
BIULETYN INFORMACYJNY SM „ZACISZE” W OLEŚNICY – WRZESIEŃ 2018 

 

 

1 

  

 

 

 

 

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. 

 

Tegoroczne Walne Zgromadzenie w naszej Spółdzielni odbyło się w dniach od 4 do 8 czerwca br. 

Podobnie jak w latach ubiegłych było ono podzielone na 5 części. Pierwsza cześć odbyła się w Bierutowie i 

uczestniczyli w niej mieszkańcy naszych zasobów w Bierutowie. Kolejne 4 części odbyły się w Oleśnicy i 

brali w nich udział członkowie Spółdzielni z Oleśnicy. Porządek obrad każdej z części Walnego 

Zgromadzenia był taki sam i obejmował następujące punkty:  

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni, do uczestniczenia w 

Walnym Zgromadzeniu. 

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. 

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 r. oraz zamierzeń na rok 2018  

i lata dalsze oraz informacji o realizacji wniosków wynikających z pisma polustracyjnego  

Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu z dnia 7 czerwca 

2017 r. 

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2017 r. obejmujące ocenę sprawozdania 

finansowego Spółdzielni za 2017 r. 

7. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej. 

8. Prezentacja osób kandydujących do Rady Nadzorczej.  

9. Wybór Rady Nadzorczej. 

10.  Prezentacja projektu Statutu 

11. Dyskusja nad projektem Statutu.  
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12. Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Statutu. 

13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r., 

b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.,  

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r., 

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 r.,  

e) zatwierdzenia kierunków działalności  Spółdzielni na rok 2018 i lata dalsze, 

f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, 

g) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2017 r., 

h) realizacji wniosków wynikających z pisma polustracyjnego RZRSM w Opolu z dnia 7.06.2017r, 

i) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 

14. Dyskusja nad ważnymi sprawami w Spółdzielni. 

15. Przyjęcie wniosków z dyskusji. 

16. Zamknięcie obrad. 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami po zakończonym Walnym Zgromadzeniu, odbywa się posiedzenie 

Kolegium, w skład którego wchodzą : Przewodniczący i Sekretarze obrad poszczególnych części Walnego 

Zgromadzenia. Kolegium zlicza wszystkie głosy oddane na poszczególne uchwały i na tej podstawie 

stwierdza, która uchwała została podjęta, a która nie. W trakcie obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia 

podjęło następujące uchwały:  

 Uchwała Nr 1/2018 w sprawie:  wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.  

 Uchwała Nr 2/2018 w sprawie: zmiany statutu Spółdzielni. 

 Uchwała Nr 3/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółdzielni w 

2017 r., 

 Uchwała Nr 4/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy za rok 2017 r.,  

 Uchwała Nr 5/2018 w sprawie: zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego Spółdzielni za 

2017 r., 

 Uchwały Nr 6/2018, 7/2018 i 8/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu  

za 2017 r.,  

 Uchwała Nr 9/2018 w sprawie: zatwierdzenia kierunków działalności  gospodarczej SM „Zacisze” w 

Oleśnicy  na rok 2018 i lata dalsze, 

 Uchwała Nr 10/2018 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, 

 Uchwała Nr 11/2018 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2017 r., 

 Uchwała Nr 12/2018 w sprawie: realizacji wniosków wynikających z pisma polustracyjnego 

RZRSM w Opolu z dnia 7 czerwca 2017 r nr PO/499/17, 

 Uchwała Nr 13/2018 w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, 

Walne Zgromadzenie przy okazji głosownia nad uchwałą Nr 2/2018 dotyczącą zmiany Statutu 

Spółdzielni, głosowało również nad poprawką zgłoszoną przez grupę 10 członków Spółdzielni. 

Poprawka, ta nie uzyskała jednak poparcia obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni.   

