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GAZETA SPÓŁDZIELCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa”
ul. Komuny Paryskiej 90

50-452 Wrocław
tel. 71 361 60 86
fax 71 334 39 33

e-mail: sekretariat@smsp.wroc.pl
www.smsp.wroc.pl

Informacja ta z pew-
nością ucieszy wszyst-
klch mieszkańców bu-
dynku przy ul. Komuny 
Paryskiej – Prądzyńskie-
go. Od 1 sierpnia 2010 r. 
ma on zapewnioną sta-
łą, całodobową ochronę.

Zamieszkać
OD ZARAZ

Już na pierwszy rzut oka osiedle się podoba 
– z wytyczonymi osiedlowymi ulicami, rondami 
i chodnikami, dzięki którym mieszkańcy nie muszą 
brodzić w błocie. Warto również wspomnieć o zie-
leni, pięknie zakomponowanej wokół budynków, 
co przydaje każdemu z nich specyficznego uro-
ku. Niska, dwupiętrowa zabudowa daje poczucie 
przestrzeni i nie sprawia wrażenia natłoku. 

Kiedy wejdziemy na klatkę schodową, nie umkną 
naszej uwadze starannie wykończone schody, ścia-
ny i poręcze. Mieszkania wprost zachęcają do kupna 
i zamieszkania – są gotowe; wystarczy je tylko wy-

kończyć według własnych upodobań. Można je 
obejrzeć, dokonać swoistej „przymiarki” do wnętrza, 
a później ewentualnie podjąć decyzję o zakupie. 

Bliższe informacje w sprawie zakupu mieszkania 
można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Komuny 
Paryskiej 90. Tam też można umówić się na obejrze-
nie mieszkania. Załatwiwszy niezbędne formalności, 
możemy na Partynicach zamieszkać od zaraz. 

Warto tu zamieszkać – będziemy w pobliżu mia-
sta, a jednak w enklawie spokoju i zieleni. Zatem do 
zobaczenia na osiedlu Relaks-Partynice!

Tomasz Kapłon

jeżeli jest miejsce, w którym chciałoby się 
zamieszkać, to z pewnością jest nim osiedle 
Relaks-Partynice, wybudowane przez naszą 
Spółdzielnię przy ul. gen. Maczka i Ołtaszyńskiej. 

Ochrona
budynku

Osiedle Relaks-Partynice w rejonie ul. gen. Maczka.  Prezentujemy je szerzej na str. 4-5

Nasz budynek przy ul. Komuny Paryskiej jest pilnie strzeżony. Więcej na str. 3

Szanowni Państwo!

Oddajemy do Państwa rąk 
pierwszy numer naszej „Gazety 
Spółdzielczej”. Decyzję o jej 
wydawaniu podjęliśmy 
z przekonaniem, że będzie to 
nowe, znacznie lepsze narzędzie 
komunikacji ze spółdzielcami. 
Pomoże ono zwłaszcza 
w przypadku naszej Spółdzielni, 
bowiem jej zasoby nie mają 
charakteru osiedlowego, ale są 
rozczłonkowane i znajdują się 
w wielu miejscach Wrocławia. 
W „Gazecie Spółdzielczej” 
będziemy podejmować tematy 
żywo interesujące członków 
naszej Spółdzielni. Będą więc 
prezentowane działania 
Zarządu i Rady Nadzorczej 
oraz nasze inwestycje. 
Chcemy również przedstawiać 
ludzi, którzy tę Spółdzielnię tworzą 
– jej członków. 
Za dwa lata będziemy obchodzić 
jubileusz 30-lecia istnienia. 
Przybliżymy wówczas karty historii 
Spółdzielni, tak bardzo związanej 
z historią naszego miasta.
Liczymy na Państwa uwagi, opinie 
i sugestie. Pomogą nam one 
w ulepszaniu gazety. Chcemy, aby 
– biorąc ją do ręki – powiedzieli 
Państwo o niej: nasza gazeta. 
To jest naszym najważniejszym 
celem, a z Państwa pomocą 
i życzliwością na pewno go 
osiągniemy!

