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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  
        „Zacisze” w Oleśnicy 

BIULETYN INFORMACYJNY SM „ZACISZE” W OLEŚNICY MAJ 2019

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. 

BIULETYN INFORMACYJNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ZACISZE” w Oleśnicy zwołał Walne 
Zgromadzenie podzielone na 5 części, które odbędzie się w terminie od 27 do 31 
maja 2019 r. Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia danej części 
zostało wysłane do każdego członka Spółdzielni. Zawiadomienie zawiera 
proponowany porządek obrad oraz informację, że: sprawozdanie Zarządu 
Spółdzielni, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe za 2018 r. 
oraz projekty uchwał, są wyłożone do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni przy 
ul. Kochanowskiego 5 pokój 102 oraz w biurze Administracji w Bierutowie 
ul. Zielonej 10 do dnia 31 maja 2019 r w godzinach urzędowania. Każdemu 
członkowi przysługuje prawo do zapoznania się z wyżej wymienionymi 
dokumentami. 

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane informacje ze sprawozdania 
Zarządu z działalności spółdzielni w 2018 roku, informację o kontrolach 
przeprowadzonych w Spółdzielni w ubiegłym roku, wyciąg ze sprawozdania 
biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 
roku. Na końcu biuletynu znajdą Państwo również porządek obrad i harmo-
nogram spotkań wraz z adresami budynków. 



I. DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKO- MIESZKANIOWA

Spółdzielnia nasza zrzesza 5059 członków, Spółdzielnia zarządza zasobami 
mieszkaniowymi w Oleśnicy i Bierutowie w łącznej ilości 3975 lokali, w tym:

  53 mieszkań spółdzielczych lokatorskich l
 1962 mieszkań spółdzielczych własnościowychl
 1960 mieszkania stanowiące odrębną własnośćl

Majątek Spółdzielni według stanu na 31.12.2018 r. to:
2

 3975 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 201 005,24 ml
2

 138 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 8 961,15 ml
2

 263 garaży o powierzchni użytkowej 4 236,89 ml

II. KOSZTY EKSPLOATACJI ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH.

Koszty eksploatacji ponoszone przez Spółdzielnię w 2018 roku na utrzymanie 
zasobów mieszkaniowych pokrywane były z opłat wnoszonych przez 
użytkowników lokali mieszkalnych.  Koszty dotyczące lokali mieszkalnych 
obejmują: 

- koszty eksploatacji podstawowej      5.261.714,94 zł

- odpisy na fundusz remontowy     4.540.056,72 zł

- koszty centralnego ogrzewania     4.500.672,08 zł

- koszty dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków     2.732.220,84 zł

- koszty dostawy ciepłej wody użytkowej             606.075,21 zł

- koszty wywozu nieczystości                                               1.133.238,00 zł      

- koszty eksploatacji dźwigów osobowych                                119.727,41 zł

- koszty eksploatacji domofonów                                                 44.118,60 zł

- podatek od nieruchomości                                                        136.567,43 zł

RAZEM                                                                    19.074.391,23 zł
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III. GOSPODARKA  CIEPLNA
Sezon grzewczy w 2018 r. obejmował 222 dni i w porównaniu do 2017 r. był 
krótszy o 15 dni. Rok 2018 był cieplejszy , gdyż średnia temperatura w 2018 r. 
wynosiła + 5,5 °C, a w roku 2017 wynosiła + 5,01 °C. Koszty centralnego 
ogrzewania w roku 2018 wyniosły 4 500 672,08 zł. Dla porównania w roku 2017 
koszty zamknęły się kwotą 4 420 729,54 zł. W 2018 roku zużyliśmy 66 401 GJ tj. o 
4 617 GJ mniej niż w roku 2017, kiedy to zużyliśmy 71 018 GJ, jednak w ze 
względu na wzrost kosztów nadwyżka na c.o. do rozliczenia z członkami w 2018 
roku wyniosła 1 371 575,15 zł i jest mniejsza  niż w roku 2017 o  83 758,54 zł. 

IV. INSTALACJA  CIEPŁEJ  WODY  UŻYTKOWEJ.
 W 2018 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” kontynuowała rozpoczęty 
w roku 2016   proces zamiany formy dostarczania ciepłej wody użytkowej do 
mieszkań polegający na likwidacji uciążliwych w eksploatacji przepływowych 
podgrzewaczy wody, tzw. junkersów i wyposażenie budynków w centralną 
instalację ciepłej wody użytkowej. Ciepła woda użytkowa przygotowywana 
centralnie to:

n poprawa bezpieczeństwa, wyeliminowanie kłopotów z odprowadzaniem 
spalin, zaburzeń w pracy piecyków gazowych, niebezpieczeństwa 
zatrucia tlenkiem węgla

n niższy koszt eksploatacji,
n efekt ekologiczny- wpływ na środowisko.

 Powyższe prace były wykonywane w oparciu o podjętą w 2016 przez Walne 
Zgromadzenie Uchwałę Nr 10/2016, zakładającą wykonanie instalacji cieplnej 
wody użytkowej w całych zasobach w Oleśnicy. W roku 2018 wykonano 
instalację ciepłej wody użytkowej w 21 budynkach. Podłączono do powyższej 
instalacji 1438 mieszkań z 1465 znajdujących się w podłączanych budynkach. 

V.  GOSPODARKA ZIMNĄ WODĄ  I  ODPROWADZANIE  ŚCIEKÓW.
 W zakresie remontów i eksploatacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej 
w 2018 r.:
1. Wykonano wymianę zestawu pompowego w hydroforni przy ul. Klonowej 5 
2. Dokonano remontów instalacji wod-kan w całych zasobach SM Zacisze w 

Oleśnicy i Bierutowie polegających na wymianie skorodowanych odcinków 
poziomych oraz pionowych wodno-kanalizacyjnych jak również 
wymieniono kilkanaście całych pionów wodno-kanalizacyjnych głównie 
przy ul. Prostej i Sudoła.

