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LV Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
W dniu 30 maja 2018 r. rozpoczęto obrady LV Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie. Zgodnie ze Statutem otwarcia obrad dokonała przewodnicząca Rady Nadzorczej Bogumiła Gadziała i zapoznała zebranych
z regulaminem obrad, który został przyjęty.
Następnie zarządziła wybory do Prezydium Walnego Zgromadzenia. W wyniku jawnie przeprowadzonych wyborów przewodniczącą
LV Walnego Zgromadzenia została Maria Szwejkowska, natomiast pozostałymi członkami Prezydium zostali wybrani – Jadwiga Gazda
(sekretarz), Ewa Lewczuk (zastępca przewodniczącej) oraz Barbara Grabowska (asesor).
dokończenie na str. 4

Pożar na budowie przy ul. Flisa 2
W środę 6 czerwca 2018 r., kilkanaście minut przed godziną 17.00, na budowie dwóch budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, na stropie garażu podziemnego budynku przy ul. Flisa 2, pojawił się ogień, który szybko objął ułożone na nim
warstwy izolacyjne. Został on w ciągu kilkunastu minut ugaszony przez wezwaną na miejsce zdarzenia Państwową Straż Pożarną.

Wysoka temperatura spowodowała jednak uszkodzenie niektórych elementów zewnętrznych wykończenia budynku. Wymianie podlegać będzie między innymi część stolarki okiennej, stolarki aluminiowej jednego wiatrołapu, rur spustowych oraz docieplenia wiatrołapów
i części południowej elewacji budynku. Należy również usunąć skutki zadymienia niektórych pomieszczeń.
dokończenie na str. 3

Woda i odprowadzanie
ścieków drożeją
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Olsztynie na swojej stronie internetowej poinformowało,
że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku zatwierdził nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Olsztyna.
Taryfa wchodzi w życie po 7 dniach od jej zatwierdzenia,
tj. 14 czerwca 2018 r.
Stawki opłat za wodę i ścieki
Do 13 czerwca 2018 r. cena wody dla gospodarstw domowych – 3,99 zł za 1 m3, cena za odprowadzanie ścieków
5,96 zł/1 m3.
Od 14 czerwca 2018 r. cena wody dla gospodarstw domowych – 4,32 zł/1 m3, cena za odprowadzanie ścieków 6,44 zł/1 m3.
Z powyższego wynika, że cena wody wzrosła o 0,33 zł/1 m3,
tj. 8,27%, natomiast za odprowadzenie ścieków o 0,48 zł/1 m3,
tj. 8,05%.
Stawki te będą obowiązywały do 13 czerwca 2019 r.
W swoim komunikacie PWiK Sp. z o.o. poinformowało, że
za okres obrachunkowy, w trakcie którego weszła w życie nowa
dokończenie na str. 3

