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Szanowni Mieszkańcy 
W niniejszym biuletynie przekazujemy Państwu istotne informacje z działalności Spółdzielni w 2015 roku oraz zamierzenia na rok 
2016. 
 

 

INFORMACJA RADY NADZORCZEJ SM im. W.Z. NAŁKOWSKICH z DZIAŁALNOŚCI w 2015 roku 
 

Rada Nadzorcza bieżącej kadencji w składzie jedenastoosobowym została wybrana przez Walne Zgromadzenie na okres 
trzech lat w dniu 16 czerwca 2015 roku, zgodnie ze statutem naszej Spółdzielni.  

Funkcje nadzorczo-kontrolne realizowane były przez Radę w trakcie plenarnych posiedzeń,  na spotkaniach 
Komisj i Rewizyjnej, Inwestycyjnej i Mieszkaniowej, a także na posiedzeniach Prezydium Rady, jak również na 
dyżurach przyjęć mieszkańców Spółdzielni i  wizjach lokalnych na terenie naszej  Spółdzielni.  

W 2015 roku Rada Nadzorcza odbyła 11 posiedze ń plenarnych i podjęła 31 uchwał, dostępnych do wglądu                  
w siedzibie Spółdzielni i  na stronie internetowej Spółdzielni www.smnalkowskich.pl .  Uchwały dotyczyły głównie 
zagadnień gospodarczych,  finansowych i organizacyjnych Spółdzielni,  podejmowanych po dyskusji,  na bazie opini i              
i  wniosków przedkładanych przez Zarząd i Komisje stałe Rady Nadzorczej.  

Na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza dokonywała oceny i wprowadzała korekty do przedkładanyc h planów, 
uwzględniając wnioski mieszkańców i Walnego Zgromadzenia.  

Uaktualniono projekt rewitalizacji zieleni i  podjęto działania na rzecz poprawy stanu zieleni na Osiedlu.  
Dalszej poprawie uległa sytuacja w zakresie zwiększenia liczby miejsc parkingowych , ale jest to wciąż ilość 

niewystarczająca w stosunku do zwiększającej  się liczby pojazdów. Przybyło nam 32 miejsca parkingowe.  
Mimo podejmowanych działań przez Spółdzielnię nadal utrzymuje się wysokie zadłużenie czynszowe na 

poziomie 15,6 %.  
W 2015 r. Spółdzielnia podjęła próby uregulowania stosunków prawno -finansowych ze wspólnotami 

mieszkaniowymi korzystającymi z infrastruktury Spółdzielni,  zgodnie z zaleceniami Walnego Zgromadzenia.  
Potwierdzamy ocenę Biegłego Rewidenta, że działalność gospodarczo -finansowa Spółdzielni w 2015 roku 

przebiegała właściwie.  
Dziękujemy wszystkim Członkom naszej Spółdzielni za cenne propozycje i uwagi, które pomagają                                

w rozwiązywaniu wspólnych problemów.  
Pełne sprawozdanie z działalności  Rady Nadz orczej jest umieszczone na stronie internetowej naszej Spółdzielni  

jak również wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni.  
 

Rada Nadzorcza zaprasza na dyżur w dniu 09.05.2016 r. w godz. 1600-1700 

Proponujemy Państwu przed Walnym Zgromadzeniem spotkanie z Członkami Rady Nadzorczej, mające na celu 

udzielenie dodatkowych informacji osobom zainteresowanym. 
 

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI w 2015 roku 
          

W zarządzaniu gospodarką mieszkaniową Zarząd Spółdzielni 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 Radą Nadzorczą, samorządami domowymi, 
władzami i Radą Miasta, Radą Dzielnicy Wrotków, MOPR, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, Polskim Towarzystwem 
Mieszkaniowym, Dyrekcjami Szkół i Przedszkoli zlokalizowanych na terenie osiedla oraz innymi instytucjami. 

W 2015 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie prowadził swoją działalność w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), ustawy z dnia 15.12.2000 r.                        
o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 203 r. Nr 119, poz. 116 z późn. zm.) oraz obowiązujący Statut Spółdzielni. 

