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BIULETYN INFORMACYJNY 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 

 

 

Szanowni Państwo! 

Mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. 

 

Przekazujemy Państwu do rąk  „Biuletyn informacyjny” zawierający wybrane informacje 

związane z funkcjonowaniem naszej Spółdzielni. Mamy nadzieję, że wydawnictwo to uzupełni 

Państwa wiedzę dotyczącą prac Rady Nadzorczej, Zarządu i czekających spółdzielców zmian.   

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej   

        „Zacisze” w Oleśnicy  

 

 

1. WALNE ZGROMADZENIE. 

 

  WALNE ZGROMADZENIE ODBYŁO SIĘ w okresie od 02.06.2014 do 06.06.2014r. 

w Oleśnicy i Bierutowie . Walne Zgromadzenie uchwałą Rady Nadzorczej zostało 

podzielone na 5 części, Rada Nadzorcza ustaliła zasady podziału członków 

uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia 

uwzględniając zasadę wspólnoty interesów wynikających z zamieszkiwania w 

określonym zespole nieruchomości. Zgodnie z § 50 statutu  w dniu 18 czerwca 

2014r.odbyło się posiedzenie Kolegium w składzie: przewodniczący i sekretarz 

obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, którzy na podstawie 

protokołów zebrań autoryzowali treść podjętych uchwał. Walne Zgromadzenie 

przyjęło następujące uchwały: 

 Uchwałę nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności z 

działalności spółdzielni w 2013r. 

 Uchwałę nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady 

Nadzorczej SM „ZACISZE” w Oleśnicy za rok 2013. 

 Uchwałę nr 3 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

spółdzielni za rok 2013. 

 Uchwałę nr 4 w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczej 

SM „ZACISZE” w Oleśnicy na rok 2014 i lata dalsze. 
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 Uchwały nr 5,6,7 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 

Spółdzielni. 

 Uchwałę nr 8 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań. 

 Uchwałę nr 9 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej spółdzielni za 2013 rok. 

 

W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 116 członków spółdzielni na 

ogólną liczbę 4335 osób. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszono 22 

wnioski skierowane do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni. 

 

2. PLANY NA 2015 ROK. 

 

  W dniu 16 września 2014r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu finansowego spółdzielni na 2015rok, oraz  w sprawie ustalenia 

stawek opłat eksploatacyjnych obowiązujących od 01.01.2015r.w zasobach 

spółdzielczych w Oleśnicy i Bierutowie. W 2015 roku koszty nieruchomości zostaną 

zwiększone o wydatki związane z przeglądami wynikającymi z wymogów art. 62 

ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, t.j. okresowej kontroli co 

najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i 

przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego 

oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji 

elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 

zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz 

uziemień instalacji aparatów. 

Przy ustalaniu opłat zastosowano  wzrost cen towarów i usług na poziomie 2,3% 

zgodnie z założeniami do projektu budżetu na 2015 rok. 

Opłata na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej 

uwzględnia przewidywany wynik na nieruchomości za 2014 rok, oraz 1/3 wyniku 

według stanu na dzień 31.12.2012r. 

Koszty eksploatacji dla członków spółdzielni pomniejszono o 29 groszy za m2 

powierzchni użytkowej pochodzącej z przewidywanego zysku z działalności 

gospodarczej spółdzielni. 

Podatek od nieruchomości – przewidywany jest wzrost stawek o 0,9% w stosunku 

do stawek stosowanych obecnie. Opłata będzie zróżnicowana na każdą 

nieruchomość oddzielnie. 

 

Pozostałe opłaty takie jak: centralne ogrzewanie, domofon, działalność 

społeczna, kulturalna i oświatowa, fundusz remontowy, zimna woda i 

kanalizacja od 1 stycznia 2015 roku nie ulegają zmianie. 

 

3. OPŁATY W BANKACH. 

 

  W chwili obecnej osoby dokonujące opłat za lokale w formie gotówkowej w banku 

PKO BP i Banku Spółdzielczym nie płacą w tych placówkach opłat za dokonaną 

transakcję. Koszty te ponosi spółdzielnia i są one wkalkulowane w stawkę opłaty 

eksploatacyjnej. Do czerwca 2014 roku Bank PKO BP pobierał opłatę w wysokości 
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2,5 zł. Po negocjacjach z Zarządem Spółdzielni bank obniżył stawki opłaty do 

1,80zł., ale tylko na 1 rok tj. do 5 maja 2015r. Po tym terminie zapowiadany jest 

znaczny wzrost tych opłat. Analizując  operacje dokonywane w placówkach 

bankowych stwierdzamy , że rośnie udział operacji wpłat bezgotówkowych. 

W 2012 roku wpłat gotówkowych dokonywało 46,38% mieszkańców, w 2013 roku 

41,29%, natomiast w roku 2014  36,30%. Szacujemy, że w roku 2015 wpłat tych 

będzie ok 31%. 

 

Roczne koszty opłat od wpłat gotówkowych wynoszą ok. 65 tyś. złotych.  