Drodzy Czytelnicy
Już od dwudziestu dwóch lat co miesiąc dostarczaliśmy
Państwu bieżących informacji dotyczących funkcjonowania naszej Spółdzielni. Przez ten cały czas staraliśmy się, by ukazujące się informacje, czy to dobre, czy złe były zawsze prawdziwe.
Zaczynaliśmy skromnie od „Informatora” z maja 1997 r.
Zainteresowanie nim skłoniło nas do rozpoczęcia wydawania
miesięcznika od września 1997 r. Do czerwca br. wydaliśmy 266 numerów. Po tych latach postanowiliśmy dokonać jednak zmian, ale
tylko w zakresie formy. Otóż od lipca 2018 r. zaczniemy wydawać
nasz miesięcznik głównie w formie elektronicznej, dostępny na stronie internetowej www.smjaroty.pl wraz ze wszystkimi numerami
archiwalnymi.
Mając na uwadze przyzwyczajenie części Naszych Czytelników do formy papierowej, przez jakiś czas będziemy ją kontynuować
w liczbie 1.000 egzemplarzy miesięcznie, które nie będą już wykładane w sklepach, ale wyłącznie w siedzibach naszych administracji.
W przypadku znacznego spadku zainteresowania formą papierową,
zrezygnujemy z niej w całości.
Wszystkie te zabiegi podyktowane są potrzebą oszczędzania
środków pochodzących od Państwa w ramach opłat eksploatacyjnych. Na początku spodziewamy się zaoszczędzenia ok. 70.000 zł
w skali roku. Liczymy jednocześnie na zrozumienie potrzeby naszych działań.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”
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Czy przy uchwalaniu zmiany ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych minięto się z treścią Konstytucji RP?
W dniu 20 lipca 2017 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2017. 1596), która
weszła w życie 9 września 2017 r. Zmianą objęto 25 przepisów ustaw
dotychczasowych.
Podstawową przesłanką dokonanych zmian była potrzeba dostosowania przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (14. 02. 2012 r.,
27.06.2013 r. i 5. 02. 2015 r.).
Z uwagi na domniemanie licznych naruszeń zasady praworządności przez przepisy omawianej nowelizacji, a w konsekwencji licznych
odstępstw od wzorca prawnego, jakim jest Konstytucja RP, zarówno
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP (ZRSM RP) w Warszawie, którego nasza Spółdzielnia jest członkiem, jak i Krajowa Rada
Spółdzielcza oraz Rzecznik Praw Obywatelskich podjęli wiele inicjatyw
zmierzających do zmiany niniejszej nowelizacji lub chociażby zapoznania szerszego grona zainteresowanych z wątpliwościami powstałymi po
lekturze projektu ustawy:
1. Wystąpienie ZRSM RP z dnia 22 sierpnia 2017 r. do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks
postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze, uchwalonego
przez Sejm RP w dniu 20 lipca 2017 r. [...].
2. Analiza przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze […].
3. Pismo ZRSM RP z dnia 26 września 2017 r. do Rzecznika Praw
Obywatelskich – dr. Adama Bodnara dot. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze […].
4. Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks
postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze, uchwalonego
przez Sejm RP w dniu 20 lipca 2017 r. [...].
5. Wystąpienia do Prezydenta RP z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie niepodpisywania ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo
spółdzielcze […].
Wystąpienia te zaprezentowane zostały w całości w wydawnictwie
ZRSM RP pt. „Mieszkalnictwo” [Nr (11) maj 2018 r. Warszawa]. Zamieszczona tam została także opinia prawna w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP przepisów nowelizowanej ustawy, wydana przez prof. dr.
hab. Marka Chmaja, specjalistę z zakresu prawa konstytucyjnego oraz
prawa administracyjnego.
Na podstawie materiału zebranego w wydawnictwie „Mieszkalnictwo” poniżej przedstawione zostaną najważniejsze uwagi do ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. pod kątem domniemanej niezgodności z Konstytucją RP. Wynika z nich, że naruszenia dotyczyły przede wszystkim:
– art. 2 (zasada demokratycznego państwa prawa),
– art. 12 (wolność tworzenia i działania zrzeszeń),
– art. 31 (zasada ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw),
– art. 32 (zasada równości),
– art. 58 (zasada wolności zrzeszania się),
– art. 64 (prawo do własności),
– art. 75 (polityka sprzyjania zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli).
Konkretne, domniemane odchylenia od Konstytucji przedstawione zostaną poniżej poprzez przywołanie artykułów oraz skróconej ich
treści:
– art. 1 ust. 8 – przepisów ustawy Prawo spółdzielcze w sprawie
wystąpienia, wykluczenia i wykreślenia z rejestru członków spółdzielni
co do zasady nie stosuje się, choć nie dotyczy to założycieli spółdzielni
oraz właścicieli lokalu będących członkami spółdzielni, którym przyznaje
się prawo wystąpienia ze spółdzielni za wypowiedzeniem (art. 1 ust. 8).
Skutkiem wprowadzenia znowelizowanego przepisu staje się brak możliwości wykluczenia ze spółdzielni członka niepłacącego za używanie
lokalu, a to z kolei stanowi naruszenie przepisu dotyczącego wolności
zrzeszania się, gdyż stosunek łączący członka ze spółdzielnią, jako cywilnoprawny, musi mieć charakter dwustronny;
– art. 1 ust. 9 – przepisów Prawa spółdzielczego dotyczących
udziałów i wpisowego oraz konieczności złożenia deklaracji w celu przystąpienia do spółdzielni nie stosuje się. Skutkiem jest brak możliwości
tworzenia w spółdzielni funduszu udziałowego i zasobowego umożliwiających finansowanie działalności spółdzielni, w tym także pokrywania

