2-

• JAROTY • NR 04/2004 •

Wnioski z Zebrań Grup Członkowskich
1-7 kwietnia 2004 r.

W § 93 Statutu zapisano, że do kompetencji Zebrania Grupy
Członkowskiej należy m.in.: „Rozpatrywanie spraw, które mają być
przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach". W tym zakresie Zarząd
przedstawił spółdzielcom następujące punkty:
— zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej,
— zbycie nieruchomości,
— zmiany Statutu,
— kontynuacja wykupu na własność gruntów od Gminy Olsztyn,
— sprawozdanie finansowe i rachunek zysków i strat za rok 2003,
— wybór przedstawiciela/przedstawicieli na zjazd spółdzielczy
przed III Kongresem Spółdzielczości w Warszawie,
— wybór delegata i JBgo zastępcy na IV Krajowy Zjazd Delegatów
Spółdzielni Mieszkaniowych zrzeszonych w Związku Rewizyjnym
Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.
Zebrani w większości przypadków przyjmowali do wiadomości
informacje Zarządu, dotyczące ww. punktów i na ogół nie podejmowali dyskusji. Nie zgłosili także żadnych wniosków kierowanych
do Zebrania Przedstawicieli Członków.

Nieco większe zainteresowanie wywołały punkty dotyczące sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu oraz Rad Osiedlowych, ale
i w tym przypadku nie zgłoszono żadnych wniosków, natomiast
chętniej korzystano z kolejnego uprawnienia Zebrania Grupy Członkowskiej, tj. „wyrażanie opinii i zgłaszanie do właściwych organów
Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni, a zwłaszcza we
wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej".
W tym przypadku doszło do przegłosowania 13 wniosków, których treść przedstawiona została w poniższej tabeli.
Na zakończenie należy zwrócić uwagę, że uczestnicy Zebrań
Grup Członkowskich na ogół (poza Grupą I i IV) nie wykazywali zbyt
dużego zainteresowania głównym tematem najbliższego Zebrania
Przedstawicieli Członków, a mianowicie odpowiedzią na pytanie, czy
po 1 maja 2004 r., w związku z wprowadzeniem 2 2 % VAT-u na zakup
gruntów, należy kontynuować kupno gruntów na własność i w jaki
sposób to zrealizować. Delegaci nie uzyskali więc stanowiska spółdzielców w tej sprawie i sami będą musieli poradzić sobie z tym
dylematem.
dr Roman Przedwojski
Prezes SM „Jaroty"

Wnioski z Zebrań Grup Członkowskich 1-7 kwietnia 2004 r.
Numer
Grupy

Zasięg terytorialny

Liczba
uczestników
uprawnionych

Treść wniosków

quorum

I

Jaroly Północne

42

1. W rejonie budynków przy ul. Wilczyńsktego 6A, B, C, D, E i F na jezdni
uliczek osiedlowych zamontować ograniczniki prędkości.

II

Jaroty Południowe

45

1. Dla posiadaczy psów wprowadzić opłatę na pokrycie kosztów utrzymania
porządku po psach.

III

Nagórki, wszystkie

61

1. Wymienić chodnik od sklepu „Eureka" do piekarni PSS „Społem"
Z. Wprowadzić ocieplenie budynków według daty zakończenia inwestycji, i tak
w pierwszej kolejności wykonać budynki na osiedlu Nagórki, a następnie na
Jarotach i Pieczewie. Obecnie wykonu|e się równocześnie ocieplenie
budynków na Nagórkach, Pieczewie i Jarotach, chociaż w tych ostatnich
dwóch osiedlach inwestycje były wykonane w późniejszym terminie,
3. Zwiększyć nadzór budowlany inspektora nadzoru przy remontach, by
wykonawca likwidował usterki na swó] koszt, a nie na koszt członków
Spółdzielni.
4. Zagospodarować teren po ogródkach działkowych obok budynku przy ul.
Ortowiczai.
5. Wyznaczyć teren pod wybieg dla psów.
6. Wybudować zatoki postojowe przed budynkami ul. Murzynowskiego 10.
7. Zlikwidować mechaniczne blokady poszczególnych miejsc postojowych,
zainstalowanych przez niektórych właścicieli samochodów.
8. Zlikwidować ogródki przyblokowe zna|dujące się od strony balkonów i przeznaczyć ten teren na wybudowanie zatoki postojowej dla samochodów lub
urządzić trawnik przed budynkiem przy ul. Orłowicza 21.
9. Wymienić piasek w piaskownicach. Postawić tablice z zakazem wstępu
psom do piaskownic, na place zabaw, botska.
10. Naprawić chodnik przy ul. Krasickiego.
11. Założyć poręcze dla inwalidów przy zejściu od windy do drzwi wejściowych
w budynku przy ul. Murzynowskiego 22.

