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Szanowni Mieszkańcy 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w niniejszym biuletynie chcemy zapoznać Państwa z działalnością 
Spółdzielni w 2014 roku i planach na 2015 rok. Mamy nadzieję, że przedstawione informacje będą dla Państwa 
interesujące i pomocne. 
 

 

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI w 2014 roku  
          

Podejmowane działania były ściśle powiązane z pięcioletnim programem remontowym i inwestycyjnym na lata 2014 – 2018 
przyjętym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni. 

Spółdzielnia w 2014 roku wzmocniła swoją kondycję finansową w stosunku do lat poprzednich, co miało i ma istotny wpływ na 
zwiększenie jej stabilności gospodarczej.  

W wyniku działalności Spółdzielni nastąpiła poprawa wizualizacji osiedla między innymi poprzez nowe nasadzenia drzew                         
i krzewów, pielęgnację zieleni oraz  dbałość o utrzymanie czystości. 

Bilans Spółdzielni za rok 2014 zamknął się wynikiem pozytywnym. 
Działalność inwestycyjno - remontowa prowadzona była w ramach rzeczowo – wartościowego planu remontów na 2014 r. 

zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Uchwałą  nr 29/11/2013 z 25 listopada 2013 r. oraz zatwierdzonej korekty planu remontów                  
na 2014 r. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 21/07/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku. 

Prowadzenie działalności remontowej odbywało się w oparciu o przyjęty plan remontów oraz doraźne zgłoszenia awarii przez 
mieszkańców, zgodne z obowiązującym "Regulaminem określającym wzajemne obowiązki Spółdzielni i Mieszkańców w zakresie 
napraw wewnątrz lokali oraz części wspólnych i zasad rozliczania Spółdzielni z osobami zwalniającymi lokale". Prace remontowe były 
wykonywane w ramach zawartych umów z wykonawcami zewnętrznymi  oraz drobne i bieżące naprawy  siłami własnymi. 

W ramach działalności inwestycyjnej : 
1. Przeprowadzono procedurę zmiany sposobu użytkowania budynku oraz uzyskano pozwolenie na adaptację dawnej 

wymiennikowni na lokal usługowy - pracownię reklamy wizualnej wraz z rozbudową, ogrodzeniem i utwardzeniem terenu 
położonym  przy ul. Samsonowicza 53 w Lublinie. 

2. Spółdzielnia wybudowała parking na 30 miejsc postojowych przy Samsonowicza 5 oraz zjazd z ulicy Samsonowicza, a także zatokę 
parkingową na 8 miejsc parkingowych przy Nałkowskich 132 we współfinansowaniu ze Wspólnotą Mieszkaniową Nałkowskich 132 
.  

3. Na działce nr 125/42 pomiędzy boiskiem szkolnym, a Nałkowskich 104 i Samsonowicza 17 rozpoczęto inwestycję p.n. 
"Park Osiedlowy". W ramach powyższej inwestycji Spółdzielnia dotychczas wykonała alejki spacerowe z kostki brukowej i 
oświetlenie terenu. Z wiosną nastąpi ustawienie ławek oraz zazielenianie tego terenu.   

4. Wykonano program - koncepcję na adaptację budynku po wymiennikowni przy ul. Nałkowskich 113 na Zaplecze Techniczne 
Spółdzielni. 

Nie wykonano parkingu na samochody osobowe na wysokości budynku od ul. Samsonowicza 37 do Samsonowicza 41 - z uwagi                   
na różne koncepcje Członków Spółdzielni. 
 

          
Adaptacja budynku po byłej Wymiennikowni przy Samsonowicza 53 
na lokal użytkowy 

 

 BEZPŁATNY 

 Biuletyn SM 
NAŁKOWSKICH 

 informacyjny 
 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W.Z. NAŁKOWSKICH 
www. smnalkowskich.lublin.pl         e-mail smnal@vp.pl 

 

KWIECIEŃ 2015 
[nr 24/2015] 

Nowo wybudowany parking samochodowy  
przy Samsonowicza 5  
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Prowadzenie działalności remontowej odbywało się w oparciu o przyjęty plan remontów oraz doraźne zgłoszenia awarii przez 

mieszkańców, zgodne z obowiązującym "Regulaminem określającym wzajemne obowiązki Spółdzielni i Mieszkańców w zakresie 
napraw wewnątrz lokali oraz części wspólnych i zasad rozliczania Spółdzielni z osobami zwalniającymi lokale". 

Prace remontowe były wykonywane w ramach zawartych umów z Wykonawcami zewnętrznymi oraz drobne i bieżące naprawy 
siłami własnymi. 

