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Tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 
Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu od-
było się w  dniach 17.06.2022-30.06.2022 r. Rada Nadzorcza 
Uchwałą z dnia 24 maja 2022 roku dokonała podziału Walne-
go Zgromadzenia Członków na osiem części. Zgodnie z zapi-
sem §33 pkt.2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie jest 
podzielone na części, gdy liczba członków przekracza 500. 
W  uchwale ustalona została liczba członków Rady Nadzor-
czej Spółdzielni Mieszkaniowej wybieranych z nieruchomości 
obejmujących daną część Walnego Zgromadzenia Członków 
według zasady, że mandat w Radzie Nadzorczej przysługuje 
Części Walnego Zgromadzenia Członków liczącej co najmniej 
380 członków, w proporcji 1 mandat na pełne 380 członków. 
O dokładnym terminie, miejscu, czasie i porządku obrad oraz 
o  wyłożeniu wszystkich sprawozdań i  uchwał członkowie 
zostali zawiadomieni na 21 dni przed terminem posiedzenia 
pierwszej części Walnego Zgromadzenia Członków. Zawia-
domienia zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń zloka-
lizowanych na wszystkich klatkach schodowych budynków 
mieszkalnych oraz na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni. 
Zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej 
Spółdzielni oraz w  prasie lokalnej – Tygodniku Zamojskim. 
Zawiadomienia zawierały informację o  prawie członków do 
zapoznania się z  materiałami oraz o  możliwości zgłaszania 
kandydatów na członków do Rady Nadzorczej w terminie do 
15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego 
Zgromadzenia Członków.

Z powodu panującej pandemii COVID-19 oraz związanych 
z nią ograniczeń i obostrzeń organizowanie Walnych Zgroma-
dzeń Członków w ostatnich trzech latach nie było możliwe. 
Przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków unie-
możliwiła Ustawa z  31 marca 2020 roku o  zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw. Artykuł 90 i 90a określił termin orga-
nizowania Walnego Zgromadzenia Członków na 6 tygodni od 
daty odwołania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epide-
micznego. Mimo zniesienia w miesiącu maju stanu epidemii 
nadal obowiązują przepisy art.90 ustawy w  zakresie braku 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. W pełni realna 
perspektywa kolejnej, jesiennej fali (takie  informacje docie-
rają do Polski) potwierdziła konieczność organizacji Walnego 
Zgromadzenia Członków w miesiącu czerwcu. Wobec takiej 
sytuacji Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni podjęły decyzję 
o  zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. 
Przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia miało ogrom-
ne znaczenie dla poprawności funkcjonowania Spółdzielni, 
a  przede wszystkim dało możliwość rozliczenia wyników fi-
nansowych za ostatnie trzy lata oraz złożenia obowiązkowe-
go raportu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przeprowadzone w tym roku Walne Zgromadzenie Człon-
ków Spółdzielni miało wyjątkowy charakter i  wagę. Jako 
najwyższy organ Spółdzielni (art.36 Prawo Spółdzielcze) 
zatwierdziło sprawozdanie z  działalności Spółdzielni oraz 
sprawozdania Zarządu i  Rady Nadzorczej. Dokonało wybo-
ru nowej Rady Nadzorczej w  składzie 11 osób. Korzystając 
ze  statutowych uprawnień Walne Zgromadzenie Członków 
zatwierdziło wyniki finansowe, w tym dokonało podziału nad-
wyżki bilansowej.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zostało prze-
prowadzone w  ośmiu częściach. Na ostatniej części zsumo-
wane zostały wyniki głosowań przeprowadzonych kolejno  
na wszystkich częściach dając wynik ostateczny. Zasadą prze-
prowadzania Walnych Zgromadzeń Członków podzielonych 
na części jest procedowanie takiego samego porządku obrad 
na wszystkich częściach. Podany przez Zarząd Spółdzielni po-
rządek obrad przewidywał zwołanie Walnego Zgromadzenia 
Członków w  terminach 17, 20-22, 27, 28 i  30 czerwca 2022 
roku. Porządek obrad uzupełniony został o podjęcie uchwa-
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ły, której projekt zgłoszony został przez członków Spółdzielni 
osiedla Planty (§ 38 ust. 1-2 Statutu Spółdzielni).

Ostateczny Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 
Członków przedstawiał się następująco: 
1. Otwarcie 
2. Informacja o obowiązkach wynikających z RODO
3. Odczytanie listy pełnomocników członków Spółdzielni
4. Wybór prezydium
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w  składzie  

3 osób
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgroma-

dzenia 
9. Sprawozdanie z  działalności Zarządu za 2019, 2020, 

2021 rok
10. Sprawozdanie z  działalności Rady Nadzorczej za lata 

2019-2021
11. Przedstawienie wniosków z  przeprowadzonej lustracji 

Spółdzielni za lata 2018-2020
12. Dyskusja
13. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia i  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 
2019, 2020, 2021 rok

b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzor-
czej za lata 2019-2021 

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019, 
2020, 2021 rok

d) podziału nadwyżki bilansowej za 2019, 2020, 2021 rok
e) udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2019, 

2020, 2021 rok
f) wybór Rady Nadzorczej
g) wybór delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP
h) zmiany Statutu Spółdzielni.

14. Przyjęcie wniosków z obrad części Walnego Zgromadze-
nia do bieżącej realizacji przez organy Spółdzielni

15. Zamknięcie obrad
Materiały, które były przedmiotem obrad, a także pro-

jekty wszystkich uchwał wyłożone zostały w  terminie 
03.06.22-17.06.22 r. w biurze Spółdzielni z możliwością za-
poznania się oraz wniesienia uwag. Na każdej części Wal-
nego Zgromadzenia Członków wybierane było prezydium 
zebrania oraz Komisja mandatowo-skrutacyjna i  Komisja 
uchwał i  wniosków. Zgodnie z  porządkiem obrad każda 
część Walnego Zgromadzenia Członków przyjmowała 
ostatni protokół z Walnego Zgromadzenia Członków prze-
prowadzonego w  2019 roku. Na każdej części Walnego 
Zgromadzenia przedstawiane były sprawozdania Zarządu 
Spółdzielni i Rady Nadzorczej. Najważniejsze zagadnienia 

zawarte w  Sprawozdaniu Zarządu przedstawione zostały 
w odrębnym tekście.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej objęło informację dotyczą-
cą umocowania organu, który działa w oparciu o Statut i Regu-
lamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 
Sprawująca kontrolę i  nadzór nad działalnością Spółdzielni 
Rada Nadzorcza składała się z 12 członków wybranych przez 
Walne Zgromadzenie na okres kadencji trwającej 3 lata tj. 2017 
– 2020. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epide-
micznego kadencja Rady Nadzorczej została przedłużona do 
dnia zwołania pierwszego Walnego Zgromadzenia po zakoń-
czeniu pandemii. Od 6 stycznia 2021 r. w związku ze śmiercią 
Członka Rady Nadzorczej Jerzego Zbyryta, Rada Nadzorcza 
składała się z 11 członków. W okresie swojej kadencji Rada Nad-
zorcza odbyła łącznie 52 plenarnych posiedzeń, zgodnie z za-
twierdzonymi planami pracy Rady Nadzorczej oraz podjęła 46 
uchwał. Każde posiedzenie Rady Nadzorczej poprzedzone było 
posiedzeniem Prezydium, w czasie którego ustalano tematykę, 
porządek obrad i  terminy przyszłych posiedzeń plenarnych 
Rady Nadzorczej. Podczas obrad plenarnych Rada Nadzorcza 
analizowała, oceniała i  przyjmowała materiały opracowane 
przez Zarząd Spółdzielni oraz podejmowała niezbędne uchwa-
ły. Do najważniejszych zadań Rady Nadzorczej wynikających ze 
Statutu Spółdzielni należało: uchwalanie planów finansowo – 
gospodarczych Spółdzielni i programów działalności społecz-
no-kulturalnej, przyjmowanie informacji z  badania bilansów 
i wyników finansowych, dokonywanie analiz i ocen poszcze-
gólnych działalności Spółdzielni, uchwalanie regulaminów 
Spółdzielni, ustalanie zakresu lustracji Spółdzielni i nadzór nad 
wykonaniem wniosków polustracyjnych.

Niezmiernie ważnym elementem przeprowadzonego 
Walnego Zgromadzenia Członków było podjęcie uchwał ob-
jętych porządkiem obrad. Komisja uchwał i wniosków wyło-
niona na ostatniej części dokonała podsumowania głosowań 
przeprowadzonych na  wszystkich częściach Walnego Zgro-
madzenia Członków Spółdzielni. 

Ostateczne wyniki przeprowadzonych głosowań oraz 
treść poszczególnych uchwał przedstawiają się następująco:

Uchwała w  sprawie: przyjęcia i  zatwierdzenia spra-
wozdania Zarządu za 2019 r. 

W  treści uchwały Walne Zgromadzenie postanowiło 
przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu za 
2019 r. Przewodniczący VIII części Walnego Zgromadzenia 
stwierdził, że za przyjęciem uchwały na wszystkich częściach 
Walnego Zgromadzenia łącznie głosowało: za 109, przeciw 1, 
wstrzymało się 1. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zo-
stała podjęta.

Uchwała w  sprawie: przyjęcia i  zatwierdzenia spra-
wozdania Zarządu za 2020 r.
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W treści uchwały Walne Zgromadzenie postanowiło: przy-
jąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020 r. 

Przewodniczący VIII części Walnego Zgromadzenia stwier-
dził, że za przyjęciem uchwały na wszystkich częściach Wal-
nego Zgromadzenia łącznie głosowało: za 110, przeciw 1, 
wstrzymało się 1. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zo-
stała podjęta.

Uchwała w  sprawie: przyjęcia i  zatwierdzenia spra-
wozdania Zarządu za 2021 r.

W treści uchwały Walne Zgromadzenie postanowiło przyjąć 
i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 r. 

Przewodniczący VIII części Walnego Zgromadzenia  
stwierdził, że za przyjęciem uchwały na wszystkich częściach 
Walnego Zgromadzenia łącznie głosowało: za 111, przeciw 1, 
wstrzymało się 1. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zo-
stała podjęta.

Uchwała w  sprawie: przyjęcia i  zatwierdzenia spra-
wozdania Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2021.

W treści uchwały Walne Zgromadzenie postanowiło przy-
jąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 
za lata 2019 - 2021.

Przewodniczący VIII części Walnego Zgromadzenia stwier-
dził, że za przyjęciem uchwały na wszystkich częściach Wal-
nego Zgromadzenia łącznie głosowało: za 110, przeciw 2, 
wstrzymało się 4. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zo-
stała podjęta.

Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania finanso-
wego za 2019 r.

Wyciąg z treści uchwały:
§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe za 2019 r. obej-
mujące:
1) Wprowadzenie do sprawozdania;
2) Bilans, zamykający się po stronie aktywów i  pasywów 

kwotą 60 574 344,10 zł;
3) Rachunek zysków i  strat, zamykający się zyskiem netto 

w wysokości 958 503,55 zł;
4) Zestawienie zmian w  funduszu własnym, wykazujące 

zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 589 853,68 zł;
5) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwięk-

szenie środków pieniężnych o kwotę 2 088014,59 zł;
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.
1. Wykazany w Bilansie, w kolumnie Aktywa, w pozycji IV.1 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynik 
na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w  kwocie 
493 824,24 zł stanowi nadwyżkę kosztów nad przychoda-
mi na dzień 31 grudnia 2019 r.

2. Wykazany w Bilansie w kolumnie Pasywa, w pozycji IV. 3 
Rozliczenia międzyokresowe wynik na gospodarce zaso-
bami mieszkaniowymi stanowi nadwyżkę przychodów 
nad kosztami w kwocie 180 656,28 zł na dzień 31 grudnia 
2019 r.
Przewodniczący VIII części Walnego Zgromadzenia stwier-

dził, że za przyjęciem uchwały na wszystkich częściach Wal-
nego Zgromadzenia łącznie głosowało: za 114, przeciw 0, 

wstrzymało się 2. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zo-
stała podjęta.

Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania finanso-
wego za 2020 r.

Wyciąg z treści uchwały:
§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe za 2020 r. obej-
mujące:
1) Wprowadzenie do sprawozdania;
2) Bilans, zamykający się po stronie aktywów i  pasywów 

kwotą 62 310 910,33 zł;
3) Rachunek zysków i  strat, zamykający się zyskiem netto 

w wysokości 755 087,57 zł;
4) Zestawienie zmian w  funduszu własnym, wykazujące 

zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 670 955,40 zł;
5) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwięk-

szenie środków pieniężnych o kwotę 2 143 078,35 zł;
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.
1. Wykazany w Bilansie, w kolumnie Aktywa, w pozycji IV.1 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynik 
na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w  kwocie 
870 373,61 zł stanowi nadwyżkę kosztów nad przychoda-
mi na dzień 31 grudnia 2020 r.

2. Wykazany w Bilansie w kolumnie Pasywa, w pozycji IV. 3 
Rozliczenia międzyokresowe wynik na gospodarce zaso-
bami mieszkaniowymi stanowi nadwyżkę przychodów 
nad kosztami w kwocie 93 600,20 zł na dzień 31 grudnia 
2020 r.
Przewodniczący VIII części Walnego Zgromadzenia, 

stwierdził, że za przyjęciem uchwały na wszystkich częściach 
Walnego Zgromadzenia łącznie głosowało: za 112, przeciw 0, 
wstrzymało się 3. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zo-
stała podjęta.

Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania finanso-
wego za 2021 r.

