
SPRA WOZDANI~E
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE
Z d Z i a ł a l n o ś c i Spół d z i e l n i z a 2009 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich jest średniej wielkości spółdzielnią
mieszkaniową na terenie miasta Lublina. Nasza Spółdzielnia wciąż się rozwija i pięknieje, a
dzięki doświadczonej kadrze pracowników z powodzeniem realizuje wytyczone sobie cele.
Pomimo tego wiele jest jeszcze do poprawienia, szczególnie w zakresie zmian o charakterze
organizacyjno-ekonomicznym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie w roku sprawozdawczym
zarządzała 52. budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Aktualnie własnością Spółdzielni
są 1153 lokale posiadające status spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 72
lokale posiadające status spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz
1486 lokali posiadających status lokalu o wyodrębnionej własności.

Z majątku Spółdzielni w 2009 r. wyodrębniła się Wspólnota Mieszkaniowa
Nałkowskich 107 zarządzana przez Zarządcę zewnętrznego.

Spółdzielnia zarządza dwiema wspólnotami mieszkaniowymi Nałkowskich 132 i
Samsonowicza 37 o ilości 100 mieszkań.

W zarządzaniu gospodarką mieszkaniową Zarząd kładzie nacisk na podnoszenie
standardu posiadanych zasobów w celu utrzymania i polepszenia ich stanu technicznego i
funkcjonalnego zapewniając ich trwałość i użyteczność na długie lata.

W celu wspólnego rozwiązywania problemów mieszkańców Spółdzielnia
współpracuje z samorządami domowymi oraz z władzami miasta.

W 2009 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie
prowadził swoją działalność w oparciu o przepisy ustaw z dnia 16.09.1982 r. Prawo
Spółdzielcze, Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z
uwzględnieniem nowelizacji tej ustawy z dnia 14.06.2007 r. oraz Statutu Spółdzielni z
uwzględnieniem zmian wniesionych Uchwałą nr 2/2008 Walnego Zgromadzenia z dnia
28.06.2008 r.

W roku 2009 Zarząd Spółdzielni pracował w następującym składzie:
1. Prezes Zarządu - Pan Leszek Kraczkowski do 31.07.2009 r.
2. Zastępca Prezesa - Pan Jan Kłos
3. Członek Zarządu - Pan Robert Warszycki

Kierownik Działu Administracji
Rada Nadzorcza powołała następujący skład Zarządu :

1. p.o. Prezes Zarządu - Pan Jan Kłos od 10.08.2009 r.
2. p.o. Zastępca Prezesa - Pan Robert Warszycki od 10.08.2009 r.
3. Członek Zarządu - Pan Michał Starobrat - od 01.08.2009 r.

oddelegowany przez Radę Nadzorczą do
czasu wyboru nowego Prezesa

Nadzór nad prawidłową gospodarką finansową sprawowały następujące osoby:
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- Pani Agnieszka Pawelec
- Pani Krystyna Dyś
- Pani Iwona Tymejczuk
- Pan Mariusz Wójcik

- do marca 2009 r.
- od marca do października 20.09 r.
- od października do grudnia 2009 r.
- od grudnia do chwili obecnej

W okresie sprawozdawczym działalność Zarządu obejmowała następujące zakresy
przedmiotowe:

1. Inwestycyjny i remontowy
2. Administracyjno-gospodarczy
3. Ekonomiczno-finasowy
4. Społeczno-wychowawczy
5. Samorządowy - związany z obsługą organów wewnętrznych Spółdzielni

Działalność administracyjno-gospodarcza realizowana była przez pracowników
zatrudnionych w Działach Administracyjno-Gospodarczym i Dziale Technicznym i podległych
im gospodarzy rejonów i konserwatorów.

Działalność inwestycyjna i remontowa prowadzona była przez własne służby
Spółdzielni i wykonawców zewnętrznych działających na zlecenia i pod nadzorem
Spółdzielni.

Działalność społeczno-wychowawczą na rzecz członków Spółdzielni i mieszkańców w
2009 r. prowadził Klub Osiedlowy "Źródło" Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.z. Nałkowskich
przy ul. Samsonowicza 25.

W omawianym okresie Zarząd Spółdzielni odbył 55 posiedzeń w celu realizacji zadań
i spraw istotnych dot. Spółdzielni, natomiast w sprawach bieżących zbierał się codziennie.

Istotne sprawy, nad którymi obradował Zarząd w roku sprawozdawczym dotyczyły:
- ustalenia planów ekonomicznych, remontowych, inwestycyjnych i ich realizacji
- spraw członkowsko-mieszkaniowych
- analizowania sytuacji ekonomiczno-finansowej (koszty i dochody)
- analizowania zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne,

użytkowe i przedstawiania propozycji rozwiązań na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
W wyniku tych prac został opracowany i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą nowy
regulamin windykacji.

- analizowania wysokości stawek czynszowych w oparciu o czynniki zależne i
niezależne od Spółdzielni

- analizowania bieżących problemów eksploatacyjnych i remontowych
- spraw prawnych
- organizowania przetargów na roboty inwestycyjne i remontowe
- kontrolowania przebiegu robót inwestycyjnych oraz kontrolowania usuwania usterek

powykonawczych
- analizy wykonania konserwacji zieleni w zasobach Spółdzielni
- analiza i kontrola zużycia wody ciepłej i zimnej w całych zasobach Spółdzielni
- przeprowadzania inwentaryzacji rocznej majątku Spółdzrelni
- kontynuowanie wdrażania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w tym

wykonywania prac związanych z podziałem nieruchomości spółdzielczych i
ustanawiania odrębnych własności lokali
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- wprowadzania zmian w regulaminach obowiązujących w Spółdzielni (windykacji,
miejsc parkingowych, odczytów wodomierzy) . - .•.?j>.

- opracowania i podejmowania uchwał regulujących bieżącą działalność Spółdzielni
- analizowania działalności społeczno-wychowawczej realizowanej przez Spółdzielczy

klub "Źródło"
- realizacja postulatów zgłaszanych przez członków oraz samorządy domowe
- analiza uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z roku 2009
- omówienia wyników bilansu za 2009 r.
- organizacji i przygotowania Walnego Zgromadzenia w 2010 r.