ewentualnych strat. Narusza to zasadę równości wobec innych branż
spółdzielczych, jak i członków „starych” wobec „nowych”;
– art. 3 ust. 1 – narzuca przynależność do spółdzielni osób posiadających prawo do lokalu lub przysługuje im prawo do roszczenia
o ustanowienie takiego prawa. Narusza to zasadę dobrowolności przynależności do spółdzielni;
– art. 3 ust. 2 – z mocy prawa członkami spółdzielni stają się obydwoje małżonkowie, jeżeli prawo to przysługuje im wspólnie, a przecież
właścicielowi ta sama ustawa pozostawia wybór co do przynależności
do spółdzielni (art. 3 ust. 3¹);
– art. 3 ust. 3¹ – w stosunku do właścicieli lokali nie stosuje się
ogólnej zasady o członkostwie z mocy prawa;
– art. 3 ust. 3² – pominięto członkostwo osoby posiadającej ekspektatywę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Spadkobierca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem na mocy art. 3 ust. 1 pkt. 2, a jednocześnie członkostwa tego nie
przewiduje art. 3 ust. 3², gdyż katalog zamknięty członkostwa z takiego
tytułu nie przewiduje;
– art. 3 ust. 34 – niezgodnie z treścią art. 3 ust. 1, narzucającego
obowiązkową przynależność do spółdzielni osób posiadających m.in.
spółdzielcze prawa do lokalu, pozostawia w tym względzie wybór najemcom lokali. Nie wiadomo także, czy takie członkostwo można wypowiedzieć, czy można być go pozbawionym lub czy jest się członkiem
dożywotnim;
– art. 3 ust. 35 – osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lub ekspektatywa własności mogą wyznaczać spośród siebie pełnomocnika w celu
wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni,
nawet przed uzyskaniem tego członkostwa przez siebie. Mogą więc dać
pełnomocnikowi więcej niż sami posiadają;
– art. 3 ust. 7 – osobom tracącym członkostwo w spółdzielni z powodu utworzenia przez nie wspólnoty mieszkaniowej nadaje się uprawnienia do partycypowania w majątku spółdzielni, jak przy jej podziale.
Przepis ten narusza zwłaszcza art. 64 ust. 1 Konstytucji RP gwarantujący każdemu prawo do własności, a przez jego zastosowanie prawa
takiego pozbawieni zostaną zarówno członkowie pozostający w spółdzielni, jak i sama spółdzielnia;
– art. 1 ust. 8 – uniemożliwienie wypowiedzenia członkostwa osobom, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali. W przypadku lokatorskiego prawa do lokalu w konsekwencji tego przepisu nie będzie
mogło dojść do rezygnacji z tego prawa nawet przez zainteresowanego
członka. Staje się to rodzajem „przypisania do ziemi”. Zwolnić go z tego
stosunku ze spółdzielnią będzie mogła tylko jego śmierć lub prawomocny wyrok sądu o wygaśnięciu tego prawa, a Kodeks cywilny zabrania
przecież tworzenia wieczystych zobowiązań;
– art. 3² – pozbawienie spółdzielni mieszkaniowych funduszy
własnych tworzonych z wpisowego i udziałów poprzez ustanawiania
członkostwa w spółdzielni z mocy prawa;
– art. 16¹ ust. 1 i art. 11 ust. 1¹ – promują niesumiennych członków
uprawnionych do spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania
poprzez roztaczanie nad nimi parasola ochronnego w sytuacji, gdy zalegają oni z opłatami za korzystanie z mieszkania. Dwukrotnie wydłużają
okres bezkarnego zalegania z tymi opłatami, odbierając jednocześnie
spółdzielni=spółdzielcom możliwości rozstania się z osobami żyjącymi
na koszt pozostałych;
– art. 17¹ ust. 6 – nabywca spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu oraz spadkobierca, zapisobiorca i jego licytant stają się członkiem spółdzielni z mocy prawa i mają przy tym niezwłocznie zawiadomić o tym spółdzielnię, ale nie jest to warunek konieczny do uzyskania
członkostwa. Stawia to spółdzielnię w sytuacji braku kontaktu z nowym
członkiem przez bliżej nieokreślony czas. W okresie tym np. nie będzie
można go informować o sprawach dotyczących mieszkania (awarie,
przeglądy, remonty części wspólnej lub o terminie walnego zgromadzenia);
– art. 18 ust. 4 – nakazuje rozliczenie kosztów budowy lokalu
w okresie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. W przypadku konieczności uzupełnienia wkładu budowlanego roszczenie spółdzielni wygasa po upływie tego terminu, natomiast w przypadku nadpłaty roszczenia członka wygasają dopiero z upływem 6 lat;
Zastrzeżenia budzi rażąca dysproporcja między prawami członka
i spółdzielni oraz nierealność terminu trzymiesięcznego. Stanowi to naruszenie istoty wolności i praw, zwłaszcza własności;
– art. 24¹ ust. 3, 4, 5, 6 – przepis wprowadza zasadę rozliczania
środków zgromadzonych na funduszu remontowym z osobami tracącymi członkostwo w związku z utworzeniem przez nie wspólnoty miesz-
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kaniowej w dotychczasowym zasobie mieszkaniowym spółdzielni, jako
z osobami stającymi się współwłaścicielami tych środków.
Przepis jest niewykonalny z uwagi na błąd prawny co do możliwości stania się przez byłych członków współwłaścicielami wierzytelności
o wypłatę środków pieniężnych. Przepis nie rozstrzyga także sposobu
rozliczania prac remontowych trwających w momencie ustania członkostwa.
– art. 27 ust. 2 i 3 – przepis wprowadził podział czynności zarządu dokonywanych przez spółdzielnie w odniesieniu do nieruchomości
wspólnej na przekraczające i nieprzekraczające czynności zwykłego zarządu, tak jakby to miało miejsce, gdyby spółdzielnia zarządzała wspólnotą mieszkaniową, a nie zasobami swoimi, w których znajdują się także
właściciele lokali. Stanowi to naruszenie dotychczasowej linii orzeczniczej i stanowiska Trybunału Konstytucyjnego z dn. 5 lutego 2015 r.
Ponadto uchwalony przepis nie znajdował się w przedłożeniu Sejmu przesłanym w procesie legislacyjnym do Senatu, na co zwracano
uwagę Senatowi w trakcie procedowania, lecz nie wpłynęło to na zmianę jego stanowiska.
– art. 91 § 4 ustawy Prawo spółdzielcze – zabraniający pełnienia
funkcji lustratora spółdzielni mieszkaniowej przez osoby podlegające
członkowi zarządu bądź likwidatorowi spółdzielni mieszkaniowej, a także przez osoby świadczące usługi na rzecz spółdzielni (główny księgowy, radca prawny, adwokat).
Przepis ten ma wadę legislacyjną, gdyż zapis o zakresie pełnienia funkcji lustratora przez osoby podlegające głównemu księgowemu
został przez Senat odrzucony, a pomimo tego stał się treścią uchwały
Sejmu.
Ograniczenie dostępu do funkcji lustratora wszystkim pracownikom spółdzielni, a także radcom prawnym, adwokatom i księgowym
stanowi naruszenie art. 65 ust. 1 Konstytucji RP o wolności wyboru i wykonywania zawodu:
– art. 93a § 1 – zarówno uprawnienia ministra właściwego do
spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa z uprawnieniami Krajowej Rady Spółdzielczej lub
związków rewizyjnych w zakresie żądania informacji, danych i dokumentów oraz dokonywania oceny zgodności z prawem i gospodarności
dokończenie ze str. 1
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działalności spółdzielni. Stanowi to ograniczenie wolności działalności
gospodarczej bez wystarczającego usprawiedliwienia ważnym interesem publicznym;
– art. 4 – dotyczy przepisu umieszczonego w art. 4 ustawy zmieniającej ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, który pozbawia członkostwa osoby, którym przysługuje ekspektatywa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz członków oczekujących na zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych, co stanowi naruszenie praw słusznie nabytych
(dot. osób przyjętych w poczet członków przed rokiem 1990, posiadających książeczki mieszkaniowe);
– art. 6 – dotyczy przepisu wprowadzonego ustawą zmieniającą
ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, pozwalającego rozliczać fundusz remontowy ze spółdzielnią osobom, które przestały być członkami
spółdzielni przed wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego
(z dn. 5 lutego 2015 r.). Działanie przepisu wstecz narusza zasady przyzwoitej legislacji oraz zaufania do prawa;
– art. 7 ust. 1 – dotyczy przepisu wprowadzonego ustawą zmieniającą ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim
mają roszczenie do spółdzielni o ustanowienie spółdzielczego prawa do
mieszkania, jakie osoba ta utraciła, jeżeli po dniu wejścia ustawy w życie
spłaci całe zadłużenie wraz z odsetkami albo spłaciła je wcześniej;
– art. 12 – przepis z ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadza bardzo krótkie vacatio
legis (14 dni). Z uwagi na to, że znowelizowana ustawa w sposób zasadniczy zmienia przepisy dotyczące nabywania i utraty członkostwa,
kwestie dotyczące zarządzania nieruchomościami, funkcjonowania
funduszy spółdzielni oraz dysponowania majątkiem, to przy tak krótkim
okresie adaptacyjnym naruszane jest zaufanie do państwa i uchwalanego prawa.
Pomimo licznych zastrzeżeń zgłaszanych do omawianej zmiany,
nie należy spodziewać się szybkiego rozstrzygnięcia tych dylematów,
gdyż Trybunał Konstytucyjny rozpatruje skargi w kolejności ich wpływu,
a z tego, co wiadomo, żaden uprawniony organ skargi takiej jeszcze nie
wniósł.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