Wyciąg z treści uchwały:
§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe za 2021 r. obej-
mujące:
1) Wprowadzenie do sprawozdania;
2) Bilans, zamykający się po stronie aktywów i  pasywów 

kwotą 62 358 035,99 zł;
3) Rachunek zysków i  strat, zamykający się zyskiem netto 

w wysokości 580 855,72 zł;
4) Zestawienie zmian w  funduszu własnym, wykazujące 

zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 941 772,94 zł;
5) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwięk-

szenie środków pieniężnych o kwotę 563 116,28 zł;
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.
1. Wykazany w Bilansie, w kolumnie Aktywa, w pozycji IV.1 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynik 
na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w  kwocie 
1 705 929,48 zł stanowi nadwyżkę kosztów nad przycho-
dami na dzień 31 grudnia 2021 r.
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2. Wykazany w Bilansie w kolumnie Pasywa, w pozycji IV. 3 
Rozliczenia międzyokresowe wynik na gospodarce zaso-
bami mieszkaniowymi stanowi nadwyżkę przychodów 
nad kosztami w kwocie 3 248,94 zł na dzień 31 grudnia 
2021 r.
Przewodniczący VIII części Walnego Zgromadzenia stwier-

dził, że za przyjęciem uchwały na wszystkich częściach Wal-
nego Zgromadzenia łącznie głosowało: za 114, przeciw 0, 
wstrzymało się 1. Przewodniczący stwierdził, że uchwała zo-
stała podjęta.

Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 
2019 r.

Wyciąg z treści uchwały:
1. Dokonuje się podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r. 

w wysokości 958 503,55 zł w ten sposób, że:
1) kwotę 68 940,76 zł, stanowiącą pożytki nieruchomo-

ści wspólnych nieruchomości, przeznacza się na po-
krycie wydatków związanych z  eksploatacją i  utrzy-
maniem poszczególnych nieruchomości;

2) kwotę 872 756,37 zł, stanowiącą pożytki i inne przy-
chody z własnej działalności Spółdzielni, przeznacza 
się w następujący sposób:
a) kwotę 872  017,03 zł na pokrycie wydatków 

związanych z  eksploatacją i  utrzymaniem nie-
ruchomości w  zakresie obciążającym członków, 
dokonując jej rozliczenia na poszczególne nieru-
chomości, proporcjonalnie do powierzchni użyt-
kowej lokali,

b) kwotę 739,34 zł na pokrycie wydatków związa-
nych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomo-
ści mieszkaniowych, w których w 2019 r. wystąpi-
ły pustostany;

3) kwotę 16  806,42 zł, stanowiącą odsetki ustawowe za 
opóźnienie od nieterminowo uiszczanych opłat za lo-
kale mieszkalne, przeznacza się na pokrycie wydatków 
związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 
mieszkaniowych w zakresie obciążającym członków, do-
konując jej rozliczenia na poszczególne nieruchomości, 
proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

2. Szczegółowy podział nadwyżki bilansowej za 2019 r. 
określa załącznik do niniejszej uchwały.
Przewodniczący VIII części Walnego Zgromadzenia 

stwierdził, że za przyjęciem uchwały na wszystkich częściach 
Walnego Zgromadzenia łącznie głosowało: za 112, przeciw 
0, wstrzymało się 3. Przewodniczący stwierdził, że uchwała 
została podjęta.

Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 
2020 r.

Wyciąg z treści uchwały:
1. Dokonuje się podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r. 

w wysokości 755 087,57 zł w ten sposób, że:
1) kwotę 649  252,46 zł, stanowiącą pożytki nierucho-

mości wspólnych nieruchomości, przeznacza się 
na pokrycie wydatków związanych z  eksploatacją 
i utrzymaniem poszczególnych nieruchomości;

2) kwotę 649  252,46 zł, stanowiącą pożytki i  inne przy-

chody z  własnej działalności Spółdzielni, przeznacza 
się na pokrycie wydatków związanych z  eksploatacją 
i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym 
członków, dokonując jej rozliczenia na poszczególne 
nieruchomości, proporcjonalnie do powierzchni lokali.

3) kwotę 35 404,85 zł, stanowiącą odsetki ustawowe za 
opóźnienie od nieterminowo uiszczanych opłat za 
lokale mieszkalne, przeznacza się na pokrycie wydat-
ków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieru-
chomości mieszkaniowych w zakresie obciążającym 
członków, dokonując jej rozliczenia na poszczegól-
ne nieruchomości, proporcjonalnie do powierzchni 
użytkowej lokali.

2. Szczegółowy podział nadwyżki bilansowej za 2020 r. 
określa załącznik do niniejszej uchwały.
Przewodniczący VIII części Walnego Zgromadzenia 

stwierdził, że za przyjęciem uchwały na wszystkich częściach 
Walnego Zgromadzenia łącznie głosowało: za 112, przeciw 
0, wstrzymało się 3. Przewodniczący stwierdził, że uchwała 
została podjęta.

Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 
2021 r.

Wyciąg z treści uchwały:
1. Dokonuje się podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r. 

w wysokości 580 885,52 zł w ten sposób, że:
1) kwotę 70 968,75 zł, stanowiącą pożytki nieruchomości 

wspólnych nieruchomości, przeznacza się na pokrycie 
wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem po-
szczególnych nieruchomości;

2) kwotę 479 257,43 zł, stanowiącą pożytki i inne przycho-
dy z własnej działalności przeznacza się na pokrycie wy-
datków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieru-
chomości w zakresie obciążającym członków, dokonując 
jej rozliczenia na poszczególne nieruchomości, propor-
cjonalnie do powierzchni lokali.

3) kwotę 30  659,34 zł, stanowiącą odsetki ustawowe za 
opóźnienie od nieterminowo uiszczanych opłat za lo-
kale mieszkalne, przeznacza się na pokrycie wydatków 
związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 
mieszkaniowych w zakresie obciążającym członków, do-
konując jej rozliczenia na poszczególne nieruchomości, 
proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

2. Szczegółowy podział nadwyżki bilansowej za 2021 r. 
określa załącznik do niniejszej uchwały.
Przewodniczący VIII części Walnego Zgromadzenia 

stwierdził, że za przyjęciem uchwały na wszystkich częściach 
Walnego Zgromadzenia łącznie głosowało: za 113, przeciw 
0, wstrzymało się 1. Przewodniczący stwierdził, że uchwała 
została podjęta.

Uchwały w  sprawie: udzielenia absolutorium Pre-
zesowi Zarządu Spółdzielni z  wykonania obowiązków 
w 2019, 2020, 2021 roku.

W  treści uchwał Walne Zgromadzenie Członków po-
stanowiło za działalność w  latach sprawozdawczych 2019, 
2020, 2021 udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Jerze-
mu Niziołowi.
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Przewodniczący VIII części Walnego Zgromadzenia 
stwierdził, że za przyjęciem uchwał na wszystkich częściach 
Walnego Zgromadzenia łącznie głosowało: za 113, przeciw 
0, wstrzymało się 2. Przewodniczący stwierdził, że uchwały 
zostały podjęte.

Uchwały w  sprawie: udzielenia absolutorium Zastęp-
cy Prezesa Zarządu Spółdzielni z wykonania obowiązków 
w 2019, 2020, 2021 roku.

W  treści uchwał Walne Zgromadzenie Członków posta-
nowiło za działalność w latach sprawozdawczych 2019, 2020, 
2021 udzielić absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Jerze-
mu Kościowi. 

Przewodniczący VIII części Walnego Zgromadzenia 
stwierdził, że za przyjęciem uchwał na wszystkich częściach 
Walnego Zgromadzenia łącznie głosowało: za 108, przeciw 
2, wstrzymało się 4. Przewodniczący stwierdził, że uchwały 
zostały podjęte.

Uchwała w  sprawie: udzielenia absolutorium Zastęp-
cy Prezesa Zarządu Spółdzielni z wykonania obowiązków 
w 2021 roku.

W  treści uchwały Walne Zgromadzenie Członków posta-
nowiło za działalność w roku sprawozdawczym 2021 udzielić 
absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Małgorzacie Żele-
chowskiej.

Przewodniczący VIII części Walnego Zgromadzenia stwier-
dził, że za przyjęciem uchwały na wszystkich częściach Walne-
go Zgromadzenia łącznie głosowało: za 111, przeciw 0, wstrzy-
mało się 4. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została 
podjęta.

Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członko-
wi Zarządu Spółdzielni z wykonania obowiązków w 2019, 
2020, 2021 roku.

W  treści uchwał Walne Zgromadzenie Członków po-
stanowiło za działalność w  latach sprawozdawczych 2019, 
2020, 2021 udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Włady-
sławowi Chomickiemu.

Przewodniczący VIII części Walnego Zgromadzenia stwier-
dził, że za przyjęciem uchwał na wszystkich częściach Walnego 
Zgromadzenia łącznie głosowało: za 106, przeciw 0, wstrzyma-
ło się 9. Przewodniczący stwierdził, że uchwały zostały podjęte.

Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Człon-
kowi Zarządu Spółdzielni z  wykonania obowiązków 
w 2021 roku.

W treści uchwały Walne Zgromadzenie Członków posta-
nowiło za działalność w roku sprawozdawczym 2021 udzie-
lić absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Krzyszto-
niowi. Przewodniczący VIII części Walnego Zgromadzenia 
stwierdził, że za przyjęciem uchwały na wszystkich częściach 
Walnego Zgromadzenia łącznie głosowało: za 109, przeciw 
0, wstrzymało się 7. Przewodniczący stwierdził, że uchwała 
została podjęta.

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni dokonało 
również wyboru członków Rady Nadzorczej. Komisja Manda-
towo-Skrutacyjna na każdej części Walnego Zgromadzenia 
zapoznawała zebranych z  zasadami głosowania. Na  kandy-
datów do Rady Nadzorczej zgłoszono 15 osób. Rada Nadzor-

cza składa się z 11 osób. Do Rady Nadzorczej na podstawie 
indywidualnych uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 
w  oparciu o  oddane karty do głosowania i  po podliczeniu 
wszystkich oddanych głosów na każdej części zostali wybrani:

1. Adamczuk Urszula
2. Bednarz Halina
3. Dąbrowski Tadeusz
4. Gruszkiewicz Krzysztof
5. Jagielski Tomasz
6. Kozak Roman
7. Maciejko Edward
8. Magdziak Robert
9. Milczuk Krystyna
10. Pidek Barbara
11. Rudy Stanisław
Ostatnią uchwałą procedowaną na wszystkich częściach 

Walnego Zgromadzenia Członków była uchwała wprowadza-
jąca zmiany w  Statucie Spółdzielni. Propozycje zmian doty-
czyły likwidacji działalności społeczno-kulturalnej, utajnienia 
głosowań w  sprawie udzielania absolutorium dla członków 
Zarządu oraz uprawnień dla kandydatów na członków Rady 
Nadzorczej. Ze względu na liczne sprzeczności złożonych 
propozycji w stosunku do Statutu Spółdzielni opinia prawna 
w tym zakresie była negatywna. 

Wyciąg z  uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdziel-
ni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w sprawie 
zmiany w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni.

Na podstawie § 35 pkt 11 Statutu Spółdzielni Miesz-
kaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w  Zamościu Walne 
Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łu-
kasińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.
W Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łuka-

sińskiego w Zamościu wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 skreśla się punkt 3;
2) w § 34 ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Członkowie kandydujący do Rady Nadzorczej i członko-
wie tej Rady mogą uczestniczyć we wszystkich częściach Wal-
nego Zgromadzenia bez prawa do głosowania”;
3) § 52 otrzymuje brzmienie:

„Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla człon-
ków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odręb-
nie w sposób tajny.”;
4) § 64:

a) w  ust. 3 po wyrazach „w  statucie” dodaje się wyrazy 
„w głosowaniu tajnym”,

b) skreśla się ust.4;
5) skreśla się § 187. 

Po podliczeniu głosów przez Komisję Mandatowo- 
Skrutacyjną oraz po dodaniu wyniku głosowań z poprzed-
nich części Walnego Zgromadzenia i  podaniu wyników 
głosowania Przewodniczący VIII części Walnego Zgroma-
dzenia stwierdził, że za przyjęciem uchwały na wszystkich 
częściach Walnego Zgromadzenia łącznie głosowało: za 2, 
przeciw 105, wstrzymało się 5. Przewodniczący stwierdził, 
że uchwała nie została podjęta.
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Zarząd Spółdzielni – kieruje bieżącą działalnością Spół-
dzielni i  reprezentuje ją na zewnątrz podejmując w  jej 
imieniu wszelkiego rodzaju czynności ujęte w § 66 Statutu 
Spółdzielni. Od dnia 26.05.2021 r. pracuje w składzie:

Prezes Zarządu  – Jerzy Nizioł
Zastępca Prezesa  – Małgorzata Żelechowska
Członek Zarządu  – Krzysztof Krzysztoń
Zasoby Spółdzielni to majątek jej członków i osób po-

siadających odrębną własność do lokali, który powstawał 
od 1958 roku. Najstarszy budynek mieszkalny w zasobach 
Spółdzielni wybudowany w 1959 r. położony jest przy ul. 
Peowiaków 38, natomiast najmłodszy przy ul. Piłsudskiego 
10d zasiedlony w 2014 r. Pierwszy pawilon handlowy poło-
żony przy ul. Peowiaków 68a i 68b oddany został w 1971 r. 
najmłodszy SMYK oddany w 1999 r. Zasoby Spółdzielni zlo-
kalizowane są na powierzchni 36,1 ha powierzchni z tego 
28,8 ha jest na prawie własności. Zlokalizowane są one na 
terenie miasta Zamościa z  wyjątkiem 1 budynku miesz-
kalnego w  Radecznicy – 27 mieszkań na działce o  pow. 
1600,00 m2. 

W  latach 2019-2021 Spółdzielnia prowadziła eksplo-
atację 4 343 lokali mieszkalnych. Struktura własności lokali 
mieszkalnych w poszczególnych latach była następująca:
• 2 535 - (58,37%) mieszkań – własność Spółdzielni z tego: 

– 2473 – mieszkania spółdzielcze na prawie własno-
ściowym - (97,56%)

– 51 – mieszkania spółdzielcze na prawie lokatorskim 
- (2,01%)

– 11 – umów najmu, - (0,43%)
• 1 808 - (41,63%) mieszkań – odrębna własność w tym: 

20 ustanowione w 2021 r.
W dokumentacji spółdzielczej zarejestrowanych było: - 

5 102 członków w tym:
- mieszkających – 4 092, - współmałżonkowie – 1 002, 

osoby prawne – 8

Najważniejsze informacje z działalności 
Spółdzielni 

• Osoby nie posiadające statusu członka na dzień 
31.12.2021 r. – 199 zajmowały następujące lokale:
– spółdzielcze lokatorskie (wykluczeni, nieuregulowany

stan prawny) – 5
– umowy najmu – 11
– odrębna własność – 183
Działalność finansowo-ekonomiczna opierała się na re-

alizacji planów finansowo-gospodarczych zatwierdzonych 
przez Radę Nadzorczą z  uwzględnieniem pokrycia finan-
sowego przyjętych do realizacji zadań w  poszczególnych 
latach.