W pozostałej CZęSCI niniejszego sprawozdania znajdują się załączniki
charakteryzujące kolejno poszczególne dziedziny działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im.
W.z. Nałkowskich w Lublinie w roku 2009, które tworzą jego integralną część:

Załącznik nr 1. Działalność inwestycyjno-remontowa
Załącznik nr 2. Działalność administracyjno-gospodarcza w zasobach
Załącznik nr 3. Sprawozdanie finansowe
Załącznik nr 4. Działalność społeczno-kulturalna
Załącznik nr 5. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w 2010 r.

ME~SA
SKICH

p.o. PREZES ZARZĄDU
S.M. im. W.Z. łkowskich

inż.
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. Załącznik nr 1
do Sprawozdania Zarząd
Spółdzielni ty1ieszkar1f6w
im. W.Z. Nałkowskich
z działalności inwestyc
i remontowej za 2009 r.

W rzeczowo - wartościowym planie remontów w ramach środków funduszu
remontowego na 2009 rok, koszty brutto w zł. zaplanowano w wysokości :

Lp RODZAJ ZADANIA PLAN zł.
1 Termomodernizacja budynków XI-kondygnacyjnych
2 Utrzymanie grupy remontowej
3 Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej
4 Pozostałe roboty budowlane
5 Roboty drogowe
6 Roboty instalacyjne
7 Razem

1. Prowadzenie działalności inwestycyjnej
1. inwestycje kontynuowane:

roboty kwota
Realizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul.

Nałkowskich 103 o łącznej pow. użytkowej 1401,00 m2 i
zdolności użytkowej 20 mieszkań, 6 lokali użytkowych,
wyposażonego w dwa dźwigi osobowe oraz kolektory słoneczne
do wspomagania podgrzania ciepłej wody użytkowej. Realizację
inwestycji rozpoczęto w lutym 2009 r i kontynuowano do końca
2009 r., finansowanej w całości ze środków własnych przyszłych
mieszkańców; generalnym wykonawcą tej inwestycji jest firma
firma Ekbud.

Termin zakończenia budynku I kwartał 2010 r.
Dokończenie pozostałych robót infrastruktury technicznej do

końca maja 2010 r.
razem koszt robót bud-montaż realizowanych w 2009 r. 3
zamknął się w kwocie:
*) - roboty w realizacji w 2009 r., do zakończenia w 2010 r.; kwota dotyczy c
kol. 2 podano wartość zafakturowaną w 2009 r.

2. Prowadzenie działalności remontowej
2.1. Termomodenizacja, prace wykonane w systemie zleconym:

roboty kwota
Termomodenizacja budynków XI kondygnacyjnych przy ul.
Samsonowicza 17 i 29, polegająca na zdemontowaniu
istniejącego docieplenia z wełny mineralnej obudowanej blachą i

u
ej

yjnej

brutto
565000
276100
110000
493856
738150
261699

2444805

zł. brutto

828746,09

ałości, w

zł. brutto
1084873
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ociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą z
częściowym zamurowaniem i wymianą okien na klatkach - ".;..•..
schodowych i korytarzach na PCV, wymianą okien w piwnicach,'
drzwi wejściowych i wykonaniu innych drobnych robót .:

remontowych, sfinansowanych częściowo z funduszu
remontowego, częściowo z kredytu termomodernizacyjnego.
Wykonawcą robót były firmy Budrex i Terbud

w tym: środki własne 724244
kredyt 360629

kosztorysy i przedmiary, prowizje 23991
płace inspektorów nadzoru 7008
wykonanie audytów energetycznych budynków S35a, 49, 51, 55, 31720
N118, 120, 122, 130 do celówtermomodernizacji, sporządziła
firma ERG,
(p. Życzyńska)
projekt architektoniczny dociepleń budynków S35a, 49,51,55, 52704
N118, 120, 122, 130, Arkada
Termomodenizacja budynków 1200296

2.2. Utrzymanie grupy remontowej
roboty kwota zł. brutto

Utrzymanie grupy remontowej 267255

2.3. Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej

Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej 104466
roboty kwota zł. brutto

2.4. Roboty budowlane
roboty kwota zł. brutto

Roboty budowlane, 457566
w tym:

2.4.1. roboty dekarskie:
roboty kwota zł. brutto

doraźne naprawy przecieków przez dachy, wykonane przez 5240
Rembis
doraźne naprawy przecieków przez dachy, wykonane przez 35095
Kontakt
doraźne naprawy przecieków przez dachy, wykonane przez Pac- 7336
bud
remont dachu i obróbek blach. S25, wykonane przez Pac-bud 16346
razem roboty dekarskie 64017
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- 2.4.2. roboty malarskie
roboty kw,gta zł. brutto

malowanie klatek schodowych N100, wykonawca Usługowy 39376
Zakład Remontowo - Budowlany Władysław Bożek -
malowanie placów zabaw, wykonawca Zakład Usługowy 7930
Remontowo-Budowlany Przemysław Błaszczak
razem roboty malarskie 47306

2.4.3. altany śmietnikowe
roboty kwota zł. brutto

wykonanie nowych altan śmietnikowych, S19, R50, R28, 32062
wykonane przez firmę Stal-Drew
altana śmietnikowa N97-98 wykonane przez firmę Stal-Drew 15982
razem altany śmietnikowe 48044

2.4.4. inne roboty budowlane
roboty kwota zł. brutto

wymiana drzwi wejściowych na aluminiowe do IV i VI kI. 8198
schodowej N97 wykonawca firma Kontakt
brama na pilota N104-108, wykonawca Amtech 8991
wymiana drzwi na aluminiowe w Budynkach 11-kodygnacyjnych 26866
S15,17, 19,21,29 i 33 wykonawca Kontakt
remont elewacji budynku S41, wykonawca Therm-os, 122478
ogólny koszt robót 466000 zł + vat *)
wymiana okien na klatkach schod. S35a, wykonawca Okno-trend 15999
razem pozostałe roboty budowlane 182532
*) - roboty w realizacji w 2009 r., do zakończenia w 2010 r.; kwota dotyczy całości, w
kol. 2 podano wartość zafakturowaną w 2009 r.

