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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W TRZCIANCE

ZA 2007 ROK

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance według stanu na dzień 3� grudnia 
2007 roku posiadała zasoby własne i administrowane o łącznej powierzchni �60.�50,45 m2.

Rosnące ceny materiałów budowlanych i robocizny spowodowały, iż nie zrealizowaliśmy naszych 
zamierzeń inwestycyjnych w 2007 roku. Planowaliśmy rozpoczęcie realizacji inwestycji polegającej 
na budowie „enklawy” przy ul. Witosa w Trzciance, składającej się z trzech budynków mieszkalno-
usługowych. Z uwagi na wyrównanie kosztów realizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, 
obecnie będziemy chcieli zaproponować realizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na  
os. Poniatowskiego w Trzciance (7 do �0 budynków jednorodzinnych wolnostojących).

 
Stan zasobów mieszkaniowych i użytkowych ilustruje poniżej tabela Nr �.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance koncentruje swoje działania 
przede wszystkim na pracach zmierzających do poprawy estetyki osiedli spółdzielczych, terenów 
zielonych i kolorystyki bloków mieszkalnych.

W 2007 roku kontynuowaliśmy kompleksowe prace termomodernizacyjne, polegające na ociepleniu 
stropodachów (os. Słowackiego �2, �7), trwałym pokryciu dachów (os. Młodych 7 i 8 w Krzyżu Wlkp.,  
os. Słowackiego �3, 23, garaże na os. Słowackiego �� nr 3� – 54, oraz przy ul. 27-Stycznia 22, 23), 
wymianie stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach (ul. 27-Stycznia 2�) oraz wymianie 
drzwi wejściowych (os. Słowackiego 6, 8a, �0, ul. Kościuszki �-2, 3-4, �2, a także w Krzyżu Wlkp., przy  
ul. Wojska Polskiego 20, 2�, 95/97). Na bieżąco wykonywaliśmy naprawy i konserwacje dotyczące: dachów 
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i opierzeń blacharskich, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, placów 
zabaw. Jak co roku wymieniliśmy piasek w piaskownicach, przeprowadziliśmy prace malarskie (malowanie 
klatek schodowych i piwnic, ławek, zabawek), prace drogowe (zmiana organizacji ruchu, wykonanie 
dodatkowych parkingów, wymiana i naprawy chodników), wykonaliśmy nasadzenia zieleni i rekultywacje 
trawników. Ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym partycypowaliśmy w zwrocie kosztów 
za wymianę stolarki okiennej przez mieszkańców, a także spłacaliśmy kredyty zaciągnięte w latach 
wcześniejszych przeznaczone na termomodernizację budynków spółdzielczych. Kontynuowaliśmy 
rozpoczętą w roku 2006 wymianę wodomierzy tradycyjnych na wodomierze elektroniczne, umożliwiające 
odczyty bez konieczności wizyty inkasenta w mieszkaniu.

Budynki spółdzielcze charakteryzują się zróżnicowaną, ciekawą kolorystyką, wyróżniając się 
swoim wyglądem na tle innych zasobów, komunalnych i prywatnych. Po wykonanych pracach 
termomodernizacyjnych spełniają wymagane normy cieplne. Wszystkie zasoby wyposażone są 
w elektroniczne podzielniki kosztów, oraz wodomierze. Zasoby nasze spełniają wymagane warunki, 
jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne i ich usytuowanie.

W celu poprawy estetyki zewnętrznej budynków i osiedli zmieniamy ich otoczenie prowadząc nowe 
i uzupełniające nasadzenia, wykorzystując do tego nowe odmiany krzewów, drzew i kwiatów, oraz 
tworząc ciekawe, zgodne z nowymi trendami kompozycje kwiatowe.

Uzupełnieniem zmieniającej się infrastruktury zewnętrznej osiedli są nowe place zabaw. 
Zapoczątkowana w roku 2005 wymiana zabawek i placów zabaw na takie, które spełniają wymagania 
norm europejskich, była w roku 2007 kontynuowana. Wspólnie z Gminą Krzyż Wlkp., sfinansowaliśmy 
plac zabaw przy os. Młodych (na terenie przedszkola), a także wykonaliśmy plac zabaw przy ul. 27-
Stycznia 7 i 33.

