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Następne wydanie: wrzesień

Piknik „Uśmiechnij się na Piaskach”

Z Plastusiem
na Plastusiowie

W niedzielę 19 maja, na pikniku na Piaskach, czekało wszystkich wiele atrakcji, pogodowych i artystycznych. O 14:30
spadł rzęsisty deszcz, ale „Piaskowe Babeczki”, ze sceny,
przegoniły chmury piosenką
„Wiosna” z repertuaru Skaldów. Pozostało czyste powietrze, a na estradzie pojawił się
zespół „RONDO” w pięknych
kolorowych kreacjach. Później
na scenie rządziły dzieci.
Były pokazy układów tanecznych
grup dziecięcych „Happy Dance Studio” z Klubu Piaski, kilka topowych
piosenek zaprezentował zespół „Viva
La Musica”. Przed sceną podziwiać
można było sprawność dzieci z klubu
Aikido grupy Jodan oraz małych judoków z klubu Judo Meiyo. Na szczęście teren placu zabaw „Plastusiowo”
jest na tyle duży, że pomieścił jeszcze
ogromne dmuchane hopki i zjeżdżalnie, a obok jedną z większych
obecnie wystawianych trampolin na
podciągach szelkowych. Mieliśmy na
placu aż pięć kucyków. Szkoła języka
angielskiego YOU CAN TALK zorganizowała kącik plastyczny i malowanie
twarzy, a dzieci z tej szkoły na estradzie pokazały, jak można łatwo nauczyć się języka angielskiego przez
piosenkę i zabawę.

Na piknikowej scenie rządziły dzieci
Fot.: Zbigniew Szczepaniak
Stowarzyszenie RdB pod swoim namiotem urządziło zajęcia plastyczne dla dzieci i kolejny punkt
malowania twarzy. Starsze dzieci
mogły wziąć udział w zawodach
strzeleckich z broni DSG na kulki
i w zbijaniu kręgli, na które Administracja Osiedla Piaski ufundowała szereg nagród. Nie byłoby Plastusiowa bez Plastusia, który przez
cały dzień spacerował, częstował
cukierkami, pozował z dziećmi
do zdjęć i wręczał nagrody razem
z burmistrzem Grzegorzem Pietruczukiem i członkami Komisji
ds. Społeczno-Kulturalnych Rady
Osiedla Piaski. Na festynie gościliśmy radnych Dzielnicy Bielany,
członków Rady Nadzorczej WSM
i członków RO Piaski. O siedemnastej wystąpił, zaangażowany przez
dyrektor Bożenę Sezonienko, zespół „Ladies Band”, który nastrojowymi piosenkami przeniósł uczestników festynu na całą godzinę
w lata osiemdziesiąte.
Piknik zakończyło wspólne pieczenie kiełbasek, dostarczonych
przez firmę Krawczyk, a nastrój
wzbogacił zespół grających dziewczyn, śpiewających ponadczasowe
piosenki biesiadne. Tak minęła niedziela 19 maja na Piaskach. Zdjęcia
z imprezy można znaleźć na facebooku Klubu Piaski.
Zbigniew Szczepaniak
kierownik Klubu Piaski

Przyjdź na Walne
Zgromadzenie!
W tym roku WZ zostało podzielone na trzy
części w terminach:
6 czerwca: Żoliborz II, Żoliborz III, Rudawka, Piaski
10 czerwca: Młociny, Zatrasie, Nowodwory,
Niedzielskiego, Latyczowska, Hery
12 czerwca: Wawrzyszew,
Wawrzyszew Nowy, Bielany
Wewnątrz numeru zamieściliśmy wiele materiałów potrzebnych, by dobrze przygotować
się do udziału w tegorocznych obradach.
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O spółdzielniach mieszkaniowych w Europie

Ludzie na pierwszym miejscu
Opracowane przed kilku laty
przez Cooperative Housing International (CHI), czyli organizację spółdzielni mieszkaniowych
działającą w ramach Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, kompendium na temat
tej branży spółdzielczej na
świecie, przypomina, że spółdzielnie „mają jeden wspólny
podstawowy element: członkowie kolektywnie posiadają zasoby mieszkaniowe, w których żyją
i/lub nimi zarządzają. To nie jest
jakieś miejsce do przebywania;
to jest dom”. W Europie są one
takim domem dla około 13 milionów rodzin, a więc co najmniej
40 milionów osób, więcej niż
wynosi cała ludność Polski!
Znaleźć wspólny mianownik dla
tych niemal 40 tysięcy spółdzielni byłoby jednak niezmiernie trudno. Są
one niezwykle zróżnicowane – pod
względem statusu prawnego, własności mieszkań (lokatorskie i własnościowe, ale także zarządzające
zasobami będącymi własnością komunalną), wielkości (od pojedynczego budynku, czy grupy domków, po
gigantyczne osiedla), wieku i genezy,
wartości ideowych przyświecających
ich założycielom, stopnia angażowania się w realizację pozamieszkaniowych potrzeb członków…
Spółdzielczość mieszkaniowa korzeniami sięga połowy XIX wieku. Za
jej kolebkę uważa się powszechnie
Niemcy, gdzie w 1848 roku z inicjatywy znanego działacza spółdzielczego
Victora Aimé Hubera powstało spółdzielcze stowarzyszenie budowlane
Berliner Gemeinnützige Baugesellschaft,
które wybudowało przy Schönhauser
Allee w Berlinie sześć domków dla
15 rodzin robotniczych. Dzięki wpłatom z czynszów, z czasem miały one
przechodzić na własność lokatorów,
mogących w nich żyć godnie i wedle
chrześcijańskich i spółdzielczych reguł. Niezbędny na inwestycję kapitał
miał pochodzić ze sprzedaży akcji. Następne tego typu inicjatywy pojawiły
się po kilkunastu latach w Hamburgu,
Flensburgu czy Hanowerze, natomiast
prawdziwy boom tworzenia takich
spółdzielni nastąpił pod koniec XIX
stulecia dzięki przyjęciu w 1889
roku nowego prawa spółdzielczego,
które sprzyjało ich zakładaniu. Do
I wojny światowej funkcjonowały już
w całych Niemczech 1342 spółdzielnie,
a dysponowały około 125 tys. mieszkań. W tym samym czasie rozwijały
się bujnie spółdzielnie mieszkaniowe
w Austrii, również dzięki korzystnym
regulacjom prawnym, a zwłaszcza
powołaniu tzw. Funduszu Jubileuszowego Rządu Cesarza Franciszka
Józefa I udzielającego spółdzielniom
pożyczek na cele mieszkaniowe. Powstawały spółdzielnie zarówno typu
własnościowego, jak i lokatorskiego,
a także o mieszanym typie własności
lokali. Nieco później zaczęto tworzyć
spółdzielnie w Danii, Szwecji i Norwegii, często, podobnie jak w Anglii,
w bliskiej łączności ze spółdzielczością
spożywców; korzystały one zwykle
ze znacznego wsparcia publicznego.
Na ziemiach polskich za pierwszą
spółdzielnię mieszkaniową uważa
się poznańskie Towarzystwo „Pomoc” z 1890 roku, jednak było to
raczej stowarzyszenie prowadzące
działalność gospodarczą (wynajem
lokali), z którego dochody przeznaczone były na realizację celów spo-

łecznych i patriotycznych; niemniej
było ono ściśle związane personalnie
i organizacyjnie z wielkopolskim ruchem spółdzielczym. „Prawdziwymi”
już spółdzielniami były zakładane nieco później, w Wielkopolsce i na Pomorzu, kolejne towarzystwa budowlane:
w Bydgoszczy, Tczewie, Gnieźnie, Toruniu, Obornikach, w samym Poznaniu i innych miejscowościach zaboru
pruskiego. W pozostałych częściach
podzielonej między zaborców Polski
odnotować możemy z tego okresu tylko pojedyncze inicjatywy.
Rozkwit spółdzielczości mieszkaniowej w niemal całej Europie, w tym
w niepodległej Polsce, nastąpił już po
pierwszej wojnie światowej. Przyczyniły się do tego ogromny głód mieszkań
na spustoszonym działaniami wojennymi kontynencie oraz wzrastająca
popularność spółdzielczych rozwiązań.
Powstające spółdzielnie, niezależnie
od swoich korzeni socjalistycznych,
liberalnych czy solidarystyczno-chrześcijańskich, czerpały też z XIX-wiecznych jeszcze idei ruchu reformy mieszkaniowej, koncepcji „miast-ogrodów”,
ale i nowoczesnych technologii budownictwa czy najnowszych prądów
architektury i urbanistyki, których ukoronowaniem była tzw. Karta Ateńska.

dodatkowe funkcje społeczne, prowadziły w swych osiedlach domy
kultury, kluby młodzieżowe, organizowały place zabaw dla dzieci itp.
Rozwiązało to do pewnego stopnia
problemy głodu mieszkaniowego,
lecz w latach 80. XX wieku spółdzielnie (nie bez udziału nadzorujących
je ściśle władz partyjno-państwowych) – które w pewnych krajach,
jak w Polsce, w praktyce zmonopolizowały mieszkalnictwo na terenie miast – okazały się całkowicie
nieefektywne. Załamały się inwestycje, wydłużała kolejka oczekujących
na mieszkanie, a słowo „spółdzielnia”
powszechnie kojarzyło się ze skorumpowanym państwowym urzędem
przydziału lokali. Z takim bagażem
wkroczyła spółdzielczość mieszkaniowa w okres przemian po 1989 roku.
I przez ostatnie 30 lat stara się odbudować pozytywny wizerunek, restrukturyzując się (między innymi przez podział wielkich spółdzielni na mniejsze),
prowadząc działania rewitalizacyjne,
termomodernizacyjne i unowocześniając swoją infrastrukturę, często
przy wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej. W ostatnich latach zaczęła,
na razie ostrożnie, inwestować w nowe
budynki, konkurując z prywatnymi fir-

6 lipca 2019 roku obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości
W Polsce wpisywała się w ten nurt
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, której „kolonie”, ze zdrowymi, nowoczesnymi mieszkaniami,
spełniać miały funkcje osiedla społecznego, realizującego różnorodne
potrzeby mieszkańców. Po II wojnie
światowej model taki – w PRL, ale także
i w wielu innych krajach, zarówno bloku
wschodniego, jak i na Zachodzie – stał
się swoją własną karykaturą w postaci
gigantycznych betonowych blokowisk
budowanych w oparciu o opacznie rozumiane idee Karty Ateńskiej.
Bo właśnie w okresie powojennym
nastąpiły procesy, które do dziś zaciążyły na obrazie współczesnej spółdzielczości mieszkaniowej w Europie.
W państwach komunistycznych, borykających się z biedą i ogromnym deficytem mieszkań, a realizujących mniej
lub bardziej wiernie sowiecki model
gospodarczy, spółdzielnie stały się
elementem planowej polityki mieszkaniowej państwa, utraciły swoją samorządność i samodzielność, i zmuszone
zostały – przy znacznym wsparciu materialnym władz – do budowy gigantycznych, zuniformizowanych osiedli
z prefabrykowanych bloków, składających się z lokali o niskim standardzie,
pozbawionych infrastruktury handlowej, społecznej czy komunikacyjnej.
Mieszkania miały przede wszystkim
status lokatorski, z biegiem czasu dopuszczano jednak, zwłaszcza w Polsce,
również status spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania.
Spółdzielnie zaczęły też realizować

mami deweloperskimi. Choć przestała
być monopolistą, wciąż w jej dyspozycji pozostaje znaczna część zasobów
mieszkaniowych: w Polsce niemal 30%,
w Czechach ponad 16%, w Niemczech
(ze względu na spuściznę po dawnej
NRD) przeszło 15%, podobnie jest w innych państwach tego regionu.
Szczególnie trudna sytuacja panowała w byłych republikach sowieckich,
w których większość zasobów mieszkaniowych była w rękach państwa. Po
uzyskaniu niepodległości znaczna ich
część, już pozostająca w bardzo złym
stanie technicznym, została sprywatyzowana, a że nowi właściciele – dawni
lokatorzy mieszkań – dysponowali nader skromnymi środkami, degradacja
osiedli szybko postępowała. Receptą
okazało się rozwiązanie z sukcesem
zastosowane już 20 lat temu w Estonii: tworzenia spośród mieszkańców
spółdzielni, które zachowując demokratyczną kontrolę członków, wprowadzają nowoczesne metody zarządzania budynkami, dzięki czemu łatwiej
im pozyskać fundusze oraz przeprowadzić rewitalizację i modernizację.
Estońskie doświadczenia są obecnie
wdrażane na Ukrainie, która również
odziedziczyła po czasach ZSRS sowiecki model mieszkalnictwa, lecz do tej
pory niewiele uczyniła, by go zreformować. Pomaga w tym projekt współpracy międzynarodowej Estońskiego
Związku Spółdzielczych Stowarzyszeń
Mieszkaniowych (EKYL).
Dokończenie strona 3

Proponowany porządek obrad
Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 83 ust. 2
i 6 Ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 77 ust.1 i § 73
ust. 2 Statutu Spółdzielni Zarząd Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej zwołuje Walne
Zgromadzenie
Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbędzie się w Społecznym
Domu Kultury w sali nr 1 przy
ul. Słowackiego 19a o godz. 1700
w trzech częściach:
•

Panu

Wiesławowi Sawickiemu,
rodzinie i bliskim,
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia w trudnych chwilach po stracie

Syna
składają Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz pracownicy Biura Zarządu
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Józefa Lewandowskiego
wieloletniego członka organów samorządowych
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają
Członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd
i pracownicy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pani

Iwonie Czajce
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia po stracie

Mamy
składają Zarząd
oraz koleżanki i koledzy z Biura Zarządu
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

część I w dniu 6 czerwca 2019 r.
(czwartek) Osiedla: Żoliborz II,
Żoliborz III, Rudawka i Piaski,
• część II w dniu 10 czerwca 2019 r.
(poniedziałek) Osiedla: Zatrasie,
Młociny, Niedzielskiego, Nowodwory, Latyczowska i Hery,
• część III w dniu 12 czerwca 2019 r.
(środa) Osiedla: Bielany, Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy.
Proponowany uzupełniony
porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości
zwołania.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, 2 asesorów i sekretarz.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
wraz z przedstawieniem wniosków polustracyjnych ZRSM RP.
6. Przedstawienie sprawozdania z dzia-łalności Zarządu za 2018 r. wraz
z realizacją podjętych uchwał przez
Walne Zgromadzenie w 2018 r. i informacją nt. sposobu realizacji wniosków polustracyjnych zawartych
w liście polustracyjnym Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 26.03.2019 r.
7. 
Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta.
8. Kierunki rozwoju działalności inwestycyjnej WSM.
9. 
Informacja nt. przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz regulacji
prawnej gruntów.
10. Informacja nt. warunków spłaty
kredytów mieszkaniowych w ramach umów zawartych z BGK.
11. 
Podjęcie uchwały w sprawie
przyznania tytułu „Zasłużonego
Członka Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Warszawie”.
12. Dyskusja.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółdzielni za
2018 rok,
2) podziału nadwyżki bilansowej
za 2017 r.,
3) podziału nadwyżki bilansowej
za 2018 r.,
4) p
 rzyjęcia sprawozdania
Zarządu za 2018 r.
5) u
 dzielenie absolutorium
Członkom Zarządu,
6) 
odwołania dwóch członków
Rady Nadzorczej – wnioski
Członków Spółdzielni,

7) 
przyjęcia sposobu realizacji
wniosków polustracyjnych,
8) 
ustalenia zasad określających wartość gruntów przeznaczonych pod działalność
inwestycyjną,
9) 
wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości
gruntowych
o numerach ewidencyjnych
58/3 oraz 68, z obrębu 4-03-06,
położnych w Warszawie,
10) przyjęcia zmian w regulaminie
Walnego Zgromadzenia,
11) zatwierdzenia kierunków działalności Zarządu Spółdzielni na
2019 rok,
12) 
przyjęcia kierunków rozwoju działalności inwestycyjnej
WSM,
13) przystąpienia do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
14) 
powołania Komisji mającej na
celu wyjaśnienie sprawy dobudowy garaży nr 15 i nr 16
do budynku garażowego przy
ul. Rydygiera 4 w Warszawie
– wniosek Członków Spółdzielni.
14. Zamknięcie zebrania.
Uwagi:
1. Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznać się z dokumentami
będącymi przedmiotem obrad
Walnego Zgromadzenia, w tym:
ze sprawozdaniami i projektami
uchwał; Listem polustracyjnym,
Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania bilansu za 2018 r., które w godzinach 10:00-15:00 są do
wglądu w Administracjach Osiedli
i w Biurze Zarządu WSM pok. 103
oraz dostępne na stronie internetowej WSM (dostęp poprzez e-book).
2. 
Uprzejmie prosimy o przybycie na Zebranie z dokumentem
tożsamości i legitymacją członkowską WSM, ponieważ są one

podstawą do wydania mandatu uprawniającego do udziału
w głosowaniu.
3. W częściach Walnego Zgromadzenia udział biorą Członkowie Spółdzielni zamieszkali w poszczególnych Osiedlach – osobiście lub poprzez pełnomocników, przy czym
jeden Członek Spółdzielni może
reprezentować tylko jednego
Członka Spółdzielni na podstawie
pisemnego pełnomocnictwa.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Administracjach
Osiedli i Biurze Zarządu.
a) Żoliborz II ul. ks. T. Boguckiego 1 – tel. (22) 839 34 92 ,
b) Żoliborz III ul. Braci Załuskich 7 – tel. (22) 203 45 80,
c) Rudawka ul. Dolnośląska 3
– tel. (22) 568 97 87,
d) Zatrasie ul. Dolnośląska 3
– tel. (22) 568 97 77,
e) Piaski ul. Broniewskiego 71
– tel. (22) 669 52 52,
f) Bielany ul. Daniłowskiego 3
– tel. (22) 834 34 42,
g) Młociny ul. Wrzeciono 14a
– tel. (22) 835 24 96,
h) Wawrzyszew
ul. Wolumen 25a
– tel. (22) 864 63 83,
i) Wawrzyszew Nowy
ul. Petöfiego 7/2
– (22) 896 13 12,
j) Nowodwory ul. Ciołkosza 4
– tel. (22) 676 83 02,
k) Latyczowska ul. Kompasowa 10 – tel. (22) 870 11 22,
l) Hery ul. Hery 11 – tel. (22)
638 76 23,
m) Niedzielskiego ul. Niedzielskiego 2B – tel. (22)
427 19 93,
n) Biuro Zarządu WSM ul Elbląska 14 (pok. 103) tel.
(22) 561 34 16.
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O spółdzielniach mieszkaniowych w Europie

