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W NUMERZE PUBLIKUJEMY SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2016 R.

Z

arząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie, zaprasza Członków Spółdzielni na X Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”, które odbędzie się w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36.
Terminy poszczególnych części:
1.
Część nr 1
05.06.17 r.
2.
Część nr 2
06.06.17 r.

godz. 1630
godz. 1630

3.

Część nr 3

07.06.17 r.

godz. 1630

4.
5.
6.

Część nr 4
Część nr 5
Część nr 6

08.06.17 r.
12.06.17 r.
13.06.17 r.

godz. 1630
godz. 1630
godz. 1630

Osiedle „Kijowska”
Osiedle „Poraje”
Osiedle „Erazma”
Członkowie Oczekujący
Osiedle „Generalska”
Osiedle „Jagiellońska”
Osiedle „Targówek”

Porządek obrad X Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad X Walnego Zgromadzenia.
4. Wybory Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 roku wraz z omówieniem realizacji kierunków rozwoju Spółdzielni w latach 2015 - 2019.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.
7. Dyskusja nad pkt. 5, 6.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 rok,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
e) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań,
f) wyboru delegatów na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych RP,
g) zbycia nieruchomości.
9. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Rady Nadzorczej.
10. Omówienie spraw i problemów osiedlowych - dyskusja.
11. Zakończenie obrad.
reklama

W

pierwszym półroczu bieżącego
roku Rada Nadzorcza RSM „Praga”
obradowała na pięciu posiedzeniach Plenarnych. Poprzedzone one były posiedzeniami
Prezydium, które organizuje pracę całej
Rady oraz posiedzeniami Komisji problemowych, które opiniują tematy przewidziane w porządkach obrad Rady Nadzorczej.
Między innymi Rada Nadzorcza podjęła
uchwały w sprawach:
 przyjęcia sprawozdania finansowego
Biura Zarządu za 2016 r.,
 rekomendowania X Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółdzielni za 2016 r.,
 rekomendowania X Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 r.
 przyjęcia wykonania planu eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielni za 2016 r.,
 przyjęcia Regulaminu użytkowania ogródków przydomowych w RSM „Praga”,
 przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji w 2016 r. „Wieloletniego rzeczowego planu inwestycji Spółdzielni
w zakresie budownictwa mieszkaniowego na lata 2015 - 2019”,
 przyjęcia znowelizowanych „Zasad najmu lokali użytkowych w RSM „Praga”,
 przyjęcia wykonania planu remontów
nieruchomości Spółdzielni w 2016 r,
 przyjęcia „Planu zadań inwestycyjnych Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” na 2017 r.”,

 terenowo-prawnych dotyczących słu-

żebności przesyłu w związku z przebudową linii elektroenergetycznych, przebudową przyłącza sieci ciepłowniczej,
 członkowskich i mieszkaniowych dot.
wykreślenia z rejestru członków wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu lub wykluczenia ze
Spółdzielni w związku z zaległościami
w opłatach czynszowych.
Ponadto Zarząd RSM „Praga” na posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej
przedstawił informacje m.in. na temat:
 stanu regulacji gruntów i prowadzonych w tym zakresie prac,
 stanu zadłużeń czynszowych i windykacji
zadłużeń czynszowych lokali mieszkalnych
i użytkowych, (szerzej w artykule na str. 7).
 projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy
Prawo spółdzielcze,
 sposobu realizacji postulatów i opinii
zgłoszonych podczas trwania obrad IX
Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”.
Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
Zarząd przedstawia sprawy obejmujące bieżącą działalność spółdzielni. Omawiane są bieżące sprawy eksploatacyjne z zakresu prowadzonych przetargów na prace remontowe,
inwestycyjne z zakresu postępu prac budowlanych w nowych inwestycjach, terenowo
prawne i inne aktualnie się odbywające.
Marek Borkowski
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To już pewne! Powstanie Trakt Praski - kładka łącząca Pragę z Powiślem.
Rozpoczęcie budowy planowane jest na rok 2018. Projekt na połączenie
dwóch brzegów Wisły ma pochłonąć aż 30 mln zł i być przeznaczony
wyłącznie dla pieszych i rowerzystów! Ścieżka pieszo -rowerowa połączyłaby
ulicę Karową poprzez kładkę nad Wisłą z ulicą Okrzei oraz dalej z ulicą
Ząbkowską i Kawęczyńską.

Z

ałożeniem pomysłodawców jest połączenie obu brzegów Wisły co bezapelacyjnie będzie impulsem dla rozwoju
Pragi Północ, a tym samym wspomoże
proces jej rewitalizacji. Głównym założeniem Traktu Praskiego byłoby połączenie
warszawskiego Starego Miasta i Krakowskiego Przedmieścia z Pragą Północ. Nowy trakt z pewnością ożywiłby wschodnią część miasta, gdyż spacerowicze
z Traktu Królewskiego mogliby przenieść się do kawiarni na ul. Ząbkowskiej,
odwiedzić Muzeum Warszawskiej Pragi
czy budowane Muzeum Polskiej Wódki.

Kładka miałaby długość 400 m i pełniła funkcję komunikacyjną i widokową.
Sam projekt jest niezwykle innowacyjny.
Znalazło się w nim bowiem także miejsce dla punktów usługowych. Według
założeń zostałyby one umiejscowione
w budynku, będącym częścią mostu.
Według pomysłodawców stanowiłoby to
dodatkowe uatrakcyjnienie ciągu pieszego prowadzącego na Pragę.
Stołeczny ratusz ogłosił konkurs architektoniczny na most, którym piesi i rowerzyści
będą mogli pokonać Wisłę miedzy Starym
Miastem, a Pragą. Celem Konkursu jest
wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, wizualnym, użytkowym,
komunikacyjnym i ekonomicznym koncepcji architektonicznej mostu pieszorowerowego. Zwycięski projekt otrzyma
nagrodę 100 tys. zł i prawo do podpisania
umowy z miastem. - Chcemy zaprosić duże
grono osób wybitnych z Europy i ze świata.
Liczymy na to, że projekt będzie niesztampowy i stanie się nową ikoną Warszawy mówił wiosną 2016 roku ówczesny wiceprezydent miasta odpowiedzialny za inwe-
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stycje Jacek Wojciechowicz. - Chcemy
stworzyć coś na poziomie Krakowskiego
Przedmieścia, tylko już nie wzdłuż Wisły.
Coś, co będzie łączyło centralne części Warszawy, gdzie mieszkańcy będą równie chętnie chodzili jak po Starym Mieście, Ząbkowskiej czy Targowej - wskazywał. Na
budowę kładki na wysokości ulic Karowej
i Okrzei, do 2019 r. stolica chce przeznaczyć
od ok. 30 mln zł nawet do 90 mln zł. Podobnego obiektu nie ma. Warszawa ma kilka
mostów drogowych i kolejowych, ale brakuje przeprawy, która miałaby spacerowy
charakter. Według niektórych społecznych

projektów nowy most mógłby mieć punkty
gastronomiczne i usługowe, stałby się więc
rzeczywiście miejskim deptakiem. Architekci, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie mogli składać zgłoszenia do
20 stycznia. W ciągu następnych 25 dni ci,
którzy spełnili wymagania formalne zostali
zaproszeni do konkursu. Termin składania
prac upłynął 8 maja 2017 roku. Jury konkursowe oceniali prace według trzech kryteriów. Po pierwsze oceni atrakcyjność formy
i funkcjonalność rozwiązań w kontekście
połączenia mostu z otoczeniem (40 proc.).
Drugim kryterium była jakość i oryginalność rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych
(30 proc.). Trzecim - uwarunkowania finansowe realizacji (30 proc.).
To już kolejna informacja dotycząca zagospodarowania Wisły, która z pewnością uatrakcyjni życie mieszkańców zarówno prawobrzeżnej, jak i lewobrzeżnej części Warszawy. Bezapelacyjnie Praga zyska, a razem z nią mieszkańcy stolicy, którzy łatwiejszy i szybszy
sposób będą mogli poznać te wyjątkową część
miasta, która z pewnością jest tego warta.
Joanna Golecka

E

razma to jedyne spośród licznych
osiedli RSM „PRAGA”, które
prowadzi
działalność
społecznokulturalną, nie posiadając własnego
klubu. Jak z tego faktu wynika, w Radzie Osiedla pracują zwykli ludzie,
wykonujący znane zawody, którzy
jednocześnie wykorzystując intuicję,
życzliwość i chęć niesienia pomocy
innym, pracują społecznie (niektórzy
od wielu lat) na rzecz osiedla i jego
mieszkańców. Nie ma wśród nich specjalistów-animatorów kultury, ale od
lat starają się w swej działalności aranżować konkursy, których głównym
celem jest integracja społeczności lokalnej oraz uwrażliwianie (zwłaszcza
najmłodszych) na piękno tarchomińskiej „Małej ojczyzny”.
Od lat (z dużym zainteresowaniem
obserwowany przez mieszkańców) jest
prowadzony konkurs „Osiedle w kwiatach - konkurs na najpiękniejszy
ogródek, balkon i loggię”. Dzięki
niemu także społeczność lokalna angażuje się w dekorowanie, aranżowanie
i upiększanie osiedla, co sprawia, że
mieszkańcy czują się tutaj gospodarzami, stają się odpowiedzialni za otoczenie. Jednocześnie konkurs ten ma
funkcję estetyczną i terapeutyczną.
Pasjonaci są doceniani za to, co robią,
nie tylko podczas spotkania w lokalu
administracji. W siedzibie administracji uwieczniono piękno natury, wyczarowane przez mieszkańców i urządzono mini-wystawę fotograficzną, której

tematem stały się najpiękniejsze balkony i ogródki naszych sąsiadów. Co
roku również konkurs wpisuje się
w kulturowe wydarzenia Warszawy,
co skutkuje kolejnymi pomysłami
związanymi z lokalną architekturą
ogrodową. W 2016 roku w trakcie
uroczystego rozdania nagród została
zainicjowana ceremonia wspólnego
sadzenia krzewów, czego symbolem
było posadzenie przez Prezesa Andrzeja Półrolniczaka (przy pomocy
mieszkańców) przepięknej magnolii,
która została nazwana Aleksandrą I.
Imię miało upamiętnić patrona osiedla
Kamińskiego. W 2017 roku konkurs
wzbogaci się o współudział w projekcie varsavianistycznym Warszawskich
Inicjatyw Edukacyjnych pt.: "Kiedy
znów zakwitną białe bzy czyli literackie historie parków i ogrodów warszawskich". Nowa formuła konkursu
być może będzie miłą niespodzianką
dla mieszkańców osiedla Erazma i na
nowo zaowocuje zaangażowaniem
pasjonatów ogrodów - nie tylko tych
wielkich, ale także tych małych, przydomowych. Członkowie Rady Osiedla
Erazma serdecznie zapraszają do
uczestniczenia w tej formule, zgodnie
ze znanymi słowami utworu „Pamiętajmy
o ogrodach”. Już wiosna przecież...
Ewa Skrońc-Bielak

O

d lipca br. ulegają zmianie przepisy dotyczące sposobu selektywnego zbierania odpadów. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 19), które wchodzi w życie z dniem
01.07.2017 r., w całym kr aju ustanawia się selektywne zbieranie odpadów z podziałem na pięć frakcji:
1) papier,
2) szkło,
3) metale,
4) tworzywa sztuczne,
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów.

waniowe z tektury, będziemy zbierać w pojemnikach
koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.

my zbierać w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych
napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

Frakcję odpadów „szkło” w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, będziemy zbierać w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”. J eżeli odpady ze szkła
zbierane będą w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne będziemy zbierać w pojemnikach
koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach koloru
zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”.

Frakcję odpadów ulegających biodegradacji będziemy
zbierać w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych
napisem „Bio”.

Rozporządzenie narzuca też kolory pojemników,
w jakich mają być gromadzone odpady.
Według nowych zasad frakcję odpadów „papier”
w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opako-

Frakcje odpadów „metale” i „tworzywa sztuczne”,
w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady
opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych,
w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, będzie-

Pojemniki stosowane przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia należy oznaczyć napisami wymienionymi powyżej w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy
od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Okres dostosowawczy, w jakim dotychczas stosowane pojemniki należy dostosować do wymogów określonych
w rozporządzeniu lub zastąpić pojemnikami spełniającymi
wymagania, o których mowa w rozporządzeniu, został ustalony na 5 lat od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia.

Dostosowanie pojemników do wymogów określonych
w rozporządzeniu należy do gminy (w naszym przypadku do
m. st. Warszawy oraz do miasta Marki) i podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Segregacja w Warszawie:

Przypomnijmy, że aktualnie, zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy, przyjętym uchwałą nr XIV/292/2015
Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 09.07.2015 r.,
w Warszawie odpady komunalne należy segregować
w podziale na trzy pojemniki:
a) w kolorze czerwonym, oznaczonym „Segregowane suche”,
b) w kolorze zielonym, oznaczonym „Szkło opakowaniowe”,
c) w kolorze czarnym, oznaczonym „Odpady zmieszane”.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki, przyjętym
uchwałą nr XXXVII/263/2016 Rady Miasta Marki
z dnia 30.11.2016 r., odpady komunalne, zbierane
w sposób selektywny, aktualnie w Markach należy
gromadzić w następujących pojemnikach.
a) w kolorze żółtym - na odpady z tworzyw sztucznych,
metalowe puszki, opakowania wielomateriałowe,
b) w kolorze zielonym - na odpady z opakowań szklanych,
c) w kolorze niebieskim - na papier, tekturę i opakowania z tych materiałów,
d) w kolorze czarnym - na odpady zmieszane.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Segregacja w Markach:

(Ciąg dalszy ze strony 3)

Aktualnie obowiązujące zasady segregacji odpadów
komunalnych w Warszawie
oraz w Markach zamieszczamy w artykule.
W opinii Ministerstwa Środowiska zbieranie pięciu frakcji
odpadów do czterech różnego
koloru pojemników ma nam
pomóc osiągnąć europejskie
poziomy recyklingu odpadów.
W ocenie resortu poziom
odzysku odpadów komunalnych prowadzony przez gminy jest niski.
W 2015 r. osiągnęliśmy 24 25 proc. recyklingu odpadów, a do 2020 r. mamy
osiągnąć wymagany przez
Unię
Europejską
50procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych
i szkła.
Ministerstwo uważa, że system, w którym to gmina decyduje, jakie frakcje odpadów są na jej terenie zbierane selektywnie i do jakich
pojemników nie sprawdza
się. Dlatego resort środowiska postanowił zastąpić go

jednakowym w skali całego kraju systemem selektywnego zbierania odpadów.
Generalnie jednak to od nas, mieszkańców, jako wytwarzających odpady zależy efekt ich recyklingu
i możliwości ponownego użycia. Efekt ten będzie tym
większy, im więcej osób będzie segregować odpady.
Pamiętajmy, że zalegające odpady mają bezpośredni
wpływ na środowisko naturalne i warunki życia obecnych, a także przyszłych pokoleń.
Z posiadanych przez nas informacji wynika, że każdego roku w Polsce produkujemy średnio 12 milionów
ton śmieci. Jeśli trafią one na wysypisko śmieci, to
będą tam nawet przez kilkaset lat. I tak na przykład
papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 miesiące,
zapałka - 6 miesięcy, guma do żucia - 5 lat, puszka 200 lat, a plastikowa butelka - nawet 1000 lat.
Warto segregować ponieważ:
 z 35 plastikowych butelek można wyprodukować
jedną bluzę z polaru;
 z 19 tysięcy puszek po konserwach - 1 samochód;
 z 670 puszek po napojach gazowanych - 1 rower;
 ze 100 ton makulatury wyprodukować można 90 ton
papieru;
 szkło odzyskane z 1 butelki to zaoszczędzenie energii 100W żarówki świecącej bez przerwy przez
4 godziny.
Już jedna mała bateria guzikowa, czyli taka jak np.
w zegarku na rękę, wystarczy do skażenia metalami
ciężkimi i innymi toksycznymi substancjami nawet 400
litrów wody lub 1 metra sześciennego gleby.
Tak więc segregujmy odpady, gdyż leży to w interesie
naszym i następnych pokoleń.
Paweł Mikulski
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Chcieli mieć problem z głowy?

Historia sąsiedzkich sporów ma w Polsce długą tradycję. Wojny o miedzę między Kargulem
a Pawlakiem bawią. Jednak gdy przyjdzie nam brać w nich udział, sytuacja staje się mniej zabawna.
Współdziałanie dla osiągnięcia wspólnego dobra nie jest łatwym do osiągnięcia celem. Taki zaś cel
stawia się mieszkańcom wszystkich wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Z pewnością w wielu
przypadkach udaje się osiągnąć sukces i dobrą współpracę sąsiadów. Jednak im więcej lokali, im więcej
zdań i im większy budżet do współdecydowania, tym większe pole do zaorania cudzej miedzy.

P

rzypomnijmy - wspólnoty mieszkaniowe są obecnie powoływane we wszystkich nowych nieruchomościach, w celu skutecznego zarządzania częściami wspólnymi budynku - tj. gruntem towarzyszącym budynkowi, klatką schodową, podwórkiem itd.
Właściciele lokali, podobnie jak członkowie spółdzielni tworzą tam organ założycielski, decydujący
w trakcie rocznego zebrania o najważniejszych kwestiach - wydatkach, przychodach, wyborze zarządcy
budynku. Ta bliskość mieszkańców i ich spraw, choć
wydaje się być zaletą, jest jednocześnie potężną wadą, która wkrótce może dać się mieszkańcom wspólnot we znaki. O pierwszych przejawach problemu
opowiedziała nam Pani Joanna, która po kilku latach,
przeprowadziła się z powrotem do mieszkania spółdzielczego. W związku ze zbliżającym się terminem
zebrania we wspólnocie, chciała podzielić się z nami
swoimi uwagami odnośnie ich funkcjonowania.
Pani Joanno, co Panią do nas sprowadza

stawić na zebraniu wspólnoty i pochwalić się jak bardzo
jest niska. Wszelkie skargi zaś już każe kierować do firmy obsługującej dany dział serwisu. Po roku czy dwóch
właściciele wystąpią o zmianę administratora, ale cały
problem będzie przypisany firmie. Kolejny przetarg wygra nowa firma, dając nową nadzieję. Tak było w moim
budynku. Jak się okazało, przy kolejnej awarii pojawił
się… ten sam pan Marek. Przeszedł do nowej firmy, która chciała zatrudnić montera, co znał już budynek i jego
problemy. Ale polityki nie zmienili, co ponownie odbiło
się negatywnie na jakości świadczonych usług.
Problem dotyczył tylko Pani?
Kłopot z domofonem dotykał tylko kilkoro mieszkańców, a więc pozostałych ten problem nie obchodził. I wówczas człowiek zostaje sam, nie mogąc
liczyć na pomoc - czy to sąsiadów czy zarządcy.
A tej pomocy potrzebuje, bo problem niekiedy nie
dotyczy jednego mieszkania.

Tak, ale tu problem dopiero się zaczynał. Zarządca
bowiem doskonale o tym wie i swoje działania oblicza
na ten właśnie efekt. Na niskie opłaty. Wie, że dzięki
temu jego pozycja jest generalnie niezagrożona. To
oczywiście bardzo korzystne, ale może się okazać, że
ma krótkie nogi. Problem jednak pojawia się, gdy nie
sposób sprawdzić poczynań tego zarządcy.
Co ma Pani na myśli?
W moim wypadku zarządcą budynku stał się jeden
z właścicieli, któremu bardzo na tym zależało. Doprowadził do powołania Zarządu Wspólnoty i prowadził
sprawy budynku. Sytuacja ta początkowo wydawała się
bardzo korzystna - iż mamy sąsiada, który o nas dba.
W dodatku - robi to wręcz społecznie. Jednak z biegiem czasu zaczęliśmy dostrzegać problemy, które
budziły jedynie pytania. Sąsiad jednak unikał odpowiedzi, tłumacząc się, że teraz nie ma dokumentów, że
porozmawiamy na spotkaniu.
Jakie to były problemy?
Podniesiona stawka za użytkowanie garażu. Ciągnący się
remont wejścia do budynku. Problemy z firmą wywożącą śmieci. Do tego dochodziły kwestie dotyczące tylko
niektórych lokali. Na zebraniu zarządca informował
oczywiście o powodach. Mimo wątpliwości, czy oczywistych niedoróbek, wojennej atmosfery na zebraniu,
uchwała o powierzeniu dalej sąsiadowi zarządu przeszła.
Jak to?

Dużo się mówi obecnie o spółdzielniach i naruszeniach
prawa. To co się wydarzyło mieszkańcom jednej ze
spółdzielni w Łodzi jest oczywiście bulwersujące - tam
Zarząd dopuścił się po prostu złodziejstwa. Ale to, że
teraz wszyscy uważają, iż należy spółdzielnie likwidować, zniszczyć, to pomysł… no co najmniej ryzykowny.
Dlaczego tak Pani uważa?
Bo jeśli nie spółdzielnia, to pozostaje już tylko wspólnota. Wiem co mówię bo mam doświadczenie i z jednym i drugim. Różnica nie jest taka wielka, jak można
byłoby się spodziewać, lecz w pewnych okolicznościach może okazać się bardzo duża, tak na plus jak
i na minus. Problem tylko w tym, że jeśli tak jak
w moim wypadku, we wspólnocie dzieje się źle, to nie
ma nikogo, kto mógłby pomóc właścicielom.
Co ma Pani na myśli?
Tematów jest bardzo dużo. Taki rzucający się najbardziej w oczy na co dzień to kwestia usterek. Gdy wprowadzałam się do nowego mieszkania, nie było z tym
żadnego problemu, bo budynek był nowy. Ale z biegiem
czasu zaczęły się problemy. Jako pierwsze - domofony.
Niekiedy na serwisanta, bardzo miłego pana Marka,
trzeba było czekać nawet dwa tygodnie. Niestety w tym
czasie mieszkańcy musieli biegać i samemu otwierać
drzwi. Rozumiem firmę administrującą naszym budynkiem, która żeby wyjść na swoje, bierze pod zarządzanie
mnóstwo budynków, które musi obsłużyć. Na rynku
zarządzania nieruchomościami jest bardzo duża konkurencja - żeby wygrywać przetargi, firmy administrujące
proponują najniższe stawki, najtańszy sprzęt.
Który szybko się psuje?
Tak, sytuacja z domofonem i fakt, że zdążyłem się już
z panem Markiem zaprzyjaźnić i odbyć wiele rozmów,
pokazał mi pewien problem. Zarządca negocjuje cenę
z serwisantem dla wielu budynków. Niekiedy położonych
w różnych częściach miasta, a nawet - w innych miastach. Interesuje go tylko cena, którą będzie mógł przed-

No ale przecież we wspólnocie zapewne jest fundusz
remontowy, który przewiduje środki na takie sytuacje jak z domofonem?
I to jest właśnie cały problem. Na pierwszym zebraniu
mieszkańcy w ogóle zrezygnowali z funduszu remontowego. Kiedy się sprowadziłem do wspólnoty i się o tym
dowiedziałam próbowałam tłumaczyć sąsiadom, że
nasz budynek nie będzie wiecznie nowy, piękny i kolorowy. Za kilka lat będą potrzebne pierwsze drobne remonty, a co zrobimy gdy budynek będzie wymagał
większych prac, albo natychmiastowych np. gdy dojdzie do dewastacji windy. Skąd weźmiemy na to pieniądze? W grę wejdzie wtedy chyba tylko szybki kredyt.
I wówczas wzrośnie stawka czynszu na wiele lat...
To nie jedyne źródło takiego niezapowiedzianego
wzrostu. Wystarczy że którychś z lokatorów, nawet bez
własnej winy przestanie płacić czynsz. Bardzo szybko
musimy uwzględnić ten brak, bo ktoś musi zapłacić za
wodę czy ogrzewanie, które zużywa. A wspólnota nie
ma z czego pokryć takich zaległości. Ludzie nie chcą
się składać na wspólne udogodnienia, a co dopiero,
żeby kredytować czyjeś mieszkanie. Koszty windykacji, wynajęcia prawnika czy firmy windykacyjnej tworzą tylko powiększają dług. Nie należy tutaj usprawiedliwiać dłużników, ale każdemu mogą się zdarzyć różne problemy. System wspólnot nie jest na to jednak
przygotowany i traktuje okrutnie tak dłużników jak
i wierzycieli - w tym wypadku sąsiadów.
Dlatego postanowiła się Pani włączyć w prace
wspólnoty?
Potrzeba działania zawsze mi towarzyszyła, więc byłam aktywnym członkiem każdej społeczności. Jednak
w budynku napotykałam raczej na mur niż chęć współpracy. Mieszkańcy byli zainteresowani jedynie swoim
mieszkaniem i krótkowzroczną polityką opłat. Jednocześnie, mimo tej bardzo „oszczędnej” jak można byłoby przypuszczać polityki, we wszystkim chcieli zaufać
zarządcy budynku.

Duża w tym była zasługa ludzkiej nieświadomości.
Oczywiście pomocny był fakt, że ludzie nie przychodzili
na zebrania. Wiadomo, że przychodzili ci, którzy mieli
w tym interes. Czyli ci, którzy mieli problem. Wobec
licznych pytań, zarządca, jako prowadzący zebranie
ucinał dyskusję, tłumacząc to ograniczonym czasem,
czy żartami że nie będziemy tu siedzieć do północy.
Także wnioski przegłosowywane były w atmosferze
nerwowej - tak, iż nikt nie mógł się zorientować jaki jest
wynik. Ponieważ uchwałę musi podjąć ogół mieszkańców, to wynik głosowania na zebraniu nie jest wiążący.
Podpisy są zbierane również później, obiegiem, wśród
mieszkańców. A zbierane są przez Zarządcę, który przychodzi do mieszkania i tłumaczy o co chodzi. Ale jak
tłumaczy, to już pozostaje poza wszelką kontrolą.
I dzięki temu takie uchwały przechodzą.
Deficyt zaangażowania jednak wszędzie stanowi problem
Z pewnością. Ale tutaj działania zarządu wspólnoty były
nie tylko perfidne, ale także szkodliwe. Prowadzą bowiem do powstawania animozji i eskalacji konfliktów
w budynku czy osiedlu. Nagle ludzie nie mówią sobie
dzień dobry. A dochodzi do dużo gorszych przypadków.
Zniszczone drzwi czy kwiatki stojące na klatce schodowej za niepodpisanie się pod uchwałą, czy nawet mocno
zarysowany samochód za samą sugestię skierowania
sprawy do sądu. Oczywiście jakichkolwiek świadków
brak, a mimo monitoringu - nie zauważono nikogo obcego, kto by wchodził do budynku. To w znaczący sposób zniechęca do działania - tak jak w moim przypadku.
Jak sobie z tym radzić?
Na tym właśnie polega problem, że nie ma do kogo się
zwrócić. W przypadku wspólnoty są właściciele i zarządca, nad którym nie ma żadnej szczegółowej kontroli. Jest taka ogólna - trzeba by napisać pozew do sądu.
Ale nie ma określonych szczególnych trybów czy organów powołanych do ich kontrolowania. Dlatego też
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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wydaje się, że władze w Ratuszu wreszcie zmieniły
swoje podejście co do konieczności uregulowania
kwestii bonifikat, a przede wszystkim zrównania
praw wśród mieszkańców Warszawy w tym zakresie. Przypominamy, iż obecnie z bonifikat mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne posiadające odrębną własność. Prawa tego pozbawieni są spółdzielcy.

W ostatnim czasie nieco przyspieszyły prace nad projektem uchwały w sprawie określenia
warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych
i spółdzielni mieszkaniowych. Wydaje się, że projekt wreszcie uzyskał zrozumienie wśród
Radnych Warszawy oraz Zarządu Miasta.

P

rzypominamy, że na przełomie 2014 i 2015 r.
grupa 65 warszawskich spółdzielni w ramach
Komitetu Inicjatywy - Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy zebrała ok. 52 tys. podpisów pod
projektem uchwały o bonifikacie, który w dniu
19 lutego 2015 r. wraz z podpisami został złożony
w Biurze Rady m. st. Warszawy. Kilka tygodni później do Rady m. st. Warszawy wraz z poparciem
ok. 18 tys. Warszawiaków wpłynął podobny projekt
przygotowany przez Komitet Inicjatywy Stowarzyszenia „Grunt To Warszawa”. Niestety dopiero jesienią ubiegłego roku w Radzie Warszawy ruszyły
pierwsze merytoryczne prace nad złożonymi projektami uchwał. W październiku 2016 r. w celu zwiększenia szansy na powodzenie całego projektu, obydwa Komitety Inicjatywy opracowały i złożyły na
ręce przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady m. st. Warszawy - Mariusza Frankowskiego ujednolicony projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości
stawek procentowych od opłat za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni
mieszkaniowych, co spotkało się z dużą aprobatą
Członków Komisji. W dniu 17 października 2016 r.
Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zarekomendowała Radzie Warszawy przyjęcie ww.
uchwały. Niestety głosowanie nad projektem wielokrotnie było odkładane.
W dniu 3 kwietnia 2017 r. miał miejsce pewien przełom, kiedy to na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego odbyło się pierwsze czytanie projektu
w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat

i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych - przygotowanego przez
członków ww. Komisji. Projekt ten został sporządzony całkowicie na bazie naszego obywatelskiego ujednoliconego projektu uchwały. Treść przygotowanego
przez Komisję projektu niewątpliwie świadczy o naszym sukcesie, gdyż wielokrotnie przedstawiane
przez nas argumenty przemawiające za przyjęciem
uchwały o bonifikatach zostały zauważone. Wypowiedzi Andrzeja Półrolniczaka - pełnomocnika Komitetu Inicjatywy, a także Prezesa Naszej Spółdzielni, prezentowane podczas dotychczasowych posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego zostały niemal dosłownie zacytowane w uzasadnieniu do tego
projektu. Nie są nam znane przyczyny, dla których
Radni postanowili przedłożyć własny projekt. Niemniej jednak jest to dla nas wyraźny sygnał, iż potrzeba udzielenia bonifikat z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
została wreszcie przez Radnych dostrzeżona.
Na posiedzeniu w dniu 22 maja 2017 r. Komisja
Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała i zarekomendowała przyjęcie przez
Radę m. st. Warszawy ww. projektu uchwały.
Niestety, jak to zwykle bywa w beczce miodu zawsze znajdzie się łyżka dziegciu. Do tej pory zdecydowanie przeciwny przyjęciu tej uchwały był Zarząd
m. st. Warszawy. Świadczą o tym opinie Skarbnika
oraz Biura Prawnego, które w naszej ocenie nie były
rzetelnie przygotowane i sprawiedliwe. Na szczęcie

Na spotkaniu w Ratuszu z przedstawicielami kilku
warszawskich spółdzielni mieszkaniowych, które
odbyło się w dniu 30 maja 2017 r., Wiceprezydent
m. st. Warszawy Warszawy - Witold Pahl zapewnił,
że Zarząd Miasta nie będzie przeciwny przyjęciu tej
uchwały. Również Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego - Mariusz Frankowski potwierdził, że uchwała ta będzie głosowana na najbliższej
Sesji w dniu 8 czerwca 2017 r.
Jeżeli Rada Warszawy na najbliższej Sesji
w czerwcu wreszcie przyjmie uchwałę w sprawie
bonifikat, będzie to niewątpliwie sukces m. in. Naszej Spółdzielni, która była jednym z głównych
inicjatorów utworzenia Komitetu Inicjatywy Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy,
odpowiedzialnego za przygotowanie społecznego
projektu uchwały w sprawie bonifikat. Zebranie
przez Komitet blisko 52 tys. podpisów pod tym
projektem stanowi rekord w wśród dotychczasowych inicjatyw obywatelskich w Warszawie. Jest
to również nagroda dla członków Komitetu, w tym
Andrzeja Półrolniczaka - Prezesa Zarządu RSM
„Praga” i pełnomocnika Komitetu, który przez
ponad 2 lata od momentu złożenia ww. projektu
prowadził w mediach oraz wśród Radnych Warszawy intensywną kampanię na rzecz przyjęcia tej
uchwały. Przede wszystkim chcemy jednak podkreślić, że sukces ten nie byłby możliwy bez Warszawiaków, w tym mieszkańców Naszej Spółdzielni, których blisko 9 tys. własnoręcznie poparło
ww. projekt. Jeszcze raz serdecznie za to Państwu
dziękujemy!
Mamy nadzieję, że losy uchwały na najbliższej Sesji
zostaną wreszcie pozytywnie rozstrzygnięte. Jako
mieszkańcy mamy prawo domagać się, aby władze
Warszawy w końcu wypracowały ostateczne stanowisko w sprawie bonifikat uwzględniające również
spółdzielnie mieszkaniowe.
Łukasz Zaprawa

I to skłoniło panią do powrotu do spółdzielni?
(Ciąg dalszy ze strony 5)

dochodzi do różnych sytuacji. Jak na przykład fakt, że
komisja która liczy głosy na zebraniu zostaje wybrana
dopiero po godzinie zebrana, bo „ktoś zapomniał”.
Oczywiście, w naszym wypadku w zarządzie nie było
profesjonalistów, wśród mieszkańców też. Ale ten fakt
mógł zostać też instrumentalnie wykorzystany. Albo
nie sprawdza się tożsamości uczestników zebrania.
Wiadomo ludzie się przeprowadzają. Na ostatnim zebraniu, po kilku latach już nie poznawałam niektórych
sąsiadów, a przecież było nas niewiele osób. Nikt się
nie pytał jakiego mieszkania są właścicielami. To niby
drobne rzeczy, ale w przypadku gdy komuś zależy,
łatwo wykorzysta takie uchybienia do kontrolowania
zebrania czy działalności. Jedynym organem, który ma
kontrolować taki zarząd jest zebranie. A na zebranie
nie wiadomo kto przychodzi. A ponieważ budynek stoi
i czynsz się jako tako trzyma - to ludzie podpiszą, bo
inaczej… zmuszałoby to ich do działania. Co będzie za
10 czy 20 lat, kiedy problemy z utrzymaniem budynków zaczną wychodzić spod dywanu?
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Z różnych przyczyn osobistych musiałam sprzedać mieszkanie we wspólnocie. Zastanawiając się jednak nad nowym lokum, w pierwszej kolejności brałam pod uwagę
mieszkania w spółdzielni. Wiem, że tutaj celem nadrzędnym nie jest zysk, a przede wszystkim mieszkańcy. Odnoszę wrażenie, że w ostatnich latach, kiedy o spółdzielniach
mówi się tylko źle, albo w cale, to właśnie spółdzielnie
starają się dużo bardziej w wyniku faktu, że zagrażają im
wspólnoty - to normalna konkurencja. Jest obsługa przez
internet, sprawdzeni administratorzy i pracownicy od konserwacji, którzy pomogą najpóźniej następnego dnia. Jest
osobowość prawna, która włada dużym terenem i może
mocować się z miastem o stawki opłat podatków gruntowych czy kosztów wody, czy też stoi w lepszej pozycji
negocjacyjnej z kontrahentami np. w przypadku organizowania remontów. Jest przejrzysta finansowo z uwagi na
prawne obowiązki - w księgi zarządcy czy firmy zarządczej nikt nie zajrzy. We wspólnocie, choć to wspólne dzieło, każdy zostaje z tym tak naprawdę sam ze swoim problemem. I dlatego chciałam zabrać głos.
Rozmawiał: Marek Borkowski
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Znaczący udział w skuteczności windykacji ma nie tylko konsekwentne kierowanie pozwów oraz wniosków
do komornika, lecz także sięganie po zróżnicowane formy egzekucji, w tym także tej ostatecznej prowadzącej
do pozbawienia prawa do lokalu poprzez orzeczenie
eksmisji lub przymusowej sprzedaży. Czynności te zmuszają dłużników do podjęcia działań i w znaczącej liczbie przypadków kończą się dobrowolną spłatą zaległości

W

indykacja w RSM Praga prowadzona jest przez
Administracje Osiedli oraz Sekcję Windykacji
Biura Zarządu. Administracje Osiedli prowadzą windykację w zakresie:
 kierowania wezwań do zapłaty,
 kierowania pozwów,
 uzyskiwania klauzul wykonalności,
 kierowania spraw do komornika.
Sekcja Windykacji Biura Zarządu prowadzi działania
w zakresie:
 egzekucji z nieruchomości (tzw. Licytacje),
 egzekucji z ruchomości,
 egzekucji wyroków eksmisyjnych,
 spraw Sądowych o zapłatę w trybie zwykłym,
 spraw sądowych o opróżnienie lokalu (tzw. eksmisje),
 wsparcia procesu windykacji prowadzonego w osiedlach,
 prowadzenia negocjacji z dłużnikami.
Prowadząc zestawienia tabelaryczne i analizując proces
windykacji na podstawie postępowań rozpoczętych
w latach 2014 - 2016, możemy śledzić skuteczność
prowadzonego postępowania windykacyjnego w czasie.
W wyniku niniejszego porównania można wyodrębnić
następujące wnioski:
 Większość postępowań kończy się w wyniku dobrowolnej spłaty przez dłużnika zachęconego do

S

tefan Wiechecki oczywiście nic już nie planuje,
ale urzędnicy miejscy i owszem. Planują zakończenie prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru Stefana
Wiecheckiego „Wiecha”. Oczywiście nie ma w tym
nic zaskakującego. Gwoli przypomnienia przymiarki
do planu dla obszaru Targówka Mieszkaniowego odbyły się w 2007 r., a opisany rejon Skweru „Wiecha”







dokonania spłaty, a także wszczęciem postępowania windykacyjnego - zazwyczaj uzyskaniem nakazu zapłaty.
Wysoki stosunek zakończonych spraw do wszczętych w każdym roku. W stosunku do spraw rozpoczętych w 2016 roku, po niecałym roku prowadzenia windykacji udało się osiągnąć średnią ściągalność na poziomie 41%, przewyższających polską
średnią ściągalność.
Stosunek spraw zakończonych do wszczętych, ukazujący ile spraw rozpoczętych latach 2014 i 2015,
udało się zakończyć spłatą zaległości, jest do siebie
bardzo zbliżony. To pokazuje, że najwyższą efektywność windykacji uzyskujemy już w drugim roku
prowadzonych postępowań.
Średnio 35% spraw zostaje skierowanych do komornika. Wobec faktu, że jednocześnie już w drugim roku prowadzonej egzekucji udaje się zakończyć 61% postępowań, bliska korelacja tych liczb
pokazuje systemowość działania.

Większość postępowań w których istnieje już znaczące zadłużenie (powyżej 12.000,00 złotych) kończy się doprowadzeniem do dobrowolnej spłaty zaległości pod rygorem sprzedaży mieszkania - dwukrotnie większa ilość spraw zakończonych w ten sposób,
niż sprzedażą lokalu.

stanowił tylko fragment projektu zagospodarowania
przestrzennego. Rada m.st. Warszawy w 2013 r. zdecydowała o wyłączeniu obszaru ograniczonego ulicami Handlową, Myszkowską, Tykocińską, Michała
Ossowskiego i stworzenia dla tego rejonu odrębnego
planu. Urząd przyjmował uwagi do planu do dnia
12 grudnia 2016 r. Spółdzielnia wnioskowała m.in.
odkryty basen, Dzielnicowy Dom Kultury, ścieżki
rowerowe, amfiteatr z infrastrukturą
towarzyszącą taką
jak kawiarnie, czy
alejki z miejscami
do odpoczynku
i letnich pikników.
Autorzy projektu planu zawarli
w dokumencie
nazywanym
„wykazem uwag”
odpowiedzi na
zgłoszone uwagi.
Pozytywnie rozpatrzone uwagi
dotyczyły tylko
oczywistych
drobnych pomyłek planistów.

Park im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” - główna alejka

Wzmożenie działań windykacyjnych w Administracjach
Osiedli, konsekwentne kierowanie spraw o zapłatę do
sądów i o egzekucje do komorników oraz wydzielenie
komórki w Biurze Zarządu odpowiedzialnej za proces
windykacji, doprowadziły w 2015 roku do zatrzymania
wzrostu zadłużeń Spółdzielni. W roku 2016 intensyfikacja działań i zakończenie rozpoczętych na przełomie lat
2014 - 2015 procesów doprowadziły do zmniejszenia
zadłużenia Spółdzielni o kwotę 1.450.511,00 zł, zaś kolejne działania korzystnie prognozują na przyszłość.
Maciej Kurek
Sprawy w których prowadzona była egzekucja
z nieruchomości, zakończone spłatą zadłużenia
2015

18

2016

23

Ilość lokali przejętych przez RSM „Praga”
w wyniku prowadzonego postępowania eksmisyjnego
Rok

2015

2016

Ilość lokali

13

9

Kwota
zadłużenia

1.383.247,71

861.444,98

Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju opracowała plan przede wszystkim pod potencjalne inwestycje deweloperskie na gruntach miasta. Planiści na
działkach należących do miasta zapomnieli jednak
o terenach zielonych. Jak sobie z tym poradzili? Przez
instrumentalne wykorzystanie konsultacji społecznych. Otóż miejscy urbaniści zadbali o dostępne dla
wszystkich obszary zielone w omawianym planie,
lecz niestety nie na terenach miejskich, tylko spółdzielczych. Wszyscy będą mogli chodzić z pieskami
na spacer nie po terenach publicznych, ale należących
do spółdzielni. A przecież koszty utrzymania zielonych terenów spółdzielczych ponoszą mieszkańcy
wielorodzinnych domów spółdzielczych. Są to koszty
opłat za użytkowanie wieczyste, koszty odśnieżania,
koszenia trawników, sprzątania, utrzymania chodników i alejek w należytym stanie.
Nie można pominąć jeszcze jednego kuriozum.
U zbiegu ulic Ossowskiego i Pratulińskiej ma powstać
parking. Niby dobrze, bo jego wybudowanie jest obowiązkiem RSM „Praga”, wynikającym z warunków
ustanowionego prawa użytkowania wieczystego dla
danej nieruchomości. Jednak w tym przypadku można
dostrzec u projektantów niezamierzoną złośliwość.
Planiści pomimo posiadanej wiedzy o decyzji wydanej dla RSM „Praga” o warunkach zabudowy, poprzedzonych „konsultacjami sąsiedzkimi” przeprowadzonymi przez pracowników Spółdzielni oraz złożonym
wniosku o pozwolenie na budowę parkingu, zupełnie
zbagatelizowali te w/w informacje. Wprowadzili natomiast do planu wymóg wybudowania 300 miejsc
postojowych, który jest po prostu nierealny na tak
małej działce. Jest to kolejne spostrzeżenie potwierdzające instrumentalne potraktowanie „konsultacji
społecznych” lub niedopatrzenie autorów planu.

Niestety trudno
oprzeć się wrażeniu, że Miejska Pracownia

Redakcja
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przede wszystkim wywiad przemysłowy i wojskowy.
Źródłem informacji byli przede wszystkim polscy robotnicy. Czasem kontakty te były jednorazowe, a niekiedy przekształcały się w stałą współpracę. Dzięki
tym informacjom, na mapy nanoszono informacje
o stanowiskach artylerii przeciwlotniczej, kotłach zakładów przemysłowych itp. Ich meldunki ułatwiały
działania zbrojne prowadzone przez alianckie lotnictwo. Wytyczne co do działań i prowadzenia akcji wywiadowczych płynęły z Londynu, po uprzednim
uzgodnieniu z wywiadem brytyjskim.

W tym roku obchodzimy 75. rocznicę powstania Armii Krajowej – największej i najlepiej
skonspirowanej armii działającej podczas II wojny światowej. Armia Krajowa powstała na podstawie
rozkazu Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego 14 lutego 1942 r. z przekształcenia Związku
Walki Zbrojnej powstałego pod koniec września 1939 r. W skład Armii Krajowej wchodziło ponad 200
organizacji wojskowych działających zarówno pod okupacją niemiecką, jak również sowiecką. AK
podlegała Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w Londynie.
Głównym zadaniem AK było prowadzenie walki o odzyskanie niepodległości przez organizowanie
i prowadzenie samoobrony oraz przygotowanie armii podziemnej na okres powstania, które miało
wybuchnąć na ziemiach polskich w okresie militarnego załamania Niemiec. Jednym z elementów walki,
był system wywiadu, który choć trochę chcemy Państwu przybliżyć.