 
Poniżej chcemy zapoznać Państwa z wykazem prac remontowych, które zostały wykonane w 2014 r. : 
 

1.   Remont istniejącego chodnika w rejonie budynku przy ul. Nałkowskich 130,  
2.   Remont izolacji pionowej, wykonanie przykanalików, niwelacja terenu, wymiana rur spustowych oraz przełożenie zapadniętej 

kostki brukowej przy budynku Romera 12,  
3.   Rozbiórka asfaltu i tłucznia, nawiezienie ziemi i nasadzenia w rejonie Romera 22, 24 i Nałkowskich 109 oraz Samsonowicza 55, 
4.   Przebudowa schodów przy wyjściu awaryjnym w budynku Samsonowicza 17,  
5.   Zamontowano zapory śniegowe na dachach budynków Romera 12, Nałkowskich 104, 105, 107A i 108,  
6.   Remont schodów zewnętrznych przy budynku Romera 46 (V i VI klatka), 
7.   Remont schodów zewnętrznych oraz  usunięcie przecieku pod tarasem budynku Nałkowskich 104,  
8.   Wykonano remont istniejących chodników od  Samsonowicza 17, 19 do przystanku MPK przy ul. Diamentowej, 
9.   Wykonano daszki kopułowe z poliwęglanu nad wejściami do lokali użytkowych przy Nałkowskich 108,  
10. Przeprowadzono mycie ścian zewnętrznych elewacji skażonych glonami budynków przy Romera 46, 50, 52, Nałkowskich 97, 98, 100, 

101, 125, 131, 134 oraz Samsonowicza 5, 7, 39, 61,  
11.  Wykonano remont placów zabaw w rejonie budynków przy ul. Nałkowskich 109 oraz Romera 22 i 24 i w rejonie budynku przy ul. 

Samsonowicza 21,  
12. Wykonano wymianę drzwi zewnętrznych Nałkowskich 96, 98, 100, 111, 115, 117, 121, 123, 134, Samsonowicza 57, 59, 61, Romera 

28, 
13. Wykonano remont wewnętrznych linii zasilających (WLZ) w budynkach Nałkowskich 121,123 i Romera 52, 
14. W ramach realizacji zadania „Przebudowa instalacji gazowej (wymiana pionów gazowych wraz z podejściami pod gazomierze)               

w budynkach Spółdzielni” w 2014 r. wykonano dokumentację projektową dla 12 budynków, uzyskano pozwolenie na budowę dla 
11 budynków. W uzgodnieniu w Urzędzie Miasta są jeszcze 3 budynki (Nałkowskich 98, 134 i Romera 50). W 2014 r zakończono 
realizację w 6 budynkach (Nałkowskich 96, 99, Romera  28, 52 oraz Samsonowicza 7, 45). W I kwartale 2015 r. zostały zakończone 
jeszcze dwa budynki z umowy z 2014 r. tj.: Romera 24 i Nałkowskich 125.   

Od początku przebudowy pionów gazowych tj. od 2012 r. w sumie dokonano wymiany pionów gazowych w 13 budynkach.                
W lutym 2015 r. wybrany w przetargu wykonawca rozpoczął prace w budynkach : Samsonowicza 5, Nałkowskich 97 i 131. W 
ogłoszonym przetargu na projekty przebudowy instalacji gazowej w kolejnych budynkach (Nałkowskich 109, Samsonowicza 11, 35a i 
49 oraz Romera 46) dokonano wyboru firmy projektowej.  

 
Planowane roboty niewykonane : 
1. Remont istniejącego chodnika z jego poszerzeniem w rejonie budynku przy ul. Samsonowicza 51 – nie wykonano z uwagi na brak 

zgody wszystkich współwłaścicieli. 
2. Zatoki postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk przy budynku przy ul. Romera 22 – nie wykonano z uwagi na brak 

zgody wszystkich współwłaścicieli. 
3. Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości 10 stanowisk, w pasie drogowym ul. Nałkowskich na 

wysokości budynku Nałkowskich 105  – nie wykonano z uwagi na brak stanowiska zarządcy tj. ZDM w Lublinie. 
4. Roboty polegające na utwardzeniu powierzchni gruntu (wykonanie chodnika) Nałkowskich 97,99, 101, Romera12  – nie wykonano 

z uwagi na brak zgody wszystkich współwłaścicieli. 
 