2.4.5. kontrole stanu technicznego z usuwaniem bieżących nieprawidłowości
roboty kwota zł. brutto

okresowe kontrole stanu techn. przewodów kominowych i inst. gaz. 14231
wewn. wykonawca Kominex
okresowe kontrole stanu techn. przewodów kominowych i inst. gaz. 13589
wewn. wykonawca Usługowy Zakład Kominiarski w Lublinie ul.
Lwowska
czyszczenie przewodów kominowych (wentylacyjnych i 10014
spalinowych), wykonawca Spółdzielnia Pracy Kominiarzy z
Bronowickiej
usuwanie bieżących nieprawidłowości w działaniu przewodów 10700
kominowych w zasobach Sp-ni, mające na celu poprawę
funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej oraz ciągów spalinowych
w mieszkaniach, wykonawca Kominex
kontrole stanu technicznego z usuwaniem bieżących 48534
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I nieprawidłowości

2.4.6. prace wykonane w siłach własnych
roboty kwota zł. brutto

remont balkonów N104, 108 905
izolacja R12 4258
materiały budowlane do robót remontowych wykonanych siłami 9838
własnymi
razem prace wykonane w siłach własnych 15001

2.4.7. pozostałe prace
roboty kwota zł. brutto

dobudowa wentylacji N104 1605
podwyższenie przewodów kominowych N122 2889
remont wind 15872+45 15917
roboty ślusarskie, kraty 17702
awaria inst. gazowej S29, 39 2600
przebudowa gazociągu R52, N131 4851
kostka chodnikowa w rejonie altan śmietnikowych 1169
uziemienie S17 2689
WLZ 500
opaski odwadniające 690
inne niewykazane imiennie 1520
razem pozostałe prace 52132

2.5. roboty drogowe
roboty kwota zł. brutto

naprawy nawierzchni asfaltowych dróg osiedlowych wykonane 17629
przez firmę Komeko
budowa parkingów i miejsc postojowych, N98, N104, N108, 248196
N108c, KPRD
remont parkingu N122, droga do R28 i 30, Komeko 81530
parking N96-98, KPRD 72561
remont nawierzchni asfaltowych N100, N97 przy LPEC, Komeko 56525
remont bieżący chodnika N118, 120, 122 od strony parkingu, 4373
Komeko
montaż łańcuchów wg wskazań dz. adm., Profil 22546
łańcuchy ogrodzeniowe, Profil, 116 mb 10756
remont nawierzchni parkingu S15 (pierwszego od zjazdu z 7938
Diamentowej), KPRD, łącznie 27665 zł. brutto *)
razem roboty drogowe 522054
*) - roboty w realizacji w 2009 r., do zakończenia w 2010 r.; kwota dotyczy całości, w
kol. 2 podano wartość zafakturowaną w 2009 r.
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2.6. roboty sanitarne
roboty kwota zł brutto- ~'"

wymiana wodomierzy w zasobach SM, wykonawca Apator '. 54270
Kraków -
wymiana zaworów na pionach zimnej wody w 9 budynkach, 18516
wykonawca Zakład Usług Gazowych, Instalacyjnych i
Budowlanych Janusz Mrozek

wymiana zaworów na pionach zimnej wody w 7 budynkach z 10177
piecykami gazowymi, wykonawca Art-Bud
usuwanie przecieków gazu w bud. mieszkalnych, ujawnionych w 10165
trakcie przeglądów okresowych, wykonawca Zakład Usług
Gazowych, Instalacyjnych i Budowlanych Janusz Mrozek
usuwanie przecieków gazu w bud. mieszkalnych ujawnionych w 35042
trakcie przeglądów okresowych, wykonawca Zakład Usług
Gazowych, Instalacyjnych i Budowlanych Janusz Mrozek cd
projekt i prace naprawcze instalacji ciepłej wody w budynkach 19260
N107 i 107A cw, wykonawca firma Proper
podłączenie instalacji wodociągowej do węzłów cieplnych w 18000
budynkach R50 i R52 łącznie z wymianą kształtek na zimnej
wodzie, wykonawca Zakład Usług Gazowych, Instalacyjnych i
Budowlanych Janusz Mrozek
podłączenie instalacji wodociągowej do węzłów cieplnych w 6464
budynkach R22, R24, wykonawca firma ART-BUD
remont inst. co w Aldiku, wykonawca firma Parametr 8524
wymiana przykanalika z wymianą części poziomów w budynku 53640
N130 i montażem zasuw burzowych, wykonawca firma ART-BUD
43067+10573=53640
wymiana zaworów na pionach wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, w 6516
budynku S11, wykonawca Zakład Usług Gazowych,
Instalacyjnych i Budowlanych Janusz Mrozek
wymiana pionu S21 989
przełożenie gazociągu w rejonie budynku R52, wykonawca 16982
Sanitgaz,
razem roboty sanitarne 258545

2.7. Prace wykonane w systemie zleconym w robotach elektrycznych
roboty kwota zł. brutto

wymiana złącz w zespole garaży S1a-e, wykonawca Czernichowski 15909
razem roboty elektryczne 15909

2.8. Prace wykonane w siłach własnych w ramach prowadzenia działalności
remontowej

i konserwacyjnej
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Zadania tej grupy były realizowane w oparciu o plan remontów oraz doraźne
zgłoszenia awarii i usterek przez mieszkańców.

Szczególne prace wykonane siłami własnymi w robotach budowlanych
-ogrodzenie placu zabaw S39-S37
-remont izolacji pionowej R12
-remont schodów terenowych na ciągu pieszym w rejonie SP Nr 30
-przełożenie lub ułożenie kostki brukowej w różnych miejscach.

Co do opłacalności wykonywania tego typu prac przez grupę naszych
konserwatorów, to dla przykładu:
1. Przeniesienie ogrodzenia placu zabaw przy S 37

Praca wyceniona przez firmę zewnętrzną na kwotę 10.500 zł +VAT.
Wykonaliśmy to we własnym zakresie a koszt materiałów to koszt cementu i
elektrod w ilościach normatywnych do zabetonowania słupków i spawania
konstrukcji.

2. Wykonanie izolacji R 12
Prace oszacowane na kwotę 24.000 zł +VAT przy wykonawstwie przez firmę
zewnętrzną. Wykonane własnymi siłami.
Wiązało się to z wykonaniem wykopu wokół budynku, wywiezieniem ziemi,
wykonaniem izolacji, zasypaniem wykopu, ułożeniem zdjętej opaski. Prace
wykonywane były praktyczne przez wszystkich konserwatorów, którzy
jednocześnie realizowali bieżące zgłoszenia mieszkańców.