Zgodnie z  art. 6 ustawy o  spółdzielniach mieszkanio-
wych różnica między kosztami eksploatacji i  utrzymania 
danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię na 
podstawie art. 1 ust. 3, a  przychodami z  opłat, o  których 
mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, zwiększa odpowiednio przycho-
dy lub koszty eksploatacji i  utrzymania danej nierucho-
mości w  roku następnym. Oznacza to, że powstały wynik 
na gospodarce zasobami mieszkaniowymi na poszczegól-
nych nieruchomościach mieszkaniowych przenoszony jest 
na koniec roku na konto księgowe o  nazwie rozliczenia 
międzyokresowe. Powstały wynik na gospodarce zasoba-
mi mieszkaniowymi uwzględniany jest w planach finanso-
wych na następny rok.

1) Rok 2019
Wartość księgowa majątku trwałego Spółdzielni we-

dług stanu na 31.12.2019 r. wynosiła 39 875 122,56 zł. Dzia-
łalność Spółdzielni za 2019 r. zamknęła się wynikiem do-
datnim w wysokości 958 503,55 zł. Gospodarka zasobami 
mieszkaniowymi (różnica między osiągniętymi przycho-
dami a poniesionymi kosztami) na dzień 31.12.2019 r. za-
mknęła się wynikiem ujemnym w wysokości 520 294,43 zł 
i po uwzględnieniu rozliczeń międzyokresowych za 2018 r. 
dodatnich w  wysokości 158  518,08 zł wynik na rozlicze-
niach międzyokresowych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 

W dniu 07.07.2022 roku na pierwszym plenarnym 
posiedzeniu nowo wybrana Rada Nadzorcza ukonsty-
tuowała się następująco:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Jagielski 
Z-ca Przewodniczącego  – Stanisław Rudy
Sekretarz – Urszula Adamczuk
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Halina Bednarz
Członek – Roman Kozak

Członek – Edward Maciejko
Komisja Społeczno–Samorządowa
Przewodniczący – Krystyna Milczuk
Członek – Stanisław Rudy
Członek – Barbara Pidek
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
Przewodniczący – Robert Magdziak
Członek – Krzysztof Gruszkiewicz
Członek – Tadeusz Dąbrowski

Rada Nadzorcza - komunikat



Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego Rok 24 Nr 2/2022/Lipiec

7

(-) 361 776,35 zł. (ujemny) kształtował się następująco:
 (+) 125 639,46 zł (dodatni) - 16 nieruchomości
 (-) 487 415,81 zł (ujemny) - 37 nieruchomości
Gospodarka lokalami użytkowymi własnościowymi 

na dzień 31.12.2019 r. zamknęła się wynikiem dodatnim 
w wysokości 4 555,49 zł po uwzględnieniu rozliczeń mię-
dzyokresowych z 2018 r. (+) 44 052,90 zł wynik jest dodatni 
i wynosi 48 608,39 zł.

Stan rozliczeń międzyokresowych na dzień 31.12.2019 r. 
jest ujemny i łącznie wynosi: (-) 361 776,35zł + 48 608,39 zł 
= (-) 313 167,96 zł.

2) Rok 2020
Wartość księgowa majątku trwałego Spółdzielni we-

dług stanu na 31.12.2020 r. wynosi 38 353 922,85 zł. Fun-
dusz własny w  sumach bilansowych uległ zmniejszeniu 
w stosunku do stanu z dnia 31.12.2019 r. o 670 955,40 zł. 
Podstawowym powodem zmniejszenia wysokości fundu-
szu własnego jest proces przekształcenia spółdzielczego 
prawa do lokali mieszkalnych w  odrębną własność oraz 
umarzanie zasobów.

Działalność Spółdzielni za 2020 r. zamknęła się wyni-
kiem dodatnim w wysokości 755 087,56 zł. 

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi (różnica mię-
dzy osiągniętymi przychodami a  poniesionymi kosztami) 
na dzień 31.12.2020 r. zamknęła się wynikiem ujemnym 
w  wysokości 463  605,45 zł i  po uwzględnieniu rozliczeń 
międzyokresowych za 2019 r. dodatnich w  wysokości 
93 600,20 zł wynik na rozliczeniach międzyokresowych na 
dzień 31.12.2020 r. wyniósł 870 373,61 zł (ujemny) kształto-
wał się następująco:

 (+) 29 901,40 zł (dodatni) 5 nieruchomości mieszka-
niowych

 (-) 866  915,06 zł (ujemny) 48 nieruchomościach 
mieszkaniowych

 (+) 63  698,80 zł (dodatni) 2 nieruchomości lokale 
użytkowe

 (-) 3 458,55 zł (ujemne) 1 nieruchomość lok. użyt-
kowe.

W  2020 roku ze względu na panującą pandemię Wal-
ne Zgromadzenie nie odbyło się, pozostałą niepodzielony 
wynik z 2019 roku w wysokości 958 503,55 zł. Po uwzględ-
nieniu niepodzielonego wyniku gospodarka zasobami 
mieszkaniowymi zamknęła by się wynikiem dodatnim 
w wysokości 115 934,16 zł z tego:

– na 17 nieruchomościach występuje wynik ujemny 
w wysokości (-) 193 481,07 zł. 

– na 36 nieruchomościach występuje wynik dodatni 
w wysokości (+) 309 415,23 zł.

3) Rok 2021
Wartość księgowa majątku trwałego Spółdzielni we-

dług stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 36 788 248,25 zł z tego:
a) Grunty – 8 734 019,95 zł
b)  Budynki lokale – 27 923 307,32 zł
c) Urządzenia techniczne i maszyny – 37 877,41 zł
d) Środki transportu – 81 931,83 zł
e) Inne środki trwałe – 11 111,74 zł.

Fundusz własny w sumach bilansowych uległ zmniejsze-
niu w stosunku do stanu z dnia 31.12.2020 r. o 941 772,94 zł.

Działalność Spółdzielni za 2021 r. zamknęła się wyni-
kiem dodatnim w wysokości 580 885,52 zł. 

Stan funduszy w  2021 r. zmniejszył się w  porównaniu 
do roku poprzedniego o 1 523 933,72 zł. 

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi (różnica mię-
dzy osiągniętymi przychodami a  poniesionymi kosztami) 
na dzień 31.12.2021 r. zamknęła się wynikiem ujemnym 
w  wysokości 838  164,46 zł i  po uwzględnieniu rozliczeń 
międzyokresowych za 2019 r. i 2020 rok wynik na rozlicze-
niach międzyokresowych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 
1 702 680,54 zł (ujemny) z tego (-) 1 761 953,63 zł to wynik 
na nieruchomościach mieszkaniowych i (+) 59 273,09 zł na 
lokalach użytkowych posiadających własnościowe prawo 
do lokali.

W 2020 i 2021 r. roku ze względu na panującą pandemię 
Walne Zgromadzenie nie odbyło się, pozostał niepodzielo-
ny wynik z 2019 i 2020 roku w wysokości 1 713 591,12 zł. 
Po uwzględnieniu niepodzielonego wyniku gospodarka 
zasobami mieszkaniowymi zamknęła by się wynikiem do-
datnim w wysokości 10 910,58 zł z tego: 

– na 22 nieruchomościach występuje wynik ujemny 
w wysokości (-) 270 493,34 zł 

– na 31 nieruchomościach występuje wynik dodatni 
w wysokości (+) 212 290,96 zł 

Wyniki na gospodarce zasobami za lata 2015-2021

Wynik na pożytkach z  nieruchomości wspólnych za 
2021 r. wyniósł brutto 87 742,87 zł. (opłaty za lokale użyt-
kowe, reklamy, dzierżawę terenów, dodatkowe piwnice). 
Wynik uzyskany z  pożytków podlega opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym. Po opodatkowaniu, pożytki  
z nieruchomości wspólnych w kwocie 70 968,75 zł - mogą 
być przeznaczone na finansowanie kosztów poszczegól-
nych nieruchomości w 2022 r., po zatwierdzeniu sprawoz-
dania finansowego za 2021 r.

Na 2021 r. planowano koszty obsługi zasobów (admini-
stracji osiedlowych) w wysokości 699 430,27 zł - koszty po-
niesione w 2021r. wynoszą 718 234,31 zł (wykonane zostały  
w  102,69% planu rocznego. Koszty obsługi zasobów roz-
liczane są na poszczególne grupy lokali w  stosunku do 
wielkości sprzedaży zewnętrznej a następnie kwota przy-
padająca na lokale mieszkalne rozliczana jest w stosunku 
do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. 
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Za 2021 r. koszty obsługi zasobów rozliczone na lokale 
wynoszą odpowiednio:

• osiedle Peowiaków - 0,29 zł/m2 pu lokali miesięcznie
• osiedle Kilińskiego i Orzeszkowej - 0,16 zł/m2 pu lo-

kali miesięcznie
• osiedle Wiejska, Szwedzka, Lubelska - 0,20 zł/m2 pu 

lokali miesięcznie
• pawilonach Sezam, Hetman, Smyk – 3,71 zł/m2 pu 

lokali miesięcznie
W  planie finansowym na 2021 r. średnie koszty utrzy-

mania administracji założono na poziomie 0,25 zł/m2 wy-
konane koszty wynoszą 0,26 zł/m2.

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania w okresie 
2019-2020 wykazało nadwyżkę przychodów nad kosztami 
we wszystkich nieruchomościach mieszkaniowych, w roku 
2021 wystąpił niedobór opłat w stosunku do poniesionych 
koszów. Wynika to z  bardzo wysokiego wzrostu cen na 
energię cieplną.

Koszty, opłaty oraz wynik z  centralnego ogrzewania 
w latach 2018 -2021 

Wzrost cen centralnego ogrzewania w poszczególnych 
latach przedstawia się następująco:

• 2019 r. – 13% 
• 2020 r. – 2%
• 2021 r. – 21% 
Największym przedsięwzięciem związanym z remontem 

i modernizacją zasobów mieszkaniowych stała się realizacja 
dwóch projektów unijnych. Przy wsparciu środków finanso-
wych z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego termomodernizacją objęte zostały 22 bu-
dynki na osiedlach: Lubelska, Szwedzka-Brzozowa, Wiejska 
oraz Orzeszkowej-Oboźna. Pierwszy projekt obejmujący  
17 budynków został zakończony w 2021 roku. Obecnie reali-
zowany jest drugi projekt, obejmujący 5 budynków wieloro-
dzinnych, zakończony zostanie w bieżącym roku.

Przychody funduszu remontowego na 31.12.2021 r. 
zostały wykonane w 106,08% planu rocznego. Przychody 
z tytułu odpisu podstawowego od lokali mieszkalnych zo-
stały wykonane w 99,55% planowanych na 2021 r.

a) Koszty remontów wykonano w  72,91% i  wyniosły 
7 337 040,79 zł. 

b) Na dzień 31.12.2021 r. fundusz remontowy wykazu-
je saldo ujemne – 6 454 715,02 zł. Po uwzględnieniu 
kredytu w wysokości 9 543 589,24 zł środki do wy-
korzystania wynoszą 3 088 874,22 zł. Salda, wpływy, 
wydatki funduszu remontowego na poszczegól-
nych nieruchomościach wg stanu na 31.12.2021 r.

Na dzień 31.12.2021 r. 26 nieruchomości wykazują 
większe wydatki na remonty niż wnoszone na ten cel opła-
ty przez mieszkańców danych nieruchomości (występują 
ujemne salda funduszu z uwzględnieniem kredytu).

Na przejściowe finansowanie kosztów remontów w nie-
ruchomościach wykazujących przekroczeniu środków wła-
snego funduszu remontowego, wykorzystywane są środki 
funduszu nieruchomości osiedlowych oraz nieruchomości, 
które nie wymagają pilnych remontów a mają zgromadzo-
ny fundusz.

W  ramach prowadzonego zarządzania zasobami 
mieszkaniowymi prowadzone są dodatkowe usługi 
świadczone przez Spółdzielnię.
1. Sprzątanie klatek schodowych – cena 11,00 zł/mieszka-

nie/miesiąc

2. Telewizja kablowa – opłaty wnoszone do Spółdzielni za 
pakiet podstawowy – 5,400 zł/miesiąc stan na:
 31.12.2019 r. – 1 134 mieszkań – ubyło 21 mieszkań
 31.12.2020 r. – 1 086 mieszkań – ubyło 48 mieszkań
 31.12.2021 r. – 1 083 mieszkań - ubyło 3 mieszkania

3. Ubezpieczenia mieszkań przy czynszu stan na:
 31.12.2019 r. – 1 662 mieszkań – przybyło 121 mieszkań
 31.12.2020 r. – 1 717 mieszkań – przybyło 55 mieszkań
 31.12.2021 r. – 1 768 mieszkań - przybyło 51 mieszkań
Zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokali miesz-

kalnych i  użytkowych stanowią najważniejszy i  najtrud-
niejszy problem dla Spółdzielni. Informacja dotycząca za-
dłużeń zawiera informacje o wysokości zobowiązania , jakie 
posiadają członkowie, osoby które nabyły prawo własności 
oraz najemcy lokali użytkowych z tytułu opłat i czynszów 
oraz czynności, jakie zostały wykonane oraz podjęte w sto-
sunku do tych osób.

