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Szanowni Mieszkańcy
W niniejszym biuletynie chcemy zapoznać Państwa z bieżącą działalnością Spółdzielni. Mamy nadzieję, że
przedstawione informacje będą dla Państwa interesujące i pomocne.

I – działalność Spółdzielni w 2013 roku …
Realizacja statutowych zadań minionego roku przypadła w okresie spowolnienia gospodarczego w naszym kraju, co było
zauważalne w narastających zaległościach czynszowych naszej Spółdzielni, które oscylowały w wys. 17%-18% rocznych opłat. Podjęte
w połowie roku zdecydowane działania organizacyjne i proceduralne dają nadzieję na poprawę sytuacji finansowej już w połowie
bieżącego roku (szczegóły podejmowanych działań w części III)
Do negatywnych zdarzeń, absorbujących kadrowo oraz wywołujących dodatkowe koszty, zaliczyć trzeba wprowadzenie nowych
przepisów dotyczących odbioru nieczystości. Obecny stan nie w pełni nas zadowala. Zagadnienie to wymagać będzie w bieżącym roku
od służb spółdzielni wzmożonego nadzoru i dyscypliny dla utrzymania czystości na terenie osiedla oraz współdziałania z firmą
odbierającą nieczystości.
Do sukcesów należy zaliczyć wykonanie kapitalnego remontu pawilonu handlowego ALDIK oraz pawilonu handlowego Mercur –
obecnie Stokrotka. Nowi użytkownicy ponieśli całość kosztów przeprowadzonych prac remontowych płacąc jednocześnie miesięczny
czynsz na poziomie rynkowym, zgodnie z zawartymi umowami.

Ponadto ze środków funduszu remontowego wykonano:
1. Remont obiektu przy ul. Samsonowicza 25 wraz z remontem pomieszczeń Klubu Osiedlowego "Źródło". Usprawniono wentylację
grawitacyjną, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, odnowiono elewację zewnętrzną budynku.

Tak było …
Tak jest …
2. Remont instalacji gazowej polegający na wymianie pionów gazowych w budynkach wielorodzinnych przy ul .
Nałkowskich 100, 101, 111, 115 i ul. Samsonowicza 39.
Z uwagi na protesty osób posiadających prawo odrębnej własności do lokali mieszkalnych Urząd Mi asta Lublin Wydział Architektury i Budownictwa nie zatwierdził projektów i nie wydał decyzji pozwolenia na prze budowę instalacji
gazowej w budynkach przy ul. Nałkowskich 117, 121, 123. Nie wykonanie w/w prac stwarza zagrożenie
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3.
4.

rozszczelnienia instalacji gazowej i w konsekwencji może grozić wybuchem gazu.
Wymianę wewnętrznych aluminiowych linii zasilających elektrycznych w budynkach przy ul. Romera 24, 4 6
Dwa place zabaw - przy ul. Nałkowskich 117 i przy ul. Nałkowskich 98, przy czym plac przy ul. Nałkowskich 117 został
wzbogacony o różnorodne urządzenia fitness, tzw. siłownię pod chmurką.

Plac przy ul. Nałkowskich 117

5.

Plac przy ul. Nałkowskich 98

Uroczyste otwarcie placów odbyło się w dniu 7 sierpnia 2013 r. Ku uciesze wszystkich milusińskich wesołe gry i zabawy
prowadziła grupa klaunów, a dzieci w nagrodę otrzymywały balonowe zwierzaki i kwiatki. Nie obyło się też bez
pysznego, słodkiego poczęstunku.
Wiele pomniejszych prac remontowych poprawiających estetykę i wygodę życia na osiedlu.

Wstępny bilans Spółdzielni za rok 2013 pomimo trudności, o których mowa na wstępie, zamknął się wynikiem bez strat.

II – zadania na rok 2014
Bieżący rok stawia przed Spółdzielnią nowe wyzwania, do których należą:
1. Dalsza kontynuacja windykacji zadłużeń czynszowych.
2. Utrzymanie dyscypliny finansowej celem realizacji przyjętego planu finansowego.
3. Realizacja planu remontów, o którym mowa w części IV.
4. Realizacja planu inwestycji, o którym mowa w części V.
5. Likwidacja magazynu wraz z częścią etatu magazyniera.