3. Remont schodów terenowych na ciągu pieszym w rejonie Szkoły
Podstawowej Nr 30.
Prace oszacowane na kwotę 17.000 zł +VAT wykonane w całości siłami
własnymi.

4 przełożenie lub ułożenie kostki brukowej z obrzeżami: S 19 przy altanie
śmietnikowej,

R 50, R 28/N 111 - altana, S 41 III kl., nowa altana przy N 84, pod stół do ping-
ponga N 134, S 55 garaż nr 1, zjazd z kostki dla wózka inwalidzkiego przy garażu
nr 1 N 104, opaska z kostki przy R12, ułożenie chodnika z kostki między S 49
a S45,

2.5.1. Bieżace prace remontowe i konserwacvine wg zgłoszeń
mieszkańców - w 2009 r. były realizowane do końca października przez
zespół 9 konserwatorów, w okresie listopad - grudzień przez 8 konserwatorów,
a na przestrzeni 2009 roku wykonano następującą ilość zgłoszeń w zakresie:

- prace elektryczne - 876 zgłoszeń realizowanych przez 1 elektryka
obejmowało
usuwanie awarii elektrycznych na terenie osiedla, usuwanie usterek w
częściach wspólnych budynków (klatki schodowe, piwnice), przeglądy okresowe
i konserwacja tablic elektrycznych, uzupełnianie i wymiany kloszy
oświetleniowych), ewentualne przeróbki i modernizacje instalacji elektrycznej, a
także ze względów bezpieczeństwa sprawdzanie usterek wewnątrz lokali
mieszkalnych, które wg aktualnie obowiązującego Regulaminu w tym zakresie
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nie są już realizowane, ale elektryk określa przyczynę usterki i informuje
mieszkańca,.co powinien wykonać we własnym zakresie. Dodatkowo odczyty".~,~
liczników w lokalach użytkowych i liczników dostawców Internetu.

- prace i usterki hydrauliczne - 700 zgłoszeń realizowanych przez 1
hydraulika
Prace obejmują usuwanie awarii wod-kan w/g bieżących zgłoszeń,
przepychanie kanalizacji, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, wymiany
wodomierzy (97szt.), trójników, częściowe wymiany pionów, comiesięczne
kontrolne odczyty stanów wodomierzy w lokalach użytkowych i wodomierzy
głównych w budynkach mieszkalnych.

- prace szklarskie i stolarskie - 262 zgłoszenia realizowane przez 1 stolarza
i 1 szklarza; obejmują roboty szklarskie, naprawy futryn i drzwi wejściowych do
klatek schodowych doszczelnianie okien i drzwi, dorabianie lub wymiany
progów, naprawy stolarki drzwiowej i okiennej w piwnicach i na klatkach
schodowych, wymiana okienek piwnicznych na nowe drewniane, naprawy i
wymiany włazów dachowych lub drzwiczek do włazów, wykonanie podestów
drewnianych do pralni, remonty ławek, urządzeń zabawowych , szklenie
wybitych szyb w windach i dorabianie boczków do wind, itp. Prace stolarskie
faktycznie były wykonywane dopiero od połowy kwietnia po nabyciu uprawnień
przez p.Sówkę. W okresie styczeń - 13 kwiecień nie było osoby uprawnionej do
pracy na maszynach stolarskich.

- prace ślusarskie - 652 zgłoszenia realizowane przez 1 ślusarza
Prace ślusarskie obejmują naprawy i wymiany samozamykaczy w drzwiach
wejściowych, regulacje, naprawy i wymiany zamków, remonty i naprawy
urządzeń zabawowych, naprawy i uzupełnianie ogrodzeń, wymiany i montaż
koszy na śmieci, znaków drogowych, ograniczników ruchu, progów
zwalniających, tabliczek ogłoszeniowych, wykonanie i montaż balustrad przy
klatkach schodowych i ciągach pieszych (przy budynkach S 45 I i II klatka,
N 122, N 131, S 45/49, wzdłuż N 118, 120, 122, N 100 na wys. I klatki),
wymiany blach zsuwowych w zsypach głównych (w budynkach S 21, 33),
dorabianie krat w okienkach piwnicznych, itp. Przeniesiono ogrodzenie placu
zabaw przy budynku S 37, dokonano demontażu i ponownego montażu
ogrodzenia przy biurze S-ni po powiększeniu parkingu.
- prace malarskie, murarskie i brukarskie - realizowane przez 2 murarzy -
malarzy i 1 pomocnika

W tej grupie wykonywano oprócz zgłoszeń drobniejszych typu przełożenia
zapadniętej kostki, drobne przełożenia lub uzupełnienia opasek przy budynkach,
naprawy schodów terenowych, malowanie pasów i kopert na terenie osiedla wg
wskazań Administracji, uzupełnianie i naprawy tynków w pomieszczeniach
wspólnych, likwidacja zagrzybienia, tynkowanie i malowanie po przeciekach
dachowych, uzupełnianie kratek wentylacyjnych w elewacjach budynków,
uzupełnianie wyszczerbionych schodów na klatkach schodowych itp. wykonano:

- malowanie pomieszczeń pralni, suszarni, wózkowni (N 122 III kl., N 118 III ki, N
117 I ki, IV ki, S 5 IV ki, malowanie pokoju nr 12 w biurze S-ni, malowanie stolarni,
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remont i malowanie pomieszczenia Administracji. Łączna powierzchnia
malowania z naprawami tynków 1555 m2

..• -...~~-
- wymieniono płytki PCV na korytarzu wieżowca S 17 I p. - 55m2

- remontowano podesty i schody przed klatkami schodowymi z ewentuąlną
wymianą kratek wycieraczkowych - S 61 I ki, S 7 IV ki, S 51 III ki, N 97 VI ki,
- remont balustrad balkonowych murowanych N 108/28, 14, 32, 15 - szt.4
- naprawa odpadniętego tynku na klatce schodowej S 33 VI p. - ok.15 m2
- wymurowanie nowej ścianki w piwnicy po włamaniu - N 120/35,
- wymurowanie nowych ścianek między piwnicami S 29 - szt. 1, S 33 -szt. 1
- wymiana szuflady w zsypie S 21 I p. z obmurowaniem i tynkowaniem
- zamurowanie ścianką z jej otynkowaniem i pomalowaniem wnęki pod schodami
zewnętrznymi przy N 104
- remont pomieszczenia lokalu po Cafe Art dla Działu Administracji
- przebudowa opaski przy budynku S 11 przy III klatce
- wykonanie izolacji budynku R 12 ( wykop, izolacja, ułożenie opaski)
- demontaż i ponowne ułożenie chodnika z płytek betonowych przy S 29 - ok.25m
- przełożenie opaski z płytek wokół budynków N 118,120, 122.
- czyszczenie całego dachu z rynnami z odchodów ptasich S 29
- przełożenie opaski z płytek na ścianie szczytowej i wzdłuż balkonów S 57
- wykonanie zjazdów z kostki na wózki na schodach wzdłuż S 35a -
6 szt. zjazdów