Naliczenia opłat eksploatacyjnych ogółem

W  okresie sprawozdawczym wobec dłużników Spół-
dzielnia prowadziła działania windykacyjne jn. 
Lokale mieszkalne – lata 2019-2021

a) licytacje z  nieruchomości przeprowadzono w  sto-
sunku do 6 nieruchomości mieszkaniowych

Rok Koszty CO Opłaty CO Różnica
Wzrost 

kosztów

2018 7 107 989,00 7 586 167,48 478 178,48 x

2019 7 377 074,98 7 713 367,54 336 292,56 3,79%

2020 7 623 661,88 7 911 916,95 288 255,07 3,34%

2021 8 538 162,31 8 214 909,57 -323 252,74 12,00%

Wyszczególnienie/
Rok

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

Budynki 81 84 86 88

Klatki schodowe 248 266 272 279

Mieszkania 3 115 3 229 3 415 3 537

Wartości 
ogółem

Stan na

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

Naliczenia 
[zł]

22 609 170,69 22 915 182,67 24 051 747,37 26 160 679,70

Zadłużenia 
[zł]

1 381 122,83 1 229 847,23 1 234 062,61 1 464 166,80

Wskaźnik 6,11% 5,37% 5,13% 5,60%
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b) postępowania egzekucyjne z nieruchomości w toku
 w stosunku do 17 dłużników toczyło się postę-

powanie egzekucyjne z nieruchomości 
c) hipoteki przymusowe i nakazy zapłaty

 w  stosunku do 41 dłużników dokonano wpisu 
hipotek przymusowych w księgach wieczystych 
na łączna kwotę – 221 739,32 zł.

 przeprowadzono postępowania nakazowe o za-

płatę w stosunku do 112 osób i uzyskano nakazy 
zapłaty.

Lokale użytkowe
Przeprowadzono postępowanie nakazowe o  zapłatę 

w stosunku do 3 najemców i uzyskano nakazy zapłaty na 
łączną kwotę – 120 961,02 zł. 

W  stosunku do dłużników z  zasądzonymi należnościami 
toczą się komornicze postępowania egzekucyjne o należności.

Ocena sezonu grzewczego 2021/2022
Sezon grzewczy 2021/2022 w naszych zasobach rozpo-

czął się 20.09.2021 r., a zakończył się 04.05.2022 roku. Łącz-
nie sezon grzewczy trwał 227 dni, a  średnia temperatura 
zewnętrzna wyniosła + 3,7 oC. Poprzedni sezon grzewczy 
2020/2021 trwał 222 dni, a średnia temperatura wyniosła  
+ 3,5 oC. Porównując sezon 2021/2022 do sezonu 
2020/2021 stwierdzić należy, że był sezonem dłuższym o 5 
dni i cieplejszym o 0,2 oC. 

Całkowite zużycie ciepła w budyn-
kach mieszkalnych w sezonie grzew-
czym 2021/2022 wyniosło 87 890,60 
GJ i  było niższe o  7  891,26 GJ, 
czyli o  8,979% w  porównaniu ze zu-
życiem ciepła za poprzedni sezon 
grzewczy 2020/2021, które wynio-
sło 95 781,86 GJ. 

Średnie zużycie ciepła w  za-
sobach Spółdzielni Mieszkanio-
wej w sezonie 2021/2022 wynio-
sło 0,41 GJ/m2, natomiast w sezonie 
2020/2021 wyniosło 0,44 GJ/m2.

Na poprawę energochłonności 
w istniejących budynkach ma wpływ 
przede wszystkim ocieplenie bu-
dynku oraz regulacja instalacji 
centralnego ogrzewania. Dzięki 
termomodernizacji zmniejsza 
się zapotrzebowanie na ciepło bu-
dynku. W  mieszkaniach wyraźnie odczuwalny 
jest lepszy komfort cieplny, co prowadzi do przykręca-
nia zaworów termostatycznych w  mieszkaniach, a  tym 
samym do oszczędności energii cieplnej. Analizy zu-
życia ciepła w  poszczególnych budynkach wykazują 
oszczędności energii cieplnej na poziomie 20-40%. Wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej pozyskał dofinansowanie ze 
środków unijnych w ramach dwóch projektów. W 2021 r. 
został zakończony pierwszy projekt obejmujący termo-
modernizację 17 budynków mieszkalnych: E. Orzeszko-
wej 3, Oboźna 3, Oboźna 7, Oboźna 19, Oboźna 21, Oboź-
na 31, Ciepła 4, Ciepła 6, J. Piłsudskiego 19, Wiejska 7, 
Wiejska 9, Wiejska 11, Wiejska 19, Wiejska 21, Wiejska 23, 
Wąska 20, Lubelska 36. 

W trakcie realizacji jest drugi projekt na osiedlu Szwedz-
ka – Brzozowa. Docieplone zostały już budynki przy ul. 
Brzozowa 20 i 26. Obecnie trwają prace termomoderniza-
cyjne przy ul. Szwedzka 21, 31, 33. 

W  sezonie grzewczym 2021/2022 zostały (po wcze-
śniejszym zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energetyki) 
wprowadzone aż trzy podwyżki cen ciepła: pierwsza od 16 
sierpnia 2021 r. w wysokości ok. 21,0%, druga od 1 stycznia 
2022 r. w wysokości ok. 10% oraz trzecia od 22 marca 2022 r. 
w wysokości ok. 9%. Porównując ceny energii cieplnej od 
początku sezonu grzewczego można stwierdzić, że cena 
ciepła łącznie wzrosła o ok. 43%.

Po przeprowadzonych pracach termomoder-
nizacyjnych budynków i  analizie energii cieplnej 
z uwzględnieniem obowiązującej taryfy za ciepło od 

01.10.2021 roku:
- stawki opłaty stałej zostały podwyższone we 

wszystkich budynkach, 
- stawki opłaty 

zmiennej pozo-
stały bez zmian 
w ośmiu budyn-
kach docieplo-

nych w 2021 r. t.j. 
Wiejska 7, 9, 11, 19, 21, 23 i Wąska 20 oraz Brzozowa 
26, natomiast w pozostałych budynkach zostały pod-
wyższone.

Poniżej zestawiono maksymalne, minimalne i  śred-
nie wielkości opłat zaliczkowych w  sezonie grzewczym 

2021/2022:
• opłata stała wnoszona przez 12 miesięcy

max  1,41 zł/m2/m-c (Peowiaków 56)
min.  0,61 zł/m2/m-c (Lubelska 36A)
śr.   1,08 zł/m2/m-c 

• opłata zmienna wnoszona przez 7 miesięcy
max 5,34 zł/m2/m-c (J. Piłsudskiego 35)
min. 2,41 zł/m2/m-c (Lubelska 36 W-3)
śr.  4,03 zł/m2/m-c
Średnia opłata zaliczkowa (stała + zmienna) przeliczona 

na 12 miesięcy:
max 4,53 zł/m2/m-c
min. 2,02 zł/m2/m-c
śr. 3,43 zł/m2/m-c
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Mimo obniżki stawki podatku VAT z  23% na 8% od 
stycznia 2022 r. oraz z  5% od lutego 2022 r. koszty cen-
tralnego ogrzewania w sezonie 2021/2022 w porównaniu 
z poprzednim sezonem grzewczym wzrosły w 104 budyn-
kach (węzłach cieplnych) co stanowi 91,23%.

W  trakcie sezonu grzewczego nie odnotowano awarii 
na wewnętrznych (budynkowych) instalacjach centralne-
go ogrzewania. Podczas okresu rozruchu wystąpiły usterki 
na centralnym ogrzewaniu związa ne z  koniecznością od-
powietrzania instalacji c.o. jednak bezpośrednio zgłaszane 
do Administracji Osiedlowych i Działu Nadzoru i Eksploata-
cji usuwane były w trybie niezwłocznym.

System dostawy ciepła był sterowany w sposób racjo-
nalny na podstawie średniodobowych temperatur z  po-
przedniego dnia. Pa rametry czynnika grzewczego były 
kontrolowane w  losowo wybranych budynkach poprzez 
codzienny monitoring parametrów czynnika grzewcze-
go prowadzony przez Administrację Osiedlową oraz Dział 
Nadzoru i Eksploatacji. 

Na podstawie analizy zużycia ciepła w poszczególnych 
budynkach wynika, że najwięk sze możliwości do oszczę-
dzania ciepła posiadają mieszkańcy budynków o  dobrej 
izolacyjności cieplnej. W związku z powyższym należy:
• zakończyć prace termomodernizacyjne budynków 

mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, 31, 33 jako III etap 
Projektu II,

• kontynuować prace związane z modernizacją instalacji 
centralnego ogrzewania – wymiana podpionowych za-
worów grzybkowych na automatyczne regulatory róż-
nicy ciśnień i przepływu,

• kontynuować kontrolę pa rametrów czynnika grzew-
czego poprzez codzienny monitoring parametrów 
czynnika grzewczego prowadzony przez Administrację 
Osiedlową i Dział Nadzoru i Eksploatacji. 

• informować mieszkańców w  zakresie racjonalnego 
korzystania z  ciepła poprzez artykuły zamieszczane 
w spółdzielczej gazetce „Nasz Dom”.

Dział Nadzoru i Eksploatacji
Justyna Pańczyk

Jedną z  największych bolączek współczesnego świata 
stała się produkcja nieograniczonych ilości odpadów ko-
munalnych. Coraz bardziej problematyczny staje się ich 
odbiór, transport, składowanie, a także recykling. Niezmier-
nie uciążliwe są również ponoszone przez nas ogromne 
koszty odbioru i zagospodarowania śmieci, które już daw-
no przekroczyły swoją realną wartość. Aby tym wszystkim 
problemom podołać na bieżąco uchwalane są liczne prze-
pisy i  normy prawne regulujące gospodarkę odpadami. 
Wydawać by się mogło, że wszystko już zostało ustalone 
i  zorganizowane, a  ponieważ za odbiór odpadów płaci-
my ogromne sumy, to przynajmniej dla nas mieszkańców 
śmieci nie powinny być już udręką. Wystarczy, że realizując 
swoje obowiązki będziemy sumiennie segregować odpady 
oraz wrzucać je do właściwych pojemników.

W tym na pozór idealnie zorganizowanym systemie po-
zostawiona została niestety pewna luka, z powodu której 
co pewien czas jesteśmy świadkami zalegania śmieci w re-
jonie gniazd pojemników na odpady. Czasami są to tylko 
sterty worków ze śmieciami, ale zdarzają się również pozo-
stałości po pracach remontowych, w tym zużyte urządze-
nia sanitarne. W  ramach bieżącego utrzymania porządku 
na osiedlach służby spółdzielcze starają się w miarę spraw-
nie usuwać takie pozostałości. Należy mieć jednak świado-
mość, że w ten sposób generowane są dodatkowe, obcią-
żające solidarnie wszystkich mieszkańców koszty.

Największą uciążliwość stanowią śmieci podrzucane 
na naszych osiedlach przez osoby obce, nie zamieszkałe 
w Spółdzielni. Tego typu odpady przywożone są przeważ-
nie nocą, choć zdarzają się przypadki podrzucania odpa-
dów w  tzw. biały dzień. Są osoby, które wcale się z  tym 

nie kryją, a w przypadku zwrócenia im uwagi potrafią być 
opryskliwe, a nawet agresywne. 

Dzieje się tak z powodu zwykłej ludzkiej arogancji i cwa-
niactwa, a  przede wszystkim niedoskonałości przepisów 
prawa, które nie zabraniają wprost wrzucania własnych 
śmieci do cudzych pojemników. Wprawdzie każdy właści-
ciel i mieszkaniec danej nieruchomości powinien posiadać 
swoje pojemniki oraz z nich korzystać, to jednak brak jest 
regulacji, a tym bardziej sankcji karnych za podrzucanie in-
nym własnych śmieci. Problem nasilił się ostatnio w związ-
ku z uszczelnieniem systemu przyjmowania odpadów ko-
munalnych przez funkcjonujące na terenie miasta Punkty 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Częstym widokiem na naszych osiedlach jest wyładowy-
wanie worów ze śmieciami z pojazdów nie należących do na-
szych mieszkańców oraz zapełnianie nimi poszczególnych 

Dość tolerancji dla podrzucania śmieci !
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Jednocześnie część właścicieli prywatnych posesji sąsiadują-
cych z nieruchomościami spółdzielczymi wrzuca do naszych 
pojemników odpady zielone z  przydomowych ogródków, 
trawę, a nawet liście. 

Analizując aktualną liczbę pojemników ustawionych 
na osiedlach trudno wyobrazić sobie proces ponownego 
ich grodzenia oraz zamykania. Pomijając, że byłby to gi-
gantyczny koszt, to w wielu przypadkach stałoby się to po 
prostu niewykonalne z  uwagi na ograniczenia terenowe. 
Z  tego powodu jedynym rozwiązaniem jest stworzenie 
odpowiednich regulacji prawnych zabraniających pod-
rzucania własnych śmieci do cudzych pojemników. Na-
ruszenie takiego zakazu powinno być zagrożone surową 
sankcją karno-finansową. Jest to rozwiązanie proste, tanie, 
a  przede wszystkim skuteczne, ponieważ dałoby możli-
wość ścigania oraz karania osób podrzucających śmieci. 

Zdumiewające, że problem ten był już wcześniej wie-
lokrotnie zgłaszany oraz nagłaśniany, a nikt z kompetent-
nych w  mieście osób nie zdecydował się nim zająć. Być 
może problemy mieszkańców budownictwa wielorodzin-
nego nie są dla miejskich radnych ważne, skoro podrzuca-
nie śmieci na terenie miasta Zamościa nie jest zabronione, 
a co ważniejsze ścigane i karane. 

Opisując niezmiernie uciążliwy problem podrzucania 
śmieci po raz kolejny odnoszę wrażenie, że w radzie Miasta 
Zamość brakuje osób reprezentujących społeczność spół-
dzielczą oraz broniących interesu mieszkańców budownic-
twa wielorodzinnego. Ponieważ wszyscy jesteśmy wybor-
cami oraz płatnikami lokalnych podatków domagajmy się 
od radnych ochrony również naszych interesów. Nie dajmy 
sobie wmówić, że teren Spółdzielni to teren ogólnodostęp-
ny, podobnie jak ustawione na nim pojemniki na odpady 
komunalne oraz surowce wtórne. Domagajmy się ochrony 
naszej własności w taki sposób, aby nieuprawnione osoby 
nie mogły z niej bezkarnie korzystać. 