3. Wymieniono pompę wód gruntowych przy ul. Okrężnej 2.
4. Wykonano studnię odwadniającą przy ul. Rzemieślniczej 6.
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5. Wykonano remont przepompowni przy budynku Małopolna 14-20
w  Oleśnicy. 

6. Wykonano remont instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Lotniczej 1-5a 
7. Po przeglądach gazowych dokonano remontów instalacji gazowej 

polegających na jej doszczelnieniu i wymianie zaworów. 
8. Na bieżąco wykonywano drobne roboty remontowe polegające na wymianie 

elementów instalacji wodociągowej (zawory, śrubunki, kształtki itd.) oraz ich 
doszczelniania w całych zasobach SM Zacisze.

9. Wymieniono przyłącze wodociągowe wraz z zasuwą przy ul.Sucharskiego 8.

 Z przeprowadzonych analiz wynika, że na dzień 31.12.2018r. Średnia, roczna 
różnica w bilansie wody w Oleśnicy wynosiła 0,68%, a w Bierutowie 1,85 %
Na koniec grudnia 2017 średnia roczna różnica w bilansie wody wynosiła 
w  Oleśnicy to 1,39% a w Bierutowie 1,90 %. 

VI.  REMONTY  ZASOBÓW  MIESZKANIOWYCH.

 Na roboty remontowe finansowane z funduszu remontowego nieruchomości 
wydatkowaliśmy  kwotę   5.104.328,60 zł w ramach  której:
w  Oleśnicy:
1. Pomalowano 2 klatki schodowe w budynku Pl. Zwycięstwa 1e-1f  
 za   76.000 zł;
2. Wykonano wymiany okien korytarzy piwnic i pomieszczeń wspólnego   
 użytku  w budynku  ul. Klonowa 12-12d oraz 3 Maja 34-46a 
 za kwotę   18.100  zł;
3. Wypłacono za wymianę okien i posadzek w mieszkaniach za  237.416,42 zł;
4. Wykonano rewitalizację oraz pielęgnację terenów zielonych 
 za kwotę  26.992,17 zł;
5. Wymieniono wyłazy dachowe wraz z drabinkami w budynkach SM 
 za  41.580  zł;
6. Wykonano wymianę opaski wokół budynku ul. Żeromskiego 1-2 
 za  7.420,47 zł;
7. Dokonano wymiany posadzki w wiatrołapach budynków ul. Klonowa 4-10 
 za  50.000 zł
8. Wykonano remont wiatrołapów budynku ul. Hallera 8-8d 
 za sumę  36.978,50 zł;
9. Wymieniono drugie drzwi wejściowe do klatek budynku ul. Hallera 8-8d 
 za 15.100  zł;
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10. Dokonano partycypacji w kosztach remontu ulicy  Gen. Maczka 3-5 
  na kwotę 45.000  zł;
11. Ocieplono fragmenty ścian zewnętrznych budynków  
  za sumę  225.538,39 zł;
12. Przemurowano, ocieplono ,wyremontowano kominy budynków 
  ul. 11 Listopada 18-19b  na sumę  80.713,54 zł;
13. Wykonano ocieplenie stropodachów wraz z ociepleniem kominów w części  
  stropodachowej budynków ul. Podchorążych 1-1c, Kopernika 8-8d, 
  Sucharskiego 2a-2e  za kwotę  97.134,28 zł; 
14. Wyremontowano chodniki  za kwotę  9.980,54 zł;
15. Wykonano remonty loggii  za łączną kwotę 142.781,96 zł;
16. Wykonano cząstkowy remont tarasu budynku ul. Lotnicza-Przyjaźni  
  za  24.684,92 zł;
17. Dokonano wymiany drzwi do pomieszczeń zsypowych budynku 
  ul. Klonowa 12-12d  za sumę  15.600 zł;
18. Wykonano remont balustrady oraz uszczelnienie tarasu Pl. Zwycięstwa 2-2d 
  za 5.866,20zł;
19. Wykonano nową posadzkę w piwnicy budynku ul. Sikorskiego 1 
  za  2.001,43 zł;
20. Wykonano remont balkonów budynku ul. Mościckiego 2-2a za 59.800,00 zł;
21. Wyremontowano wewnętrzne instalacje elektryczne w mieszkaniach  
  za  40.977,36 zł;
22.  Dokonano modernizacji instalacji elektrycznej w węzłach c.o.  
  za sumę  32.936,72 zł;
23.  Zamontowano lampy z czujnikiem ruchu na klatkach schodowych 
  za 14.600 zł;
24.  Wykonano modernizacje instalacji domofonowej w budynkach za 45.450 zł;
25.  Wykonano remont dźwigów osobowych  za 140.412,92 zł; 
26.  Wyremontowano instalacje elektryczne piwnic budynku przy ul. M. Reja 1-5
  – II etap za kwotę  64.800 zł;
27.  Zamontowano instalację ciepłej wody użytkowej w budynkach 
  za  2.742.849,13 zł;
28.  Wymieniono ciepłomierze w zasobach za sumę 19.143,20 zł;
29.  Wykonano inne roboty remontowe instalacji c.o., wod-kan gaz 
  za 248.437,99 zł;
30.  Wykonano inne prace remontowe budowlane za  217.465,49 zł;



6.

BIULETYN INFORMACYJNY SM „ZACISZE” W OLEŚNICY MAJ 2019

w  Bierutowie:
1.  Wykonano malowanie klat. schodowych budynku ul.Rynek-Mickiewicza za  

 kwotę 62.335,38 zł;
2.  Wykonano wymianę okienek piwnicznych budynku ul. Kolejowa 11-11b  za   

 6.800 zł;
3.  Wypłacono za wymianę stolarki okiennej za 1.939,20 zł ;
4. Wykonano wymianę wyłazów dachowych  za 4.620 zł;
5. Wyremontowano balkony budynku ul. Kolejowa 9-9b za 47.664,73 zł,
6. Wykonano remont kominów z wymianą obróbek budynku ul. Kolejowa 11-

 11b za 18.804,51 zł;
7. Wykonano remont loggii  budynków przy ul. Zielonej 7-8-9-10 za 111.988 zł;
8. Dokonano demontażu podmurówki ogrodzenia ul. Kolejowa 9-9b  

 za  sumę  6.027 zł;
9. Wykonano wymianę ciepłomierzy za 10.670,20 zł;
10. Wymieniono oświetlenie piwnic na lampy LED  za 23.300 zł;
11. Wyremontowano wewnętrzne instalacje elektryczne w mieszkaniach  

 za  3.556,16 zł;
12. Wykonano inne roboty remontowe na łączną kwotę 20.861,79 zł.