- wymurowanie - podniesienie studzienki kanalizacyjnej z czyszczeniem
założeniem nowego włazu przy S 45
- wymiana 10 szt. stopnic na klatkach schodowych N 132
- wykonanie remontu schodów osiedlowych: przy szkole nr 30, schody z kostki
między S 45 a S 49, schody przy S 41
- rozbiórka altany śmietnikowej i demontaż trzepaka przy N 103
- przeniesienie ogrodzenia placu zabaw przy S 37
Niektóre prace tego typu wymagały zaangażowania większej ilości pracowników,
praktycznie wszyscy konserwatorzy są angażowani do robót wymagających
większego nakładu pracy i czasu. Dodatkowo w sytuacjach awaryjnych
konserwatorzy byli angażowani do pomocy gospodarzom rejonów, jak na przykład
przy usuwaniu skutków wichury (sprzątanie i wywóz połamanych drzew i gałęzi)
czy przy odśnieżaniu osiedla przy dużych opadach śniegu.

3. Zestawienia końcowe
3.1. Działalność inwestycyjna
Lp RODZAJ ZADANIA WYKONANIE

zł. brutto
1 Budynek mieszkalno - usługowy przy ul. Nałkowskich 103 3828746,00

3.2. DZiałalność remontowa
Lp RODZAJ ZADANIA PLAN WYKONANIE

zł. brutto zł. brutto
1 Termomodernizacja budynków 565000 839667

- środki własne
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2 Termomodernizacja budynków XI- 360629 360629
kondygnacyjnych - kredyt - _..•..:~,;.... .

3 Utrzymanie grupy remontowej 276100 267255
4 Dofinansowanie do wymiany stolarki 110000 104466:

okiennej
5 Pozostałe roboty budowlane 493856 457566
6 Roboty drogowe 738150 522054
7 Roboty instalacyjne 261699 274454
8 Razem 2805434 2826091

roznica 20657 zł.
% wykonania 100,74%

Sporządził:
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Załącznik nr 2
do Sprawozdania Zarządu - ~~'.
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W.Z. Nałkowskich
z działalności za 2009 r.
Działu Administracyjno-Gospodarczego

W roku 2009 praca Działu Administracyjno-Gospodarczego koncentrowała się na
obsłudze mieszkańców związanej z załatwianiem bieżących spraw dotyczących problemów
wynikających z eksploatacji budynków i ich otoczenia.

Ponadto zwiększono nadzór i zwrócono szczególną uwagę na pracę gospodarzy
rejonów, co spowodowało częściową wymianę składu osobowego tej grupy pracowniczej,
czego konsekwencją była znaczna poprawa zmiany stylu i jakości ich pracy.

W wyniku dużej liczby zgłoszeń od mieszkańców uprzątnięto znaczną ilość
zalegających zużytych sprzętów i mebli w budynkach mieszkalnych z 58-miu pomieszczeń
wspólnych w tym z 10-ciu wózkowni, 15-tu węzłów cieplnych, uprzątnięto 17 korytarzy
piwnicznych oraz 8 pralni i suszarni.

W wyniku prowadzonych prac dwukrotnie uprzątnięto ogrodzony plac składowy przy
ul. Samsonowicza 55 z wszelkiego rodzaju nieczystości typu gruz, jak również gabaryty
i gałęzie.

Z powodu dużej ilości gałęzi aż czterokrotnie wykorzystano rębarkę.
Na wniosek podjęty przez Walne Zgromadzenie Członków oraz po rozmowach ze

Strażą Miejską wypowiedziano wszystkie umowy na wywóz nieczystości zawarte z
mieszkańcami domków jednorodzinnych przy ul Romera.

Na skutek wprowadzonych zmian w regulaminie najmu miejsc parkingowych
wypowiedziano wszystkie dotychczas zawarte umowy na korzystanie z miejsc oznaczonych
kopertą, oraz podpisano 16 nowych odpowiednich umów, a także wymalowano koperty.

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców podpisano korzystną umowę z firmą
.Venta" na montaż i konserwacje urządzeń domofonowych. Konserwacja i montaż instalacji
domofonowych wprowadzana jest sukcesywnie w poszczególnych budynkach tylko na
wniosek mieszkańców.

W celu poprawy estetyki Osiedla umieszczono 40 szt. tabliczek informujących o
zakazie wyprowadzania psów, zakupiono i ustawiono również 10 szt. nowych, estetycznych,
o konstrukcji betonowej ławek. Dokonano wymiany starych śmietniczek w ilości 19 szt. na
nowe.

W roku 2009 wykonano czterokrotne koszenie terenów zieleni.
Koszenie zachodniej części terenów Osiedla ograniczonej ulicami Romera

i Nałkowskich zostało wykonane przez pracowników Spółdzielni. Druga część, o obszarze
13,2 ha została wykoszona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni.

W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci bawiących się na placach zabaw dokonano
przeglądu placów zabaw, pomalowano i wyremontowano urządzenia zabawowe, oraz
usunięto urządzenia stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla bawiących się dzieci.

Wymieniono piasek we wszystkich piaskownicach znajdujących się na terenie
Spółdzielni, w sumie zużyto 42 tony piasku.

W celu poprawy estetyki osiedla stare drewniane i często rozpadające się skrzynie na
piasek przeznaczony do wykorzystania w okresie zimowym zastąpiono 20 sztukami nowych
skrzyń z włókna szklanego w kolorze zielonym, które zostały oznakowane przez
pracowników Spółdzielni.
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Ponadto w celu poprawy porządku na osiedlu na bieżąco usuwany był gruz i gabaryty
wystawiane przez mieszkańców pod altany śmietnikowe jak również po każdej a~arit wodno-
kanalizacyjnej niezwłocznie usuwano jej skutki poprzez uprzątanie i dezynfekcje
zanieczyszczonych pomieszczeń.