III – gorący temat WINDYKACJA
W 2014 roku, pomimo wzrostu kosztów, o których mowa w części I, władze Spółdzielni nie przewidują zwiększenia opłat
eksploatacyjnych zależnych od Spółdzielni.
Pamiętajmy jednak, że budynki, w których mieszkamy należy ogrzewać, remontować, a ich otoczenie sprzątać i odśnieżać. Trzeba
płacić podatki, opłacać faktury za energię cieplną, wodę, energię elektryczną, wywóz śmieci oraz inne zobowiązania. Pieniądze na ten
cel pochodzą od mieszkańców z tytułu opłat. Jeśli wpłaty te są opóźnione lub części ich nie ma w ogóle - Spółdzielnia może mieć
trudności finansowe.
Ten statutowy obowiązek spełnia większość mieszkańców naszej Spółdzielni, jednak jest też grupa osób zalegających z opłatami.
Wielkość łącznego zadłużenia mieszkańców wobec Spółdzielni może spowodować brak możliwości regulowania przez Spółdzielnię
w/w opłat, co mogłoby skutkować wstrzymaniem dostaw mediów, z oczywistymi konsekwencjami dla mieszkańców i brakiem
możliwości realizacji planowanych zadań.
Z tego powodu Zarząd Spółdzielni wspólnie z Radą Nadzorczą - działając w interesie wszystkich mieszkańców Spółdzielni,
którzy wnoszą opłaty terminowo – zintensyfikował egzekwowanie należności od osób zalegających z opłatami.
Zadania w tym zakresie realizowane są w oparciu o obowiązujący „Regulamin windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im.
W.Z. Nałkowskich”
Windykacja należności prowadzona jest w trybie postępowania wewnątrzspółdzielczego, sądowego i komorniczego.
Etapy windykacji:
1. Wysyłanie do mieszkańców informacji o stanie salda po zakończeniu każdego roku.
2. Umieszczanie w klatkach schodowych informacji o zadłużeniu.
3. Wysyłanie wezwań do zapłaty do osób zalegających z opłatami powyżej dwóch miesięcy.
4. Przeprowadzanie bezpośrednich rozmów z dłużnikami celem zawarcia ugody i rozłożenia zadłużenia na raty.
5. Wysyłanie przedsądowych wezwań do zapłaty.
6. Zgłaszanie dłużników do Krajowego Rejestru Długów.
7. Kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego.
8. Kierowanie spraw do komornika w celu wyegzekwowania zadłużenia.
9. Wnioskowanie do Rady Nadzorczej Spółdzielni o pozbawienie członkostwa przez wykluczenie osób uporczywie i długotrwale
zalegających z opłatami na rzecz Spółdzielni, wobec których został wydany przynajmniej jeden prawomocny wyrok.
Spółdzielnia podejmuje również czynności windykacyjne w stosunku do zadłużonych nieruchomości lokalowych poprzez
podejmowanie następujących działań:
 występowanie do Sądu z pozwem o eksmisję osób bezumownie korzystających z zadłużonych lokali mieszkalnych (dotyczy
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lokatorskich praw do lokali)
 egzekucję komorniczą z nieruchomości - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i odrębna własność lokalu.
Prowadzenie kolejnych działań windykacyjnych wiąże się z powstawaniem dodatkowych kosztów, które w zależności od etapu mogą
bardzo znacznie zwiększać kwotę zadłużenia - od kilkudziesięciu złotych z tytułu opłat manipulacyjnych za wysyłane wezwań do
zapłaty, aż do kilku tysięcy złotych z tytułu kosztów postępowania sądowego, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów
komorniczych i innych - koniecznych do realizacji procesu windykacyjnego.
Dodatkową formą mobilizowania zadłużonych jest udzielanie wszystkim zainteresowanym członkom Spółdzielni informacji o
zadłużeniu jej mieszkańców. Informacje na temat zadłużeń można uzyskać u Specjalisty ds. windykacji (pokój nr 8) oraz w Dziale
Czynszów (pokój nr 12).
Jeśli członek Spółdzielni znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i zwróci się do Zarządu Spółdzielni ze swoimi problemami, może
liczyć na zrozumienie i pomoc.
W ramach pomocy istnieje możliwość m.in.:
 rozłożenia spłaty zadłużenia na dogodne raty,
 odpracowania części zadłużenia,
Jednocześnie informujemy mieszkańców Spółdzielni - a szczególnie osoby mające niskie dochody - o możliwości uzyskania
okresowej pomocy w postaci dodatku mieszkaniowego, przyznawanego przez Urząd Miasta Lublin na okres 6 miesięcy z możliwością
późniejszego przedłużenia okresu dotacji.
Wyczerpujące informacje oraz niezbędne druki można uzyskać w Dziale Czynszów (pokój nr 12).