 Z centralnego funduszu remontowego wydatkowano kwotę  556.870,10 zł  
na  następujące  zadania:

1.  Remont sali widowiskowej w budynku SM ul. Kochanowskiego 5  
 za  110.916,88 zł,

2.  Dofinansowanie robót instalacji ciepłej wody użytkowej  za  121.962,54 zł,                                                
3. Naprawiono urządzenia zabawowe, wykonano remont i malowanie urządzeń 
 i placów zabaw  na kwotę 100.566,90 zł;
4. Wymieniono ławki parkowe i drobne elementy zewnętrzne w zasobach  
 za  41.662,25 zł;
5. Wykonano roboty remontowe w lokalach usługowych 
 za łączną sumę  76.294,32 zł;
6. Wykonano modernizację RTV oraz  podłączenie mieszkań za 3.283,20 zł;
7. Wymianę zestawu pompowego w hydroforni ul. Klonowa 5 
 za  kwotę  38.737,53 zł;
8. Wyremontowano osłony śmietnikowe za łączną kwotę  42.034,97 zł;
9. Wykonano roboty remontowe kotła oraz inne w kotłowni przy ul. Zielonej 7 
 w Bierutowie  za sumę  15.833,37 zł;
10. Dokonano wycinki oraz nasadzeń na terenach zielonych w mieniu SM 
 na kwotę 1.736,40 zł;
11. Pokryto szkody na łączną kwotę   3.841,74 zł.



VII. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA.

Stan majątkowy Spółdzielni na dzień 31.12.2018r. ujęty w bilansie zamyka się 
kwotą    45.319.945,32 zł.  Poszczególne grupy aktywów i pasywów przedstawia 
poniższa tabela.
 
W tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.

Lp. 
Składniki majątku i źródłach 

finansowania 
Stan na koniec 
2018 roku  * 

Stan na koniec 
2017 roku  * 

 wskaźnik  
(2017/2018) 

1. AKTYWA BILANSU      
  A. AKTYWA TRWAŁE 37.202,00 38.540,6 1,04 
     -    Wartości niematerialne i prawne 22,60 9,5 0,42 
  -   Rzeczowe aktywa trwałe 37.179,40 38.308,7 1,03 
  -    Należności długoterminowe 0,0 222,4 - 
  -    Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0 - 
  -    Długotermin. rozlicz.międzyokr. 0,0 0,0 - 
  B. AKTYWA OBROTOWE 8.118,0 8.648,8 1,07 
  -   Zapasy 158,8 130,4 0,82 
  -   Należności krótkoterminowe 1.084,9 1.486,2 1,37 
  -   Inwestycje krótkoterminowe 6.531,5 6.835,4 1,05 
  -   Krótkoter. rozlicz. międzyokres. 342,8 196,8 0,57 
  RAZEM 45.320,0 47.189,4 1,04 

2. PASYWA  BILANSU    
  A. KAPITAŁ (FUND.)WŁASNY 39.127,6 40.368,3 1,03 
       -  kapitał podstawowy 34.536,4 35.544,4 1,03 
      -  kapitał zasobowy 12.144,7 12.302,5 1,01 

 
    -  kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny 

-8.258,2 -8.294,2 
1,00 

     -   zysk(strata) netto 704,7 815,6 1,16 
  B.ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA       
      ZOBOWIAZANIA 6.192,4 6.821,1 1,10 
  -   rezerwa na zobowiązania 130,8 51,2 0,39 
  -   zobowiązania długoterminowe 0,0 222,4 - 
  -   zobowiązania krótkoterminowe 5.734,5 6.230,6 1,09 
  -   rozliczenia międzyokresowe 327,1 316,9 0,97 
  RAZEM 45.320,0 47.189,4 1,04 
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 Różnica między kosztami (netto) eksploatacji i utrzymania danej 
nieruchomości wynosiły:  nadwyżka na 39 nieruchomościach w wysokości 
327.076,26 zł, niedobór na 21 nieruchomościach wyniósł 42.908,14 zł.
 Wielkości te zostaną rozliczone zgodnie z art.6 ust.1 Ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Zysk  netto uzyskany z działalności  gospodarczej w kwocie 
704.685,20 zł., zostanie podzielony zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia.
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 Zarząd będzie proponował przeznaczenie wyniku na częściowe pokrycie 
kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz na zwiększenie centralnego 
funduszu remontowego Spółdzielni.

l Fundusz remontowy.
 W omawianym okresie na remonty wydatkowano środki w wysokości 
5.661.198,70 zł.  Wpływy na fundusz remontowy wraz z bilansem otwarcia 
wyniosły 7.392.589,46 zł, z czego kwota 874.032,88 zł. dotyczy centralnego 
funduszu remontowego, natomiast kwota 6.518.556,58 zł dotyczy funduszu 
remontowego zasobów mieszkaniowych. Stan Funduszu  remontowego 
Spółdzielni ( centralnego i nieruchomości ) na dzień 31.12.2018 rok wynosił  
1.731.390,76 zł . Środki finansowe funduszu remontowego zabezpieczały w 2018 
roku potrzeby planowanych remontów.  

l Zadłużenie i windykacja. 
 Na prowadzenie racjonalnej gospodarki w zakresie eksploatacji i remontów 
poważny wpływ miało również zadłużenie członków z tytułu opłat 
eksploatacyjnych, spłaty kredytów długoterminowych, oraz najemców z tytułu 
czynszu za najem, co przedstawia poniższa tabela. 
W ujęciu kwotowym stan ewidencyjny na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się 
następująco:

8.