W trakcie tegorocznego Walnego Zgromadzenia ( WZ ) członkowie głosowali nad dwoma istotnymi 

sprawami : nad zmianą Statutu Spółdzielni oraz wybierali nowa Radę Nadzorczą. Konieczność zmiany 

Statutu wynikła, ze zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadzonych ustawa z 20 lipca 

2017 r. Ze względu, na to że konieczność wprowadzenia zmian dotyczyła wielu miejsc w statucie, 

komisja statutowa po uzgodnieniu tego z Radą Nadzorczą przygotowała cały nowy tekst statutu, aby 

głosujący mieli jasność nad jakim brzmieniem Statutu głosują. Nowy tekst Statutu poza zmianami 

wymaganymi ustawą w przeważającej większości pozostawia dotychczasowe zapisy. Zmianie ulega 
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sposób zawiadamiania o Walnym Zgromadzeniu. Od następnego roku o Walnym Zgromadzeniu 

wszyscy członkowie Spółdzielni będą zawiadamiani poprzez wrzucenie zawiadomienia do skrzynki na 

listy przypisanej do mieszkania. Jeżeli, ktoś nie mieszka w mieszkaniu i podał Spółdzielni adres do 

korespondencji, to na ten adres listem zwykłym zostanie wysłane zawiadomienie o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia.  

W trakcie Walnego Zgromadzenia dokonano również wyboru nowego składu Rady Nadzorczej, której 

kadencja będzie trwała do Walnego Zgromadzenia w roku 2021. Chęć kandydowania w wyborach do 

Rady Nadzorczej zgłosiło 19 członków naszej Spółdzielni. Do obsadzenia było 15 miejsc w radzie. 

Wybrana Rada pierwsze posiedzenie odbyła w dniu 3 lipca br. W trakcie tego posiedzenia dokonano 

wyboru prezydium Rady oraz przewodniczących komisji. Skład Rady Nadzorczej w bieżącej kadencji 

przedstawia się następująco :  

1. RYBIAŁEK Jan Leszek - Przewodniczący  

2. GIERLACH Sławomir - Zastępca Przewodniczącego  

3. KACZOREK Genowefa - Sekretarz  

4. ANTCZAK Kazimiera – członek Komisji Rewizyjnej  

5. BINCZYCKI Zdzisław - członek Komisji GZM 

6. CHOJACZYK Andrzej - członek Komisji GZM 

7. DOMAGAŁA Werner - członek Komisji Rewizyjnej 

8. DRZEWIECKA Mieczysława- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

9. KRAWIEC Grażyna - członek Komisji Rewizyjnej 

10. MARCINIAK Zbigniew- członek Komisji GZM 

11. PIASECKA Bogusława - członek Komisji Rewizyjnej 

12. ROSZAK Halina - członek Komisji GZM 

13. RÓŻYCKI Stanisław - członek Komisji GZM 

14. SIKORA Zdzisław - Przewodniczący Komisji GZM 

15. SWOBODA Jadwiga - członek Komisji Rewizyjnej 

 

W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 149 członków spółdzielni, co stanowi 2,94 %. W 

trakcie obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszono 33 wnioski skierowane do rozpatrzenia przez organy 

spółdzielni. 

 

2. CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 

 

W bieżącym roku realizowany był II  etap wykonywania w mieszkaniach instalacji ciepłej wody 

użytkowej. Prace wykonano w 21 budynkach ( 1455 mieszkań ). Prace prowadziła wyłoniona w przetargu 

firma „Daterm” z Zielonej Góry. Prace były prowadzone od lutego do początku lipca br. W tym okresie 

podłączono do instalacji ciepłej wody przytłaczającą większość mieszkań ( 1431 mieszkań ). Mieszkania nie 

podłączone to te w których już wcześniej zlikwidowano junkers i lokatorzy przygotowują ciepłą wodę przy 

użyciu energii elektrycznej ( 6 mieszkań ), mieszkania w których lokatorzy nie wyrazili zgody na 

podłączenie nowej instalacji ( 16 mieszkań ) oraz mieszkania nie zamieszkałe ( 2 mieszkania ).  