IV – plan remontów na rok 2014
W planie remontów na 2014 rok realizowanych z funduszu remontowego przewidziano m. in.:
1. Remonty instalacji gazowych polegające na wymianie pionów gazowych i zmianie ich lokalizacji - dotyczy 17 budynków.
Powyższe przedsięwzięcie obecnie jest na etapie realizacji projektów na remonty instalacji gazowej w budynkach przy ul. Romera
24, 28, 50, 52, Samsonowicza 5, 7, 45, Nałkowskich 96, 97, 98, 99, 125, 131, 134 .
2. Remonty wewnętrznych linii zasilających elektrycznych w budynkach przy ul. Nałkowskich 121, 123, Romera 52.
3. Wykonanie dwóch nowych placów zabaw - przy ul. Samsonowicza 21 oraz Nałkowskich 109, Romera 22 i 24.
4. Adaptację obiektu przy ul. Nałkowskich 113 (po wymiennikowni) na przedszkole publiczne. W perspektywie kilku lat obiekt ten
„spłaci” poniesione koszty i będzie przynosił dochód.
5. Kontynuację termomodernizacji tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych i w piwnicach w
wytypowanych budynkach.
Wykonanie poz. 1, 2, 5 stanowi wypełnienie założeń zawartych w przyjętym do realizacji „Programie remontów na lata
2014-2018”. Program remontów zakłada przeprowadzenie - w tym przedziale czasowym - takich prac we wszystkich
budynkach mieszkalnych pochodzących z lat osiemdziesiątych.

V – inwestycje w 2014 roku
Z roku na rok obserwujemy wzrastającą ilość aut osobowych i pogłębiające się problemy z ich parkowaniem. Na terenie
całego osiedla (wraz ze wspólnotami) istnieje 1560 miejsc postojowych utwardzonych i 270 miejsc garażowych.
W czasie liczenia samochodów stojących na terenie osiedla w dniu 17.01.2014. po godz. 18.00 stwierdz ono, że na
parkingach, ulicach i uliczkach oraz w garażach parkowało 2045 aut.
Biorąc pod uwagę fakt, że na całym osiedlu są 3084 mieszkania - uzyskujemy wskaźnik 0,66 auta/mieszkanie. Uwzględniając
powyższe zamierzamy wybudować - na terenie będącym mieniem Spółdzielni – dwa parkingi. Jeden EKO-parking na 30
miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie ul. Samsonowicza 5 i drugi, wykonany systemem gospodarczym, na 71
miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie ul. Samsonowicza 37 i 41. Zadania te zostaną zrealizowane ze środków
zgromadzonych na funduszu zasobowym Spółdzielni.
Dzięki trafnym decyzjom, dotyczącym remontów dwóch pawilonów handlowych przez najemców, zaoszczędzone środki możemy
przeznaczyć na powiększenie bazy parkingowej. Nadmienić należy, że w latach 2014-2018 istnieje realna możliwość wybudowania
kolejnych 220 miejsc postojowych.

VI – infrastruktura i zieleń na osiedlu w 2014 roku
W bieżącym roku mieszkańców naszego osiedla czekają utrudnienia związane z kontynuacją robót polegających na wymianie rur
stalowych gazowych na poliuretanowe (PE). Korozja rur stalowych powoduje coraz częstsze pojawianie się rozszczelnień,
stanowiących realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców osiedla.
Wszystkie prace w obrębie sieci gazowej będą realizowane ze środków właściciela tej sieci. Ze strony Spółdzielni będzie prowadzony
nadzór w zakresie bezpieczeństwa, porządku i przywracania terenów do stanu pierwotnego.
Zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni „Planem rewitalizacji zieleni” w bieżącym roku będą prowadzone dalsze prace w tym
zakresie, tj.:
1. Wiosenne obsadzanie gazonów i wysiewanie kwiatów w byliniarkach.
2. Nasadzanie nowych drzew i krzewów na terenie osiedla.
3. Rozpoczęcie prac związanych z urządzeniem zieleni na terenie „łączki” pomiędzy budynkami Nałkowskich 104 i Samsonowicza 17.
4. Prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych zieleni.
Ponadto we współpracy z Radą Osiedla Wrotków podejmiemy działania w celu pozyskania od Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Lublin jak największej ilości nowych nasadzeń, aby wzbogacić roślinność i podnieść estetykę naszego osiedla.

