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Z

arząd RSM „Praga” w Warszawie zaprasza Członków Spółdzielni na
XII Walne Zgromadzenie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Praga”, które odbędzie się w wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36.
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Osiedle „Targówek”
Osiedle „Kijowska”
Osiedle „Erazma”
Członkowie Oczekujący
Osiedle „Poraje”
Osiedle „Jagiellońska”
Osiedle „Generalska”

Porządek obrad dla Członków Spółdzielni:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Odczytanie porządku obrad XII Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Wybory Komisji Mandatowej, Wyborczej i Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 roku wraz z omówieniem realizacji kierunków rozwoju Spółdzielni w latach 2015 - 2019.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.
7. Dyskusja nad pkt. 5, 6.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
e) ustalenia najwyższej sumy zobowiązań,
f) zbycia nieruchomości.
9. Wybory do Rady Nadzorczej, Rady Osiedla i Rady Członków Oczekujących.
10. Omówienie spraw i problemów osiedlowych - dyskusja.
11. Zakończenie obrad.
W GAZECIE DODATEK - LISTA KANDYDATÓW
DO RADY NADZORCZEJ I RADY OSIEDLA.

Szanowni Państwo, Członkowie Spółdzielni,
jesteśmy tuż przed kolejnym Walnym
Zgromadzeniem w naszej Spółdzielni. To
czas podsumowania 2018 roku w naszej
Spółdzielni. Z satysfakcją możemy podkreślić, że był to kolejny bardzo dobry rok dla
RSM „Praga”. Spółdzielnia jest w bardzo
dobrej kondycji finansowej, co zostało potwierdzone w pisemnej opinii sporządzonej
przez niezależnych biegłych rewidentów.
Dzięki rozsądnie prowadzonej polityce
gospodarczej i ekonomicznej zrealizowaliśmy, w trosce o stan techniczny budynków,
szereg prac remontowych i modernizacyjnych. W 2018 roku wykonaliśmy prace
remontowe za ponad 34 mln zł. Ponadto
przeprowadziliśmy szereg prac, które mają
na celu poprawienie estetyki i komfortu na
naszych osiedlach. Na terenach Spółdzielni
mamy już łącznie 9 siłowni plenerowych,
a w roku 2019 planowana jest następna na
terenie Osiedla „Generalska” przy budynku
Kuflewska 2. Posiadamy już dwa nowe
place do tzw. street workout przy budynkach Białostocka 9 i Ząbkowska 42, które
cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Jednocześnie modernizujemy i na
bieżąco odnawiamy place zabaw (których
mamy już łącznie 37), tak aby były one nie
tylko przyjazne, ale przede wszystkim
bezpieczne dla naszych najmłodszych
mieszkańców. W tym roku rozpoczęliśmy
również prace nad odpowiednim przystosowywaniem wybranych terenów, aby
wygospodarowywać kolejne miejsca parkingowe. Nie zapominamy również o rozwijaniu systemu monitoringu wizyjnego
na naszych osiedlach, a także o renowacji
terenów zielonych.
W tym roku oddajemy do użytkowania dwa
budynki mieszkalne przy ul. Kamińskiego 1
(Białołęka) i ul. Ossowskiego 11 (Targówek)
oraz pawilon handlowy przy ul. Erazma
z Zakroczymia 2a (Białołęka). Ponadto rozpoczynamy budowę trzech budynków mieszkalnych przy ul. Witebskiej na Targówku.

Prałatowska 6 po kompleksowej termomodernizacji.

Podczas codziennej pracy zmagamy się
z przeróżnymi sprawami, czasem wręcz
zaskakującymi, ale do każdej podchodzimy z pełnym zaangażowaniem. Niestety
są pewne zagadnienia, które od lat pozostają nierozstrzygnięte. Jak chociażby brak
regulacji stanu prawnego połowy naszych
gruntów. W 2006 r. Urząd Miasta wstrzymał regulację z wielką krzywdą dla mieszkańców, ale także ze stratą dla Miasta.

Nowe władze Miasta deklarują, że wreszcie uporają się z tym problemem w ciągu
jednej kadencji. Trzymamy za słowo.
Nasza praca niejednokrotnie ma również
charakter „globalny”. Bierzemy udział
w konsultacjach podczas prac nad zmianami w prawie. W ostatnich latach byliśmy
aktywni przy społecznej inicjatywie w sprawie podjęcia przez Radę m. st. Warszawy
uchwały o bonifikatach od opłat z tytułu
przekształcenia użytkowania wieczystego
we własność. W zeszłym i w tym roku
działaliśmy w sprawie zmian w ustawie
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi w prawo własności tych
gruntów. Spotykaliśmy się z panem Arturem Soboniem - Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz panem
Robertem Soszyńskim - Zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie problemów
związanych z wdrażaniem ustawy oraz nowelizacji. Przygotowaliśmy konkretne propozycje zmian ustawowych. Nasze zaangażowanie przyniosło efekt, gdyż niedawno
przegłosowano kolejną nowelizację tej ustawy, która w dużej mierze uwzględnia nasze
propozycje. Ponadto interweniowaliśmy
w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie stosowania przepisów
o pomocy publicznej w związku z przekształceniem tytułu prawnego do gruntu.
Prężnie działamy także przy projektach kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, np. ostatnio dotyczącym zagospodarowania terenów, na których
znajdują się budynki Osiedla „Generalska”.
Jesteśmy przede wszystkim dla Państwa,
dlatego zachęcam do kontaktu z naszymi
pracownikami we wszelkich sprawach, gdy
tylko niezbędna jest pomoc Spółdzielni.
Na zakończenie jeszcze raz w imieniu
Zarządu i pracowników zapraszam na XII
Walne Zgromadzenie. Wzorem ubiegłego
roku, także i tym razem zachęcamy mieszkańców z dalej położonych osiedli do
skorzystania z autokarów, które przewiozą
mieszkańców w obie strony, tj. na Zebranie oraz z powrotem na osiedle. Zapisy
prowadzą Administracje Osiedli. Informacje o autokarach zamieszczone zostały na
klatkach schodowych.
Andrzej Półrolniczak
Prezes Zarządu RSM „Praga”
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dotrzymania ze względu na ilość nieruchomości
w Warszawie.
Na w/w spotkaniu poruszony został temat wniesionych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
Usłyszeliśmy, że będą zaliczone na poczet opłaty
przekształceniowej.

W

poprzednim wydaniu Gazety (Nr 01 (82) 2019
kwiecień) w artykułach „Grunty na własność”,
„Spółdzielnie czuwają i działają” i „Co zrobić, żeby
się uwłaszczyć” szczegółowo zostały opisane kwestie
związane z wdrażaniem ustawy o przekształceniu

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 z późniejszymi
zmianami), zwaną dalej „nową ustawą”, która weszła
w życie w dniu 5 października 2018 r. Jak już wiemy
przekształceniu w prawo własności podlegają wszystkie grunty zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale
mieszkalne. Ponadto zgodnie z przyjętą przez Radę
Miasta st. Warszawy uchwałą nr LXXV/2128/2018
z dnia 18 października 2018 r. osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe mogą otrzymać bonifikatę
w wysokości 98% przy uiszczeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we
własność. Co dzieje się w tej chwili? Co przed nami?
Od 1 kwietnia 2019 r. Urzędy Dzielnic wysyłają
dokumenty o umorzeniu postępowań uwłaszczeniowych prowadzonych przez Miasto w oparciu o „starą
ustawę” z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późniejszymi zmianami). Zamknięcie „starych” spraw
umożliwia urzędom otworzenie nowych, czyli przekształcania na podstawie „nowej ustawy”.
-W przypadkach przekształcania praw spółdzielczych w odrębną własność lokali, notariusze przygotowujący stosowne akty notarialne, żądają zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użyt-

kowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej. W opisanej sytuacji Urzędy Dzielnic mają ustawowy obowiązek wydania zaświadczeń w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
urząd wniosku. Urzędy podnoszą, że mają tysiące
wniosków i nie jest możliwe wydanie zaświadczeń
w ustawowym terminie. Spółdzielnia monitoruje
sprawę i oczekuje na wydanie zaświadczeń przez
urzędy. Warto pamiętać, że dopiero po otrzymaniu
zaświadczeń będzie możliwe skorzystanie ze wspomnianej wcześniej bonifikaty.
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Obecnie kolejna nowelizacja „nowej ustawy” jest
na biurku Prezydenta RP. Projekt nowelizacji zawiera zmiany, które uwzględniają większość dotychczas zgłaszanych przez spółdzielców wątpliwości (więcej w art. „Kolejna nowelizacja ustawy
„uwłaszczeniowej” na stronie 6).
Andrzej Podkóliński

W dniu 24 kwietnia
2019 r. w siedzibie SM
„Służew nad Dolinką”
odbyło się spotkanie
przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych
w Warszawie z Wiceprezydentem m. st. Warszawy Robertem Soszyńskim. Wraz z Wiceprezydentem na spotkanie przybyli przedstawiciele Urzędu m. st.
Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu
Państwa. Na marginesie można dodać, że
współprowadzącym
spotkanie był Pan Andrzej Półrolniczak. Wiceprezydent przyznał,
że ustawowe terminy
wydawania zaświadczeń są niemożliwe do
reklama
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Wiceprezydent Warszawy ponownie zadeklarował
współpracę ze spółdzielniami przy wdrażaniu
„nowej ustawy”, w tym rozwiązywaniu problemów.

reklama

kształceń dokonywano w formie pisemnej, zaś od połowy 2007 r. do końca 2012 r. w formie aktu notarialnego.
Każdy z tych dokumentów, bez względu na formę, jest
ważny i stanowił podstawę założenia księgi wieczystej.
Należy podkreślić, że przez wszystkie te lata sądy wieczystoksięgowe zakładały księgi wieczyste dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na gruncie nieuregulowanym.

Bilsko połowa naszych mieszkańców od prawie 30 lat czeka na uregulowanie stanu prawnego gruntów
przez m. st. Warszawa. Ten stan dotyczy nie tylko nas, lecz w sumie ponad 100 000 mieszkań w 113
warszawskich spółdzielniach mieszkaniowych. Łącznie w Warszawie nieuregulowanych w dalszym
ciągu pozostaje prawie 400 ha gruntów. Czy ten „węzeł gordyjski” uda się wreszcie przeciąć?

W

dniu 24 kwietnia 2019 r. w siedzibie SM „Służew
nad Dolinką” odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie z Wiceprezydentem m. st. Warszawy Robertem Soszyńskim. Tym
razem, obok kwestii wdrażania ustawy „uwłaszczeniowej”,
omawiane były problemy związane z brakiem regulacji
stanu prawnego gruntów w Warszawie. Wraz z Wiceprezydentem na spotkanie przybyli przedstawiciele Urzędu
m. st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa.
Współprowadzącymi spotkanie byli Grzegorz Jakubiec Prezes Zarządu SM „Służew nad Dolinką” oraz Andrzej
Półrolniczak - Prezes Zarządu RSM „Praga”.
Trochę historii
Skąd w ogóle wziął się problem nieuregulowanych gruntów w Warszawie i innych miastach. Po zakończeniu II
wojny światowej w Polsce obowiązywał ustrój socjalistyczny. Państwo przejęło własność w zasadzie nad
wszystkimi gruntami w kraju, w szczególności w miastach. Wyjątek stanowiła jedynie własność indywidualna rolników, drobnych rzemieślników i osób, które
posiadały grunty zabudowane budynkami jednorodzinnymi. Budownictwo wielorodzinne odbywać się mogło
wyłącznie na gruntach należących do Skarbu Państwa.
Dotyczyło to także spółdzielni mieszkaniowych.
Jak zatem wyglądał proces inwestycyjny w PRL-u? Spółdzielnia jako inwestor zawierała umowę powierniczą
z inwestorem powierniczym, który prowadził inwestycję
we własnym imieniu, ale na rzecz spółdzielni. W przypadku RSM „Praga” najczęściej inwestorem powierniczym
była Dyrekcja Rozbudowy Miasta Warszawa Wschód.
Zadaniem inwestora powierniczego było nie tylko prowadzenie budowy, ale też uzyskanie wszelkich niezbędnych
decyzji i pozwoleń. Natomiast spółdzielnia, jako inwestor
bezpośredni, finansowała budowę. W tym celu RSM
„Praga” zaciągała kredyt w Narodowym Banku Polskim,
który później przez wiele lat był spłacany. Spółdzielcy
przed zasiedleniem lokalu wpłacali do spółdzielni kwoty
pokrywające od 10% do 20% kosztów budowy lokalu. Po
odebraniu budynków do użytkowania od inwestora powierniczego, spółdzielnie mogły rozpocząć starania o tytuł
prawny do gruntów. Państwo nie miało zamiaru wyzbywać się własności gruntów, więc spółdzielnia mogła
otrzymać grunt jedynie w użytkowanie wieczyste. Taka
praktyka występowała w tamtych czasach.
Działania spółdzielni w celu regulacji gruntów
Po odebraniu budynków do użytkowania spółdzielnia
składała do Urzędu m. st. Warszawy wniosek o ustanowienie na jej rzecz prawa użytkowania wieczystego.
Urząd, działając w imieniu Skarbu Państwa, był zobowiązany wydać decyzję administracyjną o oddaniu
gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz spółdzielni.
W wyniku zmian ustrojowych, które miały miejsce po
1990 r. grunty zabudowane przez RSM „Praga” i stanowiące własność Skarbu Państwa zostały przekazane
nowoutworzonym jednostkom samorządu terytorialnego, tj. gminom, i to one przejęły obowiązek ustanawia-

nia aktem notarialnym użytkowania wieczystego na
rzecz spółdzielni. Stosowny wniosek o ustanowienie
użytkowania wieczystego należało jeszcze raz złożyć
do 31 grudnia 1996 r. RSM „Praga” we wszystkich
przypadkach wypełniła ten obowiązek. Niestety Urząd
m. st. Warszawy do dzisiaj ustanowił prawo użytkowania wieczystego tylko dla połowy gruntów. Od 2006 r.
Miasto nie uregulowało żadnego gruntu na rzecz RSM
„Praga”. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że
regulacja stanu prawnego gruntów w Warszawie odbywa się sporadycznie, w pojedynczych przypadkach.

Po blisko 20 latach w dniu 24 maja 2013 r. Sąd Najwyższy, zaprzeczając swojemu wcześniejszemu utrwalonemu
w ww. uchwałach stanowisku oraz istniejącej rzeczywistości prawnej, nieoczekiwanie przyjął kontrowersyjną
uchwałę o sygn. akt III CZP 104/12, stwierdzając, że dla
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ustanowionego w budynku położonym na gruncie, do którego
spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie
wieczyste, niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej
w celu ujawnienia tego prawa. Zaznaczyć przy tym należy,
że uchwała Sądu Najwyższego z 2013 r. nie działa wstecz,
co oznacza, że wszystkie założone wcześniej księgi wieczyste są ważne. Kancelarie notarialne cały czas realizują
obrót (zbycie) spółdzielczymi własnościowymi prawami
do lokali na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym,
także wtedy gdy nie ma założonej księgi wieczystej.
Co po uregulowaniu stanu prawnego gruntów

RSM „Praga” od wielu lat prowadzi z Miastem rozmowy w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego
na nieuregulowanych dotychczas gruntach. Niestety
bezskutecznie. Stąd też Spółdzielnia złożyła pozwy do
sądu o zobowiązanie m. st. Warszawy do złożenia
oświadczenia woli o ustanowieniu użytkowania wieczystego na rzecz RSM „Praga”. Niestety postępowania te
toczą się już od wielu lat i trudno powiedzieć, kiedy
możemy spodziewać się ich finalnego rozstrzygnięcia.

Po uregulowaniu stanu prawnego gruntów na rzecz
Spółdzielni zostanie podjęta przez Zarząd uchwała
określająca przedmiot odrębnej własności. Uchwała ta
będzie podstawą do przekształcenia prawa do lokalu
w odrębną własność. Wszyscy chętni będą mogli przekształcić posiadane spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego, czy spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu w odrębną własność lub pozostać przy
prawie spółdzielczym.

Mieszkania na gruntach nieuregulowanych

Pod koniec marca b.r. na konferencji prasowej Wiceprezydent Robert Soszyński potwierdził, że tam gdzie na
gruntach nieuregulowanych znajdują się budynki wybudowane przez spółdzielnie mieszkaniowe, Miasto ma
podstawę do rozpatrywania roszczeń spółdzielni.

RSM „Praga” podobnie jak wszystkie inne spółdzielnie
mieszkaniowe w Polsce, w latach 60, 70 czy 80 ubiegłego wieku ustanawiała spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, zgodnie z obowiązującym prawem, tj. w oparciu o ustawę z dnia 17.02.1961 r.
o spółdzielniach i ich związkach, a następnie ustawę
z dnia 16.10.1982 r. Prawo Spółdzielcze. Zgodnie z tymi
ustawami spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
powstawało z chwilą przydziału lokalu. Spółdzielcze
prawa do lokali nie były powiązane z prawem użytkowania wieczystego lub własnością gruntu i spółdzielnie
mieszkaniowe mogły ustanawiać te prawa również na
gruntach, do których nie miały uregulowanych praw.
Po zmianie ustrojowej w 1990 roku legalność ustanawiania przez spółdzielnie praw do lokali położonych w budynkach na gruncie nieuregulowanym potwierdził Sąd
Najwyższy w uchwale z dnia 30.05.1994 r., sygn. akt
III CZP 73/94, LEX nr 4087, gdzie wprost stwierdził, że

„założenie księgi wieczystej w celu ustalenia stanu
prawnego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność spółdzielni nie
jest uzależnione od uregulowania tytułu prawnego spółdzielni do nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny”. Pogląd ten został dodatkowo utwierdzony w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 28.09.1994 r.,
sygn. akt III CZP 121/94, LEX nr 24412.
Także uchwalając ustawę o zmianie ustawy o spół-

dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw z dnia 18.12.2009 r., Sejm co do zasady
potwierdził, że na gruntach nieuregulowanych istnieją
spółdzielcze prawa do lokali. Do końca 2012 r. można
było przekształcać lokatorskie prawa w spółdzielcze
własnościowe (zarówno na gruntach o uregulowanym,
jak i nieuregulowanym stanie prawnym). Pierwotnie,
zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami, prze-

Nadzieje na przyszłość
Podczas spotkania ze spółdzielcami, o którym wspomnieliśmy na początku, Wiceprezydent Robert Soszyński podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby do końca obecnej
kadencji samorządu problem nieuregulowanych gruntów
został wreszcie rozwiązany. Podkreślił również, że w pierwszej kolejności Miasto będzie chciało ustanowić użytkowanie wieczyste, tam gdzie nie istnieją jakiekolwiek roszczenia. Natomiast w przypadku spraw toczących się przed
sądem, załatwić w drodze ugody. Zadeklarował również
utworzenie przy Prezydencie Warszawy zespołu ds. regulacji stanu prawnego gruntów, w którego skład wejdą
przedstawiciele Urzędu m. st. Warszawy. Do prowadzenia konsultacji i uzgodnień z zespołem Miasta środowisko Spółdzielcze powołało własny 10-osobowy zespół,
w którego skład wchodzi m. in. Andrzej Półrolniczak.
Zarząd Spółdzielni jest gotowy do współpracy z nowymi władzami w Ratuszu oraz Dzielnicach. Po ubiegłorocznych wyborach samorządowych Zarząd Spółdzielni
spotkał się w dniach 15 i 25 stycznia 2019 r. z Burmistrzami Dzielnic Praga Północ i Białołęka w celu omówienia poszczególnych spraw. Natomiast 30 stycznia
2019 r. spotkał się z nowymi przedstawicielami trzech
dzielnic i dyrektorem Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m. st. Warszawy. Podczas spotkania kolejny raz omówiona została problematyka braku regulacji
stanu prawnego gruntów na rzecz Spółdzielni. Obietnice
obecnych władz m. st. Warszawy dają w pewnym stopniu nadzieje na regulację stanu prawnego większości
gruntów w Warszawie.
Łukasz Zaprawa
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mld złotych wsparcia dla ponad 60 tys. projektów. Natomiast 290 tys. osób otrzymało wsparcie na otwarcie
działalności gospodarczej.
Żadnych granic

15 lat, niby nie dużo, a jak wiele się w tym czasie w Polsce zmieniło. Nowe drogi, linie kolejowe,
lotniska, autobusy i tramwaje. Swoboda poruszania się i pracy za granicą. To wszystko stało się możliwe
od 1 maja 2004 r., kiedy po Warszawie jeździły jeszcze Ikarusy. W dorosłość powoli wchodzi pokolenie,
które wręcz nie pamięta Polski z przed wejścia do Unii Europejskiej. Wielu jednak z nas nie wie,
dlaczego w 1951 r. - jeszcze jako Europejska Wspólnota Węgla i Stali - w ogóle Unia powstała. Była to
przede wszystkim reakcja na hekatombę i zniszczenia po II wojnie światowej. Narody zachodniej
Europy doszły do jednoznacznego wniosku, że dopóki będą ze sobą zaciekle rywalizować, a nie
współpracować, w Europie nigdy na stałe nie zapanuje pokój.
Co by było gdybyśmy nie weszli do UE?
W zasadzie to aż strach pomyśleć w jakiej Polsce dzisiaj
byśmy się znaleźli. Na pewno żylibyśmy w kraju znacznie biedniejszym, z słabo rozwiniętą gospodarką i znacznym opóźnieniem cywilizacyjnym nie tylko w stosunku
do krajów Europy Zachodniej, lecz również naszych sąsiadów (Czech, Słowacji i Litwy). Zapewne stalibyśmy
się krajem gospodarczo uzależnionym od Rosji.

blisko 3 tys. nowoczesnych ekologicznych autobusów, tramwajów i trolejbusów (kto pamięta sławetne
Ikarusy dominujące w warszawskiej komunikacji
miejskiej, młodzież raczej już nie), itp.

Namacalną korzyścią z członkostwa w Unii Europejskiej jest również brak kontroli granicznych wewnątrz
Unii. Dziś każdy z nas może swobodnie wsiąść do samochodu i w zasadzie bez zatrzymania dojechać do
Lizbony, Madrytu, czy innego zakątka wspólnoty europejskiej - bez sprawdzania paszportów. Innym zauważalnym efektem od razu po wstąpieniu do Unii była
i jest możliwość w zasadzie nieograniczonej pracy
w dowolnym państwie członkowskim. Jedna z najważniejszych zasad Unii to właśnie swobodny dostęp do
jednolitego unijnego rynku i swobodnego przepływu
kapitału, pracy, towarów i usług. Wejście do UE, jak
podkreślają ekonomiści, zwiększyło też zaufanie inwestorów zagranicznych do polityki gospodarczej w Polsce i spowodowało ich większy napływ do naszego
kraju. Wystarczy spojrzeć jak z dnia na dzień zmienia
się krajobraz Warszawy. To właśnie w stolicy powstaje
najwyższy w UE drapacz chmur (310 m).
Zachodnie firmy przyniosły nowe technologie, nową
jakość w zarządzaniu czy wydajności pracy. To knowhow rozlało się na wszystkie branże i sektory, zwiększając konkurencyjność całej gospodarki.

Polska - największym placem
budowy w Europie

Skok jakościowy polskich produktów
To co od razu każdemu rzuca się w oczy, to oczywiście
drogi, drogi i jeszcze raz drogi. 15 lat temu mieliśmy
zaledwie 784 km autostrad i dróg ekspresowych. Dziś
możemy korzystać z 3730 km dróg szybkiego ruchu
w kategorii „A” i „S”. Łącznie udało się nam wybudować lub zmodernizować blisko 15,5 tysiąca kilometrów
autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Nie byłoby to
możliwe bez strumienia środków płynących z funduszy
europejskich. Do końca 2018 r. Polska netto otrzymała
z Unii Europejskiej 107,4 mld Euro, co plasuje nasz
kraj na pierwszym miejscu pośród wszystkich państw
członkowskich UE. Imponujący wpływ funduszy europejskich jest dla nas widoczny gołym okiem. Po za drogami, dzięki tym środkom zyskaliśmy m. in. jeszcze:
prawie 4,5 tysiąca wybudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych,
ponadto 7,5 tysiąca kilometrów sieci wodociągowych,
przeszło 450 nowych oczyszczalni ścieków,

źródło - conadrogach.pl,
droga-ekspresowa-s2-poludniowa-obwodnica-warszawy

fot. PKP Intercity
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Jesteśmy coraz bogatsi
Europejskie pieniądze przekładają się na osiągnięcie
wyższego tempa wzrostu gospodarczego. Wzmacniają
bowiem aktywność inwestycyjną oraz krajowy rynek
pracy, a co za tym idzie wpływają na wzrostu liczby
zatrudnionych i podniesienia ich kwalifikacji. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dystans pomiędzy stopniem jej rozwoju społeczno- gospodarczego - mierzonym wysokością Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca w porównaniu do średniego poziomu rozwoju we Wspólnocie, wyraźnie się
zmniejszył. O ile jeszcze w 2004 roku PKB per capita
wynosił w Polsce niespełna połowę średniej unijnej, to
w 2017 roku zbliżył się do 70 procent. Szacuje się, iż
około 2020 roku Polska ma szansę osiągnąć około 75
procent średniego poziomu PKB per capita dla Unii
Europejskiej. Już dziś gospodarczo wyprzedzamy Grecję i Portugalię, a z prognoz ekonomicznych wynika,
że za około 10 lat dogonimy Włochy.

W latach 90. XX w. naszym głównym produktem eksportowym była tarcica i węgiel. Dziś zamiast drewna
sprzedajemy meble wysokiej jakości. Naszym hitem
eksportowym są też różnego rodzaju maszyny, pojazdy, skomplikowane urządzenia i części, a do tego zdrowa żywność. Szybko dołączyliśmy do międzynarodowej społeczności uznanych przedsiębiorców.
RSM „Praga” w Unii Europejskiej
Pisząc o korzyściach z Unii Europejskiej nie możemy
pominąć, że i nasza Spółdzielnia skorzystała na członkostwie we Wspólnocie. RSM „Praga” uczestniczyła
w następujących programach europejskich:
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 zacho-

Rośnie również aktywność zawodowa Polaków.
W 2004 i 2018 roku było
to odpowiednio 57 i 72,2
procent. Wyraźnie pokazuje to, że fundusze europejskie istotnie wpływają na
nasz rozwój ekonomicznospołeczny. W 2004 r. bez
pracy pozostawało 19%
Polaków, dziś bezrobocie
jest najniższe w historii, tj.
5,9% i wciąż spada. W samej Warszawie bezrobocia
w zasadzie nie ma, wynosi
bowiem tylko 1,5%.
To dzięki funduszom europejskim polscy przedsiębiorcy otrzymali 146,5

Kolektory słonecze na budynku mieszkalnym przy ul. Śreniawitów 12.

wania substancji budowlanej, podniesienia wartości
mieszkań oraz oszczędności energii cieplnej.
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.
XI - XII. 2015 r. RSM „Praga” skorzystała z programu preferencyjnych pożyczek udzielanych przez
Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA
wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20072013 na zadanie „Zwiększenie efektywności energe-

tycznej w wybranych budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie”, w celu
wsparcia prac termomodernizacyjnych w budynkach
Jagiellońska 2 i Goławicka 11.
W maju br. RSM „Praga” złożyła wniosek do Banku
Gospodarstwa Krajowego o udzielenie na preferencyjnych zasadach nisko oprocentowanej pożyczki w ramach programu Jessica 2 na zadanie „Rewitalizacja
warszawskiej Pragi i Targówka poprzez odnowę
tkanki mieszkaniowej - remont i modernizacja części
wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
RSM Praga wraz z dostosowaniem pomieszczeń na
cele społeczne i odnową otoczenia.” Projekt obejmuje
jedenaście zadań, w tym termomodernizacje i remonty części wspólnych budynków Prałatowska 4, 6;
Jagiellońska 62, 64; Janinówka 11, 13. Dodatkowo
zaplanowano remont tarasu przy budynku Białostocka 9, stworzenie ogólnodostępnej Sali multimedialnej
w budynku Kijowska 11, modernizacje placów zabaw
przy ul. Ząbkowskiej oraz obrębie ulic Gajkowicza i Janinówka, modernizację klubu osiedlowego „Nasz Klub”
w Osiedlu „Generalska” oraz siłownię plenerową przy
ul. Janinówka. Oczekujemy na rozpatrzenie wniosku.

Źródło:
Rzeczpospolita, 15 lat Polski w UE. Rozwijamy się
szybciej, korzystamy z integracji, 30.04.2019 r.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (www.mir.gov.pl)

Łączyć a nie dzielić
Unia Europejska, choć ze swoimi problemami a czasem wręcz skostniałymi instytucjami, jest ideą, która
zmienił mentalność narodów Europy. Zacięta wręcz
rywalizacja pomiędzy plemionami, a następnie narodami, przez wiele tysięcy lat istnienia cywilizacji
europejskiej, prowadziła do wielu krwawych wojen,
w tym tej najokrutniejszej - II wojny światowej, która
doprowadziła do zakłady 50 milionów ludzi. Europejczycy zaczęli wreszcie myśleć o współpracy i wzajemnej pomocy. Różnie oczywiście ta współpraca na
przestrzeni lat wyglądała, różne są wizje dalszego
funkcjonowania Unii. Ale pamiętajmy, dopóki my
Europejczycy będziemy wspólnotą, dopóty będziemy
mieli pokój na naszym kontynencie. W historii Europy nie mieliśmy jeszcze tak długiego bezkonfliktowego okresu i stabilizacji.
Budynek mieszkalny przy ul. Goławickiej 11.

W

dniu 08.03.2019 r. Rada Miasta Marki podjęła
uchwałę nr VI/68/2019 w sprawie ustalenia
metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie
Gminy Miasto Marki.
W uchwale tej Rada Miasta uzależniła wysokość opłaty
za śmieci od ilości zużywanej wody w gospodarstwie
domowym (mieszkaniu), ustalając, że za każdy zużyty
1 m3 wody będzie wnoszona przez mieszkańca opłata
za odpady w wysokości 10,50 zł/m-c.
Po podjęciu wyżej wymienionej uchwały Spółdzielnia dokonała analizy wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dla poszczególnych lokali w budynkach RSM „Praga” w Markach w zależności od średniomiesięcznego zużycia wody za 12 miesięcy 2018 r.
W wyniku analizy okazało się, że miesięczna opłata
za lokal będzie wynosiła średnio ok. 80,00 zł, a w tej
chwili wynosi średnio ok. 22,00 zł, a więc wzrost
byłby 3 - 4 krotny w stosunku do opłat dotychczas
obowiązujących.

Łukasz Zaprawa

W dniu 02.04.2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie unieważniło powyższą
uchwałę Rady Miasta Marki. Powodem stwierdzenia
nieważności było istotne naruszenie prawa, tj. art. 6k
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.
1454 ze zm.). W ocenie Kolegium Izby Rada Miasta
nie była uprawniona do określenia w § 4 badanej
uchwały, iż podstawę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi średniomiesięczne
opomiarowane zużycie wody z nieruchomości zamieszkałej, za ostatnie 12 miesięcy, obejmujące okres
od 1 stycznia do 31 grudnia, ustalone w oparciu o wodomierz główny.

Po orzeczeniu nieważności uchwały nr VI/68/2019
z dnia 08.03.2019 r., Rada Miasta Marki zdecydowała się wrócić do poprzedniego sposobu naliczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość. Niestety czterokrotnie podwyższyła
dotychczasową opłatę.

Budynek mieszkalny przy ul. Jagiellońskiej 2.