Pożar na budowie przy ul. Flisa 2

W wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń – w tym czasie na stropie garażu ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie były prowadzone
żadne prace, a w sprawie ustalenia przyczyny tego zdarzenia trwa dochodzenie.
Kontrola przeprowadzona w piątek przez przedstawiciela Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wykazała, że na skutek działania ognia żadne elementy konstrukcyjne budynku nie zostały naruszone i budowa może być kontynuowana.
Generalny wykonawca zapewnia, że prace naprawcze zostaną rozpoczęte niezwłocznie po ustaleniu z przedstawicielem ubezpieczyciela zakresu szkód, a jednocześnie dołoży wszelkich starań, aby nie wpłynęły one na termin przekazania mieszkań przyszłym lokatorom.
Krzysztof Gryciuk – inspektor SM „Jaroty”

Ogłoszenia mieszkaniowe
Sprzedam mieszkanie własnościowe spółdzielcze o pow. 36 m²,
IX piętro, ul. Wańkowicza. Cena 160 tys. zł. Tel. 504 258 058.
Zamienię M-4 – osiedle Jaroty na domek jednorodzinny.Tel. 795 707 681
Zamienię mieszkanie o pow. 38 m², bezczynszowe w Dobrym
Mieście na 3-pokojowe w Olsztynie, na Jarotach lub Pieczewie.
Tel. 788 285 317.
Sprzedam własnościowe mieszkanie o pow. 48 m², do remontu,
II piętro, na Jarotach. Tel. 500 373 708.
Sprzedam M-4 o pow. 60,4 m², Nagórki, ul. Orłowicza – lub zamienię
na mniejsze o pow. 30 – 40 m², z dopłatą, na parterze, I lub II piętrze,
ewentualnie w budynku z windą na wyższym piętrze. Tel. 518 197 466.
Sprzedam M-4 na Nagórkach o pow. 60,4 m², ul. Murzynowskiego 6.
Tel. 504 502 783.
Sprzedam mieszkanie o pow. 60,02 m², IV piętro, przy ul. Wańkowicza. Tel. 506 345 642.
Kupię dom w Olsztynie. W rozliczeniu może być mieszkanie w nowym budownictwie na Nagórkach. Tel. 733 711 381.
Lokatorskie mieszkanie – 2 pokoje o pow. 44,7 m² – ZBLiT, przy
ul. Dworcowej, III piętro, do remontu – zamienię na 2-pokojowe do
35 m², I piętro lub wysoki parter. Tel. 505 958 350.
Osoby starające się o zamianę mieszkania mogą umieścić bezpłatne ogłoszenie w naszym miesięczniku. Zgłoszenia
pisemne przyjmuje sekretariat SM „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9.
Ogłoszenia zamieszczamy również na naszej stronie internetowej: www.smjaroty.pl