                    
     Wymiana wewnętrznych linii zasilania (WLZ) 
 
 

Wymiana zniszczonych daszków nad wejściami do lokali 
usługowych  
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Nowowybudowany plac zabaw  
przy Romera 22, 24 i Nałkowskich 109 

 

 

            
 
   
  
 

             
 
 

   Plac zabaw (w trakcie budowy) przy Samsonowicza 21  
 

Remont parkingu i naprawa izolacji przeciwwilgotnościowej 
przy garażach budynku Romera 12 
  

 
Remont chodnika wzdłuż budynku Nałkowskich 130 
 

Remont schodów zewnętrznych przy Przedszkolu 
Samsonowicza 33A 
 

Początek budowy „Parku zieleni” pomiędzy boiskiem  
szkolnym a Nałkowskich 104 i Samsonowicza 17 

Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku  
Nałkowskich 104 
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                                                               Remont dojść i schodków do klatek schodowych budynków        
                                                

            
          Mycie elewacji z glonów                                                                                           Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych 
 

 

Ponadto w 2014 r. zakończono wymianę wodomierzy w budynkach Spółdzielni, ze względu na koniec ich legalizacji, gdzie                 
w latach 2012, 2013 i 2014 wymieniono łącznie 1799 szt. wodomierzy, w tym 373 wodomierzy z odczytem radiowym i 1426 szt. 
zwykłych.  

 

W 2014 r. upływał też termin  legalizacji dla ciepłomierzy  zainstalowanych w mieszkaniach  i lokalach użytkowych budynku 
Nałkowskich 104 i 108. Zostały wymienione wszystkie ciepłomierze służące do pomiaru ciepła na cele c.o. 

 

Po corocznym przeglądzie szczelności  instalacji gazowej i wentylacji  wykonywanym przez Spółdzielnię, wykonane zostały prace 
uszczelniające instalację w miejscach wycieku gazu. 

 

W październiku  2014 r. Zarząd Spółdzielni rozpoczął z LPEC rozmowy na temat możliwości zasilenia w ciepło budynku 
Nałkowskich 107A. Budynek Nałkowskich 107A zasilany jest obecnie w ciepło na cele c.o. i c.w. ze wspólnej kotłowni zlokalizowanej                         
w budynku Wspólnoty Nałkowskich 107. Celem zmiany jest uniezależnienie się budynku Nałkowskich 107A od źródła ciepła, na 
którego eksploatację i koszty remontów Mieszkańcy Nałkowskich 107A i Spółdzielnia nie mają wpływu.                           
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Zmiana będzie polegała na zasileniu instalacji c.o. i c.w. budynku Nałkowskich 107A z sieci LPEC poprzez indywidualny węzeł 

cieplny. Spodziewamy się, bardziej efektywnej pracy instalacji c.o. (obecnie część pomieszczeń oddalonych od kotłowni jest 
niedogrzana) oraz znacznego obniżenia kosztów c.w  (koszt podgrzania wody kotłowni  Nałkowskich 107 należy do najwyższych                  
w Spółdzielni i wynosi - 24,34 zł/m3). 
W przypadku zasilenia z LPEC po stronie dostawcy ciepła  będą też wszystkie koszty eksploatacyjne oraz remontowe, związane                  
z wytwarzaniem i dostawą czynnika grzewczego. Z mieszkańcami budynku odbyły się dwa spotkania na ten temat. Jeżeli uzyskamy 
zgodę na realizację, o którą zwróciliśmy się do właścicieli mieszkań i lokali, rozpoczniemy prace w 2015 roku. 

 
W 2014 r. Zarząd rozpoczął działania zmierzające do likwidacji piecyków gazowych w budynkach: Nałkowskich 118,120 i 122 oraz 

Samsonowicza 39, 45, 49 i 51. Podstawowym powodem  jest  zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i budynków.                                     
W budynkach trzeba wykonać nową instalację c.w. zasilaną z węzła LPEC. Na podstawie oferty LPEC oraz podobnych realizacji instalacji 
c.w. przewidywany koszt realizacji na jedno mieszkanie  wyniesie około 2500zł brutto. Do wszystkich mieszkańców w/w budynków 
wysłaliśmy pisma z informacją o warunkach technicznych i kosztowych inwestycji z prośbą o wyrażenie zgody na realizację, którą 
przewidujemy w latach 2017-2020. Potrzebna jest zgoda wszystkich mieszkańców, ponieważ prace będą wykonywane                     w 
mieszkaniach. 
 
Zmiana systemu zasilenia w ciepło z węzła grupowego na indywidualne węzły c.o. i c.w. zlokalizowane w budynkach: Samsonowicza 
15,17,19,21,29,33 i 35a). 
Powodem podjęcia tej inicjatywy i pierwszych działań w 2014 r. jest: 
1. Stan techniczny hydroforni na Samsonowicza 25,  koniecznej do zapewnienia właściwego ciśnienia wody ciepłej                                   

w wieżowcach, który  wymaga remontu i wymiany ponad 40 letnich urządzeń. Coraz większa awaryjność hydroforni i coraz wyższe 
koszty eksploatacji. 