W związku z tym, że tylko 1/3 wpłat dokonywana jest w formie gotówkowej , a koszty 

tych operacji ponoszą wszyscy mieszkańcy, Zarząd Spółdzielni rozważa możliwość 

wycofania się z zawartych umów z bankami. Koszty opłat od wpłat gotówkowych za 

lokale w placówkach bankowych ponosić będą wpłacający. Wpłynie to na obniżenie 

opłat eksploatacyjnych za zajmowane lokale. 

 

4. WODOMIERZE. 

   

     W roku 2015 Spółdzielnia rozpocznie wymianę wodomierzy w mieszkaniach.         

Kończy   się okres legalizacyjny zainstalowanych wodomierzy i konieczna jest ich 

wymiana. Nowe  wodomierze zostaną wyposażone w nakładkę do radiowego 

odczytu stanu wodomierza.    Dzięki temu możliwy będzie odczyt wodomierza bez 

konieczności wchodzenia do mieszkania, ale również pozwoli to na zapamiętanie  

stanu liczników w tym samym momencie i przekazanie ich drogą radiową do 

terminala. Powinno to poprawić bilans wody w budynku i zmniejszyć różnicę odczytu 

między wodomierzem głównym a wodomierzami mieszkaniowymi. 

 

 

    Od roku 2015 zmieniamy również sposób finansowania wodomierzy. Opłata za   

wymieniony zestaw (wodomierz + nakładka do odczytu radiowego ) będzie 

wyszczególniona w rozliczeniu wody jako odrębna pozycja. Przewidywany koszt 

miesięczny to maksymalnie 3,5 – 4 zł. za wodomierz . ostateczny koszt będzie znany 

po przetargu. Wymiana wodomierzy powinna być zrealizowana w pierwszym 

półroczu 2015 roku. 

 

 

     Przy okazji chcielibyśmy również zaapelować do Państwa o udostępnienie 

mieszkań do odczytu wodomierzy, które będą miały miejsce na koniec września i na 

koniec grudnia bieżącego roku. W przypadku braku możliwości udostępnienia 

mieszkania do odczytu wodomierzy , prosimy o przekazanie stanu wodomierza 

telefonicznie na numer podany w pozostawianych w drzwiach mieszkania 

karteczkach lub w Państwa Administracji. Możliwe jest także przesłanie informacji o 

stanie wodomierza drogą elektroniczną na adres : zacisze@smzacisze.pl . 

Prosimy pamiętać o podaniu adresu mieszkania i nazwiska osoby zgłaszającej. 

 

 

mailto:zacisze@smzacisze.pl


BIULETYN INFORMACYJNY SM „ZACISZE” W OLEŚNICY – WRZESIEŃ 2014 

 

 

4 

 

5. KONTROLA INSTALACJI GAZOWEJ. 

  

      Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego w październiku i listopadzie 2015 r. zostanie 

      przeprowadzona coroczna kontrola instalacji gazowych w lokalach i całym budynku.              

     Prosimy o udostępnienie osobom upoważnionym do kontroli lokali w wyznaczonym        

     terminie . 

     Jednocześnie przypominamy o przestrzeganiu następujących zasad, zmniejszających 

     ryzyko zatruć i wybuchu gazu: 

 

 nie wolno zasłaniać nawiewnych kratek wentylacyjnych zamontowanych w drzwiach 

wc, łazienki i kuchni oraz ściennych kratek wentylacyjnych. Gdy jest sprawna 

wentylacja ryzyko wybuchu i zatruć jest znacznie mniejsze. 

 nie wolno dokonywać samodzielnych zmian w podłączeniach urządzeń do 

przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych 

 zamontowane w mieszkaniu urządzenia gazowe ( kuchenka z piekarnikiem, grzejnik 

wody przepływowej ) należy użytkować zgodnie z instrukcją. Zalecane jest regularne 

czyszczenie urządzeń przez wykwalifikowane osoby posiadające uprawnienia. 

Za stan techniczny odbiorników gazowych odpowiada użytkownik. 

 w miarę możliwości wymieniać ( korzystając z usług fachowca ) stare urządzenia 

gazowe ( kuchenki, grzejniki wody przepływowej ) na nowe, mające fabryczne 

zabezpieczenia odcinające dopływ gazu w razie awarii 

 zabronione jest włączenie do kanałów wentylacyjnych mechanicznych pochłaniaczy 

kuchennych a także montowanie wentylatorów mechanicznych w miejsce kratek 

wentylacyjnych i zamiana istniejących kratek na kratki o mniejszej powierzchni 

przepływu powietrza 

 nie wolno dokonywać żadnych przeróbek instalacji gazowych oraz podłączeń 

urządzeń gazowych. 

 należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza poprzez wietrzenie i 

rozszczelnianie okien. 

 

PAMIĘTAJ 

 

          Gaz ziemny obecnie stosowany nie jest trujący, natomiast produkty jego spalania mogą być   

           trujące . 

 

CO ROBIĆ GDY ULATNIA SIĘ GAZ ? 

 

 nie włączać światła ani żadnych urządzeń elektrycznych, nie zapalać zapałek, 

papierosa itp. 

 otworzyć szeroko okno, 

 zamknąć  zawór gazu w mieszkaniu, 

 zawiadomić pogotowie gazowe, 

 zawiadomić administrację budynku, 

 opuścić pomieszczenie ( budynek ) 
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