Podejmowane działania były ściśle powiązane z pięcioletnim programem remontowym i inwestycyjnym na lata 2014 – 2018 
przyjętym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni. Działalność inwestycyjna i remontowa prowadzona była przez własne służby 
Spółdzielni i wykonawców zewnętrznych działających na zlecenia i pod nadzorem Spółdzielni. Działalność eksploatacyjna 
realizowana była przez pracowników zatrudnionych w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym oraz przez gospodarzy rejonów                          
i konserwatorów. Działalność społeczno-wychowawczą na rzecz członków Spółdzielni i mieszkańców w 2015 r. prowadził Klub 
Osiedlowy „Źródło” Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich przy ul. Samsonowicza 25.  

Spółdzielnia w 2015 roku wzmocniła swoją kondycję finansową w stosunku do lat poprzednich, co miało i ma istotny wpływ na 
zwiększenie jej stabilności gospodarczej.  

W wyniku działalności Spółdzielni nastąpiła poprawa wizualizacji osiedla między innymi poprzez nowe nasadzenia drzew                     
i krzewów, pielęgnację zieleni oraz  dbałość o utrzymanie czystości. 

Bilans Spółdzielni za rok 2015 zamknął się wynikiem pozytywnym. 
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Działalność inwestycyjno - remontowa prowadzona była w ramach rzeczowo – wartościowego planu remontów na 2015 r. 

zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 29/11/2014 z 24 listopada 2014 r. oraz zatwierdzonej korekty planu remontów na 
2015 r. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 20/09/2015 z dnia 07 września 2015 roku oraz Planu Inwestycji  zatwierdzonego  Uchwałą  Rady 
Nadzorczej nr  9 /05/2015 r. z dnia 04.05.2015 r.  

Prowadzenie działalności remontowej odbywało się w oparciu o przyjęty plan remontów oraz doraźne zgłoszenia awarii przez 
mieszkańców, zgodne z obowiązującym "Regulaminem określającym wzajemne obowiązki Spółdzielni i Mieszkańców w zakresie 
napraw wewnątrz lokali oraz części wspólnych i zasad rozliczania Spółdzielni z osobami zwalniającymi lokale". Prace remontowe były 
wykonywane w ramach zawartych umów z wykonawcami zewnętrznymi  oraz drobne i bieżące naprawy  siłami własnymi. 

 
W ramach działalności inwestycyjnej : 

1. Kontynuowano prace adaptacyjne polegające na zmianie sposobu użytkowania budynku dawnej wymiennikowni na „Pracownię 
reklamy wizualnej” wraz z rozbudową, ogrodzeniem i utwardzeniem terenu przy ul. Samsonowicza 53 w Lublinie. 

2. Wybudowano 27 miejsc postojowych przy ul. Samsonowicza 51.  
3. Na działce nr 125/42 w rejonie Nałkowskich 104 i Samsonowicza 17  zrealizowano rozpoczętą w 2014 roku inwestycję pt .: 

"Skwer Osiedlowy". W ramach powyższej inwestycji Spółdzielnia wykonała dodatkowe alejki spacerowe z kostki 
brukowej oraz nasadzenia.  

4. W celu wykonania adaptacji budynku po byłej wymiennikowni przy ul. Nałkowskich 113  zlokalizowanego na działce nr 153, której 
granice pokrywają się dokładnie ze ścianami zewnętrznymi istniejącego budynku wymiennikowni na pomieszczenia gospodarczo 
– warsztatowe i socjalno-biurowe, Spółdzielnia wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o uzyskanie zgody na 
odstępstwo od przepisów budowlanych zawartych w Rozporządzeniu o Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. W grudniu 2015 roku Spółdzielnia otrzymała Postanowienie Prezydenta Miasta Lublin o udzieleniu 
zgody na odstępstwo od przepisów §12 ust. 1 pkt 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku                   
w sprawie jw.  
Spółdzielnia wystąpiła do Urzędu Miasta Lublin o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 

5. Zawarto umowę na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej na 43 miejsca postojowe na działce nr 81/19 
położonej w rejonie budynku przy ul. Nałkowskich 120.  