Lokale 
mieszkalne

Lokale użytkowe

opłaty za mieszkania

kredyty

823.968,35

6.824,06

84.861,85

887.167,43

0,00

34.213,58

63.199,08

6.824,06

50.648,27

Tytuł płatności   Zaległość Nadpłata  Saldo

Lokale mieszkalne 
    Wskaźnik zaległości na lokalach mieszkalnych na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 
4,47% i jest niższy niż  w roku ubiegłym, gdy wynosił 4,84%. W miesiącu 
grudniu nastąpiło rozliczenie wody w Oleśnicy i Bierutowie a termin wpłaty 
dopłaty do wody w wysokości 104.519,48 zł został wyznaczony na 28.02.19 r. 
    W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku Zarząd wraz z pracownikami 
z księgowości podjął następujące działania dyscyplinujące użytkowników 
lokali mieszkalnych :
��  wysłano 448 wezwań na mniejsze kwoty, n
  wysłano 178 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 460,9 tys. zł,n
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  rozłożono na raty zaległości czynszowe lub prolongowano terminy  n
  płatności po złożeniu stosownych podań. 
  Złożono  112 podań na kwotę 202,4 tys. zł,
  przekazano 79 spraw Radcy Prawnemu w celu skierowania do sądu,n
  wysłano 1.992 wezwań informacyjnych,n
  wysłano 339 not odsetkowych,n
  wysłano 622 potwierdzeń sald.n
 Z uwagi na niskie dochody na członka rodziny, dodatek mieszkaniowy 
otrzymało (przeciętnie w miesiącu) 70 rodzin zamieszkałych w zasobach 
w Oleśnicy na łączną kwotę 120.868,74 zł i 3 rodziny zamieszkałe w Bierutowie 
na łączną kwotę 2.310,92 zł.

Lokale użytkowe

 Wskaźnik zaległości na lokalach użytkowych wynosi 3,24% (bez faktur  
których termin płatności przypada w 2019 r.) jest niewiele wyższy niż 
w poprzednim roku za analogiczny okres (3,20%). 
 W  zakresie lokali użytkowych podjęto następujące działania:
  wysłano 100 wezwań na mniejsze kwoty na sumę 221,2 tys. zł.,n
  wysłano 26 wezwań ostatecznych na łączną kwotę 113,2 tys. zł.n
  wnioski 3 najemców rozłożono na raty na kwotę 13,9 tys. zł.n
  Wypowiedziano 4 umowy najmu na kwotę 45,7 tys. zł.n

Radca Prawny podjął następujące działania:

  sporządzono 68 pozwów na łączną  kwotę 119,5 tys. zł,n
  skierowano do sądu 97 wniosków o nadanie klauzuli wykonalnościn
   sądowym nakazom zapłaty.
 Wszelkie działania związane z egzekwowaniem należności są zgodne 
z  Uchwałą Nr 7/2018 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” z dnia 19 
września 2018 roku dotyczącą postępowania w sprawach windykacji zaległych 
należności pieniężnych z tytułu opłat za lokale przyjmującą nową Instrukcję 
postępowania w w/w przypadkach. Ponadto Spółdzielnia zawarła w dniu 
19.07.2018 roku umowę z Krajowym Rejestrem Długów. Wizerunek, logo firmy 
KRD prezentowany na wszelkich zawiadomieniach  informacjach oraz 
systematyczne wpisy dłużników do Krajowego Rejestru powinny w przyszłości 
przynieść wymierne efekty.
  Dodatkowe przychody finansowe. l
W okresie 12 miesięcy 2018 roku uzyskaliśmy dodatkowo kwotę 182.236,28 zł 
z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych  i finansowych  w tym między 
innymi:
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  odsetki z rachunku lokacyjnego, lokaty negocjowanej  oraz  nocnego l
  inwestowania  salda  87.314,00  zł
  odsetki od nieterminowych zapłat czynszów   53.166,13 złl

Podsumowanie .

Stan środków finansowych Spółdzielni na dzień 31.12.2018 r. wynosił    
6.531.478,28 zł    
Posiadane środki finansowe w omawianym okresie zabezpieczały bieżące 
regulowanie opłat. Zobowiązania Spółdzielni w stosunku do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz innych wierzycieli za 
dostawy, roboty i usługi regulowane były i są terminowo.   

