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Spółdzielco, 
kto chce Cię oszukać?
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Drodzy Spółdzielcy, 
członkowie, 
mieszkańcy

Zbliżające się Walne 
Zgromadzenie to okres 
zwiększonej aktywności 
środowisk zainteresowa-
nych przejęciem władzy 
w Spółdzielni. Bez jakich-
kolwiek skrupułów wpro-
wadza się członków Spół-
dzielni w błąd i podburza 
ich przeciwko Zarządowi 
i Spółdzielni. Szerzone są 
kłamstwa i pomówienia. 
Wzbudza się nienawiść, 
składa obietnice i deklara-
cje bez pokrycia. Szalejąca 
wokół drożyzna niewątpli-
wie pomaga w nakręcaniu 
złej atmosfery. Czy można 
zaufać komuś, kto do osią-
gnięcia swojego celu posłu-
guje się kłamstwem?

Motywacje 
niekoniecznie czyste

Na co liczą organizato-
rzy tych działań i ich mo-
codawcy? Jaki cel im przy-
świeca? Czy chodzi tylko 
o „stołek prezesa” dla jed-
nego czy drugiego Pana ze 
stowarzyszenia? A może o 
dostęp do telewizji dla jedy-
nie słusznej partii czy gru-
py radnych miejskich? Czy 
może o przejęcie za bezcen 
majątku Spółdzielni i jej 
członków? Teren inwesty-
cyjny Spółdzielni to też nie-
wątpliwie łakomy kąsek, na 
którym można by „zrobić 
biznes”. Ale czy na pewno 
jest to w Waszym interesie?

Kim są organizatorzy 
tych zebrań?

W organizację akcji 
manipulacji włączyły się 
osoby dobrze znane opinii 
publicznej jako inspiratorzy 
nieskutecznej akcji zbiera-
nia podpisów pod referen-
dum w sprawie odwołania 
burmistrza Niedziółki. Co 
ciekawe, jeden z tych Pa-

nów zaciekle atakujący na 
sesjach ówczesnego bur-
mistrza Hećmana dziwnie 
zamilkł po tym, jak został 
zatrudniony na stanowisku 
dyrektora w jednej ze spół-
ek komunalnych. Sposo-
bem na ucieszenie okazało 
się zatrudnienie. Co nam 
to mówi o intencjach i krę-
gosłupie moralnym takich 
osób? A jakie są jego do-
konania? Gdzie zakłady, na 
czele których stał? Po jed-
nym z nich nie został przy-
słowiowy kamień na kamie-
niu. Czy taka jest przyszłość 
naszej Spółdzielni?

Kto i dlaczego nie 
chce dbać o dobro 
Spółdzielni?

Podczas poprzednich 
kilku Walnych Zgromadzeń 
osoby te składały projek-
ty uchwał o wykreślenie ze 
statutu Spółdzielni zapisu, 
iż członek Spółdzielni po-
winien dbać o jej dobro i 
rozwój. Zadaję proste py-
tanie: Po co wykreślać tak 
oczywisty zapis? Chyba 
tylko po to, by w majestacie 
prawa szkodzić i niszczyć 
Spółdzielnię. Zresztą to nie 
jedyny pomysł na to, jak 
roztrwonić majątek Spół-
dzielni. Na szczęście uczest-
nicy poprzednich Walnych 
Zgromadzeń okazali się 
mądrzy i pokazali czerwoną 
kartkę odrzucając te szko-
dliwe pomysły.

Powiedz STOP 
manipulacji!

Do dzisiaj nie przedsta-
wiono żadnych dowodów 
świadczących przeciwko 
członkom Zarządu Spół-
dzielni, chociaż zarówno 
Zarząd, jak i Rada Nadzor-
cza, wielokrotnie prosiły o 
ich przedstawienie. To tylko 
puste słowa, nie toczą się 
bowiem żadne postepowa-
nia prokuratorskie ani sądo-

we. Dzisiaj los Spółdzielni i 
bezpieczeństwo Waszych 
mieszkań znajduje się w 
Waszych rękach. Możemy 
przeciwstawić się manipu-
lacji. Wystarczy być na Wal-
nym Zgromadzeniu. Wy-
starczy przyjść i posłuchać 
rzeczowych argumentów, 
a nie kłamstw i oszczerstw 
osób podających się za 
specjalistów. Dlatego trze-
ba przyjść i zagłosować na 
normalnością. Spółdzielcy 
cenią sobie spokój i bezpie-
czeństwo. A dzisiaj chce się 
im to odebrać.