Ludzie na pierwszym miejscu
Dokończenie ze strony 1
W krajach Europy Zachodniej spółdzielnie zawsze pozostawały tylko jednym z wielu typów instytucji dostarczających lokale i zawsze miały bardziej
charakter socjalny, budując mieszkania
na wynajem dla uboższych grup ludności
lub administrując zasobami należącymi
do władz municypalnych. Nigdy przy
tym nie osiągnęły pozycji monopolistycznej, choć w pewnych przypadkach
doszły do dominacji. Według statystyk
sprzed kilku lat (najnowszych niestety
brak) w Holandii ponad 35% zasobów
mieszkaniowych jest w rękach Woningkorporaties (stowarzyszeń mieszkaniowych odpowiadających w zasadzie
spółdzielniom); w Szwecji przeszło 30%
zasobów pozostaje w dyspozycji spółdzielni lokatorskich, głównie organizacji
HSB i Riksbyggen; w Danii ponad 21% zasobów należy do spółdzielni (z czego 2/3
do lokatorskich); w Austrii spółdzielczych
jest niespełna 20% zasobów (w tym ponad 1/3 nie jest własnością spółdzielni,
lecz jedynie w ich administracji); wreszcie we Francji – niecałe 15% zasobów
(głównie tzw. HLM-ów czyli Habitations
à LoyerModéré, „domów mieszkalnych
o umiarkowanym czynszu”, szczególnych
spółdzielni o charakterze lokatorsko-socjalnym, dającym jednak możliwość
przewłaszczenia mieszkań na członków
po 25 latach). I tu również występowało
zjawisko budowania wielkich blokowisk,
jednak przez znacznie krótszy okres, niż
w krajach bloku wschodniego, zakończyło się tam praktycznie w latach 70.
Niemniej ich istnienie przysparza nadal
samorządom i samym spółdzielniom
wielu trosk – do dobrze znanych w Polsce
związanych z dekapitalizacją zasobów,
dochodzą tam ogromne problemy degradacji społecznej; osiedla betonowych
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bloków stają się zdewastowanymi enklawami ubóstwa na obrzeżach bogatych
miast, zamieszkanymi głównie przez
imigrantów, bezrobotnych i ludzi wyłączonych ze społeczeństwa, wylęgarnią
przestępstw i wszelkich patologii. Prowadzone są różnorodne, nieraz bardzo
kosztowne, działania rewitalizacji osiedli,
zmiany ich struktury społecznej, łączone
nieraz z wyburzeniami całych bloków, czy
ich radykalną przebudową. Stać na to tylko jednak najbogatsze kraje. Spółdzielnie
własnościowe, zakładane przez osoby
o wyższych dochodach, choć istniały na
Zachodzie, jako rodzaj kondominiów,
miały tu stosunkowo niewielki zasięg.
Na szczeblu międzynarodowym
w Europie funkcjonują dwie organizacje
reprezentujące spółdzielczość mieszkaniową: wspomniana na początku ogólnoświatowa CHI oraz Housing Europe,
Europejska Federacja Mieszkalnictwa
Publicznego, Spółdzielczego i Socjalnego (dawniej CECODHAS). Ta ostatnia zrzesza organizacje nie tylko spółdzielcze, ale i innego typu, działające na
polu budownictwa komunalnego czy
non-profit. Na ich forach często dyskutuje się o wyzwaniach stojących obecnie przed europejskimi spółdzielniami
mieszkaniowymi. Dostarczanie zdrowych
i w przystępnych kosztach mieszkań
jako godnego miejsca do życia – to jest
oczywiste, choć z roku na rok trudniejsze, biorąc pod uwagę coraz szerszy brak
terenów pod zabudowę, wzrastające
koszty budownictwa, czy niekorzystne
dla spółdzielni przepisy prawne i podatkowe w wielu krajach. Przejrzyste, demokratyczne zarządzanie spółdzielniami
– to również nie budzi wątpliwości. Kolejną kluczową sprawą jest nadal konieczność rewitalizacji i modernizacji
wielkich osiedli mieszkaniowych, poprawienie efektywności termicznej

budynków, lepszy dostęp do nowych
technologii, nie tylko budowlanych, ale
zwłaszcza produkcji energii odnawialnej na własne potrzeby, oszczędnego
gospodarowania wodą i energią, zbioru
i recyklingu odpadów. Wiele się mówi
o konieczności stosowania ekologicznych materiałów budowlanych. Coraz
większego znaczenia nabierają sprawy społeczne – aktywizacji społecznej
mieszkańców, ułatwiania im większej
mobilności społecznej (a więc dogodniejszego obrotu mieszkaniami w przypadku konieczności przeprowadzki), czy
wreszcie, w związku z zachodzącymi procesami demograficznymi, zapewnienia
mieszkań i ewentualnych dodatkowych
usług osobom o specjalnych potrzebach:
starszym, niepełnosprawnym, ale także
samotnym matkom, rodzinom z małymi
dziećmi, studentom itp. Te ostatnie zadania stają się szczególnie ważne w wyniku
występującego wszędzie ograniczania
usług społecznych świadczonych wcześniej przez władze publiczne. Realizowane mogą być przez same spółdzielnie
mieszkaniowe bądź działające na ich
terenie spółdzielnie socjalne czy innego
rodzaju przedsiębiorstwa społeczne. Niektórzy uważają, że to właśnie – tworzenie spółdzielni mieszkaniowych
zorientowanych na spełnianie specjalnych potrzeb określonych grup społecznych – jest przyszłością spółdzielczości mieszkaniowej. Bo w końcu
w spółdzielniach mieszkaniowych, jak
zatytułowane zostało podsumowanie wspomnianego na początku tego
artykułu kompendium CHI, to „ludzie
są na pierwszym miejscu”, a w każdym
razie powinni być.
dr Adam Piechowski
były Dyrektor Spółdzielczego
Instytutu Badawczego
w Krajowej Radzie Spółdzielczej

Pierwsze zaświadczenia
Odkąd uchwalono ustawę przekształcającą z dniem 1 stycznia
2019 użytkowanie wieczyste
w prawo własności gruntów zabudowanych budynkami mieszkaniowymi, pojawiły się wątpliwości, jak interpretować przepisy.
W związku z toczącymi się pracami nad projektem zmiany ustawy
WSM przekazała w styczniu do
Kancelarii Senatu RP swoje propozycje niezbędnych poprawek.
Warto zaznaczyć, że na gruntach,
na których nie ma przeszkód
blokujących przekształcenie, już
udało nam się osiągnąć pierwszy
sukces – 29 maja WSM otrzymała
8 zaświadczeń o własności gruntów.

Wszędzie tam, gdzie odbywają
się dyskusje na temat przekształcenia,
czynny udział biorą przedstawiciele
naszej Spółdzielni. 21 lutego odbyła się VIII sesja Rady m. st. Warszawy.
Obrady obejmowały dyskusję i głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty m.in.
spółdzielniom mieszkaniowym od
jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości.
W trakcie sesji o problemach spółdzielni mieszkaniowych mówiła prezes WSM Barbara Różewska.
Tydzień później, 28 lutego, w siedzibie SM „Służew nad Dolinką” odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk spółdzielni mieszkaniowych
z panem Robertem Soszyńskim,
zastępcą prezydenta m. st. Warszawy,
mające na celu m.in. przedstawienie
trudności związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości.
4 marca prezes Różewska wzięła
udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju

Gospodarczego i Cyfryzacji Rady m. st.
Warszawy. Na spotkaniu byli też obecni przedstawiciele Biura Mienia Miasta
i Skarbu Państwa. Omówiono problemy
z realizacją ustawy przekształceniowej.
Pismem z 5 marca WSM zwróciła
się do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z prośbą o wyjaśnienia zapisów
ustawy przekształceniowej, mających kluczowe znaczenie dla spółdzielni i jej mieszkańców. Poruszone
zostały problemy dotyczące:
1. stosowania przepisów dot. pomocy publicznej w stosunku do
spółdzielni;
2. braku jednoznacznej definicji
obiektów/urządzeń
budowlanych umożliwiających prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych;
3. kwestii zniżek w opłacie za użytkowanie wieczyste;
4. bonifikaty dla wielostanowiskowych hal garażowych;
5. problemu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego uzyskanego przez spółdzielnię w ramach realizacji roszczeń.
Ponadto WSM bierze udział
w pracach Stowarzyszenia Mieszkańców „Grunt to Warszawa”. Pismem
z 6 marca Stowarzyszenie przedstawiło zastępcy prezydenta m. st. Warszawy, najważniejsze zagadnienia i problemy dotyczące realizacji ustawy.

Przekształcone grunty
29 maja Spółdzielnia otrzymała
8 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zaświadczenia zostały wydane
w stosunku do następujących nieruchomości: Al. Wojska Polskiego 37, 39;
ul. Gen. Zajączka 40; ul. Andersena 1;
ul. Andersena 1A; ul. Andersena 1B; ul.
Andersena 6; ul. Andersena 8; ul. Poli
Gojawiczyńskiej 17. 
(Red.)
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Rok 2018 – podsumowanie
W roku 2018 nastąpiły zmiany w składzie Zarządu WSM wynikające z nieudzielenia Prezesowi Zarządu oraz Zastępcy Prezesa ds. ekonomiczno-finansowych (Głównej Księgowej) absolutorium na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2018 r. W wyniku konkursu od września 2018 r. obowiązki
Prezesa Zarządu przejęła pani Barbara Różewska. Wyłoniony w tym samym trybie kandydat na Zastępcę Prezesa, Głównego Księgowego nie podpisał umowy (ze względu na zbyt niską propozycję finansową). Ogłoszono kolejny konkurs, który również zakończył się niepowodzeniem (zbyt
niskie wynagrodzenie w stosunku do zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności). Dopiero w wyniku rozdzielenia funkcji Zastępcy Prezesa ds.
ekonomiczno-finansowych i Głównego Księgowego w drodze konkursu od 1 stycznia 2019 r. została zawarta umowa z panią Katarzyną Dawidczyk,
a od połowy lutego 2019 r. stanowisko Głównej Księgowej objęła pani Aneta Barcińska.
Oprócz spraw związanych ze
zmianami w składzie
Zarządu
w 2018 r. WSM musiała zmierzyć się
z licznymi problemami kadrowymi
dotyczącymi ważnych stanowisk:
brak Głównej Księgowej, zastępcy
Głównego Księgowego, Kierownika
Zespołu; liczne wakaty wynikające
z osiągnięcia wieku emerytalnego
przez pracowników, urlopów macierzyńskich, czy wreszcie z decyzji
dotyczących zmiany pracodawcy
z przyczyn ekonomicznych.
Ponadto, bardzo trudna sytuacja
w Dziale Inwestycyjnym (ZTI), wykryte
działania na szkodę Spółdzielni, niewywiązywanie się pracowników z podstawowych zadań i obowiązków.
Dodatkowo sytuację komplikowały wakaty na stanowiskach w dziale zajmującym się kadrami i płacami.
Problemy kadrowe były m.in. przyczyną opóźnienia w przyjmowaniu przez
Radę Nadzorczą planu finansowo-gospodarczego na 2018 rok dla Biura Zarządu, w tym planu inwestycyjnego.
Został on zatwierdzony w lipcu, zaś
plan finansowo-gospodarczy w listopadzie 2018 r.
Poważnym dylematem było
podjęcie decyzji w sprawie sposobu pokrycia ujemnego wyniku na
działalności inwestycyjnej, który
próbowano sfinansować poprzez
zwiększenie obciążeń dla mieszkańców – w sposób nieprawidłowy
próbowano rozliczyć koszty inwestycji w trakcie cyklu inwestycyjnego,
a nie po jego zakończeniu i pełnym
rozliczeniu. Inwestycja pn. Osiedle
Szmaragdowe, której budynki zostały przejęte do eksploatacji w 2017 r.,
nie zakończyła się stratą, lecz wyni-

kiem dodatnim w wysokości ponad
3 miliony złotych.
Analiza dotychczasowych działań
WSM w zakresie przygotowania i prowadzenia inwestycji mieszkaniowych
wykazała, niestety, brak profesjonalizmu w działaniach dotychczasowych
służb inwestycyjnych. Przyjęty system
deweloperski w WSM nie sprawdził się.
Procesy przygotowania inwestycji
przeciągały się. Spółdzielnia, z uwagi
na braki formalno-prawne dokumentacji i konieczność ich uzupełnienia,
była narażona na przedłużenie okresu
uzyskania warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, a co za tym idzie
na zwiększenie kosztów.
Spółdzielnia
WSM
posiada
ogromny potencjał inwestycyjny.
Wykorzystanie go wymaga jednak
od Spółdzielni dużo więcej skuteczności i różnorodności działań oraz
zgody organów Spółdzielni na takie
formy prawno-organizacyjne, które
pozwolą na szybkie osiągnięcie zakładanych celów (nie tylko ekonomicznych, ale również społecznych)
bez zwiększania ryzyka ekonomicznego oraz środków Spółdzielni.
Należy również rozważyć zbycie
nieruchomości, których wykorzystanie inwestycyjne nie jest ekonomicznie uzasadnione, a dalsze posiadanie
wiąże się z ponoszeniem kosztów.
Rok 2018 przyniósł Spółdzielniom Mieszkaniowym wiele zmian
formalno-prawnych, do których
WSM musiała się dostosować. Zmiany w ustawach i rozporządzeniach
były i są procesem bardzo dynamicznym i wymagają szybkich decyzji
i reakcji. Sama ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego

we własność była zmieniana i nowelizowana w 2018 i 2019 roku kilkukrotnie. Uchwalanie nowych ustaw,
a także nowelizacja istniejących,
w tym: o spółdzielniach mieszkaniowych, o rachunkowości, ordynacja
podatkowa, o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego, RODO,
PPK i wiele innych wprowadziły
nowe obowiązki i zwiększenie odpowiedzialności zarządców w zakresie:
sprawozdawczości
elektronicznej,
JPK, comiesięcznego rozliczania podatku dochodowego od powierzchni
wynajmowanych lokali użytkowych
i mieszkalnych (CIT-mit) itp.
W związku ze wstrzymaniem
przez Urząd Miasta rozpatrywania
wniosków WSM o przekształcenie prawa własności nieruchomości, z uwagi
na uchwalenie przez Sejm i wejście
w życie od stycznia 2019 r. nowych
przepisów prawa, Zarząd WSM podjął
działania w zakresie rozwiązania sytuacji mieszkań zajmowanych przez
byłych i obecnych pracowników
WSM i przez ich rodziny. W roku 2018
została podjęta uchwała RN umożliwiająca utworzenie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu, jego
wyceny w oparciu o rynkową wartości
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a w efekcie końcowym
wpłaty przez pracowników wkładu
z ewentualną możliwością rozłożenia
na raty w terminie do 10 lat.
Korzyścią dla WSM jest pozyskanie środków finansowych na rozliczenie wkładów mieszkaniowych
z byłymi członkami spółdzielni i ich
spadkobiercami. Zobowiązania WSM
z tego tytułu, na dzień 31 grudnia 2018
r. wynoszą ponad 1 mln zł.

Spółdzielnia co roku, z uwagi na
prowadzenie inwestycji, poddawana
jest badaniom, tzw. lustracji. I tak lustracja z działalności inwestycyjnej prowadzonej w roku 2017, w związku z opinią firmy Sukcesor, rozszerzona została
o rok 2018 i badanie dokumentacji
organów Spółdzielni (Zarządu i Rady
Nadzorczej) za lata 2015-2018. Lustracja
wykazała nieprawidłowości w zakresie
procedur stosowanych w wyłanianiu
firm projektowych i wykonawczych.
Jednocześnie zaleciła dostosowanie regulaminów do umożliwienia negocjacji
cenowych z ewentualnymi usługodawcami, wykonawcami.
Już drugiego dnia po objęciu
funkcji przez nową Prezes Spółdzielni
Zarząd musiał „zderzyć się” z zarzutami grupy członków, którzy dążą za
wszelką cenę do podziału WSM. Zaangażowali do pomocy media publiczne. Nie chcąc lub nie mogąc poruszonych przez siebie problemów załatwić
w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym oczekiwali, że rezultat osiągną
oczerniając i pomawiając „SWOJĄ”
Spółdzielnię na forum ogólnopolskim. W fałszywym świetle, podając
nieprawdziwe informacje, przedstawiono sytuację finansową WSM.
Zdaniem osób wypowiadających się
w programie „Alarm”, Spółdzielnia
ma ogromne straty, jest na skraju bankructwa, podczas gdy w rzeczywistości nadwyżka bilansowa za 2017 rok
wynosiła ponad 2,3 mln zł. Emisja programu spowodowała negatywny odbiór WSM nie tylko przez jej członków,
ale, co bardzo istotne, przez dotychczasowych i potencjalnych kontrahentów, pracowników i kandydatów
do pracy w Zarządzie WSM.

Zarząd WSM otrzymał informację,
że niektórzy członkowie Spółdzielni,
w obawie o swoje bezpieczeństwo,
w celu uniknięcia odpowiedzialności za
długi WSM, podjęli decyzję o sprzedaży
swoich mieszkań. Informacje o rzekomym bankructwie Spółdzielni były jednym z ważniejszych powodów wypowiedzenia umowy o Zarządzanie przez
Wspólnotę Mieszkaniową Osiedla Szmaragdowego. WSM utraciła pozycję i wiarygodność jako podmiot gospodarczy.
Obecnie Zarząd zmuszony jest podejmować dozwolone prawem działania, w celu
sprostowania nieprawdziwych informacji
i poprawy wizerunku Spółdzielni.
O rzeczywistej sytuacji Spółdzielni mogą świadczyć posiadane środki
finansowe Biura Zarządu i poszczególnych Administracji Osiedli oraz
niepodzielny majątek (lokale użytkowe, tereny, środki trwałe).
Organy Spółdzielni muszą wykonywać gigantyczną pracę, żeby odkłamać
opinie grupy członków, dla której rzeczywiste losy WSM tak naprawdę nie
mają znaczenia.
Budujmy przyszłość w oparciu
o długoletnią pozytywną przeszłość
WSM. Serdecznie zapraszamy członków WSM do wzięcia udziału w najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
Zarząd WSM serdecznie dziękuje
za współpracę Członkom Rady Nadzorczej, pracownikom Biura Zarządu,
Dyrekcji Osiedli i wszystkim pracownikom WSM za pomoc w bieżącej
działalności Spółdzielni oraz członkom Rad Osiedli i „Członkom Dobrej
Woli” za wsparcie i życzliwość. Liczymy na dalszą owocną współpracę.
Ze spółdzielczym pozdrowieniem
Zarząd WSM

Kierunki działalności
Zarządu Spółdzielni na 2019 rok
Przez kilka miesięcy pracy nowego Zarządu udało się zdiagnozować problemy WSM. Teraz czas na ich rozwiązanie
i pójście naprzód. Dlatego Zarząd postawił sobie na ten rok
cele, które mają pomóc nie tylko w usprawnieniu dotychczasowej pracy całej Spółdzielni, lecz także w odzyskaniu
przez nią należnego miejsca
wśród warszawskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
1.
2.

3.

4.

5.
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Bieżąca obsługa członków Spółdzielni dotycząca spraw członkowsko-mieszkaniowych.
Bieżąca obsługa prawna Spółdzielni w zakresie spraw członkowsko-mieszkaniowych, windykacyjnych, prawa cywilnego,
prawa administracyjnego, prawa
podatkowego i prawa karnego.
Bieżąca obsługa finansowoksięgowa i sprawozdawcza
Spółdzielni w zakresie podatku dochodowego, podatku VAT,
podatku od nieruchomości,
opłat publiczno-prawnych, ZUS,
GUS, opłat śmieciowych.
Koordynacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus w skali całej
Spółdzielni.
Skoordynowanie działań związanych z przygotowaniem do-

6.

7.

8.

9.

kumentacji będącej podstawą
ustanowienia odrębnej własności lokali w Osiedlach: Rudawka, Zatrasie, Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy.
Nadzór nad wykonywaniem zaplanowanych prac remontowych i modernizacyjnych zasobów mieszkaniowych w administracyjnie wyodrębnionych
osiedlach w zakresie formalno-rzeczowym, m.in. poprzez
usprawnienie procedury konkursowo-przetargowej.
Współdziałanie z Radą Nadzorczą, Administracjami i Radami Osiedli przy podejmowaniu działań zmierzających
do zmniejszenia zadłużenia
członków w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe oraz
najemców w opłatach czynszowych, poprzez m.in. nawiązanie
współpracy z BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) i KRD (Krajowy Rejestr Długów).
Wsparcie działań windykacyjnych związanych z realizacją
wyroków sądowych – egzekucja
z nieruchomości.
Przeprowadzenie inwentaryzacji w zakresie ustalenia wartości środków trwałych z funduszami mieszkaniowym i budowlanym oraz ujawnienia aktywów trwałych Spółdzielni
w Księgach Wieczystych.

10. Dostosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb Spółdzielni – opracowanie nowej struktury organizacyjnej Biura Zarządu.
11. Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych według
ustaleń Rady Nadzorczej, w tym
opracowanie nowego uproszczonego sposobu prezentacji
kalkulacji kosztów i wyników.
12. Sporządzanie bilansu rocznego
i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej dla organów Spółdzielni za rok obrotowy.
13. Obsługa kontroli zewnętrznych
(ZUS, lustracja, badanie bilansu,
nadzór budowlany).
14. Rozpoczęcie działalności inwestycyjnej w zakresie formalnorzeczowym (regulaminy, przetargi, koncepcje, umowy, realizacja).
15. Monitorowanie procesu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi
w prawo własności nieruchomości
z zastosowaniem 98% bonifikaty.
16. Wsparcie działań związanych
z regulacją prawną gruntów
w osiedlach: Młociny, Wawrzyszew Nowy, Wawrzyszew.
17. Przygotowanie i skoordynowanie
działań związanych z propozycją
zmian zapisów statutowych.
18. Powołanie Zespołu ds. obchodów 100. rocznicy WSM.
Zarząd WSM
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Walne Zgromadzenie WSM
W czerwcu 2019 r. mija drugi rok trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM). Rada Nadzorcza w obecnym składzie
osobowym wybrana została na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2017 r. i za rok kończy swoją kadencję. Rada jako organ spółdzielni działa kolegialnie. Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 ze zm.) i § 84 pkt. 11 statutu WSM, do zakresu działania
Rady Nadzorczej należy m.in. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej WSM z działalności: czerwiec 2018–maj 2019
Na podstawie art. 44 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 84 pkt. 2 Rada
sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Zgodnie z art.
46 § 1 cytowanej ustawy nadzór
i kontrolę działalności spółdzielni odbywa się poprzez:
1) badanie okresowych sprawozdań
oraz sprawozdań finansowych,
2) dokonywanie okresowych ocen
wykonania przez spółdzielnię jej
zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej
członków,
3) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd
wniosków organów spółdzielni i jej
członków.
Zadania wynikające z tych przepisów, oraz ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych i regulaminów obowiązujących w WSM, Rada Nadzorcza
realizowała przy pomocy komisji
rady powołanych na podstawie § 85
ust. 1 statutu, tj.: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Członkowsko-Mieszkaniowej,
Inwestycyjnej,
Organizacyjno-Samorządowej. Rada Nadzorcza
i Komisje Rady działały na podstawie
planów pracy uchwalonych przez
Radę, które były uzupełniane o sprawy wynikające z bieżących potrzeb.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
wiceprzewodniczący, sekretarz i przewodniczący ww. komisji stanowią Prezydium Rady. Prezydium organizowało
pracę Rady Nadzorczej, ustalało porządek obrad rady, terminy posiedzeń, rozpatrywało projekty uchwał oraz materiały przedkładane na posiedzenia rady.
Komisje Rady zajmowały się sprawami
należącymi do ich zadań i opracowywały sprawy kierowane pod obrady
Rady Nadzorczej, po omówieniu na posiedzeniach Prezydium Rady.
Zadania Rady Nadzorczej zostały
określone w zatwierdzonym planie pracy rady. Rada rozpatrywała także bieżące sprawy wnoszone przez mieszkańców osiedli, zarząd spółdzielni, komisje
i prezydium rady. Indywidualne wnioski wniesione przez członków spółdzielni były rozpatrywane przez radę ze
szczególną troską. Rada zajmowała się
problemami zgłaszanymi podczas dyżurów członków rady oraz w korespondencji wpływającej do rady. W okresie
sprawozdawczym wpłynęło łącznie
160 pism od członków spółdzielni i firm
zewnętrznych. W ramach rozpatrywania skarg i wniosków, rada udzielała
pisemnych odpowiedzi wraz z uzasadnieniem przyjętego przez radę stanowiska, udzielała informacji na zgłaszane
problemy w zakresie spraw związanych
z bieżącą działalnością spółdzielni oraz
kontrolowała sposób ich realizacji. Projekty odpowiedzi opracowywały komisje rady według kompetencji. Były one
odczytywane przez Sekretarza Rady
w trakcie obrad do decyzji Rady.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się nie rzadziej niż dwa razy
w miesiącu i dodatkowo w razie potrzeby. Rada podejmowała decyzje
w formie uchwał i stanowisk. Uchwały zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej podejmowano bezwzględną
większością głosów.
Rada odbyła 22 posiedzenia, Komisje miały 40 posiedzeń. Posiedzenia komisji odbywały się pomiędzy
terminami posiedzeń rady, zajmowały się one sprawami należącymi do
zakresu działania komisji, wyrażając
opinie lub zgłaszając wnioski. Przewodniczący komisji prezentowali je
na posiedzeniach Prezydium i Rady
Nadzorczej. W posiedzeniach komisji
uczestniczyli członkowie Zarządu lub
upoważnieni pracownicy WSM, a także radca prawny. Stałymi punktami
porządku obrad Rady Nadzorczej była
informacja o działalności Zarządu między posiedzeniami Rady Nadzorczej,
oraz korespondencja Rady Nadzor-
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czej. Rada Nadzorcza omawiała wyniki
ekonomiczno-finansowe. W niektórych posiedzeniach Rady Nadzorczej
uczestniczyli także Dyrektorzy Osiedli
i Przewodniczący Rad Osiedli.
Zgodnie z § 7 Regulaminu Rady
Nadzorczej materiały na posiedzenia
rady, w tym m.in.: projekt porządku
obrad, projekty uchwał, projekty protokołów z posiedzeń rady były przekazywane członkom rady pięć dni
przed terminem posiedzenia. Materiały opiniowały właściwe komisje,
zgodnie z zakresem zadań określonym w regulaminach.
Rada Nadzorcza dokumentowała swoją pracę, sporządzając protokóły z posiedzeń rady, uchwały, rejestr
korespondencji, roczne sprawozdania
z działalności. Protokóły i uchwały znajdują się na stronie internetowej WSM
i są dostępne dla członków spółdzielni po zalogowaniu, a więc po wpisaniu
hasła i loginu, udostępnianych członkom spółdzielni przez administracje.
Zgodnie bowiem z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt: K 64/07,
dokumenty organów spółdzielni mogą
być udostępniane wyłącznie członkom
spółdzielni mieszkaniowej.
Członkowie Rady Nadzorczej
w każdy poniedziałek pełnili dyżury w siedzibie zarządu. W sprawach
pilnych na wniosek osób zainteresowanych, dyżury odbywały się także poza wyznaczonymi terminami. Z dyżurów sporządzano notatki
i sprawy przekazywano według kompetencji do załatwienia przez właściwe organy i instytucje.
W okresie sprawozdawczym
Rada Nadzorcza podjęła 42 uchwały, zajmowała także stanowiska. Dotyczyły one między innymi następujących spraw:
1. określenia ogólnych założeń do
planu gospodarczo-finansowego
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2019 rok,
2. uchwalenia planu gospodarczo-finansowego Osiedli WSM na
2018 rok,
3. zatwierdzenia planu remontów
na 2018 rok,
4. przyjęcia planów pracy wszystkich komisji Rady Nadzorczej oraz
planu pracy Rady Nadzorczej,
5. ustanowienia odpłatnych służebności na działkach WSM, na wniosek Dyrektorów Osiedli i opinii
Rad Osiedli,
6. ustalenia na wniosek zarządu
trzech części Walnego Zgromadzenia tj. 6, 10 i 12 czerwca 2019
roku oraz zaliczenie członków
spółdzielni do poszczególnych
części Walnego Zgromadzenia,
7. opiniowania sprawozdań i projektów uchwał przedłożonych przez
Zarząd Walnemu Zgromadzeniu
8. zmiany uchwały Rady Nadzorczej
nr 113/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu sprzedaży lokal
odzyskanych przez Warszawską
Spółdzielnię Mieszkaniową,
9. wyrażenia zgody na ustanawianie
przez Zarząd WSM spółdzielczych
lokatorskich praw do lokali dotychczas użytkowanych na zasadach najmu przez osoby zatrudnione i byłych pracowników WSM,
a także zstępnych i współmałżonków osób zatrudnionych i byłych
pracowników z możliwością ratalnej spłaty wymaganego wkładu
budowlanego,
10. zmiany regulaminów, m.in.: Zebrań Mieszkańców Członków
Spółdzielni, Rady Osiedla, zamiany lokali, windykacji, sprzedaży, najmu lokali, udzielania
zamówień na wykonanie robót
budowlanych, na dostawy oraz
świadczenie usług,
11. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów,

12. przyjęcia zasad przeprowadzania
konkursu na stanowisko Prezesa
Zarządu i Zastępców Prezesa Zarządu WSM,
13. odwołania z funkcji członka Zarządu WSM Adama Walczaka
w związku z rezygnacją,
14. odwołania Urszuli Grzybowieckiej
z funkcji Zastępcy Prezesa ds. ekonomiczno-finansowych WSM,
15. przyjęcia rezygnacji Macieja Stasiełowicza i odwołanie z funkcji
Prezesa Zarządu WSM,
16. wyboru Barbary Różewskiej na
Prezesa Zarządu WSM,
17. wyboru Katarzyny Dawidczyk na
Zastępcę Prezesa ds. ekonomiczno-finansowych,
18. wyboru Grzegorza Stachowiaka
na Zastępcę Prezesa ds. inwestycji
i remontów,
19. zmiany struktury organizacyjnej
w zakresie rozdziału funkcji głównego księgowego i zastępcy prezesa ds. ekonomicznych,
20. oceny windykacji,
21. stanowiska Rady Nadzorczej
w sprawie opinii wykonanej przez
SUKCESOR Sp. z o.o. na podstawie
zawartej umowy.
Sukcesor Sp. z o.o. zawarła z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową
6.04.2018 r. umowę o zbadanie poprawności przygotowania, realizacji
i rozliczenia przedsięwzięcia deweloperskiego „Osiedle Szmaragdowe”
ETAP I, zrealizowanego przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową.
Opinia odbiegała od ustalonego celu
umowy, nie wyjaśniono wątpliwości
i uwag zgłoszonych przez członków
Rady Nadzorczej. Przedstawicielka
Sukcesor Sp. z o.o., obecna na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13
czerwca 2018 r., poinformowała, że
odpowiedzi na pytania zostaną udzielone w terminie 7 dni roboczych, poprosiła o przesłanie pytań mailem,
jednak nie udzieliła odpowiedzi na
przesłane pytania członków Rady
(protokół nr 11/2018 z posiedzenia
Rady Nadzorczej w dniu 13 czerwca
2018 r.). Z opinii Sukcesora wynika, że
w realizacji inwestycji Osiedle Szmaragdowe wystąpiły nieprawidłowości.
Niezależnie od decyzji podejmowanych w formie uchwał i stanowisk,
Rada Nadzorcza opiniowała sprawozdania i projekty uchwał zarządu przedkładane na Walne Zgromadzenie, kontrolowała realizację uchwał Walnego
Zgromadzenia, które odbyło się w 2018
roku, analizowała i oceniała okresowe sprawozdania z wykonania planu
gospodarczo-finansowego, zwracała
się do zarządu o zwiększenie działań
w sprawie sprzedaży lokali i podjęcia
działań zwiększających kondycję finansową spółdzielni, omawiała sprawozdanie z windykacji w 2018 r.
Rada monitorowała usuwanie
usterek w inwestycjach zbudowanych
przez firmę UNIBEP, w Osiedlu Niedzielskiego i Osiedlu Szmaragdowe,
zobowiązała zarząd do informowania rady raz w miesiącu o postępach
w usuwaniu usterek. Wykaz usterek
został sporządzony przez WSM i firmę UNIBEP. Komisja GZM Rady Nadzorczej oraz Inwestycyjna wizytowały
osiedle Niedzielskiego i zasięgały informacji w omawianym zakresie oraz
informowały Radę Nadzorczą o postępach w usuwaniu usterek.
Rada zajmowała się przebiegiem
i wynikami przetargów na sprzedaż
mieszkań z odzysku. Członkowie Rady
uczestniczyli w przetargach na lokale
mieszkalne w charakterze obserwatorów, monitorowali realizację sprzedaży
lokali w Osiedlu Szmaragdowe. Na 119
lokali sprzedano 116, a więc do sprzedania pozostają trzy lokale (w tym dwa
są w rezerwacji) na dzień 10.05.2019 r.
Członkowie Rady jako obserwatorzy byli obecni także na przetargach przy wyborze firm wykonujących roboty budowlane. Komisje:

Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz Inwestycyjna oceniały
wykonywane remonty, uczestniczyły
w odbiorach prac remontowych.
Członkowie Rady Nadzorczej,
w szczególności Komisji Inwestycyjnej i Komisji Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi, wizytowali Osiedle Szmaragdowe, Niedzielskiego,
tereny przy ul. Lindego, na których
WSM planuje budowę inwestycji.
Członkowie Rady Nadzorczej
uczestniczyli w szkoleniach dotyczących: zmiany ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, RODO, przeprowadzania Walnego Zgromadzenia.
Dużym obciążeniem dla spółdzielni są zadłużenia w opłatach za
lokale. Łączne zadłużenie lokali mieszkalnych wszystkich Osiedli WSM na
dzień 31.12.2018 r. wyniosło 10 093 530
złotych. W stosunku do 31.12.2017 r.
zmniejszyło się o 1,5 mln zł, natomiast
na lokalach użytkowych zadłużenie
wzrosło o ponad 200 tys. zł i według stanu na 31.12.2018 r. wynosiło 2 137 607
zł. Zadłużenia za lokale mieszkalne są
na bieżąco monitorowanie i podejmowane są działania windykacyjne w celu
ich zmniejszenia. Działania windykacyjne prowadzone przez Osiedla WSM,
Zarząd i Radę Nadzorczą wpływają na
zmniejszenie zadłużeń w opłatach za
lokale mieszkalne, ale są one nadal
bardzo wysokie.
Rada Nadzorcza dziękuje mieszkańcom, którzy w terminach dokonali opłat za lokale mieszkalne oraz najemcom lokali użytkowych. Zaległości
w opłatach za lokale mogą być wpisane do rejestru długów.
Rada Nadzorcza, ustalając założenia do planu gospodarczo-finansowego oraz plan na rok 2018, skoncentrowała uwagę na minimalizowaniu opłat
eksploatacyjnych pomimo wzrostu
opłat, które nie zależą od spółdzielni.
Niezależne od spółdzielni są np. opłaty
za dostawy energii elektrycznej, gazu,
wody oraz odbiór odpadów i nieczystości ciekłych, podatek od nieruchomości. Opłaty, na które spółdzielnia nie
ma wpływu, stanowią około 50% wysokości opłat eksploatacyjnych ponoszonych przez mieszkańców.
Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikami lustracji, przeprowadzonej przez
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, działalności inwestycyjnej
Spółdzielni za okres od 1.01.2017 r. do
31.12.2018 r. i listem polustracyjnym
oraz „Sprawozdaniem niezależnego
biegłego rewidenta z badania rocznego
łącznego sprawozdania finansowego
WSM za rok obrotowy 2018 r.”.
Spotkanie z lustratorem odbyło się
w czasie posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu 8.04.2019 r. Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia:
potrzeby mieszkaniowe a program inwestycji, pozyskanie terenów budowlanych, poprawność przygotowania
inwestycji, wybór wykonawców inwestycji i treść zawartych umów oraz ich
realizacji, nadzór inwestorski, realizacja
napraw gwarancyjnych, system finansowania inwestycji, rozliczenie inwestycji. Badaniem objęto dokumenty związane z inwestycjami: Osiedle Szmaragdowe, Dolnośląska, Lindego 10, Popiełuszki 3 oraz proces usuwania usterek
w budynkach przy ul. Niedzielskiego.
Jak wynika z art. 93 § 4 ustawy Prawo spółdzielcze „wnioski z przeprowadzonej lustracji powinny być przedstawione przez radę nadzorczą najbliższemu walnemu zgromadzeniu”. Związek
Rewizyjny uznał, że niezbędne jest
przyjęcie do realizacji następujących
wniosków polustracyjnych, cytat z protokółu lustracji:
1. „Przygotowanie inwestycji mieszkaniowych prowadzić zgodnie
z przyjętymi zasadami i zgodnie
z przyjętym planem dochowując
jego terminowej realizacji.
2. Przestrzegać przez organy samorządowe Spółdzielni realizacji

w pełnym zakresie obowiązków
wynikających z wewnętrznych aktów normatywnych Spółdzielni,
w tym wszelkie decyzje zmieniające
warunki umów, skutkujące w szczególności zobowiązaniami finansowymi Spółdzielni, podejmować
kolegialnie, na posiedzeniach Zarządu, a o tych działaniach informować Radę Nadzorczą stosowanie do
wymogów statutu i regulaminów.
3. Przetargi na wybór wykonawców
dokumentacji projektowych oraz
robót realizacyjnych przeprowadzać
z zachowaniem procedur określonych obowiązującym regulaminem.
4. Rozważyć uzupełnienie regulaminu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych oraz
na świadczenie usług o przetargi
dwustopniowe, w celu umożliwienia negocjacji cenowych z ewentualnymi wykonawcami.
5. Przy stosowaniu w umowach z ryczałtową klauzulą, umożliwiających zmianę wartości przedmiotu
umowy, precyzyjnie określać zakres jej zastosowania.
6. Ze szczególną starannością nadzorować realizację inwestycji, wymagając od zatrudnionego nadzoru inwestorskiego szczegółowego raportowania wszystkich
zdarzeń na budowie.
7. Rozważyć możliwość podjęcia działań prawnych w stosunku do osób
odpowiedzialnych za stwierdzenie
nieprawidłowości w zakresie procedur przetargowych oraz zlecenia
wykonania projektów, które nie były
przyjęte do realizacji, co stanowiło
dla Spółdzielni stratę finansową.
8. Bezwzględnie wyegzekwować od
wykonawcy ostateczne usunięcie
usterek w inwestycji przy ul. Niedzielskiego – Etap I i II.
9. Zintensyfikować działania informacyjno-marketingowe w celu pozyskania nabywców nierozdysponowanych lokali”.
Rada Nadzorcza zapoznała się ze
sprawozdaniem biegłego rewidenta,
sprawozdaniem finansowym i rekomenduje je do przyjęcia przez Walne
Zgromadzenie.
Rada Nadzorcza wnioskuje do
Walnego Zgromadzenia o przyjęcie
sprawozdania Zarządu z działalności
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2018. Sprawozdanie
Zarządu pozytywnie zostało zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną, która
podzieliła pozytywną opinię biegłych
na temat prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego WSM
za 2018 r. Komisja Rewizyjna sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z działalności Zarządu rekomendowała
RN celem zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie WSM – Rada Nadzorcza
przyjęła bez zastrzeżeń opinię Komisji
Rewizyjnej i wnosi o zatwierdzenie sprawozdań przez Walne Zgromadzenie.
Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium Prezes Zarządu Pani
Barbarze Różewskiej za okres czterech
miesięcy, tj. od 1 września do 31 grudnia 2018 r. Pozostali członkowie Zarządu nie byli zatrudnieni w 2018 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej nie
wyczerpuje wszystkich spraw, którymi
w okresie sprawozdawczym zajmowała się Rada Nadzorcza, Prezydium Rady
i Komisje Rady.
Rada Nadzorcza dziękuje za współpracę: Radom Osiedli, Zarządowi, Pracownikom Biura Zarządu, Dyrekcjom
i Pracownikom Administracji Osiedli.
Życzymy Państwu spokojnych,
sprawnych i owocnych obrad.
Dziękujemy za obecność na Walnym Zgromadzeniu.
Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej zostało zaakceptowane przez
Radę na posiedzeniu plenarnym
w dniu 15 maja 2019 r.
Rada Nadzorcza
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Informacja na temat sytuacji ekonomicznej WSM
Sytuacja finansowa Spółdzielni w roku 2018 była stabilna. Wskaźniki finansowe, wyliczone na podstawie sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. Bilansu, a także Rachunku Zysków i Strat za cały poprzedni rok działalności
Spółdzielni, utrzymują się na bezpiecznym poziomie i wykazują dobrą kondycję finansową Spółdzielni do
regulowania zobowiązań. W roku 2018 wskaźniki płynności finansowej kształtowały się na poziomie od 3,74
(bieżący) do 3,07 (szybki) i były najwyższe w porównaniu ze wskaźnikami z ostatnich trzech lat.
Na stabilną sytuację finansową
WSM wpływ miała wypracowana
w roku 2018 nadwyżka bilansowa
w wysokości ponad 2.777 tys. zł, wyższa od nadwyżki bilansowej z roku
2017 o 24%. Zwiększenie wypracowanej nadwyżki bilansowej w stosunku do roku poprzedniego wynikało przede wszystkim z obniżenia
kosztów działalności.
Całkowite przychody z działalności w 2018 r. ogółem osiągnęły poziom 161 937 tys. zł i były niższe od
ubiegłorocznych o 4%. Przychody ze
sprzedaży produktów i usług w wysokości 152 830 tys. zł, były niższe w stosunku do roku poprzedniego o 4,8%,
głównie z tytułu poniesienia kosztów
na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego Osiedle Szmaragdowe –
etap I (zmian stanu produktów). Jednocześnie Spółdzielnia odnotowała
znaczny wzrost przychodów z tytułu
działalności własnej, a spadek z tytułu
opłat od mieszkańców i najemców.
W okresie sprawozdawczym pozostałe przychody operacyjne w porównaniu do roku poprzedniego
były wyższe o 1.011 tys. zł, głównie
za sprawą zwiększenia efektywności
ściągania należności.
Koszty działalności operacyjnej
w okresie 1.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
osiągnęły wielkość 156 782 tys. zł
i były niższe od kosztów poniesionych w roku 2017 o kwotę 8 472 tys.
zł, to jest o 5,1%. Najwyższy udział
w ogólnej wielkości kosztów działalności operacyjnej niezmiennie miały
koszty zużycia materiałów i energii
(energia cieplna dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania
wody, koszty zakupu wody zimnej