VIII.    DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, OŚWIATOWA I KULTURALNA.
 
 Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna funkcjonuje w oparciu o Statut 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy. Finansowanie działalności 
pochodzi z odpisów z wpłat członków spółdzielni posiadających lokale 
mieszkalne. W roku 2018 wynosił on 0,04 zł/m2 liczonych od powierzchni 
użytkowej mieszkania i obowiązywał w niezmienionej wysokości od 2006 r. 
 Z powyższych odpisów w 2018 r. wpłynęło 92.717 zł oraz dodatkowo 
z wynajmu sali widowiskowej i klubowej innym instytucjom 3.619 zł. 
Ze względu na niewielkie zatrudnienie (0,5 etatu) od wielu lat działania 
merytoryczne oparte są na współpracy ze Szkołami Podstawowymi nr 4,6 i 7 
Oleśnickim Klubem Modelarskim, Ligą Obrony Kraju o/Wrocław, sekcją 
szachową działająca przy MKS „Pogoń” w Oleśnicy, Akcja Katolicką przy Parafii 
NMP Matki Miłosierdzia, Komendą ZHP w Oleśnicy, Policją i innym. 
 Współpraca z powyższymi instytucjami pozwoliła na realizację następujących 
przedsięwzięć:
  jak co roku, udostępniane są pomieszczenia sali widowiskowej i klubowej l
  dla miejskiego sztabu WOŚP, w których od wczesnych godzin porannych 
  do późnego wieczoru, działają wolontariusze związani z akcją i jej oleśnicki 
  sztab,
  jako współorganizator zabawy mikołajowej dla dzieci organizowanej przezl
  oleśnicką Policję zakupiliśmy nagrody, które zostały wręczone dzieciom
  biorącym udział w „mikołajkach”. 
  jako współorganizator fundujemy nagrody dla dzieci z rodzin niemajętnych l
  biorących udział w feriach zimowych organizowanych przez Akcję 
  Katolicką oraz materiały biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć 
  plastycznych.
  po raz trzeci LOK we Wrocławiu zwrócił się do nas aby zorganizować l
  w 2018 r coroczne Mistrzostwa Polski Modeli Redukcyjnych Statków
  i Okrętów NAVIGA a jednym z fundatorów pucharu dla zwycięzcy jest 
  Spółdzielnia.
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  miesiące przedwakacyjne ( maj, czerwiec ) to tradycyjnie od wielu lat l
  miesiące współuczestnictwa w festynach dla dzieci w Parku Kolejarzy oraz  
  na boiskach szkół podstawowych nr 4, 6 i 7, które to imprezy plenerowe ze
  względu na uczęszczające dzieci z naszych zasobów mieszkaniowych są 
  dofinansowane ze wskazaniem na zakup nagród na liczne konkursy, gry
  sportowo-rekreacyjne itp. Podczas festynów nie brakuje innych atrakcji dla 
  dzieci dostarczonych przez uczestnictwo rodziców oraz pokazach 
  zorganizowanych przez miejscową Straż Pożarną i Policję, która bardzo 
  chętnie w ramach działalności prewencyjnej bierze czynny udział.
  sztandarową imprezą nie tylko Korelatu a zapewne tez i miasta jest l
  Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych organizowany we wrześniu, 
  w którym poza licznej reprezentacji z Polski biorą udział zawodnicy 
  z Czech, Słowacji, Niemiec. Wystawa pokonkursowa licząca ponad 250 
  modeli statków, okrętów, samolotów, pojazdów czy budowli przyciąga 
  rzesze oleśniczan do jej zwiedzania.

 Pomieszczenia oprócz wykorzystywania ich na spółdzielcze potrzeby 
statutowe wynajmowane są odpłatnie dla innych instytucji w wyremontowanej 
w 2018 r. sali widowiskowej między innymi dla Powiatowego Centrum Edukacji i 
Kultury na próby wokalne i teatralne, na zebrania wspólnot mieszkaniowych i 
zarządców nieruchomościami, zebrania sprawozdawczo-wyborcze oleśnickich 
ogrodów działkowych czy na spotkania 
Towarzystwa Miłośników Lwowa. 
 Podsumowując działalność należy 
podkreślić, że współpraca ze szkołami, 
instytucjami działającymi na terenie 
miasta w tym pozarządowymi jest 
wzorowa lecz posiadane środki 
finansowe są niewystarczające do 
rozszerzenia oferty kulturalnej oraz 
zwiększenia zatrudnienia. 

IX. KONTROLE. 

A. Kontrola przeprowadzona w dniu 27.04.2018 roku w siedzibie Spółdzielni  
oraz w dniu 30.04.2018r. w siedzibie Banku przez przedstawicieli Powszechnej 
Kasy Oszczędnościowej, Bank Polski S.A. Oddział 3 we Wrocławiu
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 Cel kontroli :
 1. Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię ewidencji 
analitycznej zadłużenia z tytułu kredytu i skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu 
przejściowego wykupienia odsetek od kredytu i ich oprocentowania 
przypadającego na poszczególne lokale mieszkalne, a w szczególności:
 1) czy ewidencja zawiera, co najmniej elementy określone w art. 4 ust. 5 ww. 
  ustawy,
 2) zgodności zapisów księgowych ewidencji z zapisami księgowymi w Banku,
 3) wyliczenia raty normatywnej i jej rozliczenie,
 4) rozliczenie nadpłaty i spłaty całkowitej zadłużenia,
 5) umorzenia zadłużenia wobec budżetu państwa,
 6) naliczenia i rozliczenia odsetek od zadłużenia wobec Banku,
 7) stosowania i księgowania wykupu odsetek,
 8) naliczania oraz anulowania i kapitalizowania oprocentowania zadłużenia 
  z tytułu odsetek przejściowo wykupionych ze środków budżetu państwa.

 2. Ocena:
 1) weryfikacji przez Spółdzielnię wniosków o zawieszenie spłaty rat  
  złożonych przez lokatorów,
 2) zgodności dokumentów źródłowych z zapisami we wniosku Spółdzielni 
  złożonym w banku,
 3) rozliczenia wpłat dokonywanych przez lokatorów w okresie zawieszenia.

 3. Sprawdzenie czy Spółdzielnia:
 1) posiada wnioski lokatorów o umorzenie zadłużenia,
 2) wywiązuje się z obowiązku informowania swoich członków oraz osoby 
  niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 
  własnościowe prawa do lokali, o wysokości dokonanego umorzenia 
  zadłużenia przypadającego na ich lokale mieszkalne,
 3) wywiązuje się z obowiązku powiadamiania w terminie do końca marca  
  każdego roku, swoich członków oraz osoby niebędące członkami 
  spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali 
  o przypadającym na poszczególne lokale stanie zadłużenia z tytułu kredytu i 
  kapitalizowanych odsetek oraz zadłużenia z tytułu oprocentowania tych 
  odsetek, na koniec poprzedniego roku.
 4. Ocena terminowości oraz sprawdzenie wysokości zwrotu nominalnych 
  kwot umorzeń kredytów mieszkaniowych dokonanych przy ostatecznym 
  rozliczeniu kosztów budowy.
 5. Ocena prawidłowości sporządzonych przez Spółdzielnię informacji 
  dotyczących łącznej wysokości wszystkich kwot z tytułu spłaty zadłużenia 
  wniesionych przez poszczególnych członków Spółdzielni z przeznacze-
  niem na spłatę kredytów objętych działaniami ustawy z 30.11.1995 r. (tekst
  jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1779).
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 Okres objęty kontrolą: 01.01.2017 r. – 31.03.2018 r.
 W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. 
Rekomendacji pokontrolnych nie wydano.
 B. Kontrola przeprowadzona w dniu 13.11.2018 roku przez PKO Bank  
Polski S.A. Oddział 3 we Wrocławiu dotycząca ewidencji analitycznej, 
powiadomienia członków oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym 
przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o wysokości dokonanych 
umorzeń.
 Kontrola dotyczyła:
 1. Prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię ewidencji analitycznej 
 zadłużeń z tytułu kredytów wraz z odsetkami, z podziałem na lokale 
 zajmowane przez poszczególnych członków oraz osoby niebędące członkami 
 Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali 
 z uwzględnieniem prawidłowości zapisów księgowych związanych z umorze-
 niami zadłużeń na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 
 1995 roku.
 2. Wywiązania się z obowiązku poinformowania członków oraz osoby 
  niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 
  własnościowe prawa do lokali o wysokości dokonanych umorzeń na 
  podstawie art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. przypadających 
  na lokale mieszkalne.