 
 

                           
 
Kontynuacja adaptacji budynku po byłej Wymiennikowni  
przy Samsonowicza 53 na lokal użytkowy 
 
 

                                                                                             

Zatoki parkingowe na 27 miejsc przy ul. Samsonowicza 51 
 
 

Zatoki parkingowe na 27 miejsc przy Samsonowicza 51 
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Remont ciągu pieszego, schodów i drzwi zewnętrznych                                         Dodatkowe alejki i nasadzenia „Skwer osiedlowy” usytuowany  
przy ul. Samsonowicza 51                                                                                             pomiędzy Samsonowicza 17 i Nałkowskich 104  
         

Prowadzenie działalności remontowej odbywało się w oparciu o przyjęty plan remontów oraz doraźne zgłoszenia awarii przez 
mieszkańców, zgodne z obowiązującym "Regulaminem określającym wzajemne obowiązki Spółdzielni i Mieszkańców w zakresie 
napraw wewnątrz lokali oraz części wspólnych i zasad rozliczania Spółdzielni z osobami zwalniającymi lokale". Prace remontowe były 
wykonywane w ramach zawartych umów i zleceń z Wykonawcami zewnętrznymi oraz drobne i bieżące naprawy siłami własnymi            
w ramach ”Funduszu Remontowego Spółdzielni”. 

 
Poniżej chcemy zapoznać Państwa z wykazem prac remontowych, które zostały wykonane w 2015 r. : 

1. Mycie elewacji polegające na usunięciu skażenia mikrobiologicznego oraz zabezpieczeniu zewnętrznych elewacji skażonych glonami   
na budynkach : przy ul. Nałkowskich 96, 97,  99, 101, 105, 109, 111, 112, 115, 117, 121, 123, 131, 125, Samsonowicza 7, 11, 39, 45, 
57, 59, 61 Romera 22, 24, 28, 30, 50 ogółem na powierzchni 13 874,38 m². 

 2. Wymiana drzwi zewnętrznych z naświetlem  w budynkach : Nałkowskich 97, 99, 101, 109, 118, 120, 122, 125, 130, 131, Romera 
22, 24, 46, 50, 52, Samsonowicza 35A, 39, 45, 49, 51, 55 - łącznie 113 szt.  

3. Docieplenie stropów nad garażami w budynku przy ul. Romera 30. 
4. Przebudowa wejść  awaryjnych do  budynków Samsonowicza 15, 19, 21, 29, 33.  
5. Naprawa balkonów na budynku Samsonowicza 41. 
6. Współfinansowanie z MOPR budowy podjazdu dla niepełnosprawnych przy II klatce w budynku przy ul. Nałkowskich 101.  
7. Po dokonaniu przeglądu okresowego dachów w całych zasobach, Spółdzielnia wykonała prace naprawczo-dekarskie polegające na 

wyczyszczeniu, uszczelnieniu, regulacji spadku rynien, udrożnienie lejów spustowych, uszczelnieniu dachów: na łączach obróbek 
blacharskich, papy z kominami, ogniomurów i papy z papą oraz w miejscach złego stanu technicznego naprawiła (zgrzała) fragmenty 
pokrycia z papy termozgrzewalnej, zabezpieczając budynki przed ewentualnymi przeciekami.  

8. Wymiana daszków kopułowych z poliwęglanu na budynkach przy ul. Nałkowskich 104 i 108. 
9. Spółdzielnia dofinansowała wymianę stolarki okiennej w 28 lokalach mieszkalnych. 
10. Remont schodów wejściowych do klatek przy budynku: Nałkowskich 104, - przed I i II klatką przy budynku Romera 52 wraz                  

z przyległym chodnikiem przy budynku Nałkowskich 131.  
11. W 2015 roku firma kominiarska w ramach 51 zleceń wykonała prace naprawcze na kanałach wentylacji grawitacyjnej polegające 

na sprawdzeniu drożności i prawidłowości podłączeń. 
 