oraz koszty zakupu energii elektrycznej), których wartość wyniosła
69 419 tys. zł, co stanowi 44,3% całości kosztów operacyjnych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że duże znaczenie na
kształtowanie ujemnego wyniku finansowego miały, utworzone przez
Biuro Zarządu, odpisy aktualizujące
wartość środków trwałych w budowie (inwestycje Bysławska, Os. Szmaragdowe II etap, Rudnickiego, Wolumen 25A, Dolnośląska) w łącznej
kwocie ponad 458 tys. zł, przeksięgowanie kosztów dot. błędnego zaliczenia do nakładów inwestycyjnych
(inwestycja Lindego) bezumownego
korzystania z gruntów (inwestycja
Lindego) w wysokości 889 tys. zł,
rezerwy na rozliczenia zobowiązań
z ZUS w kwocie ok. 680 tys. zł, a także
rezerwy na należności sporne w wysokości ok. 1.274 tys. zł. Utworzenie
powyższych odpisów i rezerw zostało poprzedzone wcześniejszą analizą
możliwości wykorzystania środków
trwałych, prawdopodobieństwa odzyskania należności, a także koniecznością korekty księgowania poszczególnych pozycji, zgodnie z uwagami
biegłych rewidentów badających
sprawozdanie finansowe Spółdzielni.
Koszty osobowe, które obejmują
wynagrodzenia i świadczenia na rzecz
pracowników w 2018 r. wyniosły
25.133 tys. zł i stanowiły 16% globalnej
wielkości kosztów wg rodzaju. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił
wzrost tych kosztów o 4,4%, co oznacza, że był zgodny z założeniami do
Planu przyjętymi na poziomie 5%.
Bilans Spółdzielni za 2018 r. zamyka się po stronie aktywów i pa-

sywów sumą 1 183 799 tys. zł. Wielkość sumy bilansowej w wartościach
nominalnych na koniec 2018 r. była
niższa w porównaniu ze stanem na
koniec roku poprzedniego o 7,2%.
Zmniejszenie wartości majątku
trwałego WSM wynika głównie
z przekształceń zasobów Spółdzielni
w odrębną własność (w 2018 r. wyodrębnione zostały z majątku WSM
lokale mieszkalne i niemieszkalne
wraz z gruntem o łącznej wartości
18 403 tys. zł brutto), odpisów umorzeniowych (26 885 tys. zł) wynikających z przepisów prawa, a także
spłaty należności długoterminowych
od członków spółdzielni z tytułu skapitalizowanych odsetek bankowych
od kredytów mieszkaniowych.
W ciągu ostatnich trzech lat, na
skutek wyodrębnień lokali, udział
aktywów trwałych w strukturze majątku spółdzielni nieznacznie, ale systematycznie spada na korzyść aktywów obrotowych.
W roku 2018 r. nastąpiło rozliczenie księgowe inwestycji prowadzonej w systemie deweloperskim
„Osiedle Szmaragdowe – etap I”,
a sprzedaż mieszkań prowadzona
była przez cały rok.
Od 2016 roku w Aktywach wykazywane są „Należne, lecz niewniesione
wkłady budowlane i mieszkaniowe”
stanowiące w głównej mierze równowartość niespłaconych przez członków
kredytów mieszkaniowych (kredyt bez
skapitalizowanych odsetek) oraz należności z tytułu termomodernizacji,
wcześniej pozycja ta była prezentowana w Pasywach ze znakiem ujemnym.
Wielkość „Należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy” wynosi-

ła w 2018 r. 58 605 tys. zł, co stanowiło 4,9% wartości aktywów. W stosunku do roku poprzedniego wielkość ta
zmniejszyła się o 6 700 tys. zł.
Pasywa w Bilansie Spółdzielni
to głównie fundusze własne, które
wynoszą 992 014 tys. zł, co stanowi
83,8% łącznej wielkości źródeł finansowania majątku. Fundusze własne
w stosunku do roku poprzedniego
zmalały o kwotę 34 635 tys. zł, to jest
o 3,4%. W przypadku kapitałów, podobnie jak w środkach trwałych, decydujący wpływ na zmniejszenie ma,
oprócz naliczanych umorzeń, kontynuacja procesów wyodrębnień.
Biorąc pod uwagę strukturę
Aktywów i Pasywów w bilansie
Spółdzielni, aktywa trwałe były
w 100% finansowane kapitałami
własnymi, co oznacza, że w WSM
zachowane jest bezpieczeństwo finansowe. Na koniec 2018 r. wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosił
16% i był to najniższy poziom
w ostatnich trzech latach.
Zobowiązania długoterminowe
w wysokości 41 069 tys. zł (3,5% pasywów) to przede wszystkim kredyty na budownictwo mieszkaniowe
w okresie spłaty powyżej jednego
roku, pozyskane ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
oraz kredyty tzw. „starego portfela”.
Kredyty spłacane według „starych” zasad ulegają stałemu zmniejszaniu na skutek przedterminowych
spłat i dokonywanych przez budżet
umorzeń odsetek na warunkach
określonych w ustawie o pomocy
państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych. W stosunku do roku poprzedniego zobowiązania długoter-

minowe z tytułu kredytów obniżyły
się o 4 220 tys. zł, tj. o 9,3%.
Drugą pozycję zobowiązań długoterminowych, poza kredytami
i pożyczkami, stanowią wpłacone
kaucje. Wartość kaucji na koniec
2018 r. wyniosła 3 140 tys. zł i była
o 104 tys. zł wyższa w stosunku do
roku poprzedniego, tj. o 3,4%.
Zobowiązania krótkoterminowe
na koniec roku wyniosły 41 194 tys. zł
i mają w całości charakter bieżący.
W 2018 r. zobowiązania te zmniejszyły się o 44 547 tys. zł (o 54%) w stosunku do 2017 r. Zmniejszenie nastąpiło na skutek rozliczenie zaliczek
otrzymanych na zakup lokali w wyniku podpisanych aktów notarialnych przenoszących własność lokali
w Osiedlu Szmaragdowym – etap I.
Analizując wyniki poszczególnych Osiedli WSM, należy zwrócić
uwagę na fakt, że poza Osiedlem
Niedzielskiego, wszystkie osiągnęły
niedobór na Gospodarce Zasobami
Mieszkaniowymi, co było głównie
wynikiem niepodzielonej przez
Walne Zgromadzenie Członków
Spółdzielni nadwyżki bilansowej
z roku 2017. Jednocześnie 10 Osiedli wypracowało dodatni wynik finansowy na działalności gospodarczej. Ujemne wyniki w Osiedlach
Nowodwory, Wawrzyszew Nowy
oraz Niedzielskiego kształtowały
się na niskim poziomie od 5 tys. do
28 tys. zł, co wskazuje na konieczność pogłębionej analizy przychodów z działalności gospodarczej.
Katarzyna Dawidczyk
zastępca prezesa WSM
ds. ekonomiczno-finansowych

Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni 2019
W kwietniu we wszystkich osiedlach odbyły się coroczne Zebrania Mieszkańców. Na wielu z nich obrady były
wyjątkowo burzliwe. Przebieg pierwszych przedstawiliśmy w poprzednim numerze „Życia WSM”. Poniżej relacje z pozostałych 10 osiedli.

Żoliborz III
Zebranie Mieszkańców osiedla
Żoliborz III odbyło się 9 kwietnia
w Społecznym Domu Kultury.
Rozpoczęło się o godzinie 17:15.
W obradach uczestniczył cały
Zarząd WSM: prezes Barbara Różewska i wiceprezesi Katarzyna
Dawidczyk oraz Grzegorz Stachowiak. Wydano 83 mandaty.
Spółdzielcy do prezydium zebrania wybrali: Łukasza Ostrowskiego
– na przewodniczącego, Ewę Lange
i Witolda Błachowicza – na asesorów, a Karolinę Skoczek – na sekretarza. Następnie przegłosowali zmiany
w porządku obrad i przystąpili do wyboru członków komisji. Sprawa nie
była łatwa. Do komisji mandatowo-skrutacyjnej zgłoszono siedem osób,
zgodziły się dwie – Łukasz Trylski
i Dariusz Pawlak. Z komisją wnioskową było jeszcze trudniej. Zgodził się
do niej kandydować tylko jeden spółdzielca. Jednosoosobową komisją
został Krzysztof Majchrzak, a w zbieraniu propozycji zebranych miała go
wspierać sekretarz prezydium.
Następnie głos zabrała prezes Barbara Różewska i przedstawiła stan
realizacji przekształcenia prawa użyt-
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kowania wieczystego gruntów w prawo własności na osiedlu. Powiedziała
o przeszkodach uniemożliwiających
przekształcenie (przekroczenie wysokości dozwolonej pomocy publicznej; znajdujące się na danej działce
pawilony handlowe, kioski, bilbordy
czy drogi). By uniknąć tego drugiego
problemu, WSM złożyła oświadczenia
o płaceniu opłaty przekształceniowej przez 99 lat. Tu warto wyjaśnić,
że przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności wiąże się
z opłatami. W założeniu będzie to 20
opłat rocznych, po wpłaceniu których
jedyną opłatą za nasz grunt będzie
podatek od nieruchomości. Tam, gdzie
nie ma przeszkód do przekształcenia,
można też skorzystać z 98% bonifikaty. Na innych działkach niestety nie
da się z niej skorzystać, bo nie dochodzi do przekształcenia. Spółdzielnia
próbuje obejść ten problem, dlatego
złożyła oświadczenia. Zgodnie z nimi
za część terenu leżącą pod lokalem
użytkowym, czy pawilonem, WSM
będzie wnosić opłaty przez 99 lat. Po
co? By cała działka, na której mieści się
dany pawilon, mogła się przekształcić
(oczywiście bez tej części leżącej pod
pawilonem) i można było skorzystać
z bonifikaty. Nie wiadomo jednak, czy
Urzędy Dzielnic przychylą się do inter-

pretacji władz Spółdzielni. Obecnie,
zgodnie z przepisami, działkę z obiektem blokującym przekształcenie trzeba podzielić. Wtedy na działce już bez
obiektu dojdzie do przekształcenia,
a użytkowanie pozostanie na mniejszej części terenu.
Użytkowanie wieczyste przekształciło się we własność na terenach spełniających wymogi ustawowe z dniem 1 stycznia 2019 roku. Jednak pewność co do tego, czy dana
działka leży już na przekształconym
gruncie, będziemy mieli dopiero,
gdy WSM (lub właściciele wyodrębnionych lokali) dostanie odpowiednie zaświadczenie. Nawet gdy już
do tego dojdzie, to nadal w opłatach
za lokale może się pojawiać pozycja
„użytkowanie wieczyste” za nieprzekształcone tereny pod drogami czy
placami zabaw. Spółdzielnia stoi też
na stanowisku, że do momentu wydania zaświadczenia część opłat za
mieszkanie przypadająca na użytkowanie wieczyste, powinna pozostać
na dotychczasowym poziomie.
Mieszkańcy zadali pytania o poszczególne działki na osiedlu. Pawilon Włościańska 13A uniemożliwia
przekształcenie, ale już hydrofornia
czy parking na innej nieruchomości
nie są przeszkodą. Zadano pytanie,

czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem zburzenie pawilonu. Wyjaśniono, że i tak w kwestii przekształcenia
liczy się stan gruntu na 31 grudnia
2018 roku. Pawilon przy Włościańskiej ma zostać wyłączony do oddzielnej księgi wieczystej. Przypomniano, że posiadacze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
nie muszą nic robić w sprawie przekształceń. Stroną w postępowaniu
jest w tym przypadku WSM.
Kolejnym tematem była kwestia
wzrostu opłat za lokale mieszkalne
i użytkowe. Od 1 lipca mieszkańców
czeka wzrost opłat o 30 groszy za
każdy m2 lokalu. Wiąże się to przede
wszystkim ze zwiększeniem odpisu
na Biuro Zarządu. Zarząd finansowany
jest z odpisów z opłat mieszkańców
oraz z inwestycji. Wpływ z inwestycji
nie pokrywa potrzeb, dlatego zdecydowano się na podwyższenie odpisów od mieszkańców. Wiceprezes ds.
finansowych Katarzyna Dawidczyk
zapowiedziała, że Spółdzielnia będzie
szukała oszczędności, np. poprzez zakupy grupowe dla kilku osiedli naraz.
W dalszej części spółdzielcy poruszali już konkretne, lokalne sprawy
poszczególnych budynków czy nieruchomości. Mieszkanka budynku Włościańska 2 zwracała uwagę m.in. na to,

że po zmianie nazwy sklepu z Simply
na Auchan w Galerii Żoliborz, na parkingu przed sklepem postawiono znak
utrudniający przejście (o sprawie pisaliśmy w poprzednim numerze) i dopiero po wielu miesiącach go usunięto.
Jeden z mieszkańców stwierdził,
że pogodynki, które odpowiadają za
włączanie lub wyłączanie ogrzewania
w budynku, działają wadliwie, przez
co w jego mieszkaniu kaloryfery grzały, kiedy nie było już takiej potrzeby.
Poruszono również temat zastawiania wózkami dróg ewakuacyjnych
(korytarzy). Okazało się, że w jednym
z budynków sprawa jest spowodowana tym, że przy wejściu na klatkę
w miejscu, gdzie wcześniej stawiano
wózki, teraz znajduje się stojak na
rowery. Omawiano także koszt i zasadność zainstalowania zamków na
kody w altanach śmietnikowych na
nieruchomości I.
Omówiono także kwestię podwyżek dla użytkowników parkingu
przy ul. Włościańskiej (róg Braci Załuskich). Dyrektor Mikielski powiedział,
że na osiedlu popyt przekracza podaż, a miejsca parkingowe nie mogą
być wynajmowane po kosztach.
Wprowadzone podwyżki stanowią
jedynie 40% wartości rynkowej wynajmu miejsca parkingowego.

ŻYCIE WSM Czerwiec 2019

Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni 2019
Po dalszej dyskusji dyrektor Mikielski przedstawił sprawozdanie
z działalności administracji. Przekazał
także informację na temat realizacji
wniosków z zeszłorocznego zebrania. Z kolei Zbigniew Poroch, przewodniczący RO, odczytał sprawozdanie Rady Osiedla.
Wywiązała się dyskusja na temat
zasadności likwidacji zsypów. Dyrektor Mikielski powiedział, że w tej sprawie przeprowadzono referendum.
Omówiono również kwestię zieleni
w osiedlu i zbyt małej liczby ławek.
Prezes WSM Barbara Różewska
przedstawiła zebranym tematykę
czerwcowego Walnego Zgromadzenia. Następnie odczytano złożone przez zebranych wnioski. Jako
że brakowało już kworum (w sali
zostało 18 osób z 83), nie mogły być
one głosowane.
Około 22:00 przewodniczący prezydium zamknął obrady. Należy podkreślić, że było to sprawne, spokojnie
przeprowadzone spotkanie. Mieszkańcy, mimo wyraźnych różnic i pretensji, potrafili o swoich problemach
dyskutować z wzajemnym szacunkiem, z którym coraz rzadziej spotykamy się na spółdzielczych zebraniach.
Bartłomiej Pograniczny