 Zarząd SM „Śródmieście-Prasa”



GAZETA SPÓŁDZIELCZA • nr 1 • sierpień 2010 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa”2 GAZETA SPÓŁDZIELCZA • nr 1 • sierpień 2010 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa” 
większość swoich budynków zrealizowała  
w zabudowie plombowej w różnych częściach 
miasta – od Partynic, przez Krzyki, Stare Miasto, 
Śródmieście, pl. Grunwaldzki, po Różankę. 

Nasze zasoby Pierwszy budynek powstał w 1985 roku przy zbiegu ulic Łódzkiej i Wesołej, 
w pobliżu obecnego Wrocławskiego Parku Wodnego. Następne budynki po-
wstawały w rejonie pl. Grunwaldzkiego oraz przy ul. Grabskiego (Zielińskiego). 

W zasobach mieszkaniowych charakter osiedlowy ma wyłącznie najnowsza 
substancja mieszkaniowa, zrealizowana w latach 2005-2010, tj. zespół ośmiu ogro-
dzonych budynków osiedla Relaks-Partynice przy ulicach Maczka – Ołtaszyńskiej. 

Łącznie na 30 czerwca 2010 roku Spółdzielnia zarządza 24 budynkami wie-
lorodzinnymi. Znajduje się w nich 1369 lokali mieszkalnych, 436 miejsc postojo-
wych w garażach wielostanowiskowych oraz 37 lokali użytkowych.

Tomasz Kapłon

Zestawienie zasobów mieszkaniowych w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa”

Lp. Adres budynku Liczba 
mieszkań

Liczba 
klatek

Powierzchnia 
użytkowa 
mieszkań

Liczba miejsc 
postojowych

Liczba lokali 
użytkowych 

własnościowych

Liczba lokali 
użytkowych 

w najmie
        
1. Bolesławiecka 2-6 30 3 1868,44  3 1
2. Kurkowa 27, 29 34 2 1855,71  1  
3. Łódzka  – Wesoła 34 3 1979,00   2
4. Sępa-Szarzyńskiego 49 20 1 1108,10  2  
5. Sienkiewicza 37/39 30 1 1797,20  1 3
6. Grabskiego 1-21 104 11 6637,23  2 3
7. Hallera 153a 16 1 1010,25    
8. Grabskiego 2-8 40 4 2560,00    
9. Bujwida 39-39c 37 4 2175,18    

10. Cybulskiego 7 18 1 941,09  1  
11. Matejki 18, 20 31 2 1920,69    
12. Pomorska – Dubois 42 2 2565,31  2 2
13. Zaułek 7a 68 1 2800,69    
14. Zaułek 11a 150 2 6460,39    
15. Zielińskiego 59-59c 158 4 7035,65 69  1
16. Prądzyńskiego – Komuny Paryskiej 122 3 5671,83  11 2
17. Maczka 1a-7a 33 4 1960,25 27   
18. Maczka 1-13 57 7 3350,93 54   
19. Maczka 15-27 57 7 3364,42 54   
20. Maczka 29-41 75 7 3667,21 59   
21. Maczka 19a-29a 66 6 3216,81 50   
22. Maczka 9a-17a 45 5 2375,28 32   
23. Ołtaszyńska 116-128 57 7 3360,56 56   
24. Ołtaszyńska 130-138 45 5 2366,38 35   
 Razem 1369 93 72048,60 436 23 14

Pierwszy z budynków naszej Spółdzielni, u zbiegu ulic Łódzkiej i Wesołej
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Od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. Zarząd odbył 24 po-
siedzenia, na których podjął 388 decyzji, w tym 56 w formie 
uchwał. Na swoich posiedzeniach Zarząd zajmował się różno-
rodnymi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji 
innych organów, a w szczególności sprawami członkowskimi 
(przyjęcia, skreślenia, ustanawianie praw…), ekonomiczny-
mi (projekty planów i kalkulacje opłat, analizy, windykacje…), 
zarządzaniem nieruchomościami (zlecanie robót i przeglą-
dów, umowy na usługi…) oraz działalnością samorządową 
(przygotowaniem materiałów i obsługą pracy Rady Nadzorczej 
i Walnego Zgromadzenia).