W 2009 r. przygotowano profesjonalną obsługę dwóch Walnych Zgromadzeń
członków Spółdzielni oraz Festynu "Witajcie Wakacje".

W zakresie pielęgnacji, kształtowania i uzupełniania zieleni osiedlowej kontynuowano
prace zgodnie z Projektem renowacji terenów zieleni zatwierdzonym Uchwałą Nr 53/2007
Rady Nadzorczej.

W pierwszym kwartale roku - poza systematycznym odśnieżaniem i posypywaniem
ciągów pieszych na terenie osiedla wycięto 35 drzew zgodnie z projektem renowacji zieleni
lub uschniętych.

O ile pozwalały na to warunki pogodowe przycinano także drzewa - cięcia korygujące,
sanitarne i częściowo formujące.

W okresie wiosennym nasadzono 25 drzew wzdłuż ul. Wapowskiego lod strony
Osiedlal i 35 krzewów przy blokach Nałkowskich 120, 122, zgodnie z Decyzjami Wydziału
Ochrony Środowiska wydanymi w roku poprzednim, a jesienią 112 drzew i 400 krzewów
żywopłotowych. 95 szt. drzew liściastych i 400 szt. krzewów otrzymaliśmy z Wydziału
Ochrony Środowiska nieodpłatnie. Krzewami żywopłotowymi uzupełniono nasadzenia przy
blokach Nałkowskich 125, 118, 120, 122 oraz założono nowy żywopłot przy Romera 12.
Drzewa jesienią sadzono na początku i końcu osiedla przy ul Nałkowskich i Samsonowicza
- zgodnie z projektem.

Założono 440 m2 nowych trawników, na prośbę lokatorów zlikwidowano tzw. ogródek
i rośliny bylinowe z niego przesadzono na 2 rabaty, dotychczas obsadzane roślinami
jednorocznymi.

W sezonie letnim i jesiennym wycięto 25 drzew, głównie suchych, chorych, a także
pod potrzeby inwestycyjne.

Jednokrotnie przycięto żywopłoty na całości osiedla, nowo założone dwukrotnie.
Od sierpnia - przyjęto i wykonano 102 zgłoszenia dotyczące wykonania różnych

prac przy zieleni od lokatorów.
Systematycznie uzupełniano brakujące paliki przy drzewach oraz zabezpieczenia

wokół iglaków.
Ogromne spiętrzenie prac w październiku spowodowała burza śnieżna w dniu

16.10.2009 r., łamiąca nawet duże drzewa. Zostało wtedy połamanych ok. 30% drzew
i krzewów a całkowicie zniszczonych co najmniej 10 drzew. Likwidacja jej skutków trwała
praktycznie do końca roku, co spowodowało zmianę zakresu prac bieżących związanych z
jesiennym cięciem krzewów zaplanowanych na ten okres.

2



,------------- - ------------------------------------

Załącznik nr 3
do Sprawozdania Zarząc:nr '
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W.Z. Nałkowskich
z działalności za 2009 r.
Ekonomiczno-Finansowej

CZĘŚĆ FINANSOWA

Aktualna sytuacja finansowa

- Przychody netto ze sprzedaży usług
- Koszty działalności operacyjnej
- Pozostałe przychody operacyjne
- Pozostałe koszty operacyjne
- Przychody finansowe
- Koszty finansowe
- Podatek dochodowy
- Wynik ( Zysk)

12.512.032,30 zł
12.236.168,80 zł

13.982,02 zł
301.378,10 zł
179.962,83 zł

127,00 zł
141.457,00 zł
30.113,96 zł

Wyniki finansowe

W 2009 roku Spółdzielnia osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 12,512 mln zł,
co oznacza ich wzrost o 3,8 % w porównaniu do 2008 roku.

Komentarz do rachunku wyników

W ciągu roku 2009 Spółdzielnia uzyskała zysk netto w wysokości 30,1 tys. zł, dla
porównania w 2008 roku zysk wyniósł 410,3 tys. zł . Zysk ten wynika z:

Zysk na sprzedaży za 2009r wyniósł 275,9 tys. zł, podczas gdy w 2008 roku Spółdzielnia
wygenerowała zysk na poziomie 492,9 tys. zł. Spadek zysku spowodowany jest głównie
wzrostem kosztów materiałów i energii o 4,1%, oraz wzrostem kosztów usług obcych 027,2%,
spowodowanych wzrostem zakresu wykonywanych usług.

W okresie styczeń - grudzień roku 2009 wystąpił wzrost przychodów ze sprzedaży o
3,8% (464,8 tys. zł) jak również wzrost kosztów operacyjnych o 5,9% (682,0 tys. zł) .

Na pozostałej działalności operacyjnej w 2009 roku uzyskano stratę w wysokości 287,5
tys. zł. Strata ta spowodowana jest głównie poniesionymi kosztami rekompensaty z tytułu
rozwiązania przed terminem umowy na dzierżawę podzielników ciepła dla firmy METRON w
kwocie 280.600,00 zł.

Wynik na działalności finansowej w omawianym okresie był dodatni i wyniósł 179,8 tys.
zł., głównie z odsetek od lokat.

Spółdzielnia zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych prowadzi gospodarkę
bezwynikową. Nadwyżka kosztów nad przychodami na działalności mieszkaniowej za 2009 rok
wyniosła 536,6 tys. zł, natomiast zysk na działalności gospodarczej opodatkowanej wyniósł
708,2 tys. zł, a podatek dochodowy od osób prawnych stanowi kwotę 141,4 tys. zł. Wykazany w
sprawozdaniu finansowym zysk netto w kwocie 30.113,96 zł, powiększony o podatek
sfinansowany z działalności społeczno kulturalnej w kwocie 2.301,00 zł podlega podziałowi
zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Komentarz do bilansu

Bilans Spółdzielni za 2009 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 50,141
mln. zł. Środki trwałe stanowią 79,6 % aktywów , które po wyodrębnieniu własności lokali
i przynależnych do nich udziałów w nieruchomościach gruntowych, wynoszą netto 39,9 mln zł.
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Aktywa te są w pełni sfinansowane funduszami własnymi stanowiącymi ponad 95,3 % całości
pasywów w bilansie. - ",,~,,.
Udział aktywów obrotowych wzrósł z 6,8% do 11,9% ze względu na wzrost posiadanych przez
Spółdzielnię środków pieniężnych o 1,8 mln zł to jest o 48% , oraz należności o 417 tys. zł to
jest o 26% w stosunku do roku ubiegłego. Dzięki tak znacznemu wzrostowi środków pieniężnych
Spółdzielnia ma zachowaną płynność finansową i reguluje swoje zobowiązania na bieżąco.