2. Wysoka cena podgrzania m3 wody dla budynków zasilanych z wymiennikowni przy Samsonowicza 25 (w IV kwartale 2014 r. 
20,46zł/m3, a dla budynków z węzłami indywidualnymi koszt podgrzania wody wynosi średnio 15,57zł/m3). 

3. Zrealizowany w 2009 r. pierwszy etap  polegający na zamontowaniu w każdym wieżowcu hydroforni indywidualnych, które 
obecnie pracują na potrzeby podwyższenia ciśnienia wody zimnej, ale przystosowane są również do podnoszenia wody ciepłej    
i współpracy z węzłami cieplnymi w budynkach. 

4. Stan techniczny przyłączy c.o. i c.w. LPEC do w/w budynków. LPEC ma w najbliższych planach modernizację przyłączy 
niskoparametrowych i węzła grupowego. Jeżeli nie zdecydujemy się na zmianę systemu przed wykonaniem remontu przez LPEC, 
nie będzie to możliwe w  najbliższych latach ze względu na bardzo wysokie koszty realizacji, które w całości musiałaby pokryć  
Spółdzielnia. 

Po uzyskaniu warunków realizacji w ofercie z LPEC przesłaliśmy do wszystkich mieszkańców informację o podjętych działaniach                   
i kosztach (udział Spółdzielni to 348 494 zł  brutto na 7 budynków) oraz zwróciliśmy się do mieszkańców w/w budynków                           
o dostarczenie do Spółdzielni zgody na realizację. Zgoda wszystkich właścicieli z odrębną własnością jest konieczna do uzyskania 
pozwolenia na budowę. Realizacja możliwa jest zgodnie z ustaleniami z LPEC już w 2015 r. 

ZADANIA na rok 2015 
 
Bieżący rok stawia przed Spółdzielnią nowe wyzwania, do których należą : 
1. Dalsza kontynuacja windykacji zadłużeń czynszowych.  
2. Utrzymanie dyscypliny finansowej celem realizacji przyjętego planu finansowego.  
3. Realizacja planu remontów. 
4. Realizacja planu inwestycji.  

 

WINDYKACJA 
 
Działając w interesie wszystkich mieszkańców Spółdzielni, a szczególnie tych, którzy terminowo uiszczają opłaty mieszkaniowe 

w 2014 roku nasza Spółdzielnia znacząco wzmogła windykację zadłużeń czynszowych. Działania prowadzone                         w zakresie 
windykacji są działaniami długoterminowymi, a ich głównym celem jest odzyskanie jak największej kwoty zadłużeń w myśl zasady, że 
długi muszą być spłacane. W ramach podjętych działań w 2014 roku wszystkie osoby zalegające z opłatami czynszowymi otrzymały co 
najmniej jedno wezwanie do zapłaty. Jeżeli pierwsze wezwanie nie przyniosło spodziewanego skutku, w postaci spłaty zobowiązań lub 
podpisania ugody na spłatę zadłużenia w ratach, dłużnicy otrzymywali przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jeśli i po drugim wezwaniu 
dłużnik unikał spłaty zobowiązań, jego sprawa kierowana była na drogę sądową, a po otrzymaniu prawomocnego nakazu zapłaty 
przekazywana do komornika. Dłużnicy powinni mieć na uwadze, że dochodzenie należności na drodze sądowej                        i 
egzekucyjnej wiąże się ze znacznym zwiększeniem zadłużenia z tytułu poniesionych kosztów sądowych oraz komorniczych, które 
obciążają dłużnika. W skrajnych przypadkach, kiedy zadłużenia są bardzo duże, dochodzi nawet do licytacji komorniczych lokali 
mieszkalnych.  

Należy podkreślić, że Zarząd Spółdzielni jest otwarty na polubowne rozwiązania poprzez współpracę z dłużnikami                       
w zakresie spłaty zadłużeń i wykazuje dużą elastyczność w dostosowaniu  warunków spłaty do indywidualnych możliwości dłużnika, 
zarówno co do okresu spłaty, jak i wysokości rat.  
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Jeżeli jednak dłużnik nie wywiązuje się z podpisanej Ugody oraz unika kontaktu ze Spółdzielnią, sprawa taka automatycznie zostaje 
skierowana do sądu. 
W ramach działań windykacyjnych w 2014 roku podjęto następujące czynności: 

 Wysłano 558 wezwań do zapłaty 
 Podpisano 90 ugód na spłatę zadłużenia w ratach 
 Skierowano 48 spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego 

 

W roku 2015 Spółdzielnia będzie kontynuować intensywną windykację należności czynszowych i będzie konsekwentnie 
dochodzić swoich należności stosując wszystkie przewidziane prawem środki. 
         
