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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 ze względu na trwającą wiosną pierwszą 

falą epidemii COVID-19 nie odbyło się w tradycyjnym terminie na przełomie maja i czerwca. Dzięki 
istotnemu zmniejszeniu liczby zachorowań możliwe było zwołanie Walnego Zgromadzenia we 
wrześniu.   Odbyło się ono w dniach od 21 do 25 września br. Podobnie jak w latach ubiegłych było 
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 2019 r. oraz zamierzeń na rok 2020 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 2019 r. obejmujące ocenę sprawozdania 
finansowego Spółdzielni za 2019 r. 

7. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej. 
8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 r., 
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.,  
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r., 
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 r.,  
e) zatwierdzenia kierunków działalności  Spółdzielni na rok 2020 i lata dalsze, 
f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, 
g) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2019 r. 
h) działalności Spółdzielni w zakresie inwestycji mieszkaniowych. 
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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 29 września i potwierdziło, że w trakcie obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia podjęło 
następujące uchwały:  
 Uchwała Nr 1/2020 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółdzielni w 

2019 r., 

 Uchwała Nr 2/2020 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy za rok 2019 r.,  

 Uchwała Nr 3/2020 w sprawie: zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego Spółdzielni za 
2019 r., 

 Uchwały Nr 4/2020, 5/2020 i 6/2020 w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu  
za 2019 r.,  

 Uchwała Nr 7/2020 w sprawie: zatwierdzenia kierunków działalności  gospodarczej SM „Zacisze” w 
Oleśnicy  na rok 2020 i lata dalsze, 

 Uchwała Nr 8/2020 w sprawie: oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, 

 Uchwała Nr 9/2020 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2019 r., 

 Uchwała Nr 10/2020 w sprawie: działalności Spółdzielni w zakresie inwestycji mieszkaniowych, 
 

W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 101 członków spółdzielni, co stanowi 2,01  %. 
W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszono 43 wniosków skierowanych do rozpatrzenia przez 
organy spółdzielni. Podjęte w trakcie Walnego Zgromadzenia uchwały oraz Protokół z posiedzenia 
Kolegium jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce : „Sprawozdania, kontrole itp.” 

     
2.  PLANY REMONTOWE NA ROK 2021. 

 
Na początku grudnia do skrzynek pocztowych zostały wrzucone propozycje remontów na rok 2021 

przygotowane przez Zarząd Spółdzielni. W tym roku ze względu na panującą epidemię COVID-19 
konsultacje w sprawie remontów odbywały się wyłącznie korespondencyjnie ( list tradycyjny, e-mail) 
lub telefonicznie. Zebrane od Państwa sugestie i propozycje dotyczące przedłożonych propozycji 
zostały przeanalizowane pod katem możliwości ich wykonania , sfinansowania i pilności w stosunku do 
innych prac. Komisja GZM Rady Nadzorczej wspólnie z przedstawicielami Spółdzielni analizują 
złożone wnioski i pracują nad ostateczną wersją planu remontów. Na grudniowym ( lub najpóźniej na 
styczniowym ) posiedzeniu Rady Nadzorczej propozycja ta będzie omawiana i zostanie poddana pod 
głosowanie. W następnym numerze biuletynu przekażemy szczegółową informację dotyczącą planów 
remontowych na rok 2021.  

 
3.       OSZCZĘDZAJMY CIEPŁO NIE TYLKO W MIESZKANIACH! 

 
Od rozpoczęcia sezonu grzewczego minęły dwa miesiące. Nie był to okres z bardzo niskimi 

temperaturami ale dla zachowania odpowiedniej temperatury w mieszkaniach ( a szczególnie w 
łazienkach ) konieczne jest ogrzewanie budynków. W większości mieszkań lokatorzy bardzo 
skrupulatnie pilnują korzystania z grzejników, przymykają zawory na grzejnikach, wyłączają je w 
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momentach gdy nie jest potrzeba ogrzewania pomieszczenia. Niestety, nie zawsze te zachowania 
przenoszą się na pozostałą część budynku a więc na tzw. części wspólne : klatki schodowe, pralnie i 
suszarnie. Do Spółdzielni docierają głosy lokatorów, którzy skarżą się, że drzwi do klatek schodowych 
nie są zamykane ( a raczej specjalnie blokowane aby się nie zamknęły ), otwierane są okna na klatkach 
schodowych. Podobnie ma się sytuacja z grzejnikami w pralniach a szczególnie w suszarniach, gdzie ze 
zrozumiałych względów znajdują się bardzo duże grzejniki. Pamiętajmy, aby przykręcać te grzejniki po 
wysuszeniu prania. Utrzymywanie przez cały czas wysokiej temperatury w tych pomieszczeniach, 
podobnie jak wychładzanie klatek schodowych powoduje podwyższone zużycie ciepła w budynku. 
Ciepło z ogrzewania części wspólnych w budynku i łazienek ( gdzie nie ma podzielników ) jest również 
rozliczane w kosztach centralnego ogrzewania. Jest to opłata naliczana od metra kwadratowego 
powierzchni mieszkania.  