W dniu 17.04.2019 r. Rada Miasta Marki podjęła
uchwałę nr VIII/91/2019 w sprawie zmiany uchwały
nr XXXVI/279/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego
2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach
zamieszkałych. Podejmując uchwałę nr VIII/91/2019,
Rada Miasta Marki podwyższyła znacząco wysokość
miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 8,00 zł do 32,00 zł dla jednego
mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny.
W wyniku podjętej uchwały z nową wysokością stawki, miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wzrosły od dnia 01.06.2019 r. czterokrotnie dla jednego mieszkańca.
Uważamy, że tak drastyczna czterokrotna podwyżka
opłat jest nieuzasadniona i dlatego Zarząd RSM
„Praga”, na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia
08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506), w dniu 15.05.2019 r. zaskarżył w całości
uchwałę nr VIII/91/2019 Rady Miasta Marki z dnia
17.04.2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały.
W chwili obecnej oczekujemy na decyzję Sądu. Do tego
czasu jednak, opłaty za śmieci powinny być wnoszone
w wysokości zgodnej z nową uchwałą, tj. 32,00 zł miesięcznie za osobę.
Paweł Mikulski
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W dniu 16 maja 2019 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz
niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta obejmuje m. in. zmiany w ustawie o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów. Zawiera większość zmian, o które zabiegaliśmy w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju przez
ostatnie kilka miesięcy. Są one niezbędne, aby cel ustawy, jakim jest przekształcenie użytkowania
wieczystego we własność gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, mógł zostać w pełni
zrealizowany. Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

P

rzypominamy, że od grudnia 2018 r. grupa przedstawicieli warszawskich spółdzielni mieszkaniowych odbyła szereg spotkań w sprawie problemów
związanych z wdrażaniem ustawy „uwłaszczeniowej”.
Spółdzielcy w tej sprawie spotkali się m. in. z Arturem Soboniem - Sekretarzem Stanu w Ministerstwie
Inwestycji i Rozwoju oraz Robertem Soszyńskim Zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy. Aktywny
udział w powyższych konsultacjach brał Andrzej Półrolniczak - Prezes Zarządu naszej Spółdzielni. To
przede wszystkim w Biurze Zarządu RSM „Praga”
powstały konkretne i najważniejsze propozycje nowelizacji - przygotowane przez pracowników Spółdzielni: Marka Bernata, Andrzeja Podkólińskiego (Dział
Gospodarki Nieruchomościami) oraz Łukasza Zaprawę
(Dział Członkowsko-Prawny). Proponowane przez
nas rozwiązania w większości zostały uwzględnione
w projekcie nowelizacji. Ponadto RSM „Praga” interweniowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konreklama

sumentów w sprawie stosowania przepisów o pomocy
publicznej. Szerzej o działalności RSM „Praga” w sprawie
napotykanych problemów przy wdrażaniu ustawy pisaliśmy w poprzednim numerze „Gazety eReSeM” (nr 01
(82) 2019 kwiecień, artykuł pt.: „Spółdzielnie czuwają i działają”, str. 3 i 4).
Kioski i warzywniaki już nie będą przeszkadzać
W nowelizacji ustawy „uwłaszczeniowej” Sejm dopuścił, aby przekształceniu podlegały również te
grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, na
których znajdują się garaże, budynki gospodarcze i inne
obiekty lub urządzenia budowlane o charakterze niemieszkalnym, jeżeli ich łączna powierzchnia użytkowa nie przekracza 30% wszystkich budynków. Oznacza, to w praktyce, że kioski, warzywniaki, małe pawilony handlowe, bannery reklamowe itp., posadowione na gruncie zabudowanym budynkiem mieszkalnym nie powinny stanowić przeszkody przy
przekształceniu tego gruntu. Istniało ryzyko, że
samorządy w każdym
takim przypadku będą
chciały blokować przekształcenie.
Jeżeli powierzchnia użytkowa obiektów/budynków
niemieszkalnych przekraczać będzie 30% powierzchni użytkowej wszystkich
budynków, przekształcenie
będzie możliwe dopiero,
po wyłączeniu z istniejącej
księgi
wieczystej
działki gruntu, zabudowanej budynkami/obiektami
niemieszkalnymi. Opłatę
z tytułu przekształcenia
będzie trzeba wówczas
uiścić dopiero po wydzieleniu gruntu - w ciągu 14
dni od otrzymania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. Jeżeli jednak wniesiona została opłata roczna z tytułu
użytkowania wieczystego,
opłatę przekształceniową
będzie trzeba wnieść do
dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło przekształcenie.
Pomoc de minimis już nie
taka straszna
Parlament,
uchwalając
nowelizację, przychylił
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się do stanowiska spółdzielców w zakresie składania
oświadczenia o uiszczaniu opłaty przekształceniowej
przez 99 lat wyłącznie w zakresie tej części nieruchomości, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki nowelizacji
będzie można wnosić odrębnie opłatę przekształceniową za część nieruchomości niewykorzystywanej
do działalności gospodarczej, czyli jednorazowo
z możliwością skorzystania z bonifikaty, oraz odrębnie za część „gospodarczą” nieruchomości. Dotychczas istniało ryzyko, że spółdzielnie będą traktowane
jako beneficjenci pomocy publicznej w związku
z przysługującym im całym udziałem w gruncie.
Spółdzielnie musiałyby wnieść opłatę przekształceniową w pełnej wysokości za cały udział, tj. do wartości rynkowej nieruchomości - mieszkańcy w praktyce nie mogliby skorzystać z bonifikat. Nowelizacja
eliminuje to zagrożenie. Dodatkowo UOKiK potwierdził, że w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej przez lokatora w mieszkaniu, kwestia
przekroczenia pomocy de minimis nie będzie brana
pod uwagę, jeżeli lokal ma funkcję mieszkaniową.
Mówiąc krótko, wszyscy mieszkańcy w pełni skorzystają z ulg związanych z przekształceniem przewidzianych w ustawie „przekształceniowej”, w tym
z 98% bonifikaty w Warszawie (w Markach od 90%
do 10%).
Opłata roczna za użytkowanie wieczyste
Ustawodawca uregulował również kwestię zaliczania
wniesionej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na poczet opłaty przekształceniowej. Jeżeli przed
wydaniem przez właściwy organ zaświadczenia dotychczasowy użytkownik wieczysty wniósł opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub
następne lata, opłaty te podlegać będą zaliczeniu z urzędu na poczet opłaty przekształceniowej. W przypadku
gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższałyby wysokość przekształceniowej, właściwy organ dokona, z urzędu, zwrotu nadpłaty
w terminie 30 dni licząc od dnia wydania zaświadczenia. Ta zmiana jest również odpowiedzą na zgłaszane
przez spółdzielców wątpliwości.
Czego nowelizacja nie objęła?
Niestety w ustawie pominięte zostały inne kwestie,
które zgłaszaliśmy Ministerstwu, zaś naszym zdaniem
powinny zostać uwzględnione. Przede wszystkim
wciąż brakuje przepisów umożliwiających przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
gruntu ustanowionego po 1 stycznia 2019 r. w wyniku
realizacji roszczeń związanych z regulacją stanu prawnego gruntów na rzecz spółdzielni.
Nowelizacja niestety nie uwzględnia przekształcenia
nieruchomości, na których znajdują się budynki gospodarcze, obiekty i urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z sąsiednich budynków mieszkalnych, a położone na
wyodrębnionym gruncie niezabudowanym budynkiem mieszkalnym. Spółdzielnie przez wiele lat zabudowywały tereny swoich osiedli mieszkaniowych
infrastrukturą towarzyszącą, która służy prawidłowemu i racjonalnemu korzystaniu z budynków mieszkalnych (np. drogi, parkingi, place zabaw, boiska
sportowe, tereny zieleni). Obiekty te często znajdują
się na wyodrębnionych nieruchomościach i w naszej
ocenie również powinny podlegać przekształceniu
z mocy prawa.
Łukasz Zaprawa

OSIEDLE
„JAGIELLOŃSKA”

A

naliza kosztów ciepła, zużytego w 2018 roku do
ogrzewania naszych mieszkań, potwierdziła stałą
tendencję spadkową tych kosztów.
Poniżej przedstawiamy tabele z kosztami ciepła za rok
2018, z zaznaczeniem kosztów w budynkach z ciepłomierzami lokalowymi, z podzielnikami i w budynkach bez
podzielników. W tabeli podane są faktyczne koszty zużytego ciepła, w przeliczeniu na m2 powierzchni miesięcznie.
Należy podkreślić, że dzięki trosce Spółdzielni o obniżenie
kosztów ciepła i dzięki prowadzonym pracom termomodernizacyjnym koszty zużycia ciepła są niskie. Warto
przypomnieć , że w roku 2000 zaliczka na c.o. w RSM
„Praga” wynosiła średnio 2,40 - 2,50 zł/m2 m-c, a było to
19 lat temu. Od tego czasu cena 1 GJ energii zużywanej do
ogrzewania wzrosła o ponad 300%. Koszty ciepła w tym
czasie w Spółdzielni nie tylko nie wzrosły, ale uległy obniżeniu. Jest to efekt przyjętej w Spółdzielni strategii i prowadzonych prac termomodernizacyjnych. Jest to z pewnością bardzo duży sukces Spółdzielni.
Koszty ciepła w roku 2018 w budynkach bez podzielników czy ciepłomierzy wahają się średnio w poszczególnych Osiedlach od 1,99 do 2,35 zł/m2 m-c. Na tle ogólnie niskich kosztów ciepła w budynkach bez podzielników czy ciepłomierzy, jeszcze mniej - i to znacznie płacą mieszkańcy budynków z podzielnikami i ciepłomierzami lokalowymi. Rekordzistą jest tu budynek
Św. Wincentego 40 - zbudowany w roku 1988, w którym koszty ciepła wynoszą średnio 1,08 zł/m2 m-c!
Należy podkreślić, że większość budynków Spółdzielni powstała w latach 1970-80, w technologii wielkiej płyty. Dla tego
typu budynków odnotowane koszty ciepła są bardzo niskie.
2018
koszt ogrzewania pobierana zaliczka na
[zł/m2 m-c]
c.o. [zł/m2 m-c]
budynki z ciepłomierzami lokalowymi
1,47
Ćmielowska 15
1,70
1,98
Ćmielowska 15a
2,00
1,74
A. Kamińskiego 6
2,00
1,62
A. Kamińskiego 8
2,00
budynki z ciepłomierza1,70
mi, wartość średnia
budynki z podzielnikami
Erazma z Zakroczymia 1
1,41
2,10
Erazma z Zakroczymia 2
1,24
2,10
Erazma z Zakroczymia 3
1,45
2,10
Erazma z Zakroczymia 4
1,18
1,60
Erazma z Zakroczymia 5
1,40
2,15
Erazma z Zakroczymia 6
1,26
2,10
Erazma z Zakroczymia 7
1,55
1,82
Erazma z Zakroczymia 8
1,35
1,87
Erazma z Zakroczymia 9
1,72
2,10
Erazma z Zakroczymia 13
1,51
1,87
Erazma z Zakroczymia 19
1,39
1,73
Erazma z Zakroczymia 21
1,33
1,70
budynki z podzielnikami
1,40
wartość średnia
budynki bez podzielników
2,11
2,46
wartość średnia
OSIEDLE
„ERAZMA”

2018
OSIEDLE
koszt
ogrzewania
pobierana zaliczka na
„KIJOWSKA”
[zł/m2 m-c]
c.o. [zł/m2 m-c]
budynki z ciepłomierzami lokalowymi
1,64
Białostocka 48
1,70
budynki z podzielnikami
Białostocka 9
1,50
2,10
Białostocka 11
1,36
2,00
Wiosenna 3
1,66
2,23
budynki z podzielnikami
1,51
wartość średnia
budynki bez podzielników
2,19
2,63
wartość średnia

OSIEDLE
„GENERALSKA”

koszt ogrzewania
[zł/m2 m-c]
budynki z ciepłomierzami lokalowymi
1,13
Remiszewska 1
budynki z podzielnikami
Askenazego 1
1,76
Askenazego 11
1,61
Gajkowicza 7
1,76
Gajkowicza 11
1,70
Janinówka 9
1,69
Janinówka 14
1,69
Mokra 2
1,47
Mokra 4
1,51
Remiszewska 7
1,96
Szczepanika 2
1,79
Zamiejska 7
1,42
Zamiejska 13
1,84
Zamiejska 17
1,60
Zamiejska 24
1,57
budynki z podzielnikami
1,67
wartość średnia
budynki bez podzielników
2,11
wartość średnia
MARKI 6 budynków
z podzielnikami

1,11 - 1,41

2018
pobierana zaliczka na
c.o. [zł/m2 m-c]
2,10
2,15
2,07
2,37
2,30
2,30
2,37
2,20
1,83
2,55
2,25
1,89
2,14
2,29
2,25

2,55
2,50

2018
koszt ogrzewania pobierana zaliczka na
[zł/m2 m-c]
c.o. [zł/m2 m-c]
budynki z ciepłomierzami lokalowymi
1,41
Myszkowska 33
1,90
budynki z podzielnikami
H. Junkiewicz 1
1,33
2,00
H. Junkiewicz 2b
1,57
1,83
H. Junkiewicz 10
1,43
1,95
H. Junkiewicz 12
1,86
2,29
Myszkowska 1a
1,52
2,00
Myszkowska 1b
1,63
2,00
P. Skargi 61
1,58
1,80
Radzymińska 97
1,31
1,64
Remiszewska 18
1,37
1,90
Remiszewska 20
1,45
1,84
Św. Wincentego 28
1,98
2,20
Św. Wincentego 32
1,48
2,10
Św. Wincentego 38
1,10
1,55
Św. Wincentego 40
1,08
1,55
budynki z podzielnikami
1,48
wartość średnia
budynki bez podzielników
1,99
2,50
wartość średnia
2018
OSIEDLE
koszt ogrzewania pobierana zaliczka na
„PORAJE”
2
[zł/m m-c]
c.o. [zł/m2 m-c]
budynki z ciepłomierzami lokalowymi
1,61
Ceramiczna 5
1,60
1,50
Ceramiczna 5a
1,60
1,57
Ceramiczna 7
1,60
1,35
Ceramiczna 9
1,60
1,43
Myśliborska 85 - 87
1,60
budynki z ciepłomierza1,49
mi wartość średnia
OSIEDLE
„TARGÓWEK”

budynki bez podzielników
wartość średnia

Osiedle

GENERALSKA

TARGÓWEK

JAGIELLOŃSKA
KIJOWSKA

ERAZMA

2,28

budynki z podzielnikami
Floriańska 14
Jagiellońska 1
Jagiellońska 2
Jagiellońska 3
Jagiellońska 5a
Jagiellońska 6
Jagiellońska 64

2018
koszt ogrzewania pobierana zaliczka na
[zł/m2 m-c]
c.o. [zł/m2 m-c]
2,19
2,73
1,90
1,97
2,36
2,41
1,82

budynki z podzielnikami
wartość średnia

2,20

budynki bez podzielników
wartość średnia

2,35

2,50
2,75
2,55
2,38
2,60
2,95
2,38

2,90

Opłaty za ciepło w budynkach z podzielnikami na
Os. Jagiellońska są wyższe niż na innych Osiedlach.
Wynika to z faktu, że są to budynki specyficzne, o rozbudowanych architektonicznie bryłach. Należy pamiętać, że koszty ciepła w tych budynkach przed montażem podzielników kształtowały się na poziomie znacznie powyżej 3,00 zł/m2 m-c.
Oszczędności, jakie daje stosowanie podzielników
(lub ciepłomierzy), które zachęcają mieszkańców do
racjonalnego gospodarowania ciepłem, jeszcze wyraźniej pokazuje tabela po prawej na samym dole
strony. Pokazujemy w niej przykłady bliźniaczych,
sąsiadujących ze sobą budynków o takich samych
parametrach technicznych, budowanych w tym samym czasie i o takim samym zakresie przeprowadzonych później prac termomodernizacyjnych. Widać,
że budynki z podzielnikami mają znacznie niższe
koszty zużycia ciepła, a tym samym ich mieszkańcy
płacą znacznie niższe opłaty za ciepło, niż podobne
budynki bez podzielników.

Dla przykładu, mieszkaniec budynku Białostocka 9
(budynek z podzielnikami) w mieszkaniu o powierzchni 60 m2 w ciągu roku płaci średnio o 475 zł mniej, niż
właściciel takiego samego mieszkania w budynku Białostocka 7 (bez podzielników). Różnica dla tych budynków wynosi 66 gr/m2 miesięcznie. Rocznie daje to
oszczędność właśnie w wysokości ok. 475 zł : 0,66 zł/m2
m-c x 12 m-cy x 60 m2 = 475,20 zł/rok. Także w innych budynkach, na innych Osiedlach, występują
podobne proporcje. Dla przykładu, różnica w kosztach ciepła pomiędzy budynkiem Remiszewska 18
(z podzielnikami) a Remiszewska 16 (bez podzielników) to średnio 0,45zł/m 2 m-c. Niestety, mieszkańcy
budynku Remiszewska 16 nie chcieli podzielników
i teraz płacą więcej.
Zachęcamy mieszkańców pozostałych budynków Spółdzielni do montażu podzielników. Jak widać, przynosi
to wymierne oszczędności w opłatach.
Agnieszka Haponiuk

2,65

średni koszt ogrzewania w 2018 r. [zł/m2 m-c]
budynki z podzielnikami lub
budynki bez podzielników lub
z ciepłomierzami lokalowymi
ciepłomierzy lokalowych
Askenazego 1
1,76
Askenazego 5
Askenazego 11
1,61
Askenazego 7
Zamiejska 7
1,42
Askenazego 9
Zamiejska 13
1,84
Zamiejska 5
Zamiejska 17
1,60
Zamiejska 9
Zamiejska 24
1,57
Zamiejska 15
Remiszewska 18
1,37
Remiszewska 16
Remiszewska 20
1,45
Jagiellońska 2
1,90
Jagiellońska 4
Białostocka 9
1,50
Białostocka 7
Białostocka 11
1,36
Erazma z Zakroczymia 2
1,24
Erazma z Zakroczymia 10
Erazma z Zakroczymia 4
1,18
Erazma z Zakroczymia 6
1,26
Erazma z Zakroczymia 8
1,35
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2,41
2,21
2,00
2,03
2,16
2,44
1,82

2,54
2,16
1,52
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RSM „Praga” przygotowała szeroką ofertę lokali usługowych zlokalizowanych w najatrakcyjniejszych
miejscach Targówka i Tarchomina.
Lokale idealnie dopasowane do prowadzenia biznesu.

N

osisz się z zamiarem zakupu lokalu? Szukasz tego
jedynego, najlepszego miejsca? Doskonale zdajesz
sobie sprawę, że za powodzenie Twojego biznesu odpowiada m.in. właściwie dobrany lokal usługowy.
Wiesz też, jak istotną rzeczą jest dobra lokalizacja
oraz właściwie dobrany metraż. Właśnie dlatego Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” przygotowała szeroką ofertę lokali usługowych w świetnie
zlokalizowanych i skomunikowanych punktach Targówka i Tarchomina.
Szukając najlepszego miejsca na lokal, warto postawić
na dynamicznie rozwijającą się dzielnicę, gdzie każdego roku przybywa nowych mieszkańców. To właśnie
Targówek i Tarchomin należą do najdynamiczniej rozwijających się dzielnic Warszawy. Warto tu zwrócić
uwagę na inwestycję Kamińskiego 1 i Erazma 2a na
Tarchominie oraz na Metro Targówek zlokalizowaną
w samym centrum Targówka. Są to miejsca gdzie
ciągle z racji intensywnej rozbudowy przybywają nowi
mieszkańcy, którzy mogą stać się Twoimi Klientami.
Lokale usługowe zlokalizowane na Tarchominie dostępne są z dwóch lokalizacjach - przy ul. Kamińskiego
1 oraz ul. Erazma z Zakroczymia 2a, natomiast na Targówku przy ul. Ossowskiego 11.
Mieszcząca się w sercu Targówka - dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Warszawy - inwestycja Metro Targówek to idealne miejsce, oferujące na sprzedaż lokale usługowe, będące podstawą do rozwoju własnego biznesu.
Inwestycja mieści się przy samej stacji metra, będącego
najważniejszym środkiem komunikacyjnym prężnie
rozwijającej się stolicy. Już w III kwartale tego roku
budynek zostanie oddany do użytkowania - dotyczy to
zarówno lokali jak i mieszkań, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony przyszłych mieszkańców, będących przyszłymi potencjalnymi klientami
usług mieszczących się na parterze budynku.

Inwestycja mieści się w samym centrum dużego osiedla, które w tej chwili zamieszkuje już blisko 125
tysięcy osób.

Myśliborska 114
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Powierzchnie lokali usługowych przy
ul. Ossowskiego 11 (inwestycja „Metro Targówek”)
Nr lokalu

Powierzchnia

U1
453,31
U2
421,52
U3
94,37
U4
94,37
SUMA
1064,95
Oferta do sprzedaży
B1
532,26
B2
260,94
SUMA
793,20
Oferta do wynajęcia
B1
525,45
B2
236,33

Rozmieszczenie
pow. na piętrach
P / IP
206,53 / 246,78
189,50 / 232,02
41,60 / 52,77
41,60 / 52,77
P/IP
85,19 / 447,07
84,27 / 152,06

81,98 / 443,47
84,27 / 152,06

Tarchomin, gdzie zlokalizowane są nasze dwie kolejne
inwestycje - Kamińskiego 1 oraz Erazma 2a - cieszy
się od kilku lat rosnącą popularnością wśród mieszkańców stolicy, którzy cenią sobie dobrą komunikację
z resztą Warszawy oraz jednocześnie specyficzną, kameralną atmosferę tej dzielnicy. Lokale usługowe i mieszkalne na sprzedaż na Tarchominie rozchodzą się więc
jak przysłowiowe „świeże bułeczki”, co powoduje, że
lokal usługowy na sprzedaż oferowany w naszych zasobach jest korzystną inwestycją zapewniającą osiągnięcie dużego zysku. Warszawa na wyciągnięcie ręki,
a jednocześnie szeroki target potencjalnych nowych
klientów zamieszkujących Białołękę powoduje, że lokale będą wyjątkowo korzystnym zakupem dla biznesu
szerokiego rodzaju. Każdy dostępny lokal usługowy
pozwala na wyjątkowo korzystne wyeksponowanie
oferowanych towarów oraz usług.

Powierzchnie lokali usługowych do sprzedaży
w budynku przy ul. Erazma z Zakroczymia 2a.
Nr lokalu
U5
U6
U7
U8
U9
U10
OPEN SPACE I piętro

Powierzchnia
29,13
28,77
24,80
23,43
41,78
33,39
421,25

Erazma z Zakroczymia 2a
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Ossowskiego 11

Nie bez znaczenia jest też fakt, iż nasze lokale usługowe wyposażone są w duże przeszklone witryny, a także
wejścia bezpośrednio od ulicy, dzięki czemu inwestorzy, decydujący się na zakup tych lokali, mogą liczyć
na szybkie przyciągnięcie klientów. Lokal użytkowy
w inwestycji Kamińskiego 1, Erazma 2a i Ossowskiego 11 jest zatem świetną inwestycją dla wszystkich
szukających możliwości zakupu, wynajmu czy dzierżawy tego typu przestrzeni oraz otwarcia w niej własnego
biznesu. Lokale usługowe to także możliwość swobodnej aranżacji wnętrza, co jest szczególne istotne dla
klientów chcących urządzić tutaj różnego rodzaju
przedsięwzięcia. Wszystkie budynki mają nowoczesną
bryłę i starannie wybraną kolorystykę. Atrakcyjne wymiary lokali powodują także, że możliwości stworzenia
tutaj wyjątkowego miejsca są szerokie i dają pole do
popisu projektantom wnętrz. Nasze inwestycje to także
miejsce idealne dla rozwoju biznesowego ze względu
na atrakcyjne otoczenie - łączące kameralność dzielnicy
z bliskością dynamicznego centrum Warszawy. Możliwość przyciągnięcia swoją ofertą biznesową szerokiego
targetu klientów jest więc niezwykle otwarta.
Lokal usługowy w naszych zasobach to idealne dla
Twojego biznesu!
lokalizacja w najatrakcyjniejszych punktach dzielnicy - Targówek i Tarchomin,
duże witryny, wejście bezpośrednio od ulicy,
ogólnodostępne miejsca parkingowe bezpośrednio
przed lokalami,
przy stacji metra / przystankach tramwajowych i autobusowych,
lokale o najbardziej pożądanych metrażach,
możliwość swobodnej aranżacji.
Więcej informacji na temat lokali usługowych dostępnych jest w Dziale Sprzedaży Mieszkań:
mieszkania@rsmpraga.pl
Tel. 22 517 20 02/08
Kom. 665 199 199
ul. Białostocka 11, 03-748 Warszawa
Joanna Golecka

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Praga”

Warszawa 2019 r.
1

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 R. (opracowanie)
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Z DZIAŁALNOŚCI W 2018 R.

R

ada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” swoją działalność opiera na podstawie: ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 wrzenia
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 okresie sprawozdawczym Prezydium odbyło 11
posiedzeń. W tym samym okresie na 10 posiedzeniach
plenarnych, Rada Nadzorcza podjęła 91 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 - 4 posiedzenia, ze względu na
poruszaną tematykę wszystkie posiedzenia odbyły się
wspólnie z Komisją Eksploatacyjno-Ekologiczną,
Komisję Eksploatacyjno-Ekologiczną - 7 posiedzeń.
Ze względu na poruszaną tematykę cztery z nich
odbyły się wspólnie z Komisją Rewizyjną,
Komisję Inwestycyjną - 4 posiedzenia Komisji Inwestycyjnej,
Komisję Członkowsko-Mieszkaniową - 2 posiedzenia,
Komisję Samorządowo-Społeczno-Statutową - która
odbyła w 2018 roku 4 posiedzenia.
Łącznie wszystkie Komisje odbyły 21 posiedzeń.
W 2018 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.
Rada Nadzorcza sprawowała nadzór i kontrolę nad działalnością gospodarczo-finansową Spółdzielni. Dokonano
uchwalenia planów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, opiniowania sprawozdań finansowych, ustalania stawek opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych
i użytkowych, 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 gara-
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ży, 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 2019 r. Dokonano
również zawarcia umowy o dofinansowanie i zabezpieczenie zwrotu środków z dofinansowania, z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w ramach Projektu POIS.01.03.02-00-0020/16
pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków RSM
„Praga” w Warszawie.”.
W sferze zainteresowań Rady znalazły się również
sprawy zadłużeń czynszowych oraz działania windykacyjne prowadzone przez Spółdzielnię.
W okresie sprawozdawczym za 2018 rok, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Eksploatacyjno-Ekologiczna rekomendowały Radzie Nadzorczej podjęcie uchwał w zakresie:
1. Przyjęcia sprawozdania finansowego Biura Zarządu
za 2017 rok.
2. Przyjęcia wykonania planu eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielni za 2017 rok.
3. Przyjęcia planu eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielni na 2019 rok.
4. Przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji w 2017
roku „Wieloletniego rzeczowego planu inwestycji
Spółdzielni w zakresie budownictwa mieszkaniowego na lata 2015-2019”.
5. Uchwalenia Planu działalności remontowej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” na rok 2019.
6. Uchwalenia planu eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielni na 2019 r.
7. Zmiany Uchwały nr 5/18 Rady Nadzorczej RSM
„Praga” z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia
„Zasad używania lokali i porządku domowego w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” w Warszawie.
8. Wyrażenia zgody na przejściowe angażowanie, będących w dyspozycji Spółdzielni środków finansowych,
na czasowe pokrycie kosztów realizacji prowadzonych przez Spółdzielnię zadań inwestycyjnych.
9. Rekomendowania XI Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.
10. Przyjęcia sprawozdania finansowego Biura Zarządu
za 2017 r.
11. Rekomendowania XI Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółdzielni w 2017 r.
12. Rekomendowania XI Walnemu Zgromadzeniu
udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
13. Rekomendowania XI Walnemu Zgromadzeniu ustalenia najwyższej sumy zobowiązań.
14. Rekomendowania XI Walnemu Zgromadzeniu zbycia nieruchomości.
15. Przyjęcia wykonania planu remontów nieruchomości Spółdzielni na 2017 r.
16. 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 2019 r.
17. Zmiany Uchwały nr 95/17 Rady Nadzorczej RSM
„Praga” w Warszawie z dnia 19.09.2017 r. w sprawie
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”, obowiązującej od dnia 1.05.2018 r.
18. Likwidacji odpisu na Fundusz Efektywności Energetycznej dla budynków RSM „Praga”.

19. Wprowadzenia zmian w Planie działalności remontowej
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” na rok
2018, przyjętym Uchwałą nr 100/2017 z dn. 24.10.2017 r.
20. 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 2019 r.
21. Przyjęcia zmiany w Regulaminie rozliczania ciepła
w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”, którego jednolity tekst stanowi załącznik do uchwały nr 196/2016
Rady Nadzorczej RSM „Praga” z dn.29.11.2016 r.
22. Przyjęcia zmian w „Regulaminie ruchu i parkowania
samochodów oraz korzystania z systemu płatnego parkowania na terenie Kolonii Kamińskiego - Ćmielowska”.
23. Wyrażenia zgody na przejściowe angażowanie, będących w dyspozycji Spółdzielni środków finansowych,
na czasowe pokrycie kosztów realizacji prowadzonych przez Spółdzielnię zadań inwestycyjnych.
24. Likwidacji odpisu na Fundusz Efektywności Energetycznej dla budynków RSM „Praga”.
25. Rozdziału środków finansowych uzyskanych z nadwyżki bilansowej (zysku netto) na działalności gospodarczej Spółdzielni za 2017 r. w części dotyczącej
środków przeznaczonych uchwałą nr 3/2018 XI Walnego Zgromadzenia RSM „Praga” na fundusz remontowy, na działalność eksploatacyjną Osiedli i Spółdzielni, na działalność społeczno-oświatowo-kulturalną
Spółdzielni w 2018 r. oraz rozliczenia środków finansowych z działalności inwestycyjnej w ramach nadwyżki przychodów nad kosztami za 2017 r.
26. Wyrażania pozwoleń na obciążenie nieruchomości będących w zasobach Spółdzielni, związanych z przebudową
sieci ciepłowniczej, energetycznej lub telekomunikacyjnej.
27. Wyrażenia zgody na zbycie na rzecz m. st. Warszawy nakładów przysługujących RSM „Praga”, związanych z wybudowaniem na działce nr 46/1 z obrębu 4-03-05 części budynków przy ul. Myśliborskiej
85 i 85A i infrastruktury towarzyszącej.
28. Wyrażenia zgody na nabycie przez RSM „Praga”
od m. st. Warszawy zabudowanej nieruchomości
gruntowej (nakłady + grunt) położonej w Warszawie przy ul. Myśliborskiej 85 i 85A, o po-wierzchni
224 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 46/1 z obrębu 4-03-05, objętej
księgą wieczystą nr WA3M/00442022/8.”.
29. Wyrażenia zgody na czasowe przekazanie przez
Zarząd RSM „Praga” ze środków remontowych
Spółdzielni, zaewidencjonowanych na rachunku
Biura Zarządu, kwoty w wysokości 1 500 000,00 zł
na rachunek Administracji Osiedla „Jagiellońska”
w celu zasilenia środków remontowych nieruchomości Jagiellońska 64 oraz nieruchomości Jagiellońska 1,
3, 5 oraz ustalenia harmonogramu ich zwrotu.
30. Wyrażenia zgody na czasowe przekazanie przez Zarząd RSM „Praga” ze środków remontowych Spółdzielni, zaewidencjonowanych na rachunku Biura Zarządu, kwoty w wysokości 1 500 000,00 zł na rachunek Administracji Osiedla „Targówek” w celu zasilenia środków remontowych nieruchomości Prałatowska
2, 4, 5, 6, 8 oraz ustalenia harmonogramu ich zwrotu.
31. Wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości.
32. Wyrażenia zgody na obciążenie prawa użytkowania
wieczystego gruntu.
W zakresie gospodarki nieruchomościami Spółdzielni
w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza monitorowała realizację planów rzeczowych działalności remontowej
zasobów mieszkaniowych. Zgodnie z przyjętą w 2015 r.
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strategią remontową RSM „Praga” na lata 2015-2019,
kontynuowano procesy termomodernizacji budynków,
w tym ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów, modernizacje lub regulacje instalacji centralnego ogrzewania.
Rada Nadzorcza, uwzględniając interesy Spółdzielni,
wyraziła zgodę na obciążenie niektórych nieruchomości udostępniając zainteresowanym firmom grunty pod
budowę lub przebudowę sieci ciepłowniczych, elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych.

II. INWESTYCJE
Komisja Inwestycyjna Rady Nadzorczej sprawowała nadzór
i kontrolę nad procesami inwestycyjnymi oraz opiniowała
zamierzenia inwestycyjne pod kątem finansowania, jakości
wykonawstwa inwestycji i terminów realizacji robót.
W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia Komisji Inwestycyjnej.
Na posiedzeniach Komisji rozpatrywano bieżące sprawy
dotyczące poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz
ustalano dalsze postępowanie dotyczące ich realizacji.
W 2018 roku Komisja Inwestycyjna rekomendowała
Radzie Nadzorczej podjęcie niżej wymienionych uchwał
związanych z inwestycjami mieszkaniowymi prowadzonymi przez Spółdzielnię, których podjęcie było niezbędne z punktu widzenia właściwej realizacji zadań:
1. Przyjęcia „Planu zadań inwestycyjnych Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” na 2018” (Uchwała
Rady Nadzorczej nr 07/18 z dnia 27.02.2018 r.).
2. 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 08/18 z dnia 27.02.2018r.).
3. Przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji w 2017 r.
„Wieloletniego rzeczowego planu inwestycji Spółdzielni w zakresie budownictwa mieszkaniowego
na lata 2015-2019” (Uchwała Rady Nadzorczej
nr 14/18 z dnia 27.03.2018 r.).
4. Rekomendowania XI Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najwyższej sumy
zobowiązań (Uchwała Rady Nadzorczej nr 24/18
z dnia 25.04.2018 r.).
5. Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości objętych
księgami wieczystymi o numerach WA3M/00403021/6,
WA3M/00403022/3, WA3M/00497185/8, służebnością
przesyłu na rzecz Spółki pod firmą Veolia Energia
Warszawa S.A. w związku z budową przyłącza sieci
ciepłowniczej do budynku położonego przy ul. Myśliborskiej 114 w Warszawie (Uchwała Rady Nadzorczej nr 67/18 z dnia 24.09.2018 r.).
6. Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości objętych
księgami wieczystymi o numerach WA3M/00403021/6,
WA3M/00403022/3, WA3M/00497185/8, służebnością
przesyłu na rzecz Spółki pod firmą Orange Polska S.A.
w związku z budową sieci telekomunikacyjnej z przyłączami do budynków położonych przy ulicach A. Kamińskiego 1 i Myśliborskiej 114 w Warszawie (Uchwała
Rady Nadzorczej nr 68/18 z dnia 24.09.2018 r.).
7. Wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości opisanej
w księdze wieczystej nr WA3M/00277243/5 służebnością przesyłu na rzecz spółki pod firmą innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w związku z budową energetycznej linii
kablowej do projektowanego wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Witebskiej 4 w Warszawie
(Uchwała Rady Nadzorczej nr 69/18 z dnia 24.09.2018 r).
W okresie sprawozdawczym zostały rozstrzygnięte
przetargi i konkursy:
1. na wykonanie robót polegających na usunięciu kolizji elektroenergetycznej (etap II - docelowa stacja

transformatorowa) przy ulicy Piotra Skargi 54
(obecnie Ossowskiego 11) w Warszawie,
2. przetarg ograniczony na dokończenie realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcjami handlowo-usługowo-biurowymi i garażem podziemnym,
niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Piotra Skargi 54 w Warszawie,
3. konkurs na wykonanie rozbiórek budynków administracyjnych i warsztatowych oraz obiektów towarzyszących
wg dokumentacji-projektu rozbiórki budynków przy
ul. Witebska 4 w Warszawie na działce ewidencyjnej nr
62/1, 62/3, 61/1, 58/28 w obrębie 4-10-12 w Warszawie.
Podstawą postępowań przetargowych był „Regulamin przeprowadzania przetargów w RSM „PRAGA” związanych
z działalnością inwestycyjną w sytuacjach, które nie wymagają stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych”.

III. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE
W okresie sprawozdawczym Komisja CzłonkowskoMieszkaniowa opiniowała indywidualne wystąpienia
członków Spółdzielni RSM „Praga” oraz omawiała
projekty uchwał kierowanych do Rady Nadzorczej
w następujących sprawach:
1. Wystąpienia byłych członków kierowane do Rady
Nadzorczej o uchylenie uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - 7 spraw.
2. Opiniowanie propozycji zmian do statutu, uchwał
Rady Nadzorczej w sprawie określenia liczby części
XI Walnego Zgromadzenia RSM „Praga” oraz przyjęcia wniosków Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowej RP z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2013-2014.
3. Komisja opiniowała podjęcie Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zasad przetargów na zbycie odrębnej
własności lokalu, po wygaśnięciu prawa do lokalu.

IV.
ZAGADNIENIA
ORGANIZACYJNE,
SAMORZĄDOWE I STATUTOWE. DZIAŁALNOŚĆ
SPOŁECZNO-OŚWIATOWOKULTURALNA
Rada Nadzorcza, podejmując stosowne decyzje korzystała z opinii i wniosków Komisji SamorządowoSpołeczno-Statutowej, mającej wpływ na działalności
organów samorządowych Spółdzielni.
W okresie sprawozdawczym Komisja SamorządowoSpołeczno-Statutowa rekomendowała Radzie Nadzorczej podjęcie uchwał w sprawach:
1. Określenia liczby części XI Walnego Zgromadzenia
RSM „Praga” w 2018 r. i zasady zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części.
2. Przyjęcia i rekomendowania XI Walnemu Zgromadzeniu RSM „Praga” wniosków Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej RP z dnia
19.06.2017 roku przeprowadzonej lustracji pełnej
działalności Spółdzielni za lata 2013-2014.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian
do „Regulaminu udostępniania członkom Spółdzielni dokumentów RSM „Praga” w Warszawie, przyjętego uchwałą nr 125/07 Rady Nadzorczej RSM
„Praga” z dnia 13.10.2007 r., zmienionego uchwałą
nr 287/11 Rady Nadzorczej z dnia 20.12.2011 r.”.
4. Rekomendowania XI Walnemu Zgromadzeniu
przyjęcia zmian do Statutu.
5. Rekomendowania XI Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
Ponadto na posiedzeniach w 2018 roku Komisja omawiała następujące sprawy:
1. Przebieg Jarmarku Świątecznego oraz imprez choinkowych w klubach osiedlowych.