 Krzysztof Krzysztoń

pojemników. Zdarza się, że przy braku miejsca wewnątrz 
popakowane w worki śmieci pozostawiane są obok pojem-
ników. Nieskuteczne okazują się zgłoszenia takiego faktu do 
Straży Miejskiej, ponieważ obowiązujące przepisy nie dają 
możliwości ukarania za wrzucenie śmieci do pojemnika, 
który został do tego celu ustawiony. Fakt, że worek z plasti-
kowymi butelkami przywiozła osoba niezamieszkała w zaso-
bach Spółdzielni dla strażników miejskich nie ma większego 
znaczenia. Ponieważ można w ten sposób podrzucić plasti-
ki, to kolejny raz wspomniana wcześniej osoba z zewnątrz 
przywiezie makulaturę, szkło, a  nawet odpady zmieszane. 
Przyzwyczajona do darmowego, a  przede wszystkim bez-
karnego podrzucania własnych śmieci mieszkańcom Spół-
dzielni nie zawaha się w razie konieczności podrzucić pod 
kontener np. stare opony. Ciekawa sytuacja dotyczy pojem-
ników na bio odpady. Zgodnie z wytycznymi pracowników 
Urzędu Miasta Zamość do ustawionych na terenie Spółdziel-
ni pojemników „bio” nasi mieszkańcy mogą wrzucać jedynie 
bioodpady powstające w gospodarstwach domowych, czyli 
w uproszczeniu nadające się na kompost odpady kuchenne. 

„Przepustka” do PSZOK-u 
Z dniem 1 kwietnia bieżącego roku zmieniły się zasady 

przyjmowania odpadów komunalnych przez funkcjonują-
ce na terenie miasta Zamościa Punkty Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. Zmiany dotyczą 
przede wszystkim mieszkańców, którzy indywi-
dualnie dostarczają do punktów PSZOK między 
innymi odpady wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt RTV i AGD, gruz oraz inne pozostało-
ści po remontach, a  także odpady zielone. 
Zgodnie z  zapisami zawartymi w  §8 Ust 
4. Lit b i  c Regulaminu PSZOK każdy kto 
będzie chciał dostarczyć odpady komu-
nalne selektywnie zbierane do  PSZOK-ów, 
będzie zobowiązany do okazania pracownikowi PSZOK-
-u przed przyjęciem odpadu stosowny dokument. Może to 

być potwierdzenie złożenia deklaracji o wysokości opłaty 
za  gospodarowanie odpadami komunalnymi, kopia de-
klaracji potwierdzonej przez Urząd o  wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dowód uisz-
czenia opłaty lub obowiązujący w danym roku dokument 

potwierdzający naliczenie opłaty. Wprawdzie w  po-
przednim wydaniu magazynu „Nasz Dom” informo-

waliśmy o wprowadzonych zmianach, to jednak 
znacząca liczba pytań w tej sprawie kierowanych 

do administracji spółdzielczej sugeruje potrze-
bę ponownego, dokładniejszego wyjaśnie-

nia sprawy.
Mieszkańcy naszej Spółdzielni dostar-

czając odpady komunalne indywidualnie, 
bezpośrednio do PSZOK powinni okazać 

dokument potwierdzający naliczenie opła-
ty, obowiązujący w danym roku. Takim dokumentem jest 
przekazywane przez Spółdzielnię Mieszkaniową nalicze-
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nie opłat za mieszkanie, w którym wyszczególnione są jej 
składniki, w  tym opłata za wywóz nieczystości czyli od-
padów komunalnych. Oczywiście dotyczy to wyłącznie 
lokali zamieszkałych, w  których taka opłata jest nalicza-
na. W  przypadku tzw. pustostanów naliczenie należności 
za mieszkanie nie będzie zawierało opłaty za wywóz śmie-
ci. Osoba posiadająca lokal, w którym opłata nie jest nali-
czana nie otrzyma prawa wjazdu na teren PSZOK. 

Podsumowując należy stwierdzić, że mieszkaniec Spół-
dzielni przekazujący odpady do PSZOK zobowiązany jest 

okazać aktualne, czyli tegoroczne naliczenie opłat za nasze 
mieszkanie. Taki  dokument powinien być w  posiadaniu 
każdego właściciela mieszkania, a w przypadku jego braku 
można otrzymać takie naliczenie  w  siedzibie Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ulicy Wiejskiej 17. Mieszkańcy posia-
dający dostęp do indywidualnego konta w księgowym sys-
temie elektronicznym Spółdzielni mogą pobrać naliczenie 
opłat za mieszkanie za pomocą Internetu.

Krzysztof Krzysztoń

Mienie Spółdzielni to majątek jej członków, który po-
wstawał od 1958 roku. W skład mienia Spółdzielni wcho-
dzą nieruchomości służące prowadzeniu działalności 
budowlanej, handlowej, usłu-
gowej, społeczno-kulturalnej, 
administracyjnej zabudowane 
budynkami i  innymi urządze-
niami, a  także nieruchomości 
zabudowane infrastrukturą 
techniczną i  nieruchomości 
niezabudowane. Szczególne 
znaczenie ma ta część mienia, 
która przysparza dochody dla 
Spółdzielni. Lata poprzednie 
w  obszarze zarządzania mie-
niem/ lokalami były w  miarę 
stabilne. 

 Gospodarowanie mieniem 
Spółdzielni ma duże znacze-
nie dla funkcjonowania Spół-
dzielni w ujęciu całościowym. 
Podporządkowane jest ono 
efektywnemu wykorzystaniu 
lokali (powierzchni) użytko-
wych dla realizacji celów polityki Spółdzielni, co z kolei 
związane jest z  zaspokajaniem bieżących i  przyszłych 
potrzeb mieszkańców Spółdzielni. Ostatnie lata diame-
tralnie zmieniły uwarunkowania dotyczące funkcjono-
wania i  efektywności w  zakresie zarządzania lokalami. 
Rozwój powierzchni wielofunkcyjnych, powstawania 
Galerii Handlowych i  okres epidemiczny uniemożliwiał 
i uniemożliwia osiąganie dobrych wyników ekonomicz-
nych. Pogarszająca się koniunktura gospodarcza po-
woduje zmniejszanie się przychodów i  wzrost kosztów 
z prowadzonej działalności. 

 Konsekwencją powyższego zjawiska dla Spółdzielni 
jest spadająca liczba wynajmowanych powierzchni han-
dlowych oraz konieczność obniżania stawek za eksplo-
atację wynajmowanych lokali (potencjalna rezygnacja 
z wynajmu lokali). To z kolei przy stałych kosztach pro-
wadzi do zmniejszenia przychodów a ostatecznie wpły-

wa na generowanie niższego wyniku na koniec roku. 
Poniższy wykres przedstawia koszty, przychody i wynik 

na mieniu w latach 2019-2021

Daje się zauważyć spadek wyniku osiąganego na mieniu 
Spółdzielni porównując 2019 rok do 2021 roku o 144 064,37 zł. 
Pomimo podejmowanych działań promocyjnych (ogłosze-
nia o wolnych lokalach i powierzchniach umieszczane były 
w  lokalnej prasie, na stronie internetowej Spółdzielni oraz 
na portalach ogólnopolskich) zauważalna jest bardzo mała 
ilość zawieranych nowych umów. Ciągłe zmiany w  podat-
kowe oraz gospodarcze wpływają na rezygnację z  prowa-
dzonej działalności gospodarczej. Galerie handlowe oferują 
lokale o wyższym standardzie technicznym niż lokale Spół-
dzielni. W związku z powyższym sytuacja finansowa jest co-
raz gorsza a co za tym idzie osiągany wynik jest coraz niższy. 
W  konsekwencji do podziału wyniku finansowego przez 
Walne Zgromadzenie jest z roku na rok coraz niższa kwota. 
Z niecierpliwością czekamy na zmianę koniunktury gospo-
darczej w naszym kraju i regionie. 

Stanisława Dziaduszek

Wynik na mieniu a koniunktura gospodarcza
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WYMIANA WODOMIERZY 
MIESZKANIOWYCH

Prawną regulację w  zakresie legalizacji urządzeń po-
miarowych, w  tym wodomierzy określa rozporządzenie 
Ministra Rozwoju i  Finansów z  dnia 13 kwietnia 
2017 roku w  sprawie prawnej kontroli metro-
logicznej przyrządów pomiarowych (Dz. 
U. z  2017, poz. 969). W  załączniku nr 5 
do w/w  rozporządzenia zawarte zostały 
okresy ważności dowodów legaliza-
cji dla przyrządów pomiarowych. 
W odniesieniu do wodomierzy 
okres ważności legalizacji wy-
nosi 5 lat.

Ostatnia kompleksowa wy-
miana wodomierzy w  zasobach naszej 
Spółdzielni przeprowadzona była w 2017 
roku. Wymieniono wówczas 6029 szt. wo-
domierzy na urządzenia pomiarowe z  modu-
łem radiowym, dzięki temu nie ma konieczności 
wchodzenia do mieszkań. Zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami kolejna kompleksowa wymiana wodomierzy 
mieszkaniowych przypada na rok bieżący. 

Informujemy mieszkańców, że udostępnienie miesz-
kania w wyznaczonym terminie, zdjęcie trwałej zabudo-
wy lub obudowy uniemożliwiającej wymianę wodomie-
rza należeć będzie do obowiązków właścicieli mieszkań. 

Wymiana wodomierzy mieszkaniowych planowana 
jest w  drugim półroczu, w  okresie lipiec – październik. 
Terminy realizacji prac w  poszczególnych budynkach bę-

dziemy podawać wyprzedzająco, tak aby każdy mieszka-
niec spokojnie mógł się przygotować do wykonania prac. 
W przypadku utrudnionego dostępu do lokalu wskazane 
jest pozostawienie w  administracji osiedlowej numeru 
kontaktowego telefonu. 

Dopełnienie powyższych formalności jest bar-
dzo ważne, gdyż umożliwi sprawną realizację 

w/w zadania.
W  każdym mieszkaniu przy wymianie 

wodomierzy sporządzany będzie pro-
tokół wymiany, w  którym umieszczone 
zostaną stany wodomierza zdemonto-
wanego i  wodomierza nowego, nr fa-
bryczny nowego wodomierza, nr mo-
dułu radiowego oraz inne informacje 
niezbędne do rozliczenia robót. Miesz-

kańców prosimy, aby przed 
podpisaniem dokumentu, 
szczegółowo zapoznali się z tre-

ścią protokołu wymiany wodo-
mierza, gdyż stanowić on będzie 

podstawę do rozliczenia zużycia wody, jak również 
podstawę do rozliczenia robót. Oryginał protokołu otrzy-
ma Spółdzielnia, a kopię wykonawca robót.

Uwaga!
Wymiana wodomierzy jest obowiązkowa. 
Zgodnie z  ustawą Prawo o  miarach (Dz. U. z  2021, 

poz. 2068) każde urządzenie pomiarowe podlega kon-
troli przez Główny Urząd Miar, a brak ważnej legalizacji 
urządzenia pomiarowego na podstawie art. 26. Ustawy 
podlega karze grzywny.

Dział Nadzoru i Eksploatacji

W  dniu 31 maja 2022 roku upłynął termin składania 
wniosków do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. 
Podobnie jak w  latach poprzednich mieszkańcy miasta 
Zamościa będą mieli okazję wybrać najkorzystniejsze dla 
nich projekty. Ponieważ od pewnego czasu osoby zamiesz-
kałe w zasobach Spółdzielni bardzo aktywnie uczestniczą 
w  głosowaniu Budżetu Obywatelskiego, warto  przedsta-
wić aktualne, ważne dla naszych mieszkańców propozycje.

Na osiedlu Orzeszkowej-Reymonta zgłoszona została 
kontynuacja remontu nawierzchni ciągu pieszo-rowero-
wego położonego wzdłuż rzeki Łabuńki, od ulicy Okrzei do 
ulicy Sadowej. Jest to drugi etap remontu, pierwszy zosta-
nie rozpoczęty w bieżącym roku jako realizacja zwycięskie-
go projektu przegłosowanego w roku ubiegłym. Wykonany 
z kostki brukowej ciąg pieszo-rowerowy w chwili obecnej 
jest w bardzo złym stanie technicznym. Liczne nierówności, 
a nawet ubytki stwarzają poważne niebezpieczeństwo dla 
pieszych oraz rowerzystów. 

Również na osiedlu Peowiaków proponowana jest kon-
tynuacja rozpoczętego w bieżącym roku remontu. W tym 
przypadku chodzi o nawierzchnię parkingu zlokalizowane-
go po południowej stronie budynków przy ulicy Peowia-
ków 78 i 80. Aktualnie wykonana naprawa części parkingu 
została zrealizowana w  ramach projektu, który również 
w ubiegłym roku otrzymał największą liczbę głosów. Aby 
zakończyć remont niezbędne jest przegłosowanie drugie-
go etapu prac. Będzie taka okazja podczas najbliższego 
głosowania.

Kolejną propozycją kontynuacji rozpoczętego wcze-
śniej remontu jest projekt zgłoszony na osiedlu Powiatowa. 
Tym razem chodzi o remont wewnętrznej drogi osiedlowej, 
od ulicy Topolowej do Pawilonu Usługowego Brzozowa 
26a. Pierwszy etap remontu obejmujący wymianę kanali-
zacji deszczowej oraz wybrukowanie niewielkiej części dro-
gi został wykonany w ubiegłym roku. Niestety, w Budżecie 
Obywatelskim na ten rok nie udało się przegłosować kon-

Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego
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tynuacji remontu. Szansa na dokończenie prac pojawia się 
w chwili obecnej. Wystarczy wygrać głosowanie wybiera-
jąc projekt, który zostanie zrealizowany w przyszłym roku.