Struktura pasywów również zmieniła się. Zmalała wartość kapitału własnego w
pasywach z 50,337 mln zł w roku 2008 do 47,766 mln zł w 2009 w związku z wyodrębnieniem
lokali i umorzeniem środków trwałych.

Udział zobowiązań wzrósł z 1,725 mln zł do 2,375 mln zł, wzrost zobowiązań
spowodowany jest zaciągnięciem przez spółdzielnię kredytu termomodernizacyjnego w kwocie
360.629 zł, oraz o wzrost zaciągniętych przez spółdzielnię zobowiązań krótkoterminowych
głównie LPEC.

Ocena rentowności wg danych na 31.12.2009 r.

W 2009 roku wskaźniki rentowności Spółdzielni kształtowały się na poziomie:
Rentowność netto (iloraz zysku netto i przychodów ze sprzedaży) = 0,3, spadek z 3,4 w roku
poprzednim.
Rentowność majątku (iloraz zysku netto i majątku ogółem) = 0,1, spadek z 0,8 w roku
poprzednim.
Rentowność kapitału własnego ROE (iloraz zysku netto i kapitału własnego) = 0,1, spadek z 0,8
w roku poprzednim.
Spadek wskaźników rentowności spowodowany jest głównie spadkiem zysku netto w
porównaniu do poprzedniego roku.

Ocena płynności finansowej

W analizowanym okresie wskaźniki płynności kształtowały się na poziomie:
stopnia (iloraz majątku obrotowego i zobowiązań krótkoterminowych) = 2,9 , wzrost z
2,0 w roku poprzednim.

II stopnia (iloraz płynnych środków obrotowych i zobowiązań bieżących) = 1,9 wzrost z
1,3 w roku poprzednim.

Ocena zadłużenia - gospodarowania kapitałem obcym

W roku 2009 nastąpił wzrost wskaźnika ogólnego zadłużenia, który ukształtował się na
poziomie 4,7 % (w roku 2008 - 3,3 %). wzrost tego wskaźnika 01,4 % pokazuje wzrost udziału
kapitałów obcych w finansowaniu majątku Spółdzielni. Wzrost ten świadczy o stosowaniu
polityki rozwojowej oraz o korzystaniu z pozytywnych efektów dźwigni finansowej.

Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym na koniec grudnia 2009 roku wynosi
95,3% i zmalał z 96,7% w roku poprzednim. Spadek tego wskaźnika powoduje minimalne
zmniejszenie zdolności kredytowej Spółdzielni.

Spółdzielnia posiada kredyty i pożyczki

- kredyt długo terminowy w PKO BP w Lublinie w wysokości 360.629,00 zł.
Wymienione kredyty i pożyczki nie były wymagalne na 31.12.2009 r.

Spółdzielnia nie udzielała gwarancji i poręczeń.

mgr inż.

sięgO-wy

I,~Z Wójcik
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Załącznik nr 4
do Sprawozdania Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej~~ '
im. W.Z. Nałkowskich
z działalności za 2009 r. --=

Klubu Osiedlowego "Źródło"

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Klub Osiedlowy "Źródło" prowadził
różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży, takie jak:
1. Zajęcia z tańca nowoczesnego (dyskotekowego, hip-hopu) dla dzieci od 7 do 14 lat

odbywały się dwa razy w tygodniu.
2. Zajęcia z tańca nowoczesnego z elementami baletu dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat

odbywały się dwa razy 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 (zajęcia odbywały się w czterech grupach

wiekowych, dwa razy w tygodniu).
5. Gimnastyka dla pań (zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu).
6. Nauka gry na gitarze klasycznej dla dzieci i młodzieży, zajęcia indywidualne i grupowe

odbywały się raz w tygodniu.
Od września 2009 r. zajęcia w Klubie Osiedlowym "Źródło" takie jak tańce, plastyka,

angielski są bezpłatne dla osób będących członkami Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z.
Nałkowskich, dla osób spoza osiedla są płatne. Zajęcia z nauki gry na gitarze klasycznej
i gimnastyka są odpłatne. Ferie zimowe i wakacje letnie są bezpłatne dla dzieci osób, które są
członkami Spółdzielni dla pozostałych są odpłatne.
Wydział KultufY Urzędu Miasta Lublin na działalność Klubu Osiedlowego "Źródło" w 2009 r.
przekazał dotację w wysokości 22.000 zł z czego:

6.000 zł przeznaczone były na ferie letnie ( umowy - zlecenia, imprezy zlecone, bilety do
kina, teatru, muzeum itp., środki plastyczne, nagrody)
4.000 zł ferie zimowe ( umowy - zlecenia, bilety wstępu, imprezy zlecone, nagrody, środki
plastyczne)
12.000 zł dotacja roczna ( umowy - zlecenia, środki plastyczne, nagrody, imprezy zlecone-
organizacja koncertów, wystaw, festynu itp.)
Od 02.02.2009 r. do 13.02.2009 r. zorganizowano ferie zimowe dla dzieci i młodzieży,

zajęcia odbywały się w ramach dwóch turnusów. Podczas ferii zimowych na zajęcia
uczęszczało 66 dzieci. W ramach turnusów podopieczni podzieleni byli na dwie grupy wiekowe,
pierwsza grupa to dzieci w wieku od 6 do 9 lat, natomiast grupa druga to dzieci w wieku od 10
do 13 lat. Wszystkie dzieci wzięły udział w przedstawionej poniżej ofercie. W godzinach od
09.00 do 16.00 odbywały się następujące zajęcia:

-integracyjne, mające na celu bliższe poznanie się uczestników ferii,
-plastyczne (malarstwo, rysunek, origami),
-taneczne, w ramach propagowania różnych stylów tańca,
-ruchowe (zajęcia sportowe i sprawnościowe),
-świetlicowe (gry planszowe tj. warcaby, szachy, monopol),
Dla uczestników półkolonii zostały zorganizowane następujące konkursy z nagrodami:
-na najgrzeczniejsze dziecko,
-na mini play back show, konkurs na najwierniejsze odzwierciedlenie wizerunku ulubionego
wykonawcy.
-na najciekawszy plakat,
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-olimpiada zimowa,
-na najaktywniejszą grupę,
-na najciekawsze przebranie,
-konkurs małych Iluzjonistów.