Spółdzielnia wykonała remonty ciągów pieszych na powierzchni 2 676,54 m² między innymi : 
 Remont chodnika przed budynkami przy ul. Samsonowicza 11, 15, 17, 19, 49, 41-43, 51 remont istniejącego chodnika w rejonie 

budynku przy ul. Nałkowskich 100, 
 Poszerzenie chodnika wzdłuż boiska Szkoły Podstawowej nr 30, 
 Wykonanie schodów tarasowych przed budynkiem Nałkowskich 100, 
 Remont  chodnika przed budynkiem przy ul. Nałkowskich 97, 
 Wykonanie chodnika w rejonie budynku Nałkowskich 101 i Romera 18,  
 Remont istniejącego chodnika w rejonie budynku przy ul. Romera 22, 24, Nałkowskich 109, 
 Wykonanie chodnika w rejonie budynku Samsonowicza 25 w kierunku przystanku MPK przy ul. Diamentowej,  
 Wykonanie chodnika w rejonie Krzyża i kiosków przy ul. Nałkowskich 124, 
 
Ponadto Spółdzielnia wykonała : 
Zabezpieczenie skarpy na wysokości ul. Nałkowskich 117.   
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej w trzech etapach na powierzchni 299 m². 
 
Roboty z branży elektrycznej : 
1.  Projekt i wymiana WLZ  w budynku przy ul. Nałkowskich 98, 100, 111, 115, 117 i Romera 28. 
2. Remont instalacji oświetleniowej korytarzy polegający na wymianie przewodów i opraw oświetleniowych na oprawy typu LED                 

z mikrofalowym czujnikiem ruchu w budynku przy ul. Samsonowicza 17, 19, 21 i 33.  
3.  Wykonanie oświetlenia terenu w rejonie budynku przy ul. Samsonowicza 19 i 21. 
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Roboty z branży sanitarnej : 
 Kontynuacja realizacji zadania : „Przebudowa instalacji gazowej (wymiana pionów gazowych wraz z podejściami pod gazomierze) 

w budynkach Spółdzielni”. Zgodnie z planem remontów na 2015 r. wykonano dokumentację projektową dla 5 budynków, tj: 
Nałkowskich 109, Samsonowicza 11, 35a, 49 i Romera 46. Uzyskano pozwolenie na budowę dla 10 budynków (dla 5 budynków 
j.w. oraz Nałkowskich 117, 121, 123, 134 i Romera 50). Nie uzyskano pozwolenia na budowę dla Nałkowskich 98 z powodu 
protestu jednego współwłaściciela pomimo spełnienia jego warunku zgody przez Spółdzielnię (wykonanie ekspertyzy). 

  W 2015 r. upływał termin legalizacji dla ciepłomierzy zainstalowanych w mieszkaniach i lokalach użytkowych w budynku przy ul. 
Nałkowskich 103. Zostały wymienione wszystkie ciepłomierze służące do pomiaru ciepła na cele c.o.  

 Po corocznym przeglądzie szczelności instalacji gazowej i wentylacji w zasobach Spółdzielni wykonane zostały prace 
uszczelniające instalację w miejscach wycieku gazu. 

Uwaga:  
W trakcie przeglądu stwierdzono nieszczelności dwóch pionów gazowych w budynkach Nałkowskich 117 i 120 w takim stopniu,             
że należało je wymienić w trybie awaryjnym. Jest to kolejny dowód na konieczność wymiany pionów instalacji gazowej. 
 
 Brak zgody jednego ze współwłaścicieli budynku Nałkowskich 107A uniemożliwia prowadzenie dalszych prac w zakresie 

zmiany systemu zasilania budynku w ciepło z kotłowni na sieć LPEC. Ponieważ odłączenie budynku Nałkowskich 107A od 
budynku Nałkowskich 107 jest zasadne, Spółdzielnia podejmie kolejne kroki w tym kierunku po uzyskaniu zgody wszystkich 
mieszkańców. 