Rozwijamy usługi dostępu do internetu starając się konkurować z innymi dostawcami obecnymi na 
rynku poprzez dobrej jakości usługę atrakcyjną cenowo. W chwili obecnej ponad ��00 użytkowników 
korzysta z naszych usług. Uruchomiliśmy również usługi telefonii stacjonarnej na łączach TV kablowej 
jako alternatywę dla tradycyjnych usług telekomunikacyjnych. W sieci telewizji kablowej działa również 
uruchomiony w październiku 2007 roku (I etap – os. 25-Lecia) system monitoringu naszych osiedli 
obsługiwany przez firmę zewnętrzną.

Posiadane i dzierżawione tereny stanowiące plantację wierzby energetycznej podlegają stałej kontroli, 
wierzba energetyczna jest okresowo zbierana zgodnie z harmonogramem upraw, z pozostałych terenów 
zbieramy siano i sprzedajemy je naszym kontrahentom. Do posiadanych gruntów otrzymujemy dopłaty 
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W roku 2007 na terenie byłych Pilskich Fabryk Mebli 
uruchomiliśmy linię technologiczną do produkcji brykietów ze słomy, które dostarczane są m.in. do 
Elektrowni Dolna Odra oraz sprzedawane są klientom indywidualnym.

Dbając o wysoką jakość usług nadal rozwijamy, wdrożony już w roku 2005, system zarządzania 
jakością ISO 900�:2000, zmierzając w kierunku takiego ukształtowania procedur obowiązujących w naszej 
codziennej działalności, które satysfakcjonowały będą naszych wszystkich klientów. 

Koszty eksploatacji podstawowej za 2007 r., były niższe z uwagi na mniejszy odpis na fundusz 
remontowy od kosztów poniesionych w roku 2006. Większą dynamiką wzrostu charakteryzowały się 
koszty utrzymania nieruchomości, na które Spółdzielnia nie ma wpływu (energia elektryczna, wywóz 
nieczystości stałych, dostawa wody i odbiór ścieków, opłaty za teren). Planowane koszty eksploatacji 
podstawowej, remontów oraz centralnego ogrzewania zatwierdzone zostały uchwałą Rady Nadzorczej 
Spółdzielni, która ustaliła również, na wniosek Zarządu, wysokość opłat czynszowych, odpisów na 
remonty, a także zaliczek na centralne ogrzewanie. Wysokość opłat czynszowych musi równoważyć 
planowany koszt rocznej eksploatacji podstawowej. Odpisy na remonty oraz zaliczki na centralne 
ogrzewanie pozostały na niezmienionym poziomie. 

Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w latach następnych będą coraz większe. W celu ich 
pokrycia zmuszeni będziemy podnosić również wysokość obowiązujących opłat czynszowych. Rosnąć 
będą również ceny nośników energii, gazu oraz biomasy, a także wywozu nieczystości stałych, wody 
oraz ścieków.
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Koszty eksploatacji w 2007 roku w porównaniu do 2006 roku obrazuje tabela Nr 2.

Poprawa sytuacji gospodarczej w kraju, swoboda migracji społecznej oraz obniżająca się stopa 
bezrobocia, rosnące płace bezpośrednio przekładają się na sytuację materialną mieszkańców Trzcianki 
i Krzyża Wlkp., co ma swoje odzwierciedlenie w niższym poziomie zaległości z tytułu opłat czynszowych 
i opłat za wodę.