W pierwszym półroczu 2010 r. Zarząd podjął decyzję 
o zmianie mocy zamówionych gazu i ciepła dla niektórych 
budynków i złożył stosowne wnioski do FORTUM oraz PGNiG. 
Wniosek do FORTUM został przyjęty i zmiana będzie obowią-
zywać od 1.10.2010 r. W przypadku PGNiG Zarząd po burzliwej 
dyskusji na Walnym Zgromadzeniu zmodyfikował swój pier-
wotny wniosek w sprawie zmiany mocy (od sierpnia 2010 r.). 
Zgodnie z oczekiwaniem członków z osiedla Relaks-Partynice 
zamówił moc niższą, niż faktycznie wykonana w okresie ostat-
nich dwunastu miesięcy. PGNiG odmówiło zmiany mocy. 
Zarząd ostrzegał, że takie zamówienie wymaga akceptacji 
operatora i może skończyć się odmową. W dniu 19.07.2010 r. 
Zarząd sporządził kolejny wniosek w sprawie zmniejszenia 
umownej mocy zamówionej i złożył go w PGNiG. Jeżeli zosta-
nie przyjęty, będzie obowiązywał od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Liczne skargi mieszkańców spowodowały, że Zarząd wypowiedział umo-
wę firmie SYSTEMY BRAMOWE na konserwację bram garażowych osiedla 
Relaks-Partynice. Z dniem 1 czerwca br. Zarząd zawarł nową umowę z fir-
mą DZIK, posiadającą licencję na obsługę i konserwację bram HÖRMANNA.

Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne, Zarząd wyraził zgodę i usta-
lił warunki wykonania instalacji teleinformatycznych (telewizja, internet) 
firmie VECTRA (osiedle Relaks-Partynice) oraz firmie TELEKOMUNIKACJA 
INTERNETOWA (Komuny Paryskiej – Prądzyńskiego).

 W pierwszym półroczu Zarząd zwołał, zgodnie z ustawą, Walne Zgro-
madzenie oraz przygotował i przedłożył do konsultacji Radzie Nadzorczej 
oraz wszystkim członkom (także na stronie internetowej) projekt zmian 
w statucie Spółdzielni.

W ramach porządkowania stanu prawnego gruntu Zarząd nabył od 
Gminy Wrocław brakujące działki przy ul. Pomorskiej – Dubois. Umożliwiło 
to sporządzenie uchwały określającej przedmiot odrębnej własności lokali 
w tej nieruchomości. 

Trwa procedura określania wartości gruntu dla nieruchomości przy 
ul. Bolesławieckiej. Ma ona na celu przekształcenie wieczystego użytkowania 
gruntu we własność. Przedłożona przez Urząd Miejski Wrocławia wycena była 
zdaniem Zarządu znacznie zawyżona i została zakwestionowana. 

Tomasz Kapłon 

Zarząd pracuje
PEŁNĄ PARĄ 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa” w pierwszej połowie 2010 r. prowadził 
działalność w składzie: ZBIGNIEW SIECZKA – prezes Zarządu, DANUTA STAńKO – zastępca prezesa, 
IRENA BIENKIEWICZ – członek Zarządu. 

Liczne, powtarzające się dewastacje budynku przy ul. Komuny Pary-
skiej 81/83 oraz Prądzyńskiego 26 skłoniły Zarząd do zdecydowanego 
działania. Od 1 sierpnia 2010 roku – na prośbę członków Spółdzielni – 
Zarząd zawarł umowę z firmą SILEZJAN SYSTEM SECURITY Biuro Ochrony 
Mienia z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pułaskiego. 

Umowa zawarta jest wstępnie na okres trzech miesięcy. W jej ramach 
patrole interwencyjne pozostają w gotowości do dyspozycji mieszkańców 
tego budynku przez całą dobę. W przypadku zakłócania spokoju, stwa-
rzania zagrożenia dla ludzi lub zauważenia dewastacji budynku wystar-
czy tylko dokonać telefonicznego zgłoszenia pod całodobowy numer: 

tel. 723 679 700
W przypadku skuteczności tego rozwiązania umowa może być prze-

dłużona lub rozszerzona na inne budynki. 
Tomasz Kapłon

Ochrona
budynku

Trwa procedura określania wartości gruntu przy ul. Bolesławieckiej
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Bliższe informacje:

Biuro Spółdzielni
ul. Komuny Paryskiej 90

tel. 71 361 60 86, 71 332 74 61
www.smp.wroc.pl

OD ZARAZ
Zamieszkać
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Bliższe informacje:

Biuro Spółdzielni
ul. Komuny Paryskiej 90

tel. 71 361 60 86, 71 332 74 61
www.smp.wroc.pl

OD ZARAZ
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Miejsce i rodzaj prac
Hallera 
• Remont części dachu wraz z dociepleniem ściany na strychu, 

czyszczenie rynien
• Naprawa poziomu kanalizacji w pralni
Bujwida 
• Naprawa posadzki tarasu wraz z obróbkami blacharskimi
• Naprawa dwóch balkonów na ostatniej kondygnacji
• Wymiana obróbek blacharskich w trzech oknach połaciowych
• Wymiana ław kominiarskich
Sienkiewicza 
• Wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych
Cybulskiego, Kurkowa 
• Naprawa pokrycia dachowego – klatka 25
• Wymiana uszkodzonej rury spustowej
Pomorska – Dubois 
• Wymiana wodomierzy na radiowe
• Naprawa pokrycia dachowego 
Bolesławiecka
• Malowanie połaci dachowej
• Wymiana skorodowanych poziomów wody w piwnicy 
• Wymiana zaworów podpionowych i odcinków instalacji c.o.
• Remont instalacji c.o. w węźle
Matejki
• Konserwacja pokrycia dachowego 
• Docieplenie stropodachu
• Oświetlenie z czujnikiem ruchu
• Malowanie obróbek blach, drabin dachowych i rur spustowych 
Sępa-Szarzyńskiego 
• Wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych
• Naprawa balkonu na VI piętrze 
• Uzupełnienie ubytków okładzin na schodach
Zaułek Rogoziński 7A 
• Malowanie klatki schodowej
• Naprawa elewacji na wysokości IX-X piętra
• Naprawa obróbek blacharskich na dachu
• Naprawa ubytków tynku i płytek przy schodach zewnętrznych
Zaułek Rogoziński 11A i 11B 
• Naprawa tynków na elewacji
• Malowanie klatek schodowych
• Oczyszczenie i malowanie rynien
Łódzka – Wesoła 
• Malowanie klatek schodowych
• Naprawa tarasu od strony Łódzkiej 19 (Wędkarz)
• Rozbiórka wieżyczki attyki
Grabskiego I (1-21)
• Remont części dachu Grabskiego 11 wraz z konserwacją blaszanych 

daszków
• Naprawa i malowanie klatki schodowej 9 i 17
• Docieplenie ścian osłonowych klatek 1, 3, 5 od ul. Zielińskiego
• Przełożenie rynny górnego daszku – ul. Grabskiego 3
Grabskiego II (2-8)
• Docieplenie ścian osłonowych od ulicy Grabskiego 
Zielińskiego 
• Naprawa uszkodzonej faktury na murkach tarasu i podjazdów
• Wykonanie pokrycia dachowego 59 i 59a
• Naprawa posadzki tarasu i malowanie balustrad
• Malowanie klatek schodowych
• Konserwacja urządzeń centrali mechanicznej
• Konserwacja separatora ścieków
• Wymiana oświetlenia na czujniki ruchu
• Wymiana drzwi wejściowych 59b
Prądzyńskiego – Komuny Paryskiej
• Ułożenie glazury na cokołach 
• Uzupełnienie parapetów zewnętrznych na parterze 
• Wymiana oświetlenia na czujniki ruchu
• Czyszczenie rynien, naprawa i malowanie rur spustowych 