 
 Jeszcze w 2014 r. Zarząd rozpoczął działania zmierzające do likwidacji piecyków gazowych w budynkach przy ul. Nałkowskich 

118,120 i 122 oraz Samsonowicza 39, 45, 49 i 51. Trwa proces uzyskiwania zgody mieszkańców. Zgoda wszystkich współwłaścicieli 
jest konieczna z powodu obowiązujących przepisów, które nakładają na inwestora konieczność jej uzyskania w przypadku zmiany 
systemu zasilenia. 

 
 Spółdzielnia prowadzi dalsze rozmowy z LPEC na temat likwidacji grupowego węzła cieplnego przy ul. Samsonowicza 25 i montażu 

węzłów indywidualnych w budynkach: Samsonowicza 15, 17, 19, 21, 29, 33 i 35a. LPEC poinformowało, że firma stara się o środki        
z UE na ten cel i jest to perspektywa bardzo realna. W takim przypadku Spółdzielnia poniosłaby bardzo niskie koszty tej realizacji, 
tylko związane z przygotowaniem pomieszczeń i doprowadzeniem instalacji wody i energii elektrycznej do węzłów. Warunkiem 
rozpoczęcia prac przez LPEC jest uzyskanie zgody ponad 80 % współwłaścicieli budynków. W większości w wymienionych 
budynkach uzyskaliśmy zgodę na tym poziomie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                          
                           

              
            Remont ciągu pieszego przy u. Samsonowicza 49                                          Remont ciągu pieszego przy u. Samsonowicza 41 i 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                         
          Remont ciągu pieszego przy u. Samsonowicza 29 i 33                                      Remont ciągu pieszego przy u. Nałkowskich 97                        
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ZADANIA na rok 2016 
 
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 z uwzględnieniem przede wszystkim bezpieczeństwa i termomodernizacji . 
4. Realizacja planu inwestycji. 

 

WINDYKACJA 
 

W Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie od kilku lat prowadzone są intensywne działania windykacyjne 
zmierzające do zmniejszenia zadłużenia mieszkańców. Stawiamy sobie za zadanie ciągłe usprawnianie tego procesu, aby skuteczniej 
ściągać należności od nierzetelnych użytkowników lokali. Szczególnie od tych, którzy posiadają środki finansowe, lecz nie przedkładają 
obowiązku wnoszenia opłat nad inne wydatki.  
Działając zgodnie z „Regulaminem postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich                    
w Lublinie” w pierwszej fazie Spółdzielnia podejmuje próby polubownego odzyskania należności. Do dłużników wysyłane są wezwania 
do zapłaty oraz podpisywane są ugody na spłatę zadłużenia w ratach. Gdy działania te nie przynoszą rezultatu, Spółdzielnia wdraża 
postępowania sądowe, które dodatkowo generują wysokie koszty procesowe obciążające dłużników.  

 
W 2015 roku prowadzono następujące działania windykacyjne: 
 wysłano 329 wezwań do zapłaty 
 podpisano 42 ugody na spłatę zadłużenia w ratach 
 skierowano 55 spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego  
 w drodze eksmisji odzyskano od dłużników 2 lokale mieszkalne 
 wdrożono postępowania egzekucyjne (licytacje komornicze) z najbardziej zadłużonych lokali mieszkalnych 
 
Pragniemy podkreślić, że Zarząd Spółdzielni jest otwarty na polubowne rozwiązania i współpracę z dłużnikami w zakresie spłaty  

zadłużeń, również dając sposobność odpracowania zadłużenia.  
Przypominamy jednocześnie, że istnieje możliwość uzyskania okresowej pomocy w postaci dodatku mieszkaniowego, 

przyznawanego przez Urząd Miasta Lublin na okres 6 miesięcy z możliwością późniejszego przedłużenia okresu dotacji czynszowej. 
Wyczerpujące informacje oraz niezbędne druki można uzyskać w Dziale Czynszów (pokój nr 12).  