VII – działalność kulturalna i społeczna – Klub Osiedlowy „ŹRÓDŁO”
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Klub „Źródło” od wielu lat prowadzi działalność kulturalną skierowaną do mieszkańców osiedla Nałkowskich, organizując zajęcia
kulturalne i edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W 2013 r. mieszkańcy osiedla korzystali z bogatej oferty oświatowo - kulturalnej, m.in.:
 Zajęcia z tańca nowoczesnego dla dzieci od 7 do 14 lat , które odbywały się raz w tygodniu.
 Zajęcia z tańca nowoczesnego z elementami baletu dla
dzieci w wieku od 4 do 6 lat odbywały się raz w tygodniu.
 Zajęcia plastyczne (origami, rzeźba, collage, rysunek,
malarstwo) dla dzieci i młodzieży odbywały się dwa razy w
tygodniu.
 Język angielski dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
prowadzony był dwa razy w tygodniu.
 Język angielski dla dzieci w wieku przedszkolnym - dwa razy
w tygodniu.
 Gimnastyka dla pań - dwa razy w tygodniu.
 Nauka gry na gitarze dla dzieci i młodzieży - zajęcia
indywidualne jeden raz w tygodniu.
 Nauka śpiewu z emisją głosu – zajęcia indywidualne jeden
raz w tygodniu.
 Zumba – dla dorosłych, dwa razy w tygodniu.
W lutym zorganizowaliśmy ferie zimowe dla 60 dzieci, a w lipcu w ramach Akcji Lato półkolonie dla 66 dzieci. Z dużą satysfakcją
informujemy, że organizowany przez klub wypoczynek zimowy i letni cieszy się coraz większą popularnością.
Doroczny Festyn Rodzinny, którego byliśmy współorganizatorami, dostarczył wielu wrażeń i radości zarówno młodszym jak i
starszym uczestnikom zabawy.
W październiku odbyły się warsztaty plastyczne, w listopadzie warsztaty wokalne i warsztaty teatralne w ramach andrzejek,
natomiast w grudniu koncert kolęd. W ciągu całego roku przeprowadziliśmy wiele konkursów z nagrodami.
W roku 2014 planujemy zwiększyć liczbę uczestników zajęć stałych oraz ich dostępność dla osób z rodzin niezamożnych. W
czerwcu będziemy współorganizatorami Festynu Rodzinnego. Jak co roku w zimie zorganizowaliśmy ferie dla dzieci, a w lecie
poprowadzimy półkolonie.
Obecnie w Klubie dobiega końca remont pomieszczeń, dzięki któremu zwiększeniu ulegnie powierzchnia użytkowa lokalu.
Umożliwi to korzystanie z zajęć w Klubie większej liczbie osób. Zajęcia będą odbywać się w bardziej komfortowych warunkach, w
nowoczesnym i przyjaznym otoczeniu.

VIII – nowy nabytek Spółdzielni
W związku z awarią starego ciągnika,
którego
naprawa
okazała
się
nieopłacalna, Spółdzielnia zakupiła
nowy traktor (z ogrzewaną kabiną zapewniający operatorowi dobre
warunki pracy w zimie) niezbędny do
prawidłowego funkcjonowania służb
porządkowych na terenie naszego
osiedla.
Nowy sprzęt wykorzystywany będzie
w sezonie zimowym do sprawnego i
skutecznego
odśnieżania
i
piaskowania chodników, zwiększając
tym samym bezpieczeństwo ruchu na
osiedlu. W pozostałych okresach roku będzie służył do transportu materiałów budowlanych, gałęzi, liści, koszenia trawników i
uprzątania skoszonej trawy oraz wszelkich prac porządkowych wymagających użycia specjalistycznego sprzętu.

IX – otoczenie osiedla – Dzielnica Wrotków
W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej Nr 30 odbyło się spotkanie mieszkańców dzielnicy Wrotków z Prezydentem
Miasta Lublin – Panem Krzysztofem Żukiem.
W trakcie spotkania Zarząd Spółdzielni złożył na ręce Prezydenta wystąpienie (uzgodnione z Radą Nadzorczą), które zawierało istotne
postulaty dla poprawy bezpieczeństwa i jakości życia na naszym osiedlu m.in.:
1. Montaż sygnalizacji świetlnej na ulicach dojazdowych do osiedla.
2. Odciążenie ruchu na ul. Romera poprzez wybudowanie ulicy łączącej ul. Diamentową z ul. Wapowskiego.
3. Objęcie osiedla monitoringiem miejskim.
4. Wykonanie naturalnego ekranu akustycznego wzdłuż ul. Diamentowej poprzez nasadzenie szpaleru drzew iglastych.
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