 W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. 
Rekomendacji pokontrolnych nie wydano.

X. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  RADY NADZORCZEJ 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY ZA 

2018 ROK. 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej jest organem, którego zasadniczym 
celem istnienia jest sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością 
Spółdzielni. 
Do czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym  składzie :

1. Kania Zbigniew  Przewodniczący Rady
2. Rybiałek Jan Leszek  Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Gierlach Sławomir  Sekretarz Rady
4. Chojaczyk Andrzej  Członek Rady
5. Dębski Marek   Członek Rady
6. Domagała Werner  Członek Rady
7. Drzewiecka Mieczysława Członek Rady
8. Konefał Zbigniew Członek Rady
9. Krawiec Grażyna Członek Rady – Przewodnicząca Komisji 

       Rewizyjnej
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10. Łajsza Elżbieta Członek Rady
11. Marciniak Zbigniew Członek Rady
12. Piasecka Bogusława Członek Rady
13. Różycki Stanisław Członek Rady
14. Sikora Zdzisław Członek Rady – Przewod. Komisji GZM

 Walne Zgromadzenie przeprowadzone w częściach w dniach od 04.06.2018r. 
do 08.06.2018 r. dokonało wyboru nowych członków Rady Nadzorczej 
na kolejną kadencję. 
 W drugiej połowie roku, od lipca Rada Nadzorcza pracowała w przedstawio-
nym poniżej piętnastoosobowym składzie:

1. Rybiałek Jan Leszek Przewodniczący Rady
2. Gierlach Sławomir Zastępca Przewodniczącego Rady
3. Kaczorek Genowefa Sekretarz Rady
4. Antczak Kazimiera Członek Rady
5. Bińczycki Zdzisław Członek Rady
6. Chojaczyk Andrzej Członek Rady
7. Domagała Werner Członek Rady
8. Drzewiecka Mieczysława Członek Rady – Przewodnicząca Komisji 

       Rewizyjnej
9. Krawiec Grażyna Członek Rady
10. Marciniak Zbigniew Członek Rady 
11. Piasecka Bogusława Członek Rady
12. Roszak Halina  Członek Rady
13. Różycki Stanisław Członek Rady
14. Sikora Zdzisław Członek Rady – Przewod. Komisji GZM
15. Swoboda Jadwiga Członek Rady
 

 Zakres działania Rady oraz zadania określone zostały w ustawie Prawo 
Spółdzielcze, Statucie Spółdzielni  oraz Regulaminie Pracy Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy uchwalonym przez Walne 
Zgromadzenie. Pracami Rady Nadzorczej kierowało Prezydium w składzie: 
Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz. 
 W celu usprawnienia pracy, Rada Nadzorcza ze swego grona powołała dwie 
komisje stałe: Komisję Rewizyjną oraz Komisję Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi, które mają charakter opiniodawczy i doradczy. Zadaniem 
komisji jest przygotowanie projektów planów remontowych, działalność 
kontrolna, rozpatrywanie spraw szczególnie skomplikowanych i wymagających 
przeprowadzenia wnikliwej analizy oraz dogłębnego zbadania problemu. 
Po rozpatrzeniu każdej sprawy, komisje przedstawiały swoje sprawozdanie 
i  opinie Radzie Nadzorczej w celu wypracowania i podjęcia właściwych decyzji. 
Dodatkowo ze względu na konieczność zmiany statutu, Rada Nadzorcza wspólnie 
z Zarządem Spółdzielni powołała na początku roku 2018 zespół, którego 
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zadaniem było przygotowanie projektu statutu. Na posiedzeniach Rady omawiane 
były również sprawy związane z windykacją zadłużeń z tytułu użytkowania lokali 
mieszkalnych i użytkowych oraz sprawy dotyczące bieżącej działalności 
Spółdzielni.  Kluczowymi dokumentami określającymi działalność Spółdzielni są: 
sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności. 
 Rada Nadzorcza wyraża podziękowanie Zarządowi i Komisjom za 
dociekliwość, rzetelność, pracowitość i sprawne działanie. 
 W okresie sprawozdawczym Rada wnikliwie zajmowała się sprawami 
spółdzielni i jej mieszkańców, omawiała i analizowała tematy związane 
z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni jak również realizacją podejmowanych 
przez RN uchwał. Rozpatrywała sprawy ekonomiczne i zatwierdzała plany 
gospodarcze. Kontrolowała stan zadłużenia w opłatach czynszowych i działania 
Zarządu zmierzające do jego poprawy. Zarząd informował Radę o postępo-
waniach egzekucyjnych, komorniczych i procesach sądowych wytoczonych 
uporczywym dłużnikom.
 Zadania kontrolne i nadzorcze w roku sprawozdawczym Rada realizowała między 
innymi poprzez:
 1. Badanie okresowych sprawozdań Spółdzielni pod względem rzetelności 
  i  prawidłowości.
 2. Dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię zadań 
  gospodarczych w tym ocena wykonania planów remontowych 
  i modernizacyjnych.
 3. Złożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności 
  wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych
 4. Informacje z rozpatrywania pism i skarg na działalność Zarządu.