Zatrasie
Zebranie na osiedlu Zatrasie
odbyło się 6 kwietnia w Szkole
Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej. Była to sobota, więc
spotkanie rozpoczęło się o godz.
12:00, co było na pewno dobrym
wyborem. W pełnym świetle
dnia omówiono wiele ważnych
dla osiedla spraw i o godzinie
17:15 zebranie zakończono.
A warto dodać ,że porządek obrad przewidywał aż 17 punktów.
W zebraniu wziął udział nowy Zarząd WSM w pełnym składzie. Obrady
otworzyła prezes Barbara Różewska
i wyjaśniła zebranym, że w związku
z tym, iż Zarząd otrzymał wniosek o odwołanie 5 z 9 członków RO, w punkcie 7.
porządku obrad znalazło się głosowanie nad stosownymi uchwałami. Prosiła
więc o zastanowienie się nad tym, bowiem w przyszłym roku są wybory do
nowych rad, a odwołanie 5 z 9 członków rady nie pozwoli, zgodnie z regulaminem, na działanie rady (minimalny
skład to 5 osób). Po tym wyjaśnieniu
prezes Różewska oddała głos przewodniczącej RO p. Lidii Grzymskiej, która
z kolei upoważniła do przedstawienia
stanowiska rady p. Zenona Popławskiego – przewodniczącego komisji
GZM. Wyjaśnił on zebranym całe zamieszanie wokół tego wniosku, wynikające
z faktu, że zgodnie z tym, co ustalono,
przeprowadzając rozmowy z osobami
podpisanymi pod wnioskiem, zostały
one zmanipulowane przez głównego
inicjatora wniosku. W tej sytuacji część
osób wycofała swoje podpisy. RO wyjaśniła również, że jej zdaniem zrobiła, co
mogła w tak krótkim czasie, powołana
została w lipcu ub. roku i to w tak trudnym okresie – po podziale Żoliborza IV
na dwa osiedla. W tej sytuacji ocena jej
działalności przez wnioskodawców jest
zbyt pochopna. W dalszej części zebrania przegłosowano zdjęcie omawianego punktu z porządku obrad.
Po tych wyjaśnieniach dokonano
wyboru prezydium. Na przewodniczącego zebrania wybrano p. Zenona Popławskiego, na sekretarza
p. Annę Dymowską, a na asesorów
Elżbietę Koźlicką i Lidię Grzymską. Wybory przebiegały sprawnie
– widać było, że zebranie jest dobrze
przygotowane. Po przyjęciu porządku obrad równie sprawnie dokonano
wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
Potem już były omawiane sprawy merytoryczne. Przede wszystkim
kontynuowano temat, którego pani
prezes dotknęła wcześniej, a mianowi-
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cie informacji Zarządu na temat stanu
prac i sposobu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości. Wymaga to
dużego nakładu sił, ale to, co cenne na
Zatrasiu, to fakt, że został tu już przeprowadzony podział na nieruchomości jednobudynkowe, co ułatwi znacznie prace nad każdą z nich. Zarząd jest
w ścisłym kontakcie z Dyrekcją i RO.
Oddzielny problem to lokale użytkowe, ale i w tej sprawie poczyniono
ważne kroki. W sprawach przekształceń odbyły się rozmowy z wiceprezydentem Soszyńskim, radnymi Warszawy oraz w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju. Chodziło o to, aby nie płacić
opłaty przekształceniowej przez 99 lat
od wszystkich nieruchomości, a tylko
za te, gdzie są lokale użytkowe. Złożono odpowiednie oświadczenia i opłaty do końca marca, ale ostatecznie
wszystko będzie wiadome do końca
roku, bo taki jest termin ustawowy na
wydanie zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo
własności. Pani prezes wyjaśniła, że
Zarząd Spółdzielni zrobił wszystko, by
usunąć wszelkie bariery, które by przeszkadzały w dokonaniu przekształceń
gruntów i wyodrębnień lokali w formie
aktu notarialnego. I tu osiedle będzie
miało jeszcze dużo pracy. Dyrekcja
Osiedla na Zatrasiu odpowiednią dokumentację przygotowała już w 2012
roku (jeszcze w ramach struktur Żoliborza IV), ale wymaga ona rewizji,
sprawdzenia, czy nie zostały dokonane
jakieś zmiany. Następnie zrewidowany projekt będzie wyłożony na 14 dni
i mieszkańcy będą mogli sprawdzić,
czy wszystko jest w porządku.
Kolejnym punktem programu
było wystąpienie dyrektora osiedla
Dominika Cygana. Dyrektor potwierdził, że w osiedlu trwają prace weryfikacyjne dokumentacji urbanistycznej
i architektonicznej. Cała procedura nie
jest łatwa, ale dyrekcja postara się, aby
wykonano ją jak najszybciej.
Następny punkt dotyczył drażliwej sprawy podwyżek opłat eksploatacyjnych, którą to sprawę referowała główna księgowa, p. Bożena Malinowska. Wyjaśniła, że na wysokość
podwyżek wpłynął niewątpliwie podział osiedla Żoliborz IV i usamodzielnienie się Zatrasia. Związane z tym
koszty to zatrudnienie nowych osób,
urządzenie nowych pomieszczeń itd.
Nie dało się przewidzieć wszystkich
kosztów wynikających z podziału. Na
wzrost opłat miało też wpływ nieuchwalenie w ub. roku na Walnym podziału wyniku finansowego, a byłaby
to kwota bardzo znacząca.
Punkt 8. porządku dziennego
wywołał nieco zamieszania i dyskusji,
dotyczył bowiem informacji o wpisie
Osiedla Zatrasie do Gminnej Ewidencji Zabytków. Dyrektor Cygan
poinformował zebranych, że w kwietniu 2018 roku Uchwałą Rady m. st
Warszawy Osiedle Zatrasie zostało
wpisane do tej Ewidencji ze względu
na układ urbanistyczny osiedla. Wpis
ten powoduje pewne problemy. Dla
przykładu remonty związane z elewacją budynku, z obiektami infrastruktury, np. altan śmietnikowych,
muszą być zgłaszane do konserwatora zabytków w celu zaopiniowania,
czy projekt spełnia wymogi projektu
pierwotnego, tzn. jest zgodny z myślą
architekta, nieżyjącego już p. Jacka
Nowickiego. To powoduje wydłużenie
czasu wykonania robót i podwyższa
ich koszty. W zamian nie otrzymujemy żadnych dotacji, które są możliwe
tylko w przypadku wpisu do Rejestru
Zabytków. Konserwator musi wszystko zatwierdzać i musi być zatrudniona
osoba do kontaktów z nim. Prezes Stachowiak wyjaśnił dokładnie w czym
rzecz i zwrócił się do zebranych, żeby
sprawę przemyśleli, bo z Gminnej
Ewidencji Zabytków możemy się wypisać bez większych komplikacji, co
nie jest możliwe w przypadku Rejestru Zabytków. Mieszkańcy-członko-

wie Spółdzielni mogą złożyć wniosek
o wykreślenie Zatrasia z Ewidencji, co
oszczędziłoby i czas, i pieniądze; a i tak
przecież mieszkańcy sami dbają o to,
aby zachować jak najładniejszy kształt
urbanistyczny i architektoniczny swojego osiedla. Osoby zabierające głos
w dyskusji poparły stanowisko prezesa
Stachowiaka i dyr. Cygana. W dalszej
części wniosek został złożony i skierowany do Zarządu spółdzielni.
Sprawozdanie z działalności RO
złożyła jej przewodnicząca Lidia
Grzymska. Obejmuje ono okres od
kwietnia 2018 do marca 2019. W tym
czasie pierwszy przewodniczący RO
Dominik Cygan zrezygnował z funkcji,
w związku z podjęciem pracy dyrektora osiedla. W tej sytuacji przewodniczącą wybrano p. Lidię Grzymską.
Rada działa w składzie 9-osobowym,
a pracy naprawdę miała dużo. Planów było sporo i ważnych, np. chęć
znalezienia siedziby na MAL (Miejsce
Aktywności Lokalnej), co na razie okazało się nie takie proste, ale na pewno
się uda, bo nie brakuje wsparcia ze
strony mieszkańców. Doprowadzono
do rozstania z Klubem „Szafir”, który
pozostał na Rudawce. Zorganizowano piękne wielkanocne śniadanie dla
mieszkańców, a przede wszystkim
wespół z administracją osiedla przeorganizowano zarządzanie „nowym”,
samodzielnym osiedlem.
Na zakończenie przewodnicząca
Komisji Wnioskowej poinformowała, że wpłynęło 9 wniosków, z tego
większość do Administracji Osiedla
i 3 do Zarządu. Po dalszej dyskusji zebranie zakończono o 17:15.
Danuta Wernic

Latyczowska
Zebranie mieszkańców osiedla Latyczowska odbyło się
10 kwietnia. W obradach wzięli
udział wszyscy członkowie Zarządu WSM oraz administrator
osiedla Mirosław Celiński. Wydano 14 mandatów.
Spotkanie otworzyła prezes WSM
Barbara Różewska. Do prezydium
wybrano: na przewodniczącego
– Andrzeja Zalewskiego, na sekretarza – Artura Gałązkę, a na asesora – Wojciecha Piątka. Bez zmian
przyjęto porządek obrad, po czym
przystąpiono do wyboru członków
komisji
mandatowo-skrutacyjnej
i wnioskowej. Z powodu niewielkiej liczby osób uczestniczących
w Zebraniu przewodniczący zaproponował połączenie komisji. Do połączonej komisji mandatowo-skrutacyjno-wnioskowej został wybrany
Wojciech Pięcek.
Administrator Mirosław Celiński
odczytał sprawozdanie z działalności
osiedla oraz wykonania planu gospodarczo-finansowego za 2018 rok.
Następnie przewodniczący zebrania
odczytał sprawozdanie Rady Osiedla.
W dalszej części omówiono sprawy z zakresu bieżącej eksploatacji
nieruchomości, dotyczące między innymi opłat z tytułu użytkowania lokali
mieszkalnych. Wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Katarzyna Dawidczyk przeprosiła za to, że na dzień
zebrania z mieszkańcami nie został
jeszcze przygotowany Plan Finansowy
na rok 2019 dla Osiedla Latyczowska
(powodem były duże zmiany w pionie
Księgowości; plany są uchwalane do
końca kwietnia każdego roku). Wiceprezes zapowiedziała, że w przyszłości będą tworzone plany remontów
kilkuletnie aby dokładniej oszacować
koszty z tym związane. Dzięki temu pojawi się możliwość obniżenia kosztów
poprzez wykorzystanie dużych globalnych zamówień dla osiedli WSM. Efekty będą widoczne w przyszłych latach.
Sprawy, które negatywnie wpłyną
na wysokość opłat to: zastój w inwestycjach WSM, wzrost wynagrodzeń o 7%,

podwyższenie kosztów ogólnych Zarządu z 8 gr na 16 gr. Te czynniki wpłyną na podwyżkę opłat już w roku 2019,
ale na dzień zebrania nie była znana
konkretna kwota podwyżki.
Omówiono również sprawę
ogrzewania części wspólnych. Zdaniem wiceprezesa ds. inwestycji
i remontów Grzegorza Stachowiaka istnieje potrzeba dokładnego
przeanalizowania współczynników
korekcyjnych, bo nawet przy stosowanych licznikach ciepła niektóre
mieszkania są narażona bardziej lub
mniej na wychłodzenie. Dla każdego
mieszkania powinien zostać dobrany
indywidualny współczynnik korekcyjny. Jeśli chodzi o podział kosztów,
to należy dobrać je tak, aby nikomu
nie opłacało się całkowite wyłączanie
ogrzewania. Prezes obiecał również
zająć się sprawą niewspółmiernie
dużych kosztów ogrzewania powierzchni wspólnych w stosunku do
lokali mieszkalnych.
Prezes WSM Barbara Różewska zapytała mieszkańców o ich stanowisko
w sprawie ochrony osiedla. Zdania były
podzielone. Zgodzono się, że ewentualna decyzja o rezygnacji z ochrony powinna być podejmowana przy udziale
większej liczby mieszkańców.
Prezes przekazała również informację dotyczącą przekształcenia
gruntów z użytkowania wieczystego
w prawo własności. Powiedziała także
o kwestii spłaty kredytów KFM. Dotyczą one mieszkańców budynków
Kompasowa 12 i Międzyborska 17.
Sytuacja w budynku Międzyborska 17
jest korzystniejsza, ponieważ spłacany jest już kapitał kredytu, zaś w budynku Kompasowa 12 tylko odsetki.
Ważną kwestią dla mieszkańców
był przeciek na dylatacji pionowej
przy hali garażowej GP-1. Prezes
Stachowiak obiecał, że sprawdzi
w dokumentacji, dlaczego podczas
remontu hali nie została uszczelniona dylatacja pionowa, czyje to było
przeoczenie i kto pokryje koszty
związane z koniecznością wykonania
dodatkowych robót.
W trakcie dyskusji mieszkańcy
osiedla poruszyli m.in. sprawę remontu balkonów, byli zainteresowani kiedy takie prace zostaną rozpoczęte. Wojciech Pięcek wyjaśnił, że
Rada Osiedla zwróciła się do WSM
o opinię nt. konieczności wykonania
remontu balkonów z uwzględnieniem w jakiej kolejności należałoby je
odnawiać. WSM nie wykonała jeszcze
ekspertyzy w tym zakresie.
Mieszkańcy zgłosili również sprawę brudnych klatek schodowych,
które powinny zostać już odświeżone.
Przewodniczący zebrania wyjaśnił, że
wiążą się z tym bardzo duże koszty,
a obecnie osiedle spłaca jeszcze pożyczkę na remont hali garażowej GP1, więc ta sprawa musi poczekać.
Prezes Zarządu WSM Pani Barbara
Różewska przekazała informację nt.
zbliżających się obrad Walnego Zgromadzenia. Następnie mieszkańcy przyjęli dwa wnioski do Zarządu WSM:
1) 
o udzielenie informacji, w jaki
sposób została rozliczona kwota
195 300 zł z kary wykonawcy remontu hali garażowej GP-1;
2) o przedstawienie rozwiązań dotyczących spłacenia kredytów KFM.
Zebranie zakończono o 22:15.
Red.

Bielany
Zebranie
Członków
WSM
Osiedla Bielany odbyło się
12 kwietnia w XXII Liceum
Ogólnokształcącym im. Josego
Martiego przy ul. Staffa 111.
Gościem specjalnym był członek Parlamentarnego Zespołu
ds. Prawa Spółdzielczego oraz
Zespołu ds. Ogrodów Działkowych i Spółdzielczości, poseł na Sejm Zbigniew Gryglas.

W Zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu WSM: prezes
Barbara Różewska, wiceprezes
ds. finansowo-ekonomicznych
Katarzyna Dawidczyk i wiceprezes ds. inwestycji i remontów Grzegorz Stachowiak.
Prezes Barbara Różewska otworzyła Zebranie, następnie zaproponowała wybór przewodniczącego Zebrania. Zgłoszono kandydaturę Jerzego
Sinicyna, który został jednogłośnie
wybrany. Na asesorów zostali wybrani: Andrzej Włodarczyk i Witold Radzanowski, zaś na sekretarza Jerzy
Roman. Następnie dokonano wyboru
Komisji Wnioskowej w składzie: Barbara Krawczyk – przewodnicząca i Barbara Bielicka-Malinowska – sekretarz
oraz Skrutacyjnej: Stanisław Nieckarz
– przewodniczący i Maciej Bareja – sekretarz. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż wydano 37 ważnych mandatów.
Proponowany porządek obrad
przyjęto bez żadnych zmian i uwag.
Następnie Dyrektor Osiedla Krystyna Major przedstawiła sprawozdanie z działalności Administracji za
2018 r. Sytuacja finansowa osiedla
jest dobra w efekcie prowadzenia
skutecznej polityki finansowej, dzięki
której wszystkie jego zobowiązania
są realizowane we właściwy sposób
i we właściwym czasie.
Sprawozdanie z działalności
w 2018 r. przedstawił również przewodniczący Rady Osiedla Jerzy
Synicyn, który poinformował , że licząca 18 członków RO pracowała
w czterech Komisjach: Rewizyjnej,
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Porządku i Zagospodarowania
Terenów Zielonych oraz Socjalnej.
Posiedzenia Plenum Rady Osiedla
odbywały sie regularnie raz w miesiącu. Podczas obrad zajmowano się najważniejszymi sprawami Osiedla, wśród
których szczególne znaczenie przywiązywano do precyzyjnej i szczegółowej analizy finansowej w odniesieniu
do opłat eksploatacyjnych, problemów
zadłużeń oraz przeznaczania możliwie
jak największych środków na prace remontowe w wymagających modernizacji budynkach mieszkalnych. Wiadomo, że jednym z problemów trapiących
wszystkie osiedla WSM są zadłużenia
dotyczące opłat eksploatacyjnych
członków mieszkańców. Tymczasem
warto podkreślić, że dzięki skutecznej
pracy Administracji i Rady Osiedla uzyskaliśmy znaczny postęp w zmniejszaniu wysokości zadłużeń.
Informację dotyczącą dwóch
wniosków zgłoszonych na poprzednim Walnym Zebraniu przekazał
zastępca dyrektora osiedla Grzegorz Szymański. Poinformował on,
że wszystkie złożone wnioski zostały
zrealizowane.
Po przedstawieniu sprawozdań rozpoczęła się dyskusja. Prezes
WSM omówiła stan prawny przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
oraz działania Zarządu Spółdzielni
w odniesieniu do sprawy składania wniosków w tej materii. Prezes
przypomniała również, że 4 września 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie poświęcone zmianom
w Statucie WSM zgodnie z nową
Ustawą. Dodała, że został reaktywowany Zespół Statutowy, który nadal
intensywnie pracuje społecznie
nad zmianami w dotychczasowych
zapisach statutowych. Zakończy
pracę do 15 czerwca i przedłoży
do konsultacji projekt zmian w dotychczasowym Statucie WSM.
Prezes Zarządu WSM poinformowała o podziale Walnego Zgromadzenia na trzy części. Do Komisji
Wnioskowej wpłynął jeden wniosek.
Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w dyskusji,
zamykając obrady.
Barbara Bielicka-Malinowska
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Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni 2019
Młociny

Hery

Zebranie Członków Mieszkańców Osiedla Młociny odbyło się
15 kwietnia w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej przy
ul. Szegedyńskiej 9A.

Zebranie odbyło się 17 kwietnia. Wydano 23 mandaty.
W obradach wziął udział Zarząd WSM w pełnym składzie.