Pierwsze rozliczenie mieszkań za zużytą ciepłą wodę nastąpi po zakończeniu III kwartału. Wtedy też 

każdy z lokatorów otrzyma rozliczenie zawierające cenę za podgrzanie wody oraz zużycie ciepłej wody w 

mieszkaniu.  

    

3. PLANY NA 2019 ROK 

 

W dniu 28 sierpnia br. Rada Nadzorcza podjęła Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

finansowego spółdzielni na rok 2019 oraz stawek opłat eksploatacyjnych obowiązujących od 01.01.2019 

roku w zasobach spółdzielczych w Oleśnicy i Bierutowie.  
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W 2019 roku planowane wydatki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości zostały zwiększone o 

wskaźnik inflacji na poziomie 2,3% zgodnie z rządowymi założeniami przyjętymi w projekcie budżetu 

państwa na 2019 rok. Kalkulacja kosztów jakie każda nieruchomość poniesie na eksploatację i utrzymanie 

części wspólnych jest sporządzana oddzielnie dla każdej nieruchomości. Dodatkowo uwzględniane są 

ewentualne przychody i pożytki z części wspólnej nieruchomości tj, przychody z wynajmu powierzchni pod 

reklamy, wynajmu dodatkowych pomieszczeń na cele mieszkaniowe, odszkodowań za zajecie terenu itp. 

Kwoty te zmniejszają koszty utrzymania danej nieruchomości. Ustalone koszty korygowane są o 

przewidywany wynik za 2018 rok. I dopiero w tym momencie, po uwzględnieniu dodatkowych 

przychodów, rozliczeniu wyniku (dodatniego lub ujemnego) ustalona zostaje stawka opłaty za lokal 

mieszkalny na 2019 rok. Tak więc obliczenie stawki opłat dla danej 

nieruchomości wygląda następująco: 

( Koszty - pożytki ± wynik za rok 2018 )     

 (powierzchnia użytkowa * 12 miesięcy ) 

        

Jak co roku część zysków z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia zamierza przeznaczyć na 

pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym 

członków spółdzielni. W 2019 roku będzie to wielkość 0,22 zł, która pomniejszy stawkę opłat  na każdy m2 

powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Tak więc obliczenie ostatecznej stawki opłat ( dla członków 

Spółdzielni ) dla danej nieruchomości wygląda następująco:  
 

Ustalone na 2019 r. stawki opłat – 0,22zł/m2  = stawki opłat dla członów spółdzielni w 2019 r. 
 

Pozostałe opłaty takie jak: podatek od nieruchomości, zaliczka na centralne ogrzewanie, domofon, , zaliczka 

na wodę i kanalizację w Oleśnicy i w Bierutowie  od 1 stycznia 2019 roku pozostają bez zmian. Od 1 

stycznia w niektórych nieruchomościach obniżona będzie również stawka opłaty na fundusz remontowy. 

Nastąpi to w tych nieruchomościach, gdzie wykonana została już instalacja ciepłej wody użytkowej i nie 

planuje się innych kosztownych prac remontowych. Jak już wspomniano, stawki opłat eksploatacyjnych 

ustalane są indywidualnie dla każdej nieruchomości, co powoduje, że niekiedy opłaty w sąsiednich 

budynkach różnią się miedzy sobą oraz są inne niż w roku ubiegłym. 

Nowe stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Jednak zgodnie z wymaganiami jakie 

nakładają  na Spółdzielnie przepisy , zawiadomienia o wysokości opłat muszą być dostarczone z 3 

miesięcznym wyprzedzeniem. W związku z tym, zawiadomienia o wysokości opłat albo już dotarły do 

Państwa lub dotrą w najbliższych dniach.   