2. Przebieg akcji „Zima w mieście 2018 r.” w klubach
osiedlowych RSM „Praga”.
3. Planowane imprezy sportowe i turnieje w 2018 r.
4. Przygotowania do organizacji festynu z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w 2018 r.
5. Przebieg akcji „Lato w mieście” w RSM „Praga”.
6. Propozycje programowych działalności klubów
w sezonie 2018/2019.
7. Przedstawienie propozycji imprez choinkowych
w klubach osiedlowych w sezonie 2018/2019.
Komisja monitorowała sposób realizacji postulatów
i opinii zgłoszonych podczas trwania obrad XI Walnego
Zgromadzenia RSM „Praga”.

W zakresie działalności społeczno-kulturalnej działania
Komisji dotyczyły głównie pracy klubów osiedlowych
w RSM „Praga”. Zaopiniowano programy klubów
w roku szkolnym 2018/2019. We wszystkich klubach
osiedlowych działają sekcje plastyczne, a zajęcia prowadzone są na coraz wyższym poziomie. W Osiedlu
„Targówek” siedemnasty rok działa sekcja zapaśnicza
dla dzieci i młodzieży. W Osiedlu „Generalska” szesnasty rok działa dziecięca sekcja karate. Od wielu lat
w Osiedlach „Poraje” i „Generalska” działają pracownie
modelarskie. Działa również modelarnia, 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.
W prowadzonej działalności społeczno-oświatowokulturalnej bardzo dobrze układała się współpraca
z władzami samorządu Dzielnic m.st. Warszawy Pragi
Północ, Białołęki oraz Targówka.
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 dwunasty Wielkanocne Spotkanie
Dzieci i Młodzieży Targówka. Wśród dzieci, które wzięły udział w imprezie, rozdano 360 paczek.
Ponadto wspólnie z Urzędami Dzielnic Praga Północ
i Targówek zostały zorganizowane imprezy plenerowe
z okazji Dnia Dziecka, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci mieszkańców. Impreza z okazji Dnia
Dziecka organizowana była także w Osiedlu „Poraje”.
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.
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.
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Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie kluby osiedlowe
integrują środowisko seniorów, umożliwiając prowadzenie działalności kół emerytów.

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

Rada Nadzorcza wyraża podziękowanie Zarządowi
oraz pracownikom Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” za owocną współpracę w 2018 roku.

Wszystkie działania, które nadzorowała Komisja
w imieniu Rady Nadzorczej, wspierane były środkami
finansowymi Biura Zarządu Spółdzielni.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca przedstawiciele
Rady Nadzorczej pełnili dyżur, przyjmując członków
spółdzielni w ich indywidualnych sprawach.

Załączniki do niniejszego Sprawozdania zawierają imienne
składy osobowe Rady Nadzorczej i komisji problemowych.

* * *

Szczegółowe informacje dotyczące prac poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej w roku 2018 zawarte są
w ich sprawozdaniach.

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

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.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

/-/ Barbara Ślesicka

/-/ Roman Lulis
Załącznik nr 2 do Sprawozdania Rady Nadzorczej RSM „Praga”

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

4

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

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Rady Nadzorczej RSM „Praga”

Lp. Nazwisko i Imię

Funkcja

Osiedle

1.

Lulis Roman

Przewodniczący

Poraje

2.

Łabędż Krystyna

Zastępca Przewodniczącego

Kijowska

3.

Klimaszewski Dariusz

Zastępca Przewodniczącego

Targówek

4.

Ślesicka Barbara

Sekretarz

Jagiellońska

5.

Borucki Wiesław

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kijowska

6.

Łukasiak Zygmunt

7.

Ogórek Krzysztof

8.

Woźniakowski Andrzej

9.

Wójcik Zuzanna Ewa

Przewodniczący Komisji
Eksploatacyjno-Ekologicznej
Przewodniczący Komisji
Inwestycyjnej
Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Społeczno-Statutowej
Przewodniczący Komisji
Członkowsko-Mieszkaniowej

Targówek

Erazma

Poraje

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

15. Haraburda Ewa

Członek

Kijowska

16. Hasior Anna

Członek

Generalska

Kozłowska-Kasperska
Żywia

Członek

Jagiellońska

18. Pawlikowska Barbara

Członek

Poraje

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

17.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte na posiedzeniu
plenarnym Rady Nadzorczej RSM „Praga” w dniu
27.03.2019 roku.

RADA NADZORCZA RSM „PRAGA”
składy Komisji Problemowych
KADENCJA 2016 (II półrocze) - 2019 (I półrocze)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nazwisko i imię

Funkcja
Komisja Rewizyjna
Borucki Wiesław
Przewodniczący
Rutkowski Kazimierz
Zastępca Przewodniczącego
Dąbrowski Marian
Członek
Klimaszewski Dariusz
Członek
Strzelecki Paweł
Członek
Ślesicka Barbara
Członek
Woźniakowski Andrzej
Członek
Wójcik Zuzanna Ewa
Członek
Wrocińska Jolanta
Członek
Nazwisko i imię
Funkcja
Komisja Eksploatacyjno-Ekologiczna
Łukasiak Zygmunt
Przewodniczący
Kozłowska-Kasperska Żywia Zastępca Przewodniczącego
Łabędż Krystyna
Sekretarz
Bąk Krzysztof
Członek
Borucki Wiesław
Członek
Dąbrowski Marian
Członek
Hasior Anna
Członek
Ogórek Krzysztof
Członek
Zaborek Witold
Członek
Nazwisko i imię
Funkcja
Komisja Samorządowo-Społeczno-Statutowa
Woźniakowski Andrzej
Przewodniczący
Hasior Anna
Zastępca Przewodniczącego
Domżała Józef
Sekretarz
Hanak Zofia
Członek
Haraburda Ewa
Członek
Łabędż Krystyna
Członek
Ślesicka Barbara
Członek
Rodziewicz Grażyna
Członek
Wrocińska Jolanta
Członek
Nazwisko i imię
Funkcja
Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa
Wójcik Zuzanna Ewa
Przewodniczący
Hanak Zofia
Zastępca Przewodniczącego
Kozłowska-Kasperska Żywia Sekretarz
Bednarska Tatiana
Członek
Haraburda Ewa
Członek
Pawlikowska Barbara
Członek
Rodziewicz Grażyna
Członek
Rutkowski Kazimierz
Członek
Nazwisko i imię
Funkcja
Komisja Inwestycyjna
Ogórek Krzysztof
Przewodniczący
Domżała Józef
Zastępca Przewodniczącego
Bednarska Tatiana
Sekretarz
Bąk Krzysztof
Członek
Klimaszewski Dariusz
Członek
Łukasiak Zygmunt
Członek
Pawlikowska Barbara
Członek
Rutkowski Kazimierz
Członek
Strzelecki Paweł
Członek
Zaborek Witold
Członek

Osiedle
Kijowska
Generalska
Generalska
Targówek
Kijowska
Jagiellońska
Poraje
Generalska
Erazma
Osiedle
Targówek
Jagiellońska
Kijowska
Kijowska
Kijowska
Generalska
Generalska
Erazma
Poraje
Osiedle
Poraje
Generalska
Generalska
Targówek
Kijowska
Kijowska
Jagiellońska
Targówek
Erazma
Osiedle
Generalska
Targówek
Jagiellońska
Członkowie Oczek.
Kijowska
Poraje
Targówek
Generalska
Osiedle
Erazma
Generalska
Członkowie Oczek.
Kijowska
Targówek
Targówek
Poraje
Generalska
Kijowska
Poraje
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁDZIELNI W 2018 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 2017 r., poz. 1560 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 2018 r. pracował w składzie:
1. Andrzej Półrolniczak - Prezes Zarządu Spółdzielni,
2. Ryszard Zarański
- Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Inwestycji,
3. Anna Dobosz
- Członek Zarządu.
W roku 2018 osiągnięty został wynik finansowy brutto
(zysk brutto) w wysokości 31 191 651,28 zł. Spółdzielnia
na dzień 31.12.2018 r. posiadała środki pieniężne w wysokości 43 352 867,94 zł. Dodatkowo Spółdzielnia posiada
środki pieniężne w wysokości 13 603 300,00 zł przekazane
na oprocentowany rachunek lokacyjny, które są kaucją
zabezpieczającą kredyty bankowe zaciągnięte na realizację
inwestycji mieszkaniowych. Liczby te wskazują na bardzo
dobry stan finansowo-gospodarczy 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 2018 opłaty te nieznacznie wzrosły, a ich wzrost
był poniżej inflacji.
Spółdzielnia, dbając o właściwy stan techniczny budynków i Osiedli, corocznie przeznacza na prace remontowe znaczne środki finansowe. W roku 2018 wykonano
remonty za kwotę 34 412 975,25 zł, a więc wyższą
o 1 484 419,72 zł w stosunku do roku 2017. 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.
Realizowanych jest także coraz więcej remontów 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 wzrost opłat ustalanych
przez Urząd Miasta tj. opłat z tytułu użytkowania wieczystego i podatku od nieruchomości. Na wysokość
opłat znaczący wpływ mają również ceny zewnętrznych dostawców mediów. W roku 2018, po raz pierwszy od kilku lat, nie było znaczących podwyżek mediów. Mimo, że opłaty nie wzrastają, to 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 wnoszą coraz wyższe opłaty zewnętrzne.
W 2018 r. Spółdzielnia kontynuowała działalność inwestycyjną. Spółdzielnia cały czas prowadzi budowę
nowych mieszkań.

dzielni Mieszkaniowej „Praga” z siedzibą w Warszawie
ul. Białostocka 11 a Firmą audytorską „TAKSA-AB”
Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. A. Mickiewicza
63 lok. 205 na podstawie wyboru audytora dokonanego
uchwałą nr 105/17 Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” z dnia 28.11.2017 r.
Badaniem objęto księgi rachunkowe i dokumentację księgowo-finansową za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Zbiorcze sprawozdanie finansowe RSM „Praga” za 2018
rok sporządzone zostało na podstawie sprawozdań finansowych siedmiu jednostek, które uzyskały pozytywne opinie
o ich sporządzeniu i prawidłowym wykazaniu danych.
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę: 653 879 277,71 zł
Nadwyżka przychodów nad kosztami z gospodarki zasobami
mieszkaniowymi w 2018 roku wynosiła: 23 245 545,92 zł
Zysk netto z działalności gospodarczej w 2018 roku
stanowił kwotę:
6 133 436,25 zł
Rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zwięk-

WYNIK FINANSOWY SPÓŁDZIELNI ZA 2018 R. PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA:

Lp.

Jednostka
organizacyjna

Wynik GZM

Wynik
na działalności
gospodarczej
brutto

Podatek
dochodowy
za 2018 r.

TABELA nr 1
Wynik
na działalności
gospodarczej
netto

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

1
1.

2
Kijowska

3
4 595 567,84

4
1 895 910,53

5
393 547,40

6
1 502 363,13

7
6 097 930,97

2.

Generalska

2 618 091,47

968 860,84

320 381,29

648 479,55

3 266 571,02

3.

Targówek

2 273 748,26

34 642,56

38 993,25

- 4 350,69

2 269 397,57

4.

Poraje

4 038 429,44

1 357 668,27

303 254,23

1 054 515,04

5 092 843,48

5.

Erazma

2 301 898,42

-270 158,23

0,00

- 270 158,23

2 031 740,19

6.
7.

Jagiellońska
Biuro Zarządu

- 15 687,89
7 417 810,49

677 887,89
3 296 981,39

112 521,06
659 659,77

565 366,83
2 637 321,62

549 678,94
10 055 132,11

8.

Spółdzielnia

23 229 858,03

7 961 793,25

1 828 357,00

6 133 436,25

29 363 294,28

Rozdział II
Finanse i gospodarka Spółdzielni w 2018 r.
1. Wynik finansowy Spółdzielni za 2018 r.
Spółdzielnia za 2018 r. osiągnęła bardzo dobre wyniki
finansowe zarówno w zakresie gospodarki zasobami
mieszkaniowymi, jak i na działalności gospodarczej.
Razem Spółdzielnia osiągnęła wynik brutto w kwocie
31 191 651,28 zł, a po odprowadzeniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 828 357,00 zł
- wynik netto wyniósł 29 363 294,28 zł.

1.1. Wynik na działalności eksploatacyjnej
Działalność eksploatacyjna Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2018 rok zamknęła się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 23 229 858,03 zł. Nadwyżka ta została wykazana
w rachunku zysków i strat jako zmniejszenie zysku brutto i przeniesiona do rozliczenia w następnym okresie.
1.2. Wynik na działalności gospodarczej
Spółdzielnia uzyskała na działalności gospodarczej
zysk brutto w kwocie 7 961 793,25 zł, a po odliczeniu
podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości
1 828 357,00 zł, osiągnęła zysk netto w wysokości
6 133 436,25 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych za 2018 rok
został przekazany do Urzędu Skarbowego.
Wynik finansowy za 2018 r. przedstawia tabela nr 1.
2. Informacja ogólna o sprawozdaniu finansowym
Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 18 grudnia 2017 roku pomiędzy Zarządem Robotniczej Spół-

szenie stanu środków o kwotę:
7 884 848,37 zł
W strukturze aktywów największą pozycję stanowią
aktywa trwałe 81,05%, natomiast aktywa obrotowe
stanowią 18,95% 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 78,87 % sumy pasywów.
3. Aktywa trwałe
Bilans otwarcia - 01.01.2018 r.
Bilans zamknięcia - 31.12.2018 r.

565 773 268,84 zł
530 262 775,38 zł

Aktywa trwałe ogółem w stosunku
do 2017 r. zmniejszyły się o
35 510 493,46 zł
głównie w następujących pozycjach bilansu:
I. Wartości niematerialne i prawne
zwiększyły się z tytułu zakupu nowych
wartości niematerialnych i prawnych,
a zmniejszyły się z tytułu likwidacji
nieużytkowanego oprogramowania
komputerowego oraz z tytułu naliczonej
rocznej amortyzacji
15 638,70 zł
II. Rzeczowe Aktywa Trwałe,
- 4 575 904,10 zł
w tym:
1) Grunty, w tym prawo użytkowania
wieczystego
- 1 766 061,40 zł
- uległy zmianie z tytułu:
wyksięgowanie z ewidencji wartości gruntu w związku ze sprzedażą lokali i miejsc postojowych w zrealizowanych inwestycjach oraz ustanawianiem odrębnej
własności lokali spółdzielczych,
rocznego umorzenia wieczystego użytkowania gruntów.
2) Budynki zmniejszyły się o wyksięgowaną
z ewidencji wartość lokali w związku
z przeniesieniem własności lokali oraz
o naliczone umorzenie za 2018 rok
- 3 185 067,32 zł

5
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3) Urządzenia techniczne i maszyny uległy
zwiększeniu z tytułu zakupu nowych urządzeń
technicznych i maszyn a zmniejszeniu w związku
z likwidacją zużytych środków trwałych niskocennych
oraz z tytułu naliczonej rocznej amortyzacji - 62 626,58 zł
4) Środki transportu uległy zmniejszeniu
z tytułu zdjęcia z ewidencji samochodu
oraz z tytułu naliczonej rocznej amortyzacji - 38 825,11 zł
5) Pozostałe środki trwałe uległy
zwiększeniu w związku z zakupem nowych
środków, a zmniejszeniu w związku
z likwidacja zużytych środków trwałych
oraz naliczonej rocznej amortyzacji
- 5 271,13 zł
6) Środki trwałe w budowie uległy zwiększeniu
z tytułu poniesionych nakładów na
przygotowanie inwestycji mieszkalnych 481 947,44 zł
III.Należności długoterminowe uległy
zmniejszeniu z tytułu spłaty odsetek od
kredytów długoterminowych tzw. „starego
portfela” i KFM oraz w związku z dokonanym
umorzeniem odsetek przez bank na podstawie
art. 10a Ustawy z dnia 30 listopada 1995 r.
„o pomocy państwa w spłacie niektórych
kredytów mieszkaniowych…”
- 31 475 728,96 zł
IV.Inwestycje długoterminowe uległy
zwiększeniu z tytułu ulokowania środków
na oprocentowanych rachunkach
lokacyjnych
3 313 333,34 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
uległy zmniejszeniu z tytułu spłaty
kredytów finansujących remonty
rozliczane w czasie
- 2 787 832,44 zł
Lp.

Wyszczególnienie

1
A

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
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

I

II

1.

a)

b)

c)

d)

e)

2.
III
IV
V
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Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
oraz inwestycji długoterminowych i długoterminowych
rozliczeń m/o kosztów, zawierający stan tych aktywów na
początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia
z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy z uwzględnieniem amortyzacji przedstawia tabela numer 2.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami)
i w oparciu o uchwałę Zarządu Nr 26/2018 z dnia 05.10.2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej rzeczywistego stanu aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 r.
w RSM „Praga” oraz powołania Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej, została przeprowadzona inwentaryzacja.
Rozliczenie inwentaryzacji nie wykazało różnic remanentowych.
Sporządzono również protokół weryfikacji środków
trwałych w budowie, który na dzień 31.12.2018 r. wykazuje wartość 4 304 981,72 zł.
4. Należności długoterminowe
Stan na dzień 01.01.2018 r.

31 951 519,00 zł

Zwiększenia w 2018 roku
6 472 934,63 zł
naliczone odsetki bieżące, waloryzacja
od kredytów tzw. „starego portfela”
naliczone odsetki od kredytów KFM

Stan na
01.01.2018 r.
3

Zmiany w ciągu roku
Zwiększenie
Zmniejszenie
4
5

TABELA nr 2
Stan na
31.12.2018 r.
6

937 031 559,79
371 258 290,95
565 773 268,84

16 194 584,74
12 917 306,23
3 277 278,51

41 760 964,37
2 634 587,50
39 126 376,87

911 465 180,16
381 541 009,68
529 924 170,48

515 381,72
489 532,63
25 849,09

48 592,75
32 954,05
15 638,70

174 365,90
174 365,90
0,00

389 608,57
348 120,78
41 487,79

884 264 249,55
370 768 758,32
513 495 491,23

12 832 658,65
12 884 352,18
-51 693,53

6 984 432,17
2 460 221,60
4 524 210,57

890 112 476,03
381 192 888,90
508 919 587,13

880 441 215,27
370 768 758,32
509 672 456,95

12 350 711,21
12 884 352,18
-533 640,97

6 984 432,17
2 460 221,60
4 524 210,57

885 807 494,31
381 192 888,90
504 614 605,41

94 598 794,75
17 053 595,33
77 545 199,42

276 251,00
873 254,30
-597 003,30

1 422 842,37
253 784,27
1 169 058,10

93 452 203,38
17 673 065,36
75 779 138,02

776 997 624,33
345 422 193,62
431 575 430,71

12 013 121,18
11 843 120,63
170 000,55

5 314 793,69
1 959 725,82
3 355 067,87

783 695 951,82
355 305 588,43
428 390 363,39

7 754 639,30
7 358 098,54
396 540,76

57 562,07
120 104,05
-62 541,98

206 266,47
206 188,87
84,60

7 605 934,90
7 272 020,72
333 914,18

747 746,59
622 083,18
125 663,41

0,00
38 825,11
-38 825,11

8 239,43
8 239,43
0,00

739 507,16
652 668,86
86 838,30

342 410,30
312 787,65
29 622,65
3 823 034,28
31 475 728,96
10 289 966,66
10 486 232,90

3 776,96
9 048,09
-5 271,13
481 947,44
0,00
3 313 333,34
0,00

32 290,21
32 290,21
0,00
0,00
31 475 728,96
0,00
2 787 832,44

313 897,05
289 545,53
24 351,52
4 304 981,72
0,00
13 603 300,00
7 698 400,46

Zmniejszenia w 2018 roku
spłacone odsetki o kredytów tzw. „starego
portfela”, kredytów KFM, umorzona
waloryzacja
6 455 223,88 zł
umorzenia odsetek od kredytów
„starego portfela”
32 637 373,64 zł
Stan na dzień 31.12.2018 r.
strona WN
42 264,11 zł
strona MA
707 408,00 zł
z tego:
wykazano w bilansie jako należności
długoterminowe
0,00 zł
wykazano w bilansie jako należności
krótkoterminowe
42 264,11 zł

Saldo Ma konta 206 w wysokości 707 408,00 zł wykazano w bilansie jako zobowiązanie do rozliczenia z tytułu kredytów i odsetek.
Zwiększenia w roku 2018 dotyczą naliczonych przez
banki odsetek od kredytów w okresie spłaty.
Zmniejszenia w roku 2018 obejmują m.in. faktyczne
spłaty dokonane przez lokatorów posiadających zadłużenie z tytułu kredytu i części odsetek oraz umorzenia
dokonane przez Bank.
Zmniejszenia obejmują następujące tytuły:
wykup odsetek od budżetu w 2018 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,
umorzenia odsetek budżetowych na podstawie art.
10a ustawy,
spłata odsetek skapitalizowanych od kredytu KFM budynek nr 2 ul. Myśliborska 87, Ceramiczna 5A budynek nr 3, Ceramiczna 5 budynek nr 4 i Myszkowska 33.
Spółdzielnia w związku z systematyczną i terminową
spłatą kredytów tzw. „starego portfela” nabyła w dniu
31.12.2017 r. uprawnienia do umorzenia pozostałego do
spłaty zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek
oraz z tytułu przejściowego wykupu odsetek. Stosownie
do treści art. 10a ust. 1 Ustawy z dnia 30 listopada 1995 r.

o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz
refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
(Dz. U. z dnia 31.10.2016 r. poz. 1779) Bank umorzył
w ciężar budżetu państwa pozostałe z w/w tytułu zadłużenie, które wyniosło łącznie 32 634 373,64 zł.
5. Aktywa obrotowe
Wyroby gotowe w kwocie 4 900 110,73 zł stanowią
niesprzedane lokale mieszkalne i użytkowe oraz miejsca
postojowe w garażach, znajdujące się w budynkach:
przy ul. Namysłowskiej 6 C - 9 lokali usługowych
oraz 28 miejsc postojowych w garażu, które stanowią kwotę - 3 001 776,62 zł,
przy ul. Okólnej 24 - jeden lokal usługowy i 85
miejsc postojowych w garażu, które stanowią kwotę
1 536 920,01 zł, 47 lokali mieszkalnych oraz 47
miejsc postojowych w garażu, o łącznej wartości 12 013 121,18 zł, które przeznaczone są na wynajem
długoterminowy, zostały przeniesione na środki trwałe,
przy ul. Remiszewskiej 17 - jeden lokal usługowy, 4 miejsca postojowe w garażu, stanowią kwotę 361 414,10 zł.
Produkty w toku w kwocie 53 009 280,53 zł stanowią
wartość nakładów poniesionych na następujące zadania
inwestycyjne, które są w realizacji:
Piotra Skargi 54
27 799 545,56 zł
Kamińskiego róg Myśliborskiej
19 427 667,02 zł
Pawilon Erazma
5 782 067,95 zł
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6. Zadłużenia czynszowe i windykacja
W 2018 roku kontynuowano działania windykacyjne
w wyniku, których skierowano do Sądu 796 spraw na
kwotę 2 203 992 zł. Sprawy po uzyskaniu tytułu wykonawczego, kierowane są do egzekucji komorniczej. Również konsekwentnie windykowane są należności z postępowań kierowanych do sądów w latach poprzednich.

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 dziewięciu przypadkach dłużnicy spłacili zadłużenie i ponownie uzyskali tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.

6.1. Zadłużenia czynszowe
Zadłużenia czynszowe w Spółdzielni na dzień
31.12.2018 r. powyżej jednego miesiąca, według ewidencji księgowej, wyniosły 13 273 988 zł i uległy
zmniejszeniu w porównaniu do 2017 roku o 336 228 zł.

W 2018 roku na potrzeby wykonania eksmisji z prawem
do lokalu socjalnego Urzędy Dzielnic wskazały 2 lokale
socjalne (w tym: 1 lokal wskazał Urząd Dzielnicy Targówek i 1 lokal wskazał Urząd Dzielnicy Praga-Północ).
Pozostałe wyroki były realizowane poprzez przekwaterowanie dłużników do pomieszczeń tymczasowych, noclegowni lub dobrowolne przekazanie lokalu.

Wskaźnik zadłużeń czynszowych powyżej jednego miesiąca w stosunku do naliczeń rocznych kształtował się w wysokości 10,40 %, a kwota zadłużeń czynszowych powyżej
jednego miesiąca w przeliczeniu na dni wyniosła 37,3 dnia.
Zadłużenia czynszowe według stanu na dzień
31.12.2018 r. powyżej jednego miesiąca w poszczególnych Osiedlach przedstawiały się następująco (tab. nr 3):

Osiedle
Erazma
Generalska
Jagiellońska
Kijowska
Poraje
Targówek
Razem

Razem kwota zł
619 212
3 211 277
777 000
3 429 670
1 492 280
3 744 549
13 273 988

TABELA nr 3
Wskaźnik zadłużeń
czynszowych powyżej
1 miesiąca w stosunku do
naliczeń rocznych w %
4,8 %
11,9 %
8,7 %
11,5 %
5,8 %
15,6 %
10,4 %

Na kwotę 13 273 988 zł składają się m.in.:
zadłużenia ponad 1 miesiąc do 3 miesięcy w kwocie
1 322 012 zł (1 220 lokali),
zadłużenia zasądzone w kwocie 9 790 378 zł (503 lokale),
zadłużenia będące w sądzie w kwocie 1 247 757 zł
(298 lokali),
zadłużenia, które są przygotowywane do skierowania do sądu w kwocie 913 840 zł (253 lokale).
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 2018 roku Spółdzielnia opróżniła z rzeczy i osób 5
lokali mieszkalnych w tym:
a) 4 lokale zostały opróżnione przez Komornika Sądowego,
b) 1 lokal został przekazany Spółdzielni dobrowolnie
przez dłużników pod rygorem prowadzenia postępowania eksmisyjnego przez Komornika Sądowego.
Lp.

Wyszczególnienie

1
1.
2.

2

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

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Fundusz udziałowy
Fundusz wkładów mieszkaniowych
Fundusz wkładów budowlanych i należne
lecz niewniesione wkłady (dopłata do 20%)
Fundusz z przeszacowania aktywów i pasywów
Zmniejszenie funduszu z tytułu umorzeń
Fundusz na spłatę kredytów
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
Fundusz wydzielony w środkach trwałych
Razem fundusze podstawowe
Fundusz zasobowy
Fundusz inwestycyjny
Zysk netto na działalności gospodarczej
Nierozliczona strata z lat ubiegłych
Kapitał własny

Łączna kwota zadłużenia opróżnionych lokali wyliczona na dzień opróżnienia wynosiła 247 751,15 zł. Przedmiotowe zadłużenie zaspokojone będzie w wyniku
sprzedaży przejętych lokali w drodze przetargu.
Obecnie w Urzędach Dzielnic i u Komorników Sądowych
znajdują się wnioski w 25 sprawach o wykonanie eksmisji
(16 z nich - to sprawy, w których Urząd Dzielnicy powinien zabezpieczyć lokal socjalny). Oprócz wyżej wymienionych spraw Spółdzielnia prowadzi jeszcze 34 postępowania w celu uzyskania wyroku eksmisyjnego. Na rok
2019 planowane jest opróżnienie 8 lokali mieszkalnych.
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 Zarząd RSM „Praga” podpisał porozumienie z Urzędem Dzielnicy Targówek w zakresie
wskazywanie lokali socjalnych na potrzeby wykonania
wyroków eksmisyjnych z lokali mieszkalnych Spółdzielni.
7. Środki pieniężne
Spółdzielnia na dzień 31.12.2018 r. posiadała środki
pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości 43 352 867,94 zł. oraz środki na rachunkach lokacyjnych w wysokości 13 603 300,00 zł., co w sumie
daje kwotę 56 956 167,94 zł.
Środki pieniężne w wysokości 43 352 867,94 zł zostały wykazane jako inwestycje krótkoterminowe, na które składają
się środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:
Osiedle Kijowska
11 190 000,40 zł
Osiedle Generalska
4 667 732,02 zł

0,00
595 322,73

5
29 000,32
1 143 181,09

TABELA nr 4
Bilans zamknięcia
na 31.12.2018 r.
6
3 839 126,78
43 998 101,68

342 755 387,97

2 977 915,05

3 983 573,65

341 749 729,37

397 639 577,98
-353 248 056,53
8 121 729,36
942,87
0,00
443 683 668,79
75 828 774,70
4 389 762,02
5 181 473,16
-828 895,53
528 254 783,14

0,00
11 925 133,30
2 833 343,34
0,00
491 836 270,16
486 317 717,98
530 035,27
134 222,89
6 133 436,25
0,00
493 115 412,39

1 540 240,96
1 988 317,33
1 557 440,01
0,00
491 836 270,16
498 101 388,86
2 374 806,15
1 804,25
5 181 473,16
0,00
505 659 472,42

396 099 337,02
-363 184 872,50
9 397 632,69
942,87
0,00
431 899 997,91
73 984 003,82
4 522 180,66
6 133 436,25
-828 895,53
515 710 723,11

Bilans otwarcia
na 01.01.2018 r.
3
3 868 127,10
44 545 960,04

Wyszczególnienie
Rezerwa utworzona na prawdopodobne koszty
nieruchomości położonej przy ul. Myszkowskiej
Rezerwa na koszty wieczystego użytkowania gruntu
i podatku od nieruchomości za teren pod parking
Rezerwa na koszty władania gruntem dot. Tarchomin I, IIA, IIB
Rezerwa na przyszłe świadczenia emerytalne i rentowe
Razem rezerwy

Zwiększenia

Zmniejszenia

4

Bilans otwarcia na
01.01.2018 r.
56 665,28

Zwiększenia

Zmniejszenia

TABELA nr 5
Bilans zamknięcia na
31.12.2018 r.

0,00

0,00

56 665,28

85 948,04

0,00

0,00

85 948,04

0,00
1 090 015,54
1 232 628,86

513 488,30
39 113,30
552 601,60

0,00
0,00
0,00

513 488,30
1 129 128,84
1 785 230,46

Osiedle Targówek
Osiedle Poraje
Osiedle Erazma
Osiedle Jagiellońska
Biuro Zarządu
Razem inwestycje krótkoterminowe

2 922 653,81 zł
4 152 505,62 zł
2 088 839,10 zł
1 757 790,04 zł
16 573 346,95 zł
43 352 867,94 zł

Na rachunkach lokacyjnych znajdują się środki pieniężne w wysokości 13 603 300,00 zł i zostały one wykazane w bilansie w pozycji Inwestycje długoterminowe.
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych zostało opracowane zgodnie z postanowieniami art. 48 ust. 3
ustawy o rachunkowości. Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.
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 43 352 867,94 zł.
Wynik kasowy na koniec roku w stosunku do stanu na
początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 7 884 848,37 zł.
Należne wpłaty na kapitał
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na
31.12.2017 r.
942,87 zł
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy na
31.12.2018 r.
942,87 zł
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
kosztów stanowią kwotę
10 065 503,63 zł
są to koszty poniesione w latach poprzednich i roku bieżącym do rozliczenia w czasie; dotyczą przede wszystkim:
wydatków remontowych sfinansowanych kredytem
do rozliczenia w 2019 r.,
wydatków remontowych nieznajdujących pokrycia
w funduszu remontowym do rozliczenia w 2019 r.,
opłaconych ubezpieczeń, prenumerat wydawnictw fachowych oraz innych kosztów do rozliczenia w 2019 r.,
nadwyżki kosztów nad przychodami GZM do rozliczenia w 2019 r.
W poszczególnych Osiedlach koszty te przestawiają się
następująco:
Osiedle Kijowska
334 110,06 zł
Osiedle Generalska
2 856 790,81 zł
Osiedle Targówek
2 841 506,73 zł
Osiedle Poraje
97 896,63 zł
Osiedle Erazma
1 875 279,40 zł
Osiedle Jagiellońska
2 039 912,60 zł
Biuro Zarządu
20 007,40 zł
Razem krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
10 065 503,63 zł
9. Fundusze własne Spółdzielni
Fundusze własne według stanu na 31.12.2018 r. przedstawia tabela nr 4.
Na fundusze własne Spółdzielni składają się wszystkie
wymienione fundusze w tabeli nr 4.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania przedstawia tabela nr 5.
W 2018 r. utworzono rezerwę na koszty władania gruntem w wysokości 513 488,30 zł jako zobowiązanie
z Urzędem Dzielnicy Białołęka Miasta st. Warszawy,
dotyczy Tarchomina I, IIA, IIB. Uaktualniono wysokość
rezerw na przyszłe świadczenia emerytalne i rentowe
w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości 1 129 128,84 zł, zgodnie z art. 39 ust.2
pkt 2 oraz ust. 2a ustawy o rachunkowości. Wysokość
rezerwy została oszacowana w oparciu o Raport Aktuarialny wykonany przez Attuario Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Warszawie ul. Madalińskiego 23A/56.
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Rezerwy na świadczenia pracownicze wykazano
w bilansie jako:
długoterminowe w wysokości 933 763,28 zł, których
przewidywany termin wykorzystania jest dłuższy niż
12 miesięcy od dnia bilansowego,
krótkoterminowe w wysokości 195 365,56 zł, których przewidywane wykorzystanie nastąpi w ciągu
12 miesięcy od dnia bilansowego.
10. Zobowiązania długoterminowe
W tej pozycji wykazano kredyty i kaucje przypadające
do spłaty po 31.12.2019 r., zadłużenie podlegające spłacie w 2019 roku zostało wykazane w zobowiązaniach
krótkoterminowych.
Zobowiązania na 31.12.2017 r.
74 048 381,44 zł
z tego:
kredyty bankowe
72 954 672,90 zł
kaucje inwestycyjne
1 093 708,54 zł
Zobowiązania na 31.12.2018 r.
39 155 234,28 zł
z tego:
kredyty bankowe
36 693 205,13 zł
kaucje inwestycyjne
2 462 029,15 zł
Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2018 r.
wynoszą 39 155 234,28 zł i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 34 893 147,16 zł i w poszczególnych obszarach uległy następującym zmianom:
a) Kredyty tzw. „starego portfela”
(kredyty udzielone przed 31.05.1992 r. na budowę
mieszkań lokatorskich i własnościowych)
na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 3 135 521,19 zł
z tego:
wykazano w bilansie jako zobowiązania
długoterminowe
2 652 400,75 zł

wykazano w bilansie jako zobowiązania
krótkoterminowe
483 120,44 zł
Zmniejszenie zadłużenia nastąpiło w związku ze:
1) Spłatą rat kredytów wraz z odsetkami (spłaty wg normatywu i ponadplanowe)
993 707,10 zł
2) Spłatą odsetek budżetowych dla lokali spłaconych
w 2017 r.
52,50 zł
3) Umorzeniem odsetek budżetowych na podstawie art.
10a Ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych
kredytów mieszkaniowych….
32 634 373,64 zł
Kredyty te spłacane są wg normatywu, którego wysokość
ustala Minister Infrastruktury i ogłasza w Monitorze Polskim.
Wysokość normatywu w 2018 r. wynosiła 3,60 zł. za 1 m2.