Jednocześnie informujemy mieszkańców Spółdzielni - a szczególnie osoby mające niskie dochody - o możliwości uzyskania 
okresowej pomocy w postaci dodatku mieszkaniowego, przyznawanego przez Urząd Miasta Lublin na okres 6 miesięcy                              
z możliwością późniejszego przedłużenia okresu dotacji. Wyczerpujące informacje oraz niezbędne druki można uzyskać w Dziale 
Czynszów (pokój nr 12). 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje : 
1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 
2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, 
3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom 

samodzielnych lokali mieszkalnych, 
4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, 
5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego                    
w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty 
najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu 
złożenia wniosku. 

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany 
lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania 
zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu 
pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w 
zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana. 

 
Od 1 stycznia 2014 roku mieszkańcy korzystający z dodatków mieszkaniowych, mogą się również ubiegać o dodatek 

energetyczny. Dodatek energetyczny przyznawany jest osobom spełniającym trzy warunki – Osoba ta musi pobierać dodatek 
mieszkaniowy, być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii z przedsiębiorstwem energetycznym oraz mieszkać             
w miejscu dostarczania energii. Dodatek wypłacany jest miesięcznie. Osoby uprawnione do dodatku energetycznego mogą składać 
wnioski w Biurach Obsługi Mieszkańców przy ulicach : Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Kleeberga 12a i Szaserów 13-15 (w poniedziałki i 
wtorki w godz. 7.45 – 16.45 i od środy do piątku w godz. 7.45 – 15.15). 

 

PLAN REMONTÓW na rok 2015 
 
Plan remontów sporządzono na podstawie przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych wykonanych zgodnie               

z art. 62.1 Prawo Budowlane. Plan Remontów na 2015 rok został opracowany w ramach możliwości finansowych każdej 
nieruchomości z uwzględnieniem przede wszystkim bezpieczeństwa i termomodernizacji.  
 

W ramach robót z zakresu poprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia przewiduje się między innymi : 
Remont  instalacji gazowej polegającej na wymianie pionów gazowych i na zmianie ich lokalizacji w 15 budynkach. Istniejące piony 
gazowe usytuowane w szachtach zostaną przeniesione na klatki schodowe. Na wyraźne żądanie właścicieli lokali mieszkalnych 
dopuszcza się lokalizację pionów gazowych w pomieszczeniu kuchni bądź WC,  
Remont  sieci elektrycznej na klatkach schodowych polegający na wymianie wewnętrznych linii zasilających w budynkach : 
Nałkowskich 98, 100, 111, 115, 117 i Romera 28,  
Remonty dźwigów osobowych w wieżowcach,                                                                         
Remont wyjść awaryjnych z wieżowców : Samsonowicza 15,19,21, 29 i 33,                                                    
Remont oświetlenia we wszystkich wieżowcach przed windami i na korytarzach,              
Oświetlenie terenu w rejonie budynków Samsonowicza 19 i 21.                                                                                             
 

W ramach kontynuacji termomodernizacji obiektów w 2015 r.  planuje się :                      
Wymianę drzwi wejściowych do wszystkich budynków, w których jeszcze ich nie wymieniono,                                                 
Wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych,                                     
Docieplenie stropu w garażach w budynku przy  Romera 30, 
Remont dachów  wynikający z przeglądów okresowych,                                   
Remont ciągów pieszych w rejonie Romera 22 – Nałkowskich 109, Samsonowicza 51, Nałkowskich 100 oraz wzdłuż boiska szkolnego                                                
Remont nawierzchni parkingowych w rejonie Romera 46 oraz Samsonowicza 11,                                                                     
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Łatanie po zimie asfaltowych ciągów pieszo-jezdnych, 
Remont obiektu przy ul. Nałkowskiej 113 - adaptacja byłej wymiennikowni na pomieszczenia administracji,    
Partycypacja w kosztach budowy przyłączy C.O i C.C.W. w rejonie budynków Samsonowicza 15, 17, 19, 21, 25 (pozostałe budynki tj. : 
Samsonowicza 29, 33 i 35 A) będą realizowane w 2016 roku, kk 
Bieżący remont muru, schodów  Nałkowskich 104,                                                                
 
Pozostałe roboty : naprawa podestów, przełożenie opasek, malowanie klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych, remonty 
instalacji wod - kan, C.O. usprawnianie wentylacji.                           
 