Ciekawą inicjatywą zgłoszoną na osiedlu Kilińskiego 
jest propozycja zmiany organizacji ruchu w rejonie budyn-
ków Redutowa 2 i 4 oraz Kilińskiego 42. W ramach propo-
nowanego projektu ulica Redutowa stałaby się drogą jed-
nokierunkową z  wjazdem od ulicy Kilińskiego, a  parking 
znajdujący się po południowej stronie budynku Kilińskiego 
42 zostałby połączony z niewykorzystaną obecnie uliczką 
położoną po zachodniej stronie budynku. Po likwidacji 
zbędnego chodnika droga mogłaby zostać poszerzona 
w  taki sposób, aby na całej jej długości utworzyć dodat-
kowe miejsca postojowe dla mieszkańców nieruchomości 
spółdzielczych. W  ten 
sposób utworzony 
zostałby jednokierun-
kowy ruch okrężny, 
z wjazdem i wyjazdem 
z  ulicy Kilińskiego. Re-
alizacja tego projektu 
rozwiązałaby problem 
wymijania się pojaz-
dów na wąskiej ulicy 
Redutowej, wzdłuż 
której na jednym pasie 
parkowane są pojazdy. 
Dodatkowo na nie-
wykorzystanej drodze 
utworzone zostałyby 
kolejne stanowiska 
parkingowe, rozwiązu-
jąc szczególnie dotkli-
wy w  tej części osie-
dla problem deficytu 
miejsc postojowych. 
Realizacja tego projek-
tu z  pewnością będzie 
miała swoich zwolenników, jak również przeciwników. Ist-
nieje grupa osób, która z  natury sprzeciwia się wszelkim 
zmianom. Z tego powodu należałoby wcześniej sprowoko-
wać dyskusję, aby mieszkańcy zainteresowanych budyn-
ków uzgodnili ze sobą wspólne stanowisko wobec zgło-
szonej propozycji. Warto mieć świadomość, że ewentualna 
realizacja projektu to inicjatywa oddolna, podjęta przez 
jednego z mieszkańców nieruchomości spółdzielczych.

Niepokojącym zjawiskiem, zauważalnym w  propozy-
cjach do aktualnej edycji Budżetu Obywatelskiego jest 
kwestia finansowa. Zaproponowana przez Prezydenta oraz 
przyjęta przez Radnych Miasta Zamość kwota 100 tysięcy 
złotych przewidziana na realizację jednego projektu osie-
dlowego w obecnych czasach wydaje się zbyt niska. Taka 
kwota nie daje możliwości kompleksowego sfinansowania 
części zgłaszanych projektów. Powoduje to konieczność 
etapowania zadań, co w  znacznym stopniu utrudnia ich 
całkowitą, kompleksową realizację. 

Na terenie miasta Zamościa Budżet Obywatelski został 
po raz pierwszy wprowadzony w 2014 roku. W tym okresie 
możliwe było głosowanie jedynie na projekty osiedlowe, 
których wartość ustalono na kwotę 100 tysięcy złotych 
na jedno osiedle. Kwota ta została podwyższona jedynie 
w  2018 roku w  ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 
2019 i wyniosła 125 tysięcy złotych. W kolejnej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego wprowadzono dodatkowo możli-
wość głosowania na projekt ogólno miejski, którego war-
tość oszacowano na 700 tysięcy złotych. W  tym samym 
czasie obniżono wartość projektów osiedlowych do wcze-
śniejszych 100 tysięcy złotych i taka kwota obowiązuje do 
dnia dzisiejszego. Dzieje się tak pomimo wyjątkowo wy-
sokiej inflacji oraz wzrostu cen materiałów i usług budow-

lanych. W  znaczący 
sposób podwyższona 
została jedynie kwo-
ta przeznaczona na 
projekt ogólno miej-
ski, która w  obecnym 
roku  wynosi 950 ty-
sięcy złotych. Trudno 
nie zauważyć, że w Bu-
dżecie Obywatelskim 
zdecydowanie waż-
niejsze stało się wspie-
ranie realizacji projektu 
ogólno miejskiego. Pa-
trząc na poszczególne 
kwoty można odnieść 
wrażenie, że  dzieje 
się tak kosztem pro-
jektów osiedlowych, 
których realizacja 
dla  mieszkańców osie-
dli jest  równie ważna, 
a  czasem nawet waż-
niejsza od realizacji 

projektu ogólnomiejskiego. Wypada mieć nadzieję, że 
kwota przeznaczana na projekty osiedlowe również zosta-
nie podwyższona, czyniąc ją bardziej realną w stosunku do 
obecnych cen towarów i usług.

Pomimo wspomnianych trudności w realizacji zwycię-
skich projektów, które coraz częściej muszą być etapowa-
ne, gorąco zachęcam do wzięcia udziału w kolejnym gło-
sowaniu w  ramach Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie 
elektroniczne zaplanowano na okres od 12 sierpnia do 
13  września 2022 roku. Głosowanie tradycyjne w  trakcie 
organizowanych z  mieszkańcami zebrań zaplanowane 
jest od 14 do 23 września 2022 roku. Ostateczne wyniki 
poszczególnych głosowań poznamy najpóźniej 3 paździer-
nika 2022 roku. Wszystkim mieszkańcom biorącym udział 
w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego pozostaje jedynie 
życzyć powodzenia.

Krzysztof Krzysztoń
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Zapewne każdy z nas słyszał powiedzenie, że „kłamstwo 
wypowiedziane tysiąc razy staje się prawdą”. Słowa te przy-
pisuje się Josephowi Goebbelsowi, który na tej zasadzie 
budował propagandę III Rzeszy. To właśnie nazistowski pro-
pagandysta jako pierwszy zwrócił uwagę na ludzką słabość, 
w  konsekwencji której zasłyszaną gdzieś lub od kogoś in-
formację bez refleksji jesteśmy zdolni uznać za prawdziwą. 
Goebbelsowi udało się to wykorzystać w niecnych i dalece 
szkodliwych społecznie celach, dlatego warto być świado-
mym niebezpieczeństw wynikających z  faktu przyjmowa-
nia niesprawdzonych, a w konsekwencji często kłamliwych 
informacji. Pamiętajmy, że jeśli wszyscy uwierzymy w  taki 
fałszywy przekaz bezrefleksyjnie przekonani o jego prawdzi-
wości, to taki ogólnie akceptowany fakt nie stanie się praw-
dą, a jedynie iluzją prawdy. 

Przykłady tego typu informacji, które nie mają nic wspól-
nego z rzeczywistością można wymieniać bez końca. Czasami 
dotyczą one błahych spraw i są konsekwencją zwykłej ludz-
kiej niewiedzy. Zdecydowanie gorsze są kłamstwa tworzone 
i powtarzane celowo, aby ukierunkować nasze myślenie prze-
ciwko czemuś lub komuś w konkretnym, często niegodziwym 
celu. Jedyną ochroną przed tworzeniem wspomnianej wcze-
śniej iluzji prawdy jest podawanie prawdziwych i sprawdzo-
nych informacji, popartych obiektywnymi oraz rzeczowymi 
argumentami. Ponieważ  w  biuletynie „Nasz Dom” staramy 
się opisywać sprawy oraz problemy związane z  zamieszki-
waniem warto poddawać analizie takie mity, które naszych 
mieszkańców mogą wprowadzać w błąd.

Przykładem zmanipulowanej, a  w  konsekwencji rów-
nież nieprawdziwej informacji jest  powielana wśród czę-
ści mieszkańców opinia, „że Spółdzielnia cały czas podnosi 
czynsze”. Po pierwsze niewłaściwe w tym stwierdzeniu jest 
słowo „czynsz”, które odnosi się wyłącznie do  świadczenia 
z  tytułu najmu lub dzierżawy. W  uiszczanym przez np. na-
jemców lokali mieszkalnych czynszu zawarte są wszystkie 
opłaty związane z utrzymaniem mieszkania oraz przysługu-
jący właścicielowi zysk finansowy. W opłatach wnoszonych 
do Spółdzielni z tytułu utrzymania eksploatacyjnego miesz-
kania, które jest naszą własnością, nie ma żadnego zysku. 
Właściciele mieszkań ponoszą jedynie rzeczywiste koszty 
utrzymania lokali, ponieważ Spółdzielnia Mieszkaniowa zo-
bowiązana jest działać bezwynikowo. Między innymi z tego 
powodu ponoszonych przez nas opłat nie powinno się na-
zywać czynszem, choć to potoczne określenie używane jest 
bardzo często. Należności wnoszone przez właścicieli lokali 
mieszkalnych to opłaty eksploatacyjne związane z utrzyma-
niem nieruchomości. W skład tych opłat wchodzą także na-
leżności za media dostarczane do naszego lokalu. 

Dokonując dalszej analizy badanego stwierdzenia warto 
ustalić oraz sprecyzować kto i w jakich przypadkach jest od-
powiedzialny za wzrost naszych opłat za mieszkanie. Jeżeli 
przyjrzymy się dokładnie strukturze wnoszonej przez nas na-

leżności od razu zauważymy, że w przeważającej części składa 
się one z opłat niezależnych od Spółdzielni. Wysokość opłat 
na które Spółdzielnia Mieszkaniowa ma bezpośredni wpływ 
przeważnie stanowią około 30% tego, co opłacamy do Spół-
dzielni. Pozostałe 70% naszych należności to składniki, których 
wysokość jest całkowicie od  Spółdzielni niezależna. Mowa 
tutaj przede wszystkim o kosztach centralnego ogrzewania, 
wody, energii elektrycznej zużywanej do oświetlania części 
wspólnych, podatku od nieruchomości oraz oczywiście wy-
wozu naszych śmieci. Jeżeli opłata za jeden z tych składników 
wzrasta, a zdarza się to niestety często, a w zasadzie coraz czę-
ściej, to Spółdzielnia pełni rolę jedynie podmiotu zawiadamia-
jącego o podwyżce. W żaden sposób nie można Spółdzielni 
przypisywać odpowiedzialności za podwyżkę np. centralne-
go ogrzewania, którego koszty podnoszone są jednostronnie 
przez dostawcę. Mówienie w tym przypadku, że Spółdzielnia 
podniosła czynsz, co często stanowi skrót myślowy, tworzy in-
formację nie mającą nic wspólnego z rzeczywistością. Zarząd 
Spółdzielni ma określony wpływ wyłącznie na wzrost kosztów 
zależnych od Spółdzielni. Są to przede wszystkim koszty fun-
duszu remontowego oraz koszty związane z eksploatacją czę-
ści wspólnych nieruchomości. Pomimo, że stanowią one za-
ledwie około 30% naszych należności za mieszkanie, również 
w  tym przypadku przypisanie pełnej odpowiedzialność za 
podwyżki naszych opłat może być dyskusyjne. Na rozpędza-
jącą się inflację, wzrost płacy minimalnej oraz niezrozumiałe 
i niezasadne drastyczne podwyżki cen towarów i usług 
w  sektorze budownictwa Spółdzielnia 
Mieszkaniowa również 
nie ma żad-
nego wpływu. 
Tak naprawdę, 
przy rzetelnej 
i  dogłębnej 
analizie mo-
glibyśmy dojść 
do wniosku, że 
bezpośrednio od Spółdziel-
ni Mieszkaniowej zależy wyłącznie kilka pro-
cent wysokości wnoszonych przez nas opłat za mieszkanie. 
Pamiętajmy, że każda tego typu zmiana wymaga wnikliwego 
uzasadnienia oraz wyjaśnienia. Ostateczna decyzja dotycząca 
wprowadzenia nowego wymiaru opłat zależnych od Spół-
dzielni to wyłączna kompetencja Rady Nadzorczej Spółdzielni 
złożonej z jej członków. To sprawia, że decyzję o zmianie wy-
sokości tej grupy opłat podejmują osoby bezpośrednio zain-
teresowane tym, aby tego typu należności były jak najniższe.

Obiektywnie analizując przytoczone argumenty należa-
łoby stwierdzić, że Spółdzielnia Mieszkaniowa dostarczając 
nam nowe naliczenie należności za mieszkanie w większo-
ści przypadków jedynie zawiadamia nas o wzroście naszych 
opłat. Stwierdzanie, że to Spółdzielnia te opłaty podnosi 
sugerujące jednocześnie, że jest odpowiedzialna za taki 
wzrost, to przykład klasycznego mitu, nie mającego żadne-
go pokrycia w faktach. 

Krzysztof Krzysztoń

Fakty i Mity
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Kilka tygodni temu pojawiły się na terenie miasta, 
w  tym również na naszych osiedlach hulajnogi elek-
tryczne. Ustawione najczęściej wzdłuż ścieżek rowero-
wych i chodników pojazdy wzbudziły wśród mieszkań-
ców naturalne zainteresowanie. Jeszcze tego samego 
dnia mogliśmy oglądać pierwszych klientów wypoży-
czalni hulajnóg elektrycznych, którzy w  wyprostowa-
nej pozie przemieszczali się po mieście we wszystkich 
kierunkach. 

Pojawienie się hulajnóg elektrycznych wypożyczanych 
na minuty obnażyło niestety typowy dla części naszego 
społeczeństwa brak dyscypliny oraz skłon-
ność do bałaganiarstwa. Niewłaściwie  za-
parkowane, a  nawet porzucone hulajnogi 
u niektórych mieszkańców wzbudziły niezadowole-
nie, a nawet irytację. Takie odczucia sygnalizują oso-
by cechujące się wrażliwością społeczną, ceniące 
ład i porządek w przestrzeni publicznej. 

Sama idea stworzenia takiej wypożyczalni hulaj-
nóg elektrycznych wydaje się słuszna i jak pokazuje 
zainteresowanie potencjalnych klientów również 
społecznie potrzebna oraz uzasadniona. Aby skorzy-
stać z hulajnogi wystarczy pobrać stosowną aplika-
cję na telefon, a następnie zeskanować znajdujący 
się na kierownicy kod QR. Dzięki pobranej aplikacji 
można zapoznać się z  podstawowymi zasadami 
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
przewodnikiem użytkowania hulajnogi. Przed 
przystąpieniem do jazdy warto zapoznać się 
z  aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 
do których każdy użytkownik hulajnogi powi-
nien się bezwzględnie zastosować.