b) Kredyty ze środków KFM na dzień 31.12.2018 r.
stanowią kwotę ogółem
15 585 823,76 zł
z tego:
wykazano w bilansie jako zobowiązania
długoterminowe
14 248 990,84 zł
przy ul. Myśliborskiej 87 blok 2 5 261 672,76 zł
przy ul. Ceramicznej 5A blok 3 2 135 240,98 zł
przy ul. Ceramicznej 5 blok 4 4 577 535,80 zł
przy ul. Myszkowskiej 33
2 274 541,30 zł

wykazano w bilansie jako zobowiązania
krótkoterminowe
1 336 832,92 zł
c) Kredyty termomodernizacyjne „Nasz remont” na
31.12.2018 r. stanowią kwotę ogółem 10 704 460,93 zł
z tego:
wykazano w bilansie jako zobowiązania
długoterminowe
7 786 460,84 zł

wykazano w bilansie jako zobowiązania
krótkoterminowe
2 918 000,09 zł

wykazano w bilansie jako zobowiązania
krótkoterminowe
34 412,10 zł
e) Kredyt obrotowy „Projekt Metro Targówek” na
dzień 31.12.2018r. stanowi kwotę 5 863 758,14 zł
z tego:
wykazano w bilansie jako zobowiązania
długoterminowe
3 350 718,94 zł

wykazano w bilansie jako zobowiązania
krótkoterminowe
2 513 039,20 zł
f) Kredyt inwestycyjny Okólna 24 na dzień 31.12.2018 r.
stanowi kwotę
8 106 299,60 zł
z tego:
wykazano w bilansie jako zobowiązania
długoterminowe
7 920 508,45 zł

wykazano w bilansie jako zobowiązania
krótkoterminowe
185 791,15 zł
g) Wpłaty dokonane przez najemców 47 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Okólnej 24 w Markach
z tytułu opłat wstępnych
2 462 029,15 zł
11. Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych
Zobowiązania krótkoterminowe bilans otwarcia na dzień
01.01.2018 r.
51 405 642,76 zł
Zobowiązania krótkoterminowe bilans zamknięcia na
dzień 31.12.2018 r.
68 437 322,54 zł
Zmiana stanu zobowiązań (wzrost)
17 068 310,78 zł
Szczegółowe zestawienie zobowiązań krótkoterminowych
w rozbiciu na poszczególne Osiedla przedstawia tabela nr 6.
Według stanu na 31.12.2018 rok zobowiązania z tytułu
wpłaconych zaliczek na poczet dostaw dotyczą realizowanych inwestycji mieszkaniowych.
Zaliczki na zakup lokali w inwestycji
18 036 270,13 zł
Gajkowicza 2
215 048,66 zł
Kamińskiego 1
833 342,84 zł
Ossowskiego 11
15 116 320,19 zł
Erazma z Zakroczymia 2A
132 195,12 zł
Myśliborska 114
1 739 363,32 zł
Fundusze specjalne ilustruje tabela nr 7, na dole strony.
12. Fundusz remontowy
Stan Funduszu Remontowego
na dzień 01.01.2018 r.
5 697 035,63 zł
Zwiększenie funduszu remontowego
w roku 2018
36 961 589,21 zł
Zmniejszenie funduszu remontowego
w roku 2018
37 543 495,98 zł
Stan Funduszu Remontowego
na dzień 31.12.2018 r.
5 115 128,86 zł
Zmiany w funduszu remontowym przedstawia tabela
nr 8, na stronie 9.
Osiedla / Rodzaj zobowiązań
Osiedle Kijowska
Osiedle Generalska
Osiedle Targówek
Osiedle Poraje
Osiedle Erazma
Osiedle Jagiellońska
Biuro Zarządu
Razem zobowiązania krótkoterminowe
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291 940,76
1 481 369,15
683 905,72
0,00
254 516,72
27 542,26
4 731 921,29
7 471 195,90

14. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - bilans
otwarcia na dzień 01.01.2018 r.
22 919 839,89 zł
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne - bilans
zamknięcia na dzień 31.12.2018 r.
23 560 602,51 zł
Zmiana stanu biernych rozliczeń międzyokresowych
kosztów - wzrost
640 762,62 zł
Na bierne rozliczenia międzyokresowe składają się:
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami
GZM
23 245 545,92 zł
w tym:
Osiedle „Kijowska”
4 595 567,84 zł
Osiedle „Generalska”
2 618 091,47 zł
Osiedle „Targówek”
2 273 748,26 zł
Osiedle „Poraje”
4 038 429,44 zł
Osiedle „Erazma”
2 301 898,42 zł
Osiedle „Jagiellońska”
0,00 zł
Biuro Zarządu
7 417 810,49 zł
2. Środki pozostałe z podziału nadwyżki
bilansowej za 2017 r., przeznaczone na
finansowanie działalności eksploatacyjnej 267 380,77 zł
3. Środki pozostałe z podziału nadwyżki
bilansowej za 2017 r., przeznaczone na działalność
społeczno-oświatowo-kulturalną
47 675,82 zł
Razem rozliczenia międzyokresowe bierne na dzień
31.12.2018 r.
23 560 602,51 zł
15. Przychody i koszty
Przychody ogółem
176 585 160,33 zł
1. Przychody ze sprzedaży
174 091 052,77 zł
w tym:
przychody ze sprzedaży produktów 161 220 629,83 zł
zmiana stanu produktów
(-) 3 897 280,11 zł
koszt wytworzenia świadczeń na
własne potrzeby jednostki
16 767 703,05 zł
2. Pozostałe przychody operacyjne
1 347 582,54 zł
3. Przychody finansowe
1 146 525,02 zł
Koszty ogółem
1. Koszty działalności operacyjnej
2. Pozostałe koszty operacyjne
3. Koszty finansowe

145 393 509,05 zł
143 562 658,74 zł
1 448 885,23 zł
381 965,08 zł
TABELA nr 6

z tytułu dostaw
i usług

Zaliczki
na poczet
dostaw

8 656 339,54
0,00
5 144 696,18
0,00
5 609 333,26
0,00
4 521 476,93
0,00
2 353 058,55
0,00
1 910 712,96
0,00
7 821 187,86 18 036 270,13
36 016 805,28 18 036 270,13

z tytułu
podatków,
dotacji, ceł,
ubezp. społ.

inne

Razem
zobowiązania

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 456 251,77
3 456 251,77

711 028,95
313 319,44
161 251,13
365 558,75
14 809,46
551 464,74
1 339 366,99
3 456 799,46

9 659 309,25
6 939 384,77
6 454 490,11
4 887 035,68
2 622 384,73
2 489 719,96
35 384 998,04
68 437 322,54

TABELA nr 7
Lp.

d) Kredyt „Jessica” na 31.12.2018 r. stanowi kwotę 768 537,41 zł
z tego:
wykazano w bilansie jako zobowiązania
długoterminowe
734 125,31 zł

Kredyty
i pożyczki

13. Fundusz Inwestycyjny
Stan fundusz na dzień 01.01.2018 r.
4 389 762,02 zł
Zwiększenia ogółem
134 222,89 zł
w tym:
wynajem miejsc postojowych - zarządzenie Zarządu
nr 10/2005 z dnia 22.12.2005 r.
134 222,89 zł
Zmniejszenia ogółem
1 804,25 zł
w tym:
za zajęcie pasa drogowego
785,25 zł
pozostałe
1 019,00 zł
Stan fundusz na dzień 31.12.2018 r.
4 522 180,66 zł

Wyszczególnienie

Bilans otwarcia
na 01.01.2018 r.
260 700,04

Zwiększenia
313 084,02

Zmniejszenia

Bilans zamknięcia na
31.12.2018 r.

458 748,11

115 035,95

1.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2.

Fundusz remontowy

5 697 035,63

36 961 589,21

37 543 495,98

5 115 128,86

3.

Razem

5 957 735,67

37 274 673,23

38 002 244,09

5 230 164,81
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Lp.
1
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
III
1
1a
1b
2
3
3a
3b
4
5
5a
6
6a
7
8
9
10
11
11a
11b
11c
12
13
14
15
15a
16
17
18
19
20
21
IV

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 2017 r. - Uchwała Rady Nadzorczej nr 57/18 z 18.07.2018 r.
nadwyżka wynikająca z rozliczenia gospodarki wodnej
inne wpływy (otrzymane odszkodowania itp.)
pokrycie kosztów do rozliczenia w 2019 r.
pokrycie kosztów do rozliczenia w 2018 r.
środki pozyskane z lokali zbytych w drodze przetargu
nadwyżka z działalności inwestycyjnej
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, balkonów
remonty wejść do klatek schodowych
renowacja elewacji
remonty placów zabaw, renowacja terenów zielonych
budowa altanek śmietnikowych
pozostałe remonty
spłaty kredytów i pożyczek, w tym:
zwrot środków - Uchwała Rady Nadzorczej nr 150/11
z 27.04.2011 r. oraz 120/14 z 28.10.2014 r.
remonty wykonywane ekipą własną
przygotowanie, nadzór i rozliczenie prac remontowych
usuwanie awarii - odszkodowania
pozostałe koszty
remonty dźwigów
nadzór dźwigów
Saldo na B.Z.

WYNIK BRUTTO
Podatek dochodowy
WYNIK NETTO
w tym:
wynik GZM
zysk netto

0,00
1 975 288,82
2 106 712,08
8 275,44
15 086,40
0,00
0,00
24 453,00
0,00
0,00
2 154 526,92
115 831,25

Jagiellońska
8
0,00
3 095 410,41
1 457 531,92
3 004,68
13 065,84
0,00
0,00
0,00
42 766,00
32 599,26
1 548 967,70
166 612,62

Biuro Zarządu
9
2 507 115,24
843 837,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TABELA nr 8
Spółdzielnia
10
5 697 035,63
33 831 068,48
21 283 800,99
215 979,86
135 706,60
26 144,06
113 920,80
102 597,00
42 766,00
173 399,88
22 094 315,19
2 110 483,01

842 297,03

305 001,52

244 352,61

0,00

4 346 676,60

227 832,05
53 100,02
1 286 656,65
0,00
0,00
0,00
8 243 254,28
342 550,76
0,00
0,00
2 000,00
319 081,94
269 546,94

127 636,51
72 975,59
0,00
0,00
0,00
0,00
5 523 909,42
13 236,68
0,00
13 236,68
104 218,81
233 334,76
233 334,76

2 681,69
23 684,52
1 604 144,29
-2 230 581,37
0,00
0,00
1 975 288,82
10 975,03
0,00
0,00
85 536,00
118 593,62
111 948,48

71 099,88
88 986,27
1 875 330,69
- 899 939,36
0,00
0,00
3 095 410,41
444 965,51
0,00
0,00
0,00
163 271,30
152 374,04

0,00
222 052,50
0,00
0,00
434 535,45
187 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 062 648,42
1 225 138,75
5 500 541,79
-3 130 520,73
434 535,45
187 250,00
34 412 975,25
1 433 840,53
2 359,08
13 236,68
595 564,43
1 311 173,95
1 227 151,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

383 370,71
333 165,13
0,00
1 607 645,23
0,00
284 740,01
2 160,00
205 539,01
0,00
1 382 757,94
0,00
77 760,00
0,00
38 789,58
94 894,50
0,00
1 888 827,47

112 303,51
18 971,99
0,00
4 563 104,00
0,00
0,00
18 900,00
128 665,50
0,00
523 093,98
0,00
523 040,00
0,00
158 683,77
16 605,00
141 915,63
829 540,66

235 090,60
495 817,86
24 948,00
0,00
0,00
0,00
3 819,95
186 294,13
0,00
2 566 652,67
0,00
1 325 122,77
1 241 529,90
74 294,62
0,00
0,00
36 250,00

0,00
63 028,80
0,00
0,00
0,00
0,00
116 109,41
46 761,15
345 600,00
113 981,52
51 665,52
10 908,00
0,00
80 239,42
0,00
196 722,29
284 608,53

93 100,00
330 317,16
16 399,89
654 631,67
0,00
0,00
3 240,00
0,00
0,00
70 632,68
393 426,87
74 755,00
52 594,93
3 672,00
0,00
0,00
203 966,51

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
0,00

888 323,46
3 258 695,13
142 062,40
6 825 380,90
0,00
284 740,01
452 558,79
685 259,79
359 977,05
6 805 912,97
1 191 592,39
2 394 672,93
1 294 124,83
523 476,48
111 499,50
338 637,92
3 587 892,81

29 000,00

29 000,00

29 000,00

36 250,00

0,00

64 000,00

0,00

187 250,00

324 194,43
761 802,62
35 540,03
55 003,52
468 595,17
46 845,91
1 404 598,17

245 860,95
704 572,17
33 620,40
0,00
676 256,34
34 266,48
0,00

0,00
654 117,53
53 785,60
0,00
308 425,18
51 509,23
0,00

0,00
637 919,84
48 391,20
586 285,62
272 153,94
30 148,74
359 577,50

0,00
315 842,04
55 348,62
0,00
136 729,83
5 212,56
0,00

0,00
187 990,19
15 914,85
68 327,24
125 820,00
9 561,30
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 350 953,19

570 055,38
3 262 244,39
242 600,70
709 616,38
1 987 980,46
177 544,22
5 117 128,86

Kijowska
3
1 812 980,23
6 776 417,38
4 450 436,36
61 134,06
13 531,44
26 144,06
0,00
11 187,00
0,00
41 747,46
4 604 180,38
498 056,06

Generalska
4
51 819,19
8 338 493,69
5 041 032,70
10 786,56
29 135,64
0,00
113 920,80
6 534,00
0,00
52 925,94
5 254 335,64
562 622,71

Targówek
5
442 466,26
7 800 788,02
4 767 810,13
1 964,16
38 659,34
0,00
0,00
5 544,00
0,00
46 127,22
4 860 104,85
481 636,99

Poraje
6
882 654,71
5 000 832,21
3 460 277,80
130 814,96
26 227,94
0,00
0,00
54 879,00
0,00
0,00
3 672 199,70
285 723,38

1 250 794,68

812 773,30

891 457,46

335 718,36
87 667,90
0,00
0,00
0,00
0,00
7 184 799,44
619 753,47
0,00
0,00
208 899,49
200 314,58
200 314,58

297 679,93
676 671,95
734 410,16
0,00
0,00
0,00
8 390 312,88
2 359,08
2 359,08
0,00
194 910,13
276 577,75
259 633,07

0,00
64 458,64
2 017 394,19
100 714,51
0,00
0,00
0,00
308 329,43
118 000,00
14 377,05
1 428 794,18
746 500,00
383 087,16
0,00
167 797,09
0,00
0,00
344 699,64

31 191 651,28 zł
1 828 357,00 zł
29 363 294,28 zł

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. sporządzone zostało zgodnie z postanowieniami rozdziału 7 ustawy
z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U.
z dnia 2013 r. poz. 330, z póź. zmianami). Zarząd RSM
„Praga” stwierdza, że sytuacja finansowa Spółdzielni
za 2018 r. jest bardzo dobra, a działalność statutowa
Spółdzielni nie jest zagrożona w dającym się przewi-

23 229 858,03 zł
6 133 436,25 zł

Erazma
7

dzieć okresie. Powyższe zostało potwierdzone w trakcie badania sprawozdania finansowego za 2018 r.,
przez biegłych rewidentów.
Wynik finansowy Spółdzielni za 2018 r przedstawia
tabela nr 9.

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY SPÓŁDZIELNI ZA 2018 R.
PRZYCHODY
Jednostka
organizacyjna
1

Gospodarka
zasobami
mieszkaniowymi
2

Działalność
gospodarcza
3

TABELA nr 9
KOSZTY

Razem
(kol. 2 + kol. 3)
4

Gospodarka
Działalność
zasobami
gospodarcza
mieszkaniowymi
5

6

WYNIK BRUTTO ( ZYSK BRUTTO)
Razem
(kol. 5 +
kol. 6)
7

Gospodarka
Działalność
zasobami
gospodarcza (kol.
mieszkaniowymi
3 - kol. 6)
(kol. 2 - kol. 5)
8

9

WYNIK NETTO ( ZYSK NETTO)

Razem
(kol. 8 +
kol. 9)

Podatek
dochodowy

10

11

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

13

Razem
(kol. 12 +
kol. 13)
14

Osiedle Erazma

12 858 075,90

268 927,00

13 127 002,90

10 556 177,48

539 085,23

11 095 262,71

2 301 898,42

-270 158,23

2 031 740,19

0,00

2 301 898,42

-270 158,23

2 031 740,19

Osiedle Generalska

26 202 656,02

2 720 159,18

28 922 815,20

23 584 564,55

1 751 298,34

25 335 862,89

2 618 091,47

968 860,84

3 586 952,31

320 381,29

2 618 091,47

648 479,55

3 266 571,02

Osiedle Jagiellońska

6 891 758,92

1 811 108,69

8 702 867,61

6 907 446,81

1 133 220,80

8 040 667,61

-15 687,89

677 887,89

662 200,00

112 521,06

-15 687,89

565 366,83

549 678,94

Osiedle Kijowska

27 242 176,75

4 248 118,59

31 490 295,34

22 646 608,91

2 352 208,06

24 998 816,97

4 595 567,84

1 895 910,53

6 491 478,37

393 547,40

4 595 567,84

1 502 363,13

6 097 930,97

Osiedle Poraje

23 837 271,51

3 782 637,13

27 619 908,64

19 798 842,07

2 424 968,86

22 223 810,93

4 038 429,44

1 357 668,27

5 396 097,71

303 254,23

4 038 429,44

1 054 414,04

5 092 843,48

Osiedle Targówek

24 239 881,25

1 224 375,18

25 464 256,43

21 966 132,99

1 189 732,62

23 155 865,61

2 273 748,26

34 642,56

2 308 390,82

38 993,25

2 273 748,26

-4 350,69

2 269 397,57

121 271 820,35

14 055 325,77

135 327 146,12

105 459 772,81

9 390 513,91 114 850 286,72

15 812 047,54

4 664 811,86 20 476 859,40

1 168 697,23

15 812 047,54

Razem Osiedla
Biuro Zarządu
RAZEM

10 953 983,33

17 433 607,94

28 387 591,27

132 225 803,68

31 488 933,71

163 714 737,39

17 672 799,39

7 417 810,49

3 296 981,39 10 714 791,88

659 659,77

7 417 810,49

108 995 945,65 23 527 140,46 132 523 086,11

3 536 172,84 14 136 626,55

23 229 858,03

7 961 793,25 31 191 651,28

1 828 357,00

23 229 858,03

3 496 114,63 19 308 162,17
2 637 32,62

10 055 132,11

6 133 436,25 29 363 294,28
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Rozdział III
Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości w 2018 r.
oraz gospodarka remontowa Spółdzielni
1. Struktura kosztów eksploatacji
nieruchomości Spółdzielni.

i

utrzymania

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. Odpis na fundusz remontowy dźwigów,
4. Działalność społeczno-oświatowo-kulturalna.
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,
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 2018 r.
przedstawia tabela nr 10, wykres nr 1 i 2.
Z przedstawionej struktury kosztów wynika, że koszty
administrowania stanowią tylko 9,30% ogółu kosztów
i wynoszą 10 684 498 zł. Udział kosztów utrzymania
czystości w strukturze ogółu kosztów Spółdzielni stanowi 7,50%, co daje kwotę 8 604 221 zł. Koszty konserwacji stanowią 5,47% ogółu kosztów i wynoszą
6 287 979 zł. Udział kosztów obowiązkowych przeglądów technicznych w strukturze ogółu kosztów stanowi
Lp.
I.
1.
a)
b)
c)
d)
2.
3.
4.
II.
1.
a)
b)
c)
d)
2.
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
c)
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TABELA nr 10
Wyszczególnienie
%
Koszty zależne od Spółdzielni
44,01
Koszty eksploatacji, w tym:
22,57
koszty administrowania
9,30
koszty utrzymania czystości
7,50
koszty konserwacji
5,47
koszty obowiązkowych przeglądów technicznych
0,30
Odpis na fundusz remontowy
19,24
Odpis na fundusz remontowy dźwigów
1,84
Działalność społeczno-oświatowo-kulturalna
0,36
Koszty niezależne od Spółdzielni
55,99
Opłaty za media, w tym:
42,48
dostawa energii cieplnej
27,06
woda i ścieki
13,37
gaz z liczników zbiorczych
0,43
energia elektryczna
1,62
Eksploatacja i konserwacja dźwigów
1,52
Inne koszty, w tym:
3,00
anteny i domofony
0,60
ochrona Osiedli
0,67
pozostałe
1,73
Opłaty na rzecz Urzędu Miasta, w tym:
8,99
podatek od nieruchomości
2,00
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu/
3,68
władanie gruntem
wywóz odpadów komunalnych
3,31
Ogółem
100,00

0,30%, co daje kwotę 340 026 zł. Łącznie koszty eksploatacji wynoszą 25 916 724 zł, co stanowi 22,57%
ogółu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości
i pozostaje na podobnym poziomie jak w 2017 r. Odpis
na fundusz remontowy wynoszący 22 094 315,19 zł.,
stanowi 19,24% ogółu kosztów, zaś odpis na fundusz
remontowy dźwigów stanowi 1,52% ogółu kosztów
i wynosi 2 110 483 zł.
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 pięciu 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 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
55,99 % i wynoszą 64 303 689 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
27,06%, co daje kwotę 31 075 721 zł. Istotną pozycję
w tej grupie kosztów stanowią koszty wody i odprowadzania ścieków - 13,37% ogółu kosztów, co daje kwotę

15 356 396 zł. Uwzględniając wszystkie koszty mediów tj. energii cieplnej, zimnej wody i odprowadzania
ścieków, gazu z liczników zbiorczych oraz energii
elektrycznej, opłaty za media stanowią 42,48% ogółu
kosztów, co daje kwotę 48 786 888 zł.
Spółdzielnia ponosi także koszty z tytułu opłat na rzecz
Urzędu Miasta, a ich udział w strukturze kosztów wynosi 8,99% tj. 10 326 108 zł, w tym podatek od nieruchomości 2,00%, co daje kwotę 2 300 573 zł, opłaty za teren (użytkowanie wieczyste gruntu, władanie gruntem) 3,68 %, co daje kwotę 4 220 202 zł oraz wywóz odpadów komunalnych 3,31 % co daje kwotę 3 805 331 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.
2. Koszty eksploatacji
Koszty eksploatacji w 2018 r. wyniosły 25 916 724 zł,
w tym:
1. koszty administrowania
10 684 498 zł,
2. koszty utrzymania czystości
8 604 221 zł,
3. koszty konserwacji
6 287 979 zł,
4. koszty obowiązkowych przeglądów
technicznych
340 026 zł.
Wynagrodzenia wraz z narzutami we wszystkich grupach pracowników, w stosunku do planu na 2018 rok,
wyniosły 92,99%. Świadczy to o zachowaniu przez
Zarząd Spółdzielni dyscypliny finansowej w gospodarowaniu środkami zaplanowanymi na wynagrodzenia
pracowników Spółdzielni.
WYKRES nr 1
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4. Fundusz remontowy i remonty
Fundusz remontowy:
a) tworzony jest z odpisu na fundusz remontowy, który
w 2018r. wynosił 24 204 798,20 zł, w tym odpis na
fundusz remontowy dźwigów wynosił 2 110 483 zł,
b) ponadto fundusz remontowy:
zasilany jest środkami z działalności gospodarczej Spółdzielni; w roku 2018 była to kwota 4 346 676,60 zł
(środki wypracowane za 2017 r.),
zasilany jest innymi dodatkowymi wpływami (m.in.
otrzymane odszkodowania - 1 225 138,75 zł; nadwyżka wynikająca z rozliczenia gospodarki wodnej 1 062 648,42 zł; środki pozyskane z lokali zbytych
w drodze przetargu - 434 535,45 zł; nadwyżka z działalności inwestycyjnej - 187 250,00 zł).

WYKRES nr 2

Zakres prac remontowych Spółdzielni w 2018 r. był podobny jak w ostatnich kilku latach. Wykonano prace za
łącznie 35 190 953,44 zł. Świadczy to o prowadzeniu
właściwej polityki gospodarczo-finansowej Spółdzielni.
Prowadzone prace remontowe zapobiegają dekapitalizacji zasobów i mają istotny wpływ na poprawę ich stanu
technicznego oraz ich wygląd i estetykę. Kolejny rok
kontynuowano prace termomodernizacyjne, szczególnie
docieplenia ścian zewnętrznych budynków oraz wymianę instalacji c.o., ciepłej i zimnej wody W efekcie takich
działań od 2003 r. do 2018 r. uzyskano znaczące oszczędności kosztów dostawy energii cieplnej.
Koszty dostawy energii cieplnej ilustruje tabela nr 12.
KOSZTY ENERGII CIEPLNEJ W LATACH 2003 - 2018

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 2018 r. rozpatrzono 809 pisemnych
spraw zgłoszonych przez mieszkańców, które wpłynęły
do Biura Zarządu. Rozpatrzono również 450 wniosków,

które wpłynęły z Administracji Osiedli do Działu Eksploatacji Zasobów Mieszkaniowych w Biurze Zarządu.
Rodzaje i ilości umów przedstawia tabela nr 11.
TABELA nr 11
Lp.

Rodzaj umowy

Ilość

1.
2.

Umowy na prace remontowe
Umowy na konserwacje i świadczenie usług

133
27

3.

Aneksy na konserwacje i świadczenie usług/
prace remontowe

31

4.

Porozumienia z kontrahentami

5.
6.

194
121
628

Suma

749

RAZEM

943

Pisma i wnioski

Ilość

Umowy najmu
Aneksy

Lp.

3

Suma

1.

Ilość wniosków

450

2.

Pisma, które wpłynęły do działu EG

809

Pisma wnoszone przez mieszkańców były każdorazowo wyjaśniane, przeprowadzano odpowiednie kontrole
i udzielano odpowiedzi mieszkańcom.

TABELA nr 12

Rok

Koszty energii cieplnej (zł)

Roczna oszczędność
w stosunku do roku
2003 (zł)

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

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

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

2014

30 813 747,53

3 892 613,47

2015

31 461 813,57

3 244 547,43

2016

32 861 628,84

1 844 732,16

2017

32 339 354,43

2 367 006,57

2018
30 682 565,81
Razem oszczędności w latach 2004-2018
w odniesieniu do kosztów ciepła
poniesionych w roku 2003

4 023 795,19
47 264 960,76

Jak wynika z tabeli, dzięki prowadzonym przez Spółdzielnię w latach 2004 - 2018 pracom Mieszkańcy
Spółdzielni wydali w każdym roku mniej na ogrzewanie mieszkań, przyjmując za poziom odniesienia
rok 2003. Wyliczone w ten sposób oszczędności
dają kwotę 43 241 215,60 zł. Jest to kwota, jaką
mieszkańcy Spółdzielni musieliby przez te lata dodatkowo zapłacić za ogrzewanie, gdyby nie prowadzone przez Spółdzielnię prace termomodernizacyjne. Kwota oszczędności znacznie przekracza kwotę
jednorocznych kosztów ciepła. Można zatem stwierdzić, że osiągnięte w wyniku termomodernizacji oszczędności pozwoliłyby Spółdzielni na niepłacenie za
ciepło przez okres ponad jednego pełnego roku. Dla
przykładu koszty ciepła poniesione w roku 2008 wynosiły 30 682 565,81 zł i były o 4 023 795,15 zł
mniejsze od kosztów poniesionych w roku 2003.
Środki te zostają w kieszeni mieszkańców.
Sukces jest tym większy, że na przestrzeni ostatnich 18
lat, tj. od 2000 roku znacząco wzrosły ceny opłat za
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ciepło: za moc zamówioną o 11%, a za energię (za GJ)
zużytą ponad trzykrotnie. Owszem, w ostatnich latach
odnotowujemy łagodniejsze zimy, ale przy wspomnianych wyżej podwyżkach cen ciepła nie miałoby to żadnego wpływu na opłaty ponoszone przez mieszkańców.
Prowadzone w ostatnich latach działania termomodernizacyjne pozwoliły na:
obniżenie mocy zamówionej w budynkach Spółremonty
planowane
2018*

remonty
wykonane
2018**

Kijowska
Generalska
Targówek
Erazma
Poraje
Jagiellońska

8 164 000,23
7 926 552,16
8 526 447,00
2 031 398,00
6 272 326,00
2 135 039,00

Razem

35 055 762,39

Osiedle

wane w Spółdzielni procedury dają możliwość uzyskania korzystnych cen robót. Uzyskane oszczędności pozwalają realizować dodatkowe prace remontowe.

4

4.1. Realizacja remontów w roku 2018
Na rok 2018 zaplanowano remonty o wartości 35 055
762,39 zł. Ostateczna wartość wykonanych remontów
wyniosła 35 190 953,44 zł (tabela nr 13).

Wymiana oświetlenia na klatkach schodowych na LED

2

budynki

Wymiana tablicy Systemu Załączania Rezerwy

1

budynek

Montaż monitoringu

2

budynki

Wykonanie nawierzchni z płyt EKO

1

budynek

TABELA nr 13

Remont schodów wejściowych, remont podjazdów do klatek

2

budynki

Budowa lub przebudowa altan śmietnikowych

3

budynki

Montaż ogrodzenia

8

budynków

Wymiana instalacji c.o.

1

budynek

Wymiana instalacji gazowej

1

budynek

Wymiana wewnętrznych linii zasilania (WLZ)

1

budynek

Wymiana dźwigu

1

budynek

Projekt wymiany WLZ

2

budynki

Docieplenie elewacji

1

budynek

Awaryjna naprawa elewacji

1

budynek

Remont chodników i kwietników

2

budynki

Remont galeryjek

1

budynek

Remont klatek schodowych

1

budynek

Wyposażenie budynku w instalację wodociągową p.poż.

1

budynek

Wymiana instalacji gazowej

1

budynek

Wymiana wewnętrznych linii zasilania (WLZ)

6

budynków

Wymiana tablic głównych

1

budynek

Wymiana słupów oświetleniowych

2

budynki

Wykonanie monitoringu

4

budynki

Remont pokrycia dachu

3

budynki

Wymiana nawierzchni na kostkę przed wejściami do klatek

1

budynek

Malowanie klatek schodowych wraz z remontem parteru w podwyższonym standardzie +
remont wejść do budynku

3

budynki

%
wykonania

dźwigi
wykonanie
2018

dźwigi
% wykonania

7 331 415,75
8 418 963,04
8 250 228,65
1 990 408,00
5 863 642,00
3 336 296,00

90 %
106 %
97 %
98 %
93 %
156 %

537 663,00
587 150,00
357 449,00
157 819,00
320 645,00
193 960,00

515 441,08
710 523,00
359 934,41
128 020,00
302 302,00
135 381,00

96 %
121 %
101 %
81 %
94 %
70 %

35 190 953,44

100 %

2 154 686,00

2 151 601,49

100 %

RSM „Praga” prowadzi stałą kontrolę zużycia ciepła
na cele ogrzewania i podgrzewu wody oraz analizy
kosztów dla poszczególnych budynków. Dane z tych
analiz stanowią podstawę do planowania dalszych
prac termomodernizacyjnych.
Główne kierunki rozwoju Spółdzielni w latach 20152019 obejmujące wieloletni rzeczowy plan remontów nieruchomości Spółdzielni na lata 2015-2019
zostały uchwalone przez VIII Walne Zgromadzenie
RSM „Praga” w 2015r. uchwałą nr 10/2015.

budynki

OSIEDLE JAGIELLOŃSKA
Zgodnie z planem:

Ponad plan:

* koszty planowanych remontów razem z remontem dźwigów i lokali użytkowych
** koszt wykonania remontów razem z remontem dźwigów i lokali użytkowych

Reasumując, opłaty za ciepło w RSM „Praga”, utrzymywane są praktycznie na niezmiennym poziomie w ciągu
ostatnich 18 lat . Pobierane zaliczki (na przykładzie
Osiedla Generalska) wzrosły od roku 2000 tylko o 6%:
2000 r. - 2,40 zł/m2 m-c,
2018 r. - 2,55 zł/m2 m-c.
Inflacja w tym czasie wynosiła 58,36%.

Ponad plan:
Wymiana uziomów

dźwigi
plan
2018

dzielni tylko od roku 2007 o 39,3%,
obniżenie zużycia energii w GJ (gigadżul) o 30%.

OSIEDLE GENERALSKA - c.d.

W 2018 r. wykonano następujące prace remontowe:
RODZAJE ROBÓT
OSIEDLE ERAZMA
Zgodnie z planem:
Doizolowanie rur ciepłej wody i cyrkulacji

7

budynków

Kapitalny remont dachu + wymiana obróbek
blacharskich

2

budynki

Wymiana przeszkleń klatek schodowych

1

budynek

Wymiana konstrukcji zabudowy klatek schodowych

1

budynek

Wymiana dźwigu

1

budynek

Pielęgnacja zieleni

teren osiedla

Ponad plan:
Modernizacja mocowań instalacji ccw i cyrkulacji

7

budynków

Hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji

66

lokali

Remont podestów pod wiatrołapy

1

budynek

Montaż oświetlenia LED z czujnikiem ruchu

5

budynków

OSIEDLE GENERALSKA

OSIEDLE KIJOWSKA
Zgodnie z planem:

Remont balkonów - 137 szt.

teren osiedla

Zgodnie z planem:

Malowanie garażu

1

budynek

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.

Malowanie klatek schodowych w podwyższonym standardzie

4

budynki

Zagospodarowanie terenów zielonych

2

budynki

Wymiana dźwigu w całości

1

dźwig

Wymiana poziomów instalacji ccw i zw

4

budynki

Modernizacja aparatury sterowej

4

dźwigi

Wymiana instalacji gazowej wraz z montażem
liczników indywidualnych

3

budynki

Wymiana zespołu napędowego

5

dźwigów

Wymiana instalacji gazowej

3

budynki

Renowacja kabiny dźwigu

7

dźwigów

Wymiana oświetlenia na kl. schodowych na LED

9

budynków

1

budynek

Remont instalacji odgromowej

7

budynków

Zwiększenie grubości docieplenia ścian zewnętrznych, zdjęcie blach, wymiana balustrad,
remont wejść do budynku, wymiana drzwi
wejściowych do budynku (Kuflewska 2)

1

Wymiana instalacji gazowej

1

budynek

Plan wieloletni stanowił podstawę do sporządzania szczegółowych rocznych planów remontów i konserwacji.

Renowacja elewacji, wymiana balustrad balkonów, remont wejść do budynku, wymiana drzwi
wejściowych (Mieszka I 17)

1

budynek

Wymiana instalacji elektrycznej na klatkach
schodowych

2

budynki

Remont chodników (ułożenie kostki brukowej)

1

budynek

Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach
schodowych

4

budynki

Wymiana drzwi na galeryjkach

3

budynki

3

budynki

Częściowe mycie, impregnacja elewacji, naprawa elewacji

Czyszczenie elewacji (mycie, odgrzybianie,
malowanie)

1

budynek

Remont klatek schodowych oraz wejść do klatek

1

budynek

Remont wejść do klatek schodowych

1

budynek

1

budynek

Remont tarasu

1

budynek

Montaż ogrodzenia

4

budynki

Wymiana aparatur sterowych wraz z montażem
systemu łączności ze służbami ratowniczymi

6

budynków

Wymiana zespołu napędowego

1

dźwig

Wymiana dźwigu (bez wymiany aparatury
sterowej)

1

dźwig

Remont kabiny dźwigu

6

dźwigów

Remont klatek schodowych
Naprawa asfaltów ciągów pieszo-jezdnych po
okresie zimowym
Uzupełnienia i renowacja zieleni
Wymiana dźwigu
Ponad plan:
Czyszczenie elewacji (mycie, odgrzybianie,
malowanie)
Modernizacja chodnika + wykonanie nowego
trawnika
Projekt wykonania boiska

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. Stoso-
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Ponad plan:
Wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej
OSIEDLE PORAJE

budynek

Zgodnie z planem:

teren osiedla

teren osiedla
2
budynki
3

budynki

1

budynek

1

budynek

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2018 R. (opracowanie)

OSIEDLE TARGÓWEK
Zgodnie z planem:
Regulacja instalacji co wraz z wymianą zaworów

1

budynek

Wykonanie instalacji wodociągowej ppoż.