Pamiętajmy o tych prostych czynnościach, które ograniczą zużycie ciepła. Koszty ciepła rosną, jeżeli 
nie będziemy starać się ograniczać zużycia ciepła w budynkach to będą one bardziej dotkliwe.  

 
4.  NOWI WYKONAWCY USŁUG. 

Od 1 listopada br. nastąpiła zmiana firmy, która dbała o utrzymanie czystości w naszych zasobach na 
terenie Oleśnicy oraz  zajmowała się terenami zielonymi. Dotychczasowy wykonawca tych prac, p. 
Stanisław Garbicz zakończył w tym zakresie prowadzenie działalności. Chcielibyśmy w tym miejscu 
podziękować Panu S. Garbiczowi i wszystkim pracownikom tej firmy, którzy przez lata dbali o nasze 
zasoby, za wykonywaną pracę i zaangażowanie oraz w wielu wypadkach bezinteresowną pomoc.    
W wyniku przeprowadzonego przetargu utrzymaniem czystości w zasobach w Oleśnicy od 1 listopada 
zajmuje się konsorcjum firm z Opola :  „MEGATHERM Sp. z o.o.” oraz  Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe „ANN-POL”, natomiast terenami zielonymi zajmuje się firma „ERBA Przemysław Łęcki” z 
Oleśnicy.  

 
5.  ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SPÓŁDZIELNI ZWIAZNE Z COVID-19 . 

 
Od 26 października, ze względu na wprowadzenie tzw. „trefy czerwonej”, które później przekształciło 
się na objecie całego terenu Polski obszarem objętym epidemią COVID-19, zmuszeni zostaliśmy do 
wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu biur Spółdzielni. Od tego dnia:  

1. Zamknięty jest dostęp dla interesantów do biur Spółdzielni w Oleśnicy. W przypadkach 
szczególnych należy skorzystać z dzwonków umieszczonych w holu na drzwiach wewnętrznych w 
celu przywołania pracownika. Prosimy o maksymalne ograniczenie kontaktów osobistych ze 
względu na niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem COVID-19.  

2. Spółdzielnia zawiesiła dokonywanie wszystkich wypłat gotówkowych – zwroty i wypłaty będą 
dokonywane na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy. 

3. Kontakt ze Spółdzielnią jest możliwy za pośrednictwem telefonu, maila na adres : 
zacisze@smzacisze.pl  lub korespondencji tradycyjnej. Pisma kierowane do Spółdzielni można 
wrzucać do „Skrzynki na korespondencję” zamontowanej w budynku Spółdzielni przy ul. 
Kochanowskiego 5 ( obok wejścia do Administracji). Można również wysyłać korespondencję za 
pośrednictwem Poczty Polskiej.  

4. Pracownicy Spółdzielni oraz służby techniczne pracują w miarę możliwości normalnie – odwołane 
są tylko wizje lokalne w mieszkaniach ( nie dotyczy sytuacji awaryjnych).    

 
Wstrzymana został również wymiana wodomierzy. Jak tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna 
wrócimy do wymiany wodomierzy.   
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Poniżej przypominamy podstawowe numery telefoniczne do biur Spółdzielni :  
Sekretariat :  71 798 20 20;  
Dział Czynszów : 71 798 20 34;   71 789 20 35;   71 798 20 36; 
Administracja Nr 1 : 71 798 20 45; 
Administracja Nr 2 : 71 798 20 44; 
Administracja w Bierutowie : 71 314 63 66; 
Dział techniczny – sprawy ogólnobudowlane i elektryczne: 71 798 20 37;   71 798 20 38; 
Dział techniczny – sprawy instalacji wod.-kan-gaz i c.o. : 71 798 20 29; 
Dział Członkowski : 71 798 20 24; 

 