Maczka I (1a-9a)
• Uzupełnienie drabinek śniegowych
• Wymiana wodomierzy na radiowe
• Uzupełnienie wyposażenia ppoż. w garażu
Maczka II (1-13)
• Uzupełnienie drabinek śniegowych
• Wymiana wodomierzy na radiowe
• Uzupełnienie wyposażenia ppoż. w garażu
• Naprawa lamperii – klatka 3
• Naprawa tynku w śluzie – klatka 7
Maczka III (15-27)
• Uzupełnienie drabinek śniegowych
• Umocowanie odgromu – klatka 21
• Wymiana wodomierzy na radiowe
• Naprawa izolacji na przewodzie kominowym
• Naprawa instalacji antenowej
Maczka IV (29-41)
• Wymiana wodomierzy na radiowe
• Uzupełnienie drabinek śniegowych
• Naprawa tynku w śluzie garażowej – klatki 29 i 31
Maczka V (19a-29a)
• Uzupełnienie drabinek śniegowych
• Wymiana wodomierzy na radiowe
• Naprawa instalacji antenowej
• Uzupełnienie ubytku docieplenia podciągu
Maczka VI (9a-17a)
• Uzupełnienie drabinek śniegowych
• Wymiana wodomierzy na radiowe

Rzeczowy plan remontów został zatwierdzony Uchwałą nr 3/2010 Rady 
Nadzorczej z dnia 3.02.2010 r. We wrześniu Zarząd będzie wnioskował do 
Rady Nadzorczej o zatwierdzenie korekty z niżej wymienionych przyczyn: 
1. Wykreślenie docieplenia części ścian osłonowych (w obrębie  

klatek 1, 3, 5) dla budynku przy ul. Grabskiego 1-21 
 Po uwagach członków Spółdzielni z budynków przy ul. Grabskiego, 

zgłoszonych na części Walnego Zgromadzenia, i po analizie rocznych 
przychodów funduszu remontowego dla budynku Zarząd unieważnił 
przetarg na docieplenie i postanowił podjąć działania zmierzające do 
realizacji docieplenia całego budynku. Ostateczna decyzja w tej spra-
wie zostanie podjęta po konsultacji z mieszkańcami budynku i okre-
śleniu źródeł finansowania zadania.

2. Wykreślenie remontu dachu na ul. Hallera 153a
 Kompleksowy remont dachu budynku przy ul. Hallera 153a Zarząd 

musi przesunąć na lata następne. Środki finansowe zgromadzone na 
funduszu remontowym są znacząco niższe niż wartość wynikająca  
z kosztorysu inwestorskiego. 

3. Wykreślenie wymiany oświetlenia na oświetlenie z czujnikami  
ruchu dla budynku przy ul. Komuny Paryskiej – Prądzyńskiego 
oraz Zielińskiego 

 Przeprowadzona analiza opłacalności wymiany oświetlenia na oświe-
tlenia z czujnikiem ruchu dla klatek z oknami wskazuje na bardzo długi 
okres zwrotu poniesionych nakładów. 

4. Wykonanie dodatkowego ogrodzenia terenu i bramy wjazdowej 
oraz monitoringu budynku przy ul. Komuny Paryskiej – Prądzyń-
skiego
Mieszkańcy tego budynku wnioskowali o wykonanie w trybie pilnym 
bramy wjazdowej do wnętrza podwórkowego. Postulowano też wy-
konanie płotu oddzielającego ich nieruchomość od sąsiednich budyn-
ków komunalnych ze względu na olbrzymi zakres dewastacji. 

W przypadku budynku przy ul. Cybulskiego nie planuje się w 2010 roku 
prac do wykonania. Podyktowane jest to koniecznością kumulacji środ-
ków na remont elewacji i remont windy. Tomasz Kapłon

Rzeczowy plan remontów
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Walne Zgromadzenie za nami
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Śródmieście-Prasa” informuje,  
że odbyło się Walne Zgromadzenie w 
częściach, w których uczestniczyli:

16.06.2010 r. – członkowie z nieruchomości:
ul. Kurkowa, ul. Pomorska – Dubois,  
ul. Cybulskiego, ul. Bujwida, ul. Matejki,  
ul. Sępa-Szarzyńskiego, ul. Sienkiewicza
17.06.2010 r. – członkowie z nieruchomości:
ul. Zaułek Rogoziński 7A, 11A i 11B 
18.06.2010 r. – członkowie z nieruchomości:
ul. Hallera, ul. Łódzka – Wesoła, ul. Bolesławiecka, 
ul. Komuny Paryskiej – Prądzyńskiego
21.06.2010 r. – członkowie z nieruchomości:
ul. Grabskiego I, II, ul. Zielińskiego 
22.06.2010 r. – członkowie z nieruchomości:
ul. Maczka 3, 4, 5, 6
23.06.2010 r. – członkowie z nieruchomości:
ul. Maczka 1, 2, ul. Ołtaszyńska 116-128, 130-138, 
członkowie oczekujący