1

budynek

Wymiana instalacji gazowej

1

budynek

Ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu i stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana
drzwi wejściowych do budynku (Goławicka 9)

1

budynek

Ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu i stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana
drzwi wejściowych do budynku (Prałatowska 4, 6)

2

budynki

Remont nawierzchni asfaltowych

teren osiedla

Remont wejść do budynku

1

budynek

Remont klatek schodowych
Wykonanie pochylni, naprawa schodów, elewacji, posadzek balkonowych

2

budynki

Modernizacja placu zabaw

2

budynki

Renowacja terenów zielonych

2

budynki

Wymiana dźwigu

2

budynki

teren osiedla

Podsumowując prace remontowe prowadzone przez
Spółdzielnię w 2018r., 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 2018r. środków
w ramach wieloletniego planu remontów nieruchomości RSM „Praga” na lata 2015 - 2019 (stan na dzień
31.12.2018 r.) przedstawia tabela nr 14.
Podsumowanie realizacji wykonania remontów zaplanowanych w 2018r. w stosunku do strategii remontowej na lata 2015 - 2019 przedstawia tabela nr 15.
Wykonawcy robót remontowych wyłaniani są na drodze
przetargów i konkursów ofert. W 2018 roku, analogicznie jak w latach poprzednich, przeprowadzono przetargi
centralne na wybór projektantów i wykonawców:
na projektowanie wymian instalacji,

2018

2015 - 2018

2015 - 2019

L.p.

RODZAJ ROBÓT

WYKONANIE
Wartość robót

WYKONANIE
Wartość robót

PLAN
Wartość robót

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

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
Łącznie (1-14)
Remonty:
dźwigów
anten
domofonów
Łącznie (15)
Ogółem:

1 434 367,50
724 947,49
1 181 701,20
900 648,64
3 358 647,99
6 877 976,00
3 587 893,17
924 596,16
471 799,84
694 343,15
554 099,00
5 767 536,43
564 072,51
5 567 788,83
32 610 417,91

9 473 315,72
2 813 694,58
6 571 966,19
2 654 412,5
7 434 925,81
19 365 160,90
16 040 760,92
8 296 226,55
2 264 567,87
2 362 769,92
1 598 943,02
19 986 359,96
2 357 868,97
19 406 494,73
120 627 473,68

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

2 117 335,30
2 117 335,30
34 727 753,21

5 944 063,30
11 934,00
5 955 997,30
126 583 470,98

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

15
a
b
c
16

% wykonania
za rok 2018
względem
planu
2015-2019
17,1 %
33,5 %
13,0 %
17,3 %
28,3 %
35,5 %
17,3 %
12,9 %
10,1 %
25,8 %
12,8 %
25,6 %
17,7 %
23,7 %
22,5 %

TABELA nr 15
% wykonania
za lata
2015-2018
względem
planu
113,2 %
130,0 %
72,1 %
51,0 %
62,6 %
99,9 %
77,4 %
115,5 %
48,4 %
87,8 %
37,0 %
88,6 %
73,9 %
82,6 %
83,2 %

23,0 %

64,6 %

23,0 %
22,5 %

64,7 %
82,1 %

* pozycja „Roboty malarskie” zawiera koszt malowania klatek schodowych.

na dostawę materiałów instalacyjnych,
wymian instalacji c.o., c.c.w. i z.w., gazu oraz przyłączy wodociągowych,
na projektowanie ociepleń i renowacji elewacjitermomodernizacji budynków,
ociepleń ścian zewnętrznych budynków oraz dociepleń stropodachów,
modernizacje i wymiany dźwigów.

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. Centralne postępowania przetargowe, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę techniczną Biura Zarządu powodują, że jakość i parametry techniczne stosowanych
materiałów i urządzeń są na najwyższym poziomie.
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 osz-

czędnościami osiągniętymi na zmniejszeniu kosztów
dostarczonego ciepła, wody, energii elektrycznej,
udział w projektach Unii Europejskiej umożliwiających pozyskiwanie środków na termomodernizację
i remonty budynków,
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 opomiarowanych jest 56 budynków.

PRZYKŁADOWE PRACE REMONTOWE
WYKONANE W 2018 R.

TABELA nr 14
2018
L.p.

RODZAJ ROBÓT

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

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
Łącznie (1-14)
Remonty:
dźwigów
anten
Łącznie (15)
Ogółem:

15
a
b
16

PLAN
Wartość robót
(w PLN)
475 956,00
260 000,00
1 876 483,00
1 624 500,00
3 545 800,00
4 501 942,00
3 915 644,00
1 696 000,00
565 695,00
563 000,00
921 321,00
4 378 000,00
563 000,00
4 921 155,00
29 808 496,00

WYKONANIE
Wartość robót
(w PLN)
1 434 367,50
724 947,49
1 181 701,20
900 648,64
3 358 647,99
6 877 976,00
3 587 893,17
924 596,16
471 799,84
694 343,15
554 099,00
5 767 536,43
564 072,51
5 567 788,83
32 610 417,91

1 727 324,00
1 727 324,00
31 535 820,00

2 117 335,30
2 117 335,30
34 727 753,21

PROCENT

RÓŻNICA

301 %
279 %
63 %
55 %
95 %
153 %
92 %
55 %
83 %
123 %
60 %
132 %
100 %
113 %
109 %

958 411,50
464 947,49
- 694 781,80
- 723 851,36
- 187 152,01
2 376 034,00
- 327 750,83
- 771 403,84
- 93 895,16
131 343,15
- 367 222,00
1 389 536,43
1 072,51
646 633,83
2 801 921,91

123 %
123 %
110 %

390 011,30
390 011,30
3 191 933,21

Budynek Kuflewska 2 po pracach termomodernizacyjnych,
obejmujących renowację elewacji i remont wejść do klatek schodowych.
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2018 R. (opracowanie)

Budynek Jagiellońska 64 przed pracami termomodernizacyjnymi, obejmującymi renowację
elewacji i remont wejść do klatek schodowych

Budynek Jagiellońska 64 w trakcie prac.

Budynek Prałatowska 6 przed pracami termomodernizacyjnymi, obejmującymi renowację elewacji
i remont wejść do klatek schodowych

14

Budynek Prałatowska 6 w trakcie prac.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2018 R. (opracowanie)

Budynek Mieszka I 17 w Markach przed remontem elewacji.

Budynek Mieszka I 17 w Markach po remoncie elewacji.

Wejście do klatki schodowej budynku Janinówka 7 przed remontem.

Wejście do klatki schodowej budynku Janinówka 7 po remoncie.

Klatka schodowa w budynku Jagiellońska 1 po remoncie.

Wymienione przeszklenia w budynku A. Kamińskiego 14.

15

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2018 R. (opracowanie)

Klatka schodowa w budynku Śreniawitów 12 przed remontem.

Klatka schodowa w budynku Śreniawitów 12 po remoncie.

Klatka schodowa w budynku Śreniawitów 4 przed remontem.

Klatka schodowa w budynku Śreniawitów 4 po remoncie.

Wjazd do garażu podziemnego przy Kijowskiej 11 przed remontem.

16

Wjazd do garażu podziemnego przy Kijowskiej 11 po remoncie.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2018 R. (opracowanie)

Poprzednia altana śmietnikowa przy budynku Kamińskiego 1, Kamińskiego 8 i Kamińskiego 10.
Nowa altana śmietnikowa przy budynku Kamińskiego 1, Kamińskiego 8 i Kamińskiego 10.

Galeryjki budynku Jagiellońska 3 przed wymianą nawierzchni.

Galeryjki budynku Jagiellońska 3 po wymianie nawierzchni.

Klatka schodowa w budynku Białostocka 9 po malowaniu.

Klatka schodowa w budynku Junkiewicz 8 po remoncie.
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2018 R. (opracowanie)

Budynek Porajów 8 po remoncie elewacji.

Wyremontowany chodnik przy ulicy Markowskiej.

Nowy chodnik przy ulicy Janinówka.

Zieleń w rejonie budynków Smoleńska 82 i P. Skargi 63.

Siłownia plenerowa przy Zamiejskiej 1.

Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe w rejonie ulicy Pancera.

4.3. Szczegółowy opis wykonania w roku 2018 wieloletniego rzeczowego planu remontów przyjętego na
lata 2015-2019 w poszczególnych Osiedlach.
W latach 2015-2019, w oparciu o pięcioletni plan remontów, wykonany zostanie szereg przedsięwzięć remontowych i modernizacyjnych w zasobach Spółdzielni. W 2017r. 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 2018 roku kontynuowano prace związane z racjonalizacją wydatków na energię cieplną i wymieniono
zawory podpionowe (wraz z regulacją) na instalacji
centralnego ogrzewania w budynku Białostocka 7.
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W zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wyposażono budynek Białostocka 9 w instalację wodociągową
przeciwpożarową z punktem poboru wody do celów
ppoż. w postaci zaworu hydrantowego wraz z montażem nowego zestawu hydroforowego. W ramach wymiany legalizacyjnej wodomierzy wymieniono 2 594
szt. wodomierzy w budynkach: Białostocka 7, Wiosenna 2, Łomżyńska 15/25, Tarchomińska 10 oraz dodatkowo w lokalach udostępnionych i w pomieszczeniach
gospodarczych w budynkach: Wiosenna 2 i 3, Siedlecka 1/15 i 16/24, Białostocka 11, Radzymińska 52a
i 68/72, Łochowska 1/29 i 34.

W zakresie robót elektrycznych wymieniono wewnętrzne linie zasilania w budynkach: Łochowska
1/29, Radzymińska 54/58, Wiosenna 1, Tarchomińska
10, Łochowska 34, Radzymińska 52a oraz dokończono
prace rozpoczęte w 2017 roku w budynku Siedlecka
16/24.. Wymieniono też tablice główne w budynku
Białostocka 9. Kontynuując działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia wykonano monitoring obejmujący 2 kamery zewnętrzne i 14 kamer wewnętrznych w budynku Białostocka 9 a także monitoring wewnętrzny w budynkach: Łomżyńska 22/24,
Al. Tysiąclecia 151 i Białostocka 7.

W budynku Łomżyńska 22/24 w 2018 roku wykonano
projekt wymiany oraz wymieniono instalację gazową.

Kontynuując remonty dachów przeprowadzono remonty pokrycia dachów budynków: Białostocka 7, Łochowska 1/29 i Siedlecka 16/24.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI W 2018 R. (opracowanie)

W zakresie robót drogowych wymieniono nawierzchnię asfaltową na kostkę betonową przed wejściami do
budynku Markowska 6 a także wykonano szereg prac
naprawczych nawierzchni asfaltowych po zimie.
W ramach robót ogólnobudowlanych wymieniono
stolarkę okienną na klatce schodowej budynku Radzymińska 54/58. W budynku Białostocka 9 kontynuowano malowanie klatek schodowych, łączników
wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na LED.
Ponadto pomalowano klatki schodowe metodą natryskową wraz z remontem parteru w podwyższonym
standardzie i z remontem wejść w budynkach Wiosenna 1 i Tarchomińska 10 oraz rozpoczęto prace
w budynku Łochowska 34. W 2018 roku przeprowadzono również generalny remont pomieszczeń Administracji w budynku Ząbkowska 42.
Podobnie jak w latach ubiegłych realizowano remonty
balkonów. W roku 2018 wyremontowano 137 szt. balkonów - głownie w budynku Białostocka 7 oraz w mniejszym zakresie w innych budynkach na terenie Osiedla.
Przeprowadzono również miejscową naprawę hydroizolacji na tarasie południowym nad garażem nr 10 w budynku Kijowska 11.
Podobnie jak w ubiegłym roku, wiele uwagi poświęciliśmy terenom zielonym i placom zabaw. Kontynuowano nasadzenia zieleni zgodnie z przyjętym planem zagospodarowania terenów zielonych. Zagospodarowano
tereny zieleni przy budynkach: Białostocka 7 i Wołomińska 19. Wykonano plac do street workout w lokalizacji Białostocka 9 oraz wymieniono zestaw zabawowy
na placu zabaw przy Łomżyńskiej 15/25.
Przy budynkach Białostocka 7, 9, 11 wykonano szlabany
z systemem umożliwiającym natychmiastowy wjazd służbom ratowniczym.
„Ekipa własna” wykonywała prace w ramach rzeczowego planu remontów oraz prace wynikające z potrzeb bieżących ujawnionych w trakcie przeglądów budynków.
Wykonano między innymi:
Wymiana oświetlenia na boisku - Ząbkowska 42,
Wymiana latarni zewnętrznych - Białostocka 9, Białostocka 11,
Remont chodnika - Ząbkowska 40, Kijowska 11,
Naprawa płyty tarasu (ciąg pieszy) - Kijowska 11,
Wymiana donic - Siedlecka 16/24, Radzymińska 52A,
Radzymińska 60/66, Łochowska 34, Ząbkowska 42,
Wymiana ogrodzenia - Wołomińska 19,
Remont garażu - Białostocka 48,
Remont daszków - Białostocka 11 (kl. 1, 2, 3, 4),
Remont wózkowni - Białostocka 11 (kl. 6).

kowicza 11, Janinówka 7 i 9A, Kuflewska 2, Szczepanika 2, Remiszewska 7, Zamiejska 1, 3, 5, 20 i 24.
W 2018 r. wymieniono instalację gazu w trzech budynkach:
Zamiejska 3, 5 i 20. Wymiana instalacji pozwoliła na zamontowanie indywidualnych liczników gazowych dla każdego lokalu, a tym samym przejście z rozliczenia ryczałtowego na rozliczenie indywidualne.
W ramach prac elektrycznych wykonano uziemienie
wyrównawcze w budynkach Gajkowicza 1 i 11, Askenazego 7 i Zamiejska 17 a także wykonano uziomy:
Gajkowicza 1 i 11, Askenazego 6, 7, 9 i 11 oraz Zamiejska 17. Wymieniono oprawy oświetleniowe na klatkach
schodowych na energooszczędne w budynkach: Mokra
33, Janinówka 9 (kl. IV, V, VI), Okólna 28, Kuflewska
2 i 4, Mieszka I 13 i 21, Askenazego 3, Zamiejska 3
(kl. IV, V), Zamiejska 9 i 20. Kontynuowano również
wymianę instalacji elektrycznej w piwnicach budynków:
Zamiejska 3 (kl. IV i V), Zamiejska 5 (kl. III i IV), Mokra 33 (kl. IV, V, VI). Wymieniono również główną
tablicę bezpiecznikową w budynku Mieszka I 13. Kontynuując działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
ludzi i mienia wykonano monitoring w budynkach Zamiejska 1 i 5 a także rozbudowano monitoring w budynku Askenazego 1 (kl. I, II i III). Ponadto przeprowadzono remont instalacji odgromowej na budynkach Mieszka
I 17, Askenazego 7 i 9, Zamiejska 9, 11, 13 i 15.
W 2018r. kontynuowano renowacje elewacji budynków.
Wykonano zwiększenie grubości docieplenia ścian zewnętrznych, zdjęcie blach, wymianę balustrad, remont
wejść do budynku, wymianę drzwi wejściowych w budynku Kuflewska 2. Przeprowadzono renowację elewacji, wymianę balustrad balkonów, remont wejść do budynku i wymianę drzwi wejściowych do budynku
Mieszka I 17. Ponadto wykonano projekty renowacji
elewacji budynków Janinówka 7, 11 i 13. Przeprowadzono również częściowe mycie, naprawę i impregnację
elewacji (Remiszewska 1 i 7).
W budynku Askenazego 1 wykonano I etap remontu
klatek schodowych, tzn. malowanie klatek schodowych
w podwyższonym standardzie, wymiana drzwi wejściowych do budynku.
W przypadku robót drogowych wykonano remont chodników (ułożenie kostki brukowej) w rejonie budynku Okólna
28 w Markach. Ponadto wykonano fragmenty ciągów pieszych przy częściowej likwidacji trawników (Janinówka 7
i 11) oraz oznakowano poziome miejsca postojowe dla
niepełnosprawnych (Askenazego 7 i Zamiejska 1).

Realizując plan remontów dźwigów w roku 2018 wymieniono dźwig (z dostosowaniem aparatury do drzwi
automatycznych) w budynku Białostocka 11 (kl. 3).
Zmodernizowano
aparaturę
sterową
dźwigów
(rozbudowa o falownik) w budynkach Al. Tysiąclecia
151 (kl. 3), Markowska 6 (kl. 2). Wymieniono zespoły
napędowe dźwigów w budynkach: Łochowska 1/29
(kl. 2, towarowy), Radzymińska 68/72 (kl. 2), Łomżyńska 15/25 (kl. 1). Ponadto przeprowadzono renowację
kabin dźwigów w budynkach Łomżyńska 15/25 (kl. 1 osobowy, towarowy, kl. 2 - osobowy), Radzymińska
68/72 (kl. 1) oraz Wołomińska 19.

Przeprowadzono remont schodów i remont podjazdów
do klatek schodowych w budynku Zamiejska 13 (kl. I
i II) a także na wniosek mieszkańców w budynkach
Askenazego 6 i 7 (kl. IV). Wyremontowano również
wejścia do klatek schodowych (Janinówka 7) i przebudowę wejść do klatek (Mieszka I 17 - kl. I, II, III oraz
Mieszka I 13). W ramach przystosowania altan śmietnikowych do nowych zasad segregacji śmieci wybudowano nowe lub przebudowano dotychczasowe altany
w rejonach budynków Gajkowicza 4, Askenazego 2,
Askenazego 11. Zamontowano ogrodzenie przy budynkach Mokra 2 (uzupełnienie ogrodzenia), Mokra 4, 23,
31 i 33, Janinówka 7, 9 i 11, Kuflewska 2 i 4, Askenazego 2 i Zamiejska 17. Przeprowadzono remont tarasów
przy budynku Remiszewska 1.

4.3.2 OSIEDLE GENERALSKA
W 2018 roku wymieniono poziomy instalacji ccw i zw
w budynkach Gajkowicza 1, Gajkowicza 11, Askenazego 7 i Zamiejska 17. W ramach wymiany legalizacyjnej
wymieniono wodomierze w budynkach Mokra 33, Gaj-

W zakresie remontów dźwigów wymieniono aparatury
sterowe wraz z montażem systemu łączności ze służbami
ratowniczymi w budynkach Gajkowicza 7 (kl. I i III), Janinówka 9 (kl. I, II, III), Askenazego 7 (kl. III). Wymieniono
zespół napędowy dźwigu w budynku Zamiejska 13 (kl. II).

Ponadto wymieniono dźwig w całości w budynku Janinówka 11 (kl. III) a także przeprowadzono remont kabiny
dźwigu - wymiana laminatu ścian i sufitu kabiny, modernizacja oświetlenia, wymiana kasety dyspozycji i montaż
lustra w budynkach Gajkowicza 11 (kl. I i III), Askenazego 1 (kl. II i III) oraz Zamiejska 17 (kl. I i II).
4.3.3. OSIEDLE TARGÓWEK
W 2018 roku na Osiedlu „Targówek” wykonano szereg
robót remontowych w oparciu o roczny plan remontów.
W ramach prac instalacyjnych wykonano m.in. regulację
instalacji c.o. w budynkach Wejherowska 3 i 6, natomiast
w budynku Goławicka 9 przeprowadzono regulację c.o.
wraz z wymianą zaworów. Przeprowadzono również
analizę mocy zamówionej na cele c.o. dla 43 węzłów.
W trzynastu budynkach Osiedla, tzn. Św. Wincentego
38 i 40, P. Skargi 61, Goławicka 1, 4, 5 i 9, Myszkowska 2, Wejherowska 3 i 6, Remiszewska 16 i 18,
H. Junkiewicz 8 wymieniono dotychczasowe wodomierze na wodomierze ze zdalnym odczytem radiowym. Ponadto wykonano instalację wewnętrzną wodociągową p. pożarową zgodnie z decyzją Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w budynku
Św. Wincentego 40. W 2018 roku w budynku Remiszewska 18 wymieniono instalację gazową.
Kontynuując działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia, założono system monitoringu na
budynkach Goławicka 9 oraz H. Junkiewicz 1 a także
zainstalowano kamerę na budynku Tykocińska 42.

W 2018 roku zakończono prace związane z termomodernizacją budynku Goławicka 9 obejmujące docieplenie
ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu i stropu piwnic, wymianę pokrycia dachowego, remont balkonów,
remont wejść do budynku. Ponadto rozpoczęto prace
termomodernizacyjne na budynkach Prałatowska 4 i 6.
W zakresie prac remontowych klatek schodowych kontynuowano prace w budynku H. Junkiewicz 8 oraz
przeprowadzono kompleksowy remont klatki schodowej w budynku Remiszewska 18.
Dbając o zieleń na Osiedlu „Targówek” przeprowadzono renowację terenów zielonych w rejonie budynków
Smoleńska 82 / P. Skargi 63. Dla naszych najmłodszych mieszkańców zmodernizowano plac zabaw przy
budynkach Goławicka 9 i 11.
W budynku H. Junkiewicz 2b (kl. II) wymieniono dźwigi.
4.3.4. OSIEDLE PORAJE
W zakresie robót dotyczących instalacji c.o. przeprowadzono analizę mocy zamówionej na cele centralnego
ogrzewania dla budynków: Śreniawitów 1, 2, 4, 5, 7 i 12,
Nagodziców 2 i 3, Wittiga 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7 i 9, Porajów
4, 5, 6 i 8, Antalla 4 i 6, Atutowa 1, 3, 5 i 7, Szczęśliwa 2,
Gębicka 2 i 4, Pancera 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18 i 22.
W 2018r. wymieniono wodomierze na wodomierze
z odczytem radiowym w 17 budynkach: Atutowa 1, 3 i 5,
Gębicka 2 i 4, Porajów 5, Szczęśliwa 2, Nagodziców 2 i 3,
Śreniawitów 2, 4 i 12, Wittiga 2, 4, 5 i 6 oraz Pancera 11.
Ponadto wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
przyłącza wodociągowego z zestawem hydroforowym
dla hydroforni Śreniawitów 9 i Wittiga 3A. W budynkach
Pancera 18 i Antalla 6 wymieniono instalację gazową.
W ramach prac elektrycznych wymieniono instalację
elektryczną na klatkach schodowych w budynkach
Śreniawitów 4 i 12. Wykonano dokumentację koszto-
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rysową wymiany instalacji elektrycznej dla budynków
Nagodziców 3 i Śreniawitów 7. Wymieniono oprawy
oświetleniowe na klatkach schodowych w budynkach
Ceramiczna 5, 5A, 7 i 9 a także wymieniono oprawy
oświetleniowe w garażach przy Myśliborskiej 85, 85A,
85B, 85C i 87, Ceramicznej 5, 5A, 7 i 9. Naprawiono
również oświetlenie terenu w rejonie budynków Wittiga 3 i 6, Porajów 4 i 6, Gębicka 4, Pancera 5.

dynku A. Kamińskiego 20 (kl. I, II, IV, V). Wymieniono
drzwi wejściowe do budynku Erazma z Zakroczymia 2
(kl. I, II, III). W zależności od potrzeb przeprowadzono
remonty płyt balkonowych w budynkach Erazma z Zakroczymia 9, A. Kamińskiego 10, 18 i 20A.

W 2018 roku przeprowadzono czyszczenie elewacji
(mycie, odgrzybianie i malowane) budynków Pancera
11 i Porajów 8. Wykonano również czyszczenie elewacji, tzn. mycie, odglonienie i malowanie budynków
Porajów 6 oraz Pancera 5, 6 i 22.

4.3.6. OSIEDLE JAGIELLOŃSKA
W 2018 roku przeprowadzono wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Targowa 80 i 82. W budynku Jagiellońska 62 przeprowadzono remont poziomów c.o. (II etap - wymiana zaworów grzejnikowych).
Ponadto zamontowano wodomierze radiowe w budynkach Namysłowska 6, 6A i Jagiellońska 4 a także wymieniono wodomierze w budynkach Jagiellońska 2, 3, 5A i 6.

W 2018 roku wykonano remont klatek schodowych
oraz wejść do klatek budynku Antalla 6. Ponadto przeprowadzono remont klatek schodowych budynków
Pancera 9 i 11, Śreniawitów 4 i 12 a także wykonano
dokumentację projektową remontu klatek dla budynku
Śreniawitów 5 i 7.
W 2018 roku wymieniono wentylatory w budynkach Śreniawitów 2 i 7, Porajów 6 oraz Antalla 4.
W zakresie robót drogowych wykonano utwardzenie
terenu pod miejsca parkingowe na Gębickiej i Pancera
oraz przeprowadzono naprawę ciągów pieszo-jezdnych
na terenie Osiedla.
W 2018 roku wymieniono dźwigi w budynkach Nagodziców 2 (kl. I) i Śreniawitów 7 (kl. I).

4.3.5. OSIEDLE ERAZMA
W 2018 wymieniono grzejniki na klatkach schodowych w budynkach A. Kamińskiego 20 i Erazma
z Zakroczymia 13.
W 2018 roku doizolowano rury ciepłej wody i cyrkulacji
oraz zmodernizowano mocowania instalacji ciepłej wody w budynkach A. Kamińskiego 2, 4A, 6, 6A, 8, 10, 12.
Ponadto wymieniono wodomierze na wodomierze
z odczytem radiowym w budynkach Erazma z Zakroczymia 1, 3, 5, 9 i 10, A. Kamińskiego 2, 20, 20A, 22A.
Przeprowadzono również hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji.

Ponadto, w budynku Erazma z Zakroczymia 4 (kl. I)
wymieniono dźwig.

W budynku Szanajcy 3 wymieniono instalację gazową.
Natomiast w budynku Floriańska 14 wymieniono wewnętrzne linie zasilania (WLZ) oraz wykonano projekt wymiany
WLZ dla budynków Jagiellońska 1 i Jagiellońska 64.
W 2018 roku wykonano I etap prac termomodernizacyjnych budynku Jagiellońska 64. Wykonano projekt remontu klatek budynku Jagiellońska 64. Przeprowadzono remont chodników i kwietników przy budynkach
Jagiellońska 2 i 3. Wyremontowano również galeryjki
w budynku Jagiellońska 3. W budynku Jagiellońska 1
wykonano remont klatek schodowych.
W 2018 roku zamontowano szlabany w rejonie budynków Jagiellońska 62 i Namysłowska 6 i 6A oraz rozbudowano monitoring przy budynkach Targowa 80 i 82
oraz Namysłowska 6 i 6A.
W 2018 roku wymieniono dźwig w budynku Targowa 82 (kl. I).

W zakresie robót elektrycznych zamontowano oświetlenie LED z czujnikiem ruchu w budynkach Erazma
z Zakroczymia 2, 4, 5, 7, 8, 13, 19 i 21.

4.4. Założenia remontowe na rok 2019
Dbałość o dobry stan techniczny budynków oraz ich
prawidłowa eksploatacja stanowią bardzo ważną rolę
w działalności Spółdzielni. W związku z tym, rok 2019
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 2018 roku przeprowadzono kapitalny remont dachu,
wymianę obróbek blacharskich a także remont kominów
wentylacyjnych na budynku A. Kamińskiego 18. W budynku A. Kamińskiego 14 wymieniono przeszklenia
klatek schodowych oraz wymieniono konstrukcję zabudowy klatek schodowych budynku A. Kamińskiego 20.

W 2019 roku Spółdzielnia zaplanowała 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.

W budynkach Erazma z Zakroczymia 4 (kl. I, II), 5 (kl. IV),
6 (kl. I), 8 (kl. I) i 10 wyremontowano schody wejściowe. Wykonano remont podestów pod wiatrołapy w bu-

Wielkość środków przeznaczonych na remonty kształtuje się wg tabeli nr 16.
TABELA nr 16

Rzeczowy plan remontów 2019 rok
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Lp.

Osiedle

Plan remontów

Dźwigi

Lokale użytkowe

Razem

1

2

3

4

5

6

1.

Kijowska

6 521 965,00

528 297,00

119 770,00

7 170 032,00

2.

Generalska

6 529 651,91

616 907,00

2 157,47

7 148 716,38

3.

Targówek

6 655 047,00

431 535,00

-

7 086 582,00

4.

Poraje

6 052 615,00

356 125,00

282 455,00

6 691 195,00

5.

Erazma

1 606 545,00

145 212,00

-

1 751 757,00

6.

Jagiellońska

1 647 436,00

149 561,00

200 000,00

1 996 997,00

7.

Spółdzielnia

29 013 259,91

2 227 637,00

604 382,47

31 845 279,38

W 2019 r. środki na remonty będą przeznaczone na:
RODZAJ ROBÓT

ILOŚĆ

Regulacja instalacji c.o.

2 BUDYNKI

Montaż podzielników kosztów
ogrzewania

2 BUDYNKI

Wymiana poziomów instalacji c.c.w. i z.w.

4 BUDYNKI

Modernizacja instalacji c.c.w. i z.w.

1 BUDYNEK

Doizolowanie rur ciepłej wody i
cyrkulacji

7 BUDYNKÓW

Wymiana legalizacyjna wodomierzy

41 BUDYNKÓW

Wymiana instalacji gazowej z
montażem liczników indywidualnych

2 BUDYNKI

Wymiana pieców gazowych

1 BUDYNEK

Wymiana instalacji gazowej

4 BUDYNKI

Wymiana wewnętrznych linii zasilania

3 BUDYNKI

Wymiana tablic głównych

3 BUDYNKI

Wymiana oświetlenia na
energooszczędne

23 BUDYNKI

Remont instalacji odgromowej

6 BUDYNKÓW

Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy

3 BUDYNKI

Wykonanie uziomów

4 BUDYNKI

Docieplenie stropodachu

4 BUDYNKI

Docieplenie ścian zewnętrznych
budynków (kontynuowanie prac)

5 BUDYNKÓW

Renowacje i remonty elewacji
Wymiana stolarki okiennej na klatkach
schodowych
Wymiana drzwi na galeryjkach
Remont pokrycia dachu
Remont klatek schodowych

14 BUDYNKÓW
3 BYDYNKI
1 BUDYNEK
6 BUDYNKÓW
11 BUDYNKÓW

Malowanie klatek schodowych

2 BUDYNKI

Wymiana dźwigu w całości

7 DŹWIGÓW

Modernizacja aparatury sterowej

4 DŹWIGI

Wymiana zespołu napędowego dźwigu

5 DŹWIGÓW

oraz wiele innych takich jak roboty drogowe, renowacja i nasadzenia zieleni, renowacja placów zabaw oraz
budowa lub przebudowa altanek śmietnikowych i montaż monitoringu.
4.5. Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej
Spółdzielnia RSM „Praga” występowała o środki z funduszy europejskich oraz uczestniczyła i uczestniczy w następujących programach:
a) 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.
b) 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.
c) 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.
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d) W 2018 roku rozpoczęły się prace nad przygotowaniem kompletnego wniosku do Banku Gospodarstwa
Krajowego o udzielenie pożyczki w ramach programu
Jessica 2 na zadanie „Rewitalizacja warszawskiej
Pragi i Targówka poprzez odnowę tkanki mieszkaniowej - remont i modernizacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych RSM Praga
wraz z dostosowaniem pomieszczeń na cele społeczne
i odnową otoczenia”. Projekt obejmuje jedenaście
zadań, w tym termomodernizacje i remonty części
wspólnych budynków Prałatowska 4, 6; Jagiellońska
62, 64; Janinówka 11, 13. Dodatkowo zaplanowano
remont tarasu przy budynku Białostocka 9, stworzenie
ogólnodostępnej Sali multimedialnej w budynku Kijowska 11, modernizacje placów zabaw przy ul. Ząbkowskiej oraz obrębie ulic Gajkowicza i Janinówka,
modernizację Klubu Osiedlowego „Nasz Klub” oraz
siłownię plenerową przy ul. Janinówka.

nie inwestycyjne „Metro Targówek”. Zakończenie
realizacji inwestycji planowane jest w trzecim kwartale 2019 roku.

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 bezpieczeństwa mieszkańców montuje
monitoring w kolejnych budynkach Spółdzielni. W chwili
obecnej mamy zamontowanych 492 kamer monitoringu
w budynkach i na terenie Osiedli.

Budynek mieszkalny i garaż wielopoziomowy - przy
ul. Kamińskiego róg Myśliborskiej
działki nr 59, 60, 15/7, obręb 4-03-03
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
4.748 m2
ilość stanowisk postojowych
166
powierzchnia usług
923 m2
Inwestycja została zrealizowana. Prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego Spółdzielnia otrzymała 19. września 2018
roku a od 11. czerwca 2018 roku lokale mieszkalne
przekazywane były dla lokatorów.

Zestawienie monitoringu:
Osiedle „Kijowska”
Osiedle „Generalska”
Osiedle „Targówek”
Osiedle „Poraje”
Osiedle „Erazma”
Osiedle „Jagiellońska”

- 158 kamer,
- 63 kamery,
- 131 kamer,
- 113 kamer,
- 6 kamer,
- 21 kamer.

W grudniu 2018 roku Spółdzielnia rozpoczęła rozbiórkę
budynków administracyjnych przy ul. Witebskiej 4 w celu
przygotowania działki pod budowę zespołu budynków
mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem
podziemnym. Obecnie trwa przetarg na wyłonienie Generalnego Wykonawcy robót budowlanych i Spółdzielnia planuje rozpocząć budowę budynków przy ulicy
Witebskiej 4 na koniec drugiego kwartału 2019 roku.
W 2018 r. prowadzono również szeroko zakrojone działania związane z przygotowaniem do realizacji nowych
inwestycji, ujętych w planach inwestycyjnych Spółdzielni.
1. Zadania realizowane/zrealizowane:

Garaż wielopoziomowy przy ul. Myśliborskiej 114

Pawilon usługowo-handlowo-biurowy - przy ul. Erazma
z Zakroczymia
działka nr 77, obręb 4-03-04
działka o powierzchni
1.057 m2
prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania
projekt budowlany przewiduje budowę pawilonu
usługowo-handlowo-biurowego
projektowana powierzchnia usługowa
1.022 m2
Inwestycja została zrealizowana. Prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku Spółdzielnia otrzymała
10 grudnia 2018 roku.
W pierwszym kwartale 2019 roku do budynku przeniosła
się administracja osiedla Erazma, przekazane zostało
pięć lokali usługowych.
Aktualnie realizowana jest sprzedaż pozostałych lokali
usługowych.

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
Działalność inwestycyjna

Działalność inwestycyjna Spółdzielni realizowana jest
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 otrzymuje
informację Zarządu z realizacji planu pięcioletniego,
sprawozdanie Zarządu z realizacji planu rocznego oraz
uchwala roczny plan zadań inwestycyjnych.

Prawomocne pozwolenie na użytkowanie garażu
Spółdzielnia otrzymała 6 grudnia 2018 roku, a od
1 lutego 2019 roku przekazywane były miejsca postojowe w garażu.

Pawilon usługowo-handlowo-biurowy - kwiecień 2019 r.