4. NOWE ZASADY USTALANIA CEN WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW . 

 

Od bieżącego roku obowiązują nowe zasady ustalania cen dostawy wody i odbioru ścieków przez ich 

dostawców. Dotychczas o wysokości tych stawek decydowały samorządy gminne. Od 1 stycznia 2018 roku 

zadanie to przejęła instytucja o nazwie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W związku z tym 

w chwili obecnej przedsiębiorstwa dostarczające wodę i odbierające ścieki ( Miejska Gospodarka 

Komunalna Sp. z o.o. w Oleśnicy oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie) występują do tego 

urzędu z propozycją taryfy opłat. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie analizuje złożony 

wniosek i podejmuje decyzję o jego akceptacji lub nie. Po zaakceptowaniu danej taryfy i po jej 

opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej po 7 dniach wchodzi ona w życie.  

Zmiana procedury ustalania cen wody i odbioru ścieków powoduje, ze Rada Miasta lub Rada Gminy nie ma 

już wpływu na wysokość tych cen. Także skrócony został bardzo okres od podjęcia decyzji o zmianie taryfy 

do momentu jej wejścia w życie. Powoduje to duże niedogodności dla spółdzielni. Taryfy wchodzą w życie 

nie na koniec ogólnie przyjętych okresów rozliczeniowych (  kwartał czy półrocze ) ale w dowolnym 

momencie. Wiążę się to z koniecznością przeprowadzania dodatkowych odczytów wody w mieszkaniach co 

niesie za sobą dodatkowe koszty oraz dokonywanie rozliczeń w innych niż przyjęto dotychczas terminach. Z 

Miesięczna stawka opłat w roku 2019 ( na m2 ) 
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sytuacja taką mieliśmy miejsce w pierwszym półroczu : od 1 czerwca zmieniły się ceny wody i odbioru 

ścieków w Oleśnicy a od 20 czerwca w Bierutowie. W związku z tym rozliczenie wody w Oleśnicy „za II 

kwartał” zostało skrócone do rozliczenia za dwa miesiące tj. za kwiecień i za maj, natomiast w rozliczeniu 

„za III kwartał” zostanie uwzględnione zużycie wody w miesiącach : czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.  

Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu na ustalanie cen wody i odbioru ścieków, jesteśmy tylko zobowiązani 

wprowadzić je do stawek opłat eksploatacyjnych aby pokryć koszty dostawy wody do budynków.    

5.  AKTUALIZACJA DANYCH DOTYCZĄCYCH OSÓB ZAMIESZKAŁYCH ORAZ 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE  

 

Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych dotyczących ilości osób zamieszkałych w lokalu. 

Aktualizację tą należy dokonać niezwłocznie po nastąpieniu zmiany. Druk deklaracji znajduje się na stronie 

internetowej Spółdzielni ( zakładka „Wnioski i druki” ) oraz jest dostępny w biurach Spółdzielni i w 

Administracjach. Jest bardzo ważne, ponieważ co kwartał otrzymujemy z Urzędu Miasta wykaz adresów do 

weryfikacji ilości osób zamieszkałych. Udzielanie nieprawdziwych informacji w sprawie ilości osób może 

skutkować nawet sankcjami prawnymi.  

Ponownie poruszamy też problem wywozu tzw. odpadów wielkogabarytowych, które są składane 

przy osłonach śmietnikowych. W ramach miejskiego systemu wywozu odpadów w Oleśnicy odpady 

wielkogabarytowe są wywożone bezpłatnie  4 razy w roku a w Bierutowie 2 razy w roku. Zdajemy sobie 

sprawę, że często przy zakupie nowych mebli czy sprzęty AGD lub RTV nie można czekać kilka tygodni na 

bezpłatną wywózkę „gabarytów” i trzeba je usunąć z domu natychmiast. Niestety wiele osób uznaje, że 

wyniesienie niepotrzebnego sprzętu czy mebli pod osłonę śmietnikową załatwia sprawę. Nic bardziej 

mylnego ! Za wywóz wszystkich odpadów wielkogabarytowych płacą pozostali mieszkańcy budynku. 