DZIĘKUJEMY MIESZKAŃCOM REGULARNIE WNOSZĄCYM OPŁATY ZA LOKALE 
 

PLAN REMONTÓW na rok 2016 
 

Plan remontów sporządzono na podstawie przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych wykonanych zgodnie             
z art. 62.1 Prawo Budowlane. Plan Remontów na 2016 rok został opracowany w ramach możliwości finansowych każdej 
nieruchomości z uwzględnieniem przede wszystkim bezpieczeństwa i termomodernizacji.  
W ramach robót z zakresu poprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia przewiduje się między innymi : 
Kontynuacja remontu instalacji gazowej polegającej na wymianie pionów gazowych i na zmianie ich lokalizacji w 10 budynkach. 
Istniejące piony gazowe usytuowane w szachtach zostaną przeniesione na klatki schodowe. Na wyraźne żądanie właścicieli lokali 
mieszkalnych dopuszcza się lokalizację pionów gazowych w pomieszczeniu kuchni bądź WC,  
Remont  sieci elektrycznej na klatkach schodowych polegający na wymianie wewnętrznych linii zasilających w budynkach. 
Remont dźwigów osobowych, 
Remont sieci elektrycznej na klatkach schodowych w 6 budynkach (w tym w 2 wieżowcach) polegający na wymianie WLZ–ów, 
W ramach kontynuacji termomodernizacji obiektów w 2016 r.  planuje się :                      
Wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach we wszystkich budynkach, w których jeszcze ich nie wymieniono,                                                 
Wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych,                                     
Remont dachów  wynikający z przeglądów okresowych,                                   
Remont ciągów pieszych, 
Remont nawierzchni parkingowych, 
Łatanie po zimie asfaltowych ciągów pieszo-jezdnych, 
Remont obiektu przy ul. Nałkowskiej 113 - adaptacja byłej wymiennikowni na pomieszczenia administracji,  
Partycypacja w kosztach budowy przyłączy C.O i C.C.W.  modernizacja węzłów  RCO w budynkach Samsonowicza 15, 17, 19, 21, 29, 
25, 33 i 35A, 
Remont muru oporowego  Nałkowskich104,                                                                              
Remont Nałkowskich 112- naprawa schodów i wymiana witryny okiennej (Apteka),     
Place zabaw – na dz. Nr. 125/35 przy ul. Samsonowicza 17 oraz na dz. Nr 81/19 pomiędzy Nałkowskich 120 i Samsonowicza 39.                                         
Pozostałe roboty : naprawa podestów, przełożenie opasek, malowanie klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych, remonty 
instalacji wod-kan, C.O. usprawnianie wentylacji.  
 

W nawiązaniu do zgłoszonego wniosku na Walne Zgromadzenie w dniu 16.05.2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zmniejszeniu 
odpisu stawek na fundusz remontowy dla nieruchomości wykazujących się wysokim saldem dodatnim na funduszu remontowym, 
które mają obowiązywać od 01.09.2016 roku.                
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INFRASTRUKTURA I ZIELEŃ NA OSIEDLU w 2016 roku 

        

        Zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni „Planem rewitalizacji zieleni” w b.r. będą prowadzone dalsze prace w tym zakresie, tj.: 
1. Zazielenienie placu przy wieżowcach pomiędzy ul. Samsonowicza 17, 19 i 21 a boiskiem szkolnym. 
2. Wiosenne obsadzanie gazonów i wysiewanie kwiatów w byliniarkach. 
3. Nasadzanie nowych drzew i krzewów na terenie osiedla. 
4. Prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych zieleni.   

Ponadto we współpracy z Radą Dzielnicy Wrotków podjęliśmy działania w celu pozyskania od Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Lublin jak największej ilości nowych nasadzeń, aby wzbogacić roślinność i podnieść estetykę naszego osiedla. 