W roku 2018 Spółdzielnia zakończyła budowę budynku mieszkalnego i garażu wielopoziomowego z powierzchnią usługową w parterze przy ul. Kamińskiego
róg Myśliborskiej (Kamińskiego 1 - budynek mieszkalny, Myśliborska 114 - garaż z usługami) oraz realizację
pawilonu usługowo-handlowo-biurowego przy ulicy
Erazma z Zakroczymia.
Kontynuowana jest budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi i garażem podziemnym wielostanowiskowym przy ulicy Michała Ossowskiego 11 (dawniej Piotra Skargi 54) - zada-

Budynek mieszkalny wielorodzinny - Kamińskiego 1

„Metro Targówek” - Ossowskiego 11
działka nr 3, obręb 4-10-13
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
5.804 m2
ilość stanowisk postojowych w garaż
130
powierzchnia usług
1.848 m2
Umowa na wykonanie budynku mieszkalnego oraz rozbiórkę istniejącego na działce budynku handlowo-usługowego
i tymczasowych kiosków handlowych została podpisana
z firmą Rodex w dniu 18.05.2016 r. W dniu 24.05.2016 r.
plac budowy został przekazany Generalnemu Wykonawcy.
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Z powodu dużych opóźnień w wykonaniu robót przez
firmę Rodex spowodowanych problemami finansowymi
firmy Rodex oraz brakiem rozliczeń firmy Rodex z podwykonawcami, w dniu 27.03.2018 roku Spółdzielnia
odstąpiła od umowy. Po przeprowadzeniu przetargu
Spółdzielnia wyłoniła nowego Generalnego Wykonawcę, firmę Telka, która rozpoczęła prace od 16 lipca 2018
roku. Z powodu opóźnień firmy Rodex w realizacji robót
oraz zmiany Generalnego Wykonawcy opóźnienie inwestycji wyniosło około 10 miesięcy. Spółdzielnia planuje
uzyskać pozwolenie na użytkowanie oraz rozpocząć
przekazywanie lokali w III kwartale 2019 roku.

Obecnie trwa przetarg na wyłonienie Generalnego Wykonawcy robót budowlanych. Spółdzielnia planuje
dokonać wyboru Generalnego Wykonawcy robót budowlanych i rozpocząć budowę budynków przy ulicy
Witebskiej 4 na koniec drugiego kwartału 2019 roku.

Koncepcja budynku dopasowana jest do charakteru istniejącej zabudowy i wpisuje się naturalnie w istniejące otoczenie.

„Witebska 4” - wizualizacja

2. Zadania przygotowane do realizacji
Pratulińska - parking wielopoziomowy z usługami
działka nr 24/4, obręb 4-10-10
działka o powierzchni
3.957 m2
prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania
Uchwalony w marcu 2017 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmienił warunki zabudowy
działki i wykonany dotychczas projekt budowlany nie
spełnia wymagań planu. Spółdzielnia przed podjęciem
decyzji o wykonaniu nowej dokumentacji i wystąpieniu
o pozwolenia na budowę zamierza przeprowadzić analizę
finansową na podstawie wyceny robót budowlanych oraz
możliwych do osiągnięcia wpływów ze sprzedaży.
„Metro Targówek” - kwiecień 2019 r.

Zespół Mieszkaniowy „Witebska 4”
działki nr 62/1, 62/3, 61/1, 58/28, obręb 4-10-12
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
7.133 m2
projektowana ilość stanowisk
postojowych w garażu
170
projektowana powierzchnia usług
536 m2
Z powodu wątpliwości Urzędów co do zgodności zamierzenia z ustaleniami zawartymi w umowie użytkowania wieczystego trwał wieloletni spór administracyjny wstrzymujący wydanie pozwolenia na budowę.
Ostatecznie Spółdzielnia w dniu 31.01.2017 roku
otrzymała prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. Ze względu na długi okres pomiędzy złożeniem
wniosku o pozwolenie na budowę, a finalnym uzyskaniem pozwolenia, część zawartych w projekcie uzgodnień, warunków dostawy mediów, decyzji pochodzących z 2012 r. straciła ważność i konieczna była ich
aktualizacja przed rozpoczęciem opracowywania dokumentacji wykonawczej. Projektant wykonał konieczne aktualizacje i w sierpniu 2018 r. przekazał
Spółdzielni gotowy projekt wykonawczy.

W listopadzie 2018 r. Spółdzielnia dokonała wyboru
firmy na wykonanie rozbiórki budynków administracji znajdujących się na terenie planowanej inwestycji.
Z budynków przeznaczonych do rozbiórki w grudniu
2018 roku wyprowadziła się administracja osiedla
Targówek i rozpoczęto rozbiórkę. Rozbiórka została
zakończona w kwietniu 2019 roku.
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Spółdzielnia posiada decyzję o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym
i usługami w parterze.

W marcu 2019 Spółdzielnia ogłosiła konkurs na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla planowanej inwestycji. W kwietniu konkurs został rozstrzygnięty, wyłoniono firmę kosztorysową i podpisano umowę na wykonanie kosztorysu.
3. Zadania przygotowane do realizacji po usunięciu
przeszkód formalnych
Działka przy ul. Remiszewskiej (Myszkowska III)
działka nr 46/1 obręb 4-10-10
powierzchnia całej działki
6.500 m2
pow. działki przeznaczona pod zabudowę 2.800 m2
prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania
projektowana ilość mieszkań
60
projektowana pow. użytkowa mieszkań
3.700 m2
projektowana ilość stanowisk postojowych
115
projektowana powierzchnia użytkowa usług 540 m2
prawo do terenu - akty notarialne wieczystego użytkowania
Zgodnie z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru „Wiecha”
Spółdzielnia zamierza, na wskazanej w planie części
działki, wybudować budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym i usługami w parterze od
strony ul. Remiszewskiej.
Budynek „Barkocińska”
działka nr 81/4, obręb 4-10-06
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

Zespół Mieszkaniowy „Kuflewska 6”
działki nr 111/2, 111/23, 111/24, obręb 4-10-06
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 o warunkach zabudowy dla
inwestycji polegającej na budowie zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym.
Koncepcja nowego budynku zakłada utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia handlowego w poziomie
parteru budynku.
Budynek mieszkalny Piotra Skargi/Św. Wincentego
działki nr 213/5, obręb 4-10-08
powierzchnia działki
1.260 m2
prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania
projektowana ilość mieszkań
45
projektowana pow. użytkowa mieszkań 2.619,89 m2
projektowana ilość miejsc postojowych w garażu
64
projektowana powierzchnia usług
74,94 m2
Spółdzielnia posiada pozwolenia na budowę niezbędne do
usunięcia kolizji z projektowanym budynkiem. W dniu
23.08.2017 r. podpisane zostało z firmą Veolia porozumienie w zakresie usuwania kolizji w istniejącej infrastrukturze, a sieć została przebudowana wiosną 2018 r.
Spółdzielnia w dniu 20.12.2017 r. podpisała umowę na
usunięcie kolizji sieci oświetlenia ulicznego z planowaną inwestycją, jednak ze względu na konieczność dodatkowych uzgodnień m.in. z Wydziałem Estetyki
Przestrzeni Publicznej ostateczny termin zakończenia
prac, Wykonawca wskazuje na 3-4 kwartał 2019 r.
W 2018 r. trwały również dalsze rozmowy z firmą
Orange, w sprawie usunięcia kolizji z siecią teletechniczną na terenie działki. Obecnie negocjowana umowa
obejmuje wykonanie przez Orange całej przebudowy
i podzielenie się kosztami na zasadzie 50% - 50% tj.
Orange wykona całościową przebudowę a Spółdzielnia
pokryje 50% kosztów netto budowy w wysokości około 240 tys. złotych do poniesienia w formie wykupionych usług multimedialnych od Orange.
Budynek apartamentowy „Piotra Skargi”
działki nr 22/3, 22/5, obręb 4-10-12
powierzchnia działek
1.503 m2
prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania
projektowana ilość mieszkań
30
projektowana powierzchnia
użytkowa mieszkań
1.362,57 m2
projektowana ilość miejsc
postojowych w garażu
20
Spółdzielnia planuje wybudowanie budynku wielorodzinnego z garażem w parterze.
Budynek mieszkalny Św. Wincentego
działki nr 213/6, obręb 4-10-08
powierzchnia działki

1.001 m2
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prawo do terenu - akt notarialny wieczystego użytkowania
projektowana ilość mieszkań
37
projektowana pow. użytkowa mieszkań
2.004 m2
projektowana ilość miejsc postojowych w garażu
79
projektowana powierzchnia usług
112 m2
Spółdzielnia planuje wybudowanie budynku wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażem podziemnym. Dotychczasowe naziemne miejsca parkingowe
zostaną odtworzone w garażu pod nowym budynkiem.

Spółdzielnia rozważa możliwość przeznaczenia działki pod budownictwo wielorodzinne z usługami w parterze i garażem podziemnym z odtworzeniem naziemnych miejsc parkingowych lub pod zabudowę usługową z parkingami.

Rozdział V

Wobec spłaty zadłużenia i uchylenia przez Radę Nadzorczą w/w uchwał RSM „Praga” odzyskała kwotę
30.418,81 złotych, w tym:
Osiedla

Ilość spraw

Odzyskana kwota

Generalska

1

4 232,34 zł

Targówek

1

5 835,53 zł

Poraje

2

20 350,94 zł

Razem

4

30 418,81 zł

Sprawy członkowskie i mieszkaniowe
Działka przy ul. Kuflewskiej/Święciańskiej
działki nr 111/27, 111/26 obręb 4-10-06
powierzchnia działek
2.107 m2
prawo do terenu - akty notarialne wieczystego użytkowania
projektowana ilość mieszkań
52
projektowana pow. użytkowa mieszkań 3.135,28 m2
projektowana ilość stanowisk postojowych
92
projektowana pow. użytkowa usług
1.106,60 m2
Spółdzielnia posiada decyzję o warunkach zabudowy
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami
w parterze, salą sportową oraz dwukondygnacyjnym
garażem podziemnym, a także koncepcję budowlaną.
Działka przy ul. Janinówka i Mokrej
działki nr 29/2, 36, 37, obręb 4-10-14
powierzchnia działek
6.473 m2
prawo do terenu - akty notarialne wieczystego użytkowania z warunkiem budowy parkingu wielopoziomowego
Spółdzielnia wystąpiła o zmianę przeznaczenia terenu
dla nieruchomości, w celu umożliwienia realizacji inwestycji mieszkaniowej z miejscami postojowymi dla
dotychczasowych użytkowników parkingu. Spółdzielnia planuje przeznaczenie terenu na budowę budynku
wielorodzinnego z garażem podziemnym, w którym
zapewnione będą miejsca postojowe dla użytkowników
istniejących aktualnie naziemnych miejsc postojowych.
Spółdzielnia w akcie notarialnym zobowiązana jest do
wybudowania parkingu wielopoziomowego i w przypadku niezrealizowania zamierzenia, działki mogą być przeznaczone na inne cele lub zostaną sprzedane developerowi. Ponieważ budowa parkingu jest bardzo drogim
przedsięwzięciem i ekonomicznie nieuzasadnionym
Spółdzielnia planuje pokryć część kosztów budowy garażu podziemnego z miejscami postojowymi, dla użytkowników istniejących aktualnie naziemnych miejsc
postojowych, z dochodu pochodzącego ze sprzedaży
mieszkań z budynku nad garażem podziemnym.
W przypadku budowy wyłącznie parkingu wielopoziomowego cały koszt budowy musieliby pokryć członkowie Spółdzielni i aktualni użytkownicy naziemnych
miejsc postojowych.
Działka przy ul. Radzymińskiej/Trockiej
działki nr 111/5, 111/21 obręb 4-10-06
powierzchnia działek
1.576 m2
prawo do terenu - akty notarialne wieczystego użytkowania
Spółdzielnia planuje realizację zabudowy usługowej
dwukondygnacyjnej, która będzie stanowiła pierzeję
osłaniającą mieszkańców od dużego hałasu pochodzącego z ruchu samochodowego na ulicy Radzymińskiej.
Działka przy ul. Olgierda 42
działka nr 237/2 obręb 4-10-08
powierzchnia działek
812 m2
prawo do terenu - akty notarialne wieczystego użytkowania
Spółdzielnia planuje realizację niskiej zabudowy
mieszkaniowej, jednego budynku wielorodzinnego
z garażem podziemny i usługami w parterze.
Działka Trocka róg Gajkowicza
działka nr 111/17 obręb 4-10-06
powierzchnia działki

2.772 m2

Sprawy mieszkaniowe
W sprawach członkowskich i mieszkaniowych w 2018
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
- 297
zaświadczeń do założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
- 70
zaświadczeń dla notariusza dotyczących prawa do
lokalu, miejsca postojowego, boksu garażowego
w celu: zbycia prawa, zamiany, podziału majątku,
działu spadku, zniesienia współwłasności
- 468
2. udzielaniem odpowiedzi na wpływające wystąpienia
mieszkańców dotyczące spraw członkowskich i mieszkaniowych
- 2076
3. udzielaniem odpowiedzi komornikom sądowym - 337
4. dokonywaniem zmian w komputerowej bazie danych w zakresie stanu prawnego lokali, miejsc postojowych, boksów garażowych
- 1381
5. udostępnianiem rzeczoznawcom majątkowym danych transakcyjnych obejmujących sprzedaż spółdzielczych własnościowych praw do lokali na rynku wtórnym
- 75
Łącznie w 2018 r. Zarząd Spółdzielni rozpatrzył ponad
4704 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 31.12.2018 r. RSM „Praga”
zrzeszała 20 646 członków, w tym:
1. 19 775 osób - członkowie posiadający prawo lub roszczenie o ustanowienie tego prawa do lokalu, garażu
lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym w zasobach Spółdzielni,
2. 871 osób - to członkowie oczekujący.
W 2018 roku z rejestru członków Spółdzielni zostało
skreślonych 706 osób z powodu:
1. zbycia prawa do lokalu, garażu, miejsca postojowego
w garażu wielostanowiskowym,
2. przeniesienia 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. nieposiadania tytułu prawnego do lokalu lub roszczenia o ustanowienie prawa do lokalu.
Ponadto, w poczet członków zostało przywróconych
5 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.

1. Zarząd w 30 przypadkach ustanowił lub potwierdził
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w trybie ustawy z 15.12.2000r. o spółdzielniach
mieszkaniowych (w ramach realizacji roszczenia po
osobach bliskich).
2. Zarząd zawarł 96 aktów notarialnych ustanawiających odrębną własność, w tym:
a) 90 - dotyczyło przeniesienia spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego na wniosek zainteresowanych,
b) 6 - dotyczyło ustanowienia odrębnej własności lokalu
mieszkalnego po przeprowadzonych przetargach,
3. Spółdzielnia przeprowadziła 2 przetargi na zasiedlenie 7 lokali mieszkalnych przekazanych do dyspozycji RSM „Praga” , 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 do 6 lokali ustanawiające odrębną własność.
Jedna osoba zrezygnowała.
4. Zarząd zawarł 8 aktów notarialnych ustanawiających
odrębną własność lokali mieszkalnych w budynkach
realizowanych w systemie deweloperskim, w tym:
a) przy ul. Okólnej 24 - 2 akty notarialne,
b) przy ul. Remiszewskiej 17 - 6 aktów notarialnych.

Rozdział VI
Gospodarka nieruchomościami
W 2018 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,
obniżeniem kosztów opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
podziałem geodezyjnym nieruchomości,
analizowaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
prowadzeniem postępowań o przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie „starej ustawy” z 2005 r.,
przygotowaniami do wdrażania „nowej ustawy”
z 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
ustanawianiem na nieruchomościach ograniczonych
praw rzeczowych, takich jak; służebność gruntowa,
służebność przesyłu,
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.
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1. Czynności związane z regulacją stanu prawnego
gruntów
W posiadaniu RSM „Praga” znajduje się 125,47 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 wyniku zmian ustrojowych w Polsce, które weszły
w życie w roku 1990, grunty Skarbu Państwa zostały
w większości przekazane nowoutworzonym jednostkom samorządu terytorialnego, tj. gminom i to one
miały i mają potwierdzić aktem notarialnym, ustanowione wcześniej decyzją administracyjną, prawo użytkowania wieczystego do gruntu na rzecz spółdzielni.
W przypadku Warszawy obowiązek ten spoczywa na
Urzędzie m. st. Warszawa.
Zarząd Spółdzielni wielokrotnie występował do Urzędu m.st. Warszawy o przyspieszenie czynności związanych z regulacją stanu prawnego gruntów na rzecz
Miasta, a następnie 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. Skierowano
pisma do: Prezydenta m. st. Warszawy, Dyrektora
Biura Mienia Miasta i Skarnu Państwa, Zarządu
Dzielnicy Praga Północ, Burmistrza Dzielnicy Praga
Północ, Burmistrza Dzielnicy Targówek.
Pozwy do sądu o uregulowanie tytułu do gruntu Spółdzielnia zaczęła kierować już w 2006 r. Jako pierwszy
został złożony pozew o zobowiązanie m. st. Warszawy
do złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu na 99 lat
prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Białostockiej 7, 9, 11.
W związku z wejściem w życie z dniem 31.07.2007 r.
nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
która dała Spółdzielni możliwość zasiedzenia nieruchomości na podstawie art. 35 ust 41, Zarząd RSM „Praga”
zawiesił to postępowanie i złożył wniosek o nabycie tej
nieruchomości na własność. Podobne wnioski o nabycie
na własność zostały złożone dla wszystkich zabudowanych nieruchomości, nieuregulowanych na rzecz Spółdzielni. Niestety te postępowania nie przyniosły Spółdzielni tytułu do gruntu, gdyż w dniu 29 października
2010 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym stwierdził, że art. 35 ust 41 jest niezgodny z Konstytucją. W tej sytuacji Zarząd Spółdzielni natychmiast
złożył do sądu wnioski o wycofanie pozwów o zasiedzenie, aby móc w ich miejsce złożyć pozwy o zobowiązanie m. st. Warszawy do złożenia oświadczenia
woli o ustanowieniu użytkowania wieczystego. W pierwszej kolejności został złożony wniosek o odwieszenie
postępowania dla nieruchomości przy ul. Białostockiej 7, 9, 11. Obecnie w sądzie prowadzone są sprawy
dotyczące następujących nieruchomości:
1. ul. Białostocka 7, 9, 11 (I C 578/06) - postepowanie
zawieszone przez sąd ze względu na roszczenia byłych właścicieli;
2. ul. Jagiellońska 2, 4, 6 ( I C 810/13) - postępowanie
zawieszone przez sąd ze względu na roszczenie byłych właścicieli;
3. „Szmulowizna Wschodnia” tj. nieruchomość przy
ulicach: Radzymińskiej, Łochowskiej, Wołomińskiej,
Siedleckiej ( I C 724/11) - postępowanie w toku;
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4. ul. Sz. Askenazego, Zamiejska, Trocka ( I C 116/12)
- postępowanie w toku;
5. ul. H. Junkiewicz, Kołowa, Wejherowska ( I C 128/12)
- postępowanie zawieszone przez Sąd ze względu na
roszczenie byłych właścicieli;

ustawy”. Do dnia 15 kwietnia 2019 r. Spółdzielnia
otrzymała dwie decyzje o umorzeniu dotychczasowych
postępowań dla nw. nieruchomości:
1. przy ul. Tykocińskiej 42;
2. przy ul. Myszkowskiej 33.

Grunty na Tarchominie I, IIA i IIB nie zostały dotychczas objęte pozwami, gdyż struktura własnościowa
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.

Z uwagi na prowadzone przez Spółdzielnię procedury
związane z przekształceniami praw spółdzielczych
w odrębną własność lokali, notariusze przygotowujący
akty notarialne przeniesienia własności lokali, żądają
od Spółdzielni zaświadczeń o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Z tego względu we wszystkich sprawach, które
wpłynęły do Spółdzielni, Zarząd wystąpił do właściwych Urzędów Dzielnic o wydanie zaświadczeń
w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej,
zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 „nowej ustawy”, tj. w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez urząd wniosku.
Spółdzielnia monitoruje sprawę i oczekuje na wydanie
zaświadczeń przez urzędy.

Do obowiązków Urzędu m. st. Warszawa należy uregulowanie stanu prawnego gruntów w taki sposób, aby
uzyskać jednolitą strukturę własnościową pod każdym
budynkiem. Niestety w Warszawie urzędnicy miejscy
nie wykazują się aktywnością w kwestii regulacji stanu
prawnego gruntów.
2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntu na własność
W 2018 roku Zarząd RSM „Praga” kontynuował procedurę przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości, zgodnie z ustawą
z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późniejszymi zmianami),
zwaną dalej „starą ustawą”. Jednak do końca 2018 r.
RSM „Praga” nie uzyskała kolejnych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości.
W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716
z późniejszymi zmianami), zwana dalej „nową ustawą”. Przekształceniu w prawo własności podlegają
wszystkie grunty zabudowane wyłącznie budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi,
w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią
lokale mieszkalne.
W związku z inwestycją „Kamińskiego 1” oraz w celu
uniknięcia negatywnych skutków przekroczenia przez
Spółdzielnię pomocy de minimis w trybie „nowej ustawy”, w dniu 27 grudnia 2018 r. złożony został wniosek
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności w trybie „starej ustawy” dla nieruchomości położonej przy ul. A. Kamińskiego 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka
nr 60 z obrębu 4-03-03. Wraz z wnioskiem o przekształcenie złożony został wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie. Następnie w dniu
7 lutego 2019 r. złożone zostało oświadczenie o kontynuowaniu przedmiotowego postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami „starej ustawy”. „Nowa
ustawa” dopuszcza czasowe prowadzenie postępowania w trybie „starej ustawy”. Postępowanie będzie prowadzone według starych zasad, ale nie dłużej niż do
31 grudnia 2021 r. Jeżeli do tej daty postępowanie nie
zakończy się prawomocną decyzją przekształceniową,
to z dniem 01 stycznia 2022 r. nastąpi przekształcenie
według „nowej ustawy”.
W przypadku nieruchomości, objętych postępowaniami
administracyjnymi w trybie „starej ustawy”, RSM
„Praga” złożyła do końca stycznia 2019 r. wnioski
o umorzenie 51 dotychczas prowadzonych spraw
w celu przyspieszenia przekształcenia w trybie „nowej

3. Udział w pracach nad zmianami w ustawie z dnia
20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Przyjęta Ustawa od początku zawierała wiele nieścisłości, które stwarzały szereg problemów przy wdrażaniu
Ustawy. Przepisy wymagały zmian.
W związku z powyższym środowisko spółdzielcze od
połowy grudnia 2018 r. brało udział w szeregu spotkań
i konsultacji z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju
oraz z Zarządem m. st. Warszawy. RSM „Praga” jest
aktywnym uczestnikiem w tych naradach.
19 grudnia 2018 r. przedstawiciel Spółdzielni brał aktywny udział w spotkaniu z Arturem Soboniem - Sekretarzem Stanu w MIiR, podczas którego zgłosił szereg
uwag i problemów związanych z wdrażaniem Ustawy.
Pod koniec lutego b.r. w siedzibie SM „Służew nad
Dolinką” odbyło się spotkanie warszawskich spółdzielni mieszkaniowych z Wiceprezydentem Warszawy Robertem Soszyńskim. Współprowadzącym spotkanie
był Andrzej Półrolniczak - Prezes Zarządu RSM
„Praga”. Podczas spotkania spółdzielcy mieli możliwość przedstawienia swoich uwag i problemów związanych z wdrażaniem ustawy przez urzędy dzielnicowe. Po spotkaniu powstał zespół roboczy, w którego
skład weszli także przedstawiciele RSM „Praga”. Zadaniem zespołu jest monitorowanie i reagowanie na
wszelkie sytuacje związane z realizacją Ustawy.
W dniu 4 marca 2019 r. przedstawiciele spółdzielni
mieszkaniowych w Warszawie, w tym RSM „Praga”,
wzięli udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji Rady m. st. Warszawy, gdzie omawiane były problemy dotyczące Ustawy. Spółdzielcy mieli
możliwość przedstawienia swoich uwag i zastrzeżeń
w związku z wdrażaniem ustawy „przekształceniowej”
przez Urząd m. st. Warszawy, oczekując jednocześnie
stanowiska Miasta w tej sprawie.
W dniu 6 marca 2019 r. w imieniu warszawskich spółdzielni mieszkaniowych do Wiceprezydenta Roberta
Soszyńskiego zostało wysłane pismo, przygotowane
w Biurze Zarządu RSM „Praga”, zawierające najważniejsze zagadnienia dotyczące wdrażania Ustawy, które
wzbudzają kontrowersje i wątpliwości.
Z kolei 12 marca 2019 r. odbyło się spotkanie członków zespołu spółdzielców z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju - Arturem Soboniem,
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w którym udział wziął m.in. Andrzej Półrolniczak. Podczas spotkania Ministrowi zostało wręczone obszerne
pismo, również przygotowane w Biurze Zarządu RSM
„Praga”, zawierające najistotniejsze uwagi do Ustawy.
Pod koniec marca, odbyło się kolejne spotkanie (tym
razem w Ratuszu) przedstawicieli czterech warszawskich spółdzielni z Wiceprezydentem Robertem Soszyńskim. W spotkaniu brała także udział delegacja
RSM „Praga” na czele z Andrzejem Półrolniczakiem.
Podczas spotkania Wiceprezydent podzielił się informacjami w zakresie proponowanych przez Miasto procedur związanych z wdrażaniem Ustawy.
Przedstawiciel RSM „Praga” wziął również aktywny
udział w konferencji prasowej Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, która odbyła się w dniu 29 marca 2019 r., w sprawie problemów związanych z funkcjonowaniem Ustawy.
Na początku kwietnia b.r. nasza Spółdzielnia wystąpiła bezpośrednio do Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów o jednoznaczną interpretację w zakresie stosowania przepisów o pomocy publicznej w stosunku do lokali spółdzielczych. Na nasze pismo UOKiK
odpowiedział bardzo szybko jednoznacznie stwierdzając, że przepisy o stosowaniu pomocy publicznej
nie mają zastosowania do lokali przeznaczonych na
funkcje mieszkaniowe, w tym lokali zajmowanych na
zasadzie spółdzielczego lokatorskiego i własnościowego prawa. Z odpowiedzi UOKiK jednoznacznie
wynika, że mieszkańcy lokali spółdzielczych będą
mogli bez przeszkód skorzystać z bonifikat od opłaty
z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego
w prawo własności.
W dniu 24 kwietnia 2019 r. w siedzibie SM „Służew
nad Dolinką” odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie z Wiceprezydentem m. st. Warszawy Robertem Soszyńskim. Tym razem, obok kwestii wdrażania ustawy
„uwłaszczeniowej”, omawiane były problemy związane z brakiem regulacji stanu prawnego gruntów w Warszawie. Wraz z Wiceprezydentem na spotkanie przybyli przedstawiciele Urzędu m. st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa. Współprowadzącym spotkanie był Andrzej Półrolniczak.
Obecnie w Sejmie trwają prace na kolejną nowelizacją
Ustawy. Projekt nowelizacji zawiera zmiany, które
uwzględniają większość dotychczas zgłaszanych przez
spółdzielców wątpliwości.
4. Działania mające na celu obniżenie kosztów opłat
z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
W 2018 roku Dział Gospodarki Nieruchomościami
kontynuował sprawy toczące się zarówno w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie, jak
również w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ mające na celu obniżenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
Obecnie toczą się sprawy dotyczące niżej opisanych
nieruchomości:
przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym:
1. ul. Mieszka I 17, 21, 23, Okólna 28 w Markach (dz. ew.
nr 30/24 z obrębu 3-08);
2. ul. Mieszka I 13, 15 w Markach (dz. ew. nr 30/25 z obrębu 3-08);
3. ul. Bolesława Chrobrego w Markach (dz. ew. nr 30/6
z obrębu 3-08);
4. ul. Bolesława Chrobrego w Markach (dz. ew. nr 30/2
z obrębu 3-08);

5. ul. Bolesława Chrobrego w Markach (dz. ew. nr 52/3
z obrębu 3-08);
6. ul. Bolesława Chrobrego w Markach (dz. ew. nr 52/2
z obrębu 3-08);
7. ul. Okólna 24 w Markach (dz. ew. nr 30/3 z obrębu 3-08);
8. ul. Okólna 24 w Markach (dz. ew. nr 52/4 z obrębu 3-08);
9. ul. Okólna 24 w Markach (dotyczy 47 nieruchomości
lokalowych stanowiących własność RSM „Praga”)
przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ:
1. ul. Smoleńska, św. Wincentego, P. Skargi (dz. ew.
nr 22/3, 22/5, 22/6 z obrębu 4-10-12);
Do dnia 15 kwietnia 2019 r. zakończyły się n/w sprawy
prowadzone z tego samego tytułu:
przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym:
1. ul. Remiszewskiej 17 (dz. ew. 24/5 z obrębu 4-10-10);
2. ul. Remiszewskiej (dz. ew. 24/6 z obrębu 4-10-10);
3. ul. Goławickiej (dz. ew. 24/19 z obrębu 4-10-10);
4. ul. Olgierda (dz. ew. 237/2 z obrębu 4-10-08).
5. ul. św. Wincentego (dz. ew. nr 168/8 z obrębu 4-10-08).
przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ:
1. ul. Olgierda 44 (dz. ew. nr 236 z obrębu 4-10-08),
zakończona wyrokiem z dnia 3 października 2018 r.;
2. ul. Remiszewskiej 7 (dz. ew. nr 101/4 z obrębu 4-10-06),
zakończona ugodą sądową z dnia 22 marca 2018 r.
Ugoda dotyczy także opłaty należnej za nieruchomość
lokalową nr U-1;
3. ul. Kuflewskiej (dz. ew. nr 111/26 z obrębu 4-10-06),
zakończona ugodą sądową z dnia 14 marca 2018 r.;
4. ul. Handlowej (dz. ew. nr 111/22 z obrębu 4-10-06),
zakończona ugodą sądową z dnia 19 marca 2018 r.;
5. ul. Kuflewskiej i Handlowej (dz. ew. nr 111/24 z obrębu 4-10-06), zakończona ugodą sądową z dnia 22 marca 2018 r.;
6. ul. Kuflewskiej i Handlowej (dz. ew. nr 111/25 z obrębu
4-10-06), zakończona ugodą sądową z dnia 13 kwietnia 2018 r.;
7. ul. Kuflewskiej (dz. ew. nr 111/28 z obrębu 4-10-06),
zakończona ugodą sądową z dnia 7 czerwca 2018 r.
Zdecydowana większość orzeczeń SKO oraz wyroków sądowych, które do tej pory zapadły w takich
sprawach, była korzystna dla Spółdzielni, co przyniosło realne oszczędności dla mieszkańców ze spółdzielczymi prawami.
Poniżej przedstawiono wykaz nieruchomości, dla których w ostatnich latach, w wyniku działań Spółdzielni
uzyskano niższą wysokość opłaty rocznej względem
żądanej przez m. st. Warszawa:
1. ul. Remiszewskiej 7 (dz. ew. nr 101/4 z obrębu 4-10-06),
obniżka o 18% względem stawki zaproponowanej
przez Miasto;
2. ul. Kuflewskiej (dz. ew. nr 111/26 z obrębu 4-10-06), obniżka o 12% względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
3. ul. Handlowej (dz. ew. nr 111/22 z obrębu 4-10-06), obniżka o 21% względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
4. ul. Kuflewskiej i Handlowej (dz. ew. nr 111/24 z obrębu 4-10-06), obniżka o 19% względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
5. ul. Kuflewskiej i Handlowej (dz. ew. nr 111/25 z obrębu 4-10-06), obniżka o 23% względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
6. ul. Kuflewskiej (dz. ew. nr 111/28 z obrębu 4-10-06), obniżka o 30% względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
7. ul. Janinówka (dz. ew. nr 33 z obrębu 4-10-06) - obniżka
o 62% względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
8. przy ul. Prałatowskiej 2, 4, 5, 6, 8 (działka ew. nr 50
z obrębu 4-10-09) - obniżka o 21% względem stawki
zaproponowanej przez Miasto;
9. ul. Prałatowska (dz. ew. nr 46/1 z obrębu 4-10-09) obniżka o 28% względem stawki zaproponowanej
przez Miasto;

10.przy ul. A. Gajkowicza 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, Mokrej 2,
4, 23, Janinówka 7, 9, 9a, 11, 13, 14, Szczepanika 2
(działka ew. nr 111/19 z obrębu 4-10-06) - obniżka
o 14% względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
11.przy ul. św. Wincentego 38, (dz. ew. nr 213/6 z obrębu 4-10-08) - obniżka o 38 % względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
12.przy ul. św. Wincentego 40 (działka ew. nr 168/9 z obrębu 4-10-08) - obniżka o 32 % względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
13.ul. P. Skargi 63, św. Wincentego 28, 32, Smoleńskiej
82 (dz. ew. nr 134 z obrębu 4-10-12) obniżka o 11 %
względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
14.przy ul. Myszkowskiej 33 (działki ew. nr 46/1, 46/2 z obrębu 4-10-10) - obniżka o 31% względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
15.przy ul. Goławickiej (działka ew. nr 43/3 z obrębu 4-10-10)
- obniżka o 23% względem stawki zaproponowanej
przez Miasto;
16.przy ul. Goławickiej (działka ew. nr 43/2 z obrębu 4-10-10)
- obniżka o 15% względem stawki zaproponowanej
przez Miasto;
17.przy ul. M. Ossowskiego 11 (działka ew. nr 3 z obrębu 4-10-13) - obniżka o 20% względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
18.przy ul. Smoleńskiej, Świdnickiej, św. Wincentego,
ks. P. Skargi (działki ew. nr 22/3, 22/5, 22/6 z obrębu
4-10-12) - obniżka o 12% względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
19.przy ul. Łomżyńskiej 22/24 (działki ew. nr 52, 53/6 z obrębu 4-14-04) - obniżka o 25% względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
20.przy ul. Jagiellońska 1, 3, 5A (działka ew. nr 65 z obrębu 4-15-06) - obniżka o 21% względem stawki zaproponowanej przez Miasto;
21.przy ul. Namysłowskiej (działka ew. nr 13/2 z obrębu
4-12-02) - obniżka o 22% względem stawki zaproponowanej przez Miasto.
22.przy ul. Goławickiej 1, 3, 5 (działka ew. nr 43/4 z obrębu 4-10-10) - obniżka o 18% względem stawki zaproponowanej przez Miasto.
23.przy ul. Wiosennej 1, 2, 3, Tarchomińskiej 10 (działka
ew. nr 91 z obrębu 4-14-05) - obniżka o 17% względem stawki zaproponowanej przez Miasto.
24.przy ul. Mokrej 31, 33 (działka ew. nr 29/1 z obrębu 4-10-06)
- obniżka o 25% względem stawki zaproponowanej
przez Miasto.
5. Czynności związane z bieżącym funkcjonowaniem
Spółdzielni
Aktualizacja inwentaryzacji gruntów.
Pracownicy Działu Gospodarki Nieruchomościami
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, użytkowanie.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie
9 września 2017 r., takie działania jak udostępnianie
terenu pod budowę infrastruktury technicznej, czyli
budowę różnego rodzaju sieci: energetycznej, ciepłowniczej, gazowej, kanalizacyjnej, itp. oraz ustanawianie
ograniczonych praw rzeczowych na rzecz właściciela
sieci, np. służebności przesyłu, wymagają zgody właścicieli lokali wyrażonej w formie uchwały. W związku
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z powyższym organizowane były zebrania z mieszkańcami nieruchomości z udziałem notariusza, na których
głosowali nad wspomnianymi uchwałami.
Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w sprawie obciążenia nieruchomości:
Osiedle „Erazma”
12
Osiedla „Generalska”
3
Osiedla „Jagiellońska”
1
Osiedle „Kijowska”
9
Osiedle „Poraje”
1
Osiedle „Targówek”
10
Łącznie:
36
Uchwały właścicieli lokali podjęte w sprawie obciążenia nieruchomości:
Osiedle „Erazma”
1
Osiedla „Jagiellońska”
1
Osiedle „Targówek”
6
Łącznie:
8
Z obciążeniem nieruchomości związane było zawarcie:
aktów notarialnych o ustanowieniu:
służebności przesyłu:
Osiedle „Erazma”
3
Osiedle „Kijowska”
1
Osiedle „Targówek”
6
Łącznie:
10
umów określających warunki udostępnienia terenu:
Osiedle „Generalska”
1
Osiedle „Kijowska”
4
Osiedle „Targówek”
1
Łącznie:
6
Rozpatrzone decyzje administracyjne, zawiadomienia,
postanowienia, orzeczenia przedstawia tabela nr 18.
TABELA nr 18
Osiedle

Zawiadom Postanowi
Decyzje
Orzeczenia
ienia
enia

Wyroki /
ugody

Erazma

1

24

1

0

-/-

Generalska

10

53

4

0

-/7

Jagiellońska

2

34

5

0

-/-

Kijowska

16

61

11

0

-/2

Poraje

10

22

3

0

-/-

Targówek

2

67

9

3

1/-

Łącznie:

41

261

33

3

1/9

Sprawy sporne, skargi, odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia, wnioski
w związku z oświadczeniami Prezydenta m. st. Warszawy ustalającymi nowe stawki opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego:
SKO Wojewoda
Osiedle „Erazma”
Osiedle „Generalska”
55
Osiedle „Jagiellońska”
Osiedle „Kijowska”
2
2
Osiedle „Poraje”
Osiedle „Targówek”
Łącznie:
57
2
Ponadto pracownicy Działu Gospodarowania Nieruchomościami:
uczestniczyli w spotkaniach z geodetami wykonującymi
mapy prawne, na gruntach znajdujących się we władaniu
Spółdzielni lub sąsiadującymi z nieruchomościami Spółdzielni w celu potwierdzenia wyznaczanych granic,
zlecali wykonanie operatów szacunkowych,
aktualizowali dokumentację umożliwiającą prowadzenie procedur związanych z wyodrębnianiem własności lokali, w szczególności występowali o wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków czy
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wypisy z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (145),
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 (13),
uczestniczyli w konsultacjach społecznych i składali
uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu Skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha”
oraz do koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego; złożyli wnioski do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
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.