Prezes Zarządu WSM Barbara Różewska otworzyła zebranie i stwierdziła jego ważność na podstawie § 104
Statutu Spółdzielni. W wyniku przeprowadzonego głosowania na przewodniczącego Zebrania wybrano Jerzego
Szmajdę, na sekretarza – Mirosławę
Wiewiórę, a na asesorów Annę Modzelewską i Jana Jasińskiego. Następnie wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, w której skład weszli:
przewodniczący – Jerzy Celejewski,
sekretarz – Felicja Melon i członkini –
Anna Wróblewska. Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Wybrano
też Komisję Wnioskową, której przewodniczącym został Artur Tomasiak,
sekretarzem – Stanisława Zneykus,
a członkinią – Ewa Turkiewicz.
Następnie dyrektor osiedla Jacek
Zarychta złożył sprawozdanie Dyrekcji Administracji Osiedla za 2018 r.
W imieniu Rady Osiedla sprawozdanie
z działalności w 2018 r. przedstawiła
jej sekretarz Mirosława Wiewiór.
Prezes Różewska powitała posła
na Sejm Zbigniewa Gryglasa, członka dwóch parlamentarnych zespołów:
Parlamentarnego Zespołu ds. Prawa
Spółdzielczego i ds. Ogrodów Działkowych i Spółdzielczości. Poseł stwierdził,
że przybył na zebranie, aby zapoznać
sie z problemami mieszkańców, zwłaszcza w kwestii przekształceń własnościowych. Prezes WSM omówiła stan prawny przekształceń prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności oraz
podjęte przez Spółdzielnię działania
w kwestii składania wniosków.
Dyrektor Jacek Zarychta przedstawił aktualną sytuację w zakresie składania wniosków zgodnie z nową Ustawą.
Omówił również realizację wniosku
z poprzedniego Zebrania Mieszkańców.
Następnie rozpoczęła się dyskusja, podczas której poruszono następujące tematy dotyczące:
–
braku kompetencji niektórych
pracowników administracji WSM
w sprawie wieczystego użytkowania gruntów,
– działania na rzecz poprawy pracy
działu prawnego WSM,
– poprawy parkowania na nieruchomości VI,
– dobudowania wind do czteropiętrowych bloków.
W odniesieniu do poprawy pracy
działu prawnego wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej Jarosław Cetens wyjaśnił, że zespół prawników wygrał wiele spraw sądowych, co przyczyniło się
bezpośrednio do zasilenia konta Spółdzielni. Zapewnił również mieszkańców, że WSM posiada płynność finansową, a jej całkowicie zmieniony Zarząd wytycza nowe kierunki działania.
W kwestii poprawy parkowania stwierdzono, że konieczne jest egzekwowanie umowy zawartej z firmą ochroniarską. Jeśli chodzi o dobudowanie wind,
prezes WSM wyjaśniła, że takie rozwiązania są możliwe, a inwestycja tego
typu rozpoczęła się w budynku przy
ul. Popiełuszki 3. Stwierdziła również,
że zostaną uporządkowane wewnętrzne procedury związane z budowaniem
wind, w tym sposób ich finansowania.
Do Komisji Wnioskowej nie wpłynął żaden wniosek.
Następnie prezes Zarządu poinformowała o podziale obrad Walnego Zgromadzenia na trzy części. Dodała, iż podczas obrad WZ zostanie
omówiona działalność inwestycyjna
Spółdzielni oraz wyniki lustracji za
lata 2017-2018.
Przewodniczący
podziękował
uczestnikom i zamknął obrady. Zebranie przebiegło sprawnie w bardzo
konstruktywnej atmosferze.
Barbara Bielicka-Malinowska
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Na przewodniczącego zebrania
wybrano Arkadiusza Idzika, na sekretarza Dorotę Malik-Konkę, a na
asesorów Joannę Idzik iKrzysztofa Jakubiaka. Następnie bez zmian przyjęto
porządek obrad oraz wybrano komisję
mandatowo-skrutacyjną i wnioskową
(członkami obu komisji zostali również
Joanna Idzik i Krzysztof Jakubiak).
Przewodniczący RO Arkadiusz Idzik
przedstawił sprawozdanie z prac Rady
Osiedla, natomiast sprawozdanie Administracji przedstawiła administrator
osiedla Małgorzata Dzięgielewska.
Prezes Barbara Różewska oraz
wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Katarzyna Dawidczyk omówiły
konieczną podwyżkę na pokrycie kosztów Zarządu, stanowiącą składową
opłaty z tytuły użytkowania lokali.
Przewodniczący RO przedstawił
informację na temat stanu realizacji
wniosków z zeszłorocznego Zebrania
Mieszkańców.
Część dyskusji poświęcono inwestycji, planowanej przez dewelopera,
w sąsiedztwie osiedla Hery, na terenie należącym obecnie do WAT oraz
niekorzystnym skutkom lokalizacji
trzech wjazdów na projektowane
osiedle w sąsiedztwie bloku Hery 11.
Mieszkańcy, w nawiązaniu do
problemu omawianego na zebraniu
w roku 2017, poprosili Zarząd WSM
o zapoznanie się z tematem zadłużenia
miejsc garażowych i kosztami, którymi
obciążani są użytkownicy/właściciele
miejsc w hali garażowej oraz o przygotowanie szczegółowego harmonogramu spłaty wraz z objaśnieniem.
Mieszkańcy otrzymali informację, że część Walnego Zgromadzenia,
w którym będą brali udział, odbędzie
się 10 czerwca.
Do komisji wnioskowej wpłynęło
6 wniosków, z których zebrani przyjęli 5:
1. do Zarządu WSM o przekazanie
w formie elektronicznej wszystkim zainteresowanym mieszkańcom, będącym członkami
Spółdzielni, sprawozdania finansowego, w celu zapoznania się
z nim z wyprzedzeniem, przed
Zebraniem Rocznym;
2. 
do Zarządu WSM o szczegółowe wyjaśnienie tematu spłaty
zadłużenia miejsc garażowych
oraz jego wpływu na zwiększoną
w 2017 roku opłatę za miejsce
garażowe dla wszystkich właścicieli/użytkowników miejsc;
3. do Zarządu WSM o przeliczenie
zaliczek za podgrzanie ciepłej
wody w celu dostosowania wysokości zaliczki do realnie ponoszonych kosztów, by po rozliczeniu zużycia wody po każdym
półroczu mieszkańcy nie musieli
dokonywać dużych dopłat;
4. do Zarządu WSM o złożenie przez
Spółdzielnię odwołania od trzech
decyzji o warunkach zabudowy
dla działek sąsiednich, w związku
z tym, że planowana obsługa komunikacyjna wpłynie na pogorszenie sytuacji komunikacyjnej
w rejonie osiedla;
5. o wystąpienie do dzielnicy Bemowo o zmianę oznakowania
i organizacji ruchu na ul. Hery,
w związku z planowaną budową
sąsiednich osiedli.
Po głosowaniu nad wnioskami
zakończono zebranie.
Red.

Żoliborz II

Zebranie Mieszkańców Członków WSM na osiedlu Żoliborz II
odbyło się 23 kwietnia w Szkole Podstawowej przy ul. Or-Ota.
W zebraniu wzięli udział członkowie Zarządu: prezes WSM

Barbara Różewska, z-ca prezesa ds. ekonomiczno-finansowych Katarzyna Dawidczyk
oraz z-ca prezesa ds. inwestycji
i remontów Grzegorz Stachowiak. Administrację Osiedla reprezentowali dyrektor osiedla
Cezary Kurkus, z-ca dyrektora
ds. technicznych Andrzej Piórkowski i główna księgowa Marzanna Bajurska.
Zebranie o godzinie 17:35 otworzyła prezes Różewska, informując
zebranych, że zebranie jest ważne i zostało zwołane w sposób prawidłowy
zgodnie z zapisami statutu Spółdzielni.
Poinformowała mieszkańców o rozszerzeniu porządku obrad o punkt zawierający głosowanie nad umieszczeniem
wniosku o odwołanie ośmiu członków
Rady Osiedla. Prezes dodała, że przebieg zebrania jest nagrywany, a w trakcie obrad zostanie użyty elektroniczny
system liczenia głosów. Przedstawiciel
firmy, która dostarczyła odpowiedni
sprzęt, przedstawił podstawowe funkcje systemu i przeprowadził testowe
głosowanie. Następnie prezes Różewska zaproponowała wybór przewodniczącego prezydium. W głosowaniu
wybrano: przewodniczącego Marcina
Sosińskiego, sekretarza Beatę Jałtuszyk oraz asesorów Beatę Świątkowską i Łukasza Nowickiego.
Przewodniczący poinformował zebranych o wydaniu 116 mandatów i pilotów do elektronicznego głosowania.
Na zadane pytanie w sprawie proponowanego porządku obrad głos zabrali Jolanta Milewska, Maria Mężyńska i Anna
Podgórska, składając wniosek o przesuniecie punktu 12. (odwołanie członków
Rady Osiedla) na miejsce punktu 7. Wiesław Chruściel zgłosił wniosek o zdjęcie
punktu 12. z porządku obrad. Bohdan
Bargieł zaproponował niewprowadzanie zmian do porządku obrad. Większość zebranych nie miała wiedzy, dlaczego ten punkt znalazł się w porządku
obrad oraz czego dotyczy. Dlatego
prezes Barbara Różewska przedstawiła treść wniosków, z których wynikało,
że 19 mieszkańców jest niezadowolonych z pracy Rady Osiedla i podjętej
uchwały o podwyżce opłaty na koszty
działalności Zarządu z 8 groszy na 16
groszy. Rada Osiedla jest organem kolegialnym i w przypadku takich zarzutów
należałoby odwołać cały skład Rady,
a nie tylko 8 członków. W dyskusji wzięli
udział Grażyna Miętus, Piotr Frankowski. Anna Wolanin (wymieniona
we wniosku o odwołanie) stwierdziła,
że nie czuje się odpowiedzialna za podwyżkę kosztów, ponieważ na plenum,
na którym poparto zmiany, nie była
obecna. Przewodniczący zebrania zaproponował poddanie pod głosowanie
złożonych wniosków formalnych, czyli
usunięcia punktu 12. z porządku obrad
i przesunięcia z punktu 12. do punktu 7.
W wyniku pierwszego głosowania nad
wnioskiem Wiesława Chruściela punkt
12. został zdjęty z porządku obrad.
Tym samym drugie głosowanie stało
się bezprzedmiotowe. Następnie przegłosowano zmieniony porządek obrad.
W dalszej części zebrania dokonano
wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej w składzie: Teresa Woźniak, Alicja
Pawłowska i Wiesław Chruściel, i komisji wnioskowej w składzie: Barbara
Barańska, Albert Iwanowski i Tadeusz Kucharski.
Następnie przewodniczący Rady
Osiedla Andrzej Kurek przedstawił
sprawozdanie z działalności RO za ubiegły rok. Dwa razy w miesiącu członkowie Rady pełnili dyżury, przyjmując
uwagi i wnioski od mieszkańców
osiedla. Na posiedzeniach plenarnych
podejmowane były uchwały, decyzje
i opinie. Jak co roku, członkowie Rady
Osiedla wnikliwie analizowali i opracowywali wnioski złożone przez mieszkańców na zebraniu. Każdy wnioskodawca otrzymał pisemną odpowiedź.
W dalszej części zebrania dyrektor

osiedla Cezary Kurkus zreferował sprawozdanie z działalności gospodarczo-finansowej Administracji za 2018 rok.
W swoim wystąpieniu stwierdził, że sytuacja finansowa osiedla jest dobra
i stabilna. Zrealizowany został szeroki
zakres prac remontowych. Dyrektor
przedstawił zebranym najważniejsze
dane dotyczące przychodów i kosztów
z działalności gospodarczo-finansowej.
W dalszej części prezes Różewska
poinformowała zebranych o działaniach Zarządu w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntu w prawo własności. Stosowne
dokumenty zostały złożone dla wszystkich nieruchomości osiedla Żoliborz II.
W odniesieniu do następnego punktu
zebrania pani prezes poinformowała
zebranych o działaniach Zarządu w sprawie budowy wind i podjazdów dla niepełnosprawnych. Proces inwestycyjny
z tym związany wymaga dokumentacji
technicznej oraz uzgodnienia w zakresie
BHP, ochrony p-poż., a niekiedy również
ustaleń z konserwatorem zabytków Jednak sprawą kluczową jest znalezienie
źródła sfinansowania budowy wind. Następnie prezes omówiła sprawę garaży
przy ul. Rydygiera o częściowej zabudowie w pasie drogi publicznej. Wskazała,
że jedyną możliwością do uzyskania
decyzji w sprawach spornych jest droga sądowa. W następnej części zebrania
dyrektor osiedla omówił wysokość opłat
z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych
i użytkowych a z-ca ds. technicznych
Andrzej Piórkowski poinformował o realizacji 57 wniosków złożonych przez
22 mieszkańców na zeszłorocznym
zebraniu. Wnioski po analizie i przeprowadzonych wizjach lokalnych zostały
przekazane do realizacji w miarę posiadanych przez nieruchomości środków
finansowych. W następnym punkcie zebrania pani prezes przekazała informację o terminie i tematyce obrad Walnego
Zgromadzenia, które dla mieszkańców
Osiedla Żoliborz II odbędzie się 6 czerwca. Na koniec zebrania przewodnicząca
komisji wnioskowej Barbara Barańska
poinformowała zebranych, że wpłynęły
34 wnioski i z powodu braku kworum
(na sali było obecnych 22 zebranych)
nie będą poddane głosowaniu, ale
zostaną przekazane do Administracji
i Rady Osiedla. Zebranie zakończyło się
około godz. 22:00.
Komentarz autora
Zebranie trwało 4,5 godziny. W końcowej części, w trakcie której omawiano
ważne dla mieszkańców zagadnienia,
brało udział zaledwie 20% przybyłych
mieszkańców. Dla przeszło połowy zebranych najważniejsze było odwołanie
członków Rady Osiedla. Po tym, jak okazało się, że głosowanie nad wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad
dało wynik negatywny, to większość
wnioskodawców opuściło salę (podobnie
było w roku 2018 po nieudanej próbie odwołania całej Rady). Rada Osiedla jest organem kolegialnym, wybranym w demokratycznych wyborach na okres trzech lat.
Wnioski imienne o odwołanie członków
RO sformułowano ogólnikowo, korzystając z tego samego szablonu, zarzuty były
mało zindywidualizowane i pełne pomówień i przekłamań. Użyte w uzasadnieniu
stwierdzenia przekopiowano żywcem
ze Statutu i Regulaminu Rady Osiedla
praktycznie bez odniesienia do faktów.
W jednym przypadku zarzucono członkowi Rady podjęcie opinii, która została
przyjęta na posiedzeniu Rady podczas
jego nieobecności. Niedobrze się stało,
że wnioski o odwołanie z danymi personalnymi umieszczono i rozkolportowano w porządku obrad. Osoby postronne
i niezorientowane mogły powziąć krzywdzące opinie o tych osobach. Wprawdzie
członkowie Rady nie zostali odwołani, ale
niesmak po takim incydencie pozostał.
Jacek Sidor

Wawrzyszew

Na zebraniu 24 kwietnia, które odbyło się w sali teatralnej
BOK, wydano 142 mandaty.

Przewodniczącym obrad wybrany został p. Tomasz Małek.
Zarząd WSM reprezentowali:
prezes p. Barbara Różewska,
wiceprezes do spraw finansowo-ekonomicznych p. Katarzyna Dawidczyk oraz wiceprezes
do spraw inwestycji p. Grzegorz Stachowiak.
W dyskusji, po zatwierdzeniu
porządku obrad i sprawozdaniach
przewodniczącego Rady Osiedla
Wawrzyszew p. Roberta Orlika oraz
Dyrektora Administracji p. Jacka
Chylińskiego, mieszkańcy zgłaszali
swoje uwagi i opinie. Dotyczyły one
między innymi braku wystarczającej
informacji i uzasadnienia na temat
przyczyn wzrostu kosztów eksploatacyjnych (o 8 gr/m2) oraz braku
niektórych dokumentów na stronach
Rady Osiedla i WSM.
Dyskusję zdominowały jednak
uwagi p. Jerzego Kropacza. Dotyczyły
one głównie pracy poprzedniego Zarządu WSM oraz pracy Rady Nadzorczej. Chodziło o problemy związane
z inwestycjami, w szczególności osiedli
Szmaragdowe i Lindego. P. J. Kropacz
zarzucał Zarządowi ukrywanie listów
polustracyjnych z 2018 i 2019 roku oraz
opinii firmy SUKCESOR, w których miały być przytoczone wszystkie nieprawidłowości i mechanizmy powodujące
wysokie straty Spółdzielni.
W swojej wypowiedzi p. J. Kropacz zapomniał wspomnieć, iż w czasie początku realizacji inwestycji
Lindego to właśnie on był prezesem
WSM – co wypomniał mu p. R. Orlik.
Przypomniał też, że straty WSM znacząco powiększył p. J. Kropacz, który
po zwolnieniu go ze stanowiska nie
przyjął żadnej proponowanej pracy,
ale przyjął odszkodowanie w wysokości 600 tys. zł. Zwolnienie przez p.
Kropacza na podobnych warunkach
prezesa Krzemińskiego zwiększyło
koszty o kolejne pół miliona zł.
Odnosząc się do zarzutów, prezes
Różewska poinformowała, że protokół polustracyjny został podpisany
przez Zarząd, a wnioski w nim zawarte
zostały przyjęte i zostaną wdrożone.
Zdaniem p. Różewskiej obecny Zarząd WSM nie odpowiada personalnie
za działania poprzedników.
Wiceprezes p. K. Dawidczyk dodała, iż w celu obniżenia kosztów,
Rada Nadzorcza zobligowała Zarząd
do przedstawienia nowego schematu organizacyjnego i innego podziału obowiązków. Zostaną zweryfikowane koszty związane z działalnością
całej Spółdzielni m.in. w inwestycjach i dostawie energii elektrycznej.
W dyskusji poruszane były też tematy ruchu kołowego na Osiedlu oraz
inwestycji przewidzianych w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego.
Istotną informacją było stwierdzenie
dyr. Jacka Chylińskiego, iż na terenie
WSM nie powstaną żadne inwestycje
bez decyzji mieszkańców.
W dalszej części zebrania głosowane były wnioski mieszkańców
zgłoszone do Komisji Wnioskowej. I tu
wypłynął odwieczny problem interpretacji przepisów odnośnie do sposobu liczenia większości głosów decydującej o przyjęciu wniosku. Zdanie
przewodniczącego zebrania było odmienne od zdania prawnika.
Jednym z najistotniejszych punktów zebrania była informacja Zarządu
w sprawie prac dotyczących przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
w Os. Wawrzyszew. Głos zabrała prezes
Różewska i poinformowała, że na stronach internetowych Sejmu pojawiła
się kolejna nowelizacja Ustawy o przekształceniu. Nowelizacja dotyczy wydawania dwóch zaświadczeń, co oznacza,
że będące w budynku lokale użytkowe
otrzymają jedno zaświadczenie dot.
wnoszenia opłaty przekształceniowej
przez 99 lat, a mieszkańcy drugie. Dodatkowo w obowiązującym projekcie
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Zebrania Mieszkańców Członków Spółdzielni 2019
nowelizacji termin ma być wydłużony.
Kolejną propozycją jest przekształcenie
terenów parkingów – niezbędnych dla
funkcjonowania mieszkań.
Obecnie sprawa jest rozwiązana
w taki sposób, że do 1 kwietnia można
było złożyć oświadczenia w zakresie
lokali użytkowych – 99 lat, natomiast
w zakresie lokali mieszkalnych będziemy chcieli skorzystać z bonifikaty.
Odnosząc się do spraw Osiedla
Wawrzyszew, prezes poinformowała,
że Zarząd zwrócił się do RN o podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania
do złożenia w Urzędzie oświadczenia
o lokalach użytkowych mieszczących
się w budynkach. Z osiedla Wawrzyszew wraz z uchwałą RN zostało
złożonych 17 oświadczeń dot. lokali
użytkowych spółdzielczych lub posiadających spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu. Dodatkowo 1 kwietnia zostało złożone oświadczenie dot.
budynku Reymonta 21, o uwolnienie
gruntu od innych naniesień w celu usunięcia przeszkody do przekształcenia.
Pani prezes poinformowała, że na chwilę obecną zostały wykonane wszystkie czynności potrzebne do usunięcia
przeszkód w przekształceniu gruntów.
Administracja Osiedla WSM Wawrzyszew złożyła 20 wniosków o wydanie
zaświadczenia, że z dniem 1 stycznia
2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności, w przypadku „bezpiecznych”
nieruchomości, w których nie występują żadne lokale użytkowe. Maksymalny
czas do otrzymania zaświadczenia, wynikający z ustawy, to 4 miesiące.
Odpowiadając na pytanie mieszkańca p. prezes wyjaśniła, że z chwilą
uregulowania stanu prawnego gruntów i otrzymania prawa własności
jako właściciele mieszkańcy będą mogli zdecydować, czy chcą się wydzielić, co pozostawić jako samodzielne
działki lub przypisać do nieruchomości. Następnie zwróciła uwagę, że aby
dokonać wyodrębnienia własności
lokalu, dodatkowo każdy budynek
lub nieruchomość musi mieć dostęp
do drogi publicznej. To spowoduje,
że utworzone zostaną nieruchomości
jedno lub wielobudynkowe.
Pani prezes dodała, że opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nadal
będą istniały i dotyczyć będą wszystkich terenów niezabudowanych budynkami mieszkalnymi (drogi, pawilony handlowe), na chwilę obecną
dotyczą one również parkingów.
Odpowiadając na pytanie mieszkańca p. prezes powtórzyła, że w Osiedlu Wawrzyszew nie wystąpiło wyodrębnienie własności, najdalej idące prawa mieszkańców członków spółdzielni
są to spółdzielcze własnościowe prawa
do lokalu na gruntach uregulowanych.
W imieniu członków występuje WSM
i po uregulowaniu spraw gruntowych
następnym krokiem będzie realizacja
roszczeń mieszkańców dla wyodrębnienia własności lokalu wraz z gruntem.
Pan J. Chyliński Dyrektor Osiedla Wawrzyszew dodał, że na chwilę
obecną mamy 26 nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi z czego w stosunku do 20
mogą być złożone wnioski o wydanie zaświadczenia o przekształceniu.
Trwa również procedura odwoławcza w sprawie działki 174 dotycząca
budynków Tołstoja 3, 4 i Balzaka 2,
dla której z przyczyn proceduralnych
uchylona została decyzja o ustanowieniu użytkowania wieczystego.
Prezes Różewska poinformowała,
że podczas spotkania w sprawie opiniowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego otrzymała
informacje, że istnieje szansa, iż teren
tzw. ,,łączki” pozostanie terenem „zielonym”. Dodatkowo zostanie on doinwestowany przez Urząd Dzielnicy kwotą
ok. 2 mln zł na sprzęt rekreacyjny dla
dzieci młodzieży i dorosłych.
Dodać należy, iż dotychczasowe
zaangażowanie i skuteczne działania
Zarządu przedstawione przez prezes