Twój głos ma znaczenie
Pamiętaj, każdy głos się 

liczy. Nieobecni nie mają 
racji. Dlatego przyjdź na 
Walne i powiedz STOP oso-
bom, które kłamią i celowo 
wprowadzają mieszkańców 
w błąd. Wyraź swoje zdanie. 
Walcz o swoje prawa. Walcz 
o swoją Spółdzielnię. Niech 
Twoja bierność nie spowo-
duje, że o Twojej przyszło-
ści zdecyduje za Ciebie ktoś 
inny.

Co możesz zyskać 
wybierając 
normalność?

Obecny Zarząd Spół-
dzielni gwarantuje Pań-
stwu stabilizację, spokój 
i dbałość o Wasz interes i 
dobro Spółdzielni. Bez po-
litycznych przepychanek, 
waśni i kłótni. Będą mogli 
to Państwo odczuć podczas 
najbliższej zmiany stawek 
opłat, bo nasze działania 
przynoszą widoczne już 
skutki. Dzięki wprowa-
dzonym oszczędnościom 
spodziewamy się, że już 
przy najbliższej regulacji 
stawek opłat w zdecydowa-
nej większości budynków 
możliwe będzie obniżenie 
opłat na eksploatację. Jest 
to skutkiem przemyślanych 
działań Zarządu i efektem 

mądrych decyzji podjętych 
przez organy Spółdzielni.

Co możesz stracić 
słuchając kłamców?

Najwięcej szkody moż-
na wyrządzić Spółdzielni 
poprzez brak wiedzy. A 
wśród osób chętnych do 
przejęcia władzy w Spół-
dzielni próżno by tej wiedzy 
szukać. Pomysły rozdawa-
nia pieniędzy, czy obniża-
nia opłat prowadzą wprost 
do upadłości Spółdzielni. 
I niektórym z pewnością o 
to chodzi. Najwięcej stracić 
mogą mieszkańcy tych nie-
ruchomości, które posia-
dają środki zgromadzone 
na funduszu remontowym, 
gdy zostaną one wykorzy-
stane na remonty innych 
budynków. Także miesz-
kańcy tych bloków, które 
są tanie w eksploatacji i nie 
potrzebowały dotąd pod-
wyższenia stawek, mogą 
zostać obciążeni podwyż-
ką opłat wynikającą z ich 
uśrednienia dla wszystkich 
nieruchomości.

Absolutorium dla 
członków Zarządu

Jednym z punktów ob-
rad Walnego Zgromadze-
nia jest udzielenie absolu-
torium członkom Zarządu. 
Niezależnie od wyniku tego 
głosowania, które ma cha-
rakter oceny pracy Zarządu, 
chciałbym w tym miejscu 
w imieniu całego Zarządu 
podziękować wszystkim 
członkom Spółdzielni za 
możliwość pracy na Pań-
stwa rzecz i dla dobra naszej 
wspólnej Spółdzielni. Cie-
szymy się z każdego wspól-
nego sukcesu. Dziękujemy. 
Przyjmiemy każdy wynik 
głosowania. Do zobaczenia 
na Walnym!