INWESTYCJE w 2015 roku 
 

W ramach inwestycji na 2015 rok Spółdzielnia zamierza wykonać między innymi : 
1. Nowe zatoki parkingowe w rejonie budynku Samsonowicza 51 (od strony boiska), 
2. Kontynuowanie prac związanych z zagospodarowaniem przyszłego „Parku osiedlowego” usytuowanego pomiędzy boiskiem 

szkolnym, Nałkowskich 104 i Samsonowicza 17 (wykonanie oświetlenia, nasadzenia drzew i krzewów oraz ustawienie ławek). 
 

INFRASTRUKTURA I ZIELEŃ NA OSIEDLU w 2015 roku 
        

W bieżącym roku w dalszym ciągu mieszkańców naszego osiedla czekają utrudnienia związane z kontynuacją robót polegających 
na wymianie rur stalowych gazowych na poliuretanowe (PE). Korozja rur stalowych powoduje coraz częstsze pojawianie się 
rozszczelnień, stanowiących realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców osiedla. Wszystkie prace w obrębie sieci gazowej będą 
realizowane ze środków właściciela tej sieci. Ze strony Spółdzielni będzie prowadzony nadzór w zakresie bezpieczeństwa, porządku                
i przywracania terenów do stanu pierwotnego. 
 

        Zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni „Planem rewitalizacji zieleni” w b.r. będą prowadzone dalsze prace w tym zakresie, tj.: 
1. Wiosenne obsadzanie gazonów i wysiewanie kwiatów w byliniarkach. 
2. Nasadzanie nowych drzew i krzewów na terenie osiedla. 
3. Rozpoczęcie prac związanych z urządzeniem zieleni na terenie „Parku osiedlowego”  pomiędzy boiskiem szkolnym, a budynkami 

Nałkowskich 104 i Samsonowicza 17. 
4. Prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych zieleni.   

Ponadto we współpracy z Radą Dzielnicy Wrotków podejmiemy działania w celu pozyskania od Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Lublin jak największej ilości nowych nasadzeń, aby wzbogacić roślinność i podnieść estetykę naszego osiedla. 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I SPOŁECZNA KLUBU OSIEDLOWEGO „ŹRÓDŁO” w 2014 roku 
        

Klub Osiedlowy „Źródło” od wielu lat prowadzi działalność kulturalną skierowaną do mieszkańców osiedla Nałkowskich, 
umożliwiając lokalnej społeczności uczestniczenie w zajęciach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanych dla dzieci, młodzieży            
i dorosłych.  
W 2014 r. mieszkańcy osiedla korzystali z bogatej oferty oświatowo - kulturalnej, m. innymi : 
1. Taniec nowoczesny (dyskotekowy, hip - hop) dla dzieci od 7 do 14 lat – zajęcia odbywały się raz w tygodniu. 
2. Taniec nowoczesny z elementami baletu dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat – zajęcia odbywały się raz w tygodniu. 
3. Zajęcia plastyczne (origami, rzeźba, collage, rysunek, malarstwo) dla dzieci i młodzieży odbywały się dwa razy w tygodniu.  
4. Język angielski dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (8-9 lat) - zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. 
5. Język angielski dla dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) – zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. 
6. Gimnastyka dla pań - zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu.  
7. Nauka gry na gitarze klasycznej dla dzieci i młodzieży - zajęcia indywidualne – jeden raz w tygodniu. 
8. Nauka śpiewu z emisją głosu – zajęcia indywidualne jeden raz w tygodniu. 
9. Zumba – dla dorosłych, dwa razy w tygodniu. 

W lutym w Klubie Osiedlowym „Źródło” zorganizowano ferie zimowe dla 61 dzieci, a  w lipcu w ramach „Akcji Lato 2014” 
półkolonie dla 66 dzieci. Z dużą satysfakcją informujemy Państwa, że organizowany przez klub wypoczynek zimowy i letni cieszy się 
coraz większą popularnością. W ramach popularyzowania tradycji i obyczajów Świąt Wielkanocnych w kwietniu odbył się konkurs 
plastyczny na najpiękniejszą pisankę. Również w kwietniu zorganizowany został „Turniej Szachowy” Dzielnicy Wrotków. Doroczny 
Festyn Rodzinny, którego m.in. współorganizatorem był Klub „Źródło” dostarczył wielu wrażeń i radości zarówno młodszym, jak                       
i starszym uczestnikom zabawy. W październiku odbyły się warsztaty plastyczne, w listopadzie warsztaty teatralne w ramach 
andrzejek. W listopadzie wystąpił też zespół Gloria Victis wykonując utwory patriotyczne z okazji Święta Niepodległości,  natomiast              
w grudniu odbyły się warsztaty wokalne przygotowujące do koncertu kolęd. W ciągu całego roku przeprowadzonych zostało wiele 
konkursów z nagrodami. 