IV

Pieczewo, wszystkie
ulice

32

lirjk wniosków

V

Grupa oczekujących

0

Brak wniosków

RADY NADZORCZEJ

DYŻURY

W Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca {oprócz świąt) dyżurce przewodniczący Rady Nadzorczej — Krzysztot lwulski.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (z wyjątkiem świąt] w biurze Spółdzielni, przy
ul. Wankowicza 9, w godz. 15.00-17.00,
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury według harmonogramu ustalonego przez RN. Najbliższy dyżur.
19 kwietnia 2004 r. pełnić będzie Antoni Glerszewski

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jan Okorski i wiceprezes ds. technicznych Inż. Piotr Wałecki
przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14.00-17.CQ w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.
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Zakup gruntów od Gminy Olsztyn
W poprzednim numerze naszego miesięcznika przedstawiłem Czytelnikom stan prac przygotowawczych do uwłaszczenia
członków Spółdzielni, a w szczególności zaawansowanie działań mających na celu zakup od Gminy Olsztyn gruntów będących
dotychczas w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni.
Ponieważ problematyka ta ciągle cieszy się dużym zainteresowaniem członków, czego dowodem były liczne pytania i wnioski
zgłaszane przez uczestników Zebrań Grup Członkowskich, które odbyły się w pierwszej dekadzie kwietnia, zasadne jest
poinformowanie Czytelników o aktualnej sytuacji dotyczącej wykupu gruntów od Gminy.
Do dnia 6 kwietnia br. Zarząd Spółdzielni podpisał z Prezydentem Miasta
trzy akty notarialna, dotyczące kupna od Gminy 53 nieruchomości o łącznej
powierzchni 20,62 hektarów, na których wybudowano 132 budynki o 4069
mieszkaniach.
Na rozpatrzenie przez Prezydenta czekają kolejne wnioski złożone przed
15 marca br., obejmujące 58 nieruchomości, na których znajduje się 127
budynków o 4009 mieszkaniach. Trwa obecnie procedura wyceny tych nieruchomości przez rzeczoznawców i jeżeli nie wytonią się nieprzewidziane
przeszkody, to do końca kwietnia Spółdzielnia podpisze akty notarialne
w sprawie zakupu tych gruntów.
Pozostałe nieruchomości, na których znajduje się 3625 mieszkań, co
stanowi 31% ogółu mieszkań należących do Spółdzielni, będą mogły być
zakupione od Gminy po 1 maja br.
Ponieważ od 1 maja br. sprzedaż gruntów objęta będzie 22% podatkiem
VAT, warunki finansowe nabywania gruntów będą mniej korzystne niż dotychczas, Na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli Członków, które odbędzie się
pod koniec kwietnia, musi być podjęta decyzja w sprawie wstrzymania lub
kontynuacji zakupu gruntów od Gminy Olsztyn po 1 maja br.
Gdy w marcu 2003 r. na Zebraniu Przedstawicieli Członków podejmowano