P

odczas wszelkich szkoleń przypominano AKowcom żelazne prawa wojny: „Nie ma zwycięstwa
bez bitwy, zaś poznanie nieprzyjaciela jest pierwszym
krokiem do pokonania go… Drugi Oddział to pierwsza
linia obrony… oczy, tarcza i miecz Rzeczypospolitej…
bezbronność stanowi pokusę dla sąsiadów…”. Żołnierz
wywiadu musiał mieć mocne nerwy i mężne serce. Polem walki był bowiem „cichy front” obejmujący zarówno tętniące gwarem przemysłowe miasta, jak i spokojne
wsie. Agent musiał być spokojny i opanowany, cierpliwy i wytrzymały, zdecydowany, inteligentny oraz
sprytny. Przede wszystkim musiał zawsze mieć świadomość, że na polu walki działa sam. Praca wywiadowcy
opierała się głównie na podstawie bezpośredniej obserwacji, studiowaniu podręczników i obcych gazet, słuchaniu obcych audycji radiowych, rozpytywaniu turystów i innych osób przebywających w danym państwie.
W ramach AK wykształciły się trzy piony wywiadowcze: wywiad ofensywny, studiów i kontrwywiadu.
Jedną ze spektakularnych
akcji wywiadowczych było
przeszkolenie i przerzucenie
przez Odział VI Sztabu Naczelnego Wodza na tereny
okupowanej Polski 316 cichociemnych, spośród których 37 żołnierzy pozostało
w strukturach wywiadowczych. Byli to wysoko wyspecjalizowani agenci w wąskich dziedzinach, lecz
niezwykle istotnych dla działań podziemia. To właśnie
cichociemni rozpracowywali i przekazywali Aliantom
informacje o nowej niemieckiej „cudownej broni” rakietach V-1 i V-2. Pierwsze meldunki na temat rakiet
płynęły na zachód już zimą 1942 r. z terenów Czech.
Natomiast w 1943 r. na prośbę Londynu przesłano plan
całego ośrodka, w którym wykonywano testy rakiet,
znajdującego się na wyspie Uznam. Cichociemni techniki wywiadowcze mieli opanowane do perfekcji m. in.
podrabianie kluczy, włamywanie się do pomieszczeń,
uwalnianie z kajdanek, podrabianie dokumentów oraz
wykonywanie odpowiednich zdjęć wywiadowczych.
Po wybuchu wojny niemiecko - sowieckiej polski wywiad podążał w ślad za postępami Wermachtu na froncie. Sojusznikom dostarczano meldunki nt. organizacji
i sposobu zarządzania terenów okupowanych przez III
Rzeszę. To dzięki polskiemu wywiadowi Sowieci
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otrzymali informację, iż letnia ofensywa Wermachtu
w 1942 r. nie zostanie skierowana na Moskwę, lecz
najpierw w stronę Kaukazu. Niestety sowiecka
wdzięczność nie trwała długo, wraz ze zbliżającą się do
Polski Armią Czerwoną, żołnierze wywiadu AK byli
aresztowani i rozstrzeliwani przez NKWD.

Dzięki informacjom wywiadu na Śląsku ograniczono
wykonanie akcji „Burza”. Płk. Dyp. Zygmunt „Walter”
Janke, postępując wbrew wytycznym, nie dopuścił do
wybuchu na szeroką skalę powstania, ograniczając
działania zbrojne do wzmożonych walk oddziałów
partyzanckich. Miał ogromną świadomość niedoboru
uzbrojenia, a przede wszystkim informacje o rzeczywistych intencjach Armii Czerwonej, która czekałaby na
wykrwawienie powstańców na Śląsku. „Walter” podkreślał wielokrotnie „nigdy nie wydawaj rozkazu, którego sam nie umiałbyś wykonać… fachowej wiedzy,
ostrożności i doświadczenia nie można zastąpić entuzjazmem i patriotyzmem…”.
Nie zapominajmy, że polski wywiad, pomimo młodego
wciąż państwa polskiego, był bardzo skuteczny jeszcze
przed wybuchem II wojny światowej. To przecież dzięki trzem pracownikom cywilnym Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego złamano szyfr sławnej niemieckiej Enigmy. Wykorzystanie wyższej matematyki
przez dwudziestoośmioletniego wówczas Mariana Rejewskiego (wspieranego przez Jerzego Różyckiego
i Henryka Zygalskiego) umożliwiło w połowie stycznia
1933 roku odczytanie pierwszych wiadomości zaszyfrowanych za pomocą niemieckiej maszyny. Od tego
momentu właściwie aż do wybuchu wojny, mimo licznych udoskonaleń samej Enigmy, polski wywiad był
w stanie odczytywać znaczną część tajnej korespondencji niemieckiej. Przekazanie w połowie 1939 roku
Brytyjczykom kopii Enigmy, wraz z instrukcją jej użytkowania, należy uznać za fundament późniejszych sukcesów brytyjskich kryptologów. Między innymi dzięki
polskim deszyfrantom Aliantom dużo łatwiej było pokonać Niemców w bitwie o Atlantyk.

Generał Władysław Sikorski w ośrodku cichociemnych
w Audley End w Wielkiej Brytanii

Bardzo cenny był również wywiad przemysłowy, oraz
dostarczane przez polskich agentów informacje m.in.
O działaniach fabryk zbrojeniowych, czy też dostawach
ropy naftowej. O skuteczności polskiego wywiadu
świadczą meldunki niemiecki, w których stwierdzano, że
„polska służba wywiadowcza pracuje z wielką aktywnością, […] już obecnie działa w wielkiej liczbie niemieckich zakładów chronionych przy pomocy zatrudnionych
w nich robotników. Wypływające z tego zagrożenia dla
produkcji są tym większe, że wywiad polski, wspierany
przez fanatyzm polskiego ruchu oporu, pracuje z wielką
zręcznością i dlatego jest trudny do ujęcia”.
Najczęściej sukces wywiadowczy zależał przede
wszystkim od predyspozycji przeszkolonego agenta.
Jednym z takich żołnierzy wywiadu AK był kpt. Karol
Emeryk Błaszczyk ps. „Lido” - długoletni zastępca
Oddziału Drugiego, Sztabu Okręgu Śląskiego ZWZAK. Działania jego grupy były szczególnie istotne dla
Aliantów. Bardzo zwracał uwagę, aby agent jak najlepiej wtapiał się w otoczenie. Pilnował, by koledzy
z wywiadu nie nosili ciemnych okularów, nasuniętych
na oczy kapeluszy i nie trzymali rąk w kieszeniach.
Zorganizowane przez Karola Błaszczyka siatki wywiadowcze prężnie działały w Hamburgu, Wilhelmshaven,
Berlinie, Essen, Bochum, Opolu, Ostrawie, Linzu
i Wiedniu, a nawet w Zaporożu w ZSRR. Grupa ta
działała w latach 1941-1945. Grupa „Lido” prowadziła

Maszyna szyfrująca Enigma

Niezliczona ilość historii o akcjach wywiadowczych
Armii Krajowej świadczy o, tym iż działania tej grupy
żołnierzy były niezwykle istotne dla działań zbrojnych.
O wielu działaniach wywiadowczych zapewne nigdy
się nie dowiemy, no ale cóż o sukcesach służb wywiadu mówi się zazwyczaj niewiele, albo wcale.
Łukasz Zaprawa
Źródła:
 T. Bielewicz, „Życie i prawda potrafią być ciekawe”, Almanach Kęcki,
 M. Żuczkowski, „Wywiad Armii Krajowej”, Wydarzyło się w XX Wieku, pamiec.pl

Osiedle Poraje

J

lorze jasnym ściany zarówno holi piętrowych jak
i klatek schodowych.

Na ten rok zaplanowano remonty klatek schodowych
w niskich 3 piętrowych budynkach przy ul. Wittiga 5,
6 oraz Pancera 7, 14. Remonty będą polegały na ułożeniu płytek gresowych wielkoformatowych na ścianach w poziomie parteru i półpiętra oraz na posadzce
i schodach wszystkich kondygnacji. Ściany klatek
schodowych na wszystkich piętrach przed malowaniem nowymi jasnymi kolorami zostaną wygładzone
gładzią gipsową, tym samym znikną stare olejne lamperie. Na balustradach zamontowany zostanie pochwyt z twardego lakierowanego drewna. Wszystkie

Wszelkie elementy stalowe jak stalowa balustrada
schodowa, drzwi między holem a klatką schodową,
kraty, rury centralnego ogrzewania i kaloryfery zostaną oczyszczone i pomalowane kolorem dostosowanym do pozostałych elementów. Drzwiczki do
skrzynek elektrycznych i hydrantów zostaną wymienione na nowe. Na każdym piętrze przy drzwiach
windowych ułożone będą płytki w celu zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniami. Na parterze drzwi
w przedsionkach i na klatkę schodową wymienione
będą na nowe. I podobnie jak w niskich budynkach
stworzy się okazja do uporządkowania licznych kabli telewizyjnych i korytek kablowych. Wymianie
ulegną wszystkie włączniki dzwonkowe i elektryczne oraz gniazda elektryczne.

ak co roku Osiedle „Poraje” przygotowuje się do
przeprowadzenia w bieżącym roku remontów między innymi remonty klatek schodowych o podwyższonym standardzie.

Wittiga 2, malowanie elewacji

W roku bieżącym odnowione również zostaną klatki
schodowe w budynkach przy ul. Myśliborskiej 85,
85a, 85b, 85c i 87, w zakresie malowania tj. oczyszczenie ścian i sufitów, poszpachlowanie nierówności,
zagruntowanie i malowanie w istniejącym białym
kolorze. Elementy metalowe takie jak balustrady,
drzwi szafek instalacyjnych zostaną oczyszczone
i umyte, a w razie potrzeby przemalowane.

Pancera 18, remont klatek

elementy stalowe takie jak balustrada, rury centralnego ogrzewania, kaloryfery, ościeżnice starych drzwi
zostaną oczyszczone i pomalowane. Na nowe wymienione zostaną drzwi wejściowe w przedsionkach klatek schodowych, parapety podokienne, drzwiczki
rewizyjne do szachów elektrycznych, włączniki
dzwonkowe i elektryczne. Stare oprawy oświetleniowe zamienione będą na energooszczędne oprawy
LED z czujkami ruchu. Podczas remontu klatek schodowych będzie okazja do uporządkowania licznych
kabli telewizyjnych i korytek kablowych usytuowanych na ścianach.
Po wykonaniu remontu instalacji gazowej w budynku
wysokim przy ul. Śreniawitów 1 wykonany zostanie
remont klatek schodowych.

Wittiga 4, remont klatek

W tym roku zaplanowany jest remont dachów dwóch
budynków przy ul. Pancera 5 i 7. Remont dachów będzie polegał na usunięciu starych uszkodzonych lub
osłabionych fragmentów papy oczyszczeniu miejsc po
zerwanej papie i wypełnienie ich warstwą nowej papy
termozgrzewalnej. Następnie cały dach zostanie zagruntowany i pokryty nową warstwą specjalnej papy
termozgrzewalnej przeznaczonej na stare pokrycia dachowe z papy. Nowa papa zostanie wyklejona aż na
obwodową attykę dachu w celu wyeliminowania podciekania wody pod blachą attykową, która również zostanie wymieniona na nową.

Pancera 18, remont klatek

Z prac instalacyjnych elektrycznych planujemy wymianę wewnętrznych linii zasilających oraz instalacji administracyjnych wraz z tablicami rozdzielczymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Nogadziców 2. Wykonanie czyszczenia mechanicznego i hydrodynamicznego pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie monitoringu po wykonanym
czyszczeniu w budynkach mieszkalnych przy ul. Pancera 5, 8, 10, 11, 13, 15, Śreniawitów 4, 12, Atutowa 1,
3, 5 i Szczęśliwa 2. Wymiana poziomu zimnej wody
pierwszej strefy oraz wymiana instalacji hydrantowej
w garażach wielostanowiskowych w budynkach przy
ul. Myśliborskiej 85, 85a, 85b, 85c i 87.

W budynku wysokim podobnie jak w poprzednich
latach planuje się w poziomie parteru na posadzkach, ścianach i schodach ułożenie płytek gresowych, przetarcie, oczyszczenie i pomalowane w ko-

Andrzej Chromiec

Remont pokrycia dachowego

Planowane są prace drogowe polegające na naprawie
chodników i ciągów pieszojezdnych. Najwięcej wykonuje się napraw pękniętych ścieżek asfaltowych, które
wymagają wycięcia fragmentu asfaltu, oczyszczenia
i wypełnienia nowym asfaltem. Przy budynku Atutowa 5 zostaną wykonane kolejne miejsca parkingowe.
Wittiga 4, remont klatek

Wittiga 4, malowanie elewacji
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Osiedle Targówek

W

ydaje się, że każdy, nawet dziecko, wie jak należy korzystać z toalety i co można do niej wrzucać. Jednak w praktyce służby wodociągowe i hydraulicy mają pełne ręce pracy z przetykaniem rur odpływowych w toaletach budynków mieszkalnych Spółdzielni.
Podczas eksploatacji instalacji kanalizacyjnej do przewodów wprowadzane są różne środki chemiczne oraz
tłuszcze. Związki te powodują osadzanie się kamienia
oraz tłuszczu na ściance wewnętrznej rur kanalizacyjnych, które z upływem czasu powodują zmniejszenie
przepustowości rur. Dodatkowo negatywny wpływ na
prawidłową prace instalacji kanalizacyjnej mają różnego rodzaju rzeczy wrzucane przez mieszkańców do
muszli klozetowej. Sedesu nie można traktować jak
kosza na śmieci. Cała instalacja kanalizacyjna do jakiej
podłączona jest toaleta ma średnicę 11 cm. Zaprojektowana jest w taki sposób, aby przepuszczać wyłącznie
nieczystości sanitarne, ścieki komunalne oraz papier
toaletowy, który w wodzie i ściekach gwarantuje szybki
rozkład. Każdy inny przedmiot może zaczepić w pewnym miejscu o rurę i zablokować tym samym swobodny przepływ nieczystości, uniemożliwiając w niektórych wypadkach spuszczanie wody w muszli klozetowej, to z kolei przyczynia się do zatkania rur i poważnej
awarii na przykład „cofnięcia ścieków” co w konsekwencji grozi zalaniem mieszkania fekaliami. Takie
zjawisko jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców, powoduje ogromne straty materialne oraz wiąże się z przeprowadzaniem dezynfekcji mieszkania. Administracje
mogą próbować eliminować problem osadzania się kamienia oraz tłuszczu na ściankach wewnętrznych rur
przez zatrudnianie firm zewnętrznych do ich czyszczenia, lecz bez wspólnej pomocy mieszkańców nie jest
w stanie zapewnić prawidłowej pracy instalacji kanalizacyjno-sanitarnej. Dlatego też zwracamy się z prośbą
o przestrzeganie kilku prostych zasad.
W sedesie nie powinny lądować rzeczy typu:
 waciki, płatki kosmetyczne,
 torebki foliowe,
 materiały opatrunkowe,
 resztki jedzenia, fusy po kawie lub herbacie,
 włosy i sierść zwierząt,
 gumy do żucia,
 tłuszcz i olej spożywczy,
 gazety i tektury,
 przedmiotów higieny osobistej: nawilżane chusteczki,
pieluchy, podpaski, tampony,
 piasek, żwirek z kuwety kota, czy wiórki z klatki
gryzonia domowego,
 niedopałki papierosów itp.

Osiedle Generalska

N

adeszła wiosna a wraz z nią wszystko budzi się
do życia, kwitną pierwsze kwiaty, drzewa wypuszczają liście. Wielu mieszkańców, szczególnie
zamieszkujących najniższe kondygnacje budynków
mieszkalnych, uzyskało zgodę Administracji Osiedla

„Generalska” na zagospodarowanie niewielkiego
skrawka ziemi jakim są „ogródki przydomowe”. Po
zimie czasu mamy niewiele. Marzec i kwiecień to
pierwsze miesiące wiosny kiedy zanim ciepłe promienie słońca pobudzą wszystkie rośliny do wegetacji trzeba niezwykle szybko usunąć pozimowe nieczystości, stare liście, martwe byliny, wygrabić
trawniki. W miejsca uszkodzonej trawy przygotować
glebę pod nowe zasiewy poprzez jej spulchnienie,
wykonanie drenażu. Wszystkie te prace mają na celu
przygotowanie zieleni do pełnego rozkwitu i wzrostu. Zaniechanie prac porządkowych utrudni wnikanie wody do ziemi a w konsekwencji rozwój młodych pędów i kwiatów dla roślin wielorocznych
a nowym nasadzeniom utrudni zaadoptowanie się
w środowisku. Nie tylko wiosną, także w kolejnych
miesiącach należy kontynuować prace porządkowe
i w miarę potrzeb rekultywacyjne, ponieważ tylko
dzięki systematycznym zabiegom pielęgnacyjnym
będziemy mogli cieszyć się przez cały okres wegetacji roślin ich pięknem.
Bycie użytkownikiem ogródka to nie tylko przywilej
ale także obowiązek wynikający z przyjęcia na siebie
zobowiązania do dbania o powierzony teren.

Rada Nadzorcza Uchwałą nr 68/2017 z dnia
25.04.2017 r. przyjęła „Regulamin użytkowania ogródków przydomowych w RSM „Praga” (https://
www.rsmpraga.pl/dokumenty/). Zgodnie z § 4 ust. 5
powyższego dokumentu, osoby użytkujące ogródki
obowiązuje zasada doboru takich gatunków i odmian
roślin, które między innymi rosną nisko i karłowato by
w przyszłości nie zakłócały dostępu światła do mieszkań lokatorów wyższych kondygnacji.

Pamiętajmy także, że „ogródek przydomowy” nie
jest miejscem organizowania imprez okolicznościowych, ognisk czy rozpalania grilla, to również nie
miejsce magazynowania niepotrzebnych przedmiotów ani prowadzenia jakiejkolwiek działalności powodującej uciążliwość dla innych mieszkańców pod
względem estetyki, zapachu czy zakłócania spokoju.
W tym miejscu warto też wspomnieć i zwrócić się do
lokatorów wyższych kondygnacji, aby szanując pracę
swoich sąsiadów nie praktykowali wyrzucania przez balkony i okna nieczystości powodując zaśmiecanie otoczenia budynków w tym „ogródków przydomowych”.
W myśl zasady „Myśl globalnie działaj lokalnie” przyczyniamy się do propagowania zachowań ekologicznych
wśród mieszkańców oraz sąsiadów i niewątpliwie wpływamy na estetykę naszego Osiedla. Wszystkie podjęte
działania pielęgnacyjne spowodują, że przez cały okres
wegetacji roślin będziemy cieszyć się pięknem otaczającego świata w tym jakże ważnym dla nas wszystkich choć na
pierwsze wrażenie lokalnym to w sumie globalnym wymiarze. Nie zapominając również o możliwości korzystania z pozytywnego wpływu otaczającej przyrody w niewątpliwie naturalny sposób napawającej nas optymizmem.
Grażyna Powierża

Osiedle Targówek

P

Gdzie w takim razie mają trafiać tego rodzaju odpady?
Do kosza na śmieci!
A najlepiej do specjalnie przeznaczonego do tego celu
pojemnika na odpady segregowane.
Monika Szymańska, Łukasz Grabowski
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odczas projektowania osiedli nie myślano, że
w przyszłości będą zdarzały się sytuację, kiedy
w jednej rodzinie będą 2 czy nawet 3 auta. W związku z czym nie planowano miejsc parkingowych na tak
ogromną skalę, na jaką jest obecnie zapotrzebowanie
wśród lokatorów naszego osiedla. Skutkiem tego, są
parkujące auta na niemalże każdej wolnej przestrzeni,
niestety nie zawsze w zgodzie z obowiązującymi
przepisami i wytycznymi administracji. Możemy zaobserwować auta parkujące w zatoczkach, na chodnikach czy trawnikach. Tak zaparkowane samochody
nie tylko utrudniają przejście zwłaszcza osobom starszym i matkom z wózkami, ale także parkowanie innym samochodom oraz przejazd pojazdom uprzywilejowanym. Warto wspomnieć także o dewastacjach
terenów zielonych ale tutaj interweniują służby mundurowe, które nakładają stosowne kary administracyjne. Niestety zdarzają się również incydenty kiedy to

źle zaparkowane samochody doprowadzają do sytuacji jaka miała miejsce w marcu br. na kolonii ul. Junkiewicz 2, 2A, 2B. Zaparkowane samochody uniemożliwiały regularny odbiór odpadów z w/w nieruchomości. Zapewne właściciel zaparkowanego auta
mógłby śmiało twierdzić, iż zaparkował poprawnie,
ponieważ inne samochody mogły przejechać. Jednak
(Ciąg dalszy na stronie 13)

R

ozwój zieleni na warszawskich osiedlach nie jest
tylko kwestią miejskich instytucji, lecz również
Spółdzielni mieszkaniowych. Uwarunkowane jest to
przede wszystkim podziałem gruntów zarządzanych
przez odpowiedniej jednostki organizacyjną. Otaczające tereny zielone wymagają nie tylko pielęgnacji, ale
również nowych nasadzeń materiału roślinnego. Jednak
zważywszy na regulacje prawne gruntów, nie zawsze
jest to możliwe. Niekiedy przez długie lata zostaje jedynie pielęgnacja istniejących drzew oraz krzewów.
Administracja Osiedla „Targówek” zarządza, 17 hektarową powierzchnią terenów zielonych i pomimo prowadzonych szeregu inwestycji związanych nie tylko
z budową metra, z dbałością pielęgnujemy istniejącą
zieleń, a także sukcesywnie dążymy do zmiany wyglądów terenów zielonych wokół budynków.

Plac zabaw przy Piotra Skargi 63 i Smoleńskiej 82

Plac zabaw przy Goławickiej 3

Tak jak przy pracach remontowych, przyjęta przez Zarząd RSM „Praga” strategia remontowa, kompleksowego i bardziej racjonalnego podejścia do wykonywania
remontów, przynosi pozytywne efekty, tak również przy
zagospodarowaniu terenów wokół budynków. Przykładem może być renowacja terenu wokół budynku przy
ul. Goławickiej 3, gdzie po zakończeniu prac termomodernizacyjnych, zarówno budynek jak i teren wokół
budynku, zdecydowanie wpłynął na poprawę estetyki.
Kolejnym przykładem dbałości o zewnętrzny teren
w osiedlu, jest modernizacja placu zabaw przy

Goławicka 3 odnowiona elewacja po termomodernizacji

ul. Smoleńskiej 82 i Piotra Skargi 63. Stare, przestarzałe elementy zabawowe, wymieniono na nowe.
Plac zabaw zyskała nowe ogrodzenie, a teren wokół
niego nową roślinność. Dbamy również o tereny
przed budynkami, gdzie prace termomodernizacyjne
zakończone były kilka lat temu.
Zapewniamy Państwa, że dokładamy wszelkich starań,
aby nasze budynki, jak i tereny przyległe były czyste,
zadbane i bezpieczne. Jednak pragniemy zauważyć, że
zagospodarowanie w sposób racjonalny i przemyślany
całego terenu zielonego, wymaga czasu, nakładów finansowych, jak również skoordynowania ich z robotami
prowadzonymi na terenie naszego osiedla, przez inwestorów zewnętrznych takich jak VEOLIA czy METRO.

Zieleń przy Piotra Skargi 63 i Smoleńskiej 82

Grażyna Rogosz

Zieleń przy Goławickiej 3
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Osiedle Kijowska

ZIELEŃ
Administracja Osiedla „Kijowska” prowadzi szereg
przedsięwzięć remontowych i modernizacyjnych mających na celu utrzymanie zasobów osiedla w należytym
stanie technicznym. Celem jest też podniesienie standardu budynków poprzez wprowadzanie wysokiej jakości
wykończenia przestrzeni wspólnych wraz z poprawą ich
estetyki i nawiązaniem do modnych dziś materiałów
i rozwiązań wykończenia wnętrz. Stosowanie nowoczesnych i oszczędnych rozwiązań technicznych i użytkowych w modernizowanych instalacjach i urządzeniach
wyposażenia budynków. Wizerunek osiedla zyskał także dzięki wykonanym w ostatnich latach nasadzeniom
i rewitalizacji zieleni. Utworzone na terenie osiedla liczne rabaty i nasadzenia, z wykorzystaniem krzewów
okrywowych, bylin i rożnego rodzaju roślin ozdobnych,
a szczególnie zieleni typu parkowego z wykorzystaniem
drzew i krzewów odpornych na warunki miejskie, łatwych w pielęgnacji i uzyskujących pokrój zgodny
z przewidywanymi założeniami, przyniosły w krótkim
czasie efekt estetyczny. Równocześnie prowadzona jest
regularna konserwacja terenów zielonych i pielęgnacja
drzew, modernizacja obiektów małej architektury
i ogrodzeń dla uzyskania spójnego efektu estetycznego
i funkcjonalnego. W uzupełnieniu aranżacji terenów
zielonych i w odpowiedzi na oczekiwania Mieszkańców
kontynuowane są obecnie prace na terenie osiedla. Uzupełniane są trawniki, odtwarzane są w miejscach przedeptów, naprawiane są nawierzchnie dróg i chodników.
Ustawione zostaną kolejne ławki, służące rekreacji mieszkańcy osiedla niejednokrotnie zgłaszali tego rodzaju potrzeby. Ławki ustawiane są w miejscach zacisznych i oddalonych od okien. Prowadzona jest również
ochrona istniejącej zieleni, wykonywane są ogrodzenia
miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenia, instalowane są w tych miejscach płotki ogrodzeniowe, systemy
nawadniające, tabliczki informacyjne przypominające
właścicielom czworonogów o obowiązku sprzątania po
nich. Wszystkie te działania przynoszą efekt w postaci
wyraźnej poprawy estetyki naszego osiedla i znajdują
uznanie w oczach jego Mieszkańców.

BEZPIECZEŃSTWO
Podkreślić również należy starania podejmowane w celu
podniesienia poziomu bezpieczeństwa Mieszkańców, ze
szczególnym uwzględnieniem prowadzonej sukcesywnie
rozbudowy systemu monitoringu osiedlowego. Dzięki
działaniu monitoringu niejednokrotnie już Policja ujęła
sprawców przestępstw i wykroczeń. Zauważalna jest
także poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie przypadków dewastacji mienia. Rozwój systemu monitoringu
będzie kontynuowany. Odbywają się spotkania Mieszkańców z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za
utrzymanie bezpieczeństwa i porządku w naszej dzielnicy: Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
w Dzielnicy Praga-Północ, Rady Dzielnicy i Zarządu
Dzielnicy Praga-Północ, Policji i Straży Miejskiej; przy
udziale przedstawicieli RSM „Praga”, Rady Osiedla
„Kijowska” oraz Kierownictwa Osiedla. Przedstawiane
są podczas spotkań istotne dla mieszkańców problemy
dotyczące bezpieczeństwa w naszym osiedlu. Efekty
spotkań są już widoczne, co potwierdza potrzebę dalszej
współpracy. Należy jednak przypomnieć, że pomimo
poprawy bezpieczeństwa należy nadal liczyć się z zagrożeniami, jakie występują w naszym mieście, szczególnie
zaś uciążliwe są przypadki przedostawania się na klatki
schodowe osób bezdomnych i różnego rodzaju naciągaczy. Nie należy tych osób wpuszczać do budynku,
a drzwi otwierać jedynie osobom udającym się właśnie
do nas. Administracja we własnym zakresie umożliwia
dostęp osobom wykonującym prace na klatkach scho-
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OPŁATY NA POCZCIE

dowych, a o prowadzonych remontach są Państwo zawiadamiani odrębnymi ogłoszeniami. Taka postawa
ograniczy dostęp do budynków osobom nieupoważnionym, a tym samym ograniczy ilość dewastacji czy
przypadków zanieczyszczania klatek schodowych.

OŚWIETLENIE
Wśród licznych remontów i modernizacji prowadzonych
w naszym osiedlu na szczególną uwagę zasługuje modernizacja oświetlenia klatek schodowych. Montowane
są nowoczesne i energooszczędne oprawy oświetleniowe
wykonane w technologii LED. Przeprowadzono audyt
oświetlenia, dzięki któremu parametry opraw oświetleniowych dobrane zostały w sposób zapewniający prawidłowe oświetlenie przestrzeni wspólnych w budynkach
przy znacznej redukcji kosztów oświetlenia. Modernizacja oświetlenia prowadzona jest sukcesywnie, równocześnie z remontami klatek schodowych i korytarzy w kolejnych budynkach osiedla.

BUDŻET PARTYCYPACYJNY
W celu wykorzystania środków pochodzących spoza
zasobów naszej Spółdzielni oraz w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez Mieszkańców, podejmowane są
starania o uzyskanie funduszy i realizację projektów
m.in. w programie budżetu partycypacyjnego. W ostatnich latach w głosowaniach zwyciężyły projekty opracowywane przez naszych Mieszkańców przy udziale
Administracji Osiedla i do realizacji weszły projekty
związane z rozbudową zieleni wzdłuż ul. Kijowskiej
oraz budki dla ptaków, zwłaszcza dla jerzyków, które
liczniej występują w naszej okolicy i wymagają działań
pozwalających na utrzymanie populacji. Obecnie prowadzone projekty dotyczą dalszej rozbudowy zieleni
wzdłuż ulicy Białostockiej na wysokości budynku
Osiedla „Kijowska”, rozbudowy zieleni wzdłuż ulicy
Kijowskiej oraz modernizacji i rozbudowy oświetlenia
ulicznego w ulicy Korsaka, w rejonie szlaku komunikacyjnego, który wiedzie od węzła komunikacyjnego
w ulicy Kijowskiej przez tereny naszego osiedla. Zachęcamy Państwa do głosowania na projekty, z których
szczegółami zapoznać się można na stronach Urzędu
Miasta - http://twojbudzet.um.warszawa.pl/

Osiedle Kijowska

J

uż 15 lat Klub Osiedlowy „Kuźnia” prowadzi działalność społeczno-kulturalną w oparciu o umowę
z ajentem klubu. Na początku funkcjonowała, tylko
sekcja tenisa stołowego.
Mając Klub pod swoją opieką z racji przewodniczenia
Komisji Społeczno-Kulturalnej w Osiedlu „Kijowska”,
zaczęłam pisać programy tematyczne dla klubu. Z miesiąca na miesiąc rozszerzamy zakres działalności
o nowe zajęcia i imprezy okolicznościowe.
Obecnie w „Kuźni” odbywają się różne zajęcia: nauka
tańca prowadzona jest przez instruktora - tancerza
z Szkoły Tańca „Skorp”, zajęcia plastyczne dla dzieci,
zima w mieście, teatrzyki dla dzieci, gimnastyka
usprawniająca dla seniorów. Powstał Klub Seniora,
który skupia około 40 osób. Seniorzy mają swoje
miejsce spotkań, zawiązały się przyjaźnie, wystawiane
są różne inscenizacje. Organizujemy imprezy okolicznościowe: Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Babci
i Dziadka, Bale Karnawałowe, spotkania tematyczne,

W związku z negocjacjami przeprowadzonymi
z Pocztą Polską wprowadzone zostały preferencyjne
stawki opłat za wpłaty na rachunki bankowe dokonywane w placówkach Poczty Polskiej SA na rzecz
RSM „Praga”. Opłaty za mieszkanie wnosić można
we wszystkich placówkach pocztowych, a także
w Agencji Pocztowej przy ul. Białostockiej 9. Od
dokonywanych przez Mieszkańców opłat za użytkowanie lokalu Poczta Polska pobiera w roku 2017
opłatę w wysokości 1,40 zł od każdej wpłaty, natomiast RSM „Praga” pokrywa różnicę pomiędzy opłatą prowizyjną, a opłatą uiszczaną przez Mieszkańca.
Przypominamy ponadto, że opłaty bez prowizji nadal można wnosić w placówkach banku PKO BP IV
Oddział, ul. Kijowska 11 i Targowa 42.

TELEWIZJA
Informujemy, że nadawanie nowych programów
DTV rozpoczął kolejny Multipleks MUX-8. Pierwszy rozpoczął nadawanie program Zoom TV, następnie Nowa TV, WP1 i Metro TV. Program Zoom TV,
którego właścicielem jest PIKE, Kino Polska oraz
portal Onet ma nadawać filmy, seriale i programy
rozrywkowe. Program Nowa TV, należący do Grupy
ZPR, ma być stacją informacyjną. Program WP1 ma
być kanałem interaktywnym, łączącym właściwości
telewizji i internetu. Metro TV, którego właścicielem jest Agora SA, będzie stacją o charakterze ogólnotematycznym skierowanym do szerokiego grona
odbiorców. Trzy pozostałe miejsca MUX-8 zajmuje
TVP, jednakże nie ma informacji jakie to będą kanały. Umożliwienie odbioru nowej stacji DTV z MUX8 wiąże się nie tylko za przestrojeniem odbiorników
TV lub dekoderów DVB-T, ale również ze zmodernizowaniem dotychczasowej instalacji antenowej.
Konieczność modernizacji spowodowane jest tym,
że MUX-8 posiada inną charakterystykę, niż pozostałe multipleksy - nadaje w paśmie VHF, a nie
UHF. Z tego powodu modernizacja anteny zbiorowej
wiąże się z instalacją nowej anteny i montażem dodatkowych urządzeń w stacjach czołowych instalacji. Po wykonaniu w/w prac można będzie oglądać
nowe programy DVB-T, dostrajając odbiorniki DTV
lub dekodery na kanał 7 pasmo VHF.
Maciej Czernikowski
prezentacje, pokazy z zakresu bezpieczeństwa i ratownictwa i wiele innych.
Od kwietnia br. rozszerzyliśmy ofertę o nowe zajęcia kreatywne dla dzieci: rysunek, malarstwo, rzeźba, tworzenie z tkanin, papieru i mas plastycznych.
Cała działalność społeczno-kulturalna w Osiedlu
„Kijowska” opiera się na pracy społecznej członków
komisji Rady Osiedla, przy dużym wsparciu kierownictwa, pracowników administracji i Zarządu Spółdzielni. Wszystkie zajęcia dla uczestników i imprezy
są bezpłatne.
Głównym naszym celem jest, to aby Klub „Kuźnia”
był miejscem przyjaznym dla całych rodzin, miejscem
integracji społecznej.
Klub „Kuźnia” jest moją perełką - lubię dawać odrobinę radości.
Serdecznie zapraszamy Mieszkańców do naszego
Klubu Osiedlowego „Kuźnia”.
Hanna Wojtasik
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej
Rady Osiedla „Kijowska”

Osiedle Erazma

W

lipcu 2016 roku została uchwalona nowelizacja w zakresie wysokości płacy minimalnej.
Od Nowego Roku jej wysokość nie może być mniejsza jak 2.000,00 złotych.
Nowe przepisy z jednej strony zagwarantowały wyższe
pobory pracownicze i zwiększone wpływy składek do
ZUS-u, z drugiej zaś powodują wyższe koszty firm.
Musiało to spowodować zwiększenie wydatków za
korzystanie z ich usług. Szczególnie duże skutki finansowe, ustalona płaca minimalna przyniosła w branżach,
gdzie robocizna stanowi przeważającą część kosztów
oferowanej usługi. Zmianę przepisów odczuli szczególnie dotkliwie klienci firm ochroniarskich, w których
podstawowym składnikiem kosztów świadczonych
usług, są koszty zatrudnionych osób.
Skutki podwyżek dotknęły również naszą Spółdzielnię. Jednym z Osiedli ze znacznym obszarem objętym
ochroną jest Osiedle Erazma. Na ogrodzonym obszarze u zbiegu ulic Kamińskiego i Ćmielowskiej znajduje się siedemnaście budynków z łączącą je drogą
obwodową i siecią uliczek dojazdowych. Budynki
wybudowane są w niskiej zabudowie, z parterami
ukrytymi w bujnej zieleni. Ta część Osiedla Erazma
przylega do tzw. lasku a jej rozległość zachęcała niezapraszane osoby do wędrówek po jego terenie. Charakterystyka zabudowy i znaczna, błyskawicznie rosnąca ilość samochodów z ograniczonymi możliwościami ich zaparkowania, spowodowała decyzję
o konieczności dozoru i zatrudnieniu firmy ochroniarskiej. Koszty ochrony pozostawały niezmienne od
wielu, wielu lat i dopiero obecne wprowadzenie minimalnych stawek robocizny spowodowało konieczność
zmiany opłat.
Już przed końcem 2016 roku Spółdzielnia otrzymywała sygnały o nieuchronnych podwyżkach kosztów
usług ochroniarskich. Zarówno Zarząd jak i Administracja Osiedla nie mogły, tak po prostu, zaakceptować
proponowanej drastycznej podwyżki. Najlepszą weryfikacją poziomu kosztów, jest postępowanie przetargowe. Przetarg na wybór firmy ochroniarskiej został
przeprowadzony. Wybrana została oferta firmy która
oferowała zadowalający zakres usług a poziom kosztów możliwy do zaakceptowania.
Koszty i wpływy dotyczące ochrony są ewidencjonowane a niewielka nadwyżka wpływów nad kosztami
z lat ubiegłych pozwoliła odroczyć wprowadzenie pod-

Obecnie wprowadzone stawki opłat, praktycznie nie
pozostawiają żadnej rezerwy finansowej. Zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństwa takiej sytuacji, w której każda zmiana ilości wpłacających, lub zaległości
w opłatach czynszowych będą powodować powstanie
niedoborów. Jednak w wypadku tak dużego wzrostu
opłat, średnio o około 18 zł na lokal, chcieliśmy ograniczyć podwyżkę do minimum.
Nowi pracownicy ochrony wdrażają się w obowiązki,
wynikające ze stawianych im wymagań.
Jednym z podstawowych zadań firmy ochroniarskiej
jest dbanie o utrzymanie porządku i możliwie prawidłowy sposób parkowania samochodów. Miejsca do
parkowania jest mało a większość kierowców chce
zaparkować pojazd jak najbliżej wejścia do swojego
domu. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, jednak zwracamy się z ogromną prośbą do kierujących, o poświęcenie dodatkowej minuty na ocenę, czy pozostawiony
samochód nie zagradza przejścia pieszym, czy nie spowoduje zablokowania drogi i czy nie marnuje cennego
miejsca. Meldunki ochrony i prowadzone kontrole
wskazują na coraz większe zrozumienie tych problemów, lecz są jeszcze kierowcy pozostawiający samochody w wyjątkowo zły sposób.
Przeprowadzone w ostatnim czasie kontrole i podejmowane działania wpływają na poprawę sposobu
parkowania, doprowadziły też do usunięcia kilku pojazdów. Wykazały niestety również sporo aut o numerach rejestracyjnych nie umieszczonych w systemie. Prosimy o ich aktualizację. Brak numeru auta
w wykazie pojazdów uprawnionych do wjazdu na
teren Osiedla bez biletu parkingowego, nie tylko naraża właściciela samochodu na tzw. „ciąg dalszy”
i konieczność wyjaśniania zaistniałej sytuacji. Takie
działanie, ułatwia również parkowanie samochodów
przez osoby nieuprawnione. Osoby te, zajmują bez
wnoszenia opłaty miejsca postojowe, dodatkowo pogarszając trudne warunki parkowania.
Pracownicy ochrony i Administracji są zobligowani
do upominania źle parkujących kierowców. Będą
również podejmowane różnorakie działania w celu
poprawy warunków parkowania aut, przy respektowaniu prawa pieszych do korzystania z chodników
i przejść przez jezdnie. Jednym z elementów była
naprawa nawierzchni asfaltowych na terenie Osiedla.
Obecnie są uzgadniane i malowane znaki poziome na
ciągach jezdnych i miejscach postojowych.
Tomasz Jankojć

też dojazdem dla służb ratunkowych. Zadbajmy zatem wspólnie o nasze bezpieczeństwo.
(Ciąg dalszy ze strony 10)

przy próbie przejazdu 25 tonowej śmieciarki MPO
nie było takiej możliwości. Następstwem regularnego
blokowania wjazdu było przepełnienie pojemników
do segregacji oraz odpadów zmieszanych. Z uwagi na
skalę problemu, Administracja Osiedla „Targówek”
podjęła konieczne działania polegające na wyłączeniu
części ciągu pieszo jezdnego z możliwości parkowania. Rozwiązało to wspomniany problem oraz poprawiło bezpieczeństwo. Parkując, samochody pamiętajmy że aut jest dużo a miejsca naprawdę niewiele.
Zostawmy miejsce, umożliwiając przejście oraz przejazd. Upewnijmy się, czy nie utrudnimy innym zwyczajnie życia. Pamiętajmy, że drogi wewnętrzne są

Osiedle Targówek

wyżki o trzy miesiące. Ze względów finansowych, termin wprowadzenia nowych stawek musiał nastąpić
i nastąpił od dnia pierwszego kwietnia.

Maciej Gaik

W

większości przypadków spory z sąsiadami wynikają ze zbyt głośnego zachowania. Lokatorzy
prowadzący remont w mieszkaniu wpadają w wir przemeblowań i zmian. Nie słyszą własnych wiertarek, nie czują
zapachów lakierów i farb, nie przeszkadza wszechobecny
kurz, ponieważ to wszystko prowadzi do jednego zamieszkania w ich własnym „ M”. W ferworze zmian nie
dostrzegamy, że nasze hałasy są uciążliwe dla sąsiadów.
Najbardziej remonty odczuwają mieszkańcy z małymi
dziećmi, osoby starsze, czy też pracujące w domu. Oczywiście nie można oczekiwać by remont był prowadzony
w ciszy. Jeśli to my mamy prowadzić prace takie jak np.:
wymiana okien, drzwi wejściowych, czy instalacji elektrycznej, czyli wszelkich prac prowadzonych w hałasie, to
poinformujmy naszych sąsiadów z odpowiednim wyprzedzeniem. Może to być zwykłe ogłoszenie o ewentualnych
uciążliwościach. Sąsiedzi, choć nie mogą zabronić remontu, to jednak mogą tak sobie zorganizować czas, by wspólnie go przetrwać. Będą mogli w okresie „wspólnego” remontu zaplanować alternatywnie czas poprzez wyjścia np.
na dłuższy spacer na czas drzemek małych dzieci.
Co najważniejsze nastawić się psychicznie do sytuacji
jaka ich czeka. Przy remontach należy pamiętać również o przestrzeganiu porządku części wspólnych korytarzy. Postarajmy się nie zastawiać klatek workami z gru-

zem, połóżmy zwilżoną ścierkę przy progu drzwi, by nie
roznosić pyłu, starajmy się nie brudzić windy materiałami
budowlanymi. Zwróćmy uwagę, by nie dewastować klatki
schodowej poprzez obijanie lamperii przy wnoszeniu gabarytów itp. Pamiętajmy też, że przy konieczności podstawienia kontenera na gruz, warto skontaktować się z administratorem budynku, który doradzi gdzie najlepiej podstawić kontener, tak by nie utrudnił organizacji ruchu bądź
odbioru odpadów. Przypominamy nowym mieszkańcom,
iż karta informacyjna z ważnymi dla niech telefonami
znajduje się w każdym budynku w tablicy informacyjnej.
Niby wszystko wydaje się oczywiste, lecz pamiętajmy
upewnić się, czy firma remontowej pamiętała o oczywistych sprawach. Pracownicy, śpiesząc się z realizacją zleconych zadań, często nie zwracają uwagi na swoje otoczenie. Oprócz zwykłych hałasów remontu dochodzi niekiedy głośna muzyka, palenie papierosów w windzie oraz na
klatce, wyrzucanie gruzu do zsypów, co prowadzi do zapylenia innych pięter i wiele innych niestosownych zachowań, które mogą przeszkadzać innym lokatorom. Warto
pamiętać, iż sąsiadów zawsze lepiej mieć po swojej stronie - tak powinna brzmieć pierwsza zasada mieszkania na
dużym osiedlu. Dobry sąsiad nie tylko gwarantuje spokój
i bezpieczeństwo naszego domu, może też zastąpić pierwszą pomoc lekarską, czy nawet w razie naszej nieobecności podleje kwiatki na balkonie. Warto o tym pamiętać,
ponieważ może się zdarzyć, że kończąc remont, rozpoczynamy coś innego - walkę z sąsiadami. Sąsiadów się nie
wybiera, mieszkania często nie zmienia - dlatego dbajmy
wszyscy o relacje sąsiedzkie, spokój, ciszę i harmonię na
blokach naszego osiedla.
Maciej Gaik
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Czy dodatkowa, otwarta przestrzeń to ważna
część kupowanego mieszkania? Czy, kupując własne „M”, warto poświęcić jej uwagę? Odpowiedź
jest jedna: tak!
Bezcenny kontakt z naturą w przestrzeni osiedlowej
bez konieczności wychodzenia z domu zapewni nam
dodatkowa, letnia przestrzeń w postaci balkonu, loggi,
tarasu czy ogródka. Deweloperzy, zdając sobie sprawę
z rosnących oczekiwań klientów, dbają o to, aby każdy
lokal dysponował co najmniej jedną dodatkową powierzchnią. To, jak duża będzie to przestrzeń, zależy
przede wszystkim od nas i naszych potrzeb.
Jakie są zatem najpopularniejsze rozwiązania dostępne
na rynku i które z nich spełnią nasze wymagania?
UROCZY BALKON
Planując zakup mieszkania, warto pomyśleć o komforcie, jaki może zapewnić nam dodatkowa przestrzeń
w postaci balkonu czy loggi. Mieszkańcy bloków coraz
częściej doceniają tę przydomową przestrzeń, która
pełni funkcję dodatkowego pomieszczenia i pozwala na
powiększenie metrażu lokalu. To miejsce wypoczynku,
letni pokój i zielony zakątek, który w sezonie wakacyjnym zastępuje nam działkę poza miastem.
Podejmując decyzje zakupowe, warto mieć także na
uwadze, że mieszkanie pozbawione dostępu do balkonu, logii czy tarasu będzie mieć niższą wartość rynkową i trudniej będzie je sprzedać.