Zarząd na bieżąco informował mieszkańców na stronie
internetowej Spółdzielni, a także na łamach gazety
eReSeM PRAGA, o istotnych sprawach Spółdzielni.
1.2. Udział w pracach nad ustawami
Członkowie Zarządu i pracownicy Biura Zarządu brali
udział w spotkaniach dotyczących wdrażania ustawy
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów. Należy zaznaczyć, że od
5 października 2018 r., tj. od daty wejścia w życie tej
ustawy do dziś miały miejsce już dwie nowelizacje,
a kolejna jest przygotowywana przez Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju. Dlatego też spółdzielnie mieszkaniowe w Warszawie nie przyglądają się biernie całej
sprawie, lecz na czele z RSM „Praga” aktywnie biorą
udział we wszelkich konsultacjach i inicjatywach związanych z wdrażaniem Ustawy.
Szerzej o działaniach Zarządu w związku z wdrażaniem ustawy w Rozdziale VI pkt. 3.
1.3. Działalność na rzecz mieszkańców

Rozdział VII
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 2018 r. Zarząd podczas wykonywania obowiązków
statutowych odbył 80 posiedzeń, podejmując 46 uchwał
oraz 37 zarządzeń. 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 XI Walnemu Zgromadzeniu.
Odpowiadał mieszkańcom Spółdzielni na korespondencję wpływającą do Biura Zarządu. Nadzorował sposób
realizacji opinii i postulatów zgłoszonych przez członków spółdzielni podczas trwania obrad XI 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 przedstawiał projekty uchwał Radzie Nadzorczej, które poddawał szczegółowej oraz merytorycznej
analizie i ocenie oraz przedkładał je pod obrady komisji problemowych Rady Nadzorczej: Rewizyjnej, Eksploatacyjno-Ekologicznej, Inwestycyjnej, Członkowsko
-Mieszkaniowej, Samorządowo-Społeczno-Statutowej.
Po zaopiniowaniu przez komisje, projekty uchwał były
przedmiotem obrad Rady Nadzorczej RSM „Praga”.

1. Współpraca z Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów Szczegóły w rozdziale VIII.
2. Działalność społeczno-oświatowo-kulturalna prowadzona w Osiedlach RSM „Praga” poprzez Kluby
Osiedlowe. Szczegóły w rozdziale VIII.
3. Konkurs Wygraj Rower.
Zarząd RSM „Praga” wspólnie z organizacją Polski
Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy
w Warszawie ogłosił konkurs, skierowany do osób
niepełnosprawnych pod nazwą „WYGRAJ ROWER”. Nagrodą były rowery rehabilitacyjne. Konkurs polegał na dokończeniu zdania „Rower to dla
mnie…”. W konkursie wzięło udział 18 uczestników. Komisja Konkursowa wyłoniła 5 zwycięzców.
Konkurs został zorganizowany w podziękowaniu
PCK za wieloletnią współpracę z RSM „Praga”.
4. RSM „Praga” dla zwierzaków.
Akcja dobroczynna „RSM PRAGA dla zwierzaków” została zorganizowana po raz pierwszy. Jej
celem była pomoc zwierzętom - psom i kotom, które
znajdują się w schronisku. Przez cały listopad pracownicy wszystkich Administracji oraz Biura Zarządu zbierali makarony, karmę suchą i w puszkach, ale
też koce i miski. Dzięki ogromnej mobilizacji i zaangażowaniu udało się zebrać ponad 400 kg jedzenia oraz pieniądze, które zostały przekazane jako
darowizna i wsparły leczenie psów, które tego leczenia potrzebowały. Zebrana dzięki Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PRAGA” żywność dla
zwierząt została na początku grudnia zawieziona do
schroniska w Celestynowie. Dziękujemy wszystkim
osobom, które wzięły udział w akcji za zaangażowanie, podkreślając jak istotna jest integracja i wspólne
uczestnictwo w tego typu inicjatywach w duchu
poszanowania zwierząt i pomagania innym.
1.4. Wydarzenia, nagrody i podziękowania
1. 6 września 2018 roku ponad 500 spółdzielców miało
okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu uroczystym spotkaniu samorządowców i spółdzielców z woj. mazowieckiego, zorganizowanym wspólnymi siłami Krajowej Rady Spółdzielczej i Marszałka
Województwa Mazowieckiego. W spotkaniu udział
wzięło wielu samorządowców z regionu, z Marszałkiem Województwa Adamem Struzikiem i przewodniczącym Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Ludwikiem Rakowskim. Obecni byli przedstawiciele
KRS - Jerzy Jankowski, przewodniczący ZO KRS,
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Mieczysław Grodzki - prezes Zarządu KRS, a także
przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów,
m.in. Roman Lulis przewodniczący Mazowieckiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przewodniczący Rady Nadzorczej RSM „Praga”.
Nasza Spółdzielnia została uhonorowana Dyplomem Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego z podziękowaniem za zasługi w promowaniu ruchu spółdzielczego oraz cenny wkład
wniesiony w rozwój gospodarczy i społeczny województwa mazowieckiego, a prezes Zarządu RSM
„Praga” Andrzej Półrolniczak medalem pamiątkowym „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Nagrodę wręczył Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
2. W dniu 29 października 2018 roku w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Jubileuszowa XX
Sesja patriotyczno-kulturowa pt. „Drogi Warszawy
do niepodległości”. Sesja była poświęcona pojęciu
wolności, honoru i tradycji, wpisując się w rocznicowe obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Tytuł sesji oraz wykładu wygłoszonego
przez młodzież Zespołu Szkół Gastronomicznych
im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego „A to Polska
właśnie”, tradycyjnie nawiązywał do słów - przesłania „Pozostańmy wierni temu dziedzictwu!” Część
artystyczną Sesji Zamkowej zrealizowali uczniowie
ZSG, scenariusz części artystycznej i naukowej
przygotowała Ewa Skrońc-Bielak - Przewodnicząca
Rady Osiedla „Erazma”, wykorzystując materiały
projektowe uczniów, niepublikowane, wspólne prace jej i M. Szypowskiej oraz przeprowadzony z autorką wywiad. Maria Szypowska w trakcie swej
10-letniej współpracy z ZSG została zapamiętana
przez młodzież jako historyk sztuki, autorka wielu
książek, poetka, literaturoznawca, obrończyni zabytków i dziedzictwa narodowego, osoba kochająca
młodzież i Warszawę.
1.5. Działania reklamowe RSM „Praga”
Neon na dachu budynku przy ul. Floriańskiej 14.
NEON TU ZACZYNA SIĘ
widoczny
jest m.in. ze Starówki i możemy go podziwiać już od
początku czerwca 2018 roku.
Samo hasło ma podwójne znaczenie - ma jednocześnie
wyznaczać symbolicznie punkt, w którym zaczynają
się zasoby Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Praga”, a także zaznaczyć Pragę na mapie Warszawy.

Warto dodać, że neon pojawił się na artystycznej mapie
Pragi Północ obok kilku murali, które RSM zrealizowało w 2017 roku - Miśkach (ul. Floriańska 14) oraz
Jamniku (ul. Kijowska 11).

Pomysłodawcą, realizatorem i fundatorem projektu jest
Zarząd RSM „Praga”. Do zobaczenia neonu zachęcamy szczególnie po zmierzchu, robi wrażenie.

grafii: 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.

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,
aktualizuje i wdraża procedury polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
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 foto-

W 2018 r. Spółdzielnia przeprowadziła następujące
projekty informatyczne:
1. przeniesienie infrastruktury informatycznej, centrali
telefonicznej i serwerów monitoringu w związku ze
zmianą siedziby Administracji Osiedla „Targówek”
z dotychczasowej do budynku przy ul. Kuflewskiej
6 w Warszawie,
2. opracowanie harmonogramu przeniesienia infrastruktury informatycznej oraz centrali telefonicznej
w związku z planowaną zmianą siedziby Administracji Osiedla „Erazma” w 2019 r.,
3. aktualizacja systemu obsługi klienta E-BOK,
4. modernizacja systemu nagłośnienia wraz z instalacją
projektora w klubie osiedlowym „Kuźnia”.
1.7. Gazeta eReSeM PRAGA
W 2018 roku również wydawana była gazeta spółdzielcza eReSeM PRAGA. 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 kulturalnej w dzielnicach, w których znajdują się
Osiedla RSM „Praga”. W 2018 roku w gazetach znalazły się między innymi:
sprawy dot. bieżącej działalności eksploatacyjnej,
bonifikata dla spółdzielców - informacje dotyczące
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności w związku z przyjęciem przez
Radę m. st. Warszawę uchwały nr L/1217/2017
z dnia 08.06.2017 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych dało realną szansę na przekształcenie tytułu prawnego do gruntu przy bardzo atrakcyjnych
warunkach finansowych,
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,
plan remontów na 2019 rok - w grudniowym numerze zamieściliśmy plan remontów na 2019 rok,
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 2017 r. oraz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni
w 2017 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”,
konkurs na kartkę świąteczną - z inicjatywy Zarządu
ogłoszono konkurs na kartkę świąteczną, wielkanocną i bożonarodzeniową, dla dzieci z Klubów Osiedlowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody,
nie zabrakło także rozrywki - krzyżówki, sudoku.
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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.

Rozdział VIII
Działalność społeczno-oświatowo-kulturalna

Działalność społeczno-kulturalna w RSM „Praga” prowadzona jest w szerokim zakresie i obejmuje:
Osiedle „Generalska”, „Nasz Klub”
ul. Zamiejska 1, tel. 22 679-58-52
Czynny: poniedziałki: 930 - 2130, wtorki: 800 - 2115,
środy: 800 - 2130, czwartki: 900 - 2130, piątki: 930 - 1930.
Prowadzone zajęcia: tenis stołowy, zajęcia świetlicowe,
komputerowe dla dorosłych - obsługa komputera i internetu, nauka gry na pianinie. Kolejny rok działała
sekcja karate dla młodzieży, a także dzieci szkolnych
i przedszkolaków, pracownia modelarska oraz sekcja
modelarstwa lotniczego. Dużym powodzeniem cieszyły
się zajęcia Klub Mam, język hiszpański tańcząco - śpiewający, a także zajęcia plastyczno-malarskie dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłych. Odbywała się nauka języka
angielskiego dla dzieci młodszych, a także zajęcia taneczne dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży. Przez
cały 2018 rok dzieci mogły liczyć na pomoc w odrabianiu lekcji. Prężnie działał Literacki Klub Dyskusyjny
dla piszących mieszkańców.

W drugim półroczu 2018 r. w soboty w godzinach 1000 - 1300
odbywały się zajęcia modelarskie. W klubie 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 warsztatach, konkursach i pokazach tanecznych m. in.
Warsztaty:
Warsztaty decoupage, warsztaty piernikowe, warsztaty pierogowe, warsztaty okolicznościowe z zaprzyjaźnionymi grupami przedszkolnymi, spotkania
karnawałowe, bal karnawałowy, hiszpańska zabawa
z piniatą.
Konkursy:
1. Konkurs plastyczny na najładniejszą pisankę
wielkanocną: Wawerskie Centrum Kultury filia Radość,
2. Konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną Wawerskie Centrum Kultury - filia Anin,
3. Konkurs plastyczny - „Kartka Wielkanocna”
RSM „Praga”,
4. Konkurs taneczny Wawerskie Centrum Kultury
filia Marysin,
5. Udział grupy tanecznej w „Artystyczny Targówek”, organizator DK „Zacisze”,
6. XXI Przegląd Twórczości Muzycznej „Kogucik”
konkurs muzyczny, organizator Wawerskie Centrum Kultury - filia Radość,
7. Jarmark Wielkanocny z udziałem naszych prac
plastycznych w Hotelu Boss w Miedzeszynie,
8. XII Wielkanocne Spotkanie dzieci i młodzieży
Targówka,
9. Gra Miejska „Wy-gry-wam Targówek”,
10. Festyn z okazji Dnia Dziecka, osiedla „Generalska”
i Targówek, organizacja, udział dzieci,
11. Festyn w ogrodach Kancelarii Premiera - udział
karateków,
12. Dwa pikniki inaugurujące rok szkolny - osiedla
„Targówek” i „Generalska”,
13. Warsztaty projektu WPEK,
14. Udział w Lubuskiej Giełdzie Dobrych Praktyk
i I forum Kamishibai w Gorzowie Wielkopolskim,
15. Prezentacja projektu „Z teatrzykiem Kamishibai
przez pokolenia” w ramach nominacji do Warszawskiej Nagrody Edukacji kulturalnej WNEK
w Domu Kultury Ursynów,
16. Gala laureatów Warszawskiej Nagrody Edukacji
Kulturalnej WNEK w Teatrze Dramatycznym
PKiN,
17. Giełda projektów nagrodzonych,
18. Warsztaty karate dzieci z mistrzem Sensei Kenyu
Chiney w Warszawie,
19. Warsztaty literackie i ilustratorskie do projektu
„Z teatrzykiem Kamishibai przez pokolenia”,
20. Spotkania z teatrzykiem Kamishibai w przedszkolach na całym Targówku (4 spotkania).
W klubie zorganizowano szereg imprez okolicznościowych tj.: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Andrzejki, Dzień Seniora, spotkanie sylwestrowe emerytów i rencistów, Mikołajki dla maluszków, kilka spotkań choinkowych dla dzieci i dla dorosłych.
Ponadto odbyły się liczne szkolenia i spotkania w ramach
bycia MAL - em (Miejscem Aktywności Lokalnej).
Osiedle „Poraje”, „Klub Arkona”
ul. Nagodziców 3, tel. 22 811-15-43
Do czerwca 2018 r. Klub zatrudniał 2 osoby w wymiarze
dwóch etatów. Zajęcia merytoryczne w pierwszej połowie roku odbywały się codziennie od 900 - 2000 i w piątek
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900 - 1500. Od września 2018 r. Klub pracuje w wymiarze jednego etatu w poniedziałki 11 00 - 20 00, wtorek
i środę w godz. 12 00 - 20 30, czwartek 10 00 - 20 00,
a piątki 10 00 - 14 00. W soboty i niedziele - wynajem
sali na zabawy lub imprezy okolicznościowe. 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 rytmicznotaneczne dla dzieci, taniec towarzyski (trzy grupy
wiekowe), działał Klubik Malucha - odbywały się
wspólne zajęcia integracyjne dla maluszków i ich
rodziców. Funkcjonował klub dyskusyjno-świetlicowy
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”.

W miesiącach 22.02.2018 r. - 26.04.2018 r. w godzinach
800 - 1400, Klub wynajmował sale Miastu St. Warszawa
na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
młodzieży. W dniach 31.05. - 01.06.2018 r. odbyła się
wycieczka „Bydgoszcz - Trójmiasto - Toruń”. Mieszkańcy Osiedli Poraje i Erazma brali udział w wycieczce autokarowej organizowanej przy współpracy Klubu Seniora
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nr 10 i Klubu Arkona. W dniu 22.09.2018 r. zorganizowano wycieczkę „Kurpie” Kadzidło i Budy - festyn
ziemniaka. Wycieczka autokarowa organizowana przy
współpracy Klubu Arkona z kołem emerytów. Dzieci
z sekcji tańca nowoczesnego z Klubu Arkona, pod kierownictwem pani Ani , zajęły I i II miejsce w „Debiuty
2018” w kategorii wiekowej 8 - 12 lat i 5 - 7 lat w Międzynarodowym Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Wasilkowie i Białymstoku. Dzieci i młodzież z klubu Arkona brały również udział w Turnieju SHORIN RYU KARATE w kategorii KATA. Dwóch chłopców zajęło I i III
miejsce w kategoriach wiekowych w turnieju. Klub Arkona otrzymał od Miasta Stołecznego Warszawa - Certyfikat - Miejsce Przyjazne Seniorom.

W Klubie „Pinokio” działa chór Seniorów SONORKI,
którego występy od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem. W 2018 roku członkowie zespołu brali
udział w 27 różnego rodzaju spotkaniach, festiwalach
i imprezach poświęconych obchodom rocznic, świąt
i uroczystości o zasięgu regionalnym, konkursach,
pokazach i przeglądach zespołów artystycznych
w kategorii „Seniorzy”. Do ważniejszych wystąpień
chóru „Sonorki” w 2017 r. zaliczyć należy między
innymi udział w:
XV 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.

Zorganizowano szereg imprez okolicznościowych tj.:
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. W Klubie odbywały się pokazy i projekcje
dla mieszkańców organizowane przez firmy z zewnątrz.
Osiedle „Targówek”
a) Klub „Kołatka”, ul. Kołowa 2, tel. 22 679-75-85,
Prowadzone zajęcia:
W poniedziałki i czwartki prowadzona była gimnastyka usprawniająca dla osób starszych.
We wtorki nauka gry na gitarze i zajęcia z emisji
głosu - „Radosne Smyki Muzyki”.
W środy Działał Klub Seniora, podstawy obsługi
komputera i korzystania z internetu dla Seniorów.
Odbyły się wspólne spotkania świąteczne Seniorów.
b) „Klub Pinokio”, ul. Goławicka 1, tel. 22 679-78-72,
Czynny: poniedziałki: 800 - 2000, wtorki: 800 - 1900,
środy: 900 - 2000, czwartki, piątki: 900 - 1900.
Prowadzone zajęcia: warsztaty kreatywnego rozwoju
dla maluszków, lektorat języka angielskiego (3 grupy)
obejmujący dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły
podstawowej i gimnazjum oraz dorośli, zajęcia plastyczno-malarskie (2 grupy) dla dzieci w wieku szkolnym i „Plastyka dla Smyka” - zajęcia dla utalentowanych przedszkolaków, grafomotoryka dla przedszkolaków oraz dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej,
zajęcia taneczne z elementami baletu dla dzieci, taniec
nowoczesny, taniec latino z elementami gimnastyki
artystycznej, dla młodzieży nauka gry na gitarze, keyboardzie i akordeonie, logopedia dla maluszków oraz
zajęcia karate dla przedszkolaków. Przez cały rok
dzieci i młodzież mogły skorzystać z indywidualnej
pomocy dydaktycznej z matematyki oraz mogły codziennie odrobić w Klubie lekcje z pomocą Pań. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszyły się prowadzone kolejny rok zajęcia adaptacyjne dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Jest Sekcja Tenisa Stołowego, która
liczy 23 osoby dorosłe. Działa Klub Seniora gdzie
miejsce miała gimnastyka dla dorosłych czy ABC
komputera dla Seniorów. Dzieci z Klubu Pinokio na
Festynie z okazji Dnia Dziecka (04.06.2018 r.) wystąpiły w 4 pokazach tanecznych. Występ swój miała
również grupa dzieci z grafomotoryki.
Dzieci brały udział w dwóch konkursach plastycznych RSM „Praga” na „Najładniejszą kartkę Wielkanocną” oraz na „Najładniejszą kartkę Bożonarodzeniową”, które ukazały się w gazecie eReSeM PRAGA. 20 dzieci wzięło udział w „XII Spotkaniu Wielkanocnym Dzieci i Młodzieży Targówka”.
Bardzo prężną komórką organizacyjną jest Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 9, którego członkowie współpracują ze Szkołą Podstawową Nr 114,
z Przedszkolem Nr 81, Biblioteką przy ul. Kuflew-

skiej 6 organizując różnego rodzaju warsztaty, co miesięczne czytanie książek dla 6 - cio latków w szkole,
służą pomocą przy wszystkich akcjach i imprezach
w RSM „Praga”.
W klubie zorganizowano szereg imprez okolicznościowych tj.:
Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, Spotkania
Wielkanocne, Dzień Matki, Dzień Sąsiada, Dzień Ojca,
Dzień Niepodległości, Andrzejki, imprezy choinkowe,
spotkania Wigilijne i wiele innych. Ponadto odbyły się
liczne szkolenia i spotkania w ramach bycia MAL-em
(Miejscem Aktywności Lokalnej).
Klub Pinokio napisał, wygrał i zrealizował 3 projekty
w 2018 r. Mini granty pochodziły ze Stowarzyszenia
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej przy
ul. Paca 40:
1. Projekt „Wielkanoc wielokulturowa na Targówku” (wiosna 2018 r.) - międzypokoleniowa integracja społeczności lokalnej, Wielkanocne tradycje,
poznawanie sąsiadów, spotkania z mieszkańcami,
wspólne rozmowy, warsztaty wielkanocne dla
dzieci i dorosłych w klubie.
2. Projekt „Targówek to MY” (lato 2018 r.) integracja
społeczności lokalnej, wspólne zabawy, poznawanie
sąsiadów, promocja klubów osiedlowych na terenie
Targówka, spotkania z mieszkańcami wspólne grillowanie, rozmowy.
3. Projekt „Wokół gwiazdki - działam świątecznie na
Targówku” - projekt wygrany realizacja zima 2018 r.
Nawiązuje do tradycji świątecznych, pobudzenie
i integracja społeczności lokalnej. Przebieg: rodzinne
warsztaty bożonarodzeniowe, warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci, cykl spotkań z dziećmi i dorosłymi w klubie, w szkole i przedszkolu.

Dzieci z klubów „Pinokio” i „Nasz Klub” uczestniczyły w XII Wielkanocnym Spotkaniu Dzieci i Młodzieży
z Domów Dziecka i biednych rodzin zamieszkujących
na Targówku, które miało miejsce w Domu Kultury
”Świt”. Od wielu lat współorganizatorem i sponsorem
imprezy jest RSM „Praga”. Wszystkie dzieci zostały
obdarowane paczkami świątecznymi.
W Osiedlu „Targówek” kolejny rok działała sekcja
zapaśnicza dla dzieci i młodzieży prowadzona przez
Uczniowski Klub Sportowy „Targówek”. RSM
„Praga” od kilku lat wspiera działalność Klubu, m.in.
udostępnia 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 2018
roku zawodnicy startowali w 30 turniejach zapaśniczych, sumo i koluchstyl na terenie całego kraju, zdobywając wiele medali oraz pucharów za punktację
klubową poszczególnych turniejów.
W 2018 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,
Mistrzostwa Mazowsza 2018 r.,
Turniej dzieci w zapasach „Young Gladiator’s”,
Turniej w koluchstylu.
Do najważniejszych sukcesów sportowych zawodników
UKS „Zdrowy Targówek" w 2018 roku należy zaliczyć
między innymi zdobycie dwóch medali : złoto Daniel
Zawadzki, srebro Maks Korbuszewski na Międzynarodowym Turnieju Młodzików im. Wacława i Piotra Rydzewskich. W Mistrzostwach Polski Młodzików w Ja-
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nowie Lubelskim v-ce mistrzem w kategorii 48 kg został Maks Korbuszewski, a brązowy medal w kategorii
75 kg wywalczył Daniel Zawadzki. Klub uczestniczył
również w Grand Prix w koluchstylu na Burneika Sport
Festiwal. Kinga Smakulska wywalczyła tam złoto
w kategorii do 58 kg., Sebastian Gwazda wywalczył
srebro w kategorii 100 kg. natomiast brązowy medal
w swoich kategoriach wywalczyli Giorgi i Jumber
Shavidze. Klub uczestniczy 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.
Osiedle „Kijowska”, Klub „Kuźnia”
ul. Ząbkowska 42
Czynny codziennie: 1300 - 2200.
Prowadzony był przez ajenta - Firmę „Attis” Magdalena Solarz. Najemca lokalu na zlecenie Administracji
Osiedla organizował różnorodne zajęcia społecznokulturalne. 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”.
Klub dysponuje szerokim wachlarzem imprez skierowanych do dzieci i osób dorosłych.
Osoby dorosłe skupiają się w Klubie Seniora w ramach którego powstał Kabaret „Nasza Praga”. Spotkania odbywają się w każdy wtorek tygodnia.
Uczęszcza do niego około 30 seniorów, którzy czynnie uczestniczą w życiu Spółdzielni a poprzez wiersze, piosenki, wspomnienia, widowiska muzycznokabaretowe propagują tematykę związaną z historią
Pragi i Warszawy. Ponadto Kabaret „Nasza Praga”
zorganizował m.in. Dzień Kobiet, bal kostiumowy,
spotkanie wigilijne, spotkanie wielkanocne, wycieczkę do Torunia i Sierpca.
Stałymi zajęciami w Klubie „Kuźnia” jest gimnastyka usprawniająca dla seniorów. Zajęcia odbywały się
w każdą środę tygodnia. Stałymi zajęciami były również zajęcia taneczno-muzyczne dla dzieci w wieku
od 4 do 12 lat Zajęcia koordynacyjno-ruchowe mają
na celu kształtować u dzieci prawidłową postawę
i zdrowe nawyki ruchowe. Polegają na zabawach
w tańcu i cieszą się rosnącym zainteresowaniem.
Odbywały się w każdą środę tygodnia w godzinach
popołudniowych. Ze względu na duże zainteresowanie utworzone są dwie grupy. Uczestniczyło w nich
około 30 osób. W każdy poniedziałek odbywały się
zajęcia plastyczne dla dzieci. Poza wyżej wymienionymi zajęciami stałymi, w okresie od stycznia do
grudnia najemca klubu „Kuźnia” zorganizował:
8 imprez dla dzieci - bal kostiumowy, festyn z okazji
Dnia Dziecka, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka,
dwukrotnie odbył się teatrzyk, mydlarnia, Andrzejki,
3 imprezy dla dorosłych - bal, śniadanie wielkanocne, wigilię. Wszystkie imprezy i zajęcia były opłacane przez Administrację i cieszyły się dużym zainteresowaniem i powodzeniem - uczestnicy nie ponosili kosztów.
Największą atrakcją był festyn z okazji Dnia Dziecka.
Wśród atrakcji najbardziej popularne były: konkursy,
zabawy z animatorem, zjeżdżalnia dmuchana, przejażdżki na konikach, występy sceniczne i inne.
Osiedle „Jagiellońska”
Osiedle „Jagiellońska” nie posiada własnego klubu
osiedlowego. Mieszkańcy Osiedla na bieżąco są informowani i zapraszani na odbywające się w sąsiednich
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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.
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 2018 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.
Inne obszary
oświatowej

działalności

społeczno-kulturalno-

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” działa 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 tj.: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet,
Andrzejki, Dzień Seniora, spotkanie sylwestrowe.
Przez cały 2018 r. swoją siedzibę przy ul. Prałatowskiej 4. miał Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział „Targówek”.
Uroczystości Centralne Jubileuszu 500-Lecia Kościoła
Świętego Jakuba Apostoła na Tarchominie
W dniu 10 czerwca 2018 r. na terenie parafii przy
ul. Mehoffera 4 odbyły się Uroczystości Centralne jubileuszu 500-lecia tarchomińskiego kościoła. Partnerem tych uroczystości była RSM „Praga”. Uroczystości
rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą celebrowaną
przez Bp. Romualda Kamińskiego - Biskupa Diecezji
Warszawsko - Praskiej z udziałem zaproszonych gości
i mieszkańców, m.in. Andrzej Półrolniczaka, prezesa
naszej Spółdzielni. Potem odbył się festyn rodzinny dla

parafian. Wspólne biesiadowanie przy grillu, grochówce
i domowych ciastach, strefa dla najmłodszych z pompowańcami, trampolinami, watą cukrową. Strefa gier terenowych i zajęć sportowych, strzelanie z profesjonalnych
łuków i proc sportowych. Wybuchowe eksperymenty
chemików z Politechniki Warszawskiej, wybijanie pamiątkowych monet z sylwetką kościoła oraz możliwość
zrobienia zdjęcia z logo jubileuszu. Wycieczki zabytkowym autobusem i gawęda Bartka Włodkowskiego
z Fundacji Ave. Plenerowe kino historyczne w przyczepie do „ogórka” były wyświetlane filmy „Białołęka Magiczna”, „Tarchomin '80”, „Białołęka Magiczna 2”,
„Pielgrzymka Od Jakuba do Jakuba”.
Pracownie modelarskie
W zasobach RSM „Praga” kontynuowana była działalność modelarska. Kolejny rok działały pracownie modelarskie w Osiedlu „Generalska” przy ul. Zamiejskiej
1, Kuflewskiej 6 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 2018 r. młodzież została po raz kolejny nagrodzona
w zawodach modelarstwa lotniczego, podczas których
prezentowała własnoręcznie wykonane prace.
Sekcje Plastyczne
We wszystkich klubach działały sekcje plastyczne,
a zajęcia prowadzone były na wysokim poziomie
i cieszyły się dużą frekwencją.
Wakacje i ferie zimowe w Klubach Osiedlowych
Wszystkie kluby prowadziły zajęcia dydaktyczne połączone z wycieczkami do placówek kulturalnych,
obiektów sportowych i rekreacyjnych. Zajęcia prowadzone były dla dzieci pozostających w domu podczas
ferii zimowych lub wakacji. i cieszyły się dużym
uznaniem mieszkańców.
Festyny z okazji Dnia Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka zostały zorganizowane trzy festyny. Pierwszy został zorganizowany przez Osiedle
„Kijowska” (01.06.2018 r.) współorganizatorem Festynu był Urząd Dzielnicy Praga Północ. Był to jeden
z największych festynów jakie dotychczas robiliśmy,
była duża profesjonalna scena, na której odbyły się występy dzieci i młodzieży oraz konkursy, ufundowano
szereg nagród. Impreza prowadzona była przez Pana
Macieja Gąsiorka oraz Panią Dorotę Czajkowską. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Drugi festyn miał miejsce na Targówku, w Parku im. Stefana
„Wiecha” Wiecheckiego (04.06.2018 r.), którego organizatorem były Administracje: Osiedle „Targówek”,
Osiedle „Generalska” oraz Urząd Dzielnicy „Targówek”.
Tego dnia scena była wypełniona przez dzieci, które
prezentowały swoje umiejętności taneczne, wokalne
recytatorskie, odbyło się również wiele konkursów.
Całą imprezę poprowadził znakomity aktor Teatru
Rampa Pan Robert Kowalski. Dla najmłodszych uczestników festynu przygotowane były elementy dmuchane
oraz Eurobungee. W trakcie Festynu odbył się pokaz
zapaśniczy, uczestników Uczniowskiego Klubu Sportowego Zdrowy Targówek, a także przejażdżki konne.
Oczywiście nie zabrakło na festynie Straży Pożarnej
z 15-tej Jednostki przy ul. Młodzieńczej, z ich wielkim
gaśniczym wozem. Można było wejść do środka, zrobić
zdjęcie i porozmawiać z dzielnymi panami strażakami.
Dla spragnionych przed Teatrem „Rampa” czekała cysterna wody z „Warszawskiej Kranówki”.
Nad bezpieczeństwem czuwała policja i straż miejska. W trakcie festynu nie było sytuacji, które mogłyby zakłócić przebieg imprezy. Festyn cieszył się
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dużym zainteresowaniem mieszkańców osiedla. Bardzo dużo dzieci i młodzieży skorzystało z proponowanych atrakcji.
Kolejny Festyn (07.06.2018 r.) odbył się w przed klubem „Arkona”. 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.
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.
W 2018 roku RSM „Praga” wspólnie z Urzędami
Dzielnic Praga Północ i Targówek organizowały festyny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
Ponadto Spółdzielnia wspierała lub była współorganizatorem m.in:
1. VI Warszawskiego Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej,
2. akcji krwiodawstwa przeprowadzonej wśród
mieszkańców.

Rozdział IX
Obsługa prawna Spółdzielni
W roku 2018 Spółdzielnia była reprezentowana przez
Kancelarię Prawną adwokata Marka Kucharskiego.
W ramach obsługi prawnej sporządzonych zostało ok.
420 opinii prawnych w formie pisemnej w sprawach
przedstawionych w wystąpieniach: Członków Zarządu, kierowników i pracowników Administracji Osiedli oraz kierowników i pracowników poszczególnych
Działów Biura Zarządu Spółdzielni. Udzielono również wiele ustnych opinii prawnych oraz konsultacji
w sprawach jednostkowych. Opinie prawne dotyczyły
między innymi:
wdrożenia w Spółdzielni przepisów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dn. 27.04.2016r. (RODO),
przepisów Ustawy z dn. 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
odpowiedzialności solidarnej Spółdzielni jako inwestora za zobowiązania głównego wykonawcy wobec
podwykonawców,
zmiany przepisów ustawy o własności lokali w zakresie wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali,

ustanowienia na rzecz Spółdzielni użytkowania wieczystego na tzw. gruntach nieuregulowanych,
obrony praw i interesów Spółdzielni w kontaktach
z operatorami przesyłowymi, chcącymi przeprowadzać linie przesyłowe przez grunty Spółdzielni,
spraw podatkowych.