Zarząd Spółdzielni w porozumieniu z Radą Nadzorczą prowadzi szerokie działania windykacyjne, 
mające na celu poprawę wskaźnika zadłużenia, który obecnie kształtuje się w odniesieniu do lokali 
mieszkalnych na poziomie ok. 3,36%, w stosunku do lokali użytkowych – 4,98%. Z mieszkańcami, którzy 
mają problemy w regulowaniu płatności spisujemy umowy o ratalną spłatę zadłużenia. Potwierdzamy 
również wnioski o dodatki mieszkaniowe, aby osoby takie mogły otrzymać pomoc gminy w postaci 
dodatków mieszkaniowych. Dzięki systematycznie prowadzonej działalności windykacyjnej (wysyłanie 
upomnień, wezwań, występowanie do sądów o wydanie nakazów zapłaty, przekazywanie spraw do 
egzekucji komorniczej) poziom zaległości członków wobec Spółdzielni po raz pierwszy od kilku lat spadł 
do poziomu 530 tysięcy złotych.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciance posiada umowę o współpracy z Krajowym Rejestrem 
Długów i może, po spełnieniu przewidzianych w procedurach windykacyjnych warunków, umieszczać 
dłużników w rejestrze, utrudniając w ten sposób możliwość pozyskania środków finansowych i innych dóbr 
z innych instytucji, do czasu uregulowania przez dłużników swoich zobowiązań wobec Spółdzielni.
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Zaległości w opłatach obrazują tabele Nr 5 i 6
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Liczbę mieszkań w budynkach oddanych do �992 roku włącznie z niespłaconym kredytem podaje 
tabela Nr 7.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia �4 czerwca 2007 r., która weszła 
w życie z dniem 3� lipca 2007 r., przystąpiliśmy do zawierania umów przeniesienia własności lokali członkom, 
którym przysługiwały lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych. Do końca 2007 roku podpisaliśmy �35 
aktów notarialnych. 

W 2007 roku udało się nam również sfinalizować sprawy uwłaszczenia gruntów będących w użytkowaniu 
wieczystym Spółdzielni. Rada Miejska Trzcianki oraz Krzyża Wlkp., podjęły odpowiednie uchwały 
umożliwiające uwłaszczenie tych gruntów na zasadach preferencyjnych. W Trzciance uzyskaliśmy bonifikatę 
wynoszącą 93% wartości rynkowej nieruchomości w Krzyżu Wlkp., bonifikata wyniosła 95%. 
Wartość majątku Spółdzielni ilustruje poniżej tabela nr 8.
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PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ
W TRZCIANCE

w dniu 14 maja 2008 r. w Krzyżu Wlkp. - początek - godzina 1630

oraz
w dniu 15 maja 2008 r. w Trzciance - początek - godzina 1630

�. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego zebrania.
2. Wybór pozostałych członków Prezydium (Z-ca Przewodniczącego, 2 Sekretarzy).
3. Głosowanie nad:

a) przyjęciem porządku obrad,
b) przyjęciem protokółu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 28 listopada 2007 r. 

(uchwała nr �).
4. Wybór Komisji:

a) mandatowo-wyborczej,
b) skrutacyjnej,
c) uchwał i wniosków.

5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2007 rok.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2007 rok.
7. Wybór delegata na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
8. Wybory dwóch przedstawicieli na zjazd przedkongresowy Spółdzielczości.
9. Dyskusja.
�0. Podjęcie uchwał dotyczących:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz podziału nadwyżki bilansowej 
za 2007 rok (uchwała nr 2),

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2007 rok (uchwała nr 3),
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok (uchwała nr 4),
d) udzielenia Zarządowi absolutorium za 2007 rok (uchwała nr 5,6,7), 
e) wyboru delegata na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 

(uchwała nr 8),
f ) wyboru dwóch przedstawicieli na zjazd przedkongresowy Spółdzielczości (uchwała nr 9)

��. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej wnioski 
(uchwała nr �0).

�2. Zakończenie.

Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 28-��-2007 r., projekty Uchwał oraz sprawozdanie roczne 
i finansowe znajdują się do wglądu od 30 kwietnia 2008 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciance, pokój 2�0 
w godzinach urzędowania (poniedziałki od godziny 8.00 do godz. �7.00, wtorki, środy, czwartki od godziny 7.00 do godz. 
�5.00, piątki od godziny 7.00 do godz. �4.00)



— 7 —

IMPREZY
Z OKAZJI 50 LECIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W TRZCIANCE

KWIECIEŃ – CZERWIEC 2008

LP NAZWA IMPREZY DATA ROZPOCZĘCIA
DATA ZAKOŃCZENIA MIEJSCE

�. MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI SPÓŁDZIELCÓW 27.04.2008
NIEDZIELA

Godz. �2.30

KOŚCIÓŁ
pw. Matki Boskiej 

Saletyńskiej

2. VIII MIĘDZYWOJEWÓDZKI TURNIEJ KARATE 
SHOTOKAN W.S.E. MŁODZIKÓW

27.04.2008
NIEDZIELA

Godz. �5.30

SALA SPORTOWA
GIMNAZJUM w Krzyżu

ul. Sienkiewicza �

3. TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
z okazji 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej

24.04.2008
�4.06.2008

TRZCIANKA
BOISKO sportowe SP �, 

SP 3, KRZYŻ - LO

4. TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
z okazji 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej

��.05.2008
NIEDZIELA
godz. 9.oo

HALA
widowiskowo-sportowa

Liceum 
Ogólnokształcącego

5. TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ
O PUCHAR PREZESA SM

�6-�7.05.2008
PIĄTEK-SOBOTA

godz. �7.00

SALA GIMNSTYCZNA 
ZESPOŁU SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH

6. TURNIEJ SZACHOWY
z okazji 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej

�7.05.2008
SOBOTA

godz. 9.00

SALA MŁODZIEŻOWEGO 
DOMU KULTURY

7. ZAWODY WĘDKARSKIE-SPININGOWE
O PUCHAR Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej SM L-W

�8.05.2008
NIEDZIELA
godz. 8.00

JEZIORO
LOGO

8. TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO PARAMI
O PUCHAR PREZESA SM

�9.05.2008
PONIEDZIAŁEK

godz. �6.30

SALA
SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ

9. WYSTAWA FOTOGRAFICZNA 
„SPÓŁDZIELNIA WCZORAJ i DZIŚ”

25.05-08.06.2008 Muzeum Regionalne 
W Trzciance

�0. TURNIEJ WIEDZY O SPÓŁDZIELNI
I SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ

29.05.2008
godz. ��.00

SALA
SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ

��. WIECZÓR FILMOWY BEZPŁATNE PROJEKCJE 
FILMOWE DLA DZIECI i DOROSŁYCH

3�.05.2008
SOBOTA

Godz. �7.00 i �9.00

SALA
SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ

�2. FESTYN  REKREACYJNO-SPORTOWY
GRY, ZABAWY, WYSTĘPY WYŚCIG 
ROWEROWY – KRYTERIUM ULICZNE z okazji 
50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej

0�.06.2008
NIEDZIELA
godz. �2.00

PLENER
OS. SŁOWACKIEG0 
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�3. TURNIEJ KOP-BAŚKA
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY 
NADZORCZEJ SM

0�.06.2008
NIEDZIELA
godz. 9.00

PAMA
CLUB

�4. SPOTKANIE ZARZĄDU i RN SM 
Z PIERWSZYMI SPÓŁDZIELCAMI

02.06.2008
PONIEDZIAŁEK

GODZ. �3.00

SALKA
SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ

�5. UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA
za zaproszeniami

02.06.2008
PONIEDZIAŁEK

GODZ. �6.00

SALA
SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ

�6. PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW 
ARTYSTYCZNYCH TEATRALNYCH, 
WOKALNYCH I MUZYCZNYCH

07.06.2008
SOBOTA

godz. ��.00

SALA
SPÓŁDZIELNI 

MIESZKANIOWEJ

�7. KONCERTY MUZYCZNE
zespoły muzyczno-wokalne
z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego

07.06.2008
SOBOTA

godz. �6.00

MUSZLA
KONCERTOWA
PARK � MAJA

Organizator:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, osiedle Słowackiego 24 

tel. 067 / 2�6 35 65 i 067 / 2�6 2� 26

Informacje szczegółowe znajdziecie Państwo na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej 
www.smlw.smtvsat.pl

oraz TELEGAZECIE telewizji kablowej.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany miejsca organizacji niektórych imprez.