Woda i odprowadzanie
ścieków drożeją

dokończenie ze str. 1

taryfa, należność za wodę i ścieki naliczana będzie proporcjonalnie do zużycia wody i czasu przed i po wejściu w życie nowej
taryfy.
Przepisy dotyczące wprowadzania nowych taryf nie
uwzględniają zapisów w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych zgodnie z którymi, w przypadku zmiany wysokości opłat na
pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, spółdzielnia jest
obowiązana zawiadomić osoby uiszczające te opłaty co najmniej
na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie
później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin,
a informacja o zmianie cen za wodę i odprowadzanie ścieków
jest dostępna nie wcześniej niż 7 dni przed jej wprowadzeniem.
Wobec powyższego rozliczenie wody za II kwartał br. w naszej Spółdzielni zostanie dokonane po „starych cenach”, a powstały niedobór między przychodami a kosztami z tego tytułu
zostanie włączony do wyniku rocznego poszczególnych nieruchomości i w przyszłym roku będzie miał wpływ na wysokość
stawki eksploatacyjnej.
mgr Jolanta Piechocka
Wiceprezes ds. ekonomicznych SM „Jaroty”

4
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LV Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

Po przegłosowaniu poprawek do porządku obrad, zgłoszonych przez członków Spółdzielni, został on przyjęty wraz z uzupełnieniem o punkt pn. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez grupę członków.
Kolejnym punktem programu było dokonanie wyboru członków komisji:
– mandatowo-skrutacyjnej – Antoni Gierszewski, Katarzyna Tabak, Ewa Janczewska, Maciej Wierzbowicz, Henryka
Domasiewicz;
– wyborczej – Halina Wysocka-Borejszo, Danuta Zabielska, Bodgan Zdanowicz;
– wnioskowej – Tomasz Radliński, Jarosław Prawdzik,
Kazimierz Stępień;
– statutowej – Kamila Cieślińska, Agnieszka Gieczewska, Maria Obolewicz, Jarosław Kulbicki, Olga Nowosad,
Roman Szostek, Dorota Kordala, Marek Zembrzuski.
Po zamknięciu części organizacyjnej Walnego Zgromadzenia przystąpiono do realizacji części merytorycznej. Zapoznano
więc zebranych ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. W końcowej części sprawozdania przewodnicząca RN zawnioskowała do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdań z działalności Spółdzielni za 2017 rok,
sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz o udzielenie absolutorium członkom Zarządu. Po jego wysłuchaniu dwóch członków
zabrało głos w sprawach niedotyczących treści sprawozdania,
a jeden członek złożył do protokołu swoje pisemne oświadczenie. Po zakończeniu dyskusji zebrani w głosowaniu przyjęli sprawozdanie Rady Nadzorczej. Następnie wysłuchano sprawozdania z działalności Spółdzielni i sprawozdania finansowego za rok
2017.
W trakcie dyskusji w zakresie treści sprawozdań pytano
o stan zadłużenia konkretnej nieruchomości oraz o stan środków finansowych na koniec ubiegłego roku. Po wyjaśnieniach
członków Zarządu i zamknięciu dyskusji obydwa sprawozdania
zostały przyjęte.
W kolejnym punkcie programu zebrani zapoznali się z projektem podziału nadwyżki bilansowej sprowadzającym się do
tego, że kwotę nadwyżki w wysokości 1.832.424,37 zł, po przyjęciu uchwały, podzielono w następujący sposób:
– na częściowe pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym
członków – 1.569.426,67 zł;
– na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami powstałej
na działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej – 262.997,70 zł.
Po odczytaniu przez przewodniczącą Rady Nadzorczej
Bogumiłę Gadziałę listu polustracyjnego z działalności inwestycyjnej prowadzonej przez Spółdzielnię w roku 2017, do której to
działalności Związek Rewizyjny nie wnosił uwag, został on przyjęty przez zebranych.
Na LV Walnym Zgromadzeniu odbyły się wybory uzupełniające do dwóch organów samorządowych Spółdzielni, ze względu na
pojawienie się dwóch wakatów przed upływem kadencji tych organów. I tak na miejsce dotychczasowego członka RN Władysława
Bystrego wybrana została Marzena Skryniuk, natomiast na miejsce Danuty Lech, radnej Rady Osiedla „Nagórki”, wybrana została
Grażyna Poczta. Wakaty uzupełnione zostały do końca obecnej
kadencji obydwu organów, tj. do połowy roku 2019.
Kolejne trzy punkty programu dotyczyły zbycia trzech nieruchomości na rzecz podmiotów zewnętrznych. Pierwsza nieruchomość położona jest przy ul. Boenigka 7. Chodzi tu o część działki
i pawilon po „Raście”. Od ogłoszenia upadłości firmy „Rast”, tj. od
roku 2013, pawilon stanowi pustostan. Pomimo ośmiokrotnych
prób zbycia tej nieruchomości, po dzień dzisiejszy nie udało się