Arkadiusz Książek, 
Prezes Zarządu 
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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, działając na pod-
stawie § 44 ust. 1 Statutu, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 
w częściach w dniach od 05.09.2022 r. do 09.09.2022 r. zgodnie z poniższym 
harmonogramem:

Częściowe Walne Zgromadzenie Os. MONIUSZKI:
05 września 2022 r. (poniedziałek) godz. 16:30, hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 4,
ul. Stanisława Moniuszki 1 w Kętrzynie, rejestracja członków od godz. 16:00

Częściowe Walne Zgromadzenie Os. SIKORSKIEGO:
06 września 2022 (wtorek) godz. 16:30, aula Szkoły Podstawowej nr 1,
ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie, rejestracja członków od godz. 16:00

Częściowe Walne Zgromadzenie Os. PIASTOWSKIE:
07 września 2022 (środa) godz. 16:30, hala sportowa MOSiR, ul. Kazimierza Wiel-
kiego 12A w Kętrzynie, rejestracja członków od godz. 16:00

Częściowe Walne Zgromadzenie Os. RESZEL:
08 września 2022 (czwartek) godz. 16:30, hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 3, 
ul. Bolesława Chrobrego 5A w Reszlu, rejestracja członków od godz. 16:00

Częściowe Walne Zgromadzenie Os. KORSZE:
09 września 2022 (piątek) godz. 16:30, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Wolności 5A 
w Korszach, rejestracja członków od godz. 16:00

 Porządek obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:

1.  Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego 
Zgromadzenia i zapoznanie z zasadami obradowania Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza danej części Walnego Zgromadzenia
3. Odczytanie listy pełnomocnictw upoważniających do uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór komisji skrutacyjnej
6. Wybory do Rady Nadzorczej – prezentacja kandydatów, głosowanie
7. Przedstawienie wyników lustracji ustawowej Spółdzielni za lata 2017-2019 oraz 

informacja o realizacji wniosków polustracyjnych
8. Przedstawienie informacji i podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za lata 2019-2021
2) zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego Spółdzielni za rok 2019
3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019
4) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019
5) zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego Spółdzielni za rok 2020
6) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020
7) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020
8) zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego Spółdzielni za rok 2021
9) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2021
10) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021
11) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za lata 2019-2021
12) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągać
13) kierunków działalności Spółdzielni
14) zbycie praw do gruntu – działka nr 2-256/13 o powierzchni 199 m2 przy 

ul. Piastowskiej w Kętrzynie
15) zbycie praw do gruntu – działki nr 2-309/13 o powierzchni 31 m2 i 2-309/14 

o powierzchni 216 m2 przy ul. Bolesława Chrobrego w Kętrzynie
16) zbycie praw do gruntu – działka o powierzchni do 125 m2, która powstanie 

w wyniku podziału działki nr 2-256/4 o powierzchni 1 084 m2

17) zbycie praw do gruntu – działki nr 1-98/1 o powierzchni 21 m2 oraz 1-97/13 
o powierzchni 2 m2 przy ul. Obr. Westerplatte w Kętrzynie

9. Podjęcie uchwał w sprawach zgłoszonych przez członków Spółdzielni
10. Sprawy różne
11. Zakończenie obrad

 Członkom Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i pro-
jektami uchwał. Sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad zostały 
wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni w pok. 12 przy ul. Daszyńskiego 23 w Kę-
trzynie – w godzinach pracy Spółdzielni. Sprawozdania w trakcie obrad nie będą 
odczytywane. Dodatkowo dokumenty te zostaną również zamieszczone na stronie 
internetowej Elektronicznego Biura Obsługi Klienta ebok.smpionier.pl dostępnej dla 
członków po zalogowaniu się (login i hasło wydawane są w biurze Spółdzielni).

Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać kandydatów do Rady Nadzorczej najpóźniej 
na 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Członek może brać udział i głosować wyłącznie w jednej części Walnego 
Zgromadzenia. Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby upraw-
nione, które okażą dokumenty tożsamości i dokumenty uprawniające do 
uczestnictwa.

Prosimy o punktualne przybycie.

Kętrzyn, dnia 12 sierpnia 2022 r.             ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Z A W I A D O M I E N I E 
O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
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Czym jest Walne 
Zgromadzenie?