Rada Nadzorcza posiada również kompetencje zarządcze, z których w roku 
sprawozdawczym korzystała, a  do których między innymi należy:
 1.  Podejmowanie i zatwierdzanie planów inwestycyjnych, planów wydatków 
  i dochodów.
 2. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.

 W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 11 posiedzeń plenarnych, 
poprzedzonych posiedzeniami Prezydium Rady, którego zadaniem jest 
organizowanie i przygotowywanie pracy Rady. Komisje Rady odbyły łącznie sześć 
posiedzeń.
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 Zgodnie z § 51 statutu Spółdzielni, określającym zakres działania Rady, Rada 
Nadzorcza w okresach kwartalnych analizowała wyniki ekonomiczno-finansowe 
Spółdzielni oraz stopień wykonania planu remontów.
 Szczególnej analizie podlegały wyniki roczne, gdyż są one nie tylko obrazem 
działalności Spółdzielni, ale także  bazą do uchwalania planów i kierunków 
działania Spółdzielni na rok następny. 
W  2018  roku Rada Nadzorcza podjęła 14 uchwał w następujących sprawach:  

Zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej   l
  „Zacisze” w Oleśnicy,

Ustalenia zasad zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części   l
  Walnego  Zgromadzenia,

Przyjęcia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania l
  rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 
  roku do dnia 31.12.2017 roku,

Zmiany „Regulaminu wynajmu lokali użytkowych w Spółdzielni  l
  Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy,  
 Upoważnienia członków Rady Nadzorczej do otwarcia obrad   l
  poszczególnych części Walnego     Zgromadzenia w 2018 roku,

Upoważnienia członków Rady Nadzorczej do złożenia sprawozdania l
  z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku na poszczególnych częściach 
  Walnego Zgromadzenia  w 2018 roku,

Dwukrotnej zmiany uchwały NR 11/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni l
  Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy z dnia 12.09.2017 r. w sprawie 
  ustalenia opłat za używanie lokali, opłat na fundusz remontowy 
  i działalność społeczną, oświatową i kulturalną obowiązujących 
  w zasobach Spółdzielni w Oleśnicy i w Bierutowie,
 Dwukrotnej zmiany Regulaminu rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami l
  Mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni 
  Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy,
 Ustalenia planu ekonomiczno – finansowego Spółdzielni na 2019 rok,l
 Ustalenia opłat za używanie lokali, opłat na fundusz remontowy l
  i działalność społeczną, oświatową i kulturalną obowiązujących 
  w zasobach Spółdzielni w Oleśnicy i w Bierutowie,
 Zmiany Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów l
  przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 Ustalenia planu rzeczowo – finansowego remontów zasobów Spółdzielni na l
  2019 rok Ponadto Rada rozpatrywała  korespondencję skierowaną przez 
  członków Spółdzielni do Rady Nadzorczej. Zgodnie z ustalonym 
  harmonogramem w każdy pierwszy czwartek miesiąca członkowie Rady 
  Nadzorczej pełnili dyżury w biurze Spółdzielni umożliwiając członkom 
  Spółdzielni uzyskanie dodatkowych informacji o planowanych 
  i realizowanych pracach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni oraz 
  przyjmowanie do rozpatrzenia spraw nurtujących członków Spółdzielni.
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 Jedną z najważniejszych spraw świadczących o kondycji Spółdzielni są 
finanse.Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd 
Spółdzielni. Natomiast członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do 
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności 
spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. 
 W celu zapewnienia kompetentnej i rzetelnej oceny sprawozdania finansowego 
w ramach posiadanych uprawnień Rada Nadzorcza wybrała w drodze 
postępowania ofertowego Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania 
rocznego sprawozdania  finansowego. 
 Po przeprowadzeniu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 
rok Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem  niezależnego Biegłego 
Rewidenta z Firmy Grupa Audyt Sp. z o.o. z Wrocławia. 
 Ze sprawozdania finansowego wynika, że działalność Spółdzielni jest 
realizowana prawidłowo i nie występują naruszenia przepisów prawa w jej 
funkcjonowaniu. Cytat ze sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta:

 „Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej  Spółdzielni 
na dzień 31 grudnia 2017 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy 
od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z mającymi 
zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami 
(polityką) rachunkowości,
 -  zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami 
  rozdziału 2 ustawy  o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 - jest zgodne, co do formy i treści, z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami
  prawa i statutem Spółdzielni.”
 
 Kolejnym działaniem Rady Nadzorczej jest dokonanie podziału członków 
Spółdzielni na Walne Zgromadzenia w częściach. Rada ustaliła terminy zebrań 
i zapewniła udział swoich członków na wszystkich zebraniach. Rada dokonała  
analizy wniosków skierowanych pod adresem organów Spółdzielni przez Komisje 
Wnioskowe Walnego Zgromadzenia w częściach. 
 Rada Nadzorcza na bieżąco współpracuje z Zarządem Spółdzielni. Najbardziej 
aktualnym, wspólnym celem organów Spółdzielni jest zapewnienie mieszkańcom 
optymalnych warunków mieszkaniowych, które realizowane są między innymi 
poprzez sukcesywne przeprowadzanie prac remontowych i modernizacyjnych 
budynków mieszkalnych, dbałość o estetykę i czystość osiedli, a przede wszystkim 
stałe dążenie do utrzymania dobrego stanu technicznego zasobów spółdzielczych. 
Reasumując Rada Nadzorcza stwierdza, że rok sprawozdawczy 2018 Spółdzielnia 
nasza zamknęła dobrymi wynikami ekonomicznymi. Potwierdza to sprawozdanie 
finansowe, przeprowadzone remonty oraz kompleksowa analiza wyników 
Spółdzielni.
 Rada Nadzorcza mając na uwadze osiągnięte wyniki przytoczone w sprawozda-
niach jak również opinie organów kontrolnych wysoko ocenia pracę Zarządu 
i wnioskuje o udzielenie absolutorium każdemu z Członków Zarządu Spółdzielni.
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XI. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 
      FINANSOWEGO - OPINIA.

 Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZACISZE” w Oleśnicy z siedzibą w Oleśnicy 
( 56-400 ), ul. Kochanowskiego 5, które zawiera bilans na dzień 31 grudnia 2018 r. 
oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek 
przepływów pieniężnych za rok zakończony w tym dniu oraz dodatkowe informacje 
i objaśnienia ( „sprawozdanie finansowe”). 
 Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
  przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielnil
  na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów
  pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi 
  zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
  (Ustawa o rachunkowości – Dz. U. z 2018 roku poz. 395 z późn. zm.) oraz
  przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
  jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami l
  prawa oraz statutem Spółdzielni;
  zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg l
  rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.”

 Pełna treść sprawozdania jest dołączoną do materiałów przygotowanych na 
Walne Zgromadzenie i wyłożonych do zapoznania się dla członków Spółdzielni. 
„Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 
sprawozdania finansowego” zostało przygotowane przez p. Czesławę Kostecką, 
Kluczowego Biegłego Rewidenta nr 12673. 

PORZĄDEK  OBRAD  WALNEGO  ZGROMADZENIA 
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „ZACISZE”  W  OLEŚNICY 

W  DNIACH  27-31 MAJA  2019 r.

 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 2018 r. oraz 
  zamierzeń na rok 2019 i lata dalsze oraz informacji o realizacji wniosków 
  wynikających z pisma polustracyjnego Regionalnego Związku Rewizyj- 
  nego  Spółdzielczości  Mieszkaniowej w Opolu z dnia 7 czerwca 2017 r.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2018 r.
  obejmujące ocenę sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.,
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 b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r., 
 c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.,
 d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r., 
 e) zatwierdzenia kierunków działalności Spółdzielni na rok 2019 i lata
   dalsze,
 f)  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 g)  podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 r.,
 h)  realizacji wniosków wynikających z pisma polustracyjnego  RZRSM 
   w Opolu z dnia 7.06.2017 r,
 9. Dyskusja nad ważnymi sprawami w Spółdzielni.
 10. Przyjęcie wniosków z dyskusji.
 11. Zamknięcie obrad.

 HARMONOGRAM OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
 

Część I;  
Data : 27.05.2019 ;  
Miejsce: Sala konferencyjna w Szkole Podstawowej przy ul. Z. Krasińskiego 

00
w Bierutowie; Rozpoczęcie obrad : godz. 17  .
Obszar :  ul. Kolejowa 9 – 9b; Kolejowa 11 – 11b; Zielona 7a – 7c; Zielona 8 – 8e ; 
Zielona 9 – 9d; Zielona 10 – 10c ; Mickiewicza 1 – 3 – 5 – 7; Rynek 1 – 2

Część II
Data : 28.05.2019 ;  
Miejsce : Sala widowiskowa, I piętro, ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy; 

00
Rozpoczęcie obrad : godz. 17  .
Obszar :  ul. Kilińskiego 10 – 10b; Kilińskiego 11 – 11b; Kilińskiego 12 – 12b; 
Kilińskiego 17 – 17d;  Żeromskiego 1 – 2; Żeromskiego 6 – 8; Żeromskiego 9 – 
11b; Żeromskiego 12; Żeromskiego 14; Żeromskiego 15; 3 Maja 42; 3 Maja 42a; 3 
Maja 43 – 46a; Mickiewicza 4 – 5a;
Mickiewicza 5b; Reja 1 – 5.

Część  III  
Data : 29.05.2019 ;  
Miejsce : Sala widowiskowa, I piętro, ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy; 

00Rozpoczęcie obrad : godz. 17  .
Obszar : ul. 11 Listopada 18 – 18b; 11 Listopada 19 – 19b; Daszyńskiego 7 – 7c; 
Daszyńskiego 8 – 9c; Daszyńskiego 10 – 10c; Mościckiego 2 – 2a; Mościckiego 4 
– 4a; gen. Maczka 3 – 3b; gen. Maczka 5 – 5e; Małopolna 14 – 20; gen. Hallera 8 – 
8d; ks. Fr. Sudoła 19 – 22; ks. Fr. Sudoła 23 – 26; Prosta 2 – 7; Krzywoustego 6 – 7; 
Krzywoustego 71a – 71b; Armii Krajowej 3 – 4; Lotnicza 1 – 5a; Przyjaźni 17. 
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Część IV  
Data : 30.05.2019  
Miejsce : Sala widowiskowa, I piętro, ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy; 

00Rozpoczęcie obrad : godz. 17  .
Obszar :  pl. Zwycięstwa 1 – 1f; pl. Zwycięstwa 2 – 2d; ul. Skłodowskiej-Curie 
6 – 7e; Rzemieślnicza 6; Rzemieślnicza 6a; Matejki 13 – 15; Szkolna 2; 
Okrężna 1 – 6 ; Klonowa 2 – 2b;  Klonowa 4 – 4e; Klonowa 5 – 5b; Klonowa 6 
– 6d; Klonowa 7 – 7b; Klonowa 8 – 8d; Klonowa    10 – 10d; Klonowa 12 – 
12d.

Część  V  
Data: 31.05.2019    
Miejsce: Sala widowiskowa, I piętro, ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy; 

00
Rozpoczęcie obrad: godz. 17  .
Obszar: ul. Kopernika 1 – 1b; Kopernika 7 – 9a; Kopernika 8 – 8d; 
Podchorążych 1 – 1c;  gen. Sikorskiego 1 – 1i; gen. Sikorskiego 4 – 4c; Wojska 
Polskiego 16 – 16i; Wojska Polskiego  17 – 17h; mjr. Sucharskiego 2a – 2e; 
mjr. Sucharskiego 4 – 4i; mjr. Sucharskiego 6 – 6k; mjr. Sucharskiego 8 – 8d; 
mjr. Sucharskiego 10 – 10g. 
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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

mailto:zacisze@smzacisz.pl
mailto:zacisze@smzacisz.pl