uchwałę upoważniającą Zarząd do kupna gruntów będących w użytkowaniu
wieczystym, przewidywano, że całkowity koszt zakupu wszystkich gruntów
pod budynkami mieszkalnymi nie przekroczy 1.200.000 zł, tj. około 100-110 zł
W trakcie negocjacji warunków sprzedaży gruntów z Prezydentem Miasta
okazatosię, że koszty nabycia gruntów wraz z kosztami notarialnymi i sądowymi są o kilkadziesiąt procent wyższe niz pierwotnie przewidywano i wynoszą
przeciętnie 145 zł na jedno mieszkanie. Zakup wszystkich nieruchomości przy
tym poziomie kosztów kosztowałby Spółdzielnię około 1.700.000 zł. Po 1 maja
br. doliczany będzie do kosztów zakupu podatek VAT, który zwiększy koszty
Spółdzielni o dalsze 130.000 zł.
Zarząd Spółdzielni nie jest upoważniony do podjęcia decyzji w sprawie tak
znacznego zwiększenia kosztów zakupu gruntów i dlatego zgodnie ze Statutem decyzję musi podjąć najwyższy organ samorządowy Spółdzielni, czyli
Zebranie Przedstawicieli Członków.
Wykaz budynków, pod którymi grunt został już wykupiony lub zostanie
wykupiony do końca kwietnia br. zamieszczam na końcu artykułu.
Członków Spółdzielni, jak to wynika z często stawianych pytań, interesuje
przede wszystkim, jaki będzie koszt wykupu gruntu przypadający na ich
mieszkanie. Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest prosta, gdyż koszt
gruntu różni się na poszczególnych nieruchomościach, a ponadto występują
znaczne różnice w wielkości ułamkowej części gruntu przypadającej na
poszczególne mieszkania w różnych nieruchomościach.
Problematykę tę mogę Czytelnikom przedstawić na przykładzie dwóch
konkretnych, znacznie od siebie różniących się nieruchomości na osiedlu
Nagórki.
I. Nieruchomość przy ul. Orłowicza 23, o powierzchni 0,5696 ha zabudowana budynkiem 4-piętrowym o 90 mieszkaniach i powierzchni użytkowej 4162,5
nf.
Grunt został wykupiony od Gminy za 16.872 zł, co w przeliczeniu na 1 m2
grunlu wynosi 2,96 zł.
Na 1 rn2 mieszkania w tym budynku przypada 1,368 mE gruntu (0,5696
ha:4162,5ma = 1,368 nf).
Koszt gruntu przypadający na 1 m2 mieszkania wynosi w tym budynku:
16.B72 zł:4162,5 nf = 4,05 zł/m2.
Na mieszkanie o pow. 60 m2 koszt wykupu gruntu wyniesie: 4,05 zVm2x60
nł = 243 Zł.
II. Nieruchomość przy ul. Wańkowicza 18 o powierzchni 0,1403 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym 10-piętrowym o 59 mieszkaniach i pow.
użytkowej 3076,3 m2.
Grunt został wykupiony od Gminy za 4.568 zł, co w przeliczeniu na 1 m2
gruntu wynosi 3,25 zł.
Na 1 nf mieszkania w tym budynku przypada 4,56 nf gruntu (0,1403
ha;3076,3 nf = 4,56 nf).
Koszt gruntu przypadający na 1 m2 mieszkania wynosi w tym budynku:
4568 zł:3076,3 m2 = 1,48 zł. Na mieszkanie o pow. użytkowej 60 m" koszt
wykupu gruntu wynosi 89 zł.