Walne Zgromadzenie to 
najwyższa władza w Spół-
dzielni. Podejmuje corocz-
nie najważniejsze decyzje w 
najistotniejszych sprawach, 
jak np.: zatwierdzenie spra-
wozdań  nansowych, za-
twierdzenie sprawozdań 
zarządu, podział nadwyżki 
bilansowej, udzielenie abso-
lutorium członkom zarządu, 
udzielenie zgody na zbycie 
nieruchomości, oznaczenie 
najwyższej sumy zobowią-
zań, jakie może zaciągnąć 
Spółdzielnia, czy też określe-
nie kierunków działalności 
Spółdzielni na najbliższe lata. 
Raz na 3 lata Walne Zgro-
madzenie wybiera również 
członków Rady Nadzorczej. 

Czego nie może 
Walne Zgromadzenie?

Walne Zgromadzenie 
jest najwyższym organem 
Spółdzielni. Nie oznacza to 
jednak, że może wszystko, 
gdyż podejmuje ono decyzje 
wyłącznie w sprawach wy-
mienionych w Statucie Spół-
dzielni. Wynika to z tego, że 
kontrola i nadzór nad dzia-
łalnością Spółdzielni to za-
danie Rady Nadzorczej, tak 
jak kierowanie działalnością 
Spółdzielni to zadanie Za-
rządu Spółdzielni.

Dlaczego w roku 2020 
i 2021 nie 
zwołano Walnego 
Zgromadzenia?

Rok 2020 przyniósł 
wybuch epidemii korona-
wirusa COVID-19. Rząd 
wprowadził najpierw stan 
zagrożenia epidemicznego, a 
potem ogłosił stan epidemii. 
Przypomnijmy, że zabronio-
no wówczas organizowania 
tego typu zebrań, a następ-
nie wprowadzono przepi-

sy, które odsunęły w czasie 
obowiązek zwołania Walne-
go Zgromadzenia. Przepisy 
te zostały uchylone dopiero 
z początkiem września tego 
roku, w związku z czym w 
pierwszym możliwym ter-
minie i bez niczyjej inge-
rencji Zarząd zwołał Walne 
Zgromadzenie.

Kto może wziąć udział 
w Walnym Zebraniu?

Oczywiście członkowie 
Spółdzielni. Każdy z człon-
ków może wziąć udział tyl-
ko w jednej części Walnego 
Zgromadzenia, czyli w ze-
braniu osiedla, na którym 
znajduje się posiadany przez 
niego lokal. Jeżeli posiada 
dwa lub więcej lokale poło-
żone na różnych osiedlach, 
może wybrać jedno osiedle, 
w którego zebraniu weź-
mie udział. O swojej decy-
zji powinien poinformować 
Spółdzielnię na piśmie nie 
później, niż 7 dni przed datą 
posiedzenia pierwszej części 
Walnego Zgromadzenia.

Osoby, które nie mogą 
wziąć udziału osobiście, 
mogą udzielić innej osobie 
stosownego pełnomocnic-
twa. Zachęcamy jednak i 
apelujemy do wszystkich 
członków o czynny i bezpo-
średni udział w obradach. 
To bardzo ważne, żeby wy-
gospodarować swój czas na 
udział w zebraniu, gdyż nie-
obecni nie mają racji.

Co wziąć ze sobą 
wybierając się na 
Walne?

Koniecznie należy zabrać 
ze sobą dowód osobisty lub 
inny dokument tożsamości. 
Przed wejściem na salę ob-
rad pracownicy Spółdzielni 
są obowiązani zwery  kować 
tożsamość i członkostwo w 
Spółdzielni osoby chcącej 

wziąć udział w zebraniu.
Następnie należy wpisać 

się na listę obecności. Każda 
osoba uprawniona do gło-
sowania otrzyma wtedy tak 
zwany „mandat” uprawnia-
jący do głosowania. Będzie 
to specjalna kolorowa opa-
ska na nadgarstek z nume-
rem mandatu. Otrzymacie 
Państwo również urządzenie 
do elektronicznego liczenia 
głosów. 

Ile może trwać 
Walne Zgromadzenie?

Dzięki elektronicznemu 
systemowi do głosowania, 
który po raz pierwszy w 
naszej Spółdzielni zastoso-
waliