kwocie 14 zł/m3  została  z dniem 01.02.2011r. 
zwiększona  o zmianę stawki VAT.  Nowe stawki  zaliczek od dnia 01.01.2012 r. zostały wprowadzone z uwzględnieniem 
rzeczywistych kosztów podgrzewu wody poniesione za trzy kwartały 2011 roku z uwzględnieniem wzrostu cen wprowadzonych 
przez LPEC od dnia 01.11.2011 r. (wzrost o 3,5%) zostały zróżnicowane w zależności od sposobu zasilania budynku w ciepłą wodę. 

2. Wzrost zaliczki za m3 wody i odprowadzania ścieków nastąpił zgodnie z Uchwałami  Rady Miasta Lublina. 
3. Wzrost stawek za wywóz nieczystości został wprowadzony z dniem 01.04.2012 r. z uwagi na dotychczasowy ujemny bilans 

rzeczywiście ponoszonych kosztów w stosunku do uiszczanych opłat z tego tytułu przez mieszkańców Spółdzielni.  
4. Zmiana stawek na fundusz remontowy spowodowana była dokończeniem procesu termomodernizacji  naszych budynków, 

wprowadzeniem stopniowej regulacji wewnętrznych zadłużeń poszczególnych nieruchomości oraz koniecznością kontynuowania 
dalszych planowanych remontów wynikających z przyjętego planu. Stawka ta została zróżnicowana w zależności od stanu 
funduszu remontowego na poszczególnych nieruchomościach. 

5. Opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji  uległy zmianie i zostały wprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy  etap 01.06.2011 r., 
drugi  etap 01.04.2012 r. Spowodowane było to  dużym ujemnym wynikiem na Gospodarce Zasobami Mieszkaniowymi . 

 

Informacja Zarządu z działalności administracyjno-gospodarczej Spółdzielni za 2011 r.  

 

1. W roku 2011 praca Działu Administracyjno–Gospodarczego była skupiona na obsłudze mieszkańców związanej z załatwianiem spraw 
dotyczących problemów wynikających z eksploatacji budynków i ich otoczenia oraz utrzymaniem porządku na terenie osiedla. 

2. W 2011 roku dwukrotnie dokonano przeglądów technicznych placów zabaw oraz usunięto i wyremontowano urządzenia stwarzające 
bezpośrednie zagrożenie dla bawiących się dzieci. Jednocześnie ogrodzono wszystkie piaskownice znajdujące się na terenie osiedla. 

3. Wymieniono piach we wszystkich piaskownicach oraz przeprowadzono dezynfekcję ich i nawieziono 42 tony piachu. 
4. Uprzątnięto w budynku Samsonowicza 63 trzy lokale zastępcze w celu przeznaczenia ich dla eksmitowanych lokatorów. 
5. W ciągu roku Spółdzielnia poniosła 8 szkód majątkowych. Wszystkie szkody zostały pokryte z ubezpieczenia z tego tytułu odzyskano kwotę 

37.609,15 zł. 
6. Wymieniono kosze na śmieci na alejkach osiedlowych w ilości 20 sztuk. 
7. Rozpoczęto wymianę pojemników frakcji suchej. Wymieniono wszystkie pojemniki na części osiedla pomiędzy ulicą Nałkowskich a Romera. 

Przewidywany termin zakończenia prac na pozostałej części osiedla to połowa 2012 r. 
8. W roku 2011 z funduszu społecznego zatrudniono 9 osób na stanowiskach gospodarzy rejonów, osoby te odpracowywały zadłużenie 

czynszowe. 
9. Przyjęto i wykonano 112 zgłoszeń w sprawie przeprowadzenia deratyzacji i dezynfekcji piwnic, klatek schodowych, pralni i suszarni w 

budynkach mieszkalnych - zgłoszenia od lokatorów. 
10. W wyniku dużej liczby zgłoszeń od mieszkańców uprzątnięto z zalegających gabarytów w budynkach mieszkalnych 36 wózkowni, 36 korytarzy 

piwnicznych, 25 pralni i suszarni. 
11. Obciążono 3 osoby fakturami za wynoszenie gruzu pod altany śmietnikowe. 
12. W ciągu całego roku zamawiane były kontenery na gabaryty wystawione przez mieszkańców oprócz tego pracownicy zwozili gabaryty z całego 

osiedla.  
13. Zakupiono ciągnik rolniczy wraz z osprzętem do prowadzenia prac związanych z odśnieżaniem jak i załadunkiem materiałów sypkich. 
14. Zakupiono rębak ciągnikowy do prac związanych z usuwaniem ściętych gałęzi z terenu osiedla. 
15. W wyniku prowadzonych prac wielokrotnie uprzątnięto ogrodzony plac przy ul. Samsonowicza 55 z wszelkiego rodzaju nieczystości, gruzu jak 

również gabarytów i gałęzi za pomocą zakupionego sprzętu tj. ciągnika z ładowarką oraz rębarki. 
16. Po każdej awarii wodno- kanalizacyjnej usuwano jej skutki oraz przeprowadzano dezynfekcję pomieszczeń piwnicznych w budynkach 

mieszkalnych. 
17. Wykonano mycie altan śmietnikowych oraz daszków nad wejściami do klatach schodowych w budynkach wysokich. 
18. Wykonano dezynfekcję pojemników na śmieci w altanach śmietnikowych oraz komór zsypowych w budynkach wysokich. 
19. Wymieniono palisady byliniarek przy Nałkowskich 125, Samsonowicza 51 i Nałkowskich 108. 
20. Przeprowadzono przetarg na koszenie traw i wykonano 4 krotne koszenie części osiedla od ulicy Samsonowicza do ulicy Nałkowskich, 

Pozostałą część osiedla od ulicy Nałkowskich do ul. Romera kosiła załoga Spółdzielni w ilości 5 razy. 
21. Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na wykonanie nowego placu zabaw miedzy budynkami Nałkowskich 132, 134 Samsonowicza 57, 59, 61. 
22. Własnymi silami rozplantowano ok. 120m3 torfu i wykonano nowe trawniki w rejonie Nałkowskich 132, 134 Samsonowicza 57, 59, 61. 
23. Nasadzono w gazony 120 sztuk kwiatów jednorocznych w celu poprawy estetyki osiedla, 
24. Dokonano nasadzeń na osiedlu 41 sztuk drzew, 140 krzewów w tym 70 żywopłotowych i 5 iglastych  
25. Dwa razy w roku dokonano cięcia żywopłotów oraz dokonywano licznych przycinek krzewów,   
26. Zgodnie z decyzjami WOŚ wycięto chore drzewa na osiedlu oraz sukcesywnie usuwano mirabelki zanieczyszczające ciągi piesze na osiedlu. 
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27. Założono trawnik przy nowo powstałym parkingu przy budynku mieszkalnym Nałkowskich 100 oraz Samsonowicza 7 oraz dokonano na nim 

nasadzenia drzew i krzewów. 
28. W trakcie jesiennego wygrabiania trawników z terenu osiedla zebrano i wywieziono 27 kontenerów KP-7 liści. 
29. Zawarto 7 umów na miejsca oznaczone kopertą dla osób niepełnosprawnych na terenie osiedla 
30. Zgłoszono 24 wnioski o zamontowanie domofonów tym samym w roku 2011 zamontowano domofony w 24 klatkach schodowych.  
31. Uregulowano sprawę związaną z funkcjonowaniem bankomatu w lokalu użytkowym przy ul Samsonowicza 1. 

 

Informacja Zarządu z działalności kulturalnej Spółdzielni za 2011 r.  

 
W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w Klubie Osiedlowym „Źródło” odbywały się różnorodne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

takie jak : zajęcia z tańca nowoczesnego (dyskotekowego, hip-hopu) dla dzieci od 7 do 14 lat odbywały się dwa razy w tygodniu, zajęcia z tańca 
nowoczesnego z elementami baletu dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat odbywały się dwa razy w tygodniu, zajęcia plastyczne (origami, rzeźba, collage, 
rysunek, malarstwo) dla dzieci i młodzieży  zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych, dwa razy w tygodniu, język angielski dla dzieci i 
młodzieży (zajęcia odbywały się w czterech grupach wiekowych, dwa razy w tygodniu), gimnastyka dla pań (zajęcia odbywały się dwa razy w 
tygodniu), nauka gry na gitarze klasycznej dla dzieci i młodzieży (zajęcia indywidualne). 
W ramach Akcji „Zima w mieście 2011 r. w Klubie Osiedlowym „Źródło” zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie od 17.01.2011 r. do  
28.01.2011 r.  
Zajęcia odbywały się w ramach dwóch turnusów: 
        -  I turnus 17.01.2011 r. do 21.01.2011 r. 
        - II turnus 24.01.2011 r. do 28.01.2011 r. 
Podopieczni podzieleni byli na dwie grupy wiekowe, pierwsza grupa to dzieci w wieku od 7 do 9 lat, natomiast grupa druga to dzieci w wieku od 10 
do 12 lat. 
W godzinach od 10.00 do 16.00 odbywały się następujące zajęcia zorganizowane z myślą o dzieciach w wieku szkolnym : 
- integracyjne, mające na celu bliższe poznanie się uczestników 
- plastyczne, (malarstwo, rysunek, rzeźba, origami) 
- taneczne, w ramach propagowania różnych stylów tańca 
- ruchowe (zajęcia sportowe i sprawnościowe) 
- świetlicowe (gry planszowe) 
- muzyczne (wspólne granie na instrumentach, śpiewanie) 
Na  jednym turnusie ferii wypoczywało 30 dzieci, w sumie podczas dwóch turnusów  na zajęcia do klubu uczęszczało 60 dzieci. 
W ramach ferii odbywały sie różne wyjścia i wycieczki : 
- do kina Bajka na zajęcia dotyczące animacji i na film pt.”Gwiazda Kopernika”, w drugim tygodniu odbyły się zajęcia dotyczące bohaterów bajek, 

dzieci obejrzały film pt.”Miminki 3” 
- do mini Zoo w Leonowie, zwiedzanie zoo, gry i zabawy na świeżym powietrzu, ognisko z kiełbaskami. 
-  na warsztaty garncarskie w Domu Kultury Kolejarza, 
- do Teatru H. Ch. Andersena na przedstawienie pt. „Dzikie Łabędzie” oraz „Pszczółka Maja”, 
- do Centrum Rekreacyjno-Edukacyjnego dla dzieci, 
- do parku rozrywki dla dzieci, 
- do Groty Solnej w Wólce Lubelskiej gdzie odbyły się także gry i zabawy oraz ognisko z kiełbaskami. 
Odbyły się także warsztaty teatralne, dzieci zapoznały się z pracą aktora, współtworzyły przedstawienie pt.”Czego smutek szukał po świecie” na 
podstawie baśni Elizy Orzeszkowej. Pierwszy turnus zakończył się balem przebierańców, dyskoteką. Dla dzieci zorganizowano gry i zabawy przy 
muzyce, konkursy prowadzone przez zespół muzyczny. Na koniec turnusów dzieci otrzymały upominki i nagrody za konkursy, które odbyły się 
podczas ferii, rozstrzygnięcie konkursów na mini play back show, na zimową maskę, na najciekawsze przebranie, na rzeźbę pingwina, za mini play 
back show, prace plastyczne ”Mrozem malowanie”, „Portret Królowej Zimy”, okładka książki „Pszczółka Maja”   
W okresie wakacji letnich w Klubie Osiedlowym „Źródło” w okresie od 04.07.2011 r. do 29.07.2011 r. odbyły się półkolonie dla dzieci i młodzieży. W 
godzinach od 09.00 do 16.00 dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, tanecznych, sportowych, muzycznych i świetlicowych. 

I turnus  04.07.2011- 15.07.2011 pt.” Śladami dinozaurów” 
II turnus 18.07.2011- 29.07.2011 pt.” Mój przyjaciel zwierzak”  

Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych, dzieci w wieku od 7do 9 lat i dzieci w wieku 10-12 lat. W dwóch turnusach uczestniczyło 60 
dzieci.  
 W czasie półkolonii letnich prowadzone były następujące zajęcia : 
- zajęcia plastyczne 
- zajęcia świetlicowe  
- zajęcia integracyjne 
- zajęcia sportowe( gry i zabawy ruchowe) 
- zajęcia taneczne 
 W ramach dwóch turnusów odbywały sie różne  wyjścia i wycieczki : 
- do kina Bajka w I turnusie warsztaty filmowe i film  pt. „ Zakochany wilczek”, w II turnusie na film pt. „Podróż wędrowca do świtu” 
- wizyty w Centrum Aktywizacji  i Rozwoju Seniorów na zajęciach integracyjnych, plastycznych, tanecznych i muzycznych  
- wyjazd do Młyna „Hipolit”, dzieci uczestniczyły w lekcji muzealnej dotyczącej minerałów połączone z pokazem erupcji wulkanu, , płukały złoto, 

wytapiały i odlewały metal, odbyło się także ognisko z kiełbaskami 
- wyjazd do Parku Jurajskiego w Bałtowie (zwiedzanie minerałów) 
-  do kina na film pt..”Dinozaury” w  5D 
-  zabawy na placu zabaw, przejażdżka na safari 
- wyjazd do „Mini Zoo” w Leonowie (zwiedzanie zoo, przejażdżki na kucykach, rowerach i hulajnogach, pieczenie kiełbasek na ognisku, zabawa na 

placu zabaw i w parku linowym) 
- wyjazd do Rancza „ Arka”( przejażdżka kolejką, spływ tratwą, ognisko, karmienie zwierząt, zwiedzanie rancza) 
- wyjazd do Gołębi do Muzeum nietypowych rowerów- przejażdżki na rowerach 
- wyjazd do Mini Zoo w Leonowie  (zwiedzanie ogrodu ze zwierzętami, pobyt na placu zabaw, ognisko z kiełbaskami 
- wyjście do Fikolandu- krainy zabaw (w obu turnusach) 
- wyjazd do Groty Solnej w Jakubowicach Murowanych (festyn Piracki, Seans leczniczy w grocie solnej) 
Podczas zajęć w klubie dzieci spędzały czas aktywnie i twórczo. Na zakończenie każdego z turnusów dzieciom wręczone zostały upominki.  
 
Działalność całoroczną w 2011 roku  rozpoczynały zajęcia w klubie od 01.02.2011 do 30.06.2011 oraz od 01.10.2011 do 30.12.2011.  
W okresie od 01.02.2011 do 30.12.2011  działalność klubu opierała się na środkach finansowych wyłącznie Spółdzielni Mieszkaniowej i z wpłat od 
uczestników zajęć. 
W tym czasie odbyły się takie imprezy jak : 
- dzieci z Klubu „Źródło” brały udział w akcji organizowanej przez Teatr NN Projekt „Miasto Poezji” obejmował recytowanie wierszy w „Trolejbusie 

poezji”, dzieci czytaniem wierszy umilały podróż pasażerom trolejbusu nr 150,  
- wizyta poetów z Gdańska w ramach „Miasta Poezji” w Klubie „Źródło odbyła się recytacja wierszy, poeci opowiadali o pracy twórczej dzieciom 

zaproszonym ze Szkoły Podstawowej nr  30 w Lublinie. 
 Dokładamy wszelkich starań, aby nasza placówka dawała możliwość aktywnego i twórczego sposobu spędzenia wolnego czasu, aby rozwijała 
zainteresowania i promowała młode talenty. 
Działalność od 01.02.2011 do 30.12.2011 – Środki własne Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Lato 2011 koszty własne Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Zima 2011 dotacja Urzędu Miasta Lublin  5.500 zł. 
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