Podane wyżej przykłady świadczą o tym, że zróżnicowanie obciążeń
członków z tytułu wykupu gruntów pod ich mieszkaniami jest stosunkowo duże
i wynosi od 1,48 zł/m2 mieszkania do 4,05 zł/m2 mieszkania.
Przeciętny koszt gruntu za 1 m? mieszkania wynosi według dotychczasowych wycen 2,73 zł/nf, a po doliczeniu podatku VAT zwiększy się o około 0,48
ztfm*.
Kupno od Gminy prawa własności gruntu pod budynkiem umożliwia
członkom Spółdzielni mieszkającym w danym budynku uzyskanie prawa
własności mieszkania wraz z prawem własności ułamkowego udziału w gruncie i częściach wspólnych budynku. Aby mogło to nastąpić, konieczne jest
zawarcie ze Spółdzielnią stosownej umowy notarialnej. Przedtem jednak Sąd
Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych musi dokonać odpowiednich wpisów
prawa własności gruntów w księgach wieczystych, prowadzonych dla poszczególnych nieruchomości.
Z uwagi na bardzo dużą liczbę spraw prowadzonych jednocześnie w Wydziale Ksiąg Wieczystych, oczekiwanie na dokonanie wpisów prawa własności
Spółdzielni — w odniesieniu do gruntów zakupionych od Gminy Olsztyn
— potrwa prawdopodobnie kilka miesięcy. Spółdzielnia nie ma żadnej możliwości przyspieszenia tej długotrwałej procedury sądowej i dlatego członkowie
zainteresowani nabyciem prawa własności mieszkań wraz z gruniem muszą
uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na pisemną informację ze Spółdzielni
o warunkach i terminie zawarcia umowy.
WYKAZ BUDYNKÓW,
POD KTÓRYMI GRUNTY ZOSTAŁY ZAKUPIONE
LUB ZOSTANĄ ZAKUPIONE DO 30 KWIETNIA br.
1. ul. Orłowicza - 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 21, 23, 29, 33
2. ul. Murzynowskiego-1,2,3,4,5,6,8,10,13,14,15,17,22
3. ul. Barcza-3,8,9,10,11,15,17,19,21,23,25,27,29,31,
14 A
4. ul. Wańkowicza-6, 10,14, 16,18, 20
5. ul. Boenigka - 1 , 1 A, 3,6, 8,10,11,12,13,14,15,17,19,
20,22,24 A-B, 26,28,30,32,34 A-B, 36,38,40,42,44,46,
48, 50, 52
6. ul. Malewskiego-2, 4, 6, 7,9
7. ul. Hanowskiego - 1, 2, 3, 4, 7. 12, 14
8. ul. Burskiego - 8,10,12, 20, 22, 32
9. ul. Pieczewska - wszystkie budynki
10. ul. Jaroszyka - wszystkie budynki
11. ul. Leyka - wszystkie budynki z wyjątkiem 26 rjo 32
12. ul. Herdera - wszystkie budynki z wyjątkiem 2, 4, 20, 26
13. ul. Wiecherta - wszystkie budynki z wyjątkiem 11, 13, 16
14. ul. Kanta - 3, 5, 9, 28, 30, 32, 34, 42, 44, 48
15. ul. Mroza - 8 , 1 6 , 22, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37
16. ul. Janowicza- 19, 21, 22, 24
17. ul. Piotrowskiego - 11
18. ul. Sobocińskiego-1
19. ul. Jezictowlcza-7, 9,13,14.15,16,17,18,19
20. ul. Stramkowskiej-11
21. ul. Gębika-1,2, 3,4, 5,7, 8, 9, 11, 14
22. ul. Turkowskiego - 2, 3, 5, 7, 9, 11
23. ul. Stkiryckiego - 2, 4, 6, 8
24. ul. Żurawskiego - wszystkie budynki
25. ul. Krasickiego - wszystkie budynki
26. ul. Panasa - wszystkie budynki
27. ul. Wachowskiego - wszystkie budynki
Jan Okorski
Wiceprezes ds. ekonomicznych SM „Jaroty"
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Klatki schodowe