ŻYCIE WSM Czerwiec 2019

Różewską nagrodzone zostały przez
uczestników zebrania brawami. Wydaje się, iż zobaczyliśmy światło w tunelu
i zmierzamy we właściwym kierunku.
EP

Rudawka
Zebranie mieszkańców-członków WSM z osiedla Rudawka
odbyło się 25 kwietnia w sali
klubu „Szafir”. Zarząd reprezentowali: prezes Barbara Różewska i wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Katarzyna Dawidczyk. Wydano 63 mandaty.
Zebranie otworzył o godz. 18:15
dyrektor osiedla Rudawka Piotr Buczyński. Do prezydium zebrania wybrano: na przewodniczącą – Annę
Babicką, na sekretarza – Katarzynę
Kaszycę, na asesorów – Ewę Jakubiak i Aleksandra Piwońskiego. Po
dyskusji zmieniono porządek obrad.
Następnie wybrano, choć nie bez
problemów, komisję mandatowo-skrutacyjną i wnioskową. Nie było
chętnych do uczestniczenia w komisjach, dlatego merytoryczna część
obrad rozpoczęła się o 19:30.
Dyrektor Piotr Buczyński przekazał
głos głównej księgowej, Elżbiecie Kobalczyk-Witek, która przedstawiła sprawozdanie finansowe. Następnie swoje
sprawozdanie przedstawił dyrektor.
W dyskusji mieszkańcy poruszyli
wiele kwestii dotyczących zaniedbań
w ich nieruchomościach. Zadano
m.in. pytanie o śmietnik przy Izabelli 12, który spalił się ponad dwa lata
temu: dlaczego nowego śmietnika
nie można było postawić wtedy, gdy
robiono śmietnik przy Izabelli 6/8.
Kolejna osoba zapytała, kiedy
będą odnowione klatki na Elbląskiej
41. Dyrektor wyjaśnił, że klatki zostaną odnowione po wymianie wind.
Co do altan śmietnikowych dyrektor
powiedział, że w zeszłym roku zorganizowano trzy przetargi na śmietniki,
ale oferowano ceny, które budziły
zdziwienie. W tej chwili udało się wynegocjować koszty budowy na poziomie 49 500 zł netto, co nie jest małą
kwotą, ale tańszych ofert nie było.
Głos zabrała sekretarz zebrania
i zaapelowała o lepszą politykę komunikacyjną, gdyż mieszkańcy nie
wiedzą, jakie prace remontowe są
planowane i z czym się wiążą.
Prezes Barbara Różewska odpowiedziała, że w chwili obecnej w całej
WSM planowane są remonty wind na
łączną kwotę ok. 4 mln złotych i dlatego Zarząd chce zrobić kompleksowe
zamówienie, czyli przetarg w całej Spółdzielni, aby uzyskać dobre ceny. Pomysł
ten był już dyskutowany w Zarządzie,
ale nie był jeszcze omawiany szerzej.
Pani prezes podkreśliła, że należy wykorzystać fakt, że Spółdzielnia jest dużą
firmą – zamówienie za jednym razem
30 dźwigów zamiast 5 powinno skutkować uzyskaniem tańszej ceny. Prezes
dodała, że planowane jest przygotowanie wieloletnich planów budynków, tak
aby mieszkańcy wiedzieli, kiedy i jakich
remontów mają się spodziewać.
Pani sekretarz zadała pytanie, jaka
będzie rola Rady Osiedla w nowym
scentralizowanym modelu zarządzania, skoro jednym z głównym zadań
Rady Osiedla jest uzgadnianie remontów na podstawie potrzeb i dostępnych środków finansowych. Prezes
Katarzyna Dawidczyk odpowiedziała, że nikt z Zarządu nie chce nikomu
narzucać remontów, które powinny
być ustalane przez Dyrekcję w porozumieniu z Radą Osiedla. W przyszłości będą ustalane 5-letnie plany
remontowe i w dalszej perspektywie
długoterminowe plany finansowe.
Przewodniczący Rady Osiedla
Michał Derdzikowski powiedział, że
Rada pracuje od maja 2018 r. W związku z tym, że od września 2017 r. do
maja 2018 r. Rady Osiedla nie było,
to plan gospodarczo-finansowy wraz
z planem remontów został przyjęty

przez Radę Nadzorczą. Mimo obietnic wzrosły wszystkie koszty. Po jego
wypowiedzi rozpoczęła się dyskusja,
w której część mieszkańców negatywnie oceniła działania Rady Osiedla.
Następnie głos zabrała prezes Barbara Różewska, która w formie wyświetlanej prezentacji przekazała „informację w sprawie realizacji uchwały
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”.
Głos zabrała Stefania Dobrzańska
i poprosiła o bardziej szczegółowe
wyjaśnienie statusu nieruchomości
z lokalami użytkowymi. W obrębie nieruchomości Elbląska 41 znajduje się
kiosk ogólnospożywczy, który dostał
już wymówienie. W obrębie nieruchomości Elbląska 37 znajduje się kiosk,
który został wynajęty przez obecnego
dyrektora na kawiarnię, mimo że wiadomo już było, że może być problem
przy przekształceniu. I kawiarnia ta nie
dostała wymówienia, a więc powstaje
pytanie, dlaczego jeden kiosk ma wymówienie, a drugi nie ma. Pani prezes
Różewska wyjaśniła, że sklep Ewik
znajduje się częściowo na terenie miasta w pasie drogowym i Spółdzielnia
nic nie może zrobić, a musiała wypowiedzieć, aby nie płacić wysokich kar
za bezumowne korzystanie z miejskiego pasa drogowego. Natomiast Kawowiec jest w całości położony na terenie
znajdującym się w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni.
Kolejnym punktem obrad była
„Informacja o inwestycji w budynku
stara piekarnia Dolnośląska 1”. Pani
prezes powiedziała, że na razie na tym
terenie nie jest prowadzona inwestycja,
ale Zarząd złoży stosowną propozycję
na Walnym Zgromadzeniu. Prawnik
Michał Gołąb poinformował Zebranie,
że projekt inwestycji został przygotowany przez architekta z Zabrza, który
wygrał konkurs. Projekt ten nie uzyskał
pozwolenia na budowę, ponieważ był
niezgodny z MPZP. Zarząd podjął decyzję o dochodzeniu wyłożonych na projekt środków od architekta na drodze
sądowej, bo to projektant jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu
zgodnego z przepisami prawa.
Następnie omówiono kwestię
przekształceń lokali w odrębną
własność. Głos zabrała pani prezes
i wyjaśniła, że wiele czynności już
podjęto i zakończono. Teraz Rada
Nadzorcza musi podjąć uchwałę
o wzajemnych służebnościach, następnie trzeba zaczekać na zaświadczenia o prawie własności, bo pod budynkami mieszkalnymi od 1 stycznia
2019 r. nie ma już prawa użytkowania
wieczystego. Następnie musi zostać
podjęta uchwała Zarządu, ale dopiero wtedy gdy ostatecznie wyjaśni się
sprawa podziałów geodezyjnych.
Sekretarz zebrania poprosiła panią
prezes o wyjaśnienie, dlaczego mieszkańcy mają teraz płacić więcej na Zarząd i czy prawdą jest, że osiedle Szmaragdowe zrezygnowało z WSM jako
zarządcy. Prezes Różewska odpowiedziała, że na Walnym Zgromadzeniu 4
września złożyła wniosek o usunięcie
z porządku obrad punktu, który jednocześnie dokonywał podziału nadwyżki bilansowej, a z drugiej – zwiększał odpis na Zarząd do 22 gr z metra,
ponieważ wniosek taki był niezgodny
z prawem, został usunięty, a więc nie
dokonano podziału nadwyżki, ale nie
dokonano również podwyżki opłat
na Zarząd. Uchwałą Zarządu w 2019
r. postanowiono podnieść tę opłatę
z 8 gr do 16 gr ze względu na konieczność pokrycia kosztów Zarządu. Koszty
funkcjonowania Zarządu zostały obniżone w stosunku do 2017 r. o pół miliona złotych. Pani prezes potwierdziła,
że Osiedle Szmaragdowe – Wspólnota
Mieszkaniowa Osiedla Ceramiczne –
zrezygnowało z WSM jako administratora osiedla. Zawiadomienie o podwyżce kosztów eksploatacji mieszkańcy otrzymali już po zebraniu.

Mimo że nie było już kworum, przewodnicząca Zebrania poprosiła o podsumowanie wniosków, aby został po
nich ślad. Głos zabrała przewodnicząca
Komisji Wnioskowej Danuta Wernic
i poinformowała, że złożono 9 wniosków. Zapoznał z ich treścią zebranych.
Następnie prezes Barbara Różewska poinformowała zebranych
o terminach i tematyce Walnego
Zgromadzenia. Po dyskusji na temat
planowanych zmian w statucie WSM
i działalności Zespołu Statutowego
przewodnicząca Anna Babicka podziękowała za przybycie na zebranie
i zamknęła obrady.
Red.

Wawrzyszew
Nowy

Mieszkańcy Wawrzyszewa Nowego zebrali się 26 kwietnia
w Szkole Podstawowej nr 209
przy ul. Reymonta 25. W obradach wziął udział cały Zarząd
WSM. Wydano 61 mandatów.
Otwarcia zebrania dokonała prezes WSM p. Barbara Różewska. W wyniku przeprowadzonego głosowania
wybrano: przewodniczącego zebrania p. Adama Baeckera, sekretarza
p. Barbarę Gietek i dwóch asesorów
p. Bożennę Lipko-Choroś i p. Czesława Smolenia.
Zebrani przyjęli porządek obrad i dokonali wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji
Wnioskowej.
Sprawozdanie z działalności za
2018 r. Administracji Osiedla oraz informację o realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Mieszkańców
w 2018 r. przedstawiła dyrektor osiedla p. Elżbieta Najda. Z kolei sprawozdanie Rady Osiedla Wawrzyszew
Nowy za okres od maja 2018 r. do 26
kwietnia br. przedstawił przewodniczący Rady Osiedla p. Adam Baecker.
Następnie pani prezes Barbara Różewska omówiła problemy dotyczące
uregulowania spraw gruntowych osiedla. Dwa osiedla Wawrzyszew Nowy
oraz Młociny mają nieuregulowany
stan prawny gruntów, w tym bezumowne korzystanie z nieruchomości.
W tej sprawie odbyło się spotkanie
z Burmistrzem Dzielnicy Bielany przy
udziale pani prezes oraz dyrektorów
ww. osiedli i prawnika. Podczas spotkania dokonano następujących ustaleń:
• Kompetencje w sprawie regulacji gruntów posiada Biuro Mienia i Skarbu Państwa, natomiast
dzielnica jest w tych sprawach
organem opiniującym;
• Zostanie przygotowane w sprawie regulacji gruntów memorandum określające m.in., jak
rozwiązać problem przy pomocy
obowiązujących obecnie w tym
zakresie przepisów prawa;
• Odbędzie się spotkanie z Biurem
Mienia i Skarbu Państwa w sprawie procedowania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
W dalszej części zebrania prezes
Różewska poinformowała zebranych
w sprawie przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntu
w prawo własności. Pani prezes omówiła istniejące w sprawie przekształceń przeszkody, które mogą uniemożliwić dokonanie uwłaszczenia
nieruchomości. Takimi przeszkodami
mogą być np. reklamy przy budynkach, warzywniaki, drogi wewnętrzne, działalność gospodarcza w lokalach, lokale użytkowe lub garaże.
Dnia 25 marca 2019 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę zobowiązującą
Zarząd WSM do złożenia stosownych
oświadczeń do Prezydenta Warszawy,
dotyczących obciążenia nieruchomości w zakresie lokali użytkowych.
W osiedlu Wawrzyszew Nowy złożono
trzy oświadczenia o istniejących lokalach użytkowych. Oświadczenia zło-

żono, aby w części mieszkalnej można
było uzyskać bonifikatę 98%.
W sprawie tzw. „łączki” odbyło
się u burmistrza Bielan spotkanie, na
którym ustalono, że zostaną podjęte wszelkie działania w sprawie pozostawienia tego terenu jako teren
zieleni. Obecnie, aby wyposażyć ten
obszar w sprzęt rekreacyjno- sportowy, trzeba posiadać tytuł prawny do
gruntu. Jest rozważana ewentualna
propozycja nieruchomości zamiennej dla spadkobierców „łączki”.
W dyskusji poruszono sprawy
gruntowe. Zapytano też o kwestię
remontu balkonów w budynku Wolumen 10 zamiast w budynku Wolumen 12, chociaż na zebraniu mieszkańców w kwietniu 2018 r. wniosek
o remont balkonów w budynku
Wolumen 12 został przegłosowany
do realizacji w 2019 r. Na te pytania
odpowiedzi udzieliła dyrektor Elżbieta Najda oraz przewodnicząca Komisji GZM Bożenna Lipko-Choroś. Pani
Elżbieta Najda stwierdziła, że wiosną
2019 r. z przeglądów dokonanych
w budynkach wynikało, że naprawy
pilnej wymagają 4 płyty czołowe balkonów w budynku Wolumen 12. Prace te zostaną dodatkowo zlecone po
podpisaniu umowy z wykonawcą na
remont balkonów w budynku Wolumen 10, na tej samej nieruchomości.
Zapytano o sprawę monitoringu, na założenie którego zbierano
środki finansowe w 2017 r., i nie założono go do tej pory w budynkach
Sokratesa 2A i 2B. Pani Elżbieta Najda
odpowiedziała, że zlecono firmie zewnętrznej opracowanie SIWZ w celu
prawidłowego określenia kosztów
wykonania monitoringu. Opracowanie jest na ukończeniu.
Zadano także pytanie w sprawie
telewizyjnego programu „Alarm” z 18
lutego 2019 r. Czy są zagrożenia dla
działalności Spółdzielni i dlaczego nie
ma odpowiedzi Zarządu o przeprosinach i sprostowaniu w programie
„Alarm”, jeśli informacje podane były
nieprawdą. Pani prezes odpowiedziała, że jest sprawa w Prokuraturze o zarzut niegospodarności Spółdzielni. Po
zakończeniu sprawy Zarząd wystąpi
przeciwko tym osobom, które naruszają dobre imię WSM. W tej sprawie wysłano również pismo do telewizji. WSM
nie jest bankrutem, ponieważ posiada
na koncie ok. 120 mln złotych.
Pani prezes poinformowała o terminach Walnego Zgromadzenia. Powiedziała również, że w WSM reaktywowano zespół statutowy, który do
15 czerwca ma zakończyć pracę nad
projektem nowelizacji statutu. Wprowadzone zmiany będą opiniowane
przez prawnika oraz osiedla. W październiku 2019 r. jest planowane
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
w sprawie zmian w statucie.
Do Komisji Wnioskowej wpłynęło
11 wniosków, które zostały odczytane przez Przewodniczącą komisji.
Przewodniczący p. Adam Baecker wyjaśnił, że z powodu braku
kworum wszystkie niegłosowane
wnioski mieszkańców będą przedmiotem obrad Rady Osiedla.
Na tym zebranie mieszkańców
Wawrzyszewa Nowego zakończono.
Red.

Sprostowanie
W poprzednim numerze w sprawozdaniu z zebrania Osiedla
Niedzielskiego pomyliliśmy się,
pisząc, że pani Dorota Grzeszkiewicz została odwołana z funkcji
przewodniczącej RO. Wyjaśniamy,
że Zebranie Mieszkańców jedynie
przegłosowało wniosek do Rady
Osiedla o odwołanie p. Grzeszkiewicz z funkcji przewodniczącej.
Takiego odwołania może dokonać tylko Rada Osiedla.
Redakcja
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Nasze osiedla – wczoraj i dziś

W duchu sąsiedzkiej wspólnoty – patronat „Życia WSM”
Drukujemy ostatnią wyróżnioną pracę w konkursie „W duchu sąsiedzkiej wspólnoty”. „Życie WSM” było patronem medialnym konkursu. Wszystkie opublikowane wspomnienia cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem. Dlatego apelujemy do Czytelników: jeśli znają Państwo osoby ze swojego osiedla, które mają do opowiedzenia ciekawą historię, prosimy o sygnał. Może będą mogli sami
coś napisać, a jeśli zdrowie już nie pozwala, to z przyjemnością
udamy się do nich, wysłuchamy i spiszemy ich wspomnienia.

To co minęło – WSM, jaki pamiętam

59 lat temu, w roku 1960, położono
kamień węgielny pod budowę osiedla Sady Żoliborskie. Jak się później
okazało, jednego z najpiękniejszych
warszawskich osiedli. Projekt opracowała pracownia urbanistyczno-archi-

fot.: Archiwum WSM (górne zdjęcie),
M. Bagrianow (dolne zdjęcie)
tektoniczna pod kierunkiem Haliny
Skibniewskiej i Jacka Nowickiego. Na
zdjęciu widok od strony ulicy Krasińskiego w roku 1961 i obecnie.
Marcin Bagrianow

Patroni naszych ulic

Zygmunt Krasiński
Ulica Zygmunta Krasińskiego
przebiega przez kilka żoliborskich osiedli WSM. Zaczyna się
na Wybrzeżu Gdyńskim, przecina tereny Starego Żoliborza
(Żoliborz II), rejonu Sadów Żoliborskich (Żoliborz III i Zatrasie),
a kończy się na skrzyżowaniu
z ulicą Powązkowską. Wytyczona i zbudowana została tak jak
wiele ulic na tym terenie – dla
potrzeb mieszkaniowych rozwijającej się dynamicznie dzielnicy.
O ulicy

Początkowo, w latach 20. XX wieku,
była nazywana Nowo-Mostową, gdyż
już wtedy planowano wybudowanie
mostu na jej przedłużeniu. Obecną nazwę nadano jej 27 września 1926 roku.
Okupujący Warszawę Niemcy przemianowali ją na Weichselstrase, czyli ulicę
Wiślaną, jednak w sercach i umyśle
warszawiaków nadal była to ulica Zygmunta Krasińskiego.
Długość całej ulicy to 2950 metrów, w części wsm-owskiej (od ulicy
Popiełuszki) 1595 metrów. W założeniach ulica miała zostać przedłużona
w kierunku wschodnim, do planowanego mostu Krasińskiego. Inwestycja
ma wielu przeciwników, którzy w zeszłym roku wielokrotnie ją kontestowali. W sierpniu 2018 roku wygasła
decyzja środowiskowa dla budowy
mostu. Jeśli władze miasta zdecydują
się na powrót do inwestycji, będą musiały uzyskać zezwolenia na nowo.