Posiedzenia odbyły się według następującego 
porządku obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawidłowości 

zwołania Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego, zastępcy  

przewodniczącego i sekretarza
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z ubiegłorocznego 

Walnego Zgromadzenia
5. Wybór Komisji Wnioskowej
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
7. Sprawozdanie Zarządu za 2009 r. wraz  

z przedstawieniem sprawozdania  
finansowego

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009 rok
9. Omówienie proponowanych zmian  

w statucie
10. Rozpatrzenie odwołań dot. wykluczenia
11. Rozpatrzenie pism skierowanych do 

Walnego Zgromadzenia
12. Przyjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 
b) zatwierdzenia sprawozdania  

finansowego
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady 

Nadzorczej
d) udzielenia absolutorium członkom 

Zarządu (3 uchwały)
e) przeznaczenia nadwyżki bilansowej  

na fundusz zasobowy
f) zatwierdzenia zmian w statucie
g) zgoda na zbycie na rzecz EnergiiPro 

działki nr 4/1 o pow. 36 m kw. przy  
ul. Maczka, zabudowanej stacją trafo

h) podtrzymania bądź uchylenie uchwał 
Rady Nadzorczej w sprawach wykluczenia

i) postulatu uchylenia Uchwały nr 3/2010 
Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdze-
nia planu remontów na 2010 r. w części 
dotyczącej zadania: wymiana wodo-
mierzy na radiowe w nieruchomości 
przy ul. Pomorska 9 – Dubois 12

j) postulatu uchylenia Uchwały nr 3/2010 
Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdze-
nia planu remontów na 2010 r.  
w części dotyczącej zadania: wymiana 
wodomierzy na radiowe w nierucho-
mościach na osiedlu Relaks-Partynice

k) zobowiązania Zarządu do zebrania 
ofert na usługi i ewentualnie do zmiany 
dostawców

l) zobowiązania Zarządu do optymalizacji 
 w 2010 r. mocy zamówionej

m) zobowiązania Rady Nadzorczej do 
sprawdzenia zasadności zmiany opłat 
dla budynku przy ul. Grabskiego 2-8 
dokonanych z dniem 1.10.2008 r.  
oraz sposobu rozliczania energii  
na oświetlenie ulicy Grabskiego

13. Zamknięcie obrad

Kolegium złożone z przewodniczących i sekreta-
rzy poszczególnych części potwierdziło przyję-
cie następujących uchwał:

Uchwała nr 1 – dotycząca zatwierdzenia  
sprawozdania Zarządu
Łącznie: za – 67, przeciw – 3. 
Uchwała została zatwierdzona.
Uchwała nr 2 – dotycząca zatwierdzenia  
sprawozdania finansowego
Łącznie: za – 69, przeciw – 2.
Uchwała została zatwierdzona.
Uchwała nr 3 – dotycząca zatwierdzenia  
sprawozdania Rady Nadzorczej
Łącznie: za – 63, przeciw – 8.
Uchwała została zatwierdzona.
Uchwała nr 4 – dotycząca udzielenia absoluto-
rium prezesowi Zarządu Zbigniewowi Sieczce
Łącznie: za – 48, przeciw – 17.
Uchwała została zatwierdzona.
Uchwała nr 5 – dotycząca udzielenia absoluto-
rium zastępcy prezesa Zarządu Danucie Stańko
Łącznie: za – 59, przeciw – 8.
Uchwała została zatwierdzona.
Uchwała nr 6 – dotycząca udzielenia absoluto-
rium członkowi Zarządu Irenie Bienkiewicz
Łącznie: za – 67, przeciw – 5.
Uchwała została zatwierdzona.
Uchwała nr 7 – dotycząca przekazania 
nadwyżki bilansowej na fundusz zasobowy 
Spółdzielni
Łącznie: za – 79, przeciw – 0.
Uchwała została zatwierdzona.