 

W roku 2014 na działalność Klubu przyznana została dotacja w wysokości 14.000 zł, pozyskana przez Polskie Towarzystwo 
Mieszkaniowe z budżetu Miasta Lublin, w ramach realizacji zadania publicznego Kultura w Dzielnicach „Z kulturą za pan brat w Klubie 
Osiedlowym Nałkowskich”.  Środki z dotacji przeznaczone zostały między innymi na : zakup materiałów plastycznych, zakup nagród               
w konkursach, opłacenie wynagrodzeń dla instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne, taneczne, warsztaty plastyczne, warsztaty  
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wokalne, warsztaty teatralne w ramach andrzejek i wydruk plakatów. Z otrzymanych środków dofinansowano również Festyn 
Osiedlowy, półkolonie w ramach „Akcji Lato 2014” (wyjazdy autokarowe, bilety wstępu, nagrody w konkursach, upominki dla 
uczestników, wynagrodzenie instruktorów), oraz wypłacono wynagrodzenie wykonawcom Koncertu Kolęd.  
 
Poniżej kilka migawek z imprez organizowanych przez Klub Osiedlowy „Źródło” w 2014 roku  
w plenerze i w wyremontowanych pomieszczeniach klubu 
 
  

                  
Półkolonie                                                                                                             Ferie zimowe 
 
 

                  
Zabawa Andrzejkowa                                                                                          Turniej szachowy 
 
 

                      
  Koncert kolęd                                                                                                      11 Listopada – występ Zespołu Gloria Victis 
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INFORMACJA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI za 2014 rok 
 
Spółdzielnia w minionym roku prowadziła działalność w zakresie obsługi gospodarki zasobami mieszkaniowym i, oraz tzw. 

działalność pozostałą. Zgodnie z regulacjami prawnymi wynik na działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi każdej 
nieruchomości, czyli różnica między kosztami eksploatacyjnymi, a przychodami zwiększa odpowiednio przychody lub koszty tej 
nieruchomości w roku następnym. Za rok 2014 była to kwota nadwyżki kosztów nad przychodami w wysokości 135 tys. zł. co w przeliczeniu 
na metr kwadratowy powierzchni wynosi 0,99 zł rocznie tj 0,08 zł miesięcznie. Z pozostałej działalności w minionym roku Spółdzielnia 
wypracowała zysk brutto z działalności komercyjnej w wysokości 423 tys. zł, który po odprowadzeniu podatku dochodowego od osób 
prawnych w kwocie 86,2 tys. zł. będzie zagospodarowany zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia. Pragniemy poinformować, iż są 
to pieniądze głównie z tytułu sprawnego zarządzania mieniem wspólnym oraz przychodów finansowych w postaci odsetek od 
środków pieniężnych z lokat bankowych. Na koniec roku Spółdzielnia posiadała zgromadzone na rachunkach bankowych środki, które 
umożliwiają funkcjonowanie oraz zapewniają wypłacalność wobec kontrahentów. 

W ramach uzyskiwanych środków od użytkowników lokali mieszkalnych i pozostałych poniesiono koszty eksploatacji i utrzymania 
tychże lokali w wysokości 13,8 mln zł. Na rodzaj i wysokość kosztów w 2014 r. decydujący wpływ miały obciążenia wynikające                            
z uregulowań ustawowych (podwyżka podatku od nieruchomości) i inne koszty całkowicie niezależne od Spółdzielni (energia 
elektryczna, woda, ścieki, CO, gaz, ceny paliw oraz wskaźnik struktury odliczenia podatku VAT , w 2013r  wskaźnik ten wynosił 12% 
natomiast w 2014 r.  11%). 

