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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. 

 

Tegoroczne Walne Zgromadzenie w naszej Spółdzielni odbyło się w dniach od 27 do 31 maja 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 2018 r. oraz zamierzeń na rok 2019 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 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., 

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, 
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g) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 r. 

9. Dyskusja nad ważnymi sprawami w Spółdzielni. 

10. Przyjęcie wniosków z dyskusji. 

11. 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 tym roku Kolegium odbyło się w dniu 5 czerwca i 

potwierdziło, że w trakcie obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia podjęło następujące uchwały:  

• Uchwała Nr 1/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółdzielni w 

2018 r., 

• Uchwała Nr 2/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy za rok 2018 r.,  

• Uchwała Nr 3/2019 w sprawie: zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego Spółdzielni za 

2018 r., 

• Uchwały Nr 4/2019, 5/2019 i 6/2019 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu  

za 2018 r.,  

• Uchwała Nr 7/2019 w sprawie: zatwierdzenia kierunków działalności  gospodarczej SM „Zacisze” w 

Oleśnicy  na rok 2019 i lata dalsze, 

• Uchwała Nr 8/2019 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, 

• Uchwała Nr 9/2019 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2018 r., 

 

W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 91 członków spółdzielni, co stanowi 1,80 %. W 

trakcie obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszono 18 wniosków skierowanych do rozpatrzenia przez organy 

spółdzielni. 

 

2. CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 

 

W bieżącym roku realizowany jest III etap wykonywania w mieszkaniach instalacji ciepłej wody 

użytkowej. W tym roku przy realizacji tych prac konieczna była likwidacja tzw. węzłów grupowych czyli 

takich z których było dostarczane ciepło do kilku budynków. Węzły te były zlokalizowane przy ul. 

Żeromskiego 11a (zasilał on budynki przy ul. Kilińskiego 10-10b; 11-11b; 12-12b oraz Żeromskiego 6-8 i 9-

11a) oraz przy ul. Mickiewicza 5a ( zasilał on budynki przy ul. 3 Maja 42; 42a; Żeromskiego 1-2; 12; 14; 15 

oraz Mickiewicza 4-5a i 5b ). Po likwidacji węzłów grupowych w każdym z budynków, wykonano nowe 

dwufunkcyjne węzły dostarczające ciepło do budynków oraz przygotowujące ciepłą wodę do instalacji cwu. 

W wyniku przeprowadzonych rozmów z wykonawcą robót, ustalono, ze prace przy wszystkich budynkach   

( także tych zaplanowanych do podłączenia w latach 2020 i 2021 ) zostaną wykonane w tym roku lub w I 

kwartale roku 2020. Liczymy, że przy sprzyjających okolicznościach, wszystkie mieszkania w Oleśnicy 

zostaną podłączone do instalacji cwu jeszcze w 2019 roku.  

    

3. PLANY NA 2020 ROK 

 

W dniu 27 sierpnia br. Rada Nadzorcza podjęła Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

finansowego spółdzielni na rok 2020 oraz stawek opłat eksploatacyjnych obowiązujących od 01.01.2020 

roku w zasobach spółdzielczych w Oleśnicy i Bierutowie. Informacje z nowym wymiarem opłat dotarły już 

do wielu z mieszkańców, a do pozostałych powinny dotrzeć do końca września.  
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Przy konstruowaniu planów korzystano z założeń do budżetu państwa na rok 2020. W związku z rosnącymi 

cenami usług do planów założono również wzrost kosztów w tym zakresie. 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 (najczęściej są to pomieszczenia w piwnicach wynajmowane lokatorom), odszkodowań 

za zajecie terenu itp. Kwoty te zmniejszają koszty utrzymania danej nieruchomości. Ustalone koszty 

korygowane są o przewidywany wynik za 2019 rok. I dopiero w tym momencie, po uwzględnieniu 

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

lokal mieszkalny na 2020 rok. Tak więc obliczenie stawki opłat dla danej nieruchomości wygląda 

następująco: 

( Koszty - pożytki ± wynik za rok 2019)     

 (powierzchnia użytkowa * 12 miesięcy ) 

        

W roku 2020 w zasobach Spółdzielni konieczne będzie wykonanie 5-letniego przeglądu budowlanego ( tzw. 

dużego przeglądu ). Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, każdy budynek co 5 lat podlega 

obowiązkowej kontroli obejmującej sprawdzenie stanu technicznego  i przydatności do użytkowanie obiektu 

budowlanego, estetyki obiektu budowlanego i jego otoczenia, badanie instalacji elektrycznej i 

piorunochronnej. Przeglądy takie wykonuje zespół fachowców posiadających odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. Na początku roku Spółdzielnia ogłosi przetarg na wykonanie tego przeglądu. Jest to zadanie, 

które wpływa również ( w znacznym stopniu ) na zwiększenie planowanych na rok 2020 kosztów 

utrzymania i eksploatacji zasobów. 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 2020 roku będzie to wielkość 0,30 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 – 0,30zł/m2  = stawki opłat dla członów spółdzielni w 2020 r. 
 