Uchwała nr 8 – dotycząca zmian w statucie,  
z uwzględnieniem zatwierdzonych poprawek
Łącznie: za – 85, przeciw – 2.
Uchwała została zatwierdzona.
Uchwała nr 9 – dotycząca zgody na zbycie  
na rzecz EnergiiPro Gigawat działki nr 4/1  
o pow. 36 m kw. przy ul. Maczka,  
zabudowanej stacją trafo
Łącznie: za – 79, przeciw – 3.
Uchwała została zatwierdzona.
Uchwała nr 10 – dotycząca podtrzymania 
uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu  
z członkostwa Daniela Sieczki
Łącznie: za – 39, przeciw – 27.
Uchwała została zatwierdzona.
Uchwała nr 11 – dotycząca podtrzymania 
uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu  
z członkostwa Pawła Korzeniewskiego
Łącznie: za – 63, przeciw – 0.
Uchwała została zatwierdzona.
Uchwała nr 12 – dotycząca postulatu  
uchylenia Uchwały nr 3/2010 Rady Nadzorczej  
w sprawie zatwierdzenia planu remontów  
na 2010 r. w części dotyczącej zadania: wymia-
na wodomierzy na radiowe w nieruchomości 
przy ul. Pomorska 9 – ul. Dubois 12
Łącznie: za – 1, przeciw – 60.
Uchwała została odrzucona.
Uchwała nr 13 – dotycząca postulatu uchyle-
nia Uchwały nr 3/2010 Rady Nadzorczej w spra-
wie zatwierdzenia planu remontów na 2010 r.  
w części dotyczącej zadania: wymiana wodo-
mierzy na radiowe w nieruchomościach  
na osiedlu Relaks-Partynice
Łącznie: za – 1, przeciw – 55.
Uchwała została odrzucona.
Uchwała nr 14 – dotycząca zobowiązania 
Zarządu do zebrania ofert na usługi i ewentual-
nie do zmiany dostawców
Łącznie: za – 53, przeciw – 20.
Uchwała została zatwierdzona.
Uchwała nr 15 – dotycząca zobowiązania 
Zarządu do optymalizacji w 2010 r. mocy  
zamówionej
Łącznie: za – 61, przeciw – 12.
Uchwała została zatwierdzona.
Uchwała nr 16 – dotycząca zobowiązania Rady 
Nadzorczej do sprawdzenia zasadności zmia-
ny opłat dla budynku przy ul. Grabskiego 2-8 
dokonanych z dniem 1.10.2008 r. oraz sposobu 
rozliczania energii na oświetlenie 
ul. Grabskiego
Łącznie: za – 61, przeciw – 8.
Uchwała została zatwierdzona.

Dokumenty z Walnego Zgromadzenia są do 
wglądu (dla członków Spółdzielni) w siedzibie 
Spółdzielni przy ul. Komuny Paryskiej 90.
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ŚRÓDMIEŚCIE-PRASA
50-452 Wrocław

ul. Komuny Paryskiej 90
NIP: 896 000 37 11     REGON: 001053406

e-mail: sekretariat@smsp.wroc.pl       www.smsp.wroc.pl
tel. centrala: 71 361 60 86, 71 332 74 61
fax 71 361 60 86 wew. 33, 71 334 39 33

PRZyjMOWANIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
Zarząd Spółdzielni: 

w każdą środę w godz. 14-17 
(po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

Dział Czynszów: 
poniedziałek, czwartek w godz. 7-11 
środa w godz. 9-17
tel. 71 334 39 40, 71 361 60 86 wew. 40

Sekretariat: 
poniedziałek, czwartek, piątek w godz. 7-15
wtorek w godz. 10-15
środa w godz. 9-17
tel. 71 334 39 32, 71 361 60 86

Prezes Zarządu – Dyrektor Spółdzielni: 
Zbigniew Sieczka 
tel. 71 783 76 75 
e-mail: z.sieczka@smsp.wroc.pl

Zastępca Prezesa Zarządu – Główna Księgowa:
Danuta Stańko 
tel. 71 783 76 74 
e-mail: d.stanko@smsp.wroc.pl