Klatki schodowe należą do wspólnego elementu budynku i dlatego Ich wygląd zależy przede wszystkim od poczucia
współodpowiedzialności ich mieszkańców. Jak sami wiemy, stan klatek schodowych na ogół jest nie najlepszy, choć
zdarzają się chlubne wyjątki. Tak było w roku ubiegłym, gdy Rada Osiedla „Jaroty" przeprowadziła konkurs na
najładniejszą klatkę schodową. Zgłoszeń było zastanawiająco mało. Natomiast zupełnie inaczej jest, gdy ogłaszane są
konkursy na najładniejsze balkony. Najwyraźniej łatwiej jest nam zadbać o coś, do czego posiadamy wyłączne prawo, niż
o dobro wspólne, na którego stan mamy zdecydowanie mniejszy wpływ.
Utrzymanie budynku w stanie co najmniej niepogorszonym jesl podstawowym
obowiązkiem każdego zarządcy. Stąd też
Spółdzielnia już od 1983 roku, tj. po 4 latach od zbudowania pierwszego budynku
podejmowała działania konserwacyjne
klatek schodowych, ale w zakresie odpowiadającym wielkości posiadanych środków. Trzeba przy okazji przypomnieć, Że
fundusz remontowy naliczany byt dopiero
od 1991 roku. Oznaczało więc to najczęściej, że działania te odbiegały jednocześnie od oczekiwań zamieszkujących tam
ludzi. Przykładem może być właśnie rok
1983 na Nagórkach, kiedy to w 22 klatkach schodowych (Ortowicza 8, 10, 14,
16, 18) malowanie realizowano tytko do
wysokości pierwszego piętra. Po dwóch
latach przerwy, tj. w roku 1986 powtórzono ten zabieg w 64 klatkach schodowych.
Od roku 1987 klatki malowane były już
w całości i do końca roku 1993 wszystkie
były już po drugim malowaniu licząc, że
pierwsze malowanie wykonane było wraz
z oddaniem budynku do użytku. Trzecie
malowanie klatek schodowych na Nagórkach rozpoczęto w roku 1997, kończąc je
w roku 2001. Na rysunku nr 1 widać
wyraźnie dwie „fale" prac matarskich, położonych względem siebie w odstępie
około 10 lat. Zdarzały się tez

przypadki, że stan klatek schodowych wymagał szybszej interwencji. Było tak w odniesieniu do budynków położonych przy
ul. Ortowicza 2,5,13,33,35; ul. Murzynowskiego 14; Wańkowicza 10 I Barcza 18.
Trudno w tej chwili powiedzieć, jakie były
konkretne powody, dla których musiano
wykonać trzecie malowanie, ale obiektywnie trzeba przyznać, że malowanie klatek
schodowych raz na 10 lat jest zbyt rzadkie. Z tego powodu, jako zachowanie
standardowe, od roku 1998 przyjęto, że
każda klatka schodowa winna być przemalowywana co 6-7 lat,
Jaroty, jako młodsze osiedle, były widownią prac malarskich z pięcioletnim
opóźnieniem w stosunku do Nagórek. Tu
też można zaobserwować falowy przebieg tych prac remontowych, ale zauważyć też można, że druga fala jest wyższa.
Spowodowane to zostało faktem, że starsze budynki, tj. leżące przy ulicach Boenigka (oprócz Boenigka 40, 48, 50, 52, 54),
Pieczewskiej, Leyka, Malewskiego i Jaroszyka wchodziły stopniowo w okres drugiego malowania, natomiast budynki mtodsze, położone przy ulicach Burskiego,
Kanta, Herdera,Wiecherta i Mroza zaczęto przemalowywać po raz pierwszy.
Malowanie klatek schodowych na Pieczewie, najmłodszym naszym osiedlu,

przebiegało według nieco innych reguł.
Falowość akcji remontowych jest tu mniej
wyraźna, bowiem w odróżnieniu od Jarot
i Nagórek, nigdy ich nie przerwano. Pierwsza kulminacja była niższa i zamykała
się w latach 1990-1992, natomiast druga
była już wyraźniejsza i przypadała na lata
1999-2001. Większa wysokość drugiej
fali spowodowana została tym samym
zjawiskiem co na Jarotach, gdyż podczas
drugiego malowania budynków starszych
rozpoczęto pierwsze malowanie^budynków młodszych z ulic: Gębika, Świtycz-Widackiej, Sikiryckfego, TurłcowsWego
i Wachowskiego.
Jak już wspomniano wcześniej, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, od roku 1998 postanowiono zwiększyć częstotliwość malowania klatek schodowych.
Warto jednak, by sami mieszkańcy otoczyli swoje klatki schodowe większą dbałością już nawet nie po to, by zwiększyć
odstępy między malowaniami, ale by dłużej wytrzymywały w lepszym stanie.
Wpływa to przecież na poprawę komfortu
zamieszkiwania w podobny sposób jak
estetyczna elewacja.
dr Roman Przedwojski
Prezes SM „Jaroty"

Liczba malowanych klatek schodowych na osiedlach: Nagórki, Jaroty i Pieczewo w latach 1983-2003