B

iblioteka Publiczna na Targówku w partnerstwie
z Klubem Osiedlowym „Nasz Klub” w Osiedlu
„Generalska” uzyskała środki finansowe w ramach
Funduszu Animacji Kultury na realizację projektu edukacji kulturalnej pt. „Z bajką przez pokolenia”.
Realizacja projektu będzie odbywała się w formie spotkań
sąsiedzkich, których tematem przewodnim będzie bajka.
Uczestnicy będą snuli opowieści i tworzyli bajki, które
zostaną spisane i zilustrowane. Spotkania te będą miały
charakter warsztatów pisarskich i plastycznych prowadzonych pod okiem doświadczonego twórcy lokalnego
Pani Agnieszki Kazały, pisarki, ilustratorki i wydawcy.
Efektem końcowym projektu będzie wydanie książki,
zawierającej bajki i ilustracje uczestników warsztatów,
która zostanie przekazana mieszkańcom Targówka.
Projekt realizowany będzie w okresie od kwietnia do
września bieżącego roku. Warsztaty będą odbywały się
na obszarze Targówka Mieszkaniowego, na terenie
zielonym wokół oraz w pomieszczeniach klubu osiedlowego „Nasz Klub” przy ul. Zamiejskiej 1, a także
w filii Biblioteki Publicznej, tj. Bibliotece dla Dzieci
i Młodzieży nr 12 przy ul. Kuflewskiej 6.
Więcej informacji na stronach internetowych Biblioteki: www.multibiblioteka.waw.pl, Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”: www.rsmpraga.pl
oraz naszklub@rsmpraga.pl, a także pod nr telefonu
Naszego Klubu: 22 679 58 52.

Serdecznie zapraszamy!
Katarzyna Przybysz-Mendyk
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Tańsze mieszkanie, bez dodatkowej przestrzeni, sprawdzi
się w przypadku osób młodych i mobilnych, które spędzają zdecydowaną większość czasu poza domem. Planując i posiadając rodzinę, pamiętajmy jednak o możliwości
i przyjemności korzystania z naszego letniego pokoju.
Mieszkanie + balkon = rozwiązanie idealne!
W Polsce coraz chętniej urządzamy balkony, zwiększa to
bowiem komfort życia oraz podwyższa cenę nieruchomości. Balkon to dodatkowa przestrzeń, którą przy dobrej pogodzie możemy się cieszyć od marca do września.
Jeśli chcemy, aby nasz balkon stał się miejscem wypoczynku na świeżym powietrzu jego powierzchnia powinna być na tyle duża, aby umożliwiała wstawienie
choćby podstawowych mebli, tj. krzesła, fotele i niewielki stolik. Zbyt wąski balkon sprawi, że możliwości
aranżacje będą mocno ograniczone.
Metraż będzie także ważnym kryterium wyboru m.in. dla
rodzin z dziećmi. Większa powierzchnia okaże się niezbędna,
jeśli marzą nam się wspólne śniadania czy obiady na balkonie.
Decydując się na mieszkanie w bloku, nie musimy także rezygnować z luksusu posiadania własnego ogródka.
Oferta większości firm gwarantuje możliwość zakupu
mieszkania z ogrodem.
ZACZAROWANY OGRÓD
Dawniej na mieszkanie z własnym ogródkiem mogli
sobie pozwolić tylko nieliczni. Nabywcy, którzy decydują się zakupić lokal na parterze, mogą z powodzeniem
korzystać z zielonego skweru. To idealne miejsce na

letnie śniadania czy kolacje pod gołym niebem. W okresach letnim i wiosennym może służyć jako dodatkowe
pomieszczenie, a tym samym poszerzać przestrzeń życiową użytkowników lokalu. Dzięki mieszkaniu na parterze można też zrealizować swoje marzenia o posiadaniu własnego ogródka. Zielone powierzchnie, przynależne do mieszkań w blokach nie są duże, ale pozwalają
poczuć sielski klimat posiadania domu z ogrodem.
WYGODNY TARAS
Tarasy charakteryzują się z reguły większą powierzchnią użytkową niż balkony, a mieszkanie z tarasem to
dobre rozwiązanie m.in. w przypadku rodzin z dziećmi.
Duża przestrzeń umożliwia przebywanie na świeżym
powietrzu wszystkim domownikom jednocześnie. Taras o większej powierzchni będzie również słusznym
wyborem, jeśli zależy nam na pogodzeniu kilku funkcji
jednocześnie - oprócz strefy wypoczynkowej z wygodnymi fotelami i stolikiem możemy zawiesić np. huśtawkę lub hamak czy wygospodarować kącik warzywny. Wszystko zależy od naszych potrzeb i oczekiwań.
Możliwości jest wiele, warto jednak podjąć jak najlepszą
decyzję i odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie potrzeby
ma spełniać dodatkowa przestrzeń. Kupno mieszkania to
jedna z ważniejszych decyzji finansowych, a każda przestrzeń, która się w nim znajdzie, musi nam dobrze służyć,
także balkon, taras czy ogródek.
Joanna Golecka

projektu Młynarski plays Młynarski? Tym bardziej,
że Mistrza już nie ma wśród nas…

Póki pamiętam standard zawsze kojarzył mi się z jazzem. W Wikipedii stoi: „Standard - temat
jazzowy lub utwór muzyki rozrywkowej stale wykonywany przez coraz to innych wykonawców,
inaczej evergreen. Popularny temat w muzyce jazzowej, pochodzący najczęściej z muzyki
rozrywkowej, służący jako kanwa licznych improwizacji i opracowań. Do klasy evergreen zalicza
się utwory, które przetrwały próbę co najmniej 20 lat”.

C

zym więc jest cover? Rzeczona Wikipedia odpowiada
oczywiście i na to pytanie. - „Cover - nowa aranżacja,
interpretacja istniejącego utworu muzycznego wykonywana
przez wykonawcę, który nie jest jego pierwotnym, znanym
wykonawcą”. I jeszcze - „wykonywanie coverów było podstawową formą działalności wykonawców rockowych”.
Dlaczego tyle o tym piszę? Czytając ostatnie Jazz Forum
spotkałem się z tymi wszystkimi określeniami. A jeszcze
na dodatek, któryś z krytyków recenzując jedną z płyt
dołożył transkrypcję. I nie chodziło bynajmniej o utwór
muzyki klasycznej w interpretacji jazzowego combo.
Wszystko to dlatego, że postanowiłem przedstawić Państwu płyty, do których te wszystkie określenia mogą pasować… Nie są to płyty nowe. Tym bardziej nie można ich
kupić w „dobrych sklepach muzycznych”. - Chyba, że za
takie uznamy sklepy internetowe. Ale może się mylę?

Po raz pierwszy zobaczyłem płytę „Medytacje wiejskiego listonosza jazzowego” na półce dużego sieciowego sklepu, wkrótce po premierze, która miała miejsce w styczniu ubiegłego roku. Swój egzemplarz kupiłem wiele miesięcy później na koncercie w Natolińskim Ośrodku Kultury. Na tym koncercie Wojtek Gogolewski - pianista, Paweł Pańta - kontrabas i gitara
basowa oraz Adam Lewandowski - perkusja i cajun
przypomnieli piosenki Skaldów. Zaprezentowali cały
repertuar płyty! Dziesięć utworów, dziesięć znakomitych, wysmakowanych jazzowych interpretacji piosenek Andrzeja Zielińskiego. Nie straciły nic ze swojej
przebojowości a zyskały pewną szlachetność jazzowego standardu czy raczej evergreenu. Wszak piosenki
Skaldów tak mocno zakurzone nie są. Przynajmniej
mnie się tak wydaje. Na rzeczonym koncercie zabrzmiał rzecz jasna utwór tytułowy, ale także Piosenka
dla Zielińskiej, Z kopyta kulig rwie, Cała jesteś
w skowronkach czy Uciekaj, uciekaj. Widzowie
z koncertu nie uciekli, wręcz przeciwnie zmusili wykonawców do bisów. Państwu słuchając płyty pozostanie
wcisnąć klawisz play ponownie. Do tego koncert ubarwił znakomitymi anegdotami Wojtek Gogolewski, który świetnym muzykiem jest, ale gawędziarzem niezgorszym. Można się o tym przekonać (nie, na płycie
rozmowy z muzykiem nie ma) bo płyta „zapakowana”

jest w książkę, na stronach której przeczytacie nie tylko
o muzykach, ale także o wędkowaniu. I o tym jak to
z tą miłością do Skaldów i muzyki było. Jak wspomniałem całość jest „opakowana” w książkę, której
projektodawcą jest Lechosław Carnelli. Studiu Realizacji Myśli Twórczych bardzo dziękuję za te książeczki
z płytami! Taką książkę z płytę aż miło wziąć do ręki.
Następna płyta to płyta z coverami (coraz częściej można
przeczytać „kower”, ale na szczęście wersja angielska ma
pierwszeństwo). Premierę miała dawno, bo w październiku 2010 roku. Nie ma na niej Prześlicznej wiolonczelistki,
która jest na płycie Wojtka Gogolewskiego, ale mogła by
być. Płyta nosi tytuł Rebeka nie zejdzie dziś na kolację
i nagrał ją zespół, który na tej płycie nazywa się Młynarski plays Młynarski. Jak nie trudno zgadnąć Młynarski gra
tu Młynarskiego czyli Jan Młynarski nagrał dwanaście
piosenek Młynarskiego Wojciecha. Piszę o tej płycie nie
tylko dla tego, że 24 marca tego roku na dwa dni przed 76
urodzinami Mistrza urna z Jego prochami spoczęła w Alei
Zasłużonych Cmentarza Powązkowskiego. I nie tylko
dlatego, że jego teksty znakomicie puentowały codzienność. Tą PRL-owską i tą
obecną. Ale także dlatego że
warto posłuchać jak syn mierzy się z twórczością ojca.
Gaba Kulka jest w tym projekcie idealną interpretatorką
tekstów Młynarskiego Seniora. Bywa i drapieżna i liryczna. A piosenki nie byle jakie:
Nie ma jak u mamy, Róbmy
swoje, Ballada o dzikim zachodzie, Lubię wrony czy
nieśmiertelne Jesteśmy na
wczasach. Ten ostatni utwór to
już nie cover, ale evergreen,
standard i piosenka biesiadna
w jednym. Piosenki brzmią
świeżo i z reguły bardziej dynamicznie niż oryginały. Za
produkcję odpowiedzialni są
Jan Młynarski i Marian Wróblewski. Czyli perkusista i gitarzysta. Aranżacje zarówno na
jazzowy band, ale też minimalistyczne i oszczędne jak
w Ogrzej mnie. A Fruwa twoja marynara to już kawałek
blues rockowy z fajnie
brzmiącą gitarą. Słucha się
tego wspaniale. Recenzenci
chwalili szczególnie gitarzystę, ale słowa uznania należą
się wszystkim muzykom
w tym pianiście i realizatorowi nagrań Piotrowi Zabrodzkiemu. Dobra robota. Może
pojawi się kolejna odsłona

Obie płyty są osiągalne w muzycznych sklepach internetowych.
A swoją ścieżką temat polskich standardów i evergreenów
może być ciekawy. Może macie Państwo jakieś propozycje?
PS.
Gdyby Państwu mistrza Młynarskiego było mało a i posłuchać byście chcieli jego ostatnich tekstów, sięgnijcie
proszę po płytę Agnieszki Wilczyńskiej „Tutaj mieszkam” z 2015 roku. Wszystkie teksty specjalnie dla Pani
Agnieszki napisał Wojciech Młynarski a muzykę skomponowali: Włodzimierz Nahorny, Andrzej Jagodziński,
Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz i Włodzimierz Korcz.
Dwoma słowami - „Liga Mistrzów” … i Mistrzyni!
Aha! Wydawcą jest Studio Realizacji Myśli Twórczych
- czyli znowu fajna książka z płytą!
pam
o g ło s z e n ie s p o łe c z ne
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31 marca w NASZYM KLUBIE miały miejsce otwarte Warsztaty Wielkanocne, w których
uczestniczyła grupa osób dorosłych. Zdolne ręce naszych mieszkańców sprawiły, że spotkanie
zaowocowało powstaniem sporej ilości pisanek.

C

zęść prac wzięła udział w Mazowieckim Konkursie Plastycznym „Najpiękniejsza pisanka”.
Pisanki naszych uczestników znalazły się w szacownym gronie 675 prac twórców, z których aż 5 osób
z NASZEGO KLUBU zostało docenionych i zdobyło najwyższe laury w kategorii powyżej 20 lat. Zdobywczyniami dwóch I-szych miejsc były Panie:
Agnieszka Kazała i Anna Hercan. II miejsca otrzymały Pani Zenobia Ostapiuk i Pani Iwona Wiśniewska. Wyróżnienie przypadło Pani Halinie Suchcie.
Uroczyste rozdanie pamiątkowych dyplomów i upominków odbyło się 8 kwietnia w Starym Młynie Hotelu Boss w Miedzeszynie.
Większość osób nagrodzonych w konkursie na
„Najpiękniejszą pisankę” jest uczestniczkami zajęć
malarskich odbywających się w NASZYM KLUBIE
w poniedziałki i środy, na które serdecznie zapraszamy.

Miło nam poinformować Państwa o niespodziance jaką
szykuje NASZ KLUB z okazji nadchodzącego „Dnia
Sąsiada”. Na przełomie maja i czerwca będą się odbywały ciekawe akcje i wydarzenia na terenie Osiedla
„Generalska”. Zapewniamy, że każdy mieszkaniec
zostanie doceniony. Akcja będzie prowadzona pod
następującymi hasłami: „Dzień Sąsiada - ważna sprawa”, „Sąsiad to brzmi dumnie. Znamy się nie tylko
z widzenia”. „Jak dobrze mieć sąsiada”.

Pani Agnieszka Kazała (pierwsze miejsce)

Projekt zrealizujemy dzięki wygranemu konkursowi na
wsparcie projektów lokalnych na terenie objętym
„Zintegrowanym Programem Rewitalizacji”. Działania
będą współfinansowane z funduszu m. st. Warszawy.
Beata Grochowska

Obok zdjęcia nagrodzonych prac.

Pani Anna Hercan (pierwsze miejsce)

Pani Iwona Wiśniewska (drugie miejsce)
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Pani Halina Suchta (wyróżnienie)

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
RSM „Praga”, prowadząca postępowanie windykacyjne wobec lokatorów notorycznie
zalegających z czynszem, zachęca do skorzystania z oferty.
Informujemy, iż w dniu 12.07.2017 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę przy
ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali nr 205, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
nr 100 położonego w Warszawie pr zy ul. Aleksandra Gajkowicza 7.






Lokal mieszkalny znajduje się na siódmej kondygnacji i składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz przylegającego balkonu.
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 54,80 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,87 m2.
W pobliżu: Centrum Handlowe Targówek, Teatr Rampa, tereny rekreacyjne, szkoły, przedszkola.
Dogodny dojazd do Centrum.
Idealne miejsca dla osoby starszej, studenta lub pod wynajem.

Wartość rynkowa lokalu oszacowana została na kwotę 325.000,00 zł. Cena wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi:

243.750,00 zł tj. TYLKO 4.447,99 zł/m2
Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię na rachunek bankowy Komornika Sądowego nr: 55 1020 1026 3463 0000
2005 2816 w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 32.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również
złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Informacje na temat lokalu oraz szczegółów postępowania udziela Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla
Warszawy Pragi-Północ Dawida Palecznego mieszcząca się w Warszawie przy ul. Floriańskiej 6 lokal U10/1 oraz pod numerem telefonu:
22 408-02-02 po powołaniu się na sygnaturę akt KM 528/16.
Przedmiotową nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji zaś akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać
w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a.
RSM „Praga” oferuje pomoc w procedurach członkowskich oraz objęcia lokalu w posiadanie po przysądzeniu.

Zapraszamy do licytacji !!!













Zamienię mieszkanie komunalne 29 m2
na własnościowe. DOPŁATA. Kawalerka
została przerobiona na dwa pokoje (12 m2
i 7,5 m2). Blok z 2008r. z windą. Kontakt:
518 476 183
Zamienię pokój z kuchnią 34 m2 na
Targówku na 2 pokoje z kuchnią do
42 m2. Tel. 504 837 918
Zamienię mieszkanie spółdzielczo - lokatorskie, M3 - 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
zabudowana loggia, przy ul. Radzymińskiej na większe ok. 60 m2 - 3, 4 pok.
w RSM „Praga” (adm. Kijowska, Jagiellońska, Targówek). Spłacę zadłużenie.
Telefon po 17-tej: 607 871 316
Zamienię mieszkanie spółdzielczolokatorski (kredyt z KFM), ul. Myśliborska, 33 m2 na większe, może być
zadłużone. Tel. 608 405 544
Zamienię mieszkanie 4 pokojowe, 73 m2,
rozkładowe, ul. Szczęśliwa, Tarchomin,
po remoncie, na dwa mniejsze, chętnie
2x2 pokoje. Założona jest księga wieczysta. Tel. 501 383 234
Zamienię mieszkanie 4-pokojowe
70 m2 {koło teatru Rampa i Skweru
Wiecha} na 2-pokoj. około 40 m2 +
dopłata. Tylko Targówek. Telefon
kontaktowy 505 701 046













Młoda osoba prywatna odkupi mieszkanie z zastrzeżeniem dożywocia.
Może być zadłużone. Tel. 665 925 655
Zamienię mieszkanie 4 pokojowe,
82 m2 na 2 mniejsze. Parter z ogródkiem, loggia, 4 pokoje, toaleta, łazienka, widna kuchnia. Tarchomin, 3 piętrowe/Erazma. Tylko zamiana na własnościowe. Rozważę wszystkie propozycje. Tel. 602 206 422
Zamienię mieszkanie 2 pokojowe własnościowe na 3 pokojowe własnościowe z dopłatą lub spłatą zadłużenia.
Tel. 506 407 588
Zamienię mieszkanie kwaterunkowe
mieszczące się w Warszawie w pobliżu
pl. Hallera, Praga-Północ, o pow. 38 m2.
Bardzo dobra komunikacja. Mieszkanie
po generalnym remoncie - wszystko wymienione wraz z elektryką i hydrauliką.
Wszystkie media. Zamienię na lokatorskie może być zadłużone. Tel. 600 987 298
Kupię M-4 parter ewentualnie I piętro
w bloku przy ul. Wiosennej, Markowskiej, Ząbkowskiej. Tel. 22 818 05 45
Zamienię mieszkanie kwaterunkowe na
Grochowie, 2 pokojowe, 52 m2 na
mniejsze lub większe na Targówku
(może być zadłużone). Tel. 600 312 323

Czasopismo RSM „Praga”
Wydawca: Zarząd i Rada Nadzorcza, 03-748 Warszawa, ul. Białostocka 11
Rada programowa: Alfred Broniec, Hanna Jarzębska, Piotr Majewski,
Andrzej Półrolniczak, Ryszard Zarański
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.











Zamienię lub sprzedam mieszkanie
spółdzielcze, własnościowe M-4, trzy
pokoje z kuchnią, IV piętro bez windy
o powierzchni 58,5 m2 + loggia na
Targówku przy ul. Junkiewicz. Telefon
kontaktowy 792 081 369
Zamienię kwaterunek 90 m2 (3 pokoje
z kuchnią) po remoncie z wygodami,
2 piętro, Praga Północ, na dwa małe pokoje z kuchnią, z wygodami – kwaterunek (bez pośredników). Tel. 604 993 018
Sprzedam bezpośrednio mieszkanie 59
m2 przy ul. Szanajcy 3. Na ostatnim
3 piętrze, bardzo jasne, w otoczeniu
zieleni, dwustronne, świetny rozkład.
3 pokoje (dwie sypialnie, jadalnia,
kuchnia, salon z balkonem, przedpokój, łazienka, WC osobno). Komórka
lokatorska. Kontakt: 601 077 477
Zamienię lub sprzedam 3 pokojowe mieszkanie na ul. Białostockiej 11, I piętro,
z garażem (vis a vis), na dwa mniejsze
lub jedno z dopłatą. Kontakt: 602 135 062
Zamienię M-3 w bloku przy ul. Ząbkowskiej, parter na M-4 (najchętniej parter
lub I p) ul. Ząbkowska, Wiosenna, Markowska, Białostocka. Tel. 502 154 326
Zamienię mieszkanie 31 m2, ul. Wołomińska 19, drugie piętro, na większe
do 40 m2. Własnościowe z balkonem.
Tel. 504 351 554

Zamienię mieszkanie własnościowe
z księgą wieczystą 33 m2 (kawalerka,
stan bardzo dobry, winda, 6 piętro,
piękny widok, południowe) na większe
2-3 pokojowe ok. 60 m2. Chętnie do
remontu, na Targówku, bezpośrednio.
Tel. 694 558 333
 Zamienię mieszkanie 3 pokojowe
z kuchnią, loggia, po generalnym remoncie 47 m2, ul. Wiosenna 3 na 2
pokoje z kuchnią, około 38 m2 po generalnym remoncie parter lub I piętro.
Chętnie Wiosenne 3 lub okolice.
Tel. 608 124 060
 Zamienię mieszkanie 3 pokojowe z kuchnią, loggią, po generalnym remoncie,
47 m2, ul. Wiosenna 3 na 2 pokoje
z kuchnią, około 38 m2, po generalnym
remoncie, parter lub I piętro. Chętnie
Wiosenna 3 lub okolice. Tel. 608 124 060
 Zamienię mieszkanie komunalne, kwaterunkowe, 3 pokojowe o powierzchni
56 m2 na mniejsze, dwupokojowe. Oferowany lokal znajduje się na 6 piętrze,
w budynku z lat 70-tych, blisko planowanej stacji metra na Targówku (10 minut
od Ronda Żaba). Rozkładowe, z wystawą
okien na południowy zachód. Trzy pokoje o powierzchni ok. 18 m2, 10 m2, 11 m2,
kuchnia widna, oddzielna, loggia. Mieszkanie do remontu. Tel. 668 395 211


tel.: 22 619 12 21, faks: 22 619 98 80, e-mail: redakcja@rsmpraga.pl
Redakcja: Biuro Zarządu RSM „Praga”
Druk: GRUPA ZPR MEDIA
Wszelkie prawa, w tym Autora i Wydawcy, są zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów bez zgody Autora i Wydawcy jest zabronione.
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Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Praga”

Warszawa 2017 r.
1

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 R. (opracowanie)
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 R.

R

ada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” swoją działalność opiera na podstawie: ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września
1982 r. z późniejszymi zmianami, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami, jak i statutu RSM „Praga” oraz
regulaminów i innych przepisów wewnętrznych ustanowionych przez organy statutowe Spółdzielni.
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
Zgodnie z postanowieniami Statutu RSM „Praga”, pracami Rady Nadzorczej kierowało Prezydium, które
przygotowywało posiedzenia plenarne Rady. Porządek
obrad określany był w oparciu o ustalony w porozumieniu z Zarządem Spółdzielni, Ramowy Harmonogram zadań (na okresy kwartalne), uzupełniony bieżącymi potrzebami w odniesieniu do spraw wymagających pilnego rozpatrzenia i podjęcia decyzji.
W roku sprawozdawczym Prezydium odbyło 10 posiedzeń. W tym samym okresie na 14-stu posiedzeniach
plenarnych, Rada Nadzorcza podjęła 199 uchwał, które
były konieczne z punktu widzenia funkcjonowania
Spółdzielni. Ilość podjętych uchwał daje obraz ogromu
zadań jakie stały przed Radą Nadzorczą.
Podejmowanie uchwał poprzedzone było merytoryczną
oceną oraz dogłębną analizą dokonywaną przez komisje problemowe, które są integralnymi ciałami Rady
Nadzorczej:
 Komisję Rewizyjną - 6 posiedzeń, w tym 4 posiedzenia odbyły się wspólnie z Komisją EksploatacyjnoEkologiczną, a 1 posiedzenie odbyło się również
z Komisją Samorządowo-Społeczno-Statutową,
 Komisję Eksploatacyjno-Ekologiczną - 4 posiedzenia, 3 wspólnie z Komisją Rewizyjną, a 1 posiedzenie odbyło się również z Komisją SamorządowoSpołeczno-Statutową,
 Komisję Inwestycyjną - 7 posiedzeń, w tym jedna
wizyta na prowadzonych przez Spółdzielnię budowach,
 Komisję Członkowsko-Mieszkaniową - 4 posiedzenia,
 Komisję Samorządowo-Społeczno-Statutową - 1 posiedzenie wspólnie z Komisją Rewizyjną oraz Komisją Eksploatacyjno-Ekologiczną.
Łącznie wszystkie Komisje odbyły 27 posiedzeń.
W 2016 r. Rada Nadzorcza skupiała swoją działalność
na następujących tematach:
 gospodarka finansowa,
 eksploatacja i remonty zasobów mieszkaniowych, gospodarka nieruchomościami i sprawy terenowo-prawne,
 działalność inwestycyjna, w tym także sprzedaż
mieszkań,
 sprawy członkowsko-mieszkaniowe,
 zagadnienia organizacyjne i statutowo-samorządowe,
 działalność społeczno-oświatowo- kulturalna.

I. GOSPODARKA FINANSOWA
W sferze gospodarki finansowej Rada koncentrowała
się na problematyce eksploatacji i remontów zasobów
mieszkaniowych, gospodarki nieruchomościami, sprawami terenowo-prawnymi.

2

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór i kontrolę nad działalnością gospodarczo-finansową Spółdzielni. Funkcje te
przejawiały się w procesie uchwalenia planów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, opiniowania sprawozdań
finansowych, ustalania stawek opłat eksploatacyjnych
dla lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za użytkowanie garaży, miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i innych miejsc postojowych. Celom tym
służyła również decyzja Rady dotycząca wyboru firmy
audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za
okres obrachunkowy 2016 roku.
Przedmiotem szczególnego zainteresowania Rady Nadzorczej były sprawy zadłużeń czynszowych oraz działania windykacyjne prowadzone przez Spółdzielnię, jak
również wprowadzenie prac związanych z poprawą
estetyki zasobów mieszkaniowych i terenów zielonych
Spółdzielni.
Waga i znaczenie rozpatrywanej problematyki wymagały pogłębionej merytorycznie analizy i oceny przez
Komisję Rewizyjną i Eksploatacyjno-Ekologiczną,
również dokonywanej na wspólnych posiedzeniach.
W okresie sprawozdawczym wyżej wymienione Komisje rekomendowały Radzie Nadzorczej podjęcie m.in.
uchwał w następujących sprawach:
1. Przyjęcia wykonania planu eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielni za 2015 rok.
2. Przyjęcia sprawozdania finansowego Biura Zarządu
za 2015 rok.
3. Przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji w 2015 r.
„Wieloletniego rzeczowego planu remontów nieruchomości Spółdzielni na lata 2015-2019”.

13. Ustalenia stawek opłat eksploatacyjnych i odpisu na
fundusz remontowy oraz dodatkowego odpisu na
fundusz remontowy na zieleń i dodatkowej stawki
opłaty na konserwację szczególną, za użytkowanie
garaży, miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i innych miejsc postojowych w RSM
„Praga” dla użytkowników posiadających spółdzielcze prawo do garażu lub miejsca postojowego lub
będących ich właścicielem, obowiązujących od dnia
1 stycznia 2016 r.
14. Wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego RSM „Praga” za 2015 r.
15. Wyrażania pozwoleń na obciążenie nieruchomości
będących w zasobach Spółdzielni, związanych z przebudową sieci ciepłowniczej, wodnej czy energetycznej.
W zakresie gospodarki nieruchomościami Spółdzielni
w okresie Sprawozdawczym Rada Nadzorcza monitorowała realizację planów rzeczowych działalności remontowej zasobów mieszkaniowych. Zgodnie z przyjętą w 2015 r. strategią remontową RSM „Praga” na lata
2015-2019, kontynuowano procesy termomodernizacji
budynków, w tym ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów, modernizacje lub regulacje instalacji centralnego ogrzewania.
Dokonywano wymiany instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowych, a także remonty dźwigów, modernizację klatek
schodowych. Prace te przyczyniły się w sposób istotny
do poprawy stanu technicznego budynków, zmniejszenia zużycia energii oraz podniesienia bezpieczeństwa
mieszkańców użytkujących zasoby Spółdzielni.

4. Rekomendowania IX Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy
zobowiązań.

Rada Nadzorcza, uwzględniając interesy Spółdzielni,
wyrażała zgodę na obciążenie niektórych nieruchomości udostępniając zainteresowanym firmom grunty pod
budowę lub przebudowę sieci energetycznych lub ciepłowniczych.

5. Rekomendowania IX Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni
za 2015 rok.

II. INWESTYCJE

6. Rekomendowania IX Walnemu Zgromadzeniu
udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
7. Wprowadzenia korekty w planie eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielni na 2017 r.
8. Uchwalenia planu eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielni na 2016 r.
9. Uchwalenia planu działalności remontowej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” na 2017 r.
10. Przyjęcie zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów ciepła w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”.
11. Przyjęcie zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy i zużycia wody oraz odprowadzania
ścieków z budynków administrowanych przez
RSM „Praga”.
12. Ustalenia stawek opłat eksploatacyjnych, odpisu na
fundusz remontowy, opłat na działalność społecznooświatowo-kulturalną, odpisu na remonty dźwigów oraz
dodatkowych stawek opłat dla lokali mieszkalnych
i użytkowych, których użytkownicy posiadają spółdzielcze prawo do lokalu lub są właścicielami lokali w RSM
„Praga”, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r.

Komisja Inwestycyjna Rady Nadzorczej w jej imieniu
sprawowała nadzór i kontrolę procesów inwestycyjnych oraz opiniowała zamierzenia inwestycyjne pod
kątem finansowania, jakości wykonawstwa inwestycji
i terminów realizacji robót.
W okresie sprawozdawczym odbyło się siedem posiedzeń Komisji Inwestycyjnej - w tym jedna wizyta na
prowadzonych przez Spółdzielnię budowach.
Na posiedzeniach Komisji omawiane były bieżące
sprawy dotyczące poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz uzgadniane było dalsze postępowanie dotyczące ich realizacji.
W 2016 roku Komisja Inwestycyjna rekomendowała
Radzie Nadzorczej projekty uchwał w następujących
sprawach:
1. Wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej, opisanej
w księdze wieczystej nr WA3M/00471179/5, położonej w Warszawie przy ul. Myszkowskiej, służebnością gruntową polegająca na prawie przejścia
i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli
bądź użytkowników wieczystych nieruchomości
gruntowej opisanej w księdze wieczystej
nr WA3M/00335400/9, położonej w Warszawie
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przy ul. Remiszewskiej 17 (Uchwała Rady Nadzorczej nr 03/16 z dnia 26.01.2016 r.).
2. Wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej
w księdze wieczystej nr WA3M/00430016/6, położonej w Warszawie przy ul. Myszkowskiej 33, służebnością gruntową polegająca na prawie przejścia
i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź
użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00335400/9,
położonej w Warszawie przy ul. Remiszewskiej 17
(Uchwała Rady Nadzorczej nr 04/16 z dnia
26.01.2016 r.).
3. Wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej opisanej
w księdze wieczystej nr WA3M/00335400/9, położonej w Warszawie przy ul. Remiszewskiej 17,
służebnością gruntową polegająca na prawie
przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00430016/6, położonej w Warszawie przy ul. Myszkowskiej 33 (Uchwała Rady Nadzorczej nr 05/16 z dnia 26.01.2016 r.).
4. Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
położonej w Warszawie przy ul. ks. P. Skargi 54,
opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00156935/9,
służebnością przesyłu w związku z budową i przebudową energetycznych linii kablowych dla budynku przy ul. ks. P. Skargi 54 w Warszawie (Uchwała
Rady Nadzorczej nr 07/16 z dnia 26.01.2016 r.).
5. Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. A. Kamińskiego, opisanych w księgach wieczystych nr WA3M/00139741/7,
WA3M/00152501/0, WA3M/00403021/6, WA3M/00403022/3,
WA3M/00497185/8, służebnością przesyłu w związku z budową energetycznych linii kablowych dla
budynku przy ul. A. Kamińskiego 1 i garażu przy
ul. Myśliborskiej 114 w Warszawie (Uchwała Rady
Nadzorczej nr 08/16 z dnia 26.01.2016 r.).
6. Przyjęcia „Planu zadań inwestycyjnych Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” na 2016 r.”
(Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/16 z dnia
26.01.2016 r.).
7. Wyrażenia zgody na przejściowe angażowanie,
będących w dyspozycji Spółdzielni środków finansowych, na czasowe pokrycie kosztów realizacji
prowadzonych przez Spółdzielnię zadań inwestycyjnych (Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/16 z dnia
26.01.2016 r.).
8. Przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji w 2015 r.
„Wieloletniego rzeczowego planu inwestycji Spółdzielni w zakresie budownictwa mieszkaniowego
na lata 2015-2019” (Uchwała Rady Nadzorczej
nr 46/16 z dnia 26.04.2016 r.).

Remiszewskiej 17 w Warszawie. Wizyta ta pozwoliła
Członkom Komisji osobiście ocenić jakość wykonywanych robót budowlanych.
Członkowie Komisji Inwestycyjnej wchodzą w skład
powołanej przez Zarząd Komisji Przetargowej, opiniującej każdorazowo wybór wykonawcy prac projektowych bądź robót budowlano-montażowych.
W okresie sprawozdawczym został rozstrzygnięty
przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy rozbiórki istniejącego budynku handlowo-usługowego
i tymczasowych kiosków handlowych zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 3 w obrębie 4-10-13
oraz przebudowy kabli i urządzeń elektroenergetycznych RWE STOEN operator kolidujących z projektowanym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
oraz budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcjami handlowo-usługowo-biurowymi
i garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą
techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy
Piotra Skargi 54 w Warszawie.
Podstawą postępowania przetargowego był „Regulaminem
przeprowadzanie przetargów w RSM „PRAGA” związanych z działalnością inwestycyjną w sytuacjach, które nie wymagają stosowania ustawy Prawo zamówień
publicznych. Postępowanie przetargowe zostało zakończone w II kwartale 2016 roku podpisaniem w dniu
18.05.2016 r. umowy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „RODEX” Sp. z o. o. z siedzibą w Juchnowcu Kościelnym Kolonia Kopalny 11B.

IV.
ZAGADNIENIA
ORGANIZACYJNE,
SAMORZĄDOWE I STATUTOWE. DZIAŁALNOŚĆ
SPOŁECZNO-OŚWIATOWOKULTURALNA
Komisja Samorządowo-Społeczno-Statutowa odbyła
w 2016 roku sześć posiedzeń. W pierwszej połowie
2016 roku na czterech posiedzeniach obradowali członkowie Komisji wybrani do Rady Nadzorczej na kadencję 2013 - 2016. W związku z wyborem w czerwcu
2016 roku podczas IX Walnego Zgromadzenia RSM
„Praga” nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2016 2019 kolejne dwa posiedzenia Komisji odbyły się
w nowym składzie osobowym.
Porządek obrad Komisji określany był w oparciu
o ustalony w porozumieniu z Radą Nadzorczą, Ramowy Harmonogram zadań (na okresy kwartalne), uzupełniony bieżącymi potrzebami w odniesieniu do spraw
wymagających pilnego rozpatrzenia i podjęcia decyzji.
W okresie sprawozdawczym zaopiniowano i rekomendowano Radzie Nadzorczej projekty uchwał w sprawach:
1. zmian w „Regulaminie organizacji pracy Rady
Nadzorczej w RSM „Praga”,
2. zmian w „Regulaminie Rady Osiedla w RSM „Praga”,
3. określenia liczby części IX Walnego Zgromadzenia
RSM „Praga” w 2016 r. i zasady zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części,
4. zatwierdzenia podziału mandatów do Rady Nadzorczej w kadencji 2016-2019,

III. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE
W okresie sprawozdawczym Komisja CzłonkowskoMieszkaniowa rekomendowała Radzie Nadzorczej
podjęło 113 uchwał w następujących sprawach:

5. rekomendowania IX Walnemu Zgromadzeniu RSM
„Praga” przyjęcia informacji o realizacji wniosków
polustracyjnych, przyjętych przez VIII Walne Zgromadzenie RSM „Praga” uchwałą nr 7/2015
w czerwcu 2015 r.,

1. Wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni osób,
które zbyły prawo do lokalu, a nie wypowiedziały
członkostwa lub uchylone zostały podstawy uzyskania członkostwa. Decyzje o wykreśleniu z rejestru dotyczyły 91 osób.

6. przyjęcia zmian w Regulaminie wyborów członków
Rady Osiedla Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”,

2. Wykluczenia ze Spółdzielni osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
lub prawo odrębnej własności - zgodnie z postanowieniami § 28 ust. 2 pkt. 1 i 2 Statutu RSM „Praga”
- z uwagi na zaleganie z opłatami za użytkowanie
lokali mieszkalnych. Decyzje o wykluczeniu ze
Spółdzielni dotyczyły 36 osób.
3. Wygaśnięcia spółdzielczych lokatorskich praw do
lokali zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 11
pkt. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
z uwagi na zaleganie z opłatami za użytkowanie
lokali mieszkalnych. Decyzje o wygaśnięciu praw
do lokali dotyczyły 18 osób.

9. Rekomendowania IX Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy
zobowiązań (Uchwała Rady Nadzorczej nr 56/16
z dnia 19.05.2016 r.).

4. Uchylenia uchwał o wykluczeniu z członkostwa
w Spółdzielni w stosunku do 5 osób oraz uchwał
o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w stosunku do 7 osób, na skutek
ustania przyczyn, które spowodowały podjęcie
uprzednich decyzji.

Członkowie Komisji Inwestycyjnej w październiku
odbyli również wizytę na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Piotra Skargi 54
i Kamińskiego 1, budynku garażowego przy ulicy Myśliborskiej 114 oraz obejrzeli budynek zrealizowany
i przekazany do eksploatacji znajdujący się przy ulicy

Rada Nadzorcza rozpatrywała także indywidualne wystąpienia członków i osób ubiegających się o członkostwo w Spółdzielni, którzy zwracali się o pomoc
w rozwiązywaniu ich problemów.

7. przyjęcia zmian w Regulaminie wyborów Rady
Członków Oczekujących w Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Praga”.
Komisja zajęła stanowisko i rekomendowała Radzie
Nadzorczej kwotę do wydzielenia środków finansowych z podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) na
działalności gospodarczej za 2015 r. z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności społeczno-oświatowokulturalnej Spółdzielni w 2016/2017 r. Sprawowała
również kontrolę nad sposobem realizacji postulatów
i opinii zgłoszonych podczas trwania obrad IX Walnego
Zgromadzenia RSM „Praga”. Zwróciła uwagę, że część
zgłoszonych wniosków członkowie Spółdzielni winni
zgłaszać do bieżącej realizacji przez administracje osiedli.
Na posiedzeniu w dniu 18.05.2016 r., w którym wspólnie z Komisją Samorządowo-Społeczno-Statutową
obradowali członkowie Komisji Rewizyjnej i Eksploatacyjno-Ekologicznej zaopiniowano i rekomendowano
Radzie Nadzorczej projekty uchwał w sprawach:
1. rekomendowania IX Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółdzielni w 2015 r.,
2. rekomendowania IX Walnemu Zgromadzeniu ustalenia najwyższej sumy zobowiązań,
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3. rekomendowania IX Walnemu Zgromadzeniu
udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
4. ustalenia liczby członków Rad Osiedli i Rady
Członków Oczekujących oraz ustalenia podziału
mandatów w kadencji 2016-2019,
5. zmiany składnika czynszu „gospodarka wodna” dla
budynków Osiedla „Generalska” położonych
w Markach,
6. przyjęcia zmiany w „Regulaminie rozliczania kosztów ciepła w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”,
7. przyjęcia zmian w „Regulaminie obrad Rady
Członków Oczekujących w RSM „Praga”,
8. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Łomżyńskiej 22/24,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 52 w obrębie 4-14-04, objętej księgą
wieczystą nr WA3M/00108953/0, będącej we
współużytkowaniu wieczystym RSM „Praga” poprzez udostępnienie gruntu, w celu przebudowy
przyłącza oraz montaż nowej skrzynki gazowej
w miejscu dotychczasowej.
Członkowie nowego składu Komisji SamorządowoSpołeczno-Statutowej wyrazili życzenie wyjazdu do
Klubów Osiedlowych znajdujących się w zasobach
RSM „Praga”, w celu zapoznania się z ich lokalizacją,
a także z prowadzoną w nich działalnością.
W dniu 10.10.2016 r. Komisja udała się do klubów
zlokalizowanych w Osiedlu „Targówek” tj. „Kołatka”
i „Pinokio” oraz w Osiedlu „Generalska” do Klubu
„Nasz Klub”. Podczas wizyty członków Komisji
w każdym z klubów odbywały się zajęcia programowe.
Kierownicy klubów udzielili wyczerpujących odpowiedzi na zadawane przez Członków Komisji pytania.
Komisja wyraziła pozytywną opinię na temat pracy
klubów. Ponadto Komisja ustaliła, że do Klubu
„Arkona” uda się w 2017 roku.
W zakresie działalności społeczno-kulturalnej działania
Komisji dotyczyły głównie pracy klubów osiedlowych
w RSM „Praga”. Zaopiniowano programy klubów
w roku szkolnym 2016/2017. We wszystkich klubach
osiedlowych działają sekcje plastyczne, a zajęcia prowadzone są na coraz wyższym poziomie. W Osiedlu
„Targówek” piętnasty rok działa sekcja zapaśnicza dla
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dzieci i młodzieży. W Osiedlu „Generalska” czternasty
rok działa dziecięca sekcja karate. Od wielu lat
w Osiedlach „Poraje” i „Generalska” działają pracownie modelarskie. Działa również modelarnia, w której
znajdują się ekspozycje modeli samolotów. W każdym
z klubów znajdujących się w zasobach Spółdzielni
działają różne sekcje przedmiotowe, dzieci mogą liczyć
na bezpłatną pomoc w nauce i przy odrabianiu lekcji,
poszerzoną niejednokrotnie o fachowe konsultacje
z wolontariuszami. Dla mieszkańców wszystkich Osiedli zorganizowana została trzydniowa wycieczka autokarowa do Wrocławia i okolic. Ponadto Spółdzielnia
sfinansowała wynajęcie autokaru na wycieczkę do Ryni dla członków PZERiI oddział Białołęka.

Wszystkie działania, które nadzorowała Komisja
w imieniu Rady Nadzorczej wspierane były, w tym
również finansowo, przez Zarząd Spółdzielni. Koła
emerytów PZERiI działających na terenie osiedli RSM
„Praga” otrzymywały także wsparcie ze strony władz
statutowych naszej Spółdzielni.

W prowadzonej działalności społeczno-oświatowokulturalnej bardzo dobrze układała się współpraca
z władzami samorządu Dzielnic m.st. Warszawy Pragi
Północ, Białołęki oraz Targówka.