Członek Zarządu – Zastępca Dyrektora ds. Technicznych:
Irena Bienkiewicz 
tel. 71 334 39 31 
e-mail: i.bienkiewicz@smsp.wroc.pl

Sekretariat: 
Kamila Żygadło
tel. 71 334 39 32,  71 361 60 86 
e-mail: sekretariat@smsp.wroc.pl

Dział Członkowski: 
Katarzyna Radzińska
tel. 71 334 39 41, 71 361 60 86 wew. 41
e-mail: k.radzinska@smsp.wroc.pl

Czynsze: 
Agnieszka Marczak
tel. 71 334 39 40, 71 361 60 86 wew. 40
e-mail: a.marczak@smsp.wroc.pl 

Księgowość ogólna: 
Beata Górka
tel. 71 334 39-38, 71 361 60 86 wew. 38
e-mail: b.wilczek@smsp.wroc.pl

Księgowość – wkłady-kredyty:
joanna Łukowczyk-Miśkiewicz
tel. 71 334 39 39, 71 361 60 86 wew. 39
e-mail: j.lukowczyk@smsp.wroc.pl

DZIAŁ TECHNICZNy 
Specjalista ds. Technicznych: 

Michał Ozarski
tel. 71 334 39 44, 71 361 60 86 wew. 44, 607 550 336
e-mail: m.ozarski@smsp.wroc.pl

Administrator: 
Lucjan Mróz
tel. 71 334 39 43, 71 361 60 86 wew . 43, 697 655 100
e-mail: l.mroz@smsp.wroc.pl

Administrator: 
Liliana Kurzawa
tel. 71 334 39 45, 71 361 60 86 wew. 45, 695 379 312
e-mail: l.kurzawa@smsp.wroc.pl 

KONSERWATOR – 605 327 605

W pierwszej połowie 2010 roku Rada Nadzorca Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Śródmieście-Prasa” pracowała w następującym 
składzie: jOANNA KUŚ – przewodnicząca, ROMAN DAjEWSKI 
– zastępca przewodniczącego, BOŻENA URBAńSKA – sekretarz 
oraz ANETA CEyHAN, PAWEŁ BIZOń, ARKADIUSZ GODLEWSKI  
i RySZARD SZOŁTySEK – członkowie.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza odbyła siedem posiedzeń, 
na których podjęła dziesięć uchwał w następujących sprawach:
– zatwierdzenie „Regulaminu w sprawie rozliczania kosztów gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali”  
oraz „Regulaminu rozliczania mediów”;

– zatwierdzenie rzeczowego planu remontów na 2010 rok;
– zatwierdzenie planu gospodarczo-finansowego na 2010 rok; 
– wykreślenie z rejestru członków (3 uchwały);
– wyrażenie zgody na obciążenie służebnością drogi osiedlowej dla osiedla  

Relaks-Partynice;
– podział Walnego Zgromadzenia na części;
– wyrażenie zgody na nabycie działek przy ul. Pomorskiej – Dubois.

Ponadto Rada Nadzorcza na swych posiedzeniach zapoznała się z analizą wyko-
nania planu gospodarczego za 2009 rok, przyjęła sprawozdanie z wykonania planu 
remontów za 2009 rok, omawiała projekt zmian do statutu Spółdzielni, a także podda-
ła analizie zestawienia zużycia energii elektrycznej przed i po wymianie oświetlenia. 
Rada zapoznawała się rówanież ze stanem zadłużenia z tytułu opłat oraz informacją 
o sposobach windykacji tych zadłużeń. W swoich pracach odpowiadała też na pisma 
kierowane do niej lub do jej wiadomości, a także monitorowała prace w sprawie wy-
kupu gruntu dla budynków przy ul. Matejki oraz ul. Pomorskiej – Dubois.

W pierwszym półroczu Rada Nadzorcza tradycyjnie podsumowała swoją działalność 
roczną, przygotowując i prezentując na Walnym Zgromadzeniu sprawozdanie, a członkowie 
Rady Nadzorczej uczestniczyli w obradach poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. 

Tomasz Kapłon

Rady Nadzorczej
Z prac 

W Zaułku Rogozińskim