Hulajnogi mogą poruszać się po drogach 
dla rowerów lub pasach ruchu wyznaczo-
nych dla  rowerów, z  prędkością nie prze-
kraczającą 20 km/h. W  przypadku, gdy nie 
wyznaczono takich dróg mogą poruszać się 
również po jezdni, na której dozwolona prędkość dla pojaz-
dów nie przekracza 30 km/h. W wyjątkowych przypadkach, 
gdy nie ma wyznaczonych dróg dla rowerów, a dozwolo-
na prędkość na jedni przekracza 30 km/h hulajnogą elek-

tryczną można poruszać się również po chodniku. Należy 
to robić ze szczególną ostrożnością, bezwzględnie ustępu-
jąc pierwszeństwa pieszym oraz nie utrudniając im ruchu. 
Warto pamiętać, że w tym przypadku prędkość hulajnogi 
powinna być zbliżona do prędkości osób poruszających się 
pieszo. Za naruszenie tych zasad kierujący hulajnogą może 
otrzymać mandat karny w wysokości 300 zł. Istotnym jest 
także zakaz jazdy hulajnogą po użyciu alkoholu (od 0,2 do 
0,5 promila) lub w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 pro-
mila). W pierwszym przypadku kierujący hulajnogą naraża 
się na finansową sankcję karną w  wysokości 1.000 zł, na-
tomiast w drugim na 2.500 zł. Niedozwolone jest również 
przewożenie hulajnogą innych osób, zwierząt lub przed-
miotów. Za takie zachowanie można otrzymać mandat 
karny wynoszący 100 zł.

Bardzo dużo negatywnych emocji wzbudza wspomnia-
ny wcześniej sposób parkowania hulajnóg. W tym przypad-
ku przepisy obowiązującego prawa również są precyzyjne. 
Hulajnogi  mogą  być parkowane na miejscach wyznaczo-
nych wcześniej przez zarządcę drogi. W przypadku braku 
takiego miejsca hulajnogę można zostawić na chodniku 
spełniając trzy podstawowe warunki. Należy ustawić ją 
jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej 

oddalonej od jedni. Hulajnoga powinna stać 
równolegle do krawędzi chodnika. Szerokość 
chodnika pozostawionego dla ruchu pie-

szych powinna nie utrudniać im ruchu i wynosić 
co najmniej 1,5 metra. Osoby nie stosujące się do powyż-
szych zasad parkowania hulajnogi elektrycznej narażają się 
na mandat karny wynoszący 100 zł. 

Z  dostosowywaniem się do ustalonych zasad i  norm 
prawnych bywa jednak różnie, dlatego skuteczność prze-
strzegania prawa zależy także od postawy i zaangażowania 
miejskich służb porządkowych. Nie chodzi tutaj wyłącznie 
o względy estetyczne spowodowane powywracanymi hu-
lajnogami, ale o bezpieczeństwo mieszkańców narażonych 
np. na potrącenia. Trudno się nie zgodzić, że porzucone na 
chodnikach hulajnogi mogą stanowić groźne bariery dla 
innych użytkowników ciągów pieszo-rowerowych. Z pew-
nością większość z nas widziała już taką źle zaparkowaną 
lub porzuconą hulajnogę, dlatego zasadnym byłoby usta-

lenie z właścicielem wypożyczalni zasad gwaran-
tujących bezpieczne korzystanie z  przestrzeni 
publicznej. Być  może dobrym rozwiązaniem 
byłby system upomnień, a  nawet czasowego 

blokowania kont użytkowników, którzy nieprawi-
dłowo zaparkują hulajnogę po zakończonej jeździe. 

W kwestii bezpieczeństwa i porządku publicznego każ-
de rozwiązanie jest dobre, byleby odniosło oczekiwany 

rezultat. Warto o tym pomyśleć wcześniej stawiając przede 
wszystkim na edukację. 

Krzysztof Krzysztoń

„Najazd” elektrycznych hulajnog
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Bycie mieszkańcem 
oraz członkiem Spół-

dzielni to przede 
wszystkim przywile-
je związane między 
innymi z  prawem do 
uczestnictwa w  ze-
braniach osiedlowych. 
To  także  indywidu-
alne uprawnienie 
do  wyrażania wła-

snych ocen i  opinii dotyczących działalności Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Każdy członek Spółdzielni ma takie same 
prawa i powinien być traktowany na równi z pozostałymi 
członkami Spółdzielni. To samo dotyczy mieszkańców, 
spośród których nikt nie może być faworyzowany, a  tym 
bardziej dyskryminowany.

Ponieważ również jestem mieszkańcem oraz członkiem 
Spółdzielni stanowczo sprzeciwiam się odbieraniu naszych 
praw przez osoby, które za wszelką cenę starają się narzucić 
nam własną wolę. Nie liczą się przy tym ze zdaniem sąsiadów 
i pozostałych mieszkańców bloku lub osiedla, często odbie-
rając im prawo do wyrażania własnych opinii. Takie osoby 
najczęściej można rozpoznać po wypowiadanym przez nich 
stwierdzeniu „my mieszkańcy”, które w praktyce niewiele ma 
wspólnego z rzeczywistością. Każdy powinien wypowiadać 
się we własnym imieniu, a już na pewno nie w imieniu osób, 
których wspomniany wcześniej osoba w  zdecydowanej 
większości nie miała okazji osobiście poznać. Tym samym 
nie posiada pełnej i faktycznej wiedzy co do oczekiwań po-
szczególnych mieszkańców, a  powołując się na niespraw-
dzoną, często zmyśloną opinię rzekomej większości osób 
zamierza realizować wyłącznie osobiste cele. 

Opisywane zjawisko można nierzadko zauważyć pod-
czas zebrań z  mieszkańcami, gdy  przekonane o  własnej 
racji jednostki starają się zdominować grupę osób uczest-
niczących w spotkaniu. Zdarza się, że pozostali uczestnicy 
zebrania nie mają możliwości wyrażenia własnej opinii 
w  sprawie, lub nawet zadania pytania w  interesującej je 
kwestii. W  konsekwencji nie  dopuszczenia do  głosu nie 
mogą korzystać z pełni własnych praw, a przeznaczony na 
uczestnictwo w spotkaniu czas uważają za stracony. Bywa-
ją spotkania, podczas których jeden mieszkaniec wykorzy-
stuje większość czasu przeznaczonego na dyskusję. Taki 
nieuprawniony lider grupy nie zważa przy tym na pozosta-
łe osoby, których opinia wcale go nie interesuje. Często po 
zakończeniu takiego zebrania część osób zaczyna zadawać 
pytania, a nawet informować, że nie zgadza się opinią naj-
bardziej aktywnej na spotkaniu osoby. 

Wszyscy powinniśmy być świadomi, że nasza spółdziel-
cza społeczność to tysiące osobnych charakterów, posia-
dających odrębne cechy oraz osobiste potrzeby. Z  tego 
powodu niezbędna jest umiejętność dostrzegania indywi-

dualnych oraz grupowych potrzeb wszystkich mieszkań-
ców Spółdzielni, a  nie wyłącznie przysłowiowego czubka 
własnego nosa. Dzieci chcą miejsca do zabawy, a  osoby 
starsze do wypoczynku. Bezwzględni zwolennicy przyro-
dy oczekują by zieleń była bujna, natomiast istnieje grupa 
osób, którym taki stan po prostu przeszkadza. Kierowcy 
domagają się kolejnych miejsc do stawiania swoich pojaz-
dów, choć jak pokazuje rzeczywistość takie rozwiązanie ma 
również swoich przeciwników. Przykłady spornych kwe-
stii można wymieniać bez końca, a  spełnienie wszystkich 
oczekiwań każdego mieszkańca z  osobna po prostu nie 
jest możliwe. Z  tego  właśnie powodu w  większości spor-
nych kwestii trzeba poszukiwać kompromisu, który w wie-
lu przypadkach okazuje się jedynym rozwiązaniem. Mowa 
tutaj oczywiście o kompromisie osiąganym w atmosferze 
zrozumienia i  dialogu, a  przede wszystkim szacunku dla 
mieszkańców wyrażających sprzeczne wobec naszych opi-
nie. Niestety, dla wspomnianych wcześniej osób uzurpują-
cych sobie prawo wypowiadania się za ogół mieszkańców 
kompromis jest zjawiskiem abstrakcyjnym oraz  zdecydo-
wanie obcym. To samo dotyczy zdolności do prowadzenia 
dialogu w atmosferze szacunku dla adwersarza. 

Odnosząc się do spraw związanych z  działalnością 
naszej Spółdzielni Mieszkaniowej nie  niszczmy tego co 
wspólnie udało się nam osiągnąć. Rozważnie, wsłuchu-
jąc się w  najdrobniejszy i  najbardziej słaby głos starajmy 
się dokonywać zmian, które będą służyć poszczególnym 
grupom mieszkańców. Spotkałem się ostatnio z opinią, że 
Spółdzielnia powinna zaprzestać prowadzenia działalności 
społeczno-kulturalnej, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy 
z niej korzystają. Idąc tym tropem rozumowania nie każdy 
z  nas korzysta z  ławek osiedlowych, śmietniczek, placów 
zabaw, a nawet parkingów, a nikt nie domaga się by je li-
kwidować. Działalność społeczno-kulturalna prowadzona 
jest przede wszystkim z myślą o dwóch najsłabszych gru-
pach naszych mieszkańców. Mowa tutaj oczywiście o dzie-
ciach oraz seniorach, o  których my aktywni zawodowo 
mieszkańcy nie powinniśmy zapominać. 

Głos w  obronie działalności społeczno-kulturalnej to 
oczywiście wyłącznie moja indywidualna opinia, do któ-
rej jako mieszkaniec oraz członek Spółdzielni mam pełne 
prawo. Nie wypowiadam się przy tym w  imieniu innych 
mieszkańców Spółdzielni, ponieważ nie otrzymałem, 
a w konsekwencji nie posiadam takiego uprawnienia. Jed-
nocześnie zapewniam, że jeżeli zdecydowana większość 
naszej spółdzielczej społeczności zdecyduje się na likwida-
cję działalności społeczno-kulturalnej, to natychmiast taką 
decyzję uszanuję i zaakceptuję. Obserwując radość dzieci 
bawiących się podczas zorganizowanego przez Spółdziel-
nię w  ramach prowadzonej działalności społeczno-kultu-
ralnej Dnia Dziecka wyrażam szczerą nadzieję, że taki dzień 
nigdy nie nastąpi.

Krzysztof Krzysztoń

Moje prawo, moim prawem…



Nr 2/2022/Lipiec Rok 24 Magazyn Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego

18

W zasobach Spółdzielni liczących 99 budynków miesz-
kalnych oraz dwóch wspólnotach, którymi Spółdzielnia za-
rządza, usługi teletechniczne (internet, telewizja, telefon) 
świadczy sześciu Operatorów. Są to, zaczynając od naj-
mniejszego a kończąc na największym:
- INTER SAT TECH – Krzysztof Mańko
- GT-NET- Spółka Jawna Tomasz Gajewski, Grzegorz Mazurek
- DERKOM Spółka Jawna Dariusz Klimczuk
- 3 PLAY Sp.z.o.o.
- MULTIMEDIA POLSKA S.A. obecnie VECTRA POLSKA
- TP S.A. obecnie ORANGE pl.

Operatorzy świadczą usługi internetowe, telewizyjne 
oraz telefoniczne dla mieszkańców Spółdzielni korzystając 
z różnego rodzaju sieci tj. radiowej, analogowej i światło-
wodowej. I tak:
• Operator Inter Sat Tech świadczy usługi za pośrednic-

twem sieci radiowej (internet, telefon) w dwóch budyn-
kach tj. Redutowa 4 i Orzeszkowej 17.

• Operator GT-NET świadczy usługi również za pośred-
nictwem sieci radiowej (internet, telefon) w  budyn-
kach Oboźna 3, 21, 23, 25, 27, 29, J. Piłsudskiego 19, E. 
Orzeszkowej 5, 19, 21, Ciepła 4, Redutowa 2. Operator 
ten posiada również na dachach dwóch budynków tj. 
Orzeszkowej 13, 17 anteny nadawcze służące do prze-
syłania sygnału poza Spółdzielnię i jest to uwarunkowa-
ne dodatkową opłatą 10 zł / miesiąc / 1 szt. anteny.

• Operator DERKOM świadczy usługi za pośrednictwem 
sieci radiowej (internet, telefon) i  światłowodowej (in-
ternet, telewizja, telefon). I tak przy wykorzystaniu sieci 
radiowej świadczy usługi w  budynkach: Oboźna 3, 9, 
25, 29, E. Orzeszkowej 17, 38, J. Piłsudskiego 14, 31, 67, 
Kilińskiego 31, 42, Redutowa 2, Szwedzka 21, Wiejska 
3, Peowiaków 2, 70, 76, 80, Lubelska 36. Przy wykorzy-
staniu sieci światłowodowej świadczy usługi w budyn-
kach: Wiejska 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, Wąska 11, Szwedzka 
31, 33, Brzozowa 20, 26, E. Orzeszkowej 22, Oboźna 27, 
27a. Operator ten posiada również na dachach trzech 

budynków mieszkalnych t. j. E. Orzeszkowej 17, 22 oraz 
Lubelska 36 anteny nadawcze służące do przesyłania 
sygnału poza Spółdzielnię i jest to uwarunkowane do-
datkową opłatą 10 zł /miesiąc /1 szt. anteny.

• Operator 3 PLAY świadczy usługi za pośrednictwem sieci 
światłowodowej (internet, telewizja, telefon) we wszyst-
kich naszych budynkach mieszkalnych, oprócz J. Piłsud-
skiego 10d. Operator ten świadczy również te usługi dla 
dwóch wspólnot: Dąbrowskiego 2 i Wybickiego 8.

• Operator MULTIMEDIA POLSKA obecnie VECTRA POL-
SKA świadczy usługi za pośrednictwem sieci analogowej 
(internet, telewizja, telefon) we wszystkich budynkach 
mieszkalnych Spółdzielni, jak również wspólnotach.

• Operator TP S.A. obecnie ORANGE.pl świadczy usługi za 
pośrednictwem sieci analogowej (internet, telewizja, tele-
fon) oraz korzysta z dzierżawy sieci światłowodowej ope-
ratora 3 PLAY (internet, telewizja, telefon) we wszystkich 
budynkach mieszkalnych naszych zasobów, oprócz J. Pił-
sudskiego 10d. Operat ten świadczy usługi dla wspólnot 
mieszkaniowych Dąbrowskiego 2 i Wybickiego 8.
Trudno jest określić dokładny udział operatorów w świad-

czeniu usług do poszczególnych mieszkań w zasobach, po-
nieważ Spółdzielnia nie dysponuje szczegółowymi informa-
cjami o podpisanych umowach operatorów z abonentami. 