Rada Nadzorcza i powołane przez nią Komisje zajmowały się szeregiem bieżących spraw wymagających
podjęcia określonych działań.

Przykładem dobrych relacji jest m.in. otrzymanie bezpłatnych wejściówek dla dzieci na lodowiska oraz na
baseny podczas akcji „Zima w mieście”, a także na baseny podczas akcji „Lato w mieście”.
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” wspólnie z Radą i Zarządem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „Bródno” zorganizowała, już po raz dziesiąty Wielkanocne Spotkanie
Dzieci i Młodzieży Targówka. Wśród dzieci, które wzięły udział w imprezie, rozdano 360 paczek.
Ponadto wspólnie z Urzędem Dzielnicy „Targówek”
zostały zorganizowane dwie imprezy plenerowe: w Parku Wiecha festyn z okazji Dnia Dziecka oraz przed
Urzędem Dzielnicy Targówek Kiermasz Świąteczny
z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców i dzieci.
Imprezy z okazji Dnia Dziecka organizowane były także
w Osiedlach „Poraje” i „Kijowska”. Organizowano także
z Urzędem Dzielnicy Targówek i Spółdzielnią Mieszkaniową „Bródno” imprezy sportowo - rekreacyjne m.in.
turnieje: tenisa stołowego, piłki nożnej i siatkówki.
Komisja Samorządowo-Społeczno-Statutowa aktywnie
uczestniczyła wraz z innymi organami Spółdzielni w sprawowaniu nadzoru nad realizacją imprez, które również
cieszyły się dużym uznaniem mieszkańców, a mianowicie:
 akcje „Zima w mieście" i „Lato w mieście”,
 imprezy choinkowe,
 inne imprezy okolicznościowe.

* * *
Rada Nadzorcza aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach do IX Walnego Zgromadzenia RSM „Praga”,
a jej członkowie brali czynny udział we wszystkich
jego częściach.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca przedstawiciele
Rady Nadzorczej pełnili dyżur, przyjmując członków
spółdzielni w ich indywidualnych sprawach.
Szczegółowe informacje dotyczące prac poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej w roku 2016 zawarte są
w ich sprawozdaniach.
Rada Nadzorcza dziękuje członkom Rad Osiedli oraz
mieszkańcom za społeczne zaangażowanie i wkład
pracy, przyczyniający się do uzyskania korzystnych
rezultatów działalności Spółdzielni w okresie sprawozdawczym.
Rada Nadzorcza wyraża podziękowanie Zarządowi
oraz pracownikom Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” za owocną współpracę w 2016 roku.
Załączniki do niniejszego Sprawozdania zawierają
imienne składy osobowe Rady Nadzorczej i komisji
problemowych.
Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte na posiedzeniu
plenarnym Rady Nadzorczej RSM „Praga” w dniu
16.05.2017 roku.
Uchwały Rady Nadzorczej, sprawozdania Komisji oraz
inne dokumenty i zapisy dotyczące prac Rady Nadzorczej
są dostępne dla członków w Biurze Zarządu Spółdzielni.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

/-/ Barbara Ślesicka

/-/ Roman Lulis
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Załącznik nr 1 do Sprawozdania Rady Nadzorczej RSM „Praga”

Załącznik nr 2 do Sprawozdania Rady Nadzorczej RSM „Praga”

RADA NADZORCZA RSM „PRAGA”
KADENCJA 2013 (II półrocze) - 2016 (I półrocze)

Lp. Nazwisko i Imię

Funkcja

Osiedle

1.

Jarzębska Hanna

Przewodnicząca

Kijowska

2.

Broniec Alfred

Zastępca Przewodniczącej

Targówek

3.

Nowak Dariusz

Zastępca Przewodniczącej

Poraje

4.

Kisiel Jan

Sekretarz

5.

Drozdowski Tadeusz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kijowska

6.

7.

8.

9.

Deptuła Bernard

Majewski Piotr

Sobótka Hanna

Staniszewski Kazimierz

Przewodniczący Komisji
Eksploatacyjno-Ekologicznej

Przewodniczący Komisji
Inwestycyjnej

Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Społeczno-Statutowej

Przewodniczący Komisji
Członkowsko-Mieszkaniowej

Jagiellońska

Targówek

Erazma

Generalska

Generalska

10. Borucki Wiesław

Członek

Kijowska

11. Danko Maciej

Członek

Generalska

12. Domańska Bożena

Członek

Generalska

13. Ferensztain Lucyna

Członek

Jagiellońska

14. Harasim Witold

Członek

Targówek

15. Kozakiewicz Bogumiła

Członek

Targówek

16. Kozieł Izabela

Członek

Poraje

17. Luis Roman

Członek

Poraje

18. Olszak Tadeusz

Członek
Członek

Członkowie Oczek.

20. Skrońc-Bielak Ewa

Członek

Erazma

22. Wojdyga Mieczysław
23. Zawadzki Bogusław

Członek
Członek
Członek

Lp.

Nazwisko i imię

Kijowska
Kijowska
Generalska

Funkcja

Osiedle

Komisja Rewizyjna
1.

Drozdowski Tadeusz

Przewodniczący

Kijowska

2.

Borucki Wiesław

Zastępca Przewodniczącego

Kijowska

3.

Broniec Alfred

Członek

Targówek

4.

Deptuła Bernard

Członek

Targówek

5.

Nowak Dariusz

Członek

Poraje

6.

Skrońc-Bielak Ewa

Członek

Erazma

7.

Zawadzki Bogusław

Członek

Generalska

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

Osiedle

Komisja Eksploatacyjno-Ekologiczna
1.

Deptuła Bernard

Przewodniczący

Targówek

2.

Wojdyga Mieczysław

Zastępca Przewodniczącego

Kijowska

3.

Borucki Wiesław

Członek

Kijowska

4.

Danko Maciej

Członek

Generalska

5.

Drozdowski Tadeusz

Członek

Kijowska

6.

Ferensztain Lucyna

Członek

Jagiellońska

7.

Lulis Roman

Członek

Poraje

8.

Skrońc-Bielak Ewa

Członek

Erazma

9.

Strzelecki Paweł

Członek

Kijowska

10.

Zawadzki Bogusław

Członek

Generalska

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

Osiedle

Komisja Inwestycyjna
1.

Majewski Piotr

Przewodniczący

Erazma

2.

Harasim Witold

Zastępca Przewodniczącego

Targówek

3.

Kozakiewicz Bogumiła

Sekretarz

Targówek

4.
5.
6.

Broniec Alfred
Danko Maciej
Ferensztain Lucyna

Członek
Członek
Członek

Targówek
Generalska
Jagiellońska

7.

Lulis Roman

Członek

Poraje

8.

Olszak Tadeusz

Członek

Poraje

9.

Staniszewski Kazimierz

Członek

Generalska

10.

Strzelecki Paweł

Członek

Kijowska

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

Osiedle

1.

Staniszewski Kazimierz

Przewodniczący

Generalska

2.

Kozieł Izabela

Zastępca Przewodniczącego

Poraje

3.

Domańska Bożena

Członek

Generalska

4.

Jarzębska Hanna

Członek

Kijowska

5.

Kisiel Jan

Członek

Jagiellońska

6.

Sobótka Hanna

Członek

Generalska

7.

Wojdyga Mieczysław

Członek

8.

Postek Stanisław

Członek

Kijowska
Członkowie
Oczek.

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Sobótka Hanna

Przewodnicząca

Generalska

2.

Domańska Bożena

Członek

Generalska

3.

Harasim Witold

Członek

Targówek

4.

Jarzębska Hanna

Członek

Kijowska

5.

Kisiel Jan

Członek

Jagiellońska

6.

Kozakiewicz Bogumiła

Członek

Targówek

7.

Kozieł Izabela

Członek

Poraje

8.

Majewski Piotr

Członek

Erazma

9.

Nowak Dariusz

Członek

10.

Postek Stanisław

Członek

Poraje
Członkowie
Oczek.

Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa

Poraje

19. Postek Stanisław

21. Strzelecki Paweł

RADA NADZORCZA RSM „PRAGA”
składy Komisji Problemowych
KADENCJA 2013 (II półrocze) - 2016 (I półrocze)

Osiedle

Komisja Samorządowo-Społeczno-Statutowa
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Załącznik nr 3 do Sprawozdania Rady Nadzorczej RSM „Praga”

Załącznik nr 4 do Sprawozdania Rady Nadzorczej RSM „Praga”

RADA NADZORCZA RSM „PRAGA”
KADENCJA 2016 (II półrocze) - 2019 (I półrocze)

Lp. Nazwisko i Imię

Funkcja

Osiedle

RADA NADZORCZA RSM „PRAGA”
składy Komisji Problemowych
KADENCJA 2016 (II półrocze) - 2019 (I półrocze)
Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

Osiedle

1.

Borucki Wiesław

Przewodniczący

Kijowska

2.

Rutkowski Kazimierz

Zastępca Przewodniczącego

Generalska

3.

Strzelecki Paweł

Sekretarz

Kijowska

4.

Dąbrowski Marian

Członek

Generalska

5.

Klimaszewski Dariusz

Członek

Targówek

6.

Ślesicka Barbara

Członek

Jagiellońska

7.

Woźniakowski Andrzej

Członek

Poraje

8.

Wójcik Zuzanna Ewa

Członek

Generalska

Komisja Rewizyjna

1.

Lulis Roman

Przewodniczący

Poraje

2.

Łabędż Krystyna

Zastępca Przewodniczącego

Kijowska

3.

Klimaszewski Dariusz

Zastępca Przewodniczącego

Targówek

4.

Ślesicka Barbara

Sekretarz

Jagiellońska

9.

Wrocińska Jolanta

Członek

Erazma

5.

Borucki Wiesław

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kijowska

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

Osiedle

Przewodniczący Komisji

1.

Przewodniczący

Targówek

Zastępca Przewodniczącego

Jagiellońska

3.

Łukasiak Zygmunt
Kozłowska-Kasperska
Żywia
Łabędż Krystyna

Sekretarz

Kijowska

4.

Bąk Krzysztof

Członek

Kijowska

Komisja Eksploatacyjno-Ekologiczna
6.

7.

8.

Łukasiak Zygmunt

Ogórek Krzysztof

Woźniakowski Andrzej

Eksploatacyjno-Ekologicznej

Przewodniczący Komisji
Inwestycyjnej

Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Społeczno-Statutowej

Targówek

Erazma

Poraje

2.

5.

Borucki Wiesław

Członek

Kijowska

6.

Dąbrowski Marian

Członek

Generalska

7.

Hasior Anna

Członek

Generalska

8.

Ogórek Krzysztof

Członek

Erazma

9.

Zaborek Witold

Członek

Poraje

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

Osiedle

1.

Woźniakowski Andrzej

Przewodniczący

Poraje

2.

Domżała Józef

Sekretarz

Generalska

3.

Hanak Zofia

Członek

Targówek

4.
5.
6.

Haraburda Ewa
Hasior Anna
Łabędż Krystyna

Członek
Zastępca Przewodniczącego
Członek

Kijowska
Generalska
Kijowska

7.

Ślesicka Barbara

Członek

Jagiellońska

8.

Rodziewicz Grażyna

Członek

Targówek

9.

Wrocińska Jolanta

Członek

Erazma

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

Osiedle

1.

Wójcik Zuzanna Ewa

Przewodniczący

Generalska

2.

Hanak Zofia
Kozłowska-Kasperska
Żywia

Zastępca Przewodniczącego

Targówek

Sekretarz

Jagiellońska

4.

Bednarska Tatiana

Członek

5.

Haraburda Ewa

Członek

Członkowie
Oczek.
Kijowska

6.

Pawlikowska Barbara

Członek

Poraje

7.

Rodziewicz Grażyna

Członek

Targówek

8.

Rutkowski Kazimierz

Członek

Generalska

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

Osiedle

1.

Ogórek Krzysztof

Przewodniczący

Erazma

2.

Domżała Józef

Zastępca Przewodniczącego

3.

Bednarska Tatiana

Sekretarz

4.

Bąk Krzysztof

Członek

Generalska
Członkowie
Oczek.
Kijowska

5.

Klimaszewski Dariusz

Członek

Targówek

6.

Łukasiak Zygmunt

Członek

Targówek

7.

Pawlikowska Barbara

Członek

Poraje

8.

Rutkowski Kazimierz

Członek

Generalska

9.

Strzelecki Paweł

Członek

Kijowska

10.

Zaborek Witold

Członek

Poraje

Komisja Samorządowo-Społeczno-Statutowa
9.

Wójcik Zuzanna Ewa

Przewodniczący Komisji
Członkowsko-Mieszkaniowej

Generalska

10. Bąk Krzysztof

Członek

Kijowska

11. Bednarska Tatiana

Członek

Członkowie Oczek.

12. Dąbrowski Marian

Członek

Generalska

13. Domżała Józef

Członek

Generalska

14. Hanak Zofia

Członek

Targówek

Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa

3.
15. Haraburda Ewa

Członek

Kijowska

16. Hasior Anna

Członek

Generalska

Kozłowska-Kasperska
Żywia

Członek

Jagiellońska

18. Pawlikowska Barbara

Członek

Poraje

17.
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19. Rodziewicz Grażyna

Członek

Targówek

20. Rutkowski Kazimierz

Członek

Generalska

21. Strzelecki Paweł

Członek

Kijowska

22. Wrocińska Jolanta

Członek

Erazma

23. Zaborek Witold

Członek

Poraje

Komisja Inwestycyjna

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2016 R. (opracowanie)
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁDZIELNI W 2016 R. (OPRACOWANIE)

ROZDZIAŁ I
Wstęp
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”
w Warszawie działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U z 2016 r., poz. 21 tj. ze zmianami),
2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222
tj. z późniejszymi zmianami),
3. Statutu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”.
Spółdzielnia składa się z siedmiu jednostek organizacyjnych, Biura Zarządu oraz sześciu Administracji
Osiedli:
 Administracja Osiedla „Erazma”,
 Administracja Osiedla „Generalska”,
 Administracja Osiedla „Jagiellońska”,
 Administracja Osiedla „Kijowska”,
 Administracja Osiedla „Poraje”,
 Administracja Osiedla „Targówek”.
Zarząd w 2016 r. pracował w składzie:
1. Andrzej Półrolniczak - Prezes Zarządu Spółdzielni,
2. Ryszard Zarański
- Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Inwestycji.
3. Jadwiga Radzikowska - Członek Zarządu
W roku 2016 osiągnięty został wynik finansowy brutto
(zysk brutto) w wysokości 31 542 264,65 zł. Spółdzielnia na dzień 31.12.2016 r. posiadała na rachunkach bankowych środki pieniężne w wysokości 45 939 983,70 zł.
Liczby te wskazują na bardzo dobry stan finansowogospodarczy Spółdzielni. Nie ma żadnych zagrożeń dla
jej dalszego funkcjonowania.
Od kilku już lat opłaty zależne od Spółdzielni - koszty
eksploatacji nie są podwyższane lub rosną nieznacznie.
W roku 2016 opłaty te praktycznie nie uległy zwiększeniu.
Spółdzielnia, dbając o właściwy stan techniczny
budynków i Osiedli, corocznie przeznacza na prace
remontowe znaczne środki finansowe. W roku 2016
wykonano remonty za kwotę 31 095 013,55 zł.,
a więc wyższą o 124 528,49 zł w stosunku do roku
2015. Oprócz środków wpłacanych na fundusz remontowy przez mieszkańców, fundusz jest zasilany
wpływami z działalności gospodarczej i inwestycyjnej Spółdzielni. W pracach remontowych szczególny
nacisk kładziony jest na kontynuowanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych, których celem,
obok poprawy stanu technicznego budynków, jest
obniżenie kosztów zużycia ciepła. Zwiększają się
także zakresy prac służących poprawie wyglądu
i estetyki nieruchomości oraz podnoszeniu stanu
bezpieczeństwa na osiedlach poprzez montaż monitoringu w kolejnych budynkach.
Przyjęty w Spółdzielni w 2005 r. system planowania
narzuca dyscyplinę finansową oraz umożliwia i ułatwia
pełną kontrolę nad ponoszonymi wydatkami. Dzięki
temu w większości naszych osiedli od kilku lat praktycznie nie rosną opłaty ponoszone przez mieszkańców
na koszty eksploatacji.
Istotnym problemem jest wzrost opłat zewnętrznych
- niezależnych od Spółdzielni, które stanowią znaczne obciążenie finansowe dla naszych mieszkańców.
Od wielu lat ma miejsce stały, często drastyczny wzrost
opłat ustalanych przez Urząd Miasta m.st. Warszawy

tj. opłat z tytułu użytkowania wieczystego, podatku od
nieruchomości oraz za dostawę wody i odprowadzanie
ścieków. Również w ostatnich latach ma miejsce stały,
systematyczny wzrost opłat za pozostałe media, w tym
przede wszystkim za ciepło. Wszystkie te podwyżki
powodują znaczne obciążenie budżetów rodzinnych
naszych mieszkańców i mimo, że opłaty zależne od
Spółdzielni - koszty eksploatacji i odpis na fundusz remontowy praktycznie od kilku lat nie wzrastają, to
wzrost opłat niezależnych od Spółdzielni powoduje
wzrost opłat czynszowych.
W efekcie część mieszkańców ma problemy z regulacją
czynszu i skutkuje to wzrostem zadłużeń czynszowych.
Budynki Spółdzielni ze względu na ich wiek wymagają
ciągle jeszcze znacznych nakładów na remonty. Stały
wzrost podatków i opłat zewnętrznych powoduje, że
zamiast opłat na remonty swoich budynków, mieszkańcy będą wnosić coraz wyższe opłaty zewnętrzne.
W 2016 r. Spółdzielnia kontynuowała działalność inwestycyjną. Spółdzielnia cały czas prowadzi budowę
nowych mieszkań, a wypracowany z inwestycji zysk
w znacznej części przeznaczony jest na remonty
„starych” zasobów.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2016 rok
został przekazany do Urzędu Skarbowego.
Wynik finansowy za 2016 r. przedstawia tabela nr 1.
2. Informacja ogólna o sprawozdaniu finansowym
Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu
28 grudnia 2016 roku pomiędzy Zarządem Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” z siedzibą w Warszawie ul. Białostocka 11 a Firmą Działalność Rachunkowo-Księgowa Krystyna zakrzewska, z siedzibą
w Warszawie ul. Kazimierzowska 85/22 na podstawie
wyboru audytora dokonanego uchwałą nr 190/16 Rady
Nadzorczej z dnia 29.11.2016 r.
Badanie zostało przeprowadzone przez Biegłych Rewidentów w składzie:
 Halina Zawalska
/7227/ Osiedla „Erazma”,
„Jagiellońska”, „Poraje”,
 Krystyna Zakrzewska
/8640/ Osiedla „Kijowska”,
„Generalska”, „Targówek”,
 Krystyna Zakrzewska
/8640/ Biuro
Zarządu
Spółdzielni,
 Krystyna Zakrzewska
/8640/ Sprawozdanie
Zbiorcze Spółdzielni.

WYNIK FINANSOWY SPÓŁDZIELNI ZA 2016 R. PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA:

Lp.

Jednostka
organizacyjna

2

Wynik GZM

Wynik na
działalności
gospodarczej brutto

Podatek
dochodowy
za 2016 r.

Wynik na
działalności
gospodarczej
netto

Wynik na GZM
narastająco i wynik na
działalności
gospodarczej netto
(kol.3 plus kol.6)

1
1.

Erazma

3
1 934 753,45

4
-79 936,16

2.

Generalska

2 531 641,48

1 808 943,08

3.

Jagiellońska

205 584,34

13 689,38

22 022,50

-8 333,12

197 251,22

4.

Kijowska

3 483 836,47

2 322 281,97

453 692,28

1 868 589,69

5 352 426,16

5.

Poraje

4 136 551,19

1 576 916,64

305 007,00

1 271 909,64

5 408 460,83

6.

Targówek

2 147 050,73

399 564,00

87 780,71

311 783,29

2 458 834,02

7.
8.

Biuro Zarządu
Spółdzielnia

8 999 012,54
23 438 430,20

2 062 375,54
8 103 834,45

402 930,77
1 627 522,95

1 659 444,77
6 476 311,50

10 658 457,31
29 914 741,70

Rozdział II
Finanse i gospodarka Spółdzielni w 2016 r.
1. Wynik finansowy Spółdzielni za 2016 r.
Spółdzielnia za 2016 r. osiągnęła bardzo dobre wyniki
finansowe zarówno w zakresie gospodarki zasobami
mieszkaniowymi, jak i na działalności gospodarczej. Razem Spółdzielnia osiągnęła wynik brutto w kwocie
31 542 264,65 zł, a po odprowadzeniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 627 522,95 zł wynik netto 29 914 741,70 zł.
1.1. Wynik na działalności eksploatacyjnej
Działalność eksploatacyjna Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2016 rok zamknęła się nadwyżką przychodów nad kosztami
w kwocie 23 438 430,20 zł. Nadwyżka ta została wykazana w rachunku zysków i strat jako zmiana stanu
produktów i przeniesiona na rozliczenia międzyokresowe kosztów do rozliczenia w następnym okresie.
1.2. Wynik na działalności gospodarczej
Spółdzielnia uzyskała na działalności gospodarczej
zysk brutto w kwocie 8 103 834,45 zł, a po odliczeniu
podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości
1 627 522,95 zł, osiągnęła zysk netto 6 476 311,50 zł.

5

TABELA nr 1

0,00

6
-79 936,16

7
1 854 817,29

356 089,69

1 452 853,39

3 984 494,87

Badaniem objęto księgi rachunkowe i dokumentację księgowo-finansową za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Zbiorcze sprawozdanie finansowe RSM „Praga” za 2016
rok sporządzone zostało na podstawie sprawozdań finansowych siedmiu jednostek, które uzyskały pozytywne opinie
o ich sporządzeniu i prawidłowym wykazaniu danych.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 695 216 489,38 zł.
Nadwyżka przychodów nad kosztami z gospodarki
zasobami mieszkaniowymi w 2016 roku wynosiła
23 438 430,20 zł.
Zysk netto z działalności gospodarczej w 2016 roku
stanowił kwotę 6 476 311,50 zł.
Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków o kwotę 9 227 378,85 zł.
W strukturze aktywów największą pozycję stanowią
aktywa trwałe 83,60%, natomiast aktywa obrotowe
stanowią 16,40% ogólnej wartości majątku.
W pasywach bilansu główną pozycję stanowią fundusze
własne (fundusz wkładów zaliczkowych, fundusz wkładów
mieszkaniowych i budowlanych, fundusz udziałowy, fundusz zasobowy), które stanowią 64,56 % sumy pasywów.
3. Aktywa trwałe
Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zmianami) i w oparciu
o uchwałę Zarządu Nr 31/2016 z dnia 28.12.2016 r.
dokonano spisu środków pieniężnych, znaczków pocztowych i sądowych wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
Rozliczenie inwentaryzacji nie wykazało różnic remanentowych.
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Sporządzono również protokół weryfikacji środków
trwałych w budowie, który na dzień 31.12.2016 r. wykazuje wartość 3 519 841,68 zł.
Lp.

Wyszczególnienie

1
A

2.
III

2
AKTYWA TRWAŁE
wartość brutto
umorzenie
wartość netto
Wartości niematerialne i prawne
wartość brutto
umorzenie
wartość netto
Rzeczowe aktywa trwałe
wartość brutto
umorzenie
wartość netto
Środki trwałe
wartość brutto
umorzenie
wartość netto
Grunty własne, prawa wieczyste w tym, prawo
użytkowania wieczystego gruntu
wartość brutto
umorzenie
wartość netto
Budynki, w tym spółdzielcze własnościowe prawo
wartość brutto
umorzenie
wartość netto
Urządzenia techniczne i maszyny
wartość brutto
umorzenie
wartość netto
Środki transportu
wartość brutto
umorzenie
wartość netto
Inne środki trwałe
wartość brutto
umorzenie
wartość netto
Środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe

IV

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

I

II

1.

a)

b)

c)

d)

e)

spłata odsetek skapitalizowanych od kredytu KFM
budynek nr 2 ul. Myśliborska 87, Ceramiczna 5A
blok 3, Ceramiczna 5 blok 4 i Myszkowska 33.

Stan na
01.01.2016 r.
3

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenie
Zmniejszenie
4
5

TABELA nr 2
Stan na
31.12.2016 r.
6

958 638 522,08
350 047 242,15
608 591 279,93

12 884 918,04
13 128 917,60
-243 999,56

30 375 657,50
3 248 803,22
27 126 854,28

941 147 782,62
359 927 356,53
581 220 426,09

493 472,67
397 065,32
96 407 35

21 544,87
68 577,64
-47 032,77

0,00
0,00
0,00

515 017,54
465 642,96
49 374,58

898 550 875,60
349 650 176,83
548 900 698,77

10 063 897,48
13 060 339,96
-2 996 442,48

18 710 450,37
3 248 803,22
15 461 647,15

889 904 322,71
359 461 713,57
530 442 609,14

894 107 495,59
349 650 176,83
544 457 318,76

99 885,79
13 060 339,96
-12 960 454,17

7 822 900,35
3 248 803,22
4 574 097,13

886 384 481,03
359 461 713,57
526 922 767,46

100 126 545,39
16 397 292,53
83 729 252,86

0,00
876 915,77
-876 915,77

1 238 343,68
251 103,10
987 240,58

98 888 201,71
17 023 105,20
81 865 096,51

784 947 451,33
324 836 705,15
460 110 746,18

0,00
11 965 794,04
-11 965 794,04

6 250 503,73
2 663 636,07
3 586 867,66

778 696 947,60
334 138 863,12
444 558 084,48

7 907 093,39
7 590 965,90
316 127,49

89 880,44
130 002,46
-40 122,02

329 073,97
329 085,08
-11,11

7 667 899,86
7 391 883,28
276 016,58

787 911,42
537 638,84
250 272,58

3 178,17
67 967,60
-64 789,43

0,00
0,00
0,00

791 089,59
605 606,44
185 483,15

338 494,06
287 574,41
50 919,65
4 443 380,01
43 950 714,16

6 827,18
19 660,09
-12 832,91
9 964 011,69
2 799 475,69

4 978,97
4 978,97
0,00
10 887 550,02
9 169 477,61

340 342,27
302 255,53
38 086,74
3 519 841,68
37 580 712,24

15 643 459,65

0,00

2 495 729,52

13 147 730,13

4. Należności długoterminowe
Stan na dzień 01.01.2016 r.
44 687 436,40 zł
Zwiększenia w 2016 roku
2 799 475,69 zł
Zmniejszenia w 2016 roku
9 252 037,15 zł
Stan na dzień 31.12.2016 r.
38 234 874,94 zł
z tego:
 wykazano w bilansie jako należności
długoterminowe
37 580 712,24 zł
 wykazano w bilansie jako należności
krótkoterminowe
654 162,70 zł
Zwiększenia w roku 2016 dotyczą naliczonych pr zez
bank PKO BP S.A. Warszawa odsetek od kredytów
w okresie spłaty.
Zmniejszenia w roku 2016 obejmują faktyczne spłaty dokonane przez lokatorów posiadających zadłużenie
z tytułu kredytu i części odsetek.
Zmniejszenia obejmują następujące tytuły:
 wykup odsetek od budżetu w 2016 r.,
 spłata odsetek od kredytu wg zasady normatywnej
co kwartał przekazywana przez osiedla w formie not
księgowych,
 anulowanie oprocentowania przejściowo wykupionych odsetek od kredytów spłacanych systematycznie i terminowo,
 spłata odsetek skapitalizowanych przy całkowitej
spłacie kredytu z pkt. 4, 5 art. 10 ust.1 ustawy,
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5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe
w kwocie 13 147 730,13 zł dotyczą nakładów na
działalność remontową (termomodernizację), do
rozliczenia w czasie.
Materiały w kwocie 5 231,36 zł stanowią części zamienne służące do konserwacji.
Wyroby gotowe w kwocie 22 526 110,82 zł stanowią
niesprzedane lokale powstałe w wyniku ich budowy,
znajdujące się w budynku przy ul. Namysłowskiej 6C,
tj. jedenaście lokali usługowych oraz dwadzieścia
osiem miejsc postojowych w garażu, które stanowią
kwotę - 2 969 290,48 zł; pr zy ul. Okólnej 24 - pięćdziesiąt pięć lokali mieszkalnych, w tym czterdzieści
dziewięć lokali mieszkalnych przeznaczonych na najem, dwa lokale usługowe i sto trzydzieści siedem
miejsc postojowych w garażu, które stanowią kwotę 16 051 726,12 zł or az pr zy ul. Myszkowskiej dziewięć lokali mieszkalnych, jeden lokal usługowy,
jedenaście miejsc postojowych w garażu na poziomie minus 1 i jedno miejsce postojowe na parterze,
które stanowią kwotę 3 505 094,22 zł.
Produkty w toku w kwocie 24 247 420,68 zł stanowią wartość nakładów poniesionych na następujące
zadania inwestycyjne, które są w realizacji:




Piotra Skargi 54
Kamińskiego róg Myśliborskiej

5 615 859,47 zł
18 631 561,21 zł

6. Zadłużenia czynszowe i windykacja
W 2016 roku kontynuowano działania windykacyjne
w wyniku, których skierowano do Sądu 1250 spraw na
kwotę 3 207 015 zł. Sprawy po uzyskaniu tytułu wykonawczego, kierowane są do egzekucji komorniczej. Również konsekwentnie windykowane są należności z postępowań kierowanych do sądów w latach poprzednich.
6.1. Zadłużenia czynszowe
Zadłużenia czynszowe w Spółdzielni na dzień
31.12.2016 r. powyżej jednego miesiąca, według ewidencji księgowej, wyniosły 13 913 024 zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 2015 roku o 1 428 340 zł.
Wskaźnik zadłużeń czynszowych powyżej jednego
miesiąca w stosunku do naliczeń rocznych kształtował
się w wysokości 8,3 %, a kwota zadłużeń czynszowych
powyżej jednego miesiąca w przeliczeniu na dni wyniosła 39,6 dnia.
Zadłużenia czynszowe według stanu na dzień
31.12.2016 r. powyżej jednego miesiąca w poszczególnych Osiedlach przedstawiały się następująco (tab. nr 3):
Osiedle
Erazma
Generalska
Jagiellońska
Kijowska
Poraje
Targówek
Razem

TABELA nr 3
Razem kwota zł
798 090
3 347 918
798 223
3 551 410
1 590 773
3 826 610
13 913 024

Na przedstawioną w tabeli kwotę 13 913 024 zł składają się:
 zadłużenia ponad 1 miesiąc do 3 miesięcy w kwocie
1 308 715 zł (1 245 lokali),
 zadłużenia zasądzone w kwocie 10 599 958 zł (582
lokale),
 zadłużenia będące w sądzie w kwocie 1 220 259 zł
(385 lokali),
 zadłużenia, które są przygotowywane do skierowania do sądu w kwocie 784 092 zł (235 lokali).
Zadłużenia do 3 miesięcy są monitowane i dłużnicy są
wzywani do spłaty. Przy zadłużeniach powyżej 3 miesięcy, oprócz powyższych działań, Spółdzielnia kieruje
sprawę do sądu.
6.2. Eksmisje
W 2016 roku RSM „Praga” dokonała opróżnienia
z rzeczy i osób 9 lokali w tym:
a) 2 lokale zostały opróżnione przez Komornika Sądowego.
b) 7 lokali zostało przekazanych Spółdzielni dobrowolnie
przez dłużników (pod groźbą prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądowego).
W pierwszej kolejności opróżniane były lokale, co do
których mieszkańcy składali doniesienia o zakłócaniu
porządku domowego.
W wyniku prowadzonych działań egzekucyjnych, prowadzących do opróżnienia lokalu, w jednym przypadku dłużnicy spłacili zadłużenie i ponownie uzyskali
tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.
W 2016 roku na potrzeby wykonania eksmisji z prawem do lokalu socjalnego Urzędy Dzielnic wskazały
4 lokale socjalne (w tym: 1 lokal wskazał Urząd
Dzielnicy Białołęka, 2 lokale wskazał Urząd Dzielnicy Praga-Północ, 1 lokal wskazał Urząd Dzielnicy
Targówek). Pozostałe wyroki były realizowane poprzez przekwaterowanie dłużników do pomieszczeń
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tymczasowych, noclegowni lub dobrowolne opróżnienie lokalu.
Łączna kwota zadłużenia opróżnionych lokali wyliczona na dzień opróżnienia lokalu wynosiła 861 444,98 zł.
Przedmiotowe zadłużenie zaspokojone będzie w wyniku sprzedaży przejętych lokali w drodze przetargu.
Obecnie w Urzędach Dzielnic i u Komorników znajdują się wnioski w 31 sprawach o wykonanie eksmisji
(20 z nich - to sprawy, w których Urząd Dzielnicy powinien zabezpieczyć lokal socjalny). Spółdzielnia wielokrotnie występowała o przyspieszenie wykonania
eksmisji. Na rok 2017 planowane jest opróżnienie 10
lokali. Do końca kwietnia 2017 r. RSM „Praga” przejęła 3 lokale mieszkalne.
Zarząd RSM „Praga” w marcu 2012 roku zawarł porozumienie z Urzędem Dzielnicy Praga-Północ w zakresie wskazywania lokali socjalnych na potrzeby wykonania wyroków eksmisyjnych z lokali mieszkalnych
Spółdzielni.
W kwietniu 2014 roku RSM „Praga” podpisała porozumienie z Urzędem Dzielnicy Targówek w zakresie
wskazywanie lokali socjalnych na potrzeby wykonania wyroków eksmisyjnych z lokali mieszkalnych
Spółdzielni. Na podstawie porozumienia Urząd
Dzielnicy Targówek przekazuje corocznie 6 lokali
socjalnych na potrzeby opróżnienia lokali w zasobach RSM „Praga”.
7. Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2016 r .
wynoszą 45 939 983,70 zł.
Zobowiązania Spółdzielni regulowane są na bieżąco.
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
zostało opracowane zgodnie z postanowieniami
art. 48 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Szczegółowe
pozycje tego sprawozdania i ich wielkości wynikają
z danych bilansu, rachunku zysków i strat oraz zapisów na kontach. Sprawozdanie z przepływów
pieniężnych odzwierciedla wynik kasowy na koniec
roku obrotowego w kwocie 45 939 983,70 zł.
Wynik kasowy na koniec roku w stosunku do stanu
na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę
9 227 378,85 zł.
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowią kwotę
6 500 359,47 zł
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Fundusz wkładów mieszkaniowych

2.

Fundusz wkładów budowlanych i należne
lecz niewniesione wkłady (dopłata do 20%)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
Fundusz z przeszacowania aktywów i pasywów
Zmniejszenie funduszu z tytułu umorzeń
Fundusz na spłatę kredytów
Fundusz inwestycyjny
Fundusz wkładów zaliczkowych
Razem fundusze (od lp.1 do lp.8)
Fundusz udziałowy
Razem fundusze podstawowe (lp.9 + lp.10)
Fundusz zasobowy
Razem (lp.12)
Zysk netto na działalności gospodarczej

15.

Fundusze ogółem Spółdzielni
(lp.11+lp.13+lp.14)

16.

Należne lecz niewniesione wkłady na poczet
kapitałów - Bilans AKTYWA

Są to koszty do rozliczenia w czasie z tytułu:
 kredytu inwestorskiego
5 933 511,42 zł
 prenumeraty czasopism na 2017 r.,
ubezpieczenia majątku i inne
176 014,88 zł
 nakładów na budowę parkingów
274 397,29 zł
 Remiszewska/Goławicka
131 338,89 zł
 Śreniawitów
143 058,40 zł
 opłata sądowa dotycząca użytkowania
wieczystego do rozliczenia w czasie 107 131,60 zł
 koszty, dotyczące roku 2017
(faktury za energię elektryczną)
9 304,28 zł
9. Fundusze własne Spółdzielni
Fundusze własne według stanu na 31.12.2016 r. przedstawia tabela nr 4.
Na fundusze własne Spółdzielni składają się wszystkie
wymienione fundusze w tabeli nr 4.
10. Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2016 r.
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego uległy zmniejszeniu o 15 209 074,15 zł i wynoszą:
 długoterminowe kredyty bankowe
objęte pomocą Państwa z terminem
spłaty do 2017 r.
43 333 175,41 zł
 kredyty ze środków KFM
16 559 670,71 zł
z tego na:
 na budynek przy ul. Myśliborskiej 87
blok 2
6 195 608,96 zł
 na budynek przy ul. Ceramicznej 5A
blok 3
2 486 671,52 zł
 na budynek przy ul. Ceramicznej 5
blok 4
5 284 653,46 zł
 na budynek przy ul. Myszkowskiej 33 2 592 736,77 zł
 kredyty obrotowe
14 497 245,67 zł
z tego na:
 kredyt obrotowy na docieplenie
budynków
14 497 245,67 zł
 kredyt inwestycyjny - najem
5 355 253,40 zł
Razem
79 745 345,19 zł
 pozostałe zobowiązania długoterminowe
(zatrzymane kaucje wykonawcom)
963 099,20 zł
Razem
80 708 444,39 zł
Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych
„starego portfela” udzielonych do 31.05.1992 roku
na budowę mieszkań lokatorskich i własnościowych
wynosiło:
Stan na dzień 01.01.2016 r.
52 052 262,16 zł
zmniejszenie zadłużenia o
7 871 531,91 zł
Stan na dzień 31.12.2015 r.
44 180 730,25 zł

Bilans otwarcia na
01.01.2016 r.

Zwiększenia

Zmniejszenia

TABELA nr 4
Bilans zamknięcia na
31.12.2016 r.

39 982 764,01

4 877 468,92

3 003 982,20

41 856 250,73

342 772 509,92

4 328 486,64

5 062 397,21

342 038 599,35

10 381,96
401 528 075,21
-330 894 122,92
5 688 020,25
4 008 169,21
934 511,88
464 030 309,52
3 808 229,60
467 838 539,12
81 112 843,31
81 112 843,31
5 830 228,81

0,00
0,00
1 620 164,85
2 733 255,32
274 550,98
0,00
13 833 926,71
90 500,00
13 924 426,71
1 240 086,44
1 240 086,44
6 476 311,50

9 439,09
2 125 488,48
12 086 883,50
1 529 915,10
4 448,76
934 511,88
24 757 066,22
47 102,40
24 804 168,62
2 464 726,74
2 464 726,74
5 830 228,81

942,87
399 402 586,73
-341 360 841,57
6 891 360,47
4 278 271,43
0,00
453 107 170,01
3 851 627,20
456 958 797,21
79 888 203,01
79 888 203,01
6 476 311,50

554 781 611,24

21 640 824,65

33 099 124,17

543 323 311,72

10 381,96

0,00

9 439,09

942,87

z tego:
 wykazano w bilansie jako
zobowiązania długoterminowe
 wykazano w bilansie jako
zobowiązania krótkoterminowe

43 333 175,41 zł
847 554,84 zł

Zmniejszenie zadłużenia nastąpiło na skutek obniżenia oprocentowania kredytów. W związku z tym naliczone odsetki były niższe od spłaconego normatywu.
Kredyty te spłacane są wg normatywu, którego wysokość ustala Minister Infrastruktury i ogłasza w Monitorze Polskim. Wysokość normatywu w 2016 r. wynosiła
3,33 zł. za 1 m2.
Zadłużenie tych kredytów obejmuje 4 składniki:
1) zadłużenie z tytułu kapitału,
2) zadłużenie z tytułu skapitalizowanych odsetek,
3) zadłużenie z tytułu odsetek przejściowo wykupionych ze środków budżetu państwa,
4) zadłużenie z tytułu waloryzacji (oprocentowania)
zadłużenia wobec budżetu państw.
Pierwsze dwie pozycje odnoszą się do zadłużenia kredytobiorcy wobec banku, następne dwie do zadłużenia
wobec budżetu państwa.
Rata spłacana wg normatywu w pierwszej kolejności
zaliczana jest na spłatę kapitału, a następnie na spłatę
zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek.
Jeżeli przeciętny dochód gospodarstwa domowego
kredytobiorcy w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego obniży się i wyniesie mniej niż
110% kwoty najniższej emerytury, to na wniosek kredytobiorcy bank może zawiesić spłatę kredytu na czas
nie dłuższy niż 12 kwartałów w całym okresie spłaty
kredytu.
Zawieszenie kredytu może być przedłużone o nie więcej niż 8 kwartałów pod warunkiem, że kredytobiorca
wnosi na poczet spłaty kredytu środki w wysokości
50 % normatywu.
Warunkiem przedstawienia odsetek do wykupu jest
terminowe wniesienie wymaganej raty kapitałowej
tj. pełny bądź 50% zawieszony normatyw. Jeżeli kredytobiorca dokonuje spłaty ponadnormatywnej, to bank
dokonuje umorzenia w pierwszej kolejności zadłużenia
z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu,
a następnie z tytułu oprocentowania tych odsetek.
11. Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe przedstawia tabela nr 5.
Rodzaj zobowiązań
z tytułu kredytu KFM
i długoterminowych kredytów
„starego portfela” przypadających
do spłaty w 2015 r.
z tytułu dostaw i usług
z tytułu podatków i
ubezpieczenia społecznego
pozostałe
Razem

Stan na
01.01.2016 r.
5 611 547,17

TABELA nr 5
Stan na
31.12.2016 r.
5 599 359,11

26 111 296,10 25 639 540,13
2 734 743,98

3 331 507,69

8 584 074,46 4 172 298,49
43 041 661,71 38 742 705,42

12. Fundusz remontowy
Stan Funduszu Remontowego
na dzień 01.01.2016 r.
4 222 018,79 zł
Zwiększenie funduszu r emontowego
w roku 2016
32 268 795,18 zł
Zmniejszenie funduszu r emontowego
w roku 2016
31 095 013,55 zł
Stan Funduszu Remontowego
na dzień 31.12.2016 r.
5 395 800,42 zł
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Zmiany w funduszu remontowym przedstawia poniższa tabela nr 6.
13. Fundusz Inwestycyjny
Stan fundusz na dzień 01.01.2016 r. 4 008 169,21 zł
Zwiększenia ogółem
274 550,98 zł
w tym:
 wynajem miejsc postojowych - zarządzenie Zarządu nr 10/2005 z dnia 22.12.2005 r. 274 550,98 zł
Zmniejszenia ogółem
4 448,76 zł
w tym:
 za zajęcie pasa drogowego
4 096,27 zł
 pozostałe
352,49 zł
Stan fundusz na dzień 31.12.2016 r. 4 278 271,43 zł

14. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne stanowią kwotę:
26 631 911,60 zł
w skład której wchodzi:
 nadwyżka przychodów nad kosztami
z działalności GZM
23 438 430,20 zł
w niżej wymienionych jednostkach
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Wyszczególnienie
2
Saldo B.O.
Zwiększenia, z tego:
odpisy na remonty lokali mieszkalnych
odpisy z garaży i miejsc postojowych
odpisy na lokale użytkowe własnościowe
odpisy z lokali biura zarządu
odpisy na zieleń, place zabaw
legalizacja ciepłomierzy
legalizacja wodomierzy
odpis na fundusz efektywności energetycznej
razem odpisy
odpis na remonty dźwigów
z podziału nadwyżki bilansowej na działalności gospodarczej Spółdzielni za 2015 r. - Uchwała Rady Nadzorczej nr 79/16 z 13.09.2016 r.
nadwyżka wynikająca z rozliczenia gospodarki wodnej
premia termomodernizacyjna
inne wpływy (otrzymane odszkodowania itp.)
pokrycie kosztów do rozliczenia w 2017 r.
Pożyczka JESSICA
zwrot środków - Uchwała Rady Nadzorczej nr 150/11 z
27.04.2011 r.
Zmniejszenia, z tego:
remonty instalacji co, w tym:
montaż podzielników kosztów ciepła
regulacja instalacji c.o. z montażem zaworów podpionowych
remonty instalacji ccw i zw
inne roboty hydrauliczne, w tym:
wymiana wodomierzy na radiowe
wykonanie przyłącza wodociągowego z montażem
zestawu hydroforowego
remonty instalacji gazowej
roboty elektryczne, w tym:
montaż instalacji monitoringu
docieplenia, w tym:
docieplenia stropodachów
roboty malarskie
roboty dekarskie
roboty drogowe
wymiana okien części wspólnych
roboty ogólnobudowlane, w tym:
remonty tarasów
remonty wejść do klatek schodowych
renowacja elewacji
remonty placów zabaw, renowacja terenów zielonych
budowa altanek śmietnikowych
spłaty kredytów i pożyczek, w tym:
zwrot środków - Uchwała Rady Nadzorczej nr 150/11 z
27.04.2011 r.
remonty wykonywane ekipą własną
przygotowanie, nadzór i rozliczenie prac remontowych
usuwanie awarii - odszkodowania
pozostałe koszty
remonty dźwigów
nadzór dźwigów
Saldo na B.Z.

organizacyjnych za 2016 r.:
1) Osiedle „Erazma”
1 934 753,45 zł
2) Osiedle „Generalska”
2 531 641,48 zł
3) Osiedle „Jagiellońska”
205 584,34 zł
4) Osiedle „Kijowska”
3 483 836,47 zł
5) Osiedle „Poraje”
4 136 551,19 zł
6) Osiedle „Targówek”
2 147 050,73 zł
7) Biuro Zarządu
8 999 012,54 zł
 przychody przyszłych okresów
przedpłaty na zakup lokali
3 193 481,40 zł
 środki pozostałe z podziału
nadwyżki bilansowej za 2012 r., 2013 r., 2014 r.,
i 2015 r. przeznaczone na działalność
społeczno-oświatowo-kulturalną
42 968,42 zł
 środki wniesione na lokale w nowo
realizowanych inwestycjach
3 150 512,98 zł
15. Przychody i koszty
Przychody ogółem:
188 451 358,00 zł
w tym:
1. Przychody ze sprzedaży:
163 341 870,50 zł
 przychody ze sprzedaży produktów 180 940 101,65 zł
 zmiana stanu produktów
- 22 364 822,88 zł

koszt wytworzenia świadczeń na
własne potrzeby jednostki
4 755 700,91 zł
 nadwyżka przychodów nad kosztami
z roku ubiegłego
10 890,82 zł
2. Pozostałe przychody operacyjne
953 091,71 zł
3. Przychody finansowe
1 791 572,91 zł
4. Zmiana stanu produktów
22 364 822,88 zł
Koszty ogółem:
156 909 093,35 zł
w tym:
1. Koszty działalności operacyjnej 133 149 179,79 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne
802 374,12 zł
3. Koszty finansowe
281 991,94 zł
4. Zmiana stanu produktów
22 364 822,88 zł
5. Nadwyżka kosztów nad przychodami
z roku ubiegłego
310 724,62 zł


Przychody, koszty i wyniki finansowe przedstawione
w tabeli nr 7 na stronie 11 znajdują odzwierciedlenie
w sprawozdaniu finansowym Spółdzielni za 2016 r.,
które zostało sporządzone zgodnie z postanowieniami rozdziału 7 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
(Dz. U. z 2016 roku poz. 1047 ze zmianami).