Przewodnicząca RN Bogumiła Gadziała odczytała list polustracyjny z działalności inwestycyjnej Spółdzielni w roku 2017

Prezydium LV Walnego Zgromadzenia

Komisja statutowa

Komisja mandatowo-srkutacyjna
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pomyślnie zakończyć postępowania przetargowego. Jednocześnie od czterech lat trwa procedura zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z przeznaczenia usługowo-handlowego na mieszkaniowy i także dotychczas nie zakończona. Chcąc więc uniknąć dalszych kosztów podatkowych, postanowiono wystąpić o zgodę na zbycie tej nieruchomości.
Drugą nieruchomością jest działka o powierzchni 37 m², położona przy ul. Hanowskiego 5. O jej nabycie wystąpiła Wspólnota Mieszkaniowa w celu poprawy warunków zagospodarowania
poprzez realizację zatoki parkingowej. Działka, z uwagi na małą
powierzchnię i niekorzystny kształt, była zbędna i stąd wniosek
o zgodę na jej zbycie.
Trzecią nieruchomością jest część lokalu o pow. 4,8 m².
Omawiana część lokalu położona jest w obrębie budynku będącego własnością NZOZ Olsztyńscy Ortopedzi Sp. z o.o. w Olsztynie, przy ul. Herdera 10, do której w efekcie przebudowy Spółdzielnia utraciła dostęp. Przedmiotem zbycia jest także udział
w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej odpowiadające powierzchni
części omawianego lokalu. Ponieważ w interesie Spółdzielni jest
zbycie nieprzydatnej nieruchomości, stąd wniosek do Walnego
Zgromadzenia o zgodę na jej sprzedaż.
Następnie przystąpiono do omawiania głównego punktu tego
zebrania, a więc do zmian w Statucie Spółdzielni, podyktowanych głównie potrzebą dostosowania jego treści do ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych […].
Przed omawianiem zmian do Statutu odczytane zostały
dwa projekty uchwał zmieniających. Jedna z poprawek zgłoszona przez grupę członków dotyczyła sposobu procedowania. Chodziło mianowicie o głosowanie każdej zmiany osobno, ale ponieważ przepadła w głosowaniu, więc przyjęto głosowanie całości
po omówieniu każdej ze zmian osobno. Następnie przystąpiono
do głosowania nad poprawkami do projektu uchwały w sprawie
Statutu zgłoszonej przez Zarząd Spółdzielni. Poprawki mające
głównie charakter porządkowy zostały zgłoszone przez członka
Zarządu, będącego także członkiem spółdzielni. Poprawki zostały przez zebranych przyjęte. Następnie głosowano nad poprawkami do uchwały zgłoszonymi przez jednego z członków. Proponowane poprawki przepadły w głosowaniu.
Po wprowadzeniu poprawek do projektu Statutu wszystkie
zapisy proponowane przez Zarząd zostały omówione przez radczynię prawną mec. Genowefę Kmieć-Baranowską, przy jednoczesnym wyświetlaniu na ekranie pełnej treści propozycji. Projekt
Statutu w wersji zaproponowanej przez Zarząd uzyskał kwalifikowaną większość głosów. W następnej kolejności głosowano
nad projektem uchwały w sprawie zmian Statutu w wersji zaproponowanej przez grupę członków. W wyniku głosowania projekt
uchwały został odrzucony.
Po zamknięciu głosowań nad Statutem poinformowano zebranych o nadaniu tytułu „Chorąży SM „Jaroty” i odznaczeń następującym osobom: Alinie Cichowskiej, Zdzisławowi Ratajczakowi, Danucie Zabielskiej, Joannie Zawadzkiej, Jadwidze
Ziembińskiej, Zdzisławowi Abłamowi, Sławomirowi Rogozińskiemu, Wojciechowi Michałowskiemu, Markowi Kamoli,
Jarosławowi Prawdzikowi, Grażynie Puchalskiej.