Zbigniew Moszczyński

Udział operatorów telewizyjnych i internetowych
w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców

Krąg wsparcia
W  dniu 27 kwietnia w  świetlicy osiedlowej przy  

ul. Orzeszkowej 28 odbyło się spotkanie z Magdaleną Ko-
sicką-Leszczyńską „Razem możemy więcej”. W  spotkaniu 
uczestniczyły 32 osoby. Prowadząca spotkanie Magdalena 
Kosicka-Leszczyńska jest facylitatorką Międzynarodowego 
Programu dla Pokoju „Essential Peacemaking Women and 
Men”, radczynią prawną, mediatorką sądową, Ceryfikowa-
ną Trenerką Porozumienia bez Przemocy (NVC). Spotkanie 
prowadzone było w formie warsztatów i miało na celu po-

moc uczestnikom w  poradzeniu sobie z  towarzyszącymi 
emocjami związanymi z  agresją Rosji na Ukrainę. Prowa-
dząca podzieliła czas przeznaczony na spotkanie przez 
liczbę uczestników, tak aby każdy mógł zabrać głos oraz 
podzielić się swoimi myślami i uczuciami. Nieszczęście, któ-
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re dotknęło naszego sąsiada, Ukrainę, przejęło wielu z nas. 
Każdy z nas przeżywa tę sytuację na swój sposób. Uczest-
nicy spotkania mieli możliwość podzielenia się swoimi my-
ślami, uczuciami, przyjrzeć się temu co się w  nich dzieje. 
Początkowo każdy z uczestników miał obawy przed zabra-
niem głosu oraz opowiedzeniem przed szerszym gronem 
o tym jak przeżywa tę sytuację. Trenerka zachęcała uczest-
ników do wypowiedzi. Uczestnicy opowiadali o swoich od-
czuciach związanych z agresją Rosji na Ukrainę ale również 
lockdownem związanym z  wprowadzonym w  2020 roku 
stanie epidemii Covid-19. Sytuacja za naszą wschodnią gra-
nicą spowodowała początkowo obawy o nasze bezpieczeń-
stwo, a szczególnie bezpieczeństwo naszych najbliższych. 
Oglądając serwisy informacyjne byliśmy przytłoczeni skalą 
agresji. Mając jednak bezpośredni kontakt z  uchodźcami, 
obawy o nasze bezpieczeństwo ustąpiły na rzecz pomocy 
dotkniętym wojną. Uczestnicy spotkania mówili również 

o  sytuacji związanej z  lockdownem spowodowanym sta-
nem epidemii Covid-19. Zamknięcie w domach, informacje 
w  mediach o  wzrastającej liczbie zachorowań i  zgonów, 
brak dostępu do lekarzy, święta bez najbliższych wpłynę-
ły niekorzystnie na nas wszystkich. Szczególnie grupa se-
niorów z Klubu Seniora „U Waleriana” i „Pogodnej Jesieni” 
biorąca udział w  spotkaniu mówiła o  tym jak bardzo od-
czuła brak kontaktu z  innymi ludźmi w  czasie pandemii. 
Brakowało im szczególnie spotkań z  seniorami w  Klubie. 
Magdalena Kosicka-Leszczyńska, podsumowując spotka-
nie powiedziała, że wszyscy odczuwamy niepokój z  po-
wodu zaistniałej sytuacji zarówno za wschodnią granicą 
jak również spowodowaną stanem epidemii. Aby poradzić 
sobie z towarzyszącymi emocjami powinniśmy ograniczyć 
oglądanie serwisów informacyjnych, wyjść ze swojej strefy 
komfortu i czerpać radość ze spotkań z bliskimi.

Marzena Hubala

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu,
jako planowany Zarządca budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 28 informuje,

że został ogłoszony nabór chętnych na zakup 50 mieszkań w w/w bloku

Inwestorem jest firma WIEJSKA sp. z o.o. z siedzibą w Brodach Małych 2c,
22-460 Szczebrzeszyn, tel. 500 112 638

Generalnym Wykonawcą jest P.W. BUDOMEX sp. z o.o. 
z siedzibą w Białej Podlaskiej, a Podwykonawcą P.P.U INWEX sp. z o.o. 

z siedzibą w Brodach Małych 2c

Pośrednikiem w sprzedaży mieszkań jest firma PÓŁNOC Nieruchomości 
z siedzibą przy ul. Żeromskiego 3, 22-400 Zamość, tel. 504 288 990
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W y d a r z e n i a  K u l t u r a l n e
Klub Seniora

3 maja
W dniu 10 maja Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” ob-

chodził Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. Z  tej okazji 
seniorzy z  Klubu Seniora „Pogodna Jesień” gościnnie wy-
stąpili przed publicznością. Klubowy chór „Jesienny liść” 
zaprezentował dwa utwory. Występ seniorów nagrodzony 
został gromkimi brawami. 

Pracownia Modelarstwa Lotniczego
VII Zawody Modeli Szybowców Latających 

W  dniu 10.06.2022 r. na terenach zielonych Osiedla Planty w  Zamościu, odbyły się VII Zawody Modeli Szybowców 
Latających z Napędem Gumowym. W zawodach wzięło 12 zespołów z terenu miasta Zamość i powiatu zamojskiego – 
łącznie 132 uczestników. Zawodnicy wykonali trzy kolejki lotów – po jednym locie w każdej kolejce. Oceniono czasy lotów 

Wycieczka po Zamościu
Seniorzy z Klubu Seniora „Pogodna Jesień” w środę 25 

maja wybrali się na objazdową wycieczkę po Zamościu. 
Panie i Panowie wraz z przewodnikiem zwiedzili zabytko-
we miejsca malowniczego Zamościa. W  czasie godzinnej 
wycieczki Seniorzy zwiedzili zamojską starówkę, Rotundę, 
Kościół Franciszkanów oraz okoliczne uliczki. Podczas prze-
jazdu wysłuchali historii o Zamościu i różnych ciekawostek 
związanych z miastem. Humor i pogoda dopisały tego dnia 
Seniorom. 
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modeli. Do oceny końcowej przyjęto łączne czasy lotów modeli poszczególnych zespołów. Organizatorem zawodów była 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu i Stowarzyszenie Modelarstwa Sportowego AERO-
-ZAMOŚĆ. W wyniku zaciętej rywalizacji osiągnięto następujące rezultaty:

1. Warsztat Terapii Zajęciowej Wolica Brzozowa 
2. Warsztat Terapii Zajęciowej Lipina Stara 
3. Warsztat Terapii Zajęciowej Orlicz-Dreszera Zamość

Po zakończeniu konkurencji instruktor Pan Andrzej Niezgoda zaprezentował indywidualną akrobację powietrzną mo-
delem samolotu na uwięzi, a następnie wraz z uczestnikiem zawodów, akrobacje modelem samolotu z użyciem dwusteru. 
Zawody były kolejnym etapem przygotowań zawodników i doboru najbardziej optymalnych modeli latających na plano-
wane w październiku bieżącego roku Mistrzostwa Polski modeli halowych w Suwałkach. Najlepsze zespoły nagrodzono 
pucharami i dyplomami ufundowanymi przez organizatorów zawodów. Kierownikiem zawodów był instruktor Pracowni 
Modelarstwa Lotniczego Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Łukasińskiego Pan Andrzej Niezgoda, a sędzią Pan Krzysztof 
Korzeniowski. 

W  dniu 31.05.2022 r. w  siedzibie Spółdzielni Mieszka-
niowej im. Waleriana Łukasińskiego odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. 
„Tak Cię widzę Mamo” zorganizowanego dla dzieci z zaso-
bów Spółdzielni z okazji Dnia Matki. 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci o  czym świadczą prace konkursowe dostarczone 
przez uczestników konkursu. Komisja konkursowa posta-
nowiła przyznać:

I miejsce – Justyna Kozyra 
II miejsce – Wiktoria Tkaczyk

Konkurs plastyczny „Tak Cię widzę Mamo”
III miejsce – Magdalena Piątek 
Wyróżnienie otrzymał Szy-

mon Majewski za pomysłową 
i  kreatywną pracę. Pozostali 
uczestnicy konkursu otrzy-
mali podziękowania oraz 
drobne upominki. 

Wszystkim dzieciom 
gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

Justyna Kozyra - I miejsce
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Dzień Dziecka 
W dniu 3 czerwca dzieci z zasobów Spółdzielni bawiły się podczas swojego święta. Impreza plenerowa zorganizowana 

przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Waleriana Łukasińskiego z okazji Dnia Dziecka cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Każde z licznie przybyłych dzieci znalazło coś ciekawego dla siebie. Dzieci do dyspozycji miały dmuchaną zjeżdżalnię oraz 
basen z kuleczkami do skakania. Animatorzy zorganizowali liczne zabawy i atrakcje. Strzelanie do celu z łuku, malowanie 
buziek, modelowanie balonów czy ogromne bańki mydlane to nieliczne z  atrakcji jakie czekały na dzieci. Pogoda jak 
i dzieci nie zawiodły o czym świadczyły uśmiechnięte buzie. 

Koncert „Razem z Ukrainą”
Tradycyjnie od wielu lat w ostatnią niedzielę sierpnia na 

terenach rekreacyjnych nad rzeką Łabuńką odbywał się Pik-
nik Rodzinny. Trwający od marca 2020 r. stan epidemii CO-
VID 19 uniemożliwiał w ostatnich dwóch latach zorganizo-
wanie imprezy, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez 
kulturalnych i cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko 
mieszkańców Spółdzielni, ale także miasta Zamość. W roku 
bieżącym biorąc pod uwagę aktualną sytuację i uwarunko-
wania połączyliśmy organizację Pikniku Rodzinnego z kon-
certem muzycznym „Razem z Ukrainą”. Chcemy w ten spo-
sób wesprzeć mieszkańców Ukrainy, którzy utracili poczucie 
bezpieczeństwa, tracą bliskich i dorobek całego życia.

Koncert odbędzie się 28 sierpnia w  godz. 18.00-21.00 
na terenach rekreacyjnych nad rzeką Łabuńką. Przed pu-
blicznością wystąpi Kapela Góralska „JONTKI” grająca kon-
certy w całym kraju jak i za granicą m.in. w Danii, Włoszech 
czy Holandii. Utwory Kapeli łączą ze sobą muzykę beskidz-

ką, z  utworami z  Podhala, pieśniami ze słowackiej strony 
Beskidów, polskimi pieśniami biesiadnymi oraz utworami 
instrumentalnymi z  różnych krajów. Muzyczno-taneczne 
widowisko pełne orientalnej zmysłowości, cygańskiego 
temperamentu oraz wielobarwnej kolorystyki zaprezentu-
je Elena Rutkowska z zespołem „Cygańskie Czary”. Wokalist-
ka wraz ze zespołem ma liczne koncerty na swoim koncie. 

Podczas koncertu wystąpi również Zespół Shlagerband 
& Zirka Kolos z Ukrainy. Wokalistką zespołu jest utalento-
wana ukraińska piosenkarka, nauczycielka śpiewu, poetka 
i kompozytorka. Ukończyła Narodowy Uniwersytet Kultury 
i Sztuk Pięknych w Kijowie. Solistka orkiestry w Narodowej 
Akademii Wojsk Lądowych im. hetmana Piotra 
Sagaidachnego. 

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców zasobów 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. 
Waleriana Łukasińskiego 
w Zamościu. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu składa serdeczne 
podziękowania Strażakom, którzy w ostatnich dniach czerwca udzielili pomocy w zlikwidowaniu 

gniazda os w naszym Osiedlu Orzeszkowej – Reymonta przy ul. Oboźnej, między blokami nr 9 
i 13 w dniu 27 czerwca br.

Wyżej wymienieni Strażacy przybyli bardzo szybko do zagrożonego miejsca, udzielili nie-
zbędnych informacji i zlikwidowali profesjonalnie gniazdo os. Usuwając niebezpieczną sytuację zlikwi-

dowali zagrożenie, w szczególności dla dzieci. W aktualnej sytuacji ze względu na bardzo trudne warunki 
wielu rodzin większość dzieci bawi się na osiedlu, trawnikach pomiędzy blokami.

STRAŻ NA MEDAL
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Półkolonie letnie 
4 lipca zaczął się pierwszy turnus Półkolonii letnich zor-

ganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Miejski we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. 
Waleriana Łukasińskiego w Zamościu. 

W ramach wypoczynku dzieci pod opieką wykwalifiko-
wanej kadry pedagogicznej mogą skorzystać z różnego ro-
dzaju atrakcji. Dzieci gościły w strefie zabawy "Powerland" 
w Biłgoraju. Dodatkowo zaplanowano seanse filmowe w ki-
nie Stylowy, wyjścia na gokarty w parku miejskim, wyjazdy 
do krainy Azyl w Sitnie oraz szereg innych przyjemności.

Na miejscu organizowane są również zajęcia plastycz-
ne, muzyczne oraz profilaktyka.

Każdy turnus kończy się muzyczną imprezą w  zamoj-
skim klubie Broadway połączoną z poczęstunkiem i rozda-
niem upominków.

Turnusy odbywają się w następujących terminach:
1 turnus - 04.07-08.07
2 turnus - 11.07-22.07
3 turnus - 25.07-05.08

Konkurs na „Najładniejszy balkon i ogródek przyblokowy 2022”
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Waleriana Łukasińskie-

go zaprasza wszystkich mieszkańców zasobów Spółdzielni 
do aktywnego ukwiecania balkonów i ogródków przyblo-
kowych. Najpiękniej ukwiecone wezmą udział w organizo-
wanym przez Spółdzielnię konkursie „Na najładniejszy bal-
kon i ogródek przyblokowy”. Celem konkursu jest poprawa 
estetyki i  wyglądu naszych osiedli. Istotnym kryterium 
w  ocenie balkonów będą najładniej ukwiecone balkony 
i ogródki przyblokowe oraz ich kolorystyka. Dla właścicieli 
najciekawszych oraz najpiękniejszych balkonów i  ogród-
ków przewidziane są atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.

Wszystkich gorąco zapraszamy.
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