86 216,10
2 115 867,17
118 743,75

Jagiellońska
8
384 852,69
2 319 543,68
1 250 511,75
2 882,64
12 407,28
0,00
0,00
0,00
42 672,00
66 821,55
1 375 295,22
99 928,42

Biuro Zarządu
9
1 065 458,57
331 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TABELA nr 6
Spółdzielnia
10
4 222 018,79
32 268 795,18
19 612 075,56
320 559,60
209 689,69
22 443,86
113 920,80
136 356,00
42 672,00
702 845,31
21 160 562,82
2 042 071,13

1 034 625,59

483 157,30

299 103,99

0,00

5 059 035,62

257 265,49
0,00
33 578,33
0,00
419 215,20

86 886,88
0,00
15 673,41
0,00
0,00

0,00
0,00
108 367,61
1 344 833,45
0,00

15 140,29
0,00
51 741,89
478 333,87
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

963 213,97
0,00
470 279,13
1 823 167,32
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

331 250,00

331 250,00

6 485 641,27
748 932,39
0,00

6 975 278,63
59 947,84
3 985,59

6 090 304,37
456 427,10
36 000,00

4 252 806,25
926 117,82
0,00

4 586 586,66
770 734,81
0,00

2 704 396,37
358 722,52
0,00

0,00
0,00
0,00

31 095 013,55
3 320 882,48
39 985,59

0,00

0,00

420 427,10

926 117,82

770 734,81

0,00

0,00

2 117 279,73

106 412,08
322 519,21
202 519,21

126 941,11
572 100,96
164 368,09

0,00
400 000,00
0,00

26 289,49
4 907,49
4 907,49

286 557,64
42 228,47
385,72

64 150,00
20 281,15
18 433,44

0,00
0,00
0,00

610 350,32
1 362 037,28
390 613,95

0,00

380 057,87

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

780 057,87

279 386,00
865 461,43
17 091,00
94 914,95
94 914,95
602 548,00
135 927,04
22 205,11
0,00
740 280,62
513 030,26
88 500,00
623,54
163 557,65
123 811,46
754 447,74

277 195,35
191 935,40
0,00
790 150,49
31 908,49
47 912,22
11 522,52
170 897,20
30 672,00
985 935,81
0,00
516 770,28
52 773,59
23 760,00
0,00
1 939 697,47

128 263,51
99 900,00
31 320,00
1 870 659,83
0,00
0,00
73 348,00
13 309,07
0,00
923 693,66
0,00
0,00
0,00
158 100,14
28 716,17
895 094,00

183 145,49
57 345,09
7 141,51
0,00
0,00
0,00
179 209,61
105 519,17
0,00
864 706,87
6 147,97
856 658,90
1 900,00
167 726,74
7 430,57
36 250,00

0,00
33 084,16
0,00
196 742,31
196 742,31
157 975,15
238 182,46
67 392,00
1 077 018,85
824 075,95
0,00
0,00
593 888,48
52 174,01
0,00
284 436,94

0,00
85 040,03
76 785,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 366 987,04
862 261,16
18 206,96
447 190,54
14 934,42
0,00
261 532,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

867 990,35
1 332 766,11
132 337,75
2 952 467,58
323 565,75
808 435,37
638 189,63
379 322,55
1 107 690,85
5 705 679,95
1 381 439,39
1 480 136,14
1 096 376,15
580 252,96
159 958,20
4 171 458,45

107 000,00

81 000,00

107 000,00

36 250,00

0,00

0,00

4 236,27

335 486,27

256 491,10
761 793,91
34 626,70
0,00
425 458,41
46 867,47
967 523,75

206 440,30
711 504,00
35 022,90
203 139,65
556 236,93
34 266,48
682 654,22

0,00
650 552,51
64 327,86
0,00
276 403,52
51 509,00
1 086 663,71

0,00
636 699,49
59 958,96
724 350,78
243 000,00
30 148,68
1 262 250,17

0,00
327 905,78
50 587,20
38 536,69
133 741,67
5 212,57
0,00

0,00
212 822,52
13 473,60
36 846,31
259 788,76
9 817,72
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 396 708,57

462 931,40
3 301 278,21
257 997,22
1 002 873,43
1 894 629,29
177 821,92
5 395 800,42

Kijowska
3
1 106 364,37
6 346 800,65
4 151 702,77
56 980,36
11 699,04
22 443,86
0,00
14 916,00
0,00
96 274,56
4 354 016,59
509 632,30

Generalska
4
323 206,86
7 334 725,99
4 717 673,36
10 703,40
28 101,60
0,00
113 920,80
8 712,00
0,00
347 305,50
5 226 416,66
551 617,55

Targówek
5
260 949,94
6 916 018,14
4 402 398,01
113 440,74
36 320,88
0,00
0,00
7 392,00
0,00
106 227,60
4 665 779,23
473 035,50

Poraje
6
665 568,98
4 849 487,44
3 197 374,59
128 299,32
24 782,04
0,00
0,00
72 732,00
0,00
0,00
3 423 187,95
289 113,61

Erazma
7
415 617,38
4 170 969,28
1 892 415,08
8 253,14
96 378,85
0,00
0,00
32 604,00

1 127 539,47

1 047 464,87

1 067 144,39

258 288,30
0,00
97 323,99
0,00
0,00

345 633,01
0,00
163 593,90
0,00
0,00

0,00
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PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY SPÓŁDZIELNI ZA 2016 R.
PRZYCHODY
Jednostka
organizacyjna
1

Gospodarka
Działalność
zasobami
gospodarcza
mieszkaniowymi
2

TABELA nr 7

KOSZTY
Gospodarka
Działalność
zasobami
(kol. 2 + kol. 3) mieszkaniowymi gospodarcza
Razem

3

4

5

6

WYNIK BRUTTO ( ZYSK BRUTTO)
Działalność
gospodarcza
(kol. 3 - kol. 6)

(kol. 8 +

kol. 6)

Gospodarka
zasobami
mieszkaniowymi
(kol. 2 - kol. 5)

7

8

9

10

Razem
(kol. 5 +

WYNIK NETTO ( ZYSK NETTO)

Razem
Podatek
dochodowy

kol. 9)
11

Gospodarka
Działalność
zasobami
gospodarcza
mieszkaniowymi
(kol. 9 - kol. 11)
(kol. 8)
12

13

Razem
(kol. 12 +
kol. 13)
14

Osiedle Erazma

13 229 222,35

292 519,57

13 521 741,92

11 294 468,90

372 455,73

11 666 924,63

1 934 753,45

-79 936,16

1 854 817,29

0,00

1 934 753,45

-79 936,16

1 854 817,29

Osiedle Generalska

26 974 339,10

3 147 244,81

30 121 583,91

24 442 697,62

1 338 301,73

25 780 999,35

2 531 641,48

1 808 943,08

4 340 584,56

356 089,69

2 531 641,48

1 452 853,39

3 984 494,87

Osiedle Jagiellońska

7 255 755,45

1 700 770,68

8 956 526,13

7 050 171,11

1 687 081,30

8 737 252,41

205 584,34

13 689,38

219 273,72

22 022,50

205 584,34

-8 333,12

197 251,22

Osiedle Kijowska

27 328 260,28

4 283 243,84

31 611 504,12

23 844 423,81

1 960 961,87

25 805 385,68

3 483 836,47

2 322 281,97

5 806 118,44

453 692,28

3 483 836,47

1 868 589,69

5 352 426,16

Osiedle Poraje

24 057 705,33

3 520 476,10

27 578 181,43

19 921 154,14

1 943 559,46

21 864 713,60

4 136 551,19

1 576 916,64

5 713 467,83

305 007,00

4 136 551,19

1 271 909,64

5 408 460,83

Osiedle Targówek

23 758 706,76

1 687 969,90

25 446 676,66

21 611 656,03

1 288 405,90

22 900 061,93

2 147 050,73

399 564,00

2 546 614,73

87 780,71

2 147 050,73

311 783,29

2 458 834,02

122 603 989,27

14 632 224,90

137 236 214,17

108 164 571,61

8 590 765,99 116 755 337,60

14 439 417,66

6 041 458,91 20 480 876,57

1 224 592,18

14 439 417,66

4 816 866,73

19 256 284,39

45 626 286,29

5 588 857,54

51 215 143,83

36 627 273,75

40 153 755,75

8 999 012,54

2 062 375,54 11 061 388,08

402 930,77

8 999 012,54

1 659 444,77

10 658 457,31

168 230 275,56

20 221 082,44

188 451 358,00

144 791 845,36 12 117 247,99 156 909 093,35

23 438 430,20

8 103 834,45 31 542 264,65

1 627 522,95

23 438 430,20

6 476 311,50

29 914 741,70

Razem Osiedla
Biuro Zarządu
RAZEM

Zarząd RSM „Praga” stwierdza, że sytuacja finansowa
Spółdzielni za 2016 r. jest bardzo dobra, a działalność
statutowa Spółdzielni nie jest zagrożona w dającym się
przewidzieć okresie. Powyższe zostało potwierdzone
w trakcie badania sprawozdania finansowego za 2016 r.,
przez biegłych rewidentów.

Rozdział III
Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości w 2016 r.
oraz gospodarka remontowa Spółdzielni
1. Struktura kosztów eksploatacji i utrzymania
nieruchomości Spółdzielni.
Na koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości
składają się:
I. Koszty zależne od Spółdzielni, tj.:
1. Koszty eksploatacji, w tym:
a) koszty administrowania,
b) koszty utrzymania czystości,
c) koszty konserwacji,
d) koszty obowiązkowych przeglądów technicznych,
2. Odpis na fundusz remontowy,
3. Działalność społeczno-oświatowo-kulturalna,

3 526 482,00

2. Eksploatacja i konserwacja dźwigów,
3. Inne koszty, w tym:
a) anteny i domofony,
b) ochrona osiedli,
c) pozostałe,
4. Opłaty na rzecz Urzędu m.st. Warszawy:
a) podatek od nieruchomości,
b) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu/władanie gruntem,
c) wywóz odpadów komunalnych.
Udział poszczególnych składników w kosztach eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielni w 2016 r.
przedstawia tabela nr 8, wykres nr 1 i 2.
Z przedstawionej struktury kosztów wynika, że koszty
administrowania ponoszone przez Biuro Zarządu i Administracje Osiedli stanowią tylko 8,13 % ogółu kosztów i wynoszą 9 566 155 zł. Udział kosztów utrzymania czystości w strukturze ogółu kosztów Spółdzielni
stanowi 7,14 %, co daje kwotę 8 401 067 zł. Koszty
konserwacji stanowią 5,17 % ogółu kosztów i wynoszą
6 087 375 zł. Udział kosztów obowiązkowych przeglądów technicznych w strukturze ogółu kosztów stanowi

0,33 %, co daje kwotę 394 189 zł. Łączne koszty eksploatacji, tj. 24 448 786 zł, stanowią 20,78 % ogółu
kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości
i pozostaje na podobnym poziomie jak w 2015 r. Odpis
na fundusz remontowy wynoszący 24 655 837 zł, stanowi 20,95 % ogółu kosztów i jest wyższy niż w 2015
roku. Przyjęty w Spółdzielni w 2005 r. system planowania narzuca dyscyplinę finansową oraz umożliwia
i ułatwia pełną kontrolę nad ponoszonymi wydatkami.
Dzięki temu w większości naszych osiedli od sześciu
lat praktycznie nie rosną opłaty ponoszone przez
mieszkańców na koszty eksploatacji.
Na przestrzeni ostatnich lat prowadzono prace
w celu obniżania kosztów administrowania oraz
utrzymania czystości, m.in. uzyskano obniżkę kosztów środków i materiałów służących do utrzymania
czystości w pomieszczeniach wspólnych budynków
oraz ich otoczeniu poprzez wyłonienie w trakcie
organizowanego centralnie dla całej Spółdzielni konkursu ofert, właściwych dostawców - bezpośrednich
WYKRES nr 1

II. Koszty niezależne od Spółdzielni, tj.:
1. Opłaty za media, w tym:
a) dostawa energii cieplnej,
b) woda i ścieki,
c) gaz z liczników zbiorczych,
d) energia elektryczna,
Lp.
I.
1.
a)
b)
c)
d)
2.
3.
II.
1.
a)
b)
c)
d)
2.
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
c)

TABELA nr 8
Wyszczególnienie
%
Koszty zależne od Spółdzielni
42,17
Koszty eksploatacji, w tym:
20,78
koszty administrowania
8,13
koszty utrzymania czystości
7,14
koszty konserwacji
5,17
koszty obowiązkowych przeglądów technicznych
0,33
Odpis na fundusz remontowy
20,95
Działalność społeczno-oświatowo-kulturalna
0,44
Koszty niezależne od Spółdzielni
57,83
Opłaty za media, w tym:
44,87
dostawa energii cieplnej
28,09
zimna woda i odprowadzanie ścieków
14,33
gaz z liczników zbiorczych
0,60
energia elektryczna
1,84
Eksploatacja i konserwacja dźwigów
1,56
Inne koszty, w tym:
2,89
anteny i domofony
0,66
ochrona Osiedli
0,50
pozostałe
1,73
Opłaty na rzecz Urzędu Miasta, w tym:
8,52
podatek od nieruchomości
1,92
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu/
3,30
władanie gruntem
wywóz odpadów komunalnych
3,29
Ogółem
100,00
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2. Koszty eksploatacji
Koszty eksploatacji w 2016 r. wyniosły 24 448 786 zł,
w tym:
1. koszty administrowania
9 566 155 zł,
2. koszty utrzymania czystości
8 401 067 zł,
3. koszty konserwacji
6 087 375 zł,
4. koszty obowiązkowych przeglądów
technicznych
394 189 zł.

WYKRES nr 2

Wynagrodzenia wraz z narzutami w grupie pracowników
umysłowych wyniosły w stosunku do planu 95,71 %.
W grupie dozorców i sprzątaczy wyniosły 89,92 %
i w grupie konserwatorów 97,29 %. Świadczy to o zachowaniu przez Zarząd Spółdzielni dyscypliny finansowej w gospodarowaniu środkami zaplanowanymi na
wynagrodzenia pracowników Spółdzielni.
Do osiągnięć Spółdzielni należy zaliczyć:
 udoskonalenie systemu planowania w Spółdzielni
i dzięki temu stworzenie możliwości dokonywania
szczegółowej analizy kosztów w miejscu ich powstawania, ich porównywania i podejmowania odpowiednich działań,
 utrzymanie dyscypliny finansowej w gospodarowaniu środkami w poszczególnych grupach kosztów
poprzez konsekwentną realizację przyjętego systemu planowania,
 przygotowywanie planów eksploatacji i utrzymania nieruchomości zgodnie ze ściśle przyjętymi założeniami,
 dokonywanie okresowych ocen ich wykonania,
 nowelizacja przygotowanych przez Zarząd i przedłożonych Radzie Nadzorczej „Zasad rozliczania kosztów
eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania
opłat w RSM „Praga”, które uchwałą nr 12/13 Rady
Nadzorczej zostały przyjęte w marcu 2013 r.
3. Działalność Eksploatacyjna Biura Zarządu
W ramach działalności eksploatacyjnej i utrzymania
nieruchomości w 2016 r. rozpatrzono 1075 pisemnych
interwencji mieszkańców, które wpłynęły do Biura
Zarządu. Rozpatrzono również 513 wniosków, które
wpłynęły z Administracji Osiedli do Działu Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych w Biurze Zarządu.
Rodzaje i ilości umów przedstawia tabela nr 9.
Lp.

producentów, z pominięciem hurtowni. Podobnie
dzięki zawarciu centralnej umowy na ubezpieczenie
majątku Spółdzielni, w dalszym ciągu utrzymywane
są relatywnie niskie koszty ubezpieczenia przy korzystnych dla Spółdzielni warunkach.
Koszty niezależne od Spółdzielni, czyli koszty za
media, świadczone usługi zewnętrzne i podatki stanowią 57,83 % i wynoszą 68 058 143 zł. Największą
pozycję w tej grupie kosztów stanowią koszty z tytułu dostawy energii cieplnej, a ich udział w strukturze
ogółu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości wynosi 28,09 %, co daje kwotę 33 057 809 zł.
Istotną pozycję w tej grupie kosztów stanowią koszty wody i odprowadzania ścieków - 14,33 % ogółu
kosztów, co daje kwotę 16 867 660 zł. Uwzględniając wszystkie koszty mediów tj. energii cieplnej,
zimnej wody i odprowadzania ścieków, gazu z liczników zbiorczych oraz energii elektrycznej, opłaty
za media stanowią 44,87 % ogółu kosztów, co daje
kwotę 52 798 474 zł.
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Należy zaznaczyć, iż cena energii cieplnej od 2000 roku
wzrosła ponad 3 - krotnie (o 245 %). W samym tylko
w 2015 r. dostawca ciepła, Veolia Energia Warszawa
S.A. (następca SPEC) dwukrotnie podwyższył cenę
ciepła: łącznie o 5,2 % za GJ (gigadżul) ciepła zużytego
oraz o 3,5 % za MW (megawat) mocy zamówionej.
Spółdzielnia ponosi także koszty z tytułu opłat na
rzecz Urzędu Miasta, a ich udział w strukturze kosztów wynosi 8,52 % tj. 10 021 881 zł, w tym podatek
od nieruchomości 1,92 %, co daje kwotę 2 265 037 zł,
opłaty za teren (użytkowanie wieczyste gruntu, władanie gruntem) - 3,30 %, co daje kwotę 3 888 683 zł
oraz wywóz odpadów komunalnych 3,29 % co daje
kwotę 3 868 161 zł. Należy zwrócić uwagę, iż opłaty
z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty za teren są
systematycznie podwyższane przez Urząd Miasta.
Mimo podwyżek wprowadzanych przez dostawców
zewnętrznych Spółdzielnia na bieżąco kontroluje poziom kosztów i dokłada wszelkich starań, aby koszty
kształtowały się na możliwie niskim poziomie.

Rodzaj umowy

TABELA nr 9
Ilość

1.

Umowy na prace remontowe

103

2.

Umowy na konserwacje i świadczenie usług

50

3.

Aneksy

91

4.

Porozumienia z kontrahentami (ugody)

5

5.

Umowy najmu:

5.1

lokali użytkowych

83

5.2

miejsca postojowe w garażu, schowki

45

5.3

powierzchnia reklamowa na budynku

11

Aneksy do umów najmu lokali użytkowych

221

Suma

360

RAZEM

609

Suma

6

Lp.
1.

Skargi
Ilość skarg rozpatrywanych przez Dział EG

Lp.

Pisma i wnioski

249

Ilość
73
Ilość

1.

Ilość wniosków

513

2.

Pisma, które wpłynęły do działu Biura Zarządu
w sprawach eksploatacyjnych

1075

4. Fundusz remontowy
Fundusz remontowy w 2016 roku:
a) tworzony jest z odpisu na fundusz remontowy, który
w 2016 r. wynosił 24 655 837 zł,
b) ponadto fundusz remontowy:

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2016 R. (opracowanie)
zasilany jest środkami z działalności gospodarczej
Spółdzielni; w roku 2016 była to kwota 5 830 228,81 zł
(środki wypracowane za 2015 r.),
 zasilony został innymi dodatkowymi wpływami
(m.in. otrzymane odszkodowania).


Zakres prac remontowych Spółdzielni w 2016 r. był podobny jak w ostatnich kilku latach. Świadczy to o prowadzeniu
właściwej polityki gospodarczo-finansowej Spółdzielni.
Prowadzone prace remontowe zapobiegają dekapitalizacji
zasobów i mają istotny wpływ na poprawę ich stanu technicznego. Przez kolejny rok kontynuowano prace termomodernizacyjne, szczególnie docieplenia ścian zewnętrznych budynków, wymianę instalacji c.o., c.c.w. i z.w.
W efekcie takich działań od 2003 r. do 2016 r. uzyskano
znaczące oszczędności kosztów dostawy energii cieplnej.
Koszty dostawy energii cieplnej ilustruje tabela nr 10.
KOSZTY ENERGII CIEPLNEJ W LATACH 2003 - 2016

TABELA nr 10

Rok

Koszty energii cieplnej
(zł)

Oszczędności
w stosunku do roku
2003 (zł)

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

34 706 361,00
33 275 936,00
32 390 147,00
31 728 586,00
29 910 773,78
29 425 602,28
30 373 678,00
32 580 825,00
30 200 135,00
31 878 207,00
33 407 454,00
30 813 747,53
31 461 813,57

1 430 425,00
2 316 214,00
2 977 775,00
4 795 637,22
5 280 758,72
4 332 683,00
2 125 536,00
4 506 226,00
2 828 154,00
1 298 907,00
3 892 613,47
3 244 547,43

2016

32 861 628,84

1 844 732,16

Razem oszczędności w latach 2004 - 2016

40 874 209,00

Jak wynika z tabeli, dzięki prowadzonym przez Spółdzielnię w latach 2004 - 2016 pracom Mieszkańcy Spółdzielni wydali mniej na ogrzewanie mieszkań o kwotę
40 874 209,00 zł. Kwota oszczędności przekracza kwotę
jednorocznych kosztów ciepła. Można zatem stwierdzić,
że osiągnięte w wyniku termomodernizacji oszczędności
pozwoliłyby Spółdzielni na niepłacenie za ciepło przez
okres przynajmniej jednego pełnego roku.
Sukces jest tym większy, że na przestrzeni ostatnich
15 lat, tj. od 2000 roku znacząco wzrosły ceny opłat za
ciepło: za moc zamówioną o 11 %, a za energię (za GJ)
zużytą ponad trzykrotnie.

Dane z tych analiz stanowią podstawę do planowania dalszych prac termomodernizacyjnych.
Główne kierunki rozwoju Spółdzielni w latach 2015 2019 obejmujące wieloletni rzeczowy plan remontów
nieruchomości Spółdzielni na lata 2015 - 2019 zostały
uchwalone przez VIII Walne Zgromadzenie RSM
„Praga” w 2015 r. uchwałą nr 10/2015.
Główne kierunki planu wieloletniego remontów to:
 zabezpieczenie właściwego stanu technicznego budynków,
 kontynuowanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych,
 poprawa estetyki budynków i ich otoczenia,
 dalsze prowadzenie prac zmierzających do oszczędzania energii cieplnej,
 prowadzenie remontów prowadzących do oszczędności wody,
 sukcesywne remonty dźwigów zgodnie z wymogami
unijnymi.
Plan wieloletni stanowił podstawę do sporządzania szczegółowych rocznych planów remontów i konserwacji.
Projekty osiedlowych planów remontowych przygotowywane są przez Administracje Osiedli na podstawie
przeglądów technicznych obiektów i bieżących potrzeb
oraz wstępnie uzgadniane z Zarządem Spółdzielni.
Z kolei projekty te są opiniowane przez Rady Osiedli,
a następnie zatwierdzane przez Zarząd Spółdzielni
i Radę Nadzorczą.
Zarząd Spółdzielni kontynuuje działania zapewniające prawidłowy stan techniczny budynków, wyłania
wykonawców robót remontowych w drodze przetargów ofert oraz prowadzi negocjacje z dostawcami
materiałów do remontów, co powoduje obniżenie ich
kosztów. Stosowane w Spółdzielni procedury dają
możliwość uzyskania korzystnych cen robót. Uzyskane oszczędności pozwalają realizować dodatkowe
prace remontowe.
4.1. Realizacja remontów w roku 2016
Na rok 2016 zaplanowano remonty o wartości 31 mln zł.
Ostateczna wartość wykonanych w 2016 r. remontów
wyniosła 32 167 379,56 zł (tabela nr 11).
TABELA nr 11

remonty
planowane
2016

remonty
wykonane
2016

%
wykonania

dźwigi
plan
2016

dźwigi
wykonanie
2016

dźwigi
% wykonania

Erazma
Generalska
Jagiellońska
Kijowska
Poraje
Targówek

3 099 142,00 zł
6 755 235,00 zł
2 226 301,00 zł
7 124 371,00 zł
5 678 912,00 zł
6 547 029,00 zł

4 328 901,41 zł
6 999 599,00 zł
3 572 171,00 zł
6 724 585,57 zł
4 380 551,00 zł
6 161 571,58 zł

140 %
104 %
160 %
94 %
77 %
94 %

145 819,00 zł
568 990,00 zł
112 954,00 zł
512 400,00 zł
324 509,00 zł
431 535,00 zł

138 954,00 zł
590 503,00 zł
269 607,00 zł
472 325,88 zł
273 149,00 zł
327 912,52 zł

95 %
104 %
239 %
92 %
84 %
76 %

Razem

31 430 990,00 zł

32 167 379,56 zł

102 %

2 096 207,00 zł

2 072 451,40 zł

99 %

Osiedle

Prowadzone w ostatnich latach działania termomodernizacyjne pozwoliły na obniżenie mocy zamówionej
w budynkach Spółdzielni tylko od roku 2007 o 33,9 %,
zużycie energii w GJ (gigadżul) na cele ogrzewania
i podgrzewu wody spadło o 25 %.
Reasumując, opłaty za ciepło w RSM „Praga” utrzymywane są praktycznie na niezmiennym poziomie
w ciągu ostatnich 15 lat (wzrost o ok. 5 %), pomimo
stałych i wielokrotnych podwyżek cen taryfowych za
ciepło. RSM „Praga” prowadzi stałą kontrolę zużycia ciepła na cele ogrzewania i podgrzewu wody
oraz analizy kosztów dla poszczególnych budynków.

W 2016 r. wykonano następujące prace remontowe:
RODZAJE ROBÓT
OSIEDLE ERAZMA
Wykonano regulacje instalacji c.o. z montażem
podpionówki i termostatów
Wykonano docieplenie stropodachu
Wykonano remont klatek schodowych
Wykonano kapitalny remont dachu
Wykonano wymianę przeszkleń w budynku
Wykonano renowacje elewacji

7

budynków

15
2
3
3
2

budynków
budynki
budynki
budynki
budynki

Ponad plan wykonano wymianę izolacji c.w. i z.w.

1

budynek

3

budynki

1

budynek

Ponad plan wykonano roboty drogowe przy
wymianie przeszkleń
Ponad plan wykonano remont klatek schodowych

OSIEDLE GENERALSKA
Wykonano remont klatek schodowych
Wykonano modernizacje instalacji c.o.
Wykonano wymianę poziomów instalacji c.c.w. i z.w.
Wykonano wymianę wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem
Wykonano wymianę instalacji gazu
Wykonano renowację elewacji
Wykonano remonty nawierzchni asfaltowych
Wykonano wymianę drzwi na galeryjkach
Wykonano remont schodów wejściowych oraz
remont podjazdów do klatek
Wykonano przebudowę wejść do klatek schodowych
Ponad plan wykonano wymianę opraw po
malowaniu klatek

1
1
3

budynek
budynek
budynki

5

budynków

2
budynki
2
budynki
teren osiedla
2
budynki
4
budynki
(5)
(wejść)
1
budynek
5

budynków

1
2
1
1
1
(1)

budynek
budynki
budynek
budynek
budynek
(klatka)

1

budynek

3
1
(1)

budynki
budynek
(klatka)

2
(5)

budynki
(klatek)

1

budynek

1

budynek

OSIEDLE JAGIELLOŃSKA
Wykonano wymianę instalacji c.o. (II etap)
Wykonano remont tarasu (II etap)
Wykonano renowację i modernizację ścian (II etap)
Wykonano wymianę okien i witryn w
Wykonano całościową wymiana dźwigu
Ponad plan wykonano wymianę poziomów
c.c.w. i z.w.
Ponad plan wykonano montaż monitoringu
Ponad plan wykonano wymianę dźwigu
OSIEDLE KIJOWSKA
Wykonano remont głównego holu na poziomie
parteru
Wykonano wymianę instalacji c.o. (piony, poziomy) oraz montaż zaworów podpionowych
Wykonano wymianę instalacji c.c.w. i z.w.
(poziomy) oraz montaż zaworów na cyrkulacji
Wykonano wymianę wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem
Wykonano wymianę instalacji gazu
Wykonano wymianę WLZ
Wykonano docieplenia stropodachów
Wykonano malowanie klatek schodowych
Wykonano remont pokrycia dachu
Wykonano remont tarasu
Wykonano nasadzenia materiału roślinnego na
terenie osiedla
Ponad plan wykonano remont balkonów
Ponad plan wykonano przyłącze wodociągowe
Ponad plan wykonano rozszerzenie wymiany WLZ
Ponad plan wykonano wymianę rozdzielni głównej
Ponad plan wykonano poszerzenie bramy wjazdowej garażu

3

budynki

1
2
3
3
1
1

budynek
klatki
budynki
budynki
budynek
budynek

teren osiedla
teren osiedla
1
budynek
1
budynek
1
budynek
1

budynek

6
1
2
3
2

budynków
budynek
budynki
budynki
budynki

4

budynki

4

budynki

3

budynki

1
3
1
2
2

budynek
budynki
budynek

OSIEDLE PORAJE
Wykonano modernizację instalacji c.o.
Wykonano wymianę instalacji gazowej
Wykonano remont klatek schodowych
Wykonano kapitalny remont pokrycia dachowego
Wykonano wymianę płotków ogrodzeniowych
Wykonano mycie, odgrzybianie i malowanie
elewacji
OSIEDLE TARGÓWEK
Wykonano regulację instalacji c.o. wraz z montażem zaworów podpionowych
Wykonano przyłącze wodociągowe z montażem zestawu hydroforowego
Wykonano wymianę instalacji gazowej
Docieplenia oraz remont wejść do klatek
Wykonano wymianę pokrycia dachowego
Wykonano kompleksowy remont klatek schodowych
Wydzielenie klatek schodowych drzwiami p.poż.
Wykonano naprawę schodów, elewacji, posadzek, likwidacje graffiti oraz wykonano pochylnie
Wykonano nowe nasadzenia i renowacje terenów zielonych na terenie osiedla
Ponad plan wykonano montaż monitoringu.

budynki

teren osiedla
teren osiedla
1

budynek

Chcąc przyspieszyć wykonywanie prac remontowych
Spółdzielnia podejmowała działania zmierzające do
pozyskania kredytów w polskich bankach i środków
pomocowych z Unii Europejskiej. Spółdzielnia w 2016
roku wykorzystała pozyskane w roku 2015 środki z programu pożyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego na realizację Projektów Miejskich ze środków
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2016 R. (opracowanie)
Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2007 - 2013. Dzięki wsparciu zakończono wymianę witryny w lokalach użytkowych przy ulicy Jagiellońska 2 i termomodernizację budynku Goławicka 11.
Dodatkowo, w grudniu 2016 r. RSM „Praga” złożyła
wniosek na dofinansowanie prowadzonych prac termomodernizacyjnych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś
priorytetowa 1, Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.3, „Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach”, Poddziałanie 1.3.2 „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”.
Wniosek dotyczy budynków: Jagiellońska 64, Goławicka 4, 7, 9 oraz Prałatowska 4 i 6 i obejmuje prace związane z termomodernizacją cieplną, wymianą oświetlenia
wewnętrznego i zewnętrznego budynków oraz wymianą
aparatur dźwigowych na energooszczędne.
Wartość całości zadania wynosi 10 241 517,26 zł,
z czego jako koszty kwalifikowane uznana została kwota 9 419 192,90 zł. W ramach Programu możliwe jest
uzyskanie bezzwrotnej dotacji w wysokości 15 %, tj.
1 412 878,94 zł oraz preferencyjnego kredytu o oprocentowaniu max. 2 % w wysokości do 6 128 710,37 zł.
Pozostałą część finansowania będą stanowiły środki
własne Spółdzielni w wysokości 25 - 45 % wartości
zadania (w zależności od przyznanego dofinansowania).
O wyniku konkursu wniosków (tj. czy Spółdzielnia
otrzyma dofinansowanie, o które się ubiega) powiadomieni zostaniemy w II kwartale 2017 roku.
Podsumowując, prace remontowe prowadzone przez
Spółdzielnię w 2017 r., można stwierdzić, że udało się
wykonać większość z zaplanowanych prac w planie rocznym remontów, a także sporo prac dodatkowych. Poniesione nakłady finansowe na wykonywane prace przynoszą
efekty i osiedla z roku na rok, zyskują coraz lepszy stan
techniczny i estetyczny budynków. Największe nakłady
poniesiono na wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
ciepłej i zimnej wody, gazu, przyłączy wodociągowych
oraz docieplenia stropodachów, remont klatek schodowych, renowację elewacji i pokryć dachowych.
4.2. Realizacja wieloletniego planu remontów
w latach 2015 - 2019.
Raport dotyczący wydatkowania w 2016 r. środków
w ramach wieloletniego planu remontów nieruchomości RSM „Praga” na lata 2015 - 2019 (Stan na dzień
31.12.2016 r.) przedstawia tabela nr 12.

TABELA nr 13
WYKONANIE PLANU 2015 - 2019 na koniec 2016
L.p.

RODZAJ ROBÓT

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
Remonty instalacji c.o.
Remonty instalacji c.c.w. i z.w.
Inne hydrauliczne
Instalacje gazowe
Roboty elektryczne
Docieplenia
Spłata pożyczki z odsetkami
Roboty malarskie
Roboty dekarskie
Roboty drogowe
Wymiana okien na klatkach schodowych
Roboty ogólnobudowlane
Zagospodarowanie terenów zieleni
Inne roboty

15
a
b
c

Remonty:
dźwigów
anten
domofonów

16

Ogółem:

PLAN całość
Wartość robót (w PLN)

14

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
Remonty instalacji c.o.
Remonty instalacji c.c.w. i z.w.
Inne hydrauliczne
Instalacje gazowe
Roboty elektryczne
Docieplenia
Spłata pożyczki z odsetkami
Roboty malarskie
Roboty dekarskie
Roboty drogowe
Wymiana okien na klatkach schodowych
Roboty ogólnobudowlane
Zagospodarowanie terenów zieleni.
Inne roboty

15
a
b
c

Remonty:
dźwigów
anten
domofonów

16

Ogółem:

PROCENT
2015+2016

3
8 370 305,00
2 164 500,00
9 115 835,00
5 205 500,00
11 885 700,00
19 375 163,00
20 725 073,00
7 181 173,00
4 680 908,00
2 692 277,00
4 318 519,00
22 546 716,00
3 190 600,00
23 500 903,00
144 953 172,00

4
3 352 968,39
358 306,00
1 512 599,21
684 845,00
1 238 050,43
2 893 355,95
4 171 457,74
1 879 620,00
643 353,04
206 411,11
133 158,00
6 343 878,96
667 461,65
4 688 256,13
28 773 721,61

5
40 %
17 %
17 %
13 %
10 %
15 %
20 %
26 %
14 %
8%
3%
28 %
21 %
20 %
20 %

6
77 %
58 %
40 %
19 %
22 %
35 %
40 %
54 %
25 %
30 %
17 %
47 %
39 %
40 %
40 %

9 199 743,00
9 199 743,00
154 152 915,00

2 068 102,00
2 068 102,00
30 841 823,61

22 %
22 %
20 %

42 %
42 %
40 %

Montuje się również grzejnikowe zawory termostatyczne,
zawory różnicy ciśnień, a dla instalacji ciepłej wody zawory
termostatyczne cyrkulacyjne na pionach cyrkulacyjnych.

Wykonawcy robót remontowych wyłaniani są w drodze
przetargów i konkursów ofert. W 2016 roku, analogicznie, jak w latach poprzednich, przeprowadzono przetargi
centralne na wybór projektantów i wykonawców:
 na projektowanie wymian instalacji,
 negocjacje na dostawę materiałów instalacyjnych,
 wymian instalacji c.o., c.c.w. i z.w., gazu oraz przyłączy wodociągowych,
 na projektowanie ociepleń i renowacji elewacji–
termomodernizacji budynków,
 ociepleń ścian zewnętrznych budynków oraz ociepleń stropodachów,
 modernizacje i wymiany dźwigów.

Podsumowując ostatnie lata działalności Spółdzielni
w obszarze spraw techniczno-eksploatacyjnych, do osiągnięć Spółdzielni należy zaliczyć:
 przyjęcie strategii remontowej RSM „Praga” na lata
2015 - 2019, określającej cel strategiczny, cele operacyjne, założenia do finansowania prac remontowych,
 stworzenie możliwości pozyskiwania środków na
prowadzenie prac remontowych w powiązaniu z oszczędnościami osiągniętymi na zmniejszeniu kosztów
dostarczonego ciepła, wody, energii elektrycznej,
 udział w projektach UE umożliwiających pozyskiwanie środków na termomodernizację budynków,
 uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej
tzw. białych certyfikatów na kwotę miliona zł, które
wesprą dalsze prace termomodernizacyjne w zasobach RSM „Praga”.

Jak co roku, na szczeblu centralnym, przeprowadzono
negocjacje z dostawcami materiałów instalacyjnych
takich jak rury, armatura odcinająca i regulacyjna, wodomierze, grzejniki łazienkowe, w wyniku których uzyskano dla Spółdzielni korzystniejsze ceny.
Dzięki centralnemu postępowaniu przetargowemu konsekwentnie wprowadzane są do stosowania nowoczesne materiały i urządzenia. Stosuje się jednolite technologie przy
wymianach instalacji, np. w instalacjach c.o., w miejsce
stosowanych wcześniej rur stalowych, stosuje się przewody
z polipropylenu stabi oraz rury stalowe nowej generacji.
TABELA nr 12

RODZAJ ROBÓT

PROCENT

Podsumowanie realizacji zadań remontowych zaplanowanych w 2016 r. w stosunku do strategii remontowej na
lata 2015 - 2019 przedstawia tabela nr 13.

2016
L.p.

WYKONANIE 2016
Wartość robót (w PLN)

PLAN
Wartość robót (w PLN)

WYKONANIE
Wartość robót (w PLN)

PROCENT

4
3 264 890,00
778 448,00
1 745 270,00
575 000,00
1 902 600,00
3 056 845,00
4 456 082,00
2 879 000,00
778 000,00
230 000,00
141 000,00
5 145 391,00
874 800,00
3 969 013,00
29 796 339,00

5
3 352 968,39
358 306,00
1 512 599,21
684 845,00
1 238 050,43
2 893 355,95
4 171 457,74
1 879 620,00
643 353,04
206 411,11
133 158,00
6 343 878,96
667 461,65
4 688 256,13
28 773 721,61

6
103 %
46 %
87 %
119 %
65 %
95 %
94 %
65 %
83 %
90 %
94 %
123 %
76 %
118 %
97 %

1 900 800,00
1 900 800,00
31 697 139,00

2 068 102,00
2 068 102,00
30 841 823,61

109 %
109 %
97 %

Ponadto w ostatnich latach w ramach działań o charakterze technicznym, związanych z opomiarowaniem mediów, osiągnięto:
 wszystkie budynki Spółdzielni wyposażone są
w główne liczniki ciepła oraz podliczniki umożliwiające pomiar pobranego ciepła osobno na cele ogrzewania oraz osobno na podgrzew wody,
 dobiega końca wyposażanie zasobów Spółdzielni
w wodomierze z odczytem radiowym,
 sukcesywnie wyposaża się budynki Spółdzielni
w elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania,
w chwili obecnej opomiarowane jest 56 budynków.

Przykładowe prace remontowe
wykonane w 2016 r.

Zieleń przed budynkiem Białostocka 11

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2016 R. (opracowanie)

Budynek przy ul. Pancera 18 przed remontem klatek schodowych
Budynek przy ul. Pancera 18 po remoncie klatek schodowych

Taras przy budynku Jagiellońska 6 przed remontem.
Taras przy budynku Jagiellońska 6 po remoncie.

Budynek przy ul. Goławickiej 3 przed termomodernizacąją.
Budynek przy ul. Goławickiej 3 po termomodernizacji.
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2016 R. (opracowanie)

Budynek przy ul. Gajkowicza 11 przed remontem elewacji i wejść do klatek schodowych.
Budynek przy ul. Gajkowicza 11 po remoncie elewacji i wejść do klatek schodowych.

Przejście z klatki schodowej na korytarz w budynku przy ul. Prałatowska 5 przed remontem.
Klatka schodowa w budynku przy ul. Prałatowskiej 5 po remoncie.

Budynek przy ul. Erazma z Zakroczymia 7 przed remontem dachu.

Budynek przy ul. Erazma z Zakroczymia 7 po remoncie dachu.
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2016 R. (opracowanie)

Budynek przy ul. Porajów 5 przed malowaniem elewacji.

Budynek przy ul. Porajów 5 po malowaniu elewacji.

4.3. Szczegółowy opis wykonania w roku 2016 wieloletniego rzeczowego planu remontów na lata 20152019 w poszczególnych osiedlach.
W latach 2015-2019 w oparciu o pięcioletni plan remontów wykonany zostanie szereg przedsięwzięć remontowych i modernizacyjnych w zasobach Spółdzielni.
W 2016 r. udało się wykonać praktycznie wszystkie
z zaplanowanych prac w planie rocznym remontów,
a także sporo prac dodatkowych. Wykonane prace
w poszczególnych Osiedlach opisano poniżej.
4.3.1 OSIEDLE KIJOWSKA
W roku 2016 kontynuując roboty związane z utrzymaniem bezpieczeństwa użytkowania budynków, wymieniono instalację gazową w budynku Wiosenna 3.
W ramach prac związanych z racjonalizacją wydatków
na energię cieplną wymieniono instalację centralnego
ogrzewania (wraz z montażem zaworów podpionowych) w budynku Łochowska 1/29.

Wejście do wind przed przeprowadzonym remontem klatki schodowej - ul. św. Wincentego 38.

Wejście do wind po przeprowadzonym remoncie klatki schodowej - ul. św. Wincentego 38.