 
 

Poniżej chcemy zapoznać Państwa z Planem rewitalizacji zieleni „Plac przy wieżowcach” 
 

 
Rejon budynku Samsonowicza 17 i 19 

 

     
    Rejon budynku Samsonowicza 21                                                                          Ciąg pieszy wzdłuż boiska szkolnego 
 

     
      Rejon budynku Samsonowicza 17 i 19                                                                 Rejon budynku Samsonowicza 17 i 19  
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   Plac zabaw przy Samsonowicza 21                                                                           Ciąg pieszy wzdłuż boiska szkolnego 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I SPOŁECZNA KLUBU OSIEDLOWEGO „ŹRÓDŁO” w 2015 roku 
Klub Osiedlowy „Źródło” od wielu lat prowadzi działalność kulturalną skierowaną do mieszkańców osiedla Nałkowskich, 

umożliwiając lokalnej społeczności uczestniczenie w zajęciach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanych dla dzieci, młodzieży                   
i dorosłych.  
W 2015 r. mieszkańcy osiedla korzystali z bogatej oferty oświatowo - kulturalnej, m. innymi : 

1. Taniec nowoczesny  dla dzieci od 7 do 14 lat – zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 60 min. 
2. Taniec nowoczesny z elementami baletu dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat – zajęcia odbywały się raz w tygodniu  po 45 min. 
3. Zajęcia plastyczne (origami, rzeźba, collage, rysunek, malarstwo) dla dzieci i młodzieży - odbywały się dwa razy w tygodniu 

po 60 min  
4. Język angielski dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (8-9 lat) - zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 45 min. 
5. Język angielski dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) – zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 45 min. 
6. Gimnastyka dla pań - zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 60 min.  
7. Nauka gry na gitarze klasycznej dla dzieci i młodzieży - zajęcia indywidualne – jeden raz w tygodniu po 45 min. 
8. Nauka śpiewu z emisją głosu – zajęcia indywidualne jeden raz w tygodniu po 45 min. 
9. Zumba – dla dorosłych - dwa razy w tygodniu po 60 min. 
10. Zajęcia z rękodzieła artystycznego dla dzieci młodzieży i dorosłych  -  raz w tygodniu po 2 godz. 

W Klubie „Źródło” od października wynajmowane są sale na zajęcia :  
-Zajęcia z robotyki dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat raz w tygodniu po półtorej godziny 
-Zajęcia z gimnastyki raz w tygodniu po 45 min  

Poniżej kilka migawek z imprez organizowanych przez Klub Osiedlowy „Źródło” w 2015 roku w plenerze i w pomieszczeniach klubu  
 

                  
 

Ferie zimowe 2016 rok w Klubie "Źródło”    

         
            

Półkolonie letnie dla dzieci organizowane przez Klub „Źródło” w 2015 roku 
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INFORMACJA ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI za 2015 rok 

 
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 przychody lub 
koszty tej nieruchomości w roku następnym. Za rok 2015 była to kwota nadwyżki kosztów nad przychodami w wysokości 98 
tys. zł, co  w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni wynosi 0,06 zł miesięcznie. Z pozostałej działalności w minionym 
roku Spółdzielnia wypracowała zysk brutto z działalności komercyjnej w wysokości 368 tys. zł, który po odprowadzeniu podatku 
dochodowego od osób prawnych w kwocie 124,4 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 13,8 mln. zł. Na rodzaj i wysokość kosztów w 2015 r. decydujący wpływ miały obciążenia 
wynikające z uregulowań ustawowych (podwyżka podatku od nieruchomości) i inne koszty całkowicie niezależne od Spółdzielni 
(energia elektryczna, woda, ścieki, CO, gaz, oraz wskaźnik struktury odliczenia podatku VAT, w 2014 r.  wskaźnik ten wynosił 
11% natomiast w 2015 r. 9 %). 

Aktualna sytuacja finansowa  
 - Przychody netto ze sprzedaży usług    14.270 761,53 zł 
 - Koszty działalności operacyjnej                   13.982 055,33 zł  
 - Pozostałe przychody operacyjne              197.015,56 zł 
 - Pozostałe koszty operacyjne           367.979,65 zł  
 - Przychody finansowe            250.068,40 zł  
 - Koszty finansowe                    287,45 zł  
 - Podatek dochodowy           124.356,00 zł 
 - Wynik                            243.167,06 zł   

Wyniki finansowe 
W 2015 roku Spółdzielnia osiągnęła przychody ze sprzedaży usług na poziomie 14,3 mln zł, co oznacza ich wzrost o 1,3 %          

w porównaniu do 2014 roku. Powyższe dane wskazują, iż wynik dyscypliny finansowej stosowanej przez Zarząd w 2015 roku 
spowodował przyrost przychodów i wyprzedził koszty. Efektem jest dodatni wynik z całokształtu działalności za 2015 rok.  