Aktualna sytuacja finansowa  
 - Przychody netto ze sprzedaży usług   14.085.238,58 zł 
 - Koszty działalności operacyjnej    13.782.833,89 zł  
 - Pozostałe przychody operacyjne                        203.168,12 zł 
 - Pozostałe koszty operacyjne         361.369,88 zł  
 - Przychody finansowe          279.620,26 zł  
 - Koszty finansowe                  412,00 zł  
 - Podatek dochodowy           86.298,00 zł 
 - Wynik            337.113,19 zł   
 
Wyniki finansowe 
W 2014 roku Spółdzielnia osiągnęła przychody ze sprzedaży usług na poziomie 14,1 mln zł, co oznacza ich wzrost o 1,8 %                

w porównaniu do 2013 roku. Powyższe dane wskazują , iż wynik dyscypliny finansowej stosowanej przez Zarząd w 2014 roku 
spowodował przyrost przychodów i wyprzedził koszty. Efektem jest dodatni wynik z całokształtu działalności za 2014 rok.  

Komentarz do rachunku wyników 
Za rok 2014 Spółdzielnia osiągnęła zysk brutto z działalności komercyjnej w wysokości 302 tys. zł, w tym nadwyżkę kosztów nad 

przychodami na GZM  135 tys. zł  (w 2013 r.-11  tys. zł), zysk z działalności gospodarczej wyniósł łącznie 423 tys. zł (w 2013 r. 552 tys. 
zł) i podatek dochodowy w kwocie 86,3 tys. zł (w 2013 r. 104 tys. zł) co daje ogółem zysk netto  337.113,19 zł, dla porównania w 2013 
roku zysk netto wyniósł  448.903,66 zł. 

W okresie styczeń - grudzień roku 2014 wystąpił wzrost przychodów ze sprzedaży o 1,8%  (254 tys. zł) oraz wzrost kosztów 
operacyjnych o  2,6 %  (350 tys. zł) spowodowany głównie wzrostem cen niezależnych od Spółdzielni (woda , energia, CO, podatek od 
nieruchomości,) 

Na pozostałej działalności operacyjnej w  2014 roku  uzyskano stratę w wysokości -158 tys. zł. Strata ta spowodowana jest 
głównie utworzeniem odpisów aktualizujących należności w kwocie 310 tys. zł. 

Wynik na działalności finansowej w roku 2014 był dodatni i wyniósł 279 tys. zł. głównie z odsetek od lokat bankowych oraz 
odsetek wyegzekwowanych od dłużników z tytułu dokonywania nieterminowych opłat.  

Komentarz do bilansu 
Bilans Spółdzielni za 2014 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 41,1 mln zł. Środki trwałe stanowią 80,5 % 

aktywów , które po wyodrębnieniu własności lokali i przynależnych do nich udziałów w nieruchomościach gruntowych, wynoszą netto  
33 mln zł. Aktywa te są w pełni sfinansowane funduszami własnymi stanowiącymi ponad 93 % całości pasywów w bilansie. 

Udział aktywów obrotowych wzrósł o 1,8 % głównie ze względu na wzrost środków pieniężnych (4,4 mln zł w 2013 r. do 6,1 mln zł 
w 2014 r.) posiadanych przez Spółdzielnię na rachunkach bankowych. 

Struktura pasywów również zmieniła się. Zmalała wartość kapitału własnego w pasywach z  36,6 mln zł w roku 2013 do 35,3 mln zł 
w 2014 w związku z wyodrębnieniem lokali i umorzeniem środków trwałych. 

Spółdzielnia posiada kredyty i pożyczki zaciągnięte w PKO BP SA w wysokości 763 615,58  zł 
-  kredyty krótkoterminowe w wysokości  284 947,68 zł do spłaty w 2015 roku, 
-  kredyty długoterminowe w wysokości 478 667,90 zł do spłaty w latach 2016-2019 
 

Kredyt termomodernizacyjny S-15              39 599,00 zł 
Kredyt termomodernizacyjny S-17               31 244,10 zł              
Kredyt termomodernizacyjny S-19               39 255,63 zł 
Kredyt termomodernizacyjny S-21             136 087,12 zł 
Kredyt termomodernizacyjny S-29               13 181,16 zł 
Kredyt termomodernizacyjny S-35               57 829,48 zł 
Kredyt termomodernizacyjny S-49               39 254,64 zł 
Kredyt termomodernizacyjny S-51               54 589,84 zł 
Kredyt termomodernizacyjny S-55               51 428,76 zł                                                                                    
Kredyt termomodernizacyjny N-118             37 425,84 zł 
Kredyt termomodernizacyjny N-120             34 133,48 zł 
Kredyt termomodernizacyjny N-122             35 777,68 zł 
Kredyt termomodernizacyjny N-130             53 599,75 zł 
Kredyt termomodernizacyjny S- 33             140 209,10 zł 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


10 
 

Wymienione kredyty i pożyczki nie były wymagalne na 31.12.2014 r.  
 

Spółdzielnia nie udzielała gwarancji i poręczeń. 
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cd. bilansu 
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