W zakresie instalacji wod.-kan. wymieniono poziomy
instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z montażem zaworów na cyrkulacji w budynkach Siedlecka 1/15.
W związku z awarią na przyłączu wodociągowym prowadzącym do budynku Radzymińska 54/58 wymieniono przyłącze wodociągowe wraz z montażem zestawu
hydroforowego w budynku. Ponadto w ramach wymiany wodomierzy wymieniono 2 212 szt. wodomierzy na
wodomierze z odczytem radiowym w budynkach Korsaka 1, Radzymińska 54/58, Ząbkowska 40 (wg. planu
2016) oraz dodatkowo w lokalach udostępnionych
i pomieszczeniach gospodarczych w budynkach Wiosenna 3, Wołomińska 19 i Łochowska 34.
W zakresie robót elektrycznych zakończono wymianę
wewnętrznych linii zasilania połączoną z wymianą
opraw oświetleniowych na oprawy LED w budynku
przy al. Tysiąclecia 151. Wymieniono oprawy oświetlenia wewnętrznego na oprawy LED w budynku Ząbkowska 40. Usunięto skutki podpalenia instalacji elektrycznej w korytarzu piwnicznym oraz wymieniono
elementy rozdzielni głównej w budynku Markowska 6.

W ramach prac termomodernizacyjnych wykonano
docieplenie stropodachów w budynkach Białostocka 7,
Ząbkowska 40 i Wiosenna 2.
W zakresie robót drogowych wykonano nawierzchnię
z kostki przy budynkach Radzymińska 68/72 i Siedlecka 1/15, wymieniono nawierzchnię przy budynku Białostocka 7 oraz wykonano drobne naprawy nawierzchni
drogowych na terenie osiedla.
W 2016 r. zakończono remont tarasu południowego
budynku Kijowska 11. Wykonano remont tarasu
w zakresie trzech sekcji (A, B, C). Ponadto w ramach
robót ogólnobudowlanych przeprowadzono remont
elewacji wejść do klatek schodowych budynku
Al. Tysiąclecia 151, Markowska 6, Korsaka 1, przebudowę wjazdu do garażu administracji w budynku Kijowska 11, przeprowadzono renowację posadzki na
parterze 1 klatki w budynku Korsaka 1, wykonano remont zsypu na klatce 1 w budynku Siedlecka 16/24
oraz wyremontowano 18 balkonów.

17

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2016 R. (opracowanie)
W ramach robót dekarskich przeprowadzono rozpoczęty remont dachu budynku Kijowska 11, który będzie
kontynuowany w roku następnym oraz wykonano
drobne naprawy dekarskie w budynkach Białostocka 7,
Białostocka 9 i Wołomińska 19.
W ramach działań mających na celu poprawienie stanu
technicznego i estetyki siłami obcymi w ramach robót
malarskich zakończono kompleksowy remont klatek
schodowych w budynku Białostocka 11 oraz rozpoczęto
remont klatek schodowych w budynku Kijowska 11
(klatki 30 - 43). Roboty te wykonano w podwyższonym
standardzie w technologii natrysku kropelkowego. Wykonano również malowanie klatek schodowych w budynku
Łomżyńska 15/25 oraz przeprowadzono remont klatek
schodowych budynku Korsaka 1 na poziomie parterów
z zastosowaniem tynku dekoracyjnego metodą natryskową.
W roku 2016 kontynuowano proces przystosowania
Osiedla do segregacji śmieci i wykonano altanki śmietnikowe przy budynkach Markowska 6, Korsaka 1,
Wiosenna 1, Wiosenna 2, Al. Tysiąclecia 151, Białostocka 7, Siedlecka 16/24, Siedlecka 1/15, Radzymińska 60/66, Radzymińska 68/72, Łomżyńska 15/25, Łochowska 34, Radzymińska 52, Białostocka 11.
Podobnie jak w ubiegłym roku dużo uwagi poświęcono
terenom zielonym osiedla. Kontynuowano nasadzenia
zieleni zgodnie z przyjętym planem zagospodarowania
terenów zielonych. Wykonano nasadzenia przy budynkach Markowska 6, Korsaka 1, Ząbkowska 40 i w zakresie około 2/3 przy budynku Kijowska 11. Towarzyszyło temu wykonanie płotków ogrodzeniowych.
W ramach działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i zapobieganiu dewastacjom kontynuowaliśmy
rozbudowę systemu monitoringu w zakresie monitoringu wewnętrznego. Wykonano instalację monitoringu
(klatki schodowe, windy) w budynku Łomżyńska 15/25.
„Ekipa Własna” wykonywała prace w ramach rzeczowego planu remontów oraz prace wynikające z potrzeb
bieżących ujawnionych w trakcie przeglądów budynków. Wykonano między innymi:
 remont wejścia do klatki schodowej w budynku Wołomińska 19,
 remont holi na poziomie parteru w budynku Korsaka 1,
 naprawę izolacji na patio budynku Białostocka 48,
 remont pralni i suszarni, montaż wycieraczki systemowej EMCO w budynku Radzymińska 52a,
 remont pustych pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do adaptacji w budynku Kijowska 11,
 czyszczenie oraz malowanie farbą elewacyjną hydroforni wolnostojących Białostocka 7, 9, 11,
 usuwanie graffiti zewnętrzną farbą elewacyjną
w budynkach: Ząbkowska 40, Wiosenna 1, Wiosenna 2,
Korsaka 1, Radzymińska 54/58, Al. Tysiąclecia 151,
 białkowanie piwnicy w budynku Tarchomińska 10,
 zagospodarowanie terenu z zastosowaniem infrastruktury parkowej poprzez ustawienie donic betonowych i ławek przy budynku Radzymińska 60/66,
 ułożenie kostki pod altaną śmietnikową przy budynku Markowska 6,
 montaż płotków ogrodzeniowych wokół terenów
zielonych przy budynkach: Ząbkowska 40, Kijowska 11, Białostocka 9, Wiosenna 3, Białostocka 48,
Markowska 6,
 wymianę przycisków dzwonkowych, wymiana
opraw oświetlenia wewnętrznego w budynku Łomżyńska 15/25,
 wymianę przycisków dzwonkowych na klatkach 30
- 43 w budynku Kijowska 11
 montaż 3 szt. latarni oświetleniowych na tyłach budynku Korsaka 1.
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Realizując plan remontów dźwigów w roku 2016 przeprowadzono remont kapitalny dźwigu towarowego
w klatce 3 budynku Siedlecka 1/15, wymieniono 5 zespołów napędowych i 2 kabiny oraz przeprowadzono
drobne naprawy bieżące. Wykonane remonty pozwoliły obniżyć zużycie energii elektrycznej i znacząco poprawiły komfort użytkowników.
Wykonano również roboty remontowe zasobów mieszkalno-użytkowych naszego osiedla:
1. remonty dot. lokali mieszkalnych (sfinansowane
z funduszu remontowego),
2. remonty dot. lokali użytkowych (sfinansowane ze
środków eksploatacji).
4.3.2 OSIEDLE GENERALSKA
W 2016 r. na Osiedlu „Generalska” wykonano szereg
robót remontowych w oparciu o roczny plan remontów.
Udało się też zrealizować kilka prac ponadplanowych.
W roku 2016 kontynuowano wymianę poziomów c.c.w.
i z.w. z rur stalowych na rury z polipropylenu w budynkach, w których nie były one wymienione (w 3 budynkach). Zastosowane materiały w zdecydowany sposób
wydłużają okres ich użytkowania, zapewniają prawidłowe parametry ciepłej wody oraz obniżają koszty konserwacji i wpłyną na zredukowanie ich awarii.
Zgodnie z założeniami planu wieloletniego kontynuowana była wymiana wodomierzy c.w. i z.w. na wodomierze
z odczytem radiowym. W ramach legalizacji w 2016 r.
wymieniono wodomierze w 5 budynkach. Wymiana
wodomierzy zapewniła prawidłowe wskazania, odczyt
oraz pozwoliła na pełną kontrolę zużycia wody. W celu
jeszcze dokładniejszego rozliczania i kontroli kosztów
wody od 2013 roku rozpoczęto doposażanie budynków
w indywidualne zestawy hydroforowe. Wykonane w/w
roboty pozwoliły na uniknięcie niekontrolowanych wycieków wody i regulację ciśnień wody dla każdego budynku indywidualnie. Dodatkową korzyścią płynącą
z wykonanych prac jest fakt, że w razie awarii zapobiegnie to pozbawieniu zaopatrzenia w wodą kilku budynków jednocześnie.
W roku 2016 analogicznie jak do roku ubiegłego znaczące środki finansowe zostały przeznaczone na zlikwidowanie kolejnej hydroforni H-608, zasilającej w wodę
budynki Askenazego 1, 3 i 5. Wymagało to wykonania
nowych przyłączy wodociągowych do każdego budynku
indywidualnie łącznie z montażem zestawów hydroforowych wraz z adaptacją pomieszczeń.
W ramach prac renowacyjnych - dociepleniowych kontynuowano remonty elewacji budynków rozpoczęte
w 2013 r. Prace te obejmowały wymianę docieplenia
ścian szczytowych wykonanego w latach 80-tych i 90tych, przy użyciu luźno ułożonej wełny mineralnej, osłoniętej blachą trapezową. Kontynuowano również kompleksowe docieplanie stropodachów (w 4 budynkach).
Przy realizacji w/w prac wykonane zostały roboty towarzyszące, takie jak: przebudowa wejść do klatek schodowych uwzględniająca wbudowanie ścianek osłonowych
z luksferów oraz wyłożenie ścian płytkami gresowymi
szkliwionymi, wymiana drzwi wejściowych, modernizacje central domofonowych z możliwością otwierania
drzwi chipami, remont schodów wejściowych wraz
z podestami, przebudowa i przystosowanie podjazdów dla
osób niepełnosprawnych i wózków wraz z montażem poręczy ze stali nierdzewnej polerowanej oraz wymiana oświetlenia przed wejściami do klatek na energooszczędne.

W 2016 roku kontynuowane były prace związane z gruntowną przebudową schodów wejściowych oraz podjazdów do klatek schodowych w rejonie ulic Zamiejskiej/
Askenazego. Prace polegały na złagodzeniu pochylenia
schodów i podjazdów z wykonaniem nowych okładzin
z lastryka oraz wykonanie nowych poręczy ze stali nierdzewnej, zgodnie z wykonanymi PT. W roku tym przebudowane zostały schody z podjazdami w budynkach
Askenazego 1 kl. II, III, Zamiejska 1 kl. I, Zamiejska 24
oraz w budynku Zamiejska 11 kl. I, II, III, gdzie dodatkowo wzmocniono ławy fundamentowe przybudówek
wejść do klatek. Dodatkowo wykonano również przebudowę wejść do wszystkich klatek schodowych budynku
Mieszka I 15 w oparciu o projekt techniczny.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzone były
na budynkach remonty instalacji odgromowych. Wymieniono aparatury sterowe dźwigów, dokonano remontu
kabin dźwigów oraz przeprowadzono kolejną kompleksową wymianę dźwigu towarowego w budynku Janinówka 14. Dokonywane były również roboty drogowe.
W roku 2016 została wymieniona instalacja gazu w budynkach Zamiejska 15, Zamiejska 17, które posiadały
liczniki zbiorcze i które były rozliczane wg taryfy W4.
Wymiana instalacji pozwoliła na zamontowanie indywidualnych liczników gazu dla każdego lokalu, a tym samym przejście z rozliczenia ryczałtowego na rozliczenie
indywidualne. Wymiana instalacji przyczynia się do
zmniejszenia zagrożeń przecieków gazu, a tym samym
zwiększyła bezpieczeństwo mieszkańców.
W ramach prac elektrycznych kontynuowana była wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach budynków
(Zamiejska 1 - kl. I, II, Zamiejska 9 - kl. I, II, Zamiejska 11
- kl. I, II, III, Mokra 31 - kl. I, II, III) jak i kompleksowa
wymiana oświetlenia na klatkach schodowych na oświetlenie energooszczędne typu led w budynkach: Mieszka I 15, Gajkowicza 1, Askenazego 5.
Zgodnie z ustawą śmieciową z 2013 roku rozpoczęto
budowę altan śmietnikowych, przystosowanych do segregacji odpadów, zlokalizowanych przy budynkach
Mokra 31, Janinówka 9 oraz przy Janinówka 14. Kontynuowano również oczyszczanie zsypów.
W 2016 roku podobnie jak w latach ubiegłych, na terenie
Osiedla przybyło zieleni. Zostały nasadzone drzewa oraz
krzewy w rejonie budynków: Askenazego 2, 5, 6, 7, 9
oraz wykonano renowację trawników przy budynkach:
Gajkowicza 11, Zamiejska 1 kl. I, Askenazego 7, 9 oraz
częściowo przy budynkach Askenazego 3 i Askenazego 5.
Kontynuowano wymianę ogrodzeń przy budynkach,
łącznie z rekultywacją trawników.
Nowe ogrodzenia zostały wykonane przy budynkach:
Zamiejska 11, 20, Gajkowicza 11 i Askenazego 1, 3, 5,
7, 9. Wykonano prace remontowe związane z placami
zabaw oraz boiskami, a także ich coroczny przegląd stanu technicznego. W celu dalszej poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i samochodowego na terenie Osiedla wykonano oznakowania poziome i pionowe, zgodnie
z wykonanymi projektami organizacji ruchu.
Ponieważ poważnym problemem Osiedla są działania
dewastacyjne, Spółdzielnia w ramach dobrej współpracy
z Miastem Marki partycypowała w kosztach związanych
z montażem monitoringu miejskiego.
4.3.3. OSIEDLE TARGÓWEK
W 2016 roku na Osiedlu „Targówek” wykonano szereg
robót remontowych w oparciu o roczny plan remontów.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2016 R. (opracowanie)
W ramach prac instalacyjnych w 2016 roku wykonano
m.in. regulację instalacji c.o. wraz z montażem zaworów podpionowych dla czterech budynków: przy
ul. Goławickiej 7, 11, Piotra Skargi 63, Smoleńskiej 82,
regulację c.o. w dwóch budynkach: przy ul. Goławickiej 1, H. Junkiewicz 1 oraz analizę mocy zamówionej
na cele c.o. dla 43 budynków. Przeprowadzono modernizację zewnętrznej sieci wodociągowej dla trzech budynków przy ul. Remiszewskiej 16, 18 i 20. Wymieniono instalację gazową w dwóch budynkach: przy
ul. Prałatowskiej 5, Wincentego 32 oraz przeprowadzono remonty bieżące pieców gazowych.
W 2016 roku zrealizowano drugi etap montażu instalacji sterowania oddymianiem i odprowadzaniem nadmiaru ciepła z klatek schodowych i szybów windowych oraz oświetlenia awaryjnego klatek schodowych
w budynku przy ul. Prałatowskiej. Zainstalowano również monitoring w budynku przy ul. Prałatowskiej 8.
Z zakresu prac termomodernizacyjnych zakończono
prace dociepleniowe ścian szczytowych po demontażu
blach osłonowych w budynku przy ul. Goławickiej 11.
Prace te zostały zgłoszone do programu JESSICA,
w ramach którego RSM „Praga” uzyskała niskooprocentowaną pożyczkę z BGK na sfinansowanie tego
przedsięwzięcia. Dodatkowo zakończono prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. H. Junkiewicz 1
i 10 oraz zrealizowano pierwszy etap prac dociepleniowych w budynku przy ul. Goławickiej 3.
W ramach prac dekarskich wymieniono pokrycie dachu
w budynku mieszkalnym przy ul. Goławickiej 1 oraz
dokonano awaryjne naprawy pokryć dachowych
w budynkach mieszkalnych osiedla.
W 2016 roku zrealizowano pierwszy etap wydzielenia
klatek schodowych drzwiami p. pożarowymi w dwóch
budynkach: przy ul. Kołowej 2, i ul. Prałatowskiej 4
oraz kompleksowy remont klatek schodowych wraz
z remontem wejść w dwóch budynkach: przy ul. Prałatowskiej 5, Wincentego 38, a także inne roboty
ogólnobudowlane.
W ramach zaplanowanych prac zrealizowano montaż
ogrodzenia terenu wokół dwóch budynków: przy
ul. P. Skargi 63, ul. Smoleńska 82 oraz prace związane
z pielęgnacją zieleni na terenie osiedla. Dodatkowo
wybudowano altankę śmietnikową obsługującą dwa
budynki przy ul. Goławickiej 3, 4, oraz nowa posadzkę
w altance śmietnikowej przy ul. P. Skargi 63.
W przypadku dźwigów, oprócz bieżących napraw, wymieniono aparatury sterujące w sześciu dźwigach przy
ul. H. Junkiewicz 1, 2a, Myszkowska 4.
W celu wyeliminowania skutków dewastacji oraz dla
zachowania bezpieczeństwa, porządku i estetycznego
wyglądu wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, administracja przystąpiła do instalowania systemu monitoringu wizyjnego. Dodatkowo na bieżąco usuwane były
skutki dewastacji tj. naprawy dźwigów, usuwanie graffiti z elewacji budynków, prace ślusarskie oraz stolarsko-szklarskie. W roku 2016 przeprowadzono likwidację awarii gazowych, elektrycznych, wodociągowych,
opracowano dokumentacje i ekspertyzy techniczne,
odszkodowawcze oraz ogłoszenia przetargowe.
W ramach eksploatacji bieżącej zasobów mieszkaniowych w 2016 roku prowadzone były konserwacje: instalacji co, instalacji z.w. i c.c.w., instalacji kanalizacji,
instalacji gazowych, ogólnobudowlane, zieleni - placów zabaw.

Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym wykonano obowiązkowe przeglądy: instalacji gazowych
w lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnego
użytku, przewodów wentylacyjnych oraz inne wymagane.

kamery na budynkach Nagodziców 2, 3, Pancera 18.
Wyremontowano altanki śmietnikowe przy ul. Pancera 10, 14. Wymieniono dźwigi w budynkach przy
Śreniawitów 1, Pancera 18.

4.3.4. OSIEDLE PORAJE

Poza w/w pracami remontowymi, które wykonane zostały przez firmy zewnętrzne, wyłonione w drodze
przetargów, Osiedle posiada własną 8 osobową ekipę
konserwatorów, której zadaniem jest przede wszystkim
dbałość o pełną sprawność instalacji sanitarnych naszych zasobów, bieżące usuwanie awarii i usterek zgłaszanych przez mieszkańców oraz wykonywanie różnych drobnych prac ogólnobudowlanych, ślusarskich
i elektrycznych.

W 2016 r. na Osiedlu „Poraje” wykonano szereg prac
remontowych i modernizacyjnych w budynkach oraz na
terenach przyległych w oparciu o roczny plan remontów.
Do podstawowych robót remontowych, które zrealizowano należy zaliczyć przeprowadzone modernizacje
instalacji c.o. w budynkach: Wittiga 5, Gębicka 2, 4,
Atutowa 3, Pancera 7, 10. Wykonano analizę mocy
zamówionej na cele c.o. oraz regulację nastaw zaworów podpionowych w budynkach: Śreniawitów 1, 2, 4,
5, 7, 12, Nagodziców 2, 3, Wittiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
Porajów 4, 5, 6, 8, Antalla 4, 6, Atutowa 1, 3, 5, 7,
Szczęśliwa 2, Gębicka 2, 4, Pancera 5, 6, 7, 9, 10, 11,
12, 14, 13, 15, 17, 18, 22. Wymieniono również uszkodzone wodomierze na wodomierze z odczytem radiowym w budynkach: Ceramiczna 5, Śreniawitów 7, Porajów 6, 8, Wittiga 3, Antalla 4, Pancera 7, 8. Wykonano czyszczenie i udrożnienie kanalizacji (piony i poziomy) w budynkach: Ceramiczna 5, Śreniawitów 12,
Nagodziców 2, Porajów 6, Antalla 4, 6, Pancera 6, 17,
Atutowa 5, 7. Wymieniono instalację gazową w budynku Antalla 4. Usunięto przecieki na przyłączach gazowych w budynkach: Wittiga 2, 3, 5, Porajów 5, 6, Pancera 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17. Wymieniono gazomierze
w budynkach: Porajów 5, Atutowa 1, 3, Pancera 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 15, 17, 18, 22.
W ramach prac elektrycznych w 2016 roku wykonano
projekt na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach: Nagodziców 2, Śreniawitów 4, 12. Przeprowadzono remont instalacji odgromowej w budynkach:
Ceramiczna 5, Śreniawitów 1, 2, 5, 7, Nagodziców 2, 3,
Wittiga 1, 3, 7, 9, Porajów 4, 6, 8, Antalla 4, 6, Atutowa 7. Wymieniono wentylatory w budynkach: Pancera
18, Nagodziców 2, Śreniawitów 2. Wymieniono oświetlenia na klatkach schodowych budynków Wittiga 2, 4
po przeprowadzonym remoncie klatek schodowych
w rozszerzonym zakresie prac.
W ramach prac budowlanych wykonano w podwyższonym zakresie remonty klatek schodowych wykonując gładzie na ścianach i sufitach, układając gresy
na ścianach i podłogach w budynkach przy ul. Pancera 18, Wittiga 4. Wykonano malowanie ścian klatek schodowych w budynkach: Ceramiczna 5a, Ceramiczna 7, Ceramiczna 9. Wykonano remont wejścia
do klatki schodowej w budynku Nagodziców 2.
Wykonano kapitalne remonty dachów w 3 budynkach: Pancera 6, 11, 22. Wykonano naprawę ciągów
pieszo-jezdnych. Wykonano naprawę elewacji, usunięto glony oraz pomalowano elewację w budynkach: Wittiga 2, 4, 7, Szczęśliwa 2, Porajów 5. Wykonano remont szlicht balkonowych.
Wykonano kamerowanie i udrożnienie z uszczelnieniem kanałów wentylacyjnych w budynkach Osiedla. Naprawiono i uzupełniono sprzęt na placach
zabaw. Przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne drzew
i krzewów na terenie osiedla oraz uzupełniono zieleń. Wykonano ogrodzenia przy krzewach ozdobnych Śreniawitów 1. Wymieniono stare ogrodzenie
ze słupków na nowe estetyczne płotki ogrodzeniowe
na Pancera 15, 18, 22. Wykonno miejsca postojowe
przy ul. Atutowej 5 - 7. Wymieniono uszkodzone
kratki wentylacyjne w budynkach: Śreniawitów 1,
Wittiga 2, 4, 6, Porajów 5, 6, Atutowa 5, 7, Szczęśliwa 2, Gębicka 2, 4, Pancera 8, 10, 12. Zamontowano

4.3.5. OSIEDLE ERAZMA
W roku 2016 w oparciu o roczny plan remontów
Administracja Osiedla „Erazma” wykonała szereg
przedsięwzięć remontowych i modernizacyjnych
w swoich budynkach.
W ramach prac budowlanych w kolonii „Erazma”
przeprowadzono remont dachu w budynkach: Erazma z Zakroczymia 2, 6, 7. Przeprowadzono remont
schodów z lastryko w budynku Erazma z Zakroczymia 10 oraz wykonano remont klatek schodowych
w budynkach: Erazma z Zakroczymia 3, 6, 9.
Ponadto w roku 2016 przeprowadzono wymianę zewnętrznej stolarki okiennej w piwnicach w budynkach: Erazma z Zakroczymia 2, 4, 6, 8, 10 oraz wymieniono drzwi wejściowe do zsypów w budynkach:
Erazma z Zakroczymia 2, 4, 6, 8, 10.
W celu poprawy estetyki osiedla usunięto glony oraz
przeprowadzono renowację elewacji w budynku przy
ul. Erazma z Zakroczymia 2. Dodatkowo zamontowano listwy maskujące na klatkach schodowych
w budynku przy ul. Erazma z Zakroczymia 3.
W 2016 roku wymieniono dźwig w budynku Erazma
z Zakroczymia 6 kl. II, a także zamontowano energooszczędne oświetlenie wewnętrzne w budynku
przy ul. Erazma z Zakroczymia 9.
W ramach prac instalacyjnych w kolonii
„Kamińskiego - Ćmielowska” przeprowadzono regulację instalacji c.o. w budynkach: A. Kamińskiego 2,
4, 4A, 10, 14, 18, 22 oraz przebudowano instalacje
c.o. i c.c.w. w budynkach: Ćmielowska 15 i 15A.
W ramach prac budowlanych przeprowadzono remont
klatek schodowych w budynku A. Kamińskiego 18,
remont zwyżki w budynku A. Kamińskiego 4, remont
schodów z lastryka w budynku: A. Kamińskiego 18
kl. II, III, a także wykonano podesty pod wiatrołapy
w budynku A. Kamińskiego 10 kl. I, III, IV.
Dodatkowo wymieniono przeszklenia w budynkach:
A. Kamińskiego 8, 10, 18, 20A, 22 oraz docieplono
stropodachy w budynkach: A. Kamińskiego 2, 4, 4A,
6, 6A, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A, 22, 22A.
W celu poprawy estetyki osiedla przeprowadzono
renowacje elewacji wraz z remontem balkonów
w budynku: A. Kamińskiego 6 oraz wykonano posadzki i ułożono gres w budynkach: A. Kamińskiego 8,
10, 18, 20A, 22.
4.3.6. OSIEDLE JAGIELLOŃSKA
W 2016 r. na Osiedlu „Jagiellońska” wykonano szereg
robót remontowych w oparciu o roczny plan remontów.
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W ramach prac ogólnobudowlanych rozpoczęto renowację elewacji budynku Jagiellońska 2 (II etap) oraz
remont tarasu przy budynku Jagiellońska 4 (II etap).
W ramach prac instalacyjnych wykonano remont
instalacji centralnego ogrzewania w budynku Jagiellońska 4 (I etap), wymieniono poziomy c.w. i z.w.
w budynku Namysłowska 6a oraz rozebrano budynek hydroforni przy ul. Namysłowskiej 6b.
W ramach poprawy estetyki terenów wokół budynków przy ul. Jagiellońskiej 4 i 6 wykonano nasadzenia zieleni w wyremontowanych gazonach.
W 2016 roku w celu poprawy bezpieczeństwa oraz
zapobieżenia przed zdarzającą się dewastacją osiedla
zamontowano system monitoringu na budynkach
Jagiellońska 62, 64 oraz Szanajcy 3.
Dodatkowo w ramach działalności osiedlowych służb
konserwacyjnych zlikwidowano ponad tysiąc awarii
i usterek budowlanych, wodno-kanalizacyjnych
i centralnego ogrzewania, elektrycznych, a także
dźwigów i domofonów. Ekipy konserwacyjne Osiedla wykonały wiele prac remontowych samodzielnie.
Dokonano również rocznych przeglądów instalacji:
gazowych, wentylacyjnych i przeglądy techniczne
budynków.
4.4. Założenia remontowe na rok 2017
Dbałość o dobry stan techniczny budynków oraz ich
prawidłowa eksploatacja stanowią bardzo ważną rolę
w działalności Spółdzielni. W związku z tym rok 2017
będzie upływał pod znakiem kontynuacji robót związanych z termomodernizacją i oszczędnością energii,
a także z podniesieniem stanu bezpieczeństwa, estetyki
budynków i ich otoczenia. Spółdzielnia prowadzi stałe
analizy, które mają na celu ocenę potrzeb realizacji
prac uwarunkowanych przede wszystkim spokojem
i komfortem zamieszkania naszych mieszkańców.
W 2017 roku Spółdzielnia zaplanowano nakłady na
remonty w wysokości ponad 30 milionów złotych.
Spółdzielnia przeznacza taką kwotę na remonty
w oparciu jedynie o własne środki zgromadzone na
funduszu remontowym oraz w oparciu o środki uzyskane z działalności gospodarczej Spółdzielni i działalności inwestycyjnej.
Wielkość środków przeznaczonych na remonty będzie
kształtowała się wg tabeli nr 14.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

modernizacje instalacji centralnego
ogrzewania
wymiana instalacji c.o.
regulacja instalacji c.o.
montaż zaworów podpionowych
montaż podzielników kosztów c.o.
wymiana wodomierzy na wodomierze
ze zdalnym odczytem
remonty klatek schodowych
malowanie klatek schodowych
remont wejść do klatek schodowych
remonty dźwigów w (aparatury)
remonty dźwigów w (kabiny)
wymiana dźwigu w całości
wymiana instalacji gazowych
wykonanie przyłącza wodociągowego
z montażem zestawu hydroforowego
wymiana stolarki okiennej na klatkach
schodowych
wymiana pokrycia dachu

ILOŚĆ
1 BUDYNEK
3
4
5
11

61 BUDYNKÓW
9
9
10
12
16
3
9

BUDYNKÓW
BUDYNKÓW
BUDYNKÓW
DŹWIGÓW
DŹWIGÓW
DŹWIGI
BUDYNKÓW

3 BUDYNKI
12 BUDYNKÓW

oraz wiele innych takich jak roboty drogowe, roboty elektryczne, renowacja i nasadzenia zieleni, budowa lub przebudowa altanek śmietnikowych, montaż monitoringu.
4.5. Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej
Jeśli chodzi o występowanie przez Zarząd o środki
z funduszy europejskich informujemy, że RSM
„Praga” uczestniczyła w następujących programach:
1. W latach 2003-2007 RSM „Praga” otrzymała cztery
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie docieplenia budynków w Osiedlach RSM „Praga”. Zaletą tych pożyczek było stosunkowo niskie oprocentowanie oraz możliwość częściowego ich umorzenia, nawet do 50 % dla pierwszej pożyczki
oraz od 15 % do 33 % dla kolejnych pożyczek. W ramach uzyskanych czterech pożyczek dofinansowano
docieplenie łącznie kilkunastu budynków RSM „Praga”.
2. W latach 2005-2006 RSM „Praga” uczestniczyła
w ramach inicjatywy INTERREG IIIB CADSES
w projekcie LHASA. W ramach projektu wykonane
zostało studium możliwości realizacji projektu rewitalizacji obszaru mieszkalnego w dzielnicy Praga
Północ na podstawie analizy dwóch wytypowanych
budynków RSM „Praga” przy ul. Kijowskiej 11
i Alei Tysiąclecia 151 oraz ich otoczenia. W studium
przedstawiono uzasadnione przedsięwzięcia konserwacyjne, modernizacyjne i budowlane w celu zachowania substancji budowlanej, podniesienia wartości
mieszkań oraz oszczędności energii cieplnej.
TABELA nr 14

Roboty dodatkowe rezerwa

Dźwigi

Razem
(b. + d.)

Razem
(b. + c.+ d.)

a.
Erazma
Generalska
Jagiellońska
Kijowska
Poraje
Targówek
Ogółem

b.
3 080 947,00
6 833 445,00
1 691 117,00
5 633 355,00
4 433 022,00
6 838 094,00
28 509 980,00

c.
233 000,00
2 434 300,00
1 018 000,00
250 000,00
3 935 300,00

d.
157 819,00
587 150,00
131 738,00
508 300,00
318 840,00
386 535,00
2 090 382,00

e.
3 238 766,00
7 420 595,00
1 822 855,00
6 141 655,00
4 751 862,00
7 224 629,00
30 600 362,00

f.
3 471 766,00
7 420 595,00
4 257 155,00
6 141 655,00
5 769 862,00
7 474 629,00
34 535 662,00

ILOŚĆ

ocieplenia ścian zewnętrznych

9 BUDYNKÓW

ocieplenia ścian szczytowych

7 BUDYNKÓW

ocieplenia stropodachów

9 BUDYNKÓW

renowację elewacji

7 BUDYNKÓW

wymiana poziomów instalacji ciepłej
i zimnej wody

14 BUDYNKÓW

wymiana pionów instalacji z.w. i c.c.w.

2 BUDYNKI

montaż zaworów na cyrkulacji

3 BUDYNKI

6.

5 ADRESÓW

Plan ogólny

RODZAJ ROBÓT

5.

BUDYNKI
BUDYNKI
BUDYNKÓW
BUDYNKÓW

Osiedle

Środki na remonty w 2017 r. przeznaczone będą na:
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3. W latach 2010-2013 RSM „Praga” uczestniczyła
w programie „ENSURE Oszczędność Energii
w Dzielnicach Miejskich dzięki Odnowie i Nowym
Sposobom Dostarczania Energii”. W ramach tego programu uzyskano m.in. dofinansowanie na wykonanie
instalacji kolektorów słonecznych wspomagających
przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynku
mieszkalnym przy ul. Śreniawitów 12 w Warszawie.
4. „Zintegrowany Program Rewitalizacji na lata 2014 2022”, którego nadrzędnym celem jest odnowa, oży-

7.

8.

wienie i włączenie społeczno-gospodarczych wybranych obszarów kryzysowych.
XI-XII 2015 r. RSM „Praga” skorzystała z programu pożyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego na realizację Projektów Miejskich ze
środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 na zadanie
„Zwiększenie efektywności energetycznej w wybranych budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie”, w celu wsparcia prac
termomodernizacyjnych w budynkach Jagiellońska 2
i Goławicka 11.
W grudniu 2016 r. RSM „Praga” złożyła wniosek na
dofinansowanie prowadzonych prac termomodernizacyjnych ze środków unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa 1, Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.3, „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.2 „Wspieranie
efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”. Wniosek dotyczy budynków: Jagiellońska
64, Goławicka 4, 7, 9 oraz Prałatowska 4 i 6 i obejmuje prace związane z termomodernizacją cieplną,
wymianą oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
budynków oraz wymianą aparatur dźwigowych na
energooszczędne.
Kolejnym źródłem finansowania prac termomodernizacyjnych są kredyty z premią termomodernizacyjną, zawierane w oparciu o Ustawę o wspieraniu
termomodernizacji i remontów. Wysokość premii
termomodernizacyjnej wynosi 20 % i przyznawana
jest w formie umorzenia części kredytu. Spółdzielnia zawarła również umowy kredytowe bez premii
termomodernizacyjnej, lecz na preferencyjnych warunkach , identycznych z tymi dla kredytów z premią. Łącznie wysokość zaciągniętych kredytów na
prace termomodernizacyjne wynosi 36 415 000 zł,
z czego wysokość przyznanych premii termomodernizacyjnych wynosi 4 100 000 zł.
Spółdzielnia uczestniczyła także sposób pośredni
w projektach, propagując je wśród mieszkańców
oraz Rad Osiedli. Przykładem takich działań może
być zachęcanie i pomoc w opracowywaniu projektów
w ramach funduszu partycypacyjnego m. st. Warszawy .

4.6. Bezpieczeństwo osiedli
Priorytetowymi celami dla Administracji Osiedli jest
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie
osiedli oraz zachowanie ich estetycznego wyglądu.
W ramach koordynacji działań służb porządkowych
Administracje Osiedli współpracują i uczestniczą
w spotkaniach organizowanych na bieżąco z przedstawicielami Delegatur Biura Bezpieczeństwa przy
Urzędach Dzielnic, organami Policji i Straży Miejskiej. Ponadto RSM „Praga” w ramach podnoszenia
poziomu bezpieczeństwo mieszkańców montuje monitoring w kolejnych budynkach Spółdzielni.
W chwili obecnej mamy zamontowanych 300 kamer
monitoringu w budynkach i na terenie osiedli oraz
6 kamer w trakcie montażu.

Osiedle

Rodzaj kamer
zewnętrzne

wewnętrzne

razem

Erazma

6

-

6

Generalska

18

11

29

Jagiellońska

10

1

11

Kijowska

18

87

105

Poraje

22

56

78

Targówek

21

50

71
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Na 2017 r. wytypowano kolejne budynki do montażu
monitoringu. Działania takie bardzo przyczyniają się
do wzrostu bezpieczeństwa w nieruchomościach naszej
Spółdzielni. W kolejnych latach Spółdzielnia ma
w planach dalszy montaż kamer, co niewątpliwie wpłynie na utrzymanie bezpieczeństwa w Osiedlach, a tym
samym na terenie Warszawy.

Rozdział IV
Sprawy członkowskie i mieszkaniowe
W sprawach członkowskich i mieszkaniowych w 2016
roku dominowały sprawy związane z:
1. przygotowaniem i wydawaniem dokumentów dla zainteresowanych, w tym:
 zaświadczeń o posiadanym prawie do lokalu do
przedłożenia: w sądzie, urzędzie skarbowym, urzędzie dzielnicy, odnośnym władzom - 400,
 zaświadczeń do założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 58,
 zaświadczeń dla notariusza dotyczących prawa do
lokalu, miejsca postojowego, boksu garażowego
w celu: zbycia prawa, zamiany, podziału majątku,
działu spadku, zniesienia współwłasności - 415.
2. udzielaniem odpowiedzi na wpływające wystąpienia
mieszkańców dotyczące spraw członkowskich i mieszkaniowych - 2727.
3. udzielaniem odpowiedzi komornikom sądowym - 550.
4. dokonywaniem zmian w komputerowej bazie danych
w zakresie stanu prawnego lokali, miejsc postojowych,
boksów garażowych - 880.
5. udostępnianiem rzeczoznawcom majątkowym danych
transakcyjnych obejmujących sprzedaż spółdzielczych
własnościowych praw do lokali na rynku wtórnym - 75.
Łącznie w 2016 r. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył ponad
4550 wniosków w sprawach członkowskich i mieszkaniowych.
Ponadto Zarząd Spółdzielni ustanawiał spółdzielcze
lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych oraz prawo
odrębnej własności, zbywał w drodze przetargu prawa
do lokali odzyskanych przez Spółdzielnię w wyniku
eksmisji lub przekazanych przez spadkobierców.
Sprawy członkowskie
Według stanu na dzień 31.12.2016 r. RSM „Praga”
zrzeszała 13 879 członków, w tym:
1. 12 753 osoby - członkowie posiadający prawo do
lokalu, garażu lub miejsca postojowego w garażu
wielostanowiskowym w zasobach Spółdzielni,
2. 871 osoby - to członkowie oczekujący,
3. 255 osób - członkowie bez prawa do lokalu, garażu,
miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym.
W 2016 roku z rejestru członków Spółdzielni zostało
skreślonych 458 osób z powodu:
1. wypowiedzenia przez nich członkostwa w związku
ze zbyciem prawa do lokalu, garażu, miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym,
2. wypowiedzenia przez nich członkostwa i przeniesieniem na rzecz osób bliskich praw do wkładu mieszkaniowego w celu skorzystania przez osoby bliskie
z roszczenia do ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
3. zgonu członka Spółdzielni,
4. podjęciem przez Radę Nadzorczą uchwał o wykreśleniu członka z rejestru w związku ze zbyciem prawa do lokalu, garażu, miejsca postojowego w garażu
wielostanowiskowym (skreślonych zostało 86 osób),

5. podjęciem przez Radę Nadzorczą uchwał o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego lub wykluczeniu ze Spółdzielni z powodu zalegania z opłatami za lokal (skreślonych
zostało 27 osób).
W tym samym roku w poczet członków Spółdzielni zostało przyjętych 116 osób. Wiązało się to z nabyciem przez
te osoby spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
w drodze spadku, darowizny lub nabyciem wkładu mieszkaniowego w drodze spadku lub darowizny i ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
Ponadto, w poczet członków zostało przywróconych
8 osób, które spłaciły zadłużenie i Rada Nadzorcza
RSM „Praga” podjęła uchwały o uchyleniu uchwał
o ich wykluczeniu ze Spółdzielni, lub wygaśnięciu
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
Wobec spłaty zadłużenia i uchylenia przez Radę Nadzorczą w/w uchwał RSM „Praga” odzyskała kwotę
75 888,85 złotych, w tym:
Osiedla

Ilość spraw

Odzyskana kwota

Generalska

3

18 979,50 zł

Kijowska

2

11 636,16 zł

Poraje

2

21 524,01 zł

Targówek

1

23 749,18 zł

Razem

8

75 888,85 zł

Sprawy mieszkaniowe
1. Zarząd w 18 przypadkach ustanowił lub potwierdził
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w trybie art. 13, 14, 15 ustawy z 15.12.2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych (w ramach realizacji roszczenia po osobach bliskich) oraz w 8 przypadkach ustanowił spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego w wyniku realizacji przetargów.
2. Zarząd zawarł 58 aktów notarialnych ustanawiających odrębną własność, w tym:
a) 45 - dotyczyło przeniesienia spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego na wniosek zainteresowanych,
b) 12 - dotyczyło ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego po przeprowadzonych przetargach
c) 1 - dotyczyło przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego na
wniosek zainteresowanych.
3. Spółdzielnia przeprowadziła 2 przetargi na zasiedlenie 32 lokali mieszkalnych przekazanych do dyspozycji RSM „Praga”, w tym:
a) 8 - lokali w budynkach znajdujących się na gruntach, których Spółdzielnia jest wieczystym użytkownikiem (ustanowienie odrębnej własności). Na
wszystkie lokale wpłynęły oferty. Po wpłaceniu
wymaganych środków, zawarte zostały akty notarialne ustanawiające odrębną własność.
b) 24 - lokale w budynkach znajdujących się na
gruntach będących we władaniu Spółdzielni (RSM
„Praga” nie jest ani właścicielem gruntu, ani użytkownikiem wieczystym). Na 14 z tych lokali
wpłynęły oferty. Po wpłaceniu wymaganych środków, spełnieniu wymogów statutowych, zawartych zostało 13 umów o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa. W przypadku 1 lokalu
nie zostały jeszcze wpłacone wymagane środki
4. Zarząd zawarł 124 akty notarialne ustanawiające
odrębną własność lokali mieszkalnych w budynkach
realizowanych w systemie deweloperskim, w tym:
a) przy ul. Namysłowskiej 6c - 1 akt notarialny,
b) przy ul. Okólnej 24 - 10 aktów notarialnych,
c) przy ul. Remiszewskiej 17 - 113 aktów notarialnych.