Pozostałe opłaty takie jak: podatek od nieruchomości ( z wyjątkiem nieruchomości przy ul. Wojska 

polskiego 16-16i oraz Sikorskiego 1-1i które otrzymały odszkodowanie z grunt przejęty pod budowę ścieżki 

rowerowej ), zaliczka na centralne ogrzewanie, domofon, , zaliczka na wodę i kanalizację w Oleśnicy i w 

Bierutowie  od 1 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian. Pod koniec bieżącego roku zostanie 

przygotowany plan remontów na rok 2020 w zasobach naszej Spółdzielni. Po przeanalizowaniu potrzeb        

i planów remontowych Zarząd Spółdzielni wspólnie z Rada Nadzorczą podejmą decyzję, czy w którejś z 

nieruchomości konieczna jest zmiana wysokości opłaty na fundusz remontowy. O ewentualnej zmianie, 

mieszkańcy danych nieruchomości zostaną poinformowani na przełomie roku.    

Jak już wspomniano, stawki opłat eksploatacyjnych ustalane są indywidualnie dla każdej nieruchomości, co 

powoduje, że opłaty w sąsiednich budynkach różnią się miedzy sobą oraz są inne niż w roku ubiegłym. 

Nowe stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 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.   

 

Miesięczna stawka opłat w roku 2020 ( na m2 ) 
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4. UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina o ofercie ubezpieczenia mieszkań „przy czynszu”. Od 2006 r 

współpracujemy z towarzystwem ubezpieczeniowym UNIQA TU SA, które jest jednym z wiodących 

towarzystw ubezpieczeniowych. Firma ta oferuje ubezpieczenie mieszkań, dla którego składka jest płatna 

miesięcznie wraz z opłatami za mieszkanie. W przypadku podstawowego wariantu ubezpieczenia ( pakiet 

Bezpieczny obejmujący ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wnętrz oraz OC w życiu 

prywatnym), miesięczna składka zaczyna sie już od 10 zł a przy wykupieniu wariantu Bezpieczny Plus, ( za 

dopłatą od 2 do 10 zł w zależności od sumy ubezpieczenia ) zyskujemy dodatkowe ubezpieczenie 

mieszkania, czyli w przypadku całkowitego zniszczenia mieszkania nie trzeba czekac na jego odbudowę, a 

ubezpieczenie pozwoli na zakup mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym. Szczegółowe informacje na 

temat ubezpieczenia mieszkania można uzyskać u przedstawicieli firmy ubezpieczeniowej oraz 

bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni, w dziale czynszów.  

Zachęcamy Państwa do ubezpieczenia mieszkania, czy to formie ubezpieczenia przy czynszu, czy w 

innej formie. Często wydaje się nam, że nie ma sensu wydawać pieniędzy, bo w mieszkaniu nie ma nic 

cennego, bo pilnujemy żeby zawsze wyłączyć prąd i gaz w mieszkaniu więc co może się wydarzyć. Niestety 

los bywa przewrotny i zawsze może dojść do awarii w mieszkaniu. W wyniku uszkodzenia. kanalizacji czy 

instalacji wodociągowej oprócz strat u siebie prawdopodobnie zalejemy sąsiada, który będzie chciał 

odszkodowania. Jeżeli nastąpi zwarcie w instalacji elektrycznej czy przedłużaczu może wybuchnąć pożar, 

który oprócz ogromnych strat w mieszkaniu może spowodować zalanie ( akcja gaśnicza ) mieszkania lub 

mieszkań poniżej. Za to również ponosimy odpowiedzialność. Jeżeli nie będziemy ubezpieczeni to możemy 

stracić bardzo duże kwoty pieniędzy. Pamiętajmy o tym. Za stosunkowo niewielką kwotę, możemy się 

zabezpieczyć przed ogromną odpowiedzialnością.  

 

5.  WSPÓŁPRACA  Z KRAJOWYM REJESTREM DŁUGÓW I INNE DZIAŁANIA W CELU 

EGZEKUCJI ZADŁUŻENIA. 

 

Przypominamy , że od ubiegłego roku Spółdzielnia współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów.  

Dzięki podpisanemu porozumieniu korzystamy z rejestru prowadzonego przez tą firmę i możemy wpisywać 

osoby będące dłużnikami do rejestru.  Wpis do tego rejestru powoduje uciążliwości przy uzyskaniu nawet 

drobnych kredytów czy pożyczek w instytucjach finansowych. Osoba wpisana do KRD staje się dla nich 

„niewiarygodna”, nie może zakupić na raty telefonu, sprzętu RTV, AGD czy mebli. Oprócz współpracy z 

Krajowym Rejestrem Długów prowadzimy „normalne” działania windykacyjne oraz intensywnie 

współpracujemy z komornikami, w celu realizacji orzeczeń sadowych. Wszystkie te działania przynoszą 

wymierne skutki w postaci utrzymującego się niskiego wskaźnika zadłużenia na poziomie 4-5 %.    

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni apeluje do wszystkich osób, które z różnych przyczyn stały się 

dłużnikami  Spółdzielni 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. 

mailto:zacisze@smzacisz.pl