O patronie

Patronem ulicy jest Zygmunt Krasiński – poeta, pisarz i filozof, ze „słynnej trójki” wielkich polskich romantyków (razem z Mickiewicze i Słowackim, których ulice również mieszczą
się na Żoliborzu).
Zygmunt Krasiński urodził się 19
lutego 1812 w Paryżu. Był potom-
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kiem magnackiej rodziny Krasińskich,
synem gen. Wincentego Krasińskiego i Marii Radziwiłłówny. Jego ojcem
chrzestnym był cesarz Napoleon.
Początkowo kształcił się w domu
rodzinnym, a następnie w Opinogórze i w Warszawie. Jego nauczycielem
był pisarz Józef Korzeniowski.
Liceum ukończył w Warszawie,
a potem studiował na Wydziale Prawa na Uniwersytecie. Przerwał jednak studia pod wpływem swojego
ojca, z powodu jego prorosyjskiej
postawy, a także w wyniku ostracyzmu kolegów.
W 1829 roku wyjechał do Szwajcarii i od tej pory mieszkał za granicą
– we Francji, Niemczech i Włoszech.
Tam zapoznał się z literaturą i filozofią
europejską. Mimo fali narastających
nastrojów radykalnych, Krasiński pozostał zdeklarowanym konserwatystą, wrogiem rewolucji, walki zbrojnej, również niepodległościowej.
Pierwsze próby literackie podjął jeszcze w Warszawie. Na dobrowolnej emigracji napisał swoje dwa
najwybitniejsze dramaty – w 1835
roku „Nie-Boską komedię”, a rok
później „Irydiona”.
Krasiński był też autorem utworów lirycznych, ale najpełniej wyraził
się w poezji filozoficzno-politycznej.
Pełnym wykładem mesjanizmu Krasińskiego jest poemat „Przedświt”. W tym
utworze wątek filozoficzny łączy się
z miłosnym (echa romansu z Delfiną
Potocką). Pod wpływem ojca w 1843
roku Krasiński ożenił się z malarką Elizą Branicką. Nie poddał się jednak woli
ojca, gdy ten chciał go skłonić do robienia kariery na dworze carskim.
Zygmunt Krasiński zmarł 23 lutego 1858 roku w Paryżu. Jego zwłoki
przewieziono do Opinogóry (koło
Ciechanowa). Dziś w zamku opinogórskim znajduje się Muzeum Romantyzmu.
Jan Stanek

Moja rodzina wprowadziła się
na Żoliborz do WSM w latach
trzydziestych XX wieku. Zamieszkała na VIII kolonii. Tu na
wsm-owskim Żoliborzu rozwijał się ruch spółdzielczy, wszelkie formy pomocy wzajemnej,
aktywności kulturalnej i sportowej. Ciocia Krysia i jej mąż
aktywnie w tym uczestniczyli.
Mieszkanie duże, słoneczne,
z łazienką. Z bramy wychodziło się
wprost na działki. Mieli dwie działki,
dzięki temu w czasie okupacji na stole bywał szczypiorek, cebula, ziemniaki i… świeże kwiaty. Mama opowiada, że najtrudniej było w czasie
powstania (miała niecałe 12 lat). Życie przeniosło się do piwnic. Był głód.
Brak wody; wyjście po wodę było
niebezpieczne. Wszystkie kobiety
z mojej rodziny przeżyły – mężczyźni
zginęli w obozie koncentracyjnym.
Już 19 stycznia 1945 roku mama
i ciocia Krysia wróciły piechotą do Warszawy, na Żoliborz. Mieszkanie było całkowicie zrujnowane – tej części budynku nie odbudowano. Dostały lokum na
IV kolonii – Krasińskiego 18, też zrujnowane, ale nadawało się do zamieszkania. Szczęśliwie przeżył przedwojenny
dozorca, który znał lokatorów. To musiało być niesamowite uczucie, gdy
dawni mieszkańcy zaczynali wracać.
Urodziłam się „na czwórce”. Znaliśmy sąsiadów i oni nas znali. Pod
opieką, parę lat starszej Ewy z II piętra, chodziłam na sanki na plac Lelewela i na małe górki, tam gdzie jest
teraz szkoła przy ulicy Filareckiej.
Autobusy kończyły swoja trasę na
placu Wilsona, wówczas Komuny Paryskiej. Z babcią-ciocią chodziłam na
targ, który znajdował się na tyłach
dzisiejszego kina Wisła – przy Tucholskiej. Nabiał i mięso przynosiła
do domu kobieta ze wsi. Zamówione towary przynosiła w koszach, pozawijane w białe szmatki, Przynosiła
ser, masło, mięso. Po mleko wychodziłam rano z kanką na Próchnika,
chłop przywoził mleko furmanką.
Gdy się odstało, można było zbierać
śmietanę. Później mleko przynoszono w butelkach pod drzwi.

IV kolonia
Fot.: Archiwum WSM
Pewnego dnia, miałam może siedem, osiem lat, na podwórku podeszła do mnie panienka – dziś dziewczyna – i powiedziała, że muszę być
bardzo dobra dla mojej cioci, bo ona
uratowała jej życie. Dowiedziałam się,
że urodziła się w czasie powstania,
mama nie miała pokarmu, a mleka
przecież też nie było. Od śmierci głodowej uratowały ją suchary, które
ciocia rozcierała z wodą i dawała noworodkowi do ssania. Ciocia zapytana
o to, machnęła tylko ręką, „a, to pewnie ta….., tu padło nazwisko, którego nie zapamiętałam, to nic takiego”.
Pewnie nigdy nie dowiedziałaby się
o tym epizodzie, gdyby ta panienka nie podeszła, aby zwrócić uwagę
zapewne niesfornemu dziecku. Centrum zabaw było podwórko z piaskownicą, drabinkami. Był też dom
kultury na Próchnika, chodziliśmy tam
na zajęcia – ja na plastykę i gimnastykę artystyczną, było gwarno, można
było znaleźć zajęcia odpowiednie dla
siebie. Z biblioteki i czytelni naukowej
korzystałam jeszcze w czasie studiów.
Na „czwórce” poza dozorcą, który
był „przedwojenny”, był jeszcze lekarz
rodzinny – prawdziwie rodzinny – leczył moją babcię i mnie, i młodszego
brata. Był też listonosz, niestety nie
pamiętam nazwiska. Widzę wciąż jego
sylwetkę, siwe włosy, dość wysoki, lekko przygarbiony, z wypchaną skórzaną
torbą. Znał wszystkich w swoim rewirze. Szczególne było to, że dostarczył
mojej mamie list zaadresowany na jej
dawny adres i na jej panieńskie nazwisko. Wspominamy go z uznaniem i rozrzewnieniem, to minęło bezpowrotnie.

Na Sady Żoliborskie wprowadziłyśmy się w 1964 roku. Było to świetne miejsce, mieszkanie choć małe,
to słoneczne, z balkonem. Wśród
mieszkańców i mieszkanek naszego
bloku było wiele osób znajomych
mojej rodziny, nawet jeszcze sprzed
wojny. My dzieci szybko się poznawaliśmy na spacerach z psami, przesiadując na karuzeli, czy huśtawkach. W moim bloku na dziesiątym
piętrze znajdował się klub. Jeszcze
dziś z „ostańcami” – koleżankami,
które mieszkają tu od początku,
wspominamy to kultowe miejsce.
Można tam było wpaść na herbatę,
porozmawiać w większym towarzystwie, posłuchać muzyki. W małych
mieszkaniach trudno było prowadzić życie towarzyskie. Organizowano tam spotkania, wystawy, chyba
jakieś występy. Aktywni byli brydżyści, spotykali się również w innych
klubach – chyba były jeszcze dwa na
osiedlu Sady. Tak dorastałam, znałam sąsiadów z nazwiska, czułam
się bezpiecznie. Wejście do budynku
(wówczas tylko od strony podwórka)
było zamykane o 22. Gospodarz pan
Krywionek otwierał spóźnionym –
najpierw wyglądał przez okienko,
żeby sprawdzić, kto wchodzi.
W lecie 1975 roku, gdy wracałam
do domu ze spaceru z półrocznym
synkiem, podeszła do mnie jakaś
kobieta i zapytała, czy wiem, że na
moim piętrze mieszka starsza pani
potrzebująca pomocy. Zastukałam
do drzwi naprzeciwko – tą starszą panią okazała się Zofia Woźna, rzeźbiarka. I tak zaczęła się nasza bliska znajomość. To była wspaniała, niezwykle
świadoma siebie kobieta, urodzona
jeszcze w XIX wieku; musiała włożyć wiele trudu, by studiować sztuki
piękne – pierwsze kobiety zostały
przyjęte do prywatnej szkoły w 1904,
a w Wiedniu w 1920 roku. To jednak
temat na większe opowiadanie.
W naszym domu nie ma już listy
lokatorów, większość mieszkań jest
wynajmowana. Mijamy się na korytarzu lub w windzie. Moi sąsiedzi, choć
anonimowi, kłaniają się, czasem ja
im się kłaniam i zaczynam rozmowę.
Może w nowym nieznanym miejscu
też czują się samotni w półmroku
długiego korytarza?
Mój syn spotyka kolegów z podwórka, którzy tak jak on przywiązani do Sadów (świetna lokalizacja)
i „działek” – parku osiedlowego – pozostali w pobliżu. Nie ma już podwórka, to pojęcie i wszystko, co jest z nim
związane, zanikło – jest plac zabaw.
Małgorzata Ks.
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Czytelnicy piszą,
my odpowiadamy
Apel o przyzwoitość
Chciałabym się z czytelnikami
„Życia WSM” podzielić swoimi
refleksjami z Zebrania Mieszkańców Osiedla Rudawka i jednocześnie zwrócić się z apelem do
wszystkich dobrych, uczciwych
ludzi, pracujących w strukturach
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o podjęcie interwencji
na Rudawce. Jestem przekonana,
że większość osób, które zgłasza
się do trudnej pracy w Radach
Osiedla i w Radzie Nadzorczej,
pragnie jak najlepiej. Niestety,
działania Rady Osiedla Rudawka
kreślą bardzo negatywny obraz
całego samorządu WSM.
Wybór prezydium kwietniowego zebrania mieszkańców trwał bardzo długo,
głównie dlatego, że nikt z Rady Osiedla
nie poczuwał się do tego, aby zasiąść za
stołem prezydialnym lub w komisjach.
Zgłosiły się w końcu dwie osoby – jedna
jako asesor, druga jako członek Komisji
Skrutacyjnej. Stało to w jawnej sprzeczności z przebiegiem zebrania wyborczego sprzed roku, gdy do prowadzenia zebrania oraz do pracy w komisjach zgłosiło się 6 osób, które następnie wszystkie
kandydowały do Rady. Zależało im,
aby do wyborów mogło jak najszybciej
dojść. Zebranie sprawozdawcze nie było
dla nich już tak ponętne.
Na zebraniu wyborczym kandydaci w czasie prezentacji obiecywali, że będą pracować za darmo lub
że wniosą o obniżenie maksymalnego
wynagrodzenia. Następnie – już po
wyborach – uchwałą przyznali sobie za
2018 r. najwyższą możliwą stawkę. Nikt
nie wniósł o jej obniżenie.
Na zebraniu przewodniczący Rady
Osiedla gardłował, że mieszkańców
czekają wielkie podwyżki opłat eksploatacyjnych, bo koszty płac w administracji wzrastają w 2019 r. o 41%. Zapo-

mniał dodać, że koszt wynagrodzeń dla
Rady wzrośnie z 86 tys. w 2018 r. do 140
tys. w 2019 r., czyli o 62%. Pracownicy
Administracji pracują codziennie, przyjmują zgłoszenia, udzielają na bieżąco
informacji, wykonują prace remontowe, a członkowie Rady Osiedla są dostępni dla mieszkańców raz w miesiącu
na godzinnym dyżurze. Rudawka ma
wielkie potrzeby remontowe, remontów Rada Osiedla nie przeprowadzi, nie
przygotuje przetargów, ale mimo to jej
członkowie nie odpowiedzieli na pytanie, czy obniżą sobie wynagrodzenie,
aby finansowo ulżyć mieszkańcom.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
jest tak zapracowana, że nie zdążyła
nawet przygotować sprawozdania
ze swojej Komisji na zebranie, przed
zebraniem brakowało też wszystkich
protokołów z posiedzeń Komisji GZM
i Komisji Rewizyjnej, a na zebraniu aktywność członków RO przejawiała się
głównie w krytykowaniu prezydium,
którego pisząca te słowa była sekretarzem. Przewodniczący Komisji GZM
nie wiedział nawet, że członkowie na
zebraniu mogą przeprowadzić ocenę
pracy Rady i dopiero prawnik musiał
mu to dokładnie wytłumaczyć.
Dlatego piszę ten list – skończmy
z tak działającą Radą! Niech posiedzenia plenarne i posiedzenia Komisji Rady
będą otwarte dla tych spółdzielców, których interesuje praca Rady i dyskutowane
przez nią zagadnienia, takie jak np. parkingi. Niech nic nie dzieje się cichaczem.
Jest to możliwe, bo w kwietniu 2019 r.
niżej podpisana uczestniczyła w prawie
całym posiedzeniu Rady. Niech Rada
zacznie się lepiej komunikować z mieszkańcami – wiele społecznie działających
organizacji ma cudnie prowadzone strony www, fora dyskusyjne czy grupy na
FB, które redagują mieszkańcy wyłącznie
z potrzeby serca. Dlatego zwracam się
o pomoc do innych dobrych ludzi – Rada
działająca wbrew mieszkańcom nikomu
nie służy, a traci na tym wizerunek całej
naszej Spółdzielni.
Katarzyna Kaszyca

Czy warto ograniczyć koszenie trawników?
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,
odpowiedzialny za utrzymanie
zieleni żoliborskiej na głównych ulicach oraz w dwóch parkach, już zdecydował się na
istotną zmianę sposobu „prowadzenia” zieleni. Przeszedł
z intensywnego na pielęgnowanie w sposób ekstensywny,
czyli np. mniej koszenia trawy.
Dlaczego tak? O tym poniżej.
Ogrodnik Żoliborza Tomasz Niewczas, jako inspektor wdraża stopniowo swoje projekty, zachęcając
do odejścia od myślenia o supremacji człowieka nad otoczeniem
na rzecz pokory względem naturalnych procesów przyrodniczych,
które jednak powinno się preferować dla nas samych. Takie zjawiska jak swobodniejszy obieg wody
i materii organicznej, czyli np. drzewo pobiera substancje z ziemi, rośnie wbudowując je w swoje tkanki, potem umiera, następuje rozkład i materia wraca do gleby. Podczas wywozu trawy i ściętych drzew
materia nie wraca do gleby, przez
co ta jest coraz mniej żyzna, a kolejne rośliny nie mają, z czego czerpać do budowy swoich struktur. Co
zatem robimy? Sztucznie je nawozimy, tracąc środki i czas. Ważna jest
też ciągłość korytarzy ekologicznych, złożoności relacji międzygatunkowych choćby nierozerwalne
współistnienie rośłin, grzybów i mikrofauny glebowej, naturalna sukcesja roślin i zwierząt. Drzewa owocują, z nasion rosną młode, których
nie wycinamy, tylko pozwalamy rosnąć dalej, a wraz z roślinami podążają zwierzęta, owady a za nimi ptaki i ssaki, co służy też nam w zrównoważonym rozwoju.
Co to ma oznaczać? Ku naszemu
niemałemu zdziwieniu, jako „obserwatorów”, powstają widoczne tereny zieleni zarośnięte łąkami i wysoką trawą, obszary, na których całą zimę lub niemal
cały rok leżą opadłe liście. Widoczne są
tam coraz częściej zostawione w terenie kłody po ściętych lub przewróconych drzewach, zostawiane w formie
stert lub „warkoczy” gałęzie i chrust. Zakładane są łąki kwietne w miejscu dotychczasowych trawników. Wszystko to
dla nas i z myślą o nas.
Jaki charakter mają mieć te
z pozoru „dziwne” działania? Siedliskotwórczy – stanowiąc miejsca
schronień, rozrodu i żerowania dla
wielu organizmów (w martwych
kłodach żerują larwy chrząszczy, które to z kolei są zjadane np.

Bioróżnorodność ma zasadnicze znaczenie dla nas samych
Fot.: Tomasz Niewczas
przez dzięcioły – Aleja Wojska Pol- nio zaprojektowane np. skoszone
skiego, w warkoczach z chrustu). 1-1,5 m trawnika przy każdym ciąW Parku Żeromskiego zimowały gu komunikacyjnym i objęte jednak
jeże, które też można spotkać na systematycznym sprzątaniem.
W skali ogólnej bioróżnorodterenach spółdzielczych, w niegrabionych fragmentach pod murem ność otaczającego nas świata ma
w Parku Fosa zimują traszki i ropu- zasadnicze znaczenie dla nas sachy. Te wszystkie działania wpro- mych. Im bardziej zróżnicowany
wadzane są przez Zarząd Zieleni ekosystem, także nasz miejski, im
m.st. Warszawy na dość dużą skalę więcej gatunków roślin, zwierząt,
pokazując, że można, i że warto. grzybów nas otacza, tym mniej jeA co więcej, spotyka się to w więk- steśmy podatni na destabilizację
szości z pozytywną reakcją miesz- klimatu, mniej cierpimy na skutek
kańców miasta. Kolejnym krokiem bardzo wysokich lub niskich temjest chęć dotarcia do nas spółdziel- peratur, ulewnych deszczy, zapyców, administratorów i gospoda- lenia czy huraganów. Nasze esterzy budynków oraz naszej ekolo- tyczne przyzwyczajenia nabyte
gicznej świadomości. W obrębie w ciągu minionych dekad (jeśli nie
większych lub mniejszych spół- wieków?), oznaczających się przedzielczych nieruchomości byłoby cież skoszonymi i wygrabionymi
dobrze wprowadzić analogiczne trawnikami, przyciętymi krzewami
i drzewami, sadzonymi sezonowyekstensywne zmiany.
Odpowiednie
zaplanowanie mi kwiatami, doprowadzają do (ku
działań przyrodniczych ma także zaskoczeniu) sterylizacji środowiswoje pozytywne konsekwencje ska naturalnego. W skutek czego
finansowe. Wystarczy choćby prze- coraz częściej niestety docierają
do nas doniesienia naukowców
liczyć, ile kosztuje koszenie trawprognozujących wymieranie płaników 5-7 razy w sezonie, a ile np.
zów, wreszcie owadów jako nietylko raz. Pamiętać należy oczywizbędnych dla naszego życia, np.
ście, że zmiany należy wprowadzać
pszczół, o czym zdajemy się zapostopniowo, a wszystkie tereny „przyminać lub pomijać w natłoku prorodnicze” powinny być odpowied- blemów codziennego życia.

WSM na Facebooku
Znajdź nas na Facebooku!
Śledź aktualności z życia
Spółdzielni i poznawaj
ciekawostki z jej historii.
Nasz profil polubiło
już ponad 1300 osób!

Mamy jednak sami szansę zrobić cokolwiek dla przyrody, a tym
samym dla nas samych i kolejnych
pokoleń. Czy jako spółdzielcy jesteśmy już na to gotowi? Mamy
przecież kontrolę nad znacznymi
powierzchniami zieleni i to w naszych rękach spoczywa odpowiedzialność za życie przyrodnicze
tych terenów. Może rozpocznijmy też takie działania, zaczynając
od choćby maleńkiego kawałka
trawy i kupki chrustu.
Adam
Kalinowski

Wśród Czytelników, którzy na adres redakcji nadeślą rozwiązanie do 31 lipca, rozlosujemy 3 zestawy kremów
firmy Oceanic z nowej serii AA Moc Roślin. Nazwiska laureatów podamy w następnym wydaniu „Życia WSM”. Rozwiązanie z poprzedniego numeru: „Nadeszła wiosna”. Nagrody wylosowali: Anna Bazyluk, Piotr Bończa, Małgorzata Głowacz. Gratulujemy. Prosimy o kontakt z Działem Organizacyjnym pod numerem 22 561 34 16.
Nagrody nieodebrane do 31 lipca przepadają
na rzecz redakcji „Życia WSM”.
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