Rozdział V
Gospodarka nieruchomościami
W 2016 roku Spółdzielnia prowadziła działalność
w zakresie spraw terenowo-prawnych w trzech dzielnicach miasta stołecznego Warszawy: Praga Północ, Targówek i Białołęka oraz w mieście Marki.
Prowadzone prace związane były z:
 regulacją stanu prawnego gruntów,
 analizowaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
 prowadzeniem postępowań o przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych na
nieruchomościach, takich jak: służebność gruntowa,
służebność przesyłu, hipoteka,
 składaniem stosownych wniosków do sądu wieczystoksięgowego, urzędów, instytucji,
 pozyskiwaniem oraz aktualizowaniem stosownych
dokumentów w celu ustanowienia prawa odrębnej
własności lokalu,
 reprezentowaniem interesów mieszkańców i Spółdzielni jako właściciela, użytkownika wieczystego
lub władającego gruntem przed urzędami, instytucjami, przedsiębiorstwami, właścicielami nieruchomości sąsiednich.
1. Czynności związane z regulacją stanu prawnego
gruntów
W posiadaniu RSM „Praga” znajduje się 125,58 ha
gruntów, w tym 50,5 % o uregulowanym stanie prawnym, tzn. Spółdzielnia posiada prawo użytkowania
wieczystego lub prawo własności. Do pozostałych
49,5 % Spółdzielnia posiada roszczenie do m. st. Warszawy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.
W poprzednich latach Zarząd Spółdzielni wielokrotnie
występował do Urzędu m. st. Warszawy o przyspieszenie czynności związanych z regulacją stanu prawnego
gruntów na rzecz RSM „Praga” i przekazanie ich
w użytkowanie wieczyste Spółdzielni.
Ponieważ dotychczasowe działania podjęte przez Spółdzielnię okazały się bezowocne, Zarząd Spółdzielni zaczął kolejno kierować sprawy do sądu o zobowiązanie
m. st. Warszawy do złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego. Jednocześnie
nadal dokładał starań o uzyskanie tytułu do gruntu na
drodze cywilnoprawnej i w tym celu wysyłał pisma oraz
organizował spotkania z przedstawicielami Miasta.
Obecnie toczą się w sadzie sprawy o uzyskanie tytułu do
gruntu dla następujących nieruchomości:
1. „Szmulowizna Wschodnia” tj. nieruchomość przy
ulicach: Radzymińskiej, Łochowskiej, Wołomińskiej,
Siedleckiej (I C 724/11);
2. ul. Sz. Askenazego, Zamiejska, Trocka (I C 116/12);
3. ul. H. Junkiewicz, Kołowa, Wejherowska (I C 128/12)
- postępowanie zawieszone przez sąd ze względu na
roszczenie byłych właścicieli;
4. ul. Jagiellońska 2, 4, 6 (I C 810/13) - postępowanie
zawieszone przez sąd ze względu na roszczenie byłych
właścicieli;
5. „Szmulowizna A I, A II” tj. nieruchomość przy ulicach: Kijowska 11, Markowska 6, Ząbkowska 40, Korsaka 1, Al. Tysiąclecia 151 (I C 1148/14);
Grunty na Tarchominie I, IIA i IIB nie zostały dotychczas objęte pozwami, gdyż struktura własnościowa
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gruntów pod budynkami jest niejednorodna, tzn. część
terenu pod tym samym budynkiem jest własnością m.
st. Warszawy, a część Skarbu Państwa. W takim stanie
rzeczy nawet, gdyby Spółdzielnia złożyła pozew do
sądu i uzyskała prawo użytkowania wieczystego, nie
mogłaby ustanawiać prawa odrębnej własności lokali.
Aby ustanowić prawo odrębnej własności lokalu, grunt
pod budynkiem musi znajdować się w jednej księdze
wieczystej, tzn. stanowić jedną nieruchomość hipoteczną. Działki gruntu należące do dwóch różnych właścicieli nie mogą być wpisane do jednej księgi wieczystej.
Do dzisiaj m. st. Warszawa nie uregulowało stanu
prawnego gruntów w taki sposób, aby mogło zrealizować roszczenie Spółdzielni o oddaniu nieruchomości
w użytkowanie wieczyste. Obecnie toczy się kolejne
postępowanie sądowe z powództwa m. st. Warszawy
przeciwko Skarbowi Państwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Miasto
st. Warszawa usiłuje zmienić podstawę prawną nabycia
nieruchomości przez Skarb Państwa w taki sposób, aby
możliwa była komunalizacja tych gruntów na rzecz
m. st. Warszawy. Pomimo, że spór nie dotyczy bezpośrednio Spółdzielni, to jednak blokuje regulacje gruntów na rzecz RSM „Praga”.
Do września 2016 r. Spółdzielnia aktywnie uczestniczyła w pracach „Zespołu ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz wspierania i koordynowania
inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych”,
który został powołany Zarządzeniem nr 5072/2013
Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 08.10.2013 r.
Zadaniem Zespołu miało być przyspieszenie regulacji
praw do gruntów. Niestety od ujawnienia w sierpniu
2016 r. „afery reprywatyzacyjnej”, czyli nieprawidłowości przy zwrotach nieruchomości warszawskich
byłym właścicielom, Zespół praktycznie przestał
działać. Z tego powodu zostało także zlikwidowane
Biuro Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie
m. st. Warszawy, co praktycznie uniemożliwiło na
pewien czas jakiekolwiek rozmowy w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów. Dopiero Zarządzeniem
nr 1887/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy wprowadziła w regulaminie organizacyjnym Urzędu m. st. Warszawy
zmiany dotyczące, m. in., podziału kompetencji
w kwestii prowadzenia gospodarki nieruchomościami
w Warszawie. Część zadań, w tym regulacja gruntów
na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, została przekazana zarządom dzielnic.
2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntu na własność
W minionym roku Zarząd RSM „Praga” kontynuował procedurę przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości. Stało się to możliwe po znowelizowaniu przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zgodnie z art. 2
ust. 1 znowelizowanej ustawy w przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia
występują wszyscy współużytkownicy wieczyści,
z zastrzeżeniem ust. 2 stanowiącym, iż z żądaniem
przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy
wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jednakże, jeżeli co najmniej jeden
współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec
złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku
współużytkownicy wieczyści, którzy chcą dokonać
przekształcenia, mogą skierować sprawę do sądu
zgodnie z art. 199 k.c., aby ten rozstrzygnął sprawę,
biorąc pod uwagę zamierzony cel oraz interes
wszystkich współużytkowników wieczystych.
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W 2016 roku Zarząd RSM „Praga” w dalszym ciągu
prowadził procedury związane z przekształceniem tytułu
prawnego do gruntu dla następujących nieruchomości:
1. Myszkowska 33 (dz. ew. nr 46/2 z obrębu 4-10-10)
2. Erazma z Zakroczymia 13 (dz. ew. nr 9/19 z obrębu
4-03-04)
3. F. Pancera 5, 7 (dz. ew. nr 75/4 z obrębu 4-03-04)
4. A. Kamińskiego 2 (dz. ew. nr 53 z obrębu 4-03-03)
5. A. Kamińskiego 4, 4a (dz. ew. nr 51 z obrębu 4-03-03)
6. A. Kamińskiego 6, 6a (dz. ew. nr 49 z obrębu 4-03-03)
7. A. Kamińskiego 8, 10 (dz. ew. nr 47 z obrębu 4-03-03)
8. A. Kamińskiego 12 (dz. ew. nr 48 z obrębu 4-03-03)
9. A. Kamińskiego 14, 16, 18 (dz. ew. nr 50 z obrębu
4-03-03)
10.A. Kamińskiego 20, 20a (dz. ew. nr 52 z obrębu 4-03-03)
11.A. Kamińskiego 22, 22a (dz. ew. nr 54 z obrębu 4-03-03)
12.Erazma z Zakroczymia 1, 3, 5 (dz. ew. nr 9/23,
9/25 z obrębu 4-03-04)
13.Erazma z Zakroczymia 2, 4, 6 (dz. ew. nr 9/13,
9/15 z obrębu 4-03-04)
14.Erazma z Zakroczymia 7, 9 (dz. ew. nr 9/21 z obrębu 4-03-04)
15.Erazma z Zakroczymia 8, 10 (dz. ew. nr 9/8, 9/11
z obrębu 4-03-04)
16.Erazma z Zakroczymia 19, 21 (dz. ew. nr 14/3
z obrębu 4-03-04)
17.F. Pancera 6, 8 (dz. ew. nr 75/12 z obrębu 4-03-04)
18.F. Pancera 9, 11 (dz. ew. nr 75/3 z obrębu 4-03-04)
19.F. Pancera 10, 12, 14 (dz. ew. nr 75/8, 75/10 z obrębu 4-03-04)
20.F. Pancera 13, 15, 17 (dz. ew. nr 18/16, 18/20
z obrębu 4-03-04)
21.F. Pancera 18 (dz. ew. nr 18/23 z obrębu 4-03-04)
22.F. Pancera 22 (dz. ew. nr 18/14 z obrębu 4-03-04)
23.Prałatowska 2, 4, 5, 6, 8 (dz. ew. nr 50 z obrębu 4-10-09)
24.Olgierda 42 (dz. ew. nr 237/1 z obrębu 4-10-08)
25.Olgierda 44 (dz. ew. nr 236 z obrębu 4-10-08)
26.Remiszewska 16, 18, 20 (dz. ew. nr 15/7, 15/9,
15/11 z obrębu 4-10-10)
27.Goławicka 1, 3, 5 (dz. ew. nr 43/4 z obrębu 4-10-10)
28.Goławicka 4, 7, 9, 11 (dz. ew. nr 43/1 z obrębu 4-10-10)
29.Tykocińska 42 (dz. ew. nr 61/5, 63/1 z obrębu 4-10-14)
30.Tykocińska 32 (dz. ew. nr 61/8 z obrębu 4-10-14)
31.św. Wincentego 38 (dz. ew. nr 213/7 z obrębu 4-10-08)
32.św. Wincentego 40 (dz. ew. nr 168/9 z obrębu 4-10-08)
33.św. Wincentego (dz. nr 213/6 z obrębu 4-10-08)
34.ks. P. Skargi (dz. nr 213/5 z obrębu 4-10-08)
35.ks. P. Skargi 63, św. Wincentego 28, 32, Smoleńska 82
(dz. ew. nr 134 z obrębu 4-10-12)
36.ks. P. Skargi 61 (dz. ew. nr 29/1 z obrębu 4-10-12)
37.ks. P. Skargi (dz. nr 22/3, 22/5, 22/6 z obrębu 4-10-12)
38.H. Junkiewicz 12, Myszkowska 1, 1a, 1b (dz. ew.
nr 153/4 z obrębu 4-10-14)
39.Myszkowska 2, 4, H. Junkiewicz 1, 4 (dz. ew.
nr 153/5 z obrębu 4-10-14)
40.H. Junkiewicz 2, 2a, 2b, Radzymińska 97 (dz. ew.
nr 153/11, 153/12, 158/1, 158/2, 158/3 z obrębu
4-10-14)
41.A. Gajkowicza 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, Janinówka 7, 9, 9a,
11, 13, 14, Mokra 2, 4, 23, J. Szczepanika 2 (dz. ew.
nr 111/19 z obrębu 4-10-06)
42.Kuflewska 2, 4 (dz. ew. nr 111/18 z obrębu 4-10-06)
43.Remiszewska 1 (dz. ew. nr 104/3, 106/2 z obrębu
4-10-06)
44.Remiszewska 7 (dz. ew. nr 101/4 z obrębu 4-10-06)
45.Barkocińska (dz. ew. nr 81/4 z obrębu 4-10-14)
46.Targowa 80, 82 (dz. ew. nr 80 z obrębu 4-13-06)
47.Mieszka I 13, 15 w Markach (dz. ew. nr 30/25
z obrębu 3-08)
48.Mieszka I 17, 21, 23, Okólna 28 w Markach (dz.
ew. nr 30/24 z obrębu 3-08).
Dla nieruchomości przy ul. Barkocińskiej (poz. nr 45)
Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy wydał

w dniu 24.07.2015 r. decyzję nr 43/2015 o odmowie
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Spółdzielnia w dniu
10.08.2015 r. odwołała się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Do dzisiaj Spółdzielnia nie otrzymała decyzji SKO w tej sprawie.
Dla nieruchomości przy ul. Targowej 80/82 (poz. nr 46)
Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 27.03.2014 r.
wydał zgodę na dokonanie przekształcenia. Prawomocne postanowienie Sąd doręczył Spółdzielni w dniu
23.09.2015 r. Niezwłocznie, tj. 29.09.2015 r. Spółdzielnia wystąpiła do Urzędu Dzielnicy Praga-Północ
z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania.
Zarząd Dzielnicy Praga-Północ wydał w dniu
20.10.2015 r. postanowienie o podjęciu postępowania
na wniosek RSM „Praga”. Jednak z powodu śmierci
jednego z właścicieli lokali, który był stroną w tym
postępowaniu, Zarząd Dzielnicy Praga-Północ w dniu
24.02.2016 r. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego.
Dla nieruchomości przy ul. A. Kamińskiego 12 (poz.
nr 8) Zarząd Dzielnicy Białołęka w dniu 01.02.2016 r.
wydał decyzję nr 1/2016 o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności. Po
analizie otrzymanej decyzji przedstawiliśmy nasze
uwagi i zastrzeżenia. Główny zarzut dotyczył zawyżonej, naszym zdaniem, wartości nieruchomości,
jaka została przyjęta do wyliczenia opłaty za przekształcenie. Z tego względu zostało złożone odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W dniu 23.06.2016 r. SKO wydało
decyzję znak: KOC/1335/Go/16 utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję nr 1/2016, od której Spółdzielnia złożyła odwołanie do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. WSA w wyroku z dnia 7.11.2016 r.
uchylił zaskarżoną decyzję SKO oraz decyzję Zarządu Dzielnicy Białołęka z 01.01.2016 r. nr 1/2016.
Sąd uznał, że organy powinny dokonać oceny operatu szacunkowego pod względem zgodności z prawem. Nie dokonując oceny operatu szacunkowego,
jako dowodu w sprawie naruszyły przepisy w stopniu, w którym naruszenie to miało istotny wpływ na
wynik sprawy.
Dla nieruchomości przy ul. św. Wincentego (poz.
nr 33) Zarząd Dzielnicy Targówek w dniu 31.03.2016 r.
wydał decyzję nr 22/2016 o odmowie przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego we własność. Decyzję
odmowną Zarząd Dzielnicy Targówek uzasadnił wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10.03.2015 r.,
w którym przepis ustawy umożliwiający przekształcenie działek niezabudowanych, został uznany za niekonstytucyjny. Spółdzielnia w dniu 19.04.2016 r. odwołała
się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Do dzisiaj Spółdzielnia nie otrzymała decyzji SKO w tej sprawie.
Dla nieruchomości przy ul. Olgierda 42 (poz. nr 24)
Zarząd Dzielnicy Targówek w dniu 18.11.2016 r.
zawiesił postępowanie, ponieważ jeden ze współużytkowników wieczystych przedmiotowej nieruchomości złożył sprzeciw.
Dla nieruchomości przy ul. F. Pancera 5, 7 (poz.
nr 3) Zarząd Dzielnicy Białołęka w dniu 31.11.2016 r.
wszczął postępowanie w sprawie przekształcenia.
Postępowanie jednak zostało ponownie zawieszone
postanowieniem z dnia 30 marca 2017 r. z urzędu,
do czasu ustalenia następców prawnych zmarłego
właściciela lokalu, który był stroną postępowania.
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Dla nieruchomości przy ul. ks. P. Skargi (poz. nr 34)
Zarząd Dzielnicy Targówek podjął decyzję nr 31/2016
z dnia 23.05.2016 r. odmawiającą przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego we własność. Odmowę uzasadnił wspomnianym wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 10.03.2015 r., w którym przepis ustawy umożliwiający przekształcenie działek
niezabudowanych, został uznany za niezgodny z Konstytucją RP. Zarząd RSM „Praga” podjął w dniu
09.06.2016 r. decyzję o nieskładaniu odwołania od
ww. decyzji o odmowie przekształcenia.
Od dwóch lat w Radzie m.st. Warszawy procedowany
jest projekt uchwały, który przewiduje udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym i osobom fizycznym 95 %
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Kwestie z tym związane były również omawiane na poszczególnych częściach VIII i IX Walnego
Zgromadzenia RSM „Praga”. Szerzej na temat w/w
projektu w Rozdziale VI pkt. 1.5.
W związku z powyższym, mając na względzie szanse na uzyskanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie tytułu prawnego do gruntu, było zasadne zawieszenie toczących się postępowań administracyjnych do czasu przyjęcia przez Radę m. st. Warszawy
uchwały w sprawie „wyrażenia zgody oraz ustalenia
warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych”.
Z tego względu Zarząd RSM „Praga” złożył wnioski o zawieszenie postępowań dotyczących nw. nieruchomości:
1. przy ul. A. Kamińskiego 14, 16, 18;
2. przy ul. A. Kamińskiego 22, 22a;
3. przy ul. Erazma z Zakroczymia 2, 4, 6;
4. przy ul. Erazma z Zakroczymia 8, 10;
5. przy ul. Erazma z Zakroczymia 7, 9;
6. przy ul. F. Pancera 22.
3. Przedłużenie terminu użytkowania wieczystego
Nieruchomość położona w Warszawie przy ul. M. Ossowskiego 11 (dawny adres: ul. ks. Piotra Skargi 54),
oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3 z obrębu 4-10-13, znajduje się w użytkowaniu
wieczystym RSM „Praga” do dnia 03.12.2036 r.
Na tym gruncie w dniu 30.05.2016 r. Spółdzielnia rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcjami handlowo-usługowo-biurowymi oraz
garażem podziemnym. Ponieważ okres amortyzacji
nakładów zamierzonych na opisanym terenie jest
znacznie dłuższy niż w/w okres użytkowania wieczystego (art. 236 § 2 ustawy Kodeks cywilny), Zarząd
RSM „Praga” złożył w dniu 10.02.2017 r. wniosek
o przedłużenie terminu użytkowania wieczystego do
dnia 03.12.2095 r. dla tej nieruchomości.
4. Działania mające na celu obniżenie kosztów opłat
z tytułu użytkowania wieczystego
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stale rosną.
W 2016 r. Spółdzielnia kontynuowała procedury administracyjne i sądowe w celu ich obniżenia. W uzasadnieniach skarg podnosiliśmy, że naliczona przez Urząd
nowa opłata jest zbyt wysoka.
W 2016 roku zakończyły się n/w sprawy prowadzone przed:
 Samorządowym Kolegium Odwoławczym:
1. F. Pancera 5, 7 (dz. ew. nr 75/4 z obrębu 4-03-04);

2. F. Pancera 6, 8 (dz. ew. nr 75/12 z obrębu 4-03-04),
a także dla nieruchomości lokalowej usytuowanej przy
ul. F. Pancera 8 lokal U-01;
3. F. Pancera 9, 11 (dz. ew. nr 75/3 z obrębu 4-03-04);
4. F. Pancera 10, 12, 14 (dz. ew. nr 75/8, 75/10 z obrębu
4-03-04), a także dla nieruchomości lokalowych usytuowanych: przy ul. F. Pancera 10 lokal U-01 i przy ul. F. Pancera 14 lokal U-01;
5. F. Pancera 13, 15, 17 (dz. ew. nr 18/16, 18/20 z obrębu
4-03-04);
6. F. Pancera 18 (dz. ew. nr 18/23 z obrębu 4-03-04), a także
dla nieruchomości lokalowej usytuowanej przy ul. F. Pancera 18 lokal U-01;
7. A. Kamińskiego 2 (dz. ew. nr 53 z obrębu 4-03-03);
8. A. Kamińskiego 4, 4a (dz. ew. nr 51 z obrębu 4-03-03);
9. A. Kamińskiego 6, 6a (dz. ew. nr 49 z obrębu 4-03-03);
10.A. Kamińskiego 8, 10 (dz. ew. nr 47 z obrębu 4-03-03);
11.A. Kamińskiego 20, 20a (dz. ew. nr 52 z obrębu 4-03-03);
12.Erazma z Zakroczymia 1, 3, 5 (dz. ew. nr 9/23, 9/25
z obrębu 4-03-04);
13.Erazma z Zakroczymia 2, 4, 6 (dz. ew. nr 9/13, 9/15
z obrębu 4-03-04);
14.Erazma z Zakroczymia 13 (dz. ew. nr 9/19 z obrębu
4-03-04);
15.Erazma z Zakroczymia 19, 21 (dz. ew. nr 14/3
z obrębu 4-03-04);
 Sądem Rejonowym:
1. św. Wincentego 40 (działka ew. nr 168/9 z obrębu
4-10-08);
2. Prałatowska 2, 4, 5, 6, 8 (dz. ew. nr 50 z obrębu
4-10-09) - dotyczy następujących nieruchomości
lokalowych: przy ul. Prałatowskiej 4 lokal U-1, przy
ul. Prałatowskiej 5 lokal U-1;
3. A. Gajkowicza 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, Mokra 2, 4, 23, Janinówka 7, 9, 9a, 11, 13, 14, J. Szczepanika 2 (działka
ew. nr 111/19 z obrębu 4-10-06) - dotyczy następujących nieruchomości lokalowych: przy ul. A. Gajkowicza 1 lokal U-1 i U-2, przy ul. A. Gajkowicza 9 lokal
U-2 i U-3, przy ul. Janinówka 7 lokal U-1 i U-3;
4. Mokra 31, 33 (dz. ew. nr 29/1 z obrębu 4-10-06);
zakończyła się ugodą z dnia 30.03.2017r. - dotyczy
następujących nieruchomości lokalowych przy
ul. Mokrej 33 lokal U-01, U-04, U-08, U-09, U-10.

Nadal są kontynuowane sprawy z lat poprzednich dotyczące nw. nieruchomości:
 sprawy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym:
1. Remiszewska (działka ew. nr 101/5 z obrębu 4-10-06);
2. Remiszewska 17 (dz. ew. 24/5 z obrębu 4-10-10);
3. Remiszewska (dz. ew. 24/6 z obrębu 4-10-10);
4. Goławicka (dz. ew. 24/19 z obrębu 4-10-10);
5. Olgierda (dz. ew. 237/2 z obrębu 4-10-08);
6. Remiszewska 7 (dz. ew. 101/4 z obrębu 4-10-06),
a także dla nieruchomości lokalowej U-1;
7. Kuflewska 2, 4 (dz. ew. nr 111/28 z obrębu 4-10-06);
8. Kuflewska i Handlowa (dz. ew. nr 111/25 z obrębu
4-10-06);
9. Kuflewska (dz. ew. nr 111/26 z obrębu 4-10-06);
10.Handlowa (dz. ew. nr 111/22 z obrębu 4-10-06);
11.Kuflewska i Handlowa (dz. ew. nr 111/24 z obrębu
4-10-06);
12.Janinówka (dz. ew. nr 33 z obrębu 4-10-06);
13.św. Wincentego (dz. ew. nr 168/8 z obrębu 4-10-08);
14.Prałatowska (dz. ew. nr 46/1 z obrębu 4-10-09).
 sprawy w Sądzie Rejonowym:
1. Prałatowska 2, 4, 5, 6, 8 (dz. ew. nr 50 z obrębu
4-10-09);
2. ks. P. Skargi (dz. ew. nr 22/3, 22/5, 22/6 z obrębu
4-10-12);
3. ks. P. Skargi 63, św. Wincentego 28, 32, Smoleńska 82
(dz. ew. nr 134 z obrębu 4-10-12);
4. Olgierda 42 (dz. ew. nr 237/1 z obrębu 4-10-08);

5. Olgierda 44 (dz. ew. nr 236 z obrębu 4-10-08);
6. A. Gajkowicza 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, Mokrej 2, 4, 23,
Janinówka 7, 9, 9a, 11, 13, 14, J.Szczepanika 2
(działka ew. nr 111/19 z obrębu 4-10-06), a także
dla nieruchomości lokalowych: przy ul. A. Gajkowicza 9 lokal U-1 i przy ul. Janinówka 7 lokal U-2.
Zdecydowana większość wyroków sądowych, które do
tej pory zapadły w takich sprawach, była korzystna dla
Spółdzielni.
5. Czynności związane z bieżącym funkcjonowaniem
Spółdzielni
Aktualizacja inwentaryzacji gruntów.
Z ramienia Zarządu pracownicy Działu Spraw Mieszkaniowych i Terenowych uzupełniali i aktualizowali
dokumentację nieruchomości uregulowanych i nieuregulowanych prawnie, będących w zasobach RSM
„Praga”, prowadzili indywidualne sprawy terenowo prawne dla poszczególnych osiedli (opłaty, dzierżawy,
parkingi, udostępnianie nieruchomości pod budowę
infrastruktury technicznej, nowe inwestycje), sprawy
sporne. Prowadzili sprawy wymagające zgody Rady
Nadzorczej, związane z ustanowieniem ograniczonych
praw rzeczowych, takich jak: służebność gruntowa,
służebności przesyłu, hipoteka.
Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w sprawie obciążenia nieruchomości:
Osiedle „Erazma”
3
Osiedla „Jagiellońska”
2
Osiedle „Kijowska”
3
Osiedle „Poraje”
1
Osiedle „Targówek”
7
Łącznie:
16
Z obciążeniem nieruchomości związane było zawarcie:
 aktów notarialnych o ustanowieniu służebności przesyłu i gruntowej:
Osiedle „Erazma”
3
Osiedle „Jagiellońska”
2
Osiedle „Poraje”
1
Osiedle „Targówek”
1
Łącznie:
7


umów określających warunki udostępnienia terenu:
Osiedle „Generalska”
2
Osiedle „Kijowska”
1
Osiedle „Poraje”
1
Osiedle „Targówek”
1
Łącznie:
5

Rozpatrzone decyzje administracyjne, zawiadomienia,
postanowienia, orzeczenia przedstawia tabela nr 15.
TABELA nr 15
Osiedle

Decyzje Zawiadomienia Postanowienia Orzeczenia

Erazma

1

60

2

12

Generalska

1

Jagiellońska

2

9

-

3

9

3

-

Kijowska
Poraje

5

14

8

-

9

26

6

7

Targówek

9

25

8

1

Łącznie:

27

143

27

23

Sprawy sporne, skargi, odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia:
SKO
Osiedle „Kijowska”
2
Osiedle „Jagiellońska”
1
Osiedle „Targówek”
1
Łącznie:
4
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Ponadto z ramienia Zarządu pracownicy Działu Spraw
Mieszkaniowych i Terenowych:
 uczestniczyli w spotkaniach z geodetami wykonującymi
mapy prawne na gruntach znajdujących się we władaniu
Spółdzielni lub sąsiadującym z nieruchomościami Spółdzielni w celu potwierdzenia wyznaczanych granic,
 zlecali wykonanie operatów szacunkowych dla
spraw prowadzonych przez SKO,
 aktualizowali dokumentację umożliwiającą prowadzenie procedur związanych z wyodrębnianiem własności lokali, w szczególności występowali o wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków (74),
 dokonywali wizji lokalnych w terenie, związanych
z wydawanymi przez Urzędy decyzjami administracyjnymi lub w sprawach spornych dotyczących bieżącej eksploatacji budynków i gruntów,
 składali wnioski do sądu wieczystoksięgowego
o dokonanie wpisów regulujących stan prawny
w księgach wieczystych (2).
Ponadto, w ramach wykonywanych prac udzielano
informacji mieszkańcom, potencjalnym nabywcom
lokali RSM „Praga”, biurom obrotu nieruchomościami,
bankom, rzeczoznawcom majątkowym o stanie prawnym gruntów, na których posadowione są budynki
Spółdzielni - informacje ustne i pisemne (14).

Eksploatacyjno-Ekologicznej, Inwestycyjnej, Członkowsko-Mieszkaniowej, Samorządowo-SpołecznoStatutowej. Łącznie wszystkie Komisje odbyły 26 posiedzeń, w tym 7 posiedzeń wspólnych: 5 Komisja Rewizyjna i Eksploatacyjno-Ekologiczna oraz Komisja
Rewizyjna i Inwestycyjna. Po zaopiniowaniu przez
komisje, projekty uchwał były przedmiotem obrad Rady Nadzorczej RSM „Praga”, która w 2016 roku odbyła 14 posiedzeń plenarnych, podejmując 199 uchwał
w sprawach należących do jej kompetencji.
Zarząd na bieżąco informował mieszkańców na stronie
internetowej Spółdzielni, a także na łamach gazety
eReSeM PRAGA, o istotnych sprawach Spółdzielni.
1.2. Lustracja
W dniach 14.12.2015 r. - 31.01.2017 r. lustratorzy
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych
RP przeprowadzili lustrację działalności Spółdzielni za
lata 2013 - 2014 zakończoną podpisaniem protokołu
z lustracji. Obecnie oczekujemy na przygotowanie
przez Związek Rewizyjny listu polustracyjnego, który
zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej a następnie
Walnemu Zgromadzeniu.
1.3. Udział w pracach nad ustawami

Rozdział VI
Sprawy organizacyjne i pracownicze
1. Sprawy organizacyjne
1.1. Zarząd RSM „Praga”
Zarząd kierował Spółdzielnią i reprezentował ją na
zewnątrz oraz podejmował decyzje we wszystkich
sprawach niezastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa lub statucie RSM „Praga”, dla innych organów Spółdzielni. Nadzorował i kontrolował wszystkie
zagadnienia związane z prowadzeniem działalności
Spółdzielni. Przygotowywał projekty planów i nadzorował ich realizację po uchwaleniu przez Radę Nadzorczą. Prowadził również nadzór i kontrolę oraz wytyczał
kierunki prac Administracji Osiedli.
W 2016 r. Zarząd podczas wykonywania obowiązków statutowych odbył 88 posiedzeń, podejmując 85
uchwał. Do stałych zagadnień rozpatrywanych kolegialnie przez Zarząd należały między innymi: sprawy
członkowskie i mieszkaniowe, windykacyjne, finansowo-księgowe, eksploatacyjne i remontowe, gospodarki gruntami, inwestycyjne oraz organizacyjnosamorządowe. Zarząd przygotowywał projekty wewnętrznych aktów normatywnych, które przedkładał
Radzie Nadzorczej oraz IX Walnemu Zgromadzeniu.
Odpowiadał mieszkańcom Spółdzielni na korespondencję wpływającą do Biura Zarządu. Nadzorował
sposób realizacji opinii i postulatów zgłoszonych
przez członków spółdzielni podczas trwania obrad
IX Walnego Zgromadzenia. Zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń organów samorządowych oraz przygotowywanie niezbędnych materiałów dotyczących działalności Spółdzielni. Koordynował i nadzorował prowadzenie działalności społeczno
-oświatowo-kulturalnej w Spółdzielni. Sprawował
kontrolę nad prowadzonymi sprawami administracyjno-gospodarczymi i sądowymi.
Zarząd przygotowywał projekty uchwał Rady Nadzorczej, które poddawał szczegółowej oraz merytorycznej
analizie i ocenie. Następnie przedkładał je pod obrady
komisji problemowych Rady Nadzorczej: Rewizyjnej,
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Członkowie Zarządu brali udział w konsultacjach publicznych oraz w pracach zespołów nad projektami
aktów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie
Spółdzielni. Prezes Andrzej Półrolniczak wielokrotnie
brał udział w posiedzeniach komisji senackiej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.
1.4. Działalność na rzecz mieszkańców Warszawy
W sierpniu 2014 r. z inicjatywy kilkunastu warszawskich spółdzielni mieszkaniowych zawiązany został
Komitet Inicjatywy - Społeczny Komitet Mieszkańców
Warszawy, w celu zebrania co najmniej 15 tys. wymaganych podpisów pod obywatelskim projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych.
W dniu 19 lutego 2015 r. w Biurze Rady Miasta Stołecznego Warszawy został złożony przez przedstawicieli Komitetu projekt przedmiotowej uchwały wraz
z ponad 52 tys. podpisów mieszkańców Warszawy
popierających ten projekt (z czego, aż ok. 7000 stanowią podpisy mieszkańców naszej Spółdzielni). RSM
„Praga" jest współinicjatorem oraz głównym organizatorem tego przedsięwzięcia, a Prezes Andrzej Półrolniczak jest członkiem i pełnomocnikiem Komitetu. Przypominamy, że głównym czynnikiem dla zainicjowania
tej akcji są bardzo wysokie opłaty za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Warszawa jest jednym z nielicznych dużych miast,
które nie wprowadziły bonifikaty dla spółdzielni
mieszkaniowych, których mieszkańcy chcieliby dokonać takiego przekształcenia.
Prezes Andrzej Półrolniczak wraz z pozostałymi członkami Komitetu w dalszym ciągu w 2016 roku prowadził w mediach kampanię promocyjną, w celu zaprezentowania mieszkańcom Warszawy argumentów przemawiających za podjęciem przez Radę m. st. Warszawy uchwały w tej sprawie.
Prezes Andrzej Półrolniczak wielokrotnie brał udział
w posiedzeniach Komisji Rozwoju Gospodarczego

Rady m. st. Warszawy, podczas których w/w projekt
był omawiany.
Do Rady m. st. Warszawy wpłynął również drugi podobny obywatelski projekt uchwały w sprawie bonifikat złożony przez Komitet Inicjatywy - Stowarzyszenia
„Grunt To Warszawa”. W związku z powyższym,
w celu zwiększenia szansy na powodzenie całego projektu dotyczącego bonifikat, w październiku 2016 r.
obydwa Komitety Inicjatywy opracowały i złożyły na
ręce przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady m. st. Warszawy - Mariusza Frankowskiego ujednolicony projekt uchwały w sprawie określenia
warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek
procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.
W dniu 17 października 2016 r. Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zarekomendowała Radzie
m. st. Warszawy przyjęcie w/w uchwały na najbliższej
Sesji. Niestety do dzisiaj uchwała ta nie została przez
Radnych Warszawy przyjęta.
1.5. Nagrody
Złota Odznaka Polskiego Związku Zapaśniczego dla
Prezesa Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Praga”, Andrzeja Półrolniczaka. Organizatorzy podkreślili w komentarzu, że prezes Spółdzielni bardzo
aktywnie wspomaga UKS „Zdrowy Targówek” od
początku funkcjonowania sekcji zapaśniczej, tj. od
2002 roku.
1.6. Informatyzacja Spółdzielni
Dział Informatyki w Biurze Zarządu sprawuje opiekę
nad prawidłowym działaniem infrastruktury teleinformatycznej od okablowania sprzętem po administrowanie serwerami całej Spółdzielni. Spółdzielnia posiada
serwery: bazodanowe, pocztowy, aplikacji bankowości
elektronicznej, plików, eboka (elektronicznego biura
obsługi klienta), zapory sieciowej, wirtualnej sieci prywatnej, wewnętrznej bazy zgłoszeń, antywirusowy,
podziału łącz dla zagwarantowania jakości połączeń
głosowych i danych pomiędzy Biurem Zarządu, a sześcioma Administracjami Osiedli.
W ramach opieki nad serwerami wykonywano następujące czynności:
 aktualizacja oprogramowania,
 konfiguracja systemów,
 monitorowanie dostępności usług,
 wprowadzanie zmian,
 usuwanie usterek sprzętowych i problemów z oprogramowaniem,
 tworzenie kopii zapasowych.
Ponadto Dział Informatyki:
 realizuje zgłoszenia pracowników w zakresie problemów zarówno sprzętowych jak i programowych,
jest pierwszą linią wsparcia dla Zintegrowanego
Systemu Informatycznego Unisoft, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla pracowników oraz tworzy
dokumentację procedur obsługi systemu,
 zarządza Zintegrowanym Systemem Informatycznym
klasy ERP (metoda efektywnego planowania zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa) zbudowanego z kilkunastu modułów. Są to m.in. moduły finansowo-księgowy, infrastruktura, gospodarka zasobami
mieszkaniowymi, majątek trwały, windykacja, analiz,
 sporządza raporty w zakresie: pomocy użytkownikom w jego obsłudze, wprowadzania modyfikacji
wraz z tworzeniem dokumentacji dostosowanej do
aktualnych wymogów prawnych, rachunkowych,
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aktualizuje i wdraża procedury polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych zgodnie z wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO),
współpracuje z informatykami innych instytucji,
urzędów, banków w zakresie bezpieczeństwa przesyłanych informacji przez Internet (certyfikatów,
szyfrowanych połączeń),
monitoruje rynkowe ceny zakupów sprzętu oraz wyspecjalizowanego oprogramowania serwerowego tak,
aby stosunek jakości do ceny był najkorzystniejszy,
prowadzi korespondencję z mieszkańcami: rozwiązując problemy z logowaniem się do eboka (elektronicznego
biura obsługi klienta), a także przyjmuje wnioski co
do jego modyfikacji wg zgłaszanych potrzeb, tłumacząc je na opis techniczny wymagań skierowanego
do producenta oprogramowania,
wykonuje prace programistyczne: modyfikację
skryptów, aplikacji, tworzenie raportów bazodanowych, wydruków z analizami np. zużycia mediów,
zamieszcza aktualności, wydarzenia, ogłoszenia
przetargów na stronie internetowej Spółdzielni, aktualizuje i rozbudowuje serwis, w tym także od strony szaty graficznej,
uczestniczy w tworzeniu Gazety Spółdzielni pod względem technicznego zaprojektowania i złożenia do druku,
konserwuje i naprawia sprzęt komputerowy w Biurze Zarządu i w Administracjach Osiedli.

Pracownicy Działu Informatyki posiadają dodatkowe
umiejętności i wiedzę w zakresie księgowości jak
i fotografii: wykonują, obrabiają i publikują zdjęcia na
stronie internetowej Spółdzielni z imprez masowych,
festynów, wydarzeń organizowanych przez kluby osiedlowe jak i z prowadzonych inwestycji, remontów itp.
W 2016 r. Spółdzielnia przeprowadziła następujące
projekty informatyczne:
1. Wdrożenie nowego szablonu strony internetowej
Spółdzielni wraz z certyfikatem bezpieczeństwa
zapewniającym ochronę komunikacji.
2. Wykorzystanie technologii wirtualizacji serwerów
(konsolidacji serwerów) ograniczyło koszty:
 zakupu nowych fizycznych serwerów wraz z licencjami,
 zasilania oraz chłodzenia przy lepszym wykorzystaniu aktualnej ich mocy obliczeniowej oraz powierzchni w serwerowni,
3. Zrealizowanie harmonogramu działań: analiz,
opracowania procedur, parametryzacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Unisoft, a także
fazy testów, poprawek oraz szkoleń pracowników
dot. procesów stosowanej digitalizacji dokumentacji w Spółdzielni,
4. Przeprowadzenie wymiany wyeksploatowanych
komputerów pracowników Spółdzielni wraz z migracją do bezpiecznych, aktualnych systemów operacyjnych, programów użytkowych niezbędnych do:
komunikacji z instytucjami publicznymi, kosztorysowania robót i projektów budowlanych,
5. Opracowanie wraz z producentem oprogramowania
harmonogramu wdrożenia nowej wersji elektronicznego systemu obsługi klienta E-BOK.
1.7. Gazeta eReSeM PRAGA
W 2016 roku ukazały się 3 numery gazety spółdzielczej. Gazeta redagowana i przygotowywana do druku
jest w Biurze Zarządu. Wydawana jest w nakładzie
18 tysięcy egzemplarzy. Autorami artykułów są pracownicy Komórek Biura Zarządu oraz Administracji
Osiedli. W gazecie dominowały artykuły o tematyce
spółdzielczej i dotyczyły bieżących spraw z działalności Spółdzielni. Zamieszczane również były artykuły
dotyczące prowadzonej działalności sportowej i kultu-

ralnej w Dzielnicach, w których znajdują się Osiedla
RSM „Praga”. W 2016 roku w gazetach znalazły się
między innymi:
 Sprawy dot. bieżącej działalności eksploatacyjnej.
 Bonifikata dla spółdzielców - informacje dotyczące
złożonego przez przedstawicieli Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych.
 Zadłużenia czynszowe - cykl artykułów mających
na celu przybliżenie mieszkańcom kwestii windykacji należności oraz przedstawienie sposobów na
uniknięcie kłopotów.
 Informacje o nowych inwestycjach - przybliżono
czytelnikom inwestycje RSM „Praga” w realizacji.
 Wieści z naszych Osiedli - cykl krótkich relacji
z Osiedli RSM „Praga” opisujących aktualne wydarzenia z życia danego Osiedla.
 Sprawozdawczość - w czerwcowym numerze zamieszczone w całości zostały Sprawozdanie Rady
Nadzorczej z działalności w 2015 r. oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2015 roku.
 Działalność społeczno-kulturalno-wychowawcza były to relacje z przeprowadzanych Akcji Zima
i Lato w mieście, festynów z okazji Dnia Dziecka,
działalności Klubów Osiedlowych oraz innych wydarzeń odbywających się z inicjatywy RSM „Praga”.
 Okolicznościowe wydarzenia - publikowano artykuły redagowane przez Przewodniczącą Rady Osiedla
„Erazma”, Ewę Skrońc-Bielak traktujące o tradycjach świątecznych, a także o konkursach przeprowadzanych w Osiedlu „Erazma”.
 Spotkania z historią - redagowane z materiałów udostępnionych przez członka Rady Nadzorczej Mieczysława Wojdygę oraz kombatanta Tadeusza Bielewicza.
 Uczniowski Klub Sportowy „Zdrowy Targówek” zamieszczano relacje z zawodów zapaśniczych
i innych wydarzeń z życia Klubu.
 Nie zabrakło także rozrywki - krzyżówki, sudoku.

W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia zakończyła budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z garażem podziemnym i usługami przy ul. Remiszewskiej 17 w Dzielnicy Targówek - zadanie inwestycyjne „Myszkowska II”, kontynuowała budowę
budynku mieszkalnego i garażu wielopoziomowego
z powierzchnią usługową w parterze przy ul. Kamińskiego róg Myśliborskiej w Dzielnicy Białołęka
oraz rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi
i garażem wielostanowiskowym w Dzielnicy Targówek przy ulicy Piotra Skargi 54 - zadanie inwestycyjne „Metro Targówek”.
W 2016 r. nadal prowadzono szeroko zakrojone działania
związane z przygotowaniem do realizacji nowych inwestycji, ujętych w planach inwestycyjnych Spółdzielni.
1. Zadania zrealizowane:
Zespół Mieszkaniowy „Myszkowska II”
 działka o powierzchni
3.925 m2
prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania
 ilość mieszkań
118
 powierzchnia użytkowa mieszkań
6.048,06 m2
 ilość stanowisk postojowych
126
 powierzchnia usług
271,13 m2
Decyzją Nr - IIIOT/124/U/2016 z dnia 05.04.2016 r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie Spółdzielnia uzyskała zgodę na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z zagospodarowaniem terenu, którego budowę rozpoczęto w sierpniu 2013 r. Zasiedlanie budynku rozpoczęto 12.04.2016 r. Pierwsza umowa notarialna ustanawiająca odrębną własność lokalu została podpisana w dniu
19.09.2016 r. Wspólnota Mieszkaniowa Remiszewska 17
została zarejestrowana z dniem 01.10.2016 r.

1.8. Sprawy pracownicze
Kształtowanie przez Zarząd polityki kadrowej w strukturze organizacyjnej Spółdzielni polega przede wszystkim na prowadzeniu racjonalnej polityki zatrudnienia
zgodnie z potrzebami Spółdzielni. Należy podkreślić,
że znaczne ilości spraw i prac, które ulegają ciągłemu
zwiększeniu, były realizowane przy stale zmniejszanym stanie zatrudnienia.
„Myszkowska II” – widok od strony ul.Remiszewskiej/Goławickiej

W roku 2016 nastąpił dalszy spadek zatrudnienia o 20,45
etatu w stosunku do stanu zatrudnienia w dniu 31.12.2015 r.
Spadek zatrudnienia w ostatnich dziewięciu latach wyniósł 59,9 etatu.

ROZDZIAŁ VII
Działalność inwestycyjna
Działalność inwestycyjna Spółdzielni jest realizowana
w oparciu o zatwierdzane przez Radę Nadzorczą plany
roczne i pięcioletnie. Inwestycje planowane do realizacji w latach 2015 - 2019 określa „Wieloletni rzeczowy
plan inwestycji Spółdzielni w zakresie budownictwa
mieszkaniowego na lata 2015 - 2019” zatwierdzony
przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 127/14 z dnia
25.11.2014 r. Rada Nadzorcza corocznie podejmuje
uchwały o przyjęciu sprawozdania z realizacji planu
pięcioletniego i uchwala plan roczny.

2. Zadania realizowane:
Budynek mieszkalny i garaż wielopoziomowy - przy
ul. Kamińskiego róg Myśliborskiej
 działka o powierzchni
6.378 m2
prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania
 budynek mieszkalny wielorodzinny oraz garaż wielopoziomowy z usługami w parterze
 ilość mieszkań
83
 powierzchnia użytkowa mieszkań
4.832,80 m2
 ilość stanowisk postojowych
166
 powierzchnia usług
923,50 m2
W dniu 04.03.2014 r. Spółdzielnia uzyskała Decyzję
nr 79/BIA/2014 pozwolenia na budowę zmieniającą
decyzję ostateczną nr 13/BIA/2008 z dnia 20.01.2009 r.
i uzyskała zgodę na budowę budynku mieszkalnego
wielorodzinnego i garażu wielopoziomowego z usługami w parterze. W maju 2014 r. Spółdzielnia ogłosiła
przetarg na wybór wykonawcy, który został wyłoniony
przez Komisję Przetargową w dniu 30 czerwca.
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We wrześniu 2014 roku Spółdzielnia podpisała umowę
z wykonawcą. W październiku 2014 r. rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, która
przebiegała zgodnie z harmonogramem i na dzień dzisiejszy wszystkie prace wykończeniowe zostały zakończone. Do wykonania pozostały prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Pawilon usługowo-handlowo-biurowy - przy ul. Erazma z Zakroczymia
 działka o powierzchni
1.057 m2
prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania
 projekt budowlany przewiduje budowę pawilonu
usługowo-handlowo-biurowego
 projektowana powierzchnia usługowa
945,45 m2

Z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na miejsca postojowe w garażu wielopoziomowym /pierwotnie zaprojektowano 436 m.p./, Spółdzielnia podjęła decyzję o zmniejszeniu ich ilości. Zatwierdzona przez Zarząd nowa koncepcja budynku garażowego, w stosunku do poprzedniego opracowania zawiera następujące zmiany:
1. budynek został przesunięty od krawędzi linii WN
o 7 m /poprzednie opracowanie 3 m/,
2. budynek został odsunięty od linii drzew znajdujących się w ulicy Myśliborskiej, co umożliwiło ich
zachowanie,
3. wszystkie miejsca postojowe mają szerokość 2,5 m,
4. zmiana bryły budynku umożliwiła zwiększenie łuków i łatwiejszą komunikację samochodową.

Spółdzielnia posiada ostateczną Decyzję nr 29/2015
pozwolenia na budowę z dnia 12.08.2015 r. dla pawilonu usługowo-handlowo-biurowego.