Zarządu jak i poza Spółdzielnią (np. w różnych organach administracji publicznej). Uczestniczyli też w niektórych posiedzeniach organów statutowych Spółdzielni oraz obsługiwali obrady Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni i zebrania Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości, zarządzanych przez Spółdzielnię.

W roku 2018 Kancelaria reprezentowała Spółdzielnię
przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi
oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie w 89 sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. W każdej ze spraw Kancelaria sporządzała pozwy lub odpowiedzi na pozwy w przypadku
spraw wniesionych przeciwko RSM „Praga” oraz prowadziła korespondencję wynikającą z istoty sprawy
sądowej. Kancelaria sporządzała również apelacje, skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych oraz
zażalenia na postanowienia sądów i odwołania od decyzji administracyjnych. Ponadto Kancelaria reprezentowała RSM „Praga” podczas rozpraw i posiedzeń sądów
powszechnych, administracyjnych oraz przed SKO.

Spółdzielnia natomiast siłami własnymi, przy pomocy
Sekcji Windykacji, od kilku lat prowadzi sprawy
w zakresie windykacji należności wobec RSM
„Praga”. Utworzenie specjalnej komórki odpowiadającej za windykację doprowadziło do systematycznego
spadku zadłużenia wobec Spółdzielni. Egzekucja należności prowadzona jest przez Sekcję Windykacji
dwutorowo: poprzez bezpośredni kontakt z dłużnikiem, podczas którego uzgadniany jest plan dobrowolnej spłaty zaległości, a także na drodze postępowania
sądowo - komorniczego.

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. Pracownicy Kancelarii
reprezentowali ponadto Spółdzielnię w postępowaniach
przed organami administracji publicznej, Policją oraz
w postępowaniach mediacyjnych. Pracownicy Kancelarii brali również udział w różnego rodzaju negocjacjach
prowadzonych przez Spółdzielnię.

Rok 2018 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 2018 roku kontynuowana była
działalność inwestycyjna, w ramach której realizowano
zadania rozpoczęte wcześniej oraz prowadzono prace
przygotowawcze dla nowych zadań.

Kancelaria Prawnicza adwokata Marka Kucharskiego
w 2018 r. zajmowała się kompleksową obsługą prawną
procesów inwestycyjnych prowadzonych przez Dział
Inwestycji Spółdzielni. Ponadto obsługiwała wszystkie
pozostałe Działy Biura Zarządu Spółdzielni a także
Administracje Osiedli. Kancelaria sprawowała również
obsługę prawną Spółdzielni w zakresie, w którym Spółdzielnia występowała jako zarządca nieruchomości
wspólnot mieszkaniowych.
W ramach obsługi prawnej Kancelaria sporządzała
i uzgadniała projekty różnego rodzaju umów, aneksów
do umów i porozumień związanych z działalnością poszczególnych działów i jednostek organizacyjnych
Spółdzielni. Pracownicy Kancelarii sporządzali opinie
prawne oraz udzielali indywidualnych konsultacji prawnych i odpowiadali na pytania prawne poszczególnym
pracowników działów i jednostek organizacyjnych
w sprawach przez nich prowadzonych.
Kancelaria sporządziła, redagowała lub uzgadniała pod
względem formalno-prawnym różnego rodzaju pisma
wychodzące ze Spółdzielni.
W 2018r. adwokat Marek Kucharski lub jego zastępca
radca prawny Hubert Pochylski brali udział w rożnego
rodzaju naradach, spotkaniach i negocjacjach organizowanych przez Spółdzielnię zarówno na terenie Biura

Podsumowanie

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 2018 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.
Zarząd RSM „Praga” dziękuje za współpracę oraz
zaangażowanie i wkład pracy obecnym oraz ustępującym członkom Rady Nadzorczej, członkom Rad
Osiedli i mieszkańcom naszej Spółdzielni.

Członek Zarządu

Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Eksploatacyjno-Technicznych

Prezes Zarządu

/-/ Anna Dobosz

/-/ Agnieszka Haponiuk

/-/ Andrzej Półrolniczak
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Drzwi wejściowe do budynku zostały wymienione,
a zadaszenie przed wejściem wyremontowane.
Wykonane prace zapewniły budynkowi świeży i estetyczny wygląd, doskonale komponujący się z pozostałymi odnowionymi budynkami na osiedlu.

A

dministracja Osiedla „Generalska” zgodnie z harmonogramem prowadzi szereg prac remontowych
i modernizacyjnych mających na celu poprawienie
stanu technicznego budynków oraz ich estetyki.
W połowie roku 2018 roku rozpoczęto termomodernizację budynku przy ul. Kuflewskiej 2. Na koniec maja
bieżącego roku jego remont został zakończony.

wym, dzięki czemu wzrosła jego efektywność energetyczna. Ściany parteru zostały zabezpieczone powłoką antygraffiti.

Administracja w celu poprawy bezpieczeństwa zainstalowała monitoring: dwie kamery wewnętrzne i dwie
kamery zewnętrzne. Jedna z kamer obejmuje również
plac zabaw.
W planach jest jeszcze wymiana ogrodzenia oraz rewitalizacja zieleni przed budynkiem.

Robimy wszystko, aby naszym mieszkańcom mieszkało się jak najlepiej.

Ze ścian zewnętrznych usunięto blachy trapezowe,
a budynek został docieplony styropianem grafito-

Agnieszka Kicek
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Zamienię mieszkanie własnościowe, 3-pokojowe
(63,90 m2) z widną kuchnią, loggią, piwnicą i schowkiem, do remontu przy ul. Picassa 11 (piętro X) na 2-,
3-pokojowe mieszkanie własnościowe w bloku Xpiętrowym przy ul. Erazma z Zakroczymia, z dopłatą
lub spłatą zadłużenia (w przypadku mieszkania 2pokojowego). Kontakt: 513 626 388, 507 563 261
Zamienię mieszkanie komunalne przy ul. Radzymińskiej 59p, pokój z kuchnią (pow. 28 m2), centralne
ogrzewanie, ciepła woda, po remoncie. Na mieszkanie
spółdzielcze (może być zadłużone). Tel. 728 436 238
Zamienię mieszkanie komunalne, trzy pokoje z widną
kuchnią 60 m2, ul. Targowa 63 przy metrze, 4 piętro
bez windy. Mieszkanie jest po remoncie. Zamienię na
dwa pokoje z kuchnią. Kontakt 500 780 573

Zamienię mieszkanie komunalne 63 m2, cztery pokoje, na Targówku przy ulicy Tykocińskiej. Centralne
ogrzewanie, ciepła woda, po remoncie. Na mieszkanie spółdzielcze, mniejsze (może być zadłużone)
Tel. 794 355 556
Zamienię mieszkanie. Poszukuje mieszkania komunalnego do zamiany, moje mniejsze 2 pokojowej,
45 m2, mieszczące się na Mokotowie koło Jeziorka
Czerniakowskiego na 3 pokojowe na Pradze Północ.
Mieszkanie może być zadłużone i do remontu. Oferuje mieszkanie na cichym i spokojnym osiedlu, 5 min
pieszo znajduje się rezerwat przyrody oraz jeziorko,
7 piętro, niski czynsz, za 2 zameldowane osoby 560 zł
miesięcznie z możliwością wykupu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Tel. 519 405 907

N

ASZ KLUB, ul. Zamiejska 1 wraz
z Biblioteką Dzielnicy Targówek
i Wydawnictwem Białe Pióro rozpoczął
nowy projekt literacko-ilustratorski pod
nazwą „Zakochany Targówek”. Tym
razem zachęcamy wszystkich mieszkańców i sympatyków do pisania i ilustrowania wierszy, bowiem projekt zakłada
profesjonalne wydanie Dwutomowej
Antologii Poezji dedykowanej dzieciom
i dorosłym.
Warsztaty i konsultacje literackoilustratorskie odbywają się w poniedziałki w godz. 16.00 - 18.00 w NASZYM KLUBIE przy ul. Zamiejskiej 1.
Przewidziano również konsultacje indywidualne, po wcześniejszym umówieniu się. Wszelkie informacje zawarte na plakacie.

Zachęcamy wszystkich, którym temat
pisania jest bliski. Jest w czym brać
udział, bowiem projekty - takie jak ten z Warszawskiego Programu Edukacji
Kulturalnej (WPEK) to nie byle co.
Efekty naszej pracy - dwutomowa pozycja książkowa zostanie profesjonalnie
wydana nakładem kilkuset egzemplarzy
i nadany jej będzie tzw. nr ISBN, dzięki
czemu znajdzie się w spisach największych bibliotek polskich z Biblioteką
Narodową na czele. Ponadto, antologia
wierszy trafi do każdej filii bibliotecznej i szkół w dzielnicy Targówek. Każdy pisarz otrzyma książkę. Fajnie jest
mieć na półce pozycję z własną twórczością.
Beata Grochowska

NAPRAWDĘ, wystarczą tylko chęci
i odrobina odwagi, bo jeśli wena twórcza jeszcze nie nadeszła, proponujemy
spacery inspirujące.

Z

apraszamy mieszkańców Targówka
na bezpłatne zajęcia z samoobrony,
które poprowadzi pan Rafał Stachyra.
Jest licencjonowanym przez Polską Akademie Sportu instruktorem samoobrony.
Ćwiczy sztuki walki od wielu lat. Wiele
lat temu zaczął trening Wing Tsun Kung
Fupod okiem Marka Mikulskiego (Prezesa
Polskiego Stowarzyszenia Wing Tsun).
W 2016 r. uzyskał tytuł mistrza Wing
Tsun Kung Fu. Obecnie prowadzi zajęcia na terenie całej Polski m.in w Warszawie, Kutnie, Wrocławiu, Płocku oraz
Siedlcach. Współpracuję z wieloma podmiotami: Urzędy, Dzielnice, Domy Kultury, MAL-e, Kluby Sportowe, Fundacje
itd. W treningach mogą uczestniczyć
wszyscy w wieku od 6-80 lat. Strój obowiązujący podczas zajęć jest dowolny.
Po każdym spotkaniu jest możliwość
uzyskania certyfikatu/dyplomu za uczestnictwo. Styl nauczania jest liberalny.
Nauczyciel ma przygotowany program
otwarty jest jednak na sugestie osób
biorących udział w treningach. Wing

Tsun Kung Fu to jedyna sztuka walki
stworzona przez kobietę. Skuteczne stosowane technik nie zależy od siły fizycznej. Jest to sztuka walki idealna dla kobiet oraz osób słabszych. Zapraszamy na
zajęcia do Klubu „Pinokio” i „Nasz Klub”
na Targówku oraz Klubu „Arkona” na
Tarchominie.
W godnych warunkach atmosferycznych treningi mogą odbywać się również na zewnątrz.
Zajęcia prowadzone będą w sposób nieodpłatny.
Zapisy w palcówkach:
Pinokio, tel. 22 679 78 72,
email: pinokio@rsmpraga.pl
Nasz Klub, tel. 22 679 58 52,
email: naszklub@rsmpraga.pl
Arkona, tel. 22 811 15 43,
email: arkona@rsmpraga.pl
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latki schodowe stanowią część wspólną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z których korzystają wszyscy mieszkańcy. Przestrzeń wspólna budynku jest jego wizytówką i to ona wywołuje pierwsze
wrażenie po wejściu do obiektu. To właśnie tutaj, w tym
wspólnym przedpokoju bloku spotykają się sąsiedzi,
czekając na windę, to tu lokatorzy przechodzą z zakupami, transportują rowery, przenoszą wszelakie sprzęty
niezbędne w mieszkaniu. Klatki schodowe wobec tego
są eksploatowane dzień w dzień, co jest widoczne między innymi na ścianach, gdzie mogą powstać zarysowania, obicia i zabrudzenia spowodowane transportem
sprzętów domowych np. mebli i sportowych jak rowery, hulajnogi, wózki dziecięce itp. Nie omijają je również przejawy wandalizmu.
Klatki schodowe oprócz funkcji przechodniej w ciągu
komunikacyjnym, służą również do ewakuacji w sytuacji zagrożenia. O czym należy zawsze pamiętać by
komunikacja przebiegała sprawnie i bezkolizyjnie.
Plan remontowy na rok 2018 w Administracji Osiedla
„Targówek” przewidywał kompleksowy remont pięciu
klatek schodowych w budynku przy ul. H. Junkiewicz 8
i jednej w budynku przy ul. Remiszewskiej 18.

Inwestycje zostały zrealizowane, a zakres prac obejmował prace malarskie na sufitach i ścianach, rezygnację z lamperii, którą zastąpiono farbą akrylową na
całej powierzchni ścian w jasnym kolorze. Farby olejnej bezołowiowej użyto do pomalowane takich elementów jak: kaloryfery, ościeżnice, drzwi do pomieszczeń zsypowych, balustrady i kraty lokatorskie.
Wymieniono skrzynki elektryczne, włączniki dzwonkowe i zabudowy pionów instalacyjnych. Uporządkowano instalację teletechniczną. Na parterach ułożony
został gres, na ścianach polerowany, a na posadzkach
z fakturą antypoślizgową. Ponadto zainstalowano
lampy led z czujnikami ruchu i zmierzchu co wpłynie
na oszczędną eksploatację.
Dodatkowo w budynku przy ul. Remiszewskiej 18 gres
znalazł swoje miejsce na portalach windowych każdej
kondygnacji oraz w pomieszczeniach zsypowych. Wymienione zostały skrzydła drzwiowe w przejściach
z korytarza na klatkę schodową i dla lepszego doświetlenia wstawiono gładkie, przezroczyste luksfery. Na
klatkach w budynku przy ul. H. Junkiewicz 8 oprócz
ścian parteru ułożono okładzinę ceramiczną na schodach i spocznikach klatek schodowych poprawiając nie
tylko wygląd, ale również funkcjonalność.

Po tak wykonanym remoncie nasuwa się tylko jedno
zdanie: „Dbajmy o nasze wspólne dobro”.
Andrzej Mioduszewski

Szanowni Państwo
Dzięki Państwa głosom mam zaszczyt kolejną kadencję pełnić mandat radnego Rady Dzielnicy Targówek
m. st. Warszawy. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu
członkom naszej Spółdzielni i Państwa rodzinom za
oddane na mnie głosy. Jako Przewodniczący Rady
Osiedla „Targówek” RSM „Praga” dziękuję Zarządowi i Radzie Nadzorczej RSM „Praga” oraz Kierownictwom i Radom osiedli „Targówek” i „Generalska”,
a także pracownikom Biura Zarządu i w.w. osiedli, za
wsparcie jakie otrzymuję w pełnieniu mandatu radnego i w działalności społecznej. Pozostając do dyspozycji Państwa, zapraszam na moje dyżury w Klubie
„Pinokio”, ul. Goławicka 1, w każdą pierwszą środę
miesiąca w godzinach 15.30 - 16.30.
Życzę Państwu WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI !

Witold Harasim
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iło nam poinformować, że członek naszej Spółdzielni p. Mieczysław Wojdyga został odznaczony Orderem Świętego Stanisława. Jest to historyczny polski order nadawany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Order Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika ustanowiony został
7 maja 1765 r. przez króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego, który został
jego pierwszym Wielkim Mistrzem.
Order zajmował drugie miejsce w hierarchii polskich orderów, po Orderze
Orła Białego, a przed ustanowionym
w 1792 r. Orderem Virtuti Militari. Nadawany był corocznie 8 maja, podczas
uroczystości ku czci św. Stanisława
w kościele św. Krzyża w Warszawie.
Jego otrzymanie miało być zachętą do
dalszej służby publicznej, z perspektywą
otrzymania wyższego odznaczenia.

SERDECZNIE GRATULUJEMY
Redakcja

Od

kilkunastu lat obserwujemy systematyczne
zmniejszanie się populacji ptaków zamieszkujących miasta, w szczególności ptaków zasiedlających budynki. Dotyczy to głównie jerzyków (Apus
apus), ptaków objętych ścisłą ochroną gatunkową,
które giną w wyniku wzmożonych działań termomodernizacyjnych i remontowych. Zaplanowane bez
odpowiedniego przygotowania, a następnie nieprawidłowo przeprowadzone prace modernizacyjne lub
remontowe powodują niszczenie gniazd i lęgów ptaków gniazdujących w budynkach. Największe straty
są ponoszone w grupie takich gatunków jak jerzyki,
wróble, jaskółki. W Polsce żyje tylko 1 gatunek z rodziny jerzykowatych, jest to jerzyk zwyczajny jedyny
przedstawiciel jerzykowatych przystępujący do lęgów
w Polsce. Można go spotkać najczęściej w miastach.
Gnieździ się na wysokich budynkach we wszelkiego
rodzaju szparach i wyłomach. Ptaki te mają niezwykle krótkie nogi z pazurkami umożliwiającymi czepianie się pionowych powierzchni i bardzo długie
skrzydła, które są zbudowane z dziesięciu długich
lotek pierwszorzędowych i rzędu krótszych lotek
drugorzędowych. Dziób jest krótki, paszcza szeroka,
zwykle upierzenie jest jednolicie ubarwione, czasem
z połyskiem i jaśniejszymi obszarami. Jerzyki to
drobne, niepozorne i niebywale wytrzymałe ptaki -

Kolejne budki lęgowe na dachu budynku Kuflewska 2

28 dachach budynków naszego osiedla. Środowisko
to dobro ogólnoludzkie, żyjemy w nim, więc powinniśmy je chronić.
Grzegorz Tokarski
potrafią spać i jeść nawet w locie. Do tego uwielbiają
konsumować komary, które w lecie nie dają nam
spokojnie spać. Niestety, ich populacja w miastach
systematycznie spada. Staramy się temu zapobiec,
konsultując się z ornitologiem przed każdą termomodernizacją czy remontem elewacji budynku, w celu
uzyskania informacji czy np. nie jest to akurat okres
lęgowy ptaków. Ponadto jerzyki na czas lęgu potrzebują budek. Osiedle „Generalska” po zakończeniu
każdej termomodernizacji bądź renowacji elewacji
zakupuje i w porozumieniu z ornitologiem montuje
na dachach budynków budki lęgowe dla tych ptaków.
Do dziś budki dla jerzyków zostały zamontowane na
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Dzień Dziecka w RSM „Praga” jest nie tylko świętem naszych najmłodszych mieszkańców, ale też
świetną okazją do rodzinnej zabawy i spotkania.
Co roku w związku z tym dniem, z wielką przyjemnością organizujemy festyny, które spotykają się
z miłym przyjęciem, nie inaczej było także w tym roku!

W

sobotę, 1-go czerwca na Osiedlu Kijowska,
Spółdzielnia RSM „Praga” zorganizowała festyn
pod radośnie brzmiącym hasłem: „Baw się z nami kolorami!”, i zgodnie z hasłem imprezy było nie tylko kolorowo, ale i bardzo wesoło. Przyczyniły się do tego liczne
występy dzieci z Klubu Kuźnia, gry i zabawy prowadzone przez animatorów. Wszystko to sprawiło, że dzieci oraz towarzyszący im dorośli bawili się rewelacyjnie!

Pod namiotami oznaczonymi logiem RSM „Praga”
odbywały się różnego rodzaju animacje m.in. lepienie
z gliny, tworzenie motyli z lizakami, kubeczków
w kotki i wiele innych. Ogromną atrakcję zapewniła
Straż Pożarna, która przybyła na Festyn w celach
prezentacji wozów strażackich. Dodatkowo sprawiła
wszystkim niespodziankę, montując kurtynę wodą,
która dodała wszystkim w ten upalny dzień odrobinę
ochłody, a dzieciom super zabawę! Ponadto można
było skorzystać z elementów dmuchanych, eurobungee, przejażdżek konnych, można było także przejechać się quadem.
Dla mieszkańców uczestniczących w festynie RSM
„Praga” przygotowała watę cukrową, grochówkę oraz
ogromny tort.

Podczas „Wesołego Targówka” nie mogło zabraknąć
występu karate dzieci z Klubu Nasz Klub, pod kierunkiem
Sensei Marzeny Walendy. Liczne animacje pod namiotami RSM „PRAGA”, ale również naszych partnerów, tj.
Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży Nr 12, „Ta Szansa”,
„Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej”, Instytut „Engram”,
„Matplanety”, „Lokalny System Wsparcia”, „Wioska
Żywej Archeologii” i wiele innych sprawiły, że dzieci
tłumnie odwiedzały stoiska, biorąc udział w zajęciach
i zbierając punkty na nagrody. Spółdzielnia zadbała także
o to, aby na festynie można było również smacznie zjeść,
a także o słodką atrakcję dla dzieci - watę cukrową.

Ciekawym punktem programu Festynów był koncert muzyki japońskiej na instrumencie Koto, który wzbudził ciekawość i zainteresowanie zarówno dzieci jak i dorosłych.
Dzień wcześniej, 31-go maja 2019 r. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” oraz Urząd Dzielnicy Targówek
postanowili uczcić święto wszystkich dzieci, organizując
Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Parku
Wiecha. Miał on nazwę „Wesoły Targówek”. Na imprezie
każde dziecko znalazło coś dla siebie! Były liczne występy
sceniczne dzieci z Klubów Osiedlowych - Pinokio, Kołatka
i Nasz Klub, dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 28, uczestników zajęć musicalowych „Otwarta Rampa” oraz dzieci
z przedszkola Nr 103. Na scenie nie zabrakło również konkursów, w których do wygrania były ciekawe nagrody m.in.
kupony zniżkowe do Centrum Rozrywki Hula Kula oraz
kupony na pyszną pizzę w Restauracji Dominos.

reklama

Dla najmłodszych uczestników festynu przygotowana
była dmuchana zjeżdżalnia
Smok, plac zabaw - wóz strażacki, mini plac zabaw oraz
eurobungee. I każda z tych
atrakcji cieszyła się ogromnym zainteresowaniem!
Można było skorzystać także
z przejażdżki konnej. ZOZ Targówek oraz Medita zaprezentowały pod swoimi namiotami
zajęcia z rehabilitacji dla dzieci,
a także zorganizowały edukacyjny konkurs dla najmłodszych
o zdrowiu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkurencje
sportowe i pokazy m.in. przez
UKS ZDROWY TARGÓWEK
- pokaz zapaśniczy, zaś UKS
TARGÓWEK 1953 - piłka nożna, gry zabawy i konkursy z na-
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grodami. Można było zostać królem strzelców i zdobyć
wspaniałe nagrody. Pan Rafał Stachyra zaprosił natomiast mieszkańców na pokaz samoobrony.

Nad bezpieczeństwem festynów czuwała Policja i Straż
Miejska. Imprezy spotkały się dużym zainteresowaniem
mieszkańców osiedli, co zaowocowało tym, że bardzo
dużo dzieci i młodzieży skorzystało z zaproponowanych
i starannie przygotowanych atrakcji. W związku z falami
upałów jakie przechodziły w tych dniach przez Warszawę zadbaliśmy o to by uczestnikom Festynów nie zabrakło wody do picia w cysternie z „Warszawską Kranówką”.
Już w najbliższy weekend odbędą się kolejne festyny z okazji
Dnia Dziecka. Pierwszy zorganizowany zostanie w piątek 7go czerwca na Osiedlu „Poraje” przy Klubie „Arkona”, drugi
natomiast w sobotę 8 czerwca w Markach, wokół bloków
RSM „Praga”. Będzie równie wesoło i kolorowo, dlatego na
oba serdecznie zapraszamy! Na stronach 14 i 17 zamieszczamy plakaty informujące o tych festynach.
Cel - świetna zabawa oraz uśmiech dzieci młodszych
i starszych, osiągnięty!
Do zobaczenia za rok!
Edyta Barcikowska, Joanna Golecka

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom, gratulują zwycięzcom i zapraszają mieszkańców do udziału
w kolejnych Turniejach.
Poniżej lista zwycięzców:
klasy I - II - kat. chłopcy
I miejsce Michał Skwarek
II miejsce Karol Słupek
klasy III - IV - kat. chłopcy
I miejsce Mikołaj Kmiecik
II miejsce Damian Karkurzewicz
III miejsce Frańciszek Kończyk
klasy V - VI - kat. chłopcy
I miejsce Oskar Adamek
II miejsce Marcin Zakrzewski
III miejsce Mateusz Majewski
klasy VII - VIII oraz III klasa Gimnazjum - kat. chłopcy
I miejsce Kuba Kurmanowski
II miejsce Fryderyk Niedźwiedzki
III miejsce Sebastian Dzienisik
klasy VII - VIII oraz III klasa Gimnazjum - kat. dziewcząt
I miejsce Agata Rosińska
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kwietnia 2019 r. w Hali Sportowej OSiR Targówek przy ul. Ossowskiego 25 odbył się Turniej
Tenisa Stołowego zorganizowany przez: Urząd Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy, Robotniczą Spółdzielnię
Mieszkaniową „Praga”, Spółdzielnię Mieszkaniową
„Bródno” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek. Celem i zadaniem turnieju
była popularyzacja tenisa stołowego oraz zapewnienie
aktywnego wypoczynku dzieciom, młodzieży i dorosłym.
Turniej został przeprowadzony w następujących grupach wiekowych:
Szkoły podstawowe:
klasy I - II - podział na chłopcy i dziewczęta,
klasy III - IV - podział na chłopcy i dziewczęta,
klasy V - VI - podział na chłopcy i dziewczęta,
klasy VII - VIII oraz III kl. gimnazjalne - podział na
chłopcy i dziewczęta.
Szkoły ponadpodstawowe - podział na chłopcy
i dziewczęta
Kategoria open powyżej 19 r.ż. - podział na kobiety
i mężczyzn.
Pingpongiści rywalizowali do dwóch wygranych setów
(do 11 punktów).
ogłos z e nie

Szkoły ponadpodstawowe - kat. chłopcy
I miejsce Maciej Rudy
II miejsce Szymon Kosiński
III miejsce Mateusz Niziołek

W Turnieju wzięło udział około 100 osób. Uczestnicy
podeszli do zawodów z ogromnym zaangażowaniem,
starając się wypaść jak najlepiej. Walka była zacięta
i wszyscy dzielnie walczyli do końca, lecz zwycięzców
mogło być tylko 3 z każdej kategorii. Na zakończenie
zwycięscy otrzymali nagrody ufundowane przez Organizatorów.
Spółdzielnia
RSM „Praga” miała zaszczyć wręczać nagrody
za zajęcie 3 miejsce. Turniej zakończył się w przyjaznej atmosferze i duchu
sportowej rywalizacji.

Szkoły ponadpodstawowe - kat. dziewcząt
I miejsce Inga Madz
Kategoria Open Kobiet
I miejsce Beata Mosarzewska
II miejsce Małgorzata Dybalska
III miejsce Marianna Dybalska

Kategoria Open Mężczyzn
I miejsce Jacek Madej
II miejsce Marek Lepianka
III miejsce Artur Kasprzak
Edyta Barcikowska
re k la ma
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26

kwietnia 2019r. w Domu Kultury „Świt” przy
ul. Wysockiego 11 odbyło się doroczne spotkanie Członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Odział Targówek z okazji Dnia Inwalidy. O godzinie 1030 sala spotkania zapełniła się zaproszonymi gośćmi, których uroczyście powitał pan Witold Harasim - Przewodniczący PZERiI Oddziału Targówek. Impreza przyciągnęła wielu znamienitych gości
swoją obecnością zaszczycili m.in. pan Marszałek Marek Borowski, Przewodniczący Zarządu Oddziału
Okręgowego PZERiI pan Janusz Czyż, pan Jędrzej
Kunowski Z-ca Burmistrza Urzędu Dzielnicy Targówek, Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek pan
Krzysztof Miszewski, Spółdzielnię RSM „PRAGA”

reprezentowała Edyta Barcikowska Koordynator ds.
Kulturalno-Oświatowych. Na spotkanie przybyli również
przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”,
Dyrektor SZPZLO Targówek pan Marcin Jakubowski
oraz pani Iwona Puchalska - Kierownik ds. promocji
zdrowia i marketingu SZPZLO Targówek, Dyrektor
OSIR Targówek pan Jacek Purzuk, a także pan Dyrektor Domu Kultury „Świt” pan Jacek Białek i wiele innych dostojnych gości. Ale najważniejsi w tym dniu byli
Seniorzy, którzy przybyli najliczniej. Po pięknych,
ciepłych słowach i życzeniach, które popłynęły w stronę Seniorów od zaproszonych gości, tradycyjnie rozpoczęło się wręczanie odznaczeń i podziękowań dla Seniorów oraz dla zasłużonych gości m.in. dla Dyrektora

ZOZ Targówek pana Marcina Jakubowskiego oraz dla
pani Doroty Kozielskiej Radnej Dzielnicy Targówek.
Podczas uroczystości obyła się też część artystyczna. Na
scenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Oberek” z Wyszkowa, pani Anna Caban oraz pan Jan Kulik z Koła
E,RiI Nr 2, a także pani Barbara Kurek. Artyści porwali
wszystkich zebranych do wspólnej zabawy. W holu Domu Kultury Świt na wszystkich Seniorów czekały bezpłatne badania ciśnienia, poziomu cukru we krwi, konsultacje z dietetykiem. Impreza była naprawdę udana.
Wszystkim Seniorom z Targówka i nie tylko życzymy
dużo zdrowia, energii, chęci do dalszego działania.
Edyta Barcikowska

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
RSM „Praga”, prowadząca postępowanie windykacyjne wobec lokatorów notorycznie
zalegających z czynszem, zachęca do skorzystania z oferty.
Informujemy, iż w dniu 28.06.2019 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ mającego siedzibę przy
ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali nr 213, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
nr 101 położonego w Warszawie przy ul. Pancera 18.
Lokal mieszkalny znajduje się na XII piętrze i składa się z hallu, ciemnej kuchni, łazienki, salonu, sypialni oraz loggi. Do lokalu przynależy
schowek o powierzchni 2,75 m2.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 49,70 m2.
Infrastruktura przyjazna rodzinie !!! W pobliżu: centrum handlowe, bazar osiedlowy, obiekty sportowe, dużo terenów zielonych.
Dogodny dojazd do Centrum (Most Skłodowskiej-Curie).
Idealne miejsca dla młodego małżeństwa i osoby starszej.
Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 258.142,00 zł. Cena wywoławcza
podczas licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi:

193.606,50 zł tj. TYLKO 3.895,50 zł/m2
Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 25.814,20 zł. Rękojmia powinna
być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na
konto Komornika Sądowego nr: 44 1910 1048 2214 2672 6098 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Informacje na temat lokalu oraz szczegółów postępowania udziela Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla
Warszawy Pragi-Północ Pawła Rowickiego miesząca się w Warszawie przy ul. Szanajcy Józefa 14/64 oraz pod numerami telefonów: 22 465-82-11,
662-000-015, po powołaniu się na sygnaturę akt PR KM 16/17.
Przedmiotowy lokal można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodnie przed licytacją. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w sekretariacie
II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a pod sygn. akt II Co 1366/17.
RSM „Praga” oferuje pomoc w procedurach członkowskich oraz objęcia lokalu w posiadanie po przysądzeniu.

Zapraszamy do licytacji !!!
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Z BAJKĄ PRZEZ POKOLENIA

Mały Grześ zachorował i leżał w łóżeczku. Pan doktor
powiedział, że jeżeli będzie grzecznie zażywał lekarstwa, szybko wyzdrowieje i będzie mógł znów wyjść
na spacer. Grześ łykał więc sumiennie zapisane przez
doktora tabletki i pił syropki. Jednakże, mimo że mama
się z nim bawiła, czytała mu bajeczki, wymyślała różne
ciekawe zajęcia, czas dłużył mu się bardzo. Chciałby
już nie musieć leżeć w łóżeczku.
Któregoś dnia dostał od mamy bardzo ładnie ilustrowaną bajeczkę, która mu się niezwykle spodobała.
W pewnej chwili oderwał oczy od obrazków i zadumał
się. Pomyślał, że chciałby, tak jak chłopiec z bajki,
wędrować po świecie i oglądać różne ciekawe miejsca.
Wyobraził sobie, że wznosi się w górę i szybuje ponad
swoim dywanem, nad blokiem w którym mieszkał, nad
parkiem z pięknym teatrem, nad przedszkolem i kanałkiem, nad którym zimą karmił z mamą dzikie kaczki.
Szybował nad miastami, wioskami i oglądał interesujące krainy. W pewnej chwili, tuż przy oknie, ujrzał
wróżkę z czarodziejską różdżką w dłoni. Stała w blasku wpadającego przez okno słońca i uśmiechała się do
Grzesia. Na pięknej sukni miała zwiewną narzutkę.
Wyciągnęła do chłopca ręce, a on już wiedział, że znajduje się w krainie baśni. Podbiegł do wróżki i schował
się pod jej pelerynkę. Razem unieśli się w górę. Wsiedli do zaczarowanej karety ciągniętej przez dwa piękne
rumaki. Lecieli długo pośród białych chmur, aż znaleźli się w śnieżnej krainie.
Wylądowali na lodowej polance. Gdy wysiedli, Grześ
zobaczył stadko biało-czarnych pingwinów. Była to

cała rodzina: dorosłe i młode ptaki. Maluchy baraszkowały na śniegu. Przytuliły się do chłopca i zapraszały
do zabawy, machając małymi, puszystymi skrzydełkami. Mamy pingwinków uznały jednak, że właśnie nadszedł czas na naukę pływania. Skierowały więc swoje
dzieci do morza i same wskoczyły do wody. Pisklęta
kolejno ześlizgiwały się za nimi. Nauka to ważna
rzecz, a mamy trzeba słuchać. Na początku szło im
dość niezdarnie, ale w miarę upływu czasu radziły sobie coraz sprawniej.

wszystkie miejsca, które oglądał w czasie podróży
z wróżką oraz rodzinę pingwinów w lodowej krainie.
I właśnie wtedy do pokoju weszła mama. Powiedziała,
że to już ostatni dzień brania lekarstw i będzie mógł już
wstać z łóżka. Grześ opowiedział jej o swojej przygodzie, a mama obiecała, ze niedługo wybiorą się razem
z tatą w daleką podróż. „Może dookoła świata” - zamarzył Grześ.
Uszczęśliwiony uściskał mamę i grzecznie połknął
ostatnią porcję lekarstw.
Bo mamy przecież trzeba słuchać.

Nagle w oddali, tuż nad falami pojawiła się ostra płetwa rekina, który szybko zbliżał się do brzegu. Szykował się do ataku na pingwiniątka. Mamy szybko zagoniły swoje dzieci do brzegu i wraz z nimi sprawnie
wyskakiwały z wody. Niestety, jedno maleństwo zsunęło się znów do morza. Jego mama natychmiast wskoczyła pomiędzy fale, aby je ratować. Podsadziła malucha na brzeg, ale sama tak osłabła, że nie miała już siły
z wody wyskoczyć. Rekin był już całkiem blisko
i otworzył swoją zębatą paszczę, aby ją złapać. Jakie to
szczęście, że w pobliżu była wróżka, która swą różdżkę
skierowała w stronę drapieżnika. Strumień gorących
iskier wystraszył rekina, który skuliwszy się, umknął
w głąb morza. Pingwinia mama odpocząwszy nieco,
wydostała się na brzeg do swojego popiskującego
smutno pingwiniątka. Grześ z podziwem spojrzał na
wróżkę. Ona zaś uśmiechnęła się do niego, okryła swą
peleryną i powiedziała, że czas wracać.
Pożegnali się z rodzinką pingwinów, wsiedli do zaczarowanej karocy i poszybowali z powrotem do pokoju
Grzesia. Chłopiec długo jeszcze miał przed oczami
reklama

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.
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