DYŻURY

5

Komisja wyborcza

Komisja wnioskowa

W kolejnym punkcie programu przedstawiono wniosek RN
o przyznanie przez Walne Zgromadzenie tytułu „Chorąży SM
„Jaroty” następnej grupie członków, tj: Danucie Wójcik-Kozłowskiej, Jadwidze Deszkiewicz, Stanisławowi Szydlikowi, Joannie Sulewskiej, Annie Dobosz i Markowi Zembrzuskiemu.
Po przegłosowaniu powyższej propozycji osoby te otrzymają odznaczenia na Walnym Zgromadzeniu w roku 2019.
Na podstawie sprawozdania RN, przyjętego w początkowej
części Walnego Zgromadzenia, zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium wszystkim członkom Zarządu za rok 2017.
Po tym punkcie programu przystąpiono do głosowania nad
czternastoma projektami uchwał zgłoszonymi przez członków,
które jednak z uwagi na swoją treść nie mogły być powiązane
z wcześniej przyjętym porządkiem obrad. Uchwały zostały odrzucone przy braku głosów popierających.
Ze sprawozdania komisji wnioskowej wynikało, że wpłynął
do niej jeden wniosek dotyczący stanu technicznego budynku
przy ul. Mroza 10. Zgłoszona sprawa nie leżała w kompetencji
Walnego Zgromadzenia i dlatego w celu rozpatrzenia została
skierowana do Zarządu.
Z uwagi na brak wolnych wniosków obrady zamknięto.
dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodnicząca Rady Nadzorczej – Bogumiła Gadziała.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt)
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15. 00–17. 00.
Najbliższy dyżur: 16 lipca 2018 roku – pełni Andrzej Szmitkowski

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka i wiceprezes
ds. technicznych inż. Piotr Wałecki przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14. 00–17. 00
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.
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Konkurs Poetycki „Piękne słowa”
9 czerwca br. w Klubie Kultury „Na Górce” odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu Poetyckiego „Piękne słowa”, w którym udział wzięli młodzi poeci – uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
Jury w składzie: prof. Zbigniew Chojnowski, dr hab.
Joanna Szydłowska, prof. UWM, dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM – po analizie przedstawionych pakietów
wierszy wyłoniło następujących laureatów: I miejsce – Agnieszka
Ruszkiewicz, Społeczne Gimnazjum 101, opiekun Małgorzata
Siergiej; II miejsce – Jakub Świdziniewski, I Liceum Ogólnokształcące; III miejsce – Ewa Jachowicz, Szkoła Podstawowa
Nr 13, opiekun Dorota Szczerbińska-Łojko.
Ponadto jury przyznało trzy równorzędne wyróżnienia:
Amelia Borko, Szkoła Podstawowa Nr 23 Mistrzostwa Sportowego, opiekun Joanna Ulatowska-Letko; Martyna Przybylska,
Szkola Podstawowa Nr 311, Milena Połucha, Szkoła Podstawowa Nr 34.
Konkurs Recytatorski

Turniej Jednego Wiersza
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zorganizowany przez Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” przy współorganizacji Rady Osiedla „Nagórki” SM „Jaroty” Turniej Jednego Wiersza był okazją do podkreślenia obchodów ustanowionego przez UNESCO w 1999 r., a obchodzonego 21 marca Światowego Dnia Poezji, którego główną ideą jest popularyzacja pisania, czytania i publikowania poezji.
Finał konkursu odbył się 9 czerwca br. w Klubie Kultury „Na Górce”.

Jury w składzie: Iwona Łazicka-Pawlak – przewodnicząca, Magdalena Marek – członek i Tadeusz Sobczak – członek przyznało nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:
Młodzież szkół średnich: I miejsce – Alicja Stachulska, I Liceum Ogólnokształcące.
Młodzież kl. VII i gimnazjów: I miejsce – Jakub Tomaszek, Społeczne Gimnazjum Nr 101, II miejsce – Julia Stolarska, Społeczne Gimnazjum Nr 101, III miejsce – ex aequo zajęły: Amelia Skorupska, Szkoła Podstawowa Nr 23 i Alicja Wrotek, Społeczne Gimnazjum Nr 101.
Uczniowie kl. IV–VI: I miejsce – Jakub Szostawicki, Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 101, II miejsce – Maria Kokorniak, Społeczna
Szkoła Podstawowa Nr 101, III miejsce – ex aequo zajęli: Pola Blanda, Spoleczna Szkoła Podstawowa Nr 101 i Bartosz Brzeziński, Szkoła
Podstawowa Nr 34.
Wyróżnienie: Aleksandra Witalska, Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 101.
Uczniowie kl. I–III: I miejsce – Hanna Kotkowicz, Spoleczna Szkoła Podstawowa Nr 101, II miejsce – Julia Hałań, Szkoła Podstawowa
Nr 34, III miejsce – Oliwia Pastuszak, Szkoła Podstawowa Nr 34. Wyróżnienie: Michał Twardowski, Szkoła Podstawowa Nr 30, Michał
Kaliszewski, Szkoła Podstawowa Nr 25, Aleksander Ejsymont, Szkoła Podstawowa Nr 25.

Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”

To mapka - plakat: Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Olsztyna. Ważne zasady bezpieczeństwa, telefony i sygnały.
Wytnij tę kartkę, zachowaj i korzystaj w potrzebie! 
Czerwiec 2018 r. Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz
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XX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

Rodzinny festyn w Szkole Podstawowej Nr 33
Festyn „Mama, tata i ja” odbył się 28 maja 2018 roku na terenie szkoły i boiska OSiR. Współorganizatorem imprezy była Rada
Osiedla „Pieczewo”. W imieniu szkolnej społeczności gości i uczestników festynu powitała Edyta Balbuza-Szarota, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 33, która podkreśliła wartość aktywnego wypoczynku. Życzyła wszystkim dobrej i bezpiecznej zabawy. Edyta
Markowicz – pełnomocnik wojewody ds. rodziny – odczytała list Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Artura Chojeckiego. Pan
Wojewoda wyraził uznanie dla kolejnego, integracyjnego spotkania uczniów naszej szkoły, ich rodziców i mieszkańców Pieczewa.
Na gości czekało wiele atrakcji. Uczniowie i nauczyciele ze
Szkoły Muzycznej CASIO zaprezentowali program muzyczny. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zorganizowało zawody sportowe,
chodzenie po linie i pokaz żonglerki. Dużym powodzeniem wśród
najmłodszych cieszyła się chusta Klanzy. Akademia Młodych Orłów
odbyła pokazowy trening i mecz piłki nożnej. Dużą popularnością
cieszyło się stoisko Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
gdzie można było zbadać zawartość tlenku węgla w wydychanym
powietrzu. Prowadzono akcję informacyjną na temat szkodliwości
używania dopalaczy i palenia tytoniu. Zaprezentowano także program „Bezpieczne wakacje”.
Uczestnicy festynu mogli wziąć udział w wielu konkurencjach
sportowych, m.in.: pchnięciu kulą, grze w ringo, żonglerce tenisowej, rzutach do kosza, skokach przez dużą skakankę, kręglach
wodnych, biegach w workach, przeciąganiu liny, hula-hop i toczeniu
piłki lekarskiej. Wielu sportowych wrażeń dostarczył rowerowy tor
przeszkód, a także turnieje piłki siatkowej i piłki nożnej. Nie mogło
zabraknąć atrakcji dla najmłodszych. Na dzieci czekały gry i zabawy
zręcznościowe, łowienie rybek, tworzenie biżuterii, twister, malowanie na kartonie i sztalugach, gry planszowe, kącik czytelniczy i wiele
innych atrakcji. Strefa Przygody przygotowała animacje, duże bańki
mydlane, tunel animacyjny i balonowe zwierzaki. Zapewniła także
najmłodszym malowanie twarzy.
Uczestnicy imprezy mogli spróbować smakołyków, m.in. bigosu, owoców i lodów. Na deser serwowano ciasta upieczone
przez dzieci i rodziców. Podczas festynu można było wziąć udział
w konkursie NIVEA „Podwórko talentów” i zagłosować na naszą
szkołę.

Organizatorzy dziękują sponsorom i instytucjom, które włączyły
się w przygotowanie festynu i dbały o nasze bezpieczeństwo: Strefie Przygody, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Radzie Rodziców
SP 33, Komendzie Miejskiej Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Szkole Muzycznej CASIO. Specjalne podziękowania składamy nauczycielom SP 33 oraz wszystkim, którzy
zaangażowali się w organizację imprezy. Gościom i uczestnikom
dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę.
Dariusz Szafranek

„Dzień Rodziny” na osiedlu Nagórki
W dniu 26 maja br. na placu przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” na osiedlu Nagórki odbył się festyn pn. „Dzień Rodziny”,
którego organizatorem była Rada Osiedla „Nagórki” oraz Klub Kultury „Na Górce”.
Niestety, deszczowa pogoda nie zachęcała do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu, jednak chętnych do uczestnictwa
w festynie nie brakowało. Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji,
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Na początku swój talent taneczny zaprezentowała grupa
tańca nowoczesnego ze Szkoły Podstawowej Nr 25, której tre-

nerem jest Mariola Sudzińska. Młode tancerki, nie zważając
na krople deszczu, przedstawiały układy taneczne rozgrzewając
swoimi uśmiechami trochę zziębniętą publiczność. Potem zaprezentowały się przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola Nr 32.
W końcu zrobiło się bardziej tanecznie i muzycznie, do czego
przyczynili się również młodzi wirtuozi gitary ze szkoły Marcina
Stanczewskiego.
W tym roku z dziećmi zaprzyjaźnił się Minionek, który wprowadził wszystkich dużych i małych w świat zabawy i konkursów.
Można było spróbować swoich sił w rzucaniu do celu lub zbijaniu
wiszących butelek, zdobywając liczne nagrody.
Imprezie towarzyszyły pokazy udzielania pierwszej pomocy
przez ratowników medycznych oraz mierzenie ciśnienia. Chętni
mogli wsiąść za kierownicę policyjnego radiowozu oraz zasięgnąć porad u przedstawicieli Policji.
Mimo niesprzyjającej aury dzieci wracały do domu uśmiechnięte i „wybawione” na dmuchanych zjeżdżalniach oraz z nagrodami i słodkościami.
Można by rzec, zabawa była mokra, ale udana, a wszystko dzięki naszym sponsorom: MPEC – Olsztyn, Społem PSS
Olsztyn, „VIP” K. Dachowski, „Victoria” T. Biała, którym serdecznie dziękujemy, a także wszystkim zaangażowanym w organizację festynu. Do zobaczenia za rok!
Ewa Janczewska