W dniu 13.04.2017 r. Spółdzielnia uzyskała Decyzję
nr 100/BIA/2017 - pozwolenie na budowę zmieniającą
ostateczną decyzję nr 13/BIA/2008 z dnia 20.01.2009 r.
zmienioną ostateczną decyzją 79/BIA/2014 z dnia
04.03.2014 r. Decyzja z dnia 13.04.2017 r. zatwierdza
zamienny projekt budowlany i udzielna pozwolenia na
budowę na podstawie zamiennego projektu budowlanego w zakresie garażu wielopoziomowego z usługami
w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu. Projektant przekazał Spółdzielni konstrukcję budynku garażowego i instalacje pod posadzkowe.

„Piotra Skargi 54”- wizualizacja - widok od strony ul. Witebskiej

etapie wykonania konstrukcji żelbetowych na poziomie
kondygnacji +2, +3.
Zgodnie z aktem notarialnym okres użytkowania wieczystego upływa za 19 lat, a okres amortyzacji środka
trwałego wynosi 66 lat i znacznie przekracza okres
użytkowania wieczystego, Spółdzielnia w dniu
15.02.2017 r. złożyła wniosek przedłużenie terminu
użytkowania wieczystego.
Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia inwestycyjnego - III kwartał 2018 r.

W trakcie prowadzonych prac i uzgodnień związanych
z wykonaniem dokumentacji wykonawczej konieczne
okazało się wykonanie nowego projektu zagospodarowania terenu, co zgodnie z prawem budowlanym jest
zmianą istotną i wymaga uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę.
W dniu 20.01.2017 r. projektant złożył wniosek o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę pawilonu.
22 marca 2017 r. Urząd Dzielnicy Białołęka wydał
Decyzję nr 95/2017 zatwierdzającą zamienny projekt
budowlany. W dniu 27.03.2017 r. projektant przekazał
Spółdzielni dokumentację wykonawczą pawilonu, która jest aktualnie sprawdzana pod kątem kompletności.
Spółdzielnia realizację inwestycji planuje rozpocząć
w II kwartale 2017 r.

Planowany termin zakończenia całego przedsięwzięcia
inwestycyjnego - IV kwartał 2017 r.
„Piotra Skargi 54”- wizualizacja - widok od strony ul. Piotra Skargi
Pawilon usługowo-handlowo-biurowy - wizualizacja

3. Zadania przygotowane do realizacji

Budynek przy ul. Kamińskiego róg Myśliborskiej - realizacja kwiecień 2016 r.

Budynek „Piotra Skargi 54”
 działka o powierzchni
3.984 m2
prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania
 koncepcja przewiduje budowę budynku mieszkalnego z usługami i garażem podziemnym
 ilość mieszkań
92
 powierzchnia użytkowa mieszkań
5.807,57 m2
 ilość stanowisk postojowych w garażu
130
 powierzchnia usług
1.858,15 m2
W dniu 19.07.2013 r. Spółdzielnia uzyskała Decyzję
nr 206/TAR/13 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym
i usługami. Spółdzielnia posiada również pozwolenie
na rozbiórkę istniejącego w miejscu planowanej inwestycji pawilonu.
Umowa na wykonanie budynku mieszkalnego, rozbiórkę istniejącego na działce pawilonu handlowousługowego i tymczasowych kiosków handlowych oraz
na przebudowę kabli i urządzeń elektroenergetycznych
została podpisana w dniu 18.05.2016 r. W dniu
24.05.2016 r. plac budowy został przekazany Generalnemu Wykonawcy. Aktualnie prace budowlane są na
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Pratulińska - parking wielopoziomowy z usługami
 działka o powierzchni
3.957 m2
prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania
 projekt budowlany przewiduje budowę parkingu
zamkniętego z funkcjami handlowo-usługowymi na
poziomie parteru
 projektowana ilość stanowisk postojowych
115
 projektowana powierzchnia usług
987,28 m2
Spółdzielnia posiada Decyzję nr 14/T/2015 o warunkach
zabudowy z dnia 03.09.2015 r., dla parkingu wielopoziomowego z funkcjami handlowo-usługowymi w parterze.

Parking wielopoziomowy z powierzchnią handlową - wizualizacja

Trwają prace związane z pozyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Wszystkie zaprojektowane w budynku lokale użytkowe zostały zarezerwowane przez firmy
świadczące usługi w pawilonie handlowo-usługowym
przy ulicy Piotra Skargi 54. Spółdzielnia realizację
inwestycji planuje rozpocząć w IV kwartale 2017 r.

Zespół Mieszkaniowy „Witebska 4”
 działka o powierzchni
6.220 m2
prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania
 koncepcja przewiduje budowę trzech budynków mieszkalnych z usługami i garażem podziemnym, usytuowanych na wspólnej płycie garażu podziemnego
 projektowana ilość mieszkań
156
 projektowana powierzchnia
użytkowa mieszkań
7.006,18 m2
 projektowana ilość stanowisk
postojowych w garażu
170
 projektowana powierzchnia usług
545,70 m2
W lipcu 2012 r. został złożony do Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Po uzupełnieniu braków w dokumentacji projektowej w dniu 20.08.2015 r. Postanowieniem nr 319/TAR/2015 Urząd wznowił postępowanie administracyjne. Spółdzielnia otrzymała
Decyzję nr 320/TAR/2015 z dnia 20.08.2015 r.
o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę z uwagi na niezgodność zamierzenia budowlanego z umową użytkowania wieczystego. Od powyższej decyzji
Spółdzielnia we wrześniu 2015 r. złożyła odwołanie
do Wojewody Mazowieckiego. 27.01.2016 r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję nr 47/I/2016 uchylającą odmowną Decyzję nr 320/TAR/2015 i jednocześnie skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia
przez organ I instancji. W wyniku wszczęcia przez
Spółdzielnię postępowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, po ponownym rozpatrzeniu wniosku, w dniu 27.12.2016 r. Urząd wydał stosowną
decyzję. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja
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wykonawcza. Spółdzielnia realizację inwestycji planuje rozpocząć w I kwartale 2018 r.

wić postępowanie administracyjne w sprawie pozyskania przez Spółdzielnię pozwolenia na budowę.
W dniu 11.04.2016 r. Wojewoda Mazowiecki wydał
Decyzję Nr 170/I/2016 r. uchylającą w całości Decyzję
Nr 180/T/12 Prezydenta m.st. Warszawy i przekazał
sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji tj. Urzędu Miasta. Aktualnie Spółdzielnia stara
się o sprostowanie oczywistej pomyłki w posiadanej
decyzji o WZ, co umożliwi wznowienie procedury
uzyskania pozwolenia na budowę.
Budynek mieszkalny Piotra Skargi/Św. Wincentego
 powierzchnia działki
2.261 m2
prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania

„Witebska 4”- wizualizacja

4. Zadania przygotowane do realizacji po usunięciu
przeszkód formalnych
Budynek „Barkocińska”
 wielkość działki
508 m2
prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania
 budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i usługami w parterze
 projektowana ilość mieszkań
20
 projektowana powierzchnia
użytkowa mieszkań
1.251,04 m2
 projektowana ilość stanowisk postojowych
21
 projektowana powierzchnia usług
53,36 m2
Decyzja nr 104/T/11 pozwolenia na budowę z dnia
27.05.2011 r. nie została uprawomocniona z uwagi na
zastrzeżenia Biura Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Dzielnicy Targówek. W tej sytuacji Zarząd
podjął decyzję o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności przedmiotowej nieruchomości. Wniosek w tej sprawie został złożony
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w 2013 r.
Decyzją nr 43/2015 z dnia 24.07.2015 r. odmówiono
Spółdzielni przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W sierpniu 2015 r. Spółdzielnia złożyła odwołanie od Decyzji nr 43/2015 skierowane do SKO. Sprawa pozostaje w toku.

„Barkocińska” - wizualizacja

Budynek apartamentowy „Piotra Skargi”
 powierzchnia działek
1.503 m2
prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania
 projektowana ilość mieszkań
27
 projektowana powierzchnia
użytkowa mieszkań
1.552,14 m2
 projektowana ilość miejsc
postojowych w garażu
27
Decyzja nr 180/T/2012 pozwolenia na budowę została
wydana w dniu 29.10.2012 r. W dniu 03.08.2015 r. do
Spółdzielni wpłynął wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalający skargę kasacyjną dotyczącą
zaskarżenia pozyskanego przez Spółdzielnię pozwolenia na budowę. Wyrok umożliwił Wojewodzie wzno-

Zarząd podjął decyzję o złożeniu wniosku w sprawie
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności przedmiotowej nieruchomości. Wniosek został
złożony w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
w lutym 2014 r. W dniu 10.03.2015 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok, w którym został uznany za niekonstytucyjny zapis ustawy umożliwiający przekształcenie działek niezabudowanych, co będzie skutkowało wydaniem przez Urząd decyzji odmawiającej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.
W związku z powyższym Spółdzielnia ponownie wystąpiła do Urzędu Miasta o zmianę przeznaczenia działki inwestycyjnej. Według zapisów w akcie notarialnym
teren ten przeznaczony jest pod garaż wielopoziomowy
z usługami. Spółdzielnia chciałaby na działce tej zrealizować budynek wielorodzinny z usługami i garażem.
Spółdzielnia posiada pozwolenia na budowę niezbędne
do usunięcia kolizji z projektowanym budynkiem.
W dniu 07.02.2017 r. oraz 21.02.2017 r. zgłoszono rozpoczęcie prac związanych z usunięciem ww. kolizji.
Zespół Mieszkaniowy „Kuflewska 6”
 działka o powierzchni
4.412 m2
prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania
 koncepcja przewiduje budowę dwóch budynków
mieszkalnych z usługami i garażem podziemnym
 projektowana ilość mieszkań
~ 112
 projektowana powierzchnia
użytkowa mieszkań
~ 5.850 m2
 projektowana ilość stanowisk
postojowych w garażu
~ 142
 projektowana powierzchnia usług
~ 1.500 m2
Spółdzielnia posiada Decyzję nr 07/T/2014 o warunkach zabudowy z dnia 09.07.2014 r. dla inwestycji
polegającej na budowie zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym. Spółdzielnia wystąpiła do Urzędu m.st. Warszawy z wnioskiem o zmianę przeznaczenia działki inwestycyjnej
pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne z usługami i garażem wielostanowiskowym.
W dniu 16.01.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji architektonicznoprzestrzennej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i garażem podziemnym przy ulicy
Kuflewskiej 6 (obecnie pawilon handlowy) w oparciu
o posiadaną decyzję. Termin składania ofert minął
21.02.2017 r. Wpłynęło 5 ofert, z których do dalszego
etapu postępowania przetargowego zakwalifikowano
3, które są obecnie szczegółowo analizowane.
Działka przy ul. Janinówka i Mokrej
 powierzchnia działek
3.458 m2
prawo do terenu - akty notarialne wieczystego użytkowania
z warunkiem budowy parkingu wielopoziomowego

Spółdzielnia ponownie wystąpiła do Urzędu Miasta
o zmianę przeznaczenia działki inwestycyjnej. Według
zapisów w akcie notarialnym teren ten przeznaczony
jest pod garaż wielopoziomowy. Spółdzielnia chciałaby
na działce tej zrealizować budynek wielorodzinny
z usługami i garażem.
Działka przy ul. Trockiej
 powierzchnia działki
13.189 m2
prawo do terenu - administracyjna decyzja wieczystego
użytkowania. Spółdzielnia oczekuje notarialnego uregulowania stanu prawnego gruntu na jej rzecz.
Spółdzielnia prowadzi z Miastem rozmowy w sprawie wspólnej inwestycji zawierającej m.in. miejsca
postojowe w garażach, usługi, mieszkania, użyteczność publiczną.
5. Podsumowanie
Nakłady na zadania inwestycyjne realizowane przez
Spółdzielnię w 2016 roku wyniosły 9.964.011,69 zł,
w tym nakłady na główne zadania kształtujące się
następująco:
Ogółem
w tym: 2016
1. Zespół Mieszkaniowy
„Kamińskiego”
18 631 561
3 367 557
2. Zespół Mieszkaniowy
„Piotra Skargi 54”
5 615 852
4 392 863

* * *
W październiku 2015 roku Spółdzielnia zakończyła
realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ulicy Remiszewskiej 17, dla którego w kwietniu 2016 r. uzyskała zgodę na użytkowanie. W budynku tym znajduje się 118 mieszkań, 6 lokali usługowych oraz 126 miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym.
Zysk z realizacji inwestycji przeznaczony zostanie wzorem lat ubiegłych na cele statutowe, między innymi na
dofinansowanie remontów w starych zasobach.
W 2016 roku kontynuowano budowę przedsięwzięcia
inwestycyjnego przy ulicy Kamińskiego róg Myśliborskiej w Dzielnicy Białołęka polegającego na budowie budynku mieszkalnego i garażu wielostanowiskowego z funkcją handlowo-usługową w parterze
oraz rozpoczęła realizację budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z powierzchnią handlowo-usługową
i garażem wielostanowiskowym przy ulicy Piotra
Skargi 54 w Dzielnicy Targówek.
W celu zaspokojenia potrzeb rodzin, których dochody
uniemożliwiają zakup mieszkania, Spółdzielnia podjęła decyzję, aby część mieszkań w inwestycji „Marki”
przeznaczyć pod wynajem. W dniu 21.04.2015 r.
Spółdzielnia podpisała ze Spółdzielczym Bankiem
Rozwoju w Szepietowie umowę o kredyt inwestycyjny na refinansowanie kosztów budowy 49 lokali
mieszkalnych, które są przeznaczone na długoletni
wynajem z możliwością wykupu. Najemcy przysługuje prawo zakupu wynajmowanego lokalu i miejsca
postojowego w każdym okresie obowiązywania umowy najmu. W przypadku chęci zakupu, Spółdzielnia
udzieli mu rabatu w wysokości zależnej od ilości lat
opłacanego najmu.
Powyższy program cieszy cię dużym zainteresowaniem
osób mających niższe dochody.
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Rozdział VIII
Działalność społeczno-oświatowo-kulturalna
Działalność społeczno-kulturalna w RSM „Praga” prowadzona jest w szerokim zakresie i obejmuje:
1. Osiedle „Generalska”, „Nasz Klub”
ul. Zamiejska 1, tel. 22 679-58-52
Czynny: poniedziałki: 930 - 2130, wtorki: 800 - 2030,
środy: 800 - 2130, czwartki: 930 - 1900, piątki: 930 - 1915,
soboty: 1100 - 1300.
Prowadzone zajęcia: tenis stołowy, świetlicowe,
komputerowe dla dorosłych - obsługa komputera
i internetu, nauka gry na gitarze i pianinie. Kolejny
rok działała sekcja karate dla młodzieży, a także
dzieci szkolnych i , pracownia modelarska oraz sekcja modelarstwa lotniczego. Dużym powodzeniem
cieszyły się zajęcia adaptacyjne i ogólnorozwojowe
dla przedszkolaków, a także zajęcia plastycznomalarskie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Odbywała się nauka języka angielskiego dla dzieci
młodszych, a także zajęcia taneczne dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży. W ramach projektu „Łączy
nas śpiew i taniec” odbywały się warsztaty taneczne
dla dorosłych. Przez cały rok dzieci mogły liczyć na
pomoc w odrabianiu lekcji, a także zajęcia pomocnicze z chemii, fizyki i matematyki. Odbywała się także gimnastyka dla seniorów. W Klubie „Nasz Klub”
działa również Koło nr 15 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Dzieci brały udział w różnorodnych pokazach tanecznych:
 udział w X Wojewódzkim Przeglądzie Tańca Nowoczesnego „Tańcowisko”,
 podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Parku
Wiecha, podczas imprezy Mikołajkowej w Teatrze
Rampa, pokaz na Kiermaszu Świątecznym w Urzędzie Dzielnicy „Targówek”,
 w XV Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej „Asteriada”,
 udział w III - im. Mazowieckim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych,
 występ podczas imprezy pt. „Artystyczny Targówek”,
 udział w X Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości
Artystycznej „Kulturomaniak”.
Młodzi karatecy brali udział w:
 XVIII Mistrzostwach Polski Karate - dyscyplina
Shorin-Ryu Karate i Kobudo,
 pokazach karate na festynie z okazji Dnia Dziecka
organizowanym przez RSM „Praga”,
 Mikołajkowym Turnieju Karate w XXXV Liceum
Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Warszawie.
Dzieci uczestniczyły w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Pocztówka do Świętego Mikołaja” zorganizowanym przez Wawerskie Centrum
Kultury filia „Zastów”, a także w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Ozdoba choinkowa”.
Próbowały swoich sił w konkursie muzycznym to
jest w XVIII Przeglądzie Twórczości Muzycznej
Dzieci i Młodzieży „Kogucik 2016”, którego organizatorem był Dom Kultury „Radość”.
W wykonaniu dzieci i dorosłych zaprezentowano koncert kolęd podczas Wigilii Rady Osiedla „Generalska”.
W konkursach tych dzieci otrzymały wiele nagród
i wyróżnień.
„Nasz Klub” był autorem jednego projektu jak również
uczestniczył jako partner w dwóch projektach innych
instytucji: Domu Kultury „Zacisze” i Biblioteki Publicznej w Dzielnicy „Targówek”.
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„Nasz Klub” był także organizatorem projektu
współfinansowanego przez m.st. Warszawy. Projekt
pt.: „Święta pachnące nie tylko choinką. Z piernikiem, bajką i muzyką”. Był to cykl spotkań okołoświątecznych mający na celu międzypokoleniową
integrację społeczności lokalnej. Zadaniem była
integracja mieszkańców w obrębie: piernika, literatury i muzyki.
„Nasz Klub” był partnerem w projekcie Domu Kultury „Zacisze”. Tytuł projektu: „Łączy nas śpiew i taniec”. Był to cykl regularnych warsztatów tanecznych na przełomie września i grudnia, a także był
partnerem w projekcie Biblioteki Publicznej Dzielnicy „Targówek”.
W klubie zorganizowano szereg imprez okolicznościowych np.: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet,
Andrzejki, Dzień Seniora, spotkanie sylwestrowe
emerytów i rencistów, Mikołajki dla maluszków,
spotkanie choinkowe dla dzieci.
2. Osiedle „Poraje”, „Klub Arkona”
ul. Nagodziców 3, tel. 22 811-15-43
Czynny: poniedziałki, wtorki, czwartki, środy: 900 - 2000,
piątki: 900 - 1500.
Prowadzone zajęcia: informatyczne, plastyczne, modelarskie, sekcja karate dla młodszych i starszych
dzieci, nauka gry na gitarze, pianinie, flecie
i skrzypcach, nauka języka angielskiego dla przedszkolaków, dzieci starszych i dla dorosłych, trening
pamięci i adaptacji dla dzieci oraz młodzieży, zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci, taniec towarzyski
(trzy grupy wiekowe), działał Klubik Malucha - odbywały się wspólne zajęcia integracyjne dla maluszków i ich rodziców. Funkcjonował klub dyskusyjnoświetlicowy dla dzieci i młodzieży. Dorośli mieszkańcy Osiedla „Poraje” korzystali z klubu brydżowego, gimnastyki relaksującej dla pań i dzieci. Prowadzony był trening pamięci dla dorosłych.
W ramach działalności Klubu Seniora odbywała się
nauka obsługi komputera dla początkujących - ABC
dla seniora. W Klubie „Arkona” działają trzy Koła
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Mieszkańcy Osiedli „Poraje” i „Erazma” mieli
możliwość korzystania z kawiarenki internetowej
i klubiku prasowego, mogli zapoznać się z bieżącą
prasą, wypić kawę lub herbatę. Gazety kupowane
były przez Administrację Osiedla „Poraje”. Dzieci
z sekcji tańca nowoczesnego w kategorii wiekowej 8
- 12 lat zajęły I miejsce w 41 Międzynarodowym
Festiwalu Tańca Nowoczesnego pt. „Debiuty 2016”
w Wasilkowie. Dzieci i młodzież z klubu „Arkona”
brały również udział w X Mikołajkowym Turnieju
SHORIN RYU KARATE w kategorii KATA.
Dwóch chłopców zajęło I i III miejsce. Zorganizowano szereg imprez okolicznościowych np.: bal karnawałowy dla dorosłych, zabawa karnawałowa dla
dzieci, spotkania biesiadne dla dorosłych, Dzień
Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki,
Dzień Ojca, Dzień Niepodległości, Andrzejki, imprezy choinkowe.
3. Osiedle „Targówek”
b) Klub „Kołatka”, ul. Kołowa 2, tel. 22 679-75-85,
Czynny: poniedziałki, wtorki, środy: 830 - 1900, czwartki,
piątki: 830 - 1800.
Prowadzone zajęcia: plastyczno-malarskie i grafomotoryka dla dzieci, trening umysłu junior- gramatyka i ortografia na wesoło, „Bystrzaki” - zajęcia
ogólnorozwojowe dla dzieci z klas I - III, doradztwo
edukacyjne dla dzieci, nauka języka angielskiego
i niemieckiego, zajęcia teatralne - „Kołatkolandia”,

nauka gry na gitarze, zajęcia z emisji głosu„Radosne Smyki Muzyki”, pomoc przy odrabianiu
lekcji oraz w nauce, zajęcia pomocnicze z chemii
i z fizyki, „Akademia Małego Pitagorasa” - poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej. Działał
Klub Seniora, prowadzona była gimnastyka usprawniająca dla osób starszych, podstawy obsługi komputera i korzystania z internetu dla Seniorów. Zorganizowano szereg imprez okolicznościowych np.: Dzień
Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca,
Halloween - zabawa w duszki i wróżki, Święto Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Szacunku
dla Zwierząt, Dzień Życzliwości, imprezy choinkowe. W tym roku została nawiązana współpraca
z fundacją „Otwarta Rampa”. Miały miejsce spotkania literackie, muzyczne, odbyły się wspólne spotkania świąteczne oraz warsztaty kulinarne. Klub
„Kołatka” od wielu lat współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 28 przy ul. Gościeradowskiej 18/20,
z którą organizuje wspólne imprezy okolicznościowe.
b) „Klub Pinokio”, ul. Goławicka 1, tel. 22 679-78-72,
Czynny: poniedziałki: 800 - 2000, wtorki: 800 - 1900,
środy: 900 - 2000, czwartki, piątki: 900 - 1930.
Prowadzone zajęcia: warsztaty kreatywnego rozwoju
dla maluszków, lektorat języka angielskiego obejmujący dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej i gimnazjum, zajęcia plastyczno-malarskie dla
dzieci w wieku szkolnym i „Plastyka dla Smyka” zajęcia dla utalentowanych przedszkolaków, grafomotoryka dla przedszkolaków, zajęcia taneczne
z elementami baletu dla dzieci, taniec nowoczesny
dla młodzieży, nauka gry na gitarze, keyboardzie
i akordeonie oraz zajęcia karate. Przez cały rok dzieci i młodzież mogły skorzystać z indywidualnej pomocy dydaktycznej z matematyki. Ponadto dużym
zainteresowaniem cieszyły się prowadzone kolejny
rok zajęcia adaptacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzona była również nauka tańca dla
dorosłych - „Pierwszy taniec”, a także tenis stołowy
dla mieszkańców. Działał Klub Seniora, odbywała
się gimnastyka dla dorosłych, ABC komputera dla
Seniorów. Zorganizowano szereg imprez okolicznościowych np.: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień
Matki, Dzień Ojca, Dzień Niepodległości, Andrzejki,
imprezy choinkowe, spotkania Wigilijne.
Dzieci z klubów „Kołatka”, „Pinokio” i „Nasz Klub”
uczestniczyły w X Wielkanocnym Spotkaniu Dzieci
i Młodzieży z Domów Dziecka i biednych rodzin
zamieszkujących na Targówku, które miało miejsce
w Teatrze Rampa. Od wielu lat współorganizatorem
i sponsorem imprezy jest RSM „Praga”. Podczas
imprezy zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego pt, „Targówek na sportowo”. Uczestniczące w konkursie placówki zostały nagrodzone upominkami ufundowanymi przez organizatorów. Ponadto uczestnicy spotkania obejrzeli spektakl pt.
„Wanna Archimedesa”. Wszystkie dzieci zostały
obdarowane paczkami świątecznymi. Dzieci ze
wszystkich Klubów Osiedlowych uczestniczyły
w spotkaniu choinkowym zorganizowanym na terenie Teatru Rampa. Odbyło się przedstawienie dla
dzieci, dzieci zaprezentowały koncert kolęd. Na koniec imprezy uczestnicy otrzymali paczki od Świętego Mikołaja.
W Klubie „Pinokio” działa chór Seniorów SONORKI,
którego występy od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem. W 2016 roku członkowie zespołu brali
udział w 28 różnego rodzaju spotkaniach, festiwalach
i imprezach poświęconych obchodom rocznic, świąt
i uroczystości o zasięgu regionalnym, konkursach,
pokazach i przeglądach zespołów artystycznych
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w kategorii „Seniorzy”. Do ważniejszych wystąpień
chóru „Sonorki” w 2016 r. zaliczyć należy między
innymi udział w:
 XIV Festiwalu Chórów i Zespołów i Kabaretów
w DK „Zacisze”,
 I Spotkaniu Chórów i Zespołów Targówka w kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego przy
ul. Ziemowita w Warszawie,
 kolędowaniu z dziećmi w przedszkolu nr 81 przy
ul. Barkocińskiej w Warszawie,
 koncercie niepodległościowym w kościele Chrystusa Króla przy ul. Tykocińskiej w Warszawie,
 organizowanych z różnych okazji imprezach takich jak: spotkania Wielkanocne, Dzień Kobiet,
Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Emeryta,
Święto 3-go Maja, Święto Odzyskania Niepodległości, spotkania Opłatkowe, oraz spotkania imieninowe członków chóru,
 chór dawał koncerty w Domach Opieki Społecznej, w Domach Kultury, Fundacji „Hej koniku”,
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, w kościele,
w szkole, w przedszkolu oraz w Kołach Emerytów
i Seniorów. Swą działalnością obejmował wiele
obszarów o różnorodnym charakterze
W Osiedlu „Targówek” kolejny rok działa sekcja
zapaśnicza dla dzieci i młodzieży pr owadzona pr zez
Uczniowski Klub Sportowy „Targówek”. RSM
„Praga” od kilku lat wspiera działalność Klubu, m.in.
udostępniła pomieszczenia dla sekcji zapaśniczej Klubu. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu i skupiają 75 uczestników. Treningi prowadzone były
w trzech grupach wiekowych: dzieci, młodzież starsza
i dorośli. Miejscem treningów są sala przy ul. Junkiewicz 8 oraz siłownia przy ul. Junkiewicz 12. W 2016
roku zawodnicy startowali w 31 turniejach zapaśniczych, sumo i koluchstyl na terenie całego kraju, zdobywając wiele medali oraz pucharów za punktację
klubową poszczególnych turniejów. W 2016 r. zorganizowane zostały następujące imprezy zapaśnicze:
 Puchar Polski Kadetów w zapasach - Memoriał Bolesława Dubickiego,
 Drużynowy Turniej Zapaśniczy o puchar Burmistrza
Dzielnicy Warszawa Targówek,
 Międzynarodowy Turniej Młodzików im. Wacława
i Piotra Rydzewskich w zapasach,
 Mistrzostwa Polski Weteranów w zapasach,
 Turniej dzieci w zapasach „Young Gladiator’s”,
 Turniej w koluchstyl.
Do najważniejszych sukcesów sportowych zawodników
UKS „Zdrowy Targówek" w 2016 roku należy zaliczyć
między innymi zdobycie III miejsca na Mistrzostwach
Polski Juniorów oraz III i V miejsca podczas Pucharu
Polski Juniorów Młodszych, jeden zawodnik klubu
zdobył V miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski do lat 23 oraz wywalczył brązowy medal w Mistrzostwach AZS Seniorów. W Koluchstylu seniorzy
zdobyli dwa tytuły Wicemistrzów Polski oraz dwa brązowe medale. W grupie juniorów dwaj zawodnicy zdobyli złote medale. W sumo bardzo dobrze zaprezentowali się młodzicy, którzy w Warszawskiej Olimpiadzie
Młodzieży wywalczyli złote medale w swoich kategoriach wagowych. Warto nadmienić również, że jeden
z trenerów klubowych odniósł sukces w kategorii wagowej 110 kg Dywizji B podczas Mistrzostw Polski
Weteranów: zdobył złoty medal w stylu wolnym i brązowy w stylu klasycznym. Z kolei podczas mistrzostw
świata weteranów zajął on piąte miejsce. Klub uczestniczył również w innych działaniach na rzecz dzieci
z Targówka. Przykładem może być zorganizowanie
akcji „Lato i zima w mieście”, a także w porozumieniu
z Urzędem Dzielnicy Targówek cyklu treningów dla
dzieci w szkołach podstawowych.

4. Osiedle „Kijowska”, Klub „Kuźnia”
ul. Ząbkowska 42
Czynny codziennie: 1300 - 2200. Prowadzony jest przez
ajenta - Firmę „Attis” Magdalena Heleniak.
Prowadzony był przez ajenta - Firmę „Attis” Magdalena Solarz. Najemca lokalu na zlecenie Administracji Osiedla organizował różnorodne zajęcia społeczno-kulturalne. Imprezy ustalane były co miesiąc po
uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję SpołecznoKulturalną i Radę Osiedla. Ilość imprez uzależniona
jest od wysokości funduszy, jakimi dysponuje Administracja Osiedla „Kijowska”. Prowadzone zajęcia:
w okresie od stycznia do grudnia klub zorganizował
11 imprez, w tym 4 imprezy dla dzieci: bal kostiumowy, festyn z okazji Dnia Dziecka, Jarmark Świąteczny w Urzędzie Dzielnicy Targówek i Mikołajki.
W klubie prowadzone były zajęcia plastyczne techniką decupage dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Dwa
razy w tygodniu odbywały się warsztaty taneczne dla
dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Od lutego do czerwca
miały miejsce raz w tygodniu zajęcia modelarskie dla
dzieci. Największym zainteresowaniem mieszkańców
cieszył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Wśród
atrakcji festynu najbardziej popularne były: konkursy, zabawy z animatorem, przejażdżki na konikach,
dmuchana zjeżdżalnia, warsztaty plastyczne. Zorganizowano również 7 imprez dla dorosłych: bal kostiumowy, spotkanie wielkanocne, Dzień Kobiet,
wycieczka do Kazimierza Dolnego, śpiewanie pieśni
i piosenek z powieści „Nad Niemnem”, spotkanie
rocznicowe Klubu Seniora, Wigilia. W ramach Klubu
Seniora działa Kabaret Seniora „Nasza Praga” pod
kierunkiem członka Rady Osiedla Pana Włodzimierza Michalczyka. W klubie odbywała się gimnastyka
dla seniorów - dwie grupy. Koszt wszystkich imprez
był pokrywany przez Administrację Osiedla. Imprezy
cieszyły się dużym zainteresowaniem.
5. Osiedle „Jagiellońska”
Osiedle „Jagiellońska” nie posiada własnego klubu
osiedlowego. Mieszkańcy Osiedla na bieżąco są informowani i zapraszani na odbywające się w sąsiednich
Osiedlach imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne,
których organizatorem jest Spółdzielnia.
W Osiedlu działa Koło Seniora nr 11, które nie ma
stałej siedziby i korzysta gościnnie z Klubu Złotego
Wieku OPS Praga Północ przy ul. Jagiellońskiej 56.
Jest to placówka Urzędu Dzielnicy Praga-Północ,
z którą współpraca układa się bardzo owocnie.
6. Osiedle „Erazma”
W Osiedlu „Erazma”, pomimo braku klubu z zatrudnioną kadrą pedagogiczną, prowadzona jest od wielu
lat działalność społeczno-kulturalno-oświatowa,
obejmująca organizację imprez sportowych, przedsięwzięć charytatywnych, konkursów plastycznych
i ekologicznych. Komisja Społeczno-Ekologiczna
Rady Osiedla przy współpracy z Administracją Osiedla od kilku lat realizuje społeczny program
„Bezpieczne Osiedle” i współpracuje z Policją, Strażą Miejską oraz Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Dzielnicy Warszawa Białołęka. Członkowie Komisji w 2016 r. sukcesywnie
wdrażali wśród mieszkańców zasady porządku, wzajemnego poszanowania i współżycia społecznego.
Od lat (z dużym zainteresowaniem obserwowanym
przez mieszkańców) jest prowadzony konkurs
„Osiedle w kwiatach - konkurs na najpiękniejszy
ogródek, balkon i loggię”. Dzięki niemu społeczność
lokalna angażuje się w dekorowanie, aranżowanie
i upiększanie osiedla, co sprawia, że mieszkańcy czują się dostrzegani, a ich działania odnoszą pozytywny

skutek. Wspólnie stają się odpowiedzialni za otoczenie i dumni z tego, że chociaż w małej części mogą
przyczynić się do stworzenia malowniczego wizerunku Osiedla.
7. Inne obszary działalności społeczno-kulturalnooświatowej
1) Współpraca z Polskim Związkiem Emerytów
Rencistów i Inwalidów
Prężnie działały Koła Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, wspierane przez RSM
„Praga” poprzez m.in. udostępnianie pomieszczeń.
Zebrania tych kół odbywały się w klubach Spółdzielni. Koło Nr 6 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ma siedzibę w Klubie „Kołatka”.
W Klubie „Pinokio” działo koło Nr 9, a w Klubie
„Nasz Klub” Koło Nr 15, w Klubie „Arkona” spotykali się członkowie Kół Nr 4, Nr 8 i Nr 10. W klubach: „Kołatka”, „Pinokio” i „Nasz Klub” od wielu
lat kontynuowany jest program „Gimnastyka dla Seniorów”. Zajęcia prowadzone były przez instruktorki
gimnastyki korekcyjnej, którego koszty zatrudnienia
poniósł Urząd Dzielnicy Targówek. Dla emerytów
i rencistów zorganizowano szereg imprez okolicznościowych np.: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet,
Andrzejki, Dzień Seniora, spotkanie sylwestrowe.
Kolejny rok działało Centrum Aktywności Seniorów
przy ul. Św. Wincentego 85 i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział „Targówek”
przy ul. Prałatowskiej 4.
2) Pracownie modelarskie
W zasobach RSM „Praga” kontynuowana była działalność modelarska. Kolejny rok działały pracownie modelarskie w Osiedlu „Generalska” przy ul. Zamiejskiej
1 i w Osiedlu „Poraje” przy ul. Śreniawitów 12. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów - wolontariuszy, przy współpracy z Hufcem ZHP Warszawa Praga
Północ im. Wigierczyków. W 2016 r. młodzież została
po raz kolejny nagrodzona w zawodach modelarstwa
lotniczego, podczas których prezentowała własnoręcznie wykonane prace.
3) Sekcje Plastyczne
We wszystkich klubach działały sekcje plastyczne,
a zajęcia prowadzone były na wysokim poziomie
i cieszyły się dużą frekwencją.
4) Wakacje i ferie zimowe w Klubach Osiedlowych
Wszystkie kluby prowadziły zajęcia dydaktyczne
połączone z wycieczkami do placówek kulturalnych,
na obiekty sportowe i rekreacyjne, dla dzieci pozostających w domu podczas ferii zimowych lub wakacji, które cieszyły się dużym uznaniem mieszkańców.
5) Festyny z okazji Dnia Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka zostały zorganizowane trzy
festyny. Pierwszy festyn został zorganizowany
przez Osiedla „Targówek” i „Generalska” na terenie
Parku Wiecha podczas, którego miejsce miały występy młodzieży, konkursy, także ufundowano szereg nagród. Impreza prowadzona była przez artystów Teatru Rampa. W imprezie wzięło udział około
sześciuset mieszkańców. Drugi festyn miał miejsce
przed klubem „Arkona”, w którym wzięło udział
około 200 dzieci. W imprezie brały czynny udział
dzieci z Osiedli „Erazma” i „Poraje”, które między
innymi uczestniczyły w konkursach z nagrodami.
Wszyscy uczestnicy otrzymali porcję gorącej grochówki. Również w Osiedlu „Kijowska” przed klubem „Kuźnia” zorganizowany został festyn z okazji
Dnia Dziecka.
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W przygotowaniu i przebiegu imprezy brali aktywny
udział członkowie Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady Osiedla „Kijowska”. Odbyło się szereg konkursów,
za które uczestnicy otrzymywali nagrody.
6) Współpraca z samorządem lokalnym
Współpraca z Urzędem Dzielnicy Białołęka oraz
z Urzędem Dzielnicy Targówek zaowocowała udzieleniem bezpłatnych wejściówek dla dzieci na lodowiska
i baseny podczas ferii zimowych i wakacji. Szczególnie
owocnie przebiegała współpraca z Urzędem Dzielnicy
Targówek. Wspólnie z Wydziałem Sportu Urzędu
Dzielnicy Targówek oraz Spółdzielnią Mieszkaniową
„Bródno” zostały zorganizowane dla mieszkańców
Spółdzielni następujące imprezy:
 Turniej Tenisa Stołowego,
 Otwarty Turniej Piłki Nożnej,
 Otwarty Turniej Siatkówki.
Ponadto współpraca z Wydziałem Kultury Urzędu
Dzielnicy Targówek zaowocowała zorganizowaniem
Bożonarodzeniowego Kiermaszu Świątecznego dla
mieszkańców okolicznych osiedli. Impreza zorganizowana została przez Robotniczą Spółdzielnię
Mieszkaniową „Praga” przy współudziale Urzędu
Dzielnicy Targówek i Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bródno”. W programie Kiermaszu znalazło się szereg atrakcji: odbyły się animacje plastyczne dla dzieci, pokazy taneczne dzieci z klubów RSM „Praga”
i wiele innych ciekawych propozycji. Głównym elementem programu było uroczyste zapalenie lampek
choinkowych oraz kolacja wigilijna dla mieszkańców. Przez cały czas trwania Kiermaszu Świątecznego było uruchomionych kilkadziesiąt stoisk handlowych, na których można było zakupić prezenty,
ozdoby i potrawy na stół wigilijny.
Ponadto Spółdzielnia wspierała lub była współorganizatorem m.in:
1. V Warszawskiego Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej,
2. akcji krwiodawstwa przeprowadzonej wśród
mieszkańców.

Rozdział IX
Obsługa prawna Spółdzielni
W roku 2016 Spółdzielnia była reprezentowana przez
Kancelarię Prawną adwokata Marka Kucharskiego.

nej w postaci programu Legalis, do którego mają dostęp pracownicy, a także wydatnego podniesienia kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi prawnej przez
pracownika Działu Organizacyjno-SamorządowegoSpecjalisty ds. organizacyjno-prawnych.
W roku 2016 toczyło się przed sądami, organami
administracji państwowej i samorządowej około 110
spraw cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, terenowo prawnych i patentowych.
W każdej ze spraw kancelaria sporządzała pozwy
zawierające sprecyzowane roszczenia lub odpowiedzi na pozwy w przypadku spraw wniesionych przeciwko RSM „Praga” oraz korespondencję wynikającą z istoty sprawy sądowej. Sporządzała również
apelacje, skargi do sądów administracyjnych, skargi
kasacyjne, zażalenia na postanowienia sądów i odwołania od decyzji administracyjnych. Ponadto kancelaria reprezentowała RSM „Praga” podczas rozpraw i posiedzeń sądów powszechnych, administracyjnych oraz przed SKO.
Dużą grupę spraw stanowiły sprawy terenowo prawne toczące się przed sądami cywilnymi i administracyjnymi. Kancelaria prowadziła sprawy związane
z koniecznością ostatecznego uregulowania spraw
terenowych, co wiązało się z przygotowaniem wniosków dotyczących zasiedzenia lub nakazania ustanowienia na rzecz Spółdzielni użytkowania wieczystego gruntów jak i uczestniczenia w rozprawach.
Toczyły się również sprawy o należną zapłatę za
lokale mieszkalne i użytkowe oraz postępowania
o nakazanie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub eksmisję z lokalu lokatorskiego, skierowane przeciwko byłym członkom wykluczonym ze Spółdzielni za zaległości w opłatach
czynszowych.
Kancelaria Prawna adwokata Marka Kucharskiego
w 2016 r. zajmowała się kompleksową obsługą
prawną procesów inwestycyjnych prowadzonych
przez Dział Inwestycji Spółdzielni. Ponadto obsługiwała Działy: Sprzedaży, Rozliczeń z Członkami,
Spraw Mieszkaniowych i Terenowych, FinansowoKsięgowy, Eksploatacji oraz Windykacji i Organizacyjno-Samorządowy, a także Administracje Osiedli.
Kancelaria sprawowała również obsługę prawną
Spółdzielni w zakresie, w którym Spółdzielnia występowała jako zarządca nieruchomości wspólnot
mieszkaniowych.

Kancelaria sporządziła, redagowała również lub uzgadniała pod względem formalno-prawnym różnego rodzaju pisma wychodzące ze Spółdzielni.
W 2016 r. adwokat Marek Kucharski brał udział
w rożnego rodzaju naradach, spotkaniach i negocjacjach organizowanych przez Spółdzielnię zarówno
na terenie Biura Zarządu jak i poza Spółdzielnią
(np. w różnych organach państwowych i samorządowych). Uczestniczył też w niektórych posiedzeniach
organów statutowych Spółdzielni oraz obsługiwał
obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni i zebrania Wspólnot Mieszkaniowych, nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię.

Podsumowanie
Rok 2016 był kolejnym dobrym rokiem dla Spółdzielni. Sytuacja ekonomiczna jest stabilna i bezpieczna, a osiągnięte wyniki finansowe bardzo dobre. Spółdzielnia prowadziła prace remontowe i modernizacyjne zgodnie z wytyczonymi i przyjętymi
kierunkami tej działalności, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i urządzeń. W 2016 roku
kontynuowana była działalność inwestycyjna, w ramach której realizowano zadania rozpoczęte wcześniej oraz prowadzono prace przygotowawcze dla
nowych zadań.
Spółdzielnia, realizując swoje statutowe zadania,
musi pokonywać problemy wynikające z ciągłych,
często nieudolnych zmian obowiązujących ustaw
i przepisów. Przykładem są m.in.: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wstrzymanie
procesu regulacji stanu prawnego gruntów, trudności
we współpracy z urzędami, podwyżki opłat zewnętrznych niezależnych od Spółdzielni np. opłat za
ciepło, dostawę wody, użytkowanie wieczyste.
W 2017 roku Spółdzielnia kontynuuje prace remontowe w podobnym, jak w latach ubiegłych, zakresie.
Kontynuowane są rozpoczęte zadania inwestycyjne
oraz przygotowywane nowe w ramach wieloletniego
planu inwestycyjnego Spółdzielni.
W ramach prowadzonych działań zmierzających do
utrzymania właściwego stanu zasobów mieszkaniowych zwiększa się zakresy prac służących poprawie
wyglądu i estetyki nieruchomości. Staramy się ciągle
poprawiać jakość obsługi mieszkańców. Podjęto również szereg działań w zakresie ograniczenia i zmniejszenia zadłużeń czynszowych.

Sporządzonych zostało ok. 150 opinii prawnych
w formie pisemnej w sprawach przedstawionych
w wystąpieniach Kierowników Administracji Osiedli
oraz Kierowników Działów Zarządu Spółdzielni,
a niezależnie od tego wiele ustnych opinii prawnych.
Mniejsza ilość opinii prawnych w porównaniu z poprzednim rokiem (ok. 210) jest wynikiem zakupienia
w Spółdzielni systemu elektronicznej informacji praw-

W ramach obsługi prawnej sporządzała i uzgadniała
projekty różnego rodzaju umów, aneksów do umów
i porozumień związanych z działalnością w/w Działów. Sporządzała opinie prawne oraz udzielała indywidualnych konsultacji prawnych i odpowiedzi na
pytania prawne poszczególnym pracowników tych
działów w sprawach przez nich prowadzonych.

/-/ Jadwiga Radzikowska

/-/ Ryszard Zarański

/-/ Andrzej Półrolniczak

Członek Zarządu

Zastępca Prezesa Zarządu

Prezes Zarządu

Główna Księgowa

ds. Inwestycji
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Zarząd RSM „Praga” dziękuje za współpracę oraz
zaangażowanie i wkład pracy ustępującym członkom
Rady Nadzorczej, członkom Rad Osiedli i mieszkańcom naszej Spółdzielni.