W ramach półkolonii odbywały się różne wyjścia i wycieczki:
,:,eiokina "Wyzwolenie" na film pt. "Madagaskar II", do kina .Cinerna City" w CH Lublin Plaza

na film pt. .Cziłała z Beverly Hills",
-do "Małego" ogrodu zoologicznego w Turce kILublina,
-do mini Zoo w Leonowie,
-do Teatru im. H. Ch. Andersena na przedstawienie pt. "Cud Krasawica",
-do fikolandu - krainy zabaw,
-do Teatru Muzycznego na przedstawienie pt. "O dwóch takich co ukradli księżyc".

W obu turnusach zorganizowano zabawy karnawałowe, dzieci bawiły się przy muzyce swoich
ulubionych wykonawców. W pierwszym turnusie w czasie zabawy karnawałowej zorganizowano
konkurs taneczny. Podczas imprezy karnawałowej w drugim turnusie odbył się pokaz baśniowej
mody, najciekawiej przebrani półkoloniści zostali nagrodzeni. Na zakończenie pierwszego i
drugiego turnusu ferii po podsumowaniu tygodniowych rozgrywek drużyn, odbyło się uroczyste
rozdanie nagród wszystkim dzieciom.
W okresie od stycznia do grudnia oprócz zajęć cyklicznych zorganizowano również różnego
rodzaju imprezy okolicznościowe i kulturalne.
1.Bal karnawałowy dla dzieci prowadzony przez Teatr "Jasny" (gry, zabawy, konkursy z

nagrodami, poczęstunek).
2. Koncert z okazji Dnia Kobiet, wystąpił zespół muzyczny Sekret.
3.Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na najpiękniejszą kartkę wielkanocną połączone z

uroczystym otwarciem wystawy, rozdaniem nagród i dyplomów.
4. Organizacja Regionalnego Festiwalu Piosenki Rodzinnej.
5. Organizacja VII edycji regionalnego konkursu poetycko -recytatorskiego "Miłość niejedno ma

imię", koncert laureatów, wręczenie nagród i dyplomów.
6. Zorganizowanie Festynu Rodzinnego "Witajcie wakacje".
7. Występ dzieci z Klubu .Żródło" grupy tanecznej w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów

przy MOPR filia nr 5 w Lublinie.
8. Występ zespołu folkowego muzyki irlandzkiej i celtyckiej Souin i zespołu tańców irlandzkich

Roisin Dubch na boisku przy Gimnazjum nr 3.
9. Wernisaż poplenerowych prac plastycznych uczniów z Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 8 w

Lublinie.
1O.Warsztaty teatralne w ramach andrzejek, dzieci współtworzyły przedstawienie o "Szewczyku

Łukaszku co szył buty dla ptaszków", gry i zabawy, konkursy z nagrodami, wróżby
andrzejkowe.

11.Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 30, drugiej klasy z przedstawieniem pt. "Jesień".
12. Uroczyste rozstrzygnięcie trzeciej edycji między klubowego konkursu plastycznego pt. "Mity

i legendy : Po nitce do kłębka, dzieje Ariadny", rozdanie dyplomów, nagród, wystawa
pokonkursowa.

13. Koncert dla dzieci i młodzieży "Kolędy i pastorałki świata" w wykonaniu zespołu
muzycznego Gama Song, w trakcie koncertu odbył się konkurs na najpiękniej wykonaną
kolędę.

14. Wizyta dzieci z programu "Jedynkowe przedszkole", realizacja jednego z odcinków podczas
zajęć plastycznych dotyczących zagadnienia logo i symbolu graficznego.

Organizacja półkolonii letnich w okresie od 22.06.2009 r. do 30.07.2009 r.
Okres wakacji podzielony był na dwa turnusy:
-I od 22.06.09 r. - 10.07.09 r.
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- II od 13.07.09 r. - 31.07.09 r.
Z zajęć w Klubie w tym okresie skorzystało 70 dzieci. W godzinach od 09.00 do 16.00 odbywały
się następujące zajęcia : ~ "';4>'

-integracyjne, pomocne w zacieśnianiu więzi w ramach grup rówieśniczych,
-plastyczne, rozwijające umiejętności manualne i myślenie twórcze,
-taneczne, umuzykalniające,
-ruchowe (zajęcia sportowe i sprawnościowe),
-świetlicowe.

Dla uczestników półkolonii zostały zorganizowane następujące konkursy z nagrodami :
-na najgrzeczniejsze dziecko,
-na najaktywniejszego półkolonistę,
-na mini play back show, konkurs taneczny i muzyczny,
-sportowy,
-plastyczny,
-talentów.

W ramach półkolonii odbywały sie różne wyjścia i wycieczki :
-do kina Bajka na film pt. " Pana Magorium cudowne Emporium", "Wyspa Dinozaura 2"
-wyjazd do Janowca (zwiedzanie ruin zamku),
-wyjazd do "Małego" ogrodu zoologicznego w Turce, przejażdżki na kucykach, gokartach,
ognisko z kiełbaskami,
-wyjazd do Wojciechowa (zwiedzanie muzeum kowalstwa, zajęcia plastyczne rzeźby z masy
solnej),
-wyjście do Ogrodu Botanicznego,
-do fikolandu - krainy zabaw,
-do Mini Zoo w Leonowie, zwiedzanie zoo, ognisko z kiełbaskami,
-do Teatru Lalki i Aktora im. H. Ch. Andersena na przedstawienie pt. "Kopciuszek",
-do stadniny koni na ul. Abramowicką, przejażdżka bryczką, ognisko z kiełbaskami,
-do Bałtowa (zwiedzanie Parku Jurajskiego i Zwierzyńca).

Podczas zajęć w klubie dzieci spędzały czas aktywnie i twórczo. Na zakończenie
każdego z turnusów dzieciom wręczone zostały upominki.
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