Poniżej podajemy koszty jakimi w pierwszym półroczu obciążono poszczególne nieruchomości z tytułu 

wywozu „gabarytów”. W Klonowa 2-2b : 585,92 zł; Klonowa od 4 do 10d : 959,66 zł; Klonowa od 5 do 7b : 

792,17 zł; Klonowa 12-12d : 311,24 zł; M. Skłodowskiej – Curie 6-7e : 365,33 zł; pl. Zwycięstwa 1-1f : 

387,58 zł; pl. Zwycięstwa 2-2d : 53,83 zł; Rzemieślnicza 6-6a: 155,75 zł; Szkolna 2 : 155,75 zł; Okrężna 1-6 

: 89,0 zł; Kilińskiego 17-17d : 165,08 zł; nieruchomość przy ul. Kilińskiego od 10 do 12b oraz Żeromskiego 

9-11b : 495,24 zł; nieruchomość przy ul. 3 Maja 42, 42a, 43-46a, Mickiewicza 4-5a, 5b, Żeromskiego 

12,14,15 : 142,83 zł; Reja 1-5 : 178,0 zł; 11 Listopada 18-19b : 320,83 zł; Daszyńskiego od 7 do 9c : 472,99 

zł; Daszyńskiego 10-10g : 142,83 zł; Mościckiego 2-4a : 178,0 zł; nieruchomość przy ul. Małopolnej 16-20, 

Hallera 8-8d : 222,50 zł; Armii Krajowej 3-4:177,98 zł ; Krzywoustego 6-7: 82,54 zł; Sudoła 19-26 : 589,61 

zł; Prosta 2-7 : 713,79 zł; nieruchomość przy ul. Sikorskiego 1-1i, Wojska Polskiego 16-16i : 1083,28 zł; 

Wojska Polskiego 17-17h : 773,97 zł; Sucharskiego od 4 do 10g: 1513,79 zł; Kopernika 1-b, 7-9a: 478,87 

zł; Lotnicza 1-5a, Przyjaźni 17: 187,09 zł; Podchorążych 1-1c : 605,08 zł; Sucharskiego 2a-2e:130,69 zł  w 

Oleśnicy oraz Rynek 1-2, Mickiewicza 1-7 : 397,56 zł w Bierutowie. Są to kwoty zwiększające koszt 

utrzymania nieruchomości. Pamiętajmy o tym aby nie obciążać „swoimi” kosztami sąsiadów i samemu 

zapewnić wywóz niepotrzebnych nam sprzętów czy mebli. Natomiast, gdy jesteśmy świadkami podrzucania 

takich odpadów pod „nasz” śmietnik nie bójmy się zwrócić takiej osobie uwagę lub zrobić zdjęcie 

samochodu, którym przywieziono odpady. Dzięki takim informacjom przekazanym policji lub administracji 

może uda się odnaleźć i ukarać sprawcę.  

6.  SPOŁDZIELNIA NAWIAZAŁA WSPÓŁPRACĘ Z KRAJOWYM REJESTREM DŁUGÓW. 

 

Od lipca br. Spółdzielnia nawiązała współpracę z Krajowym Rejestrem Długów. Dzięki podpisanemu 

porozumieniu będziemy mogli przekazywać dane dłużników Spółdzielni ( mieszkańców zalegających z 
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opłatami oraz firm ) do tego rejestru. Osoba wpisana do KRD będzie miała problem z uzyskaniem nawet 

drobnego kredytu czy pożyczki np. na zakup telefonu, sprzętu RTV, AGD czy mebli. Na korespondencji 

wysyłanej przez Spółdzielnię mogą pojawić się informacje o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów. 

Mamy nadzieję, że te dodatkowe działania podjęte przez Spółdzielnię zdopingują naszych dłużników do 

spłaty zadłużenia. Zarząd Spółdzielni jednocześnie apeluje do wszystkich osób, które z różnych przyczyn 

stały się dłużnikami o kontakt w celu ustalenia sposobu spłaty zadłużenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” informuje, że istnieje możliwość zamieszczania  

odpłatnych reklam w „Biuletynie”. Firmy zainteresowane zamieszczeniem reklamy prosimy  

o kontakt ze Spółdzielnią telefonicznie : 71 798 20 20 lub mailowo na adres zacisze@smzacisz.pl. 
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