Komentarz do rachunku wyników 
Za rok 2015 Spółdzielnia osiągnęła zysk brutto z działalności komercyjnej w wysokości 289 tys. zł,  w tym nadwyżkę kosztów 

nad przychodami z GZM  98 tys. zł  (w  2014 r.(-135)  tys. zł), zysk z działalności pozostałej 368 tys. zł (w 2014 r. 423 tys. zł)                
i podatek dochodowy w kwocie 124,4 tys. zł (w 2014 r. 86,3 tys. zł) co daje ogółem zysk netto  243 167,06 zł, dla porównania         
w 2014 roku zysk netto wyniósł  337 113,19 zł. W okresie styczeń - grudzień roku 2015 wystąpił wzrost przychodów ze 
sprzedaży o 1,3%  (186 tys. zł) oraz wzrost kosztów operacyjnych o 1,4 %  (199 tys. zł) spowodowany głównie wzrostem cen 
niezależnych od Spółdzielni (woda, energia elektryczna, CO, podatek od nieruchomości). Na pozostałej działalności operacyjnej 
w  2015 roku  uzyskano stratę w wysokości - 171 tys. zł. Strata ta spowodowana jest głównie utworzeniem odpisów 
aktualizujących należności trudno ściągalnych w kwocie 268 tys. zł. 

Wynik na działalności finansowej w roku 2015 był dodatni i wyniósł 250 tys. zł. głównie z odsetek od lokat bankowych oraz 
odsetek wyegzekwowanych od dłużników z tytułu dokonywania nieterminowych opłat.  

Komentarz do bilansu 
Bilans Spółdzielni za 2015 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 40,1 mln zł. Środki trwałe stanowią 79,9 % 

aktywów, które po wyodrębnieniu własności lokali i przynależnych do nich udziałów w nieruchomościach gruntowych, wynoszą 
netto 32 mln zł. Aktywa te są w pełni sfinansowane funduszami własnymi stanowiącymi ponad 85,3 % całości pasywów                     
w bilansie. 

Udział aktywów obrotowych wzrósł o 0,6 % głównie ze względu na wzrost środków pieniężnych (6,1 mln zł w 2014 r. do 6,5 
mln zł w 2015 r.) posiadanych przez Spółdzielnię na rachunkach bankowych. 

Struktura pasywów również zmieniła się. Zmalała wartość kapitału własnego w pasywach z  35,3 mln zł w roku 2014  do 
34,2 mln zł w 2015 w związku z wyodrębnieniem lokali i umorzeniem środków trwałych. 

 
Spółdzielnia posiada kredyty i pożyczki zaciągnięte w PKO BP SA w wysokości 476 216,53  zł 

-  kredyty krótkoterminowe w wysokości  227 510,12 zł do spłaty w 2016 roku, 
-  kredyty długoterminowe w wysokości 248 706,41 zł do spłaty w latach 2017-2019 r. 

Kredyt termomodernizacyjny S-15               20 201,94 zł 
Kredyt termomodernizacyjny S-19               20 026,76 zł 
Kredyt termomodernizacyjny S-21             111 034,82 zł 
Kredyt termomodernizacyjny S-35               33 045,52 zł 
Kredyt termomodernizacyjny S-49               22 431,36 zł 
Kredyt termomodernizacyjny S-51               31 194,16 zł 
Kredyt termomodernizacyjny S-55               36 000,24 zł 
Kredyt termomodernizacyjny N-118            21 386,16 zł 
Kredyt termomodernizacyjny N-120              8 533,52 zł 
Kredyt termomodernizacyjny N-122            20 444,32 zł 
Kredyt termomodernizacyjny N-130     7 519,75 zł 
Kredyt termomodernizacyjny S- 33            114 397,98 zł 

Wymienione kredyty i pożyczki nie były wymagalne na 31.12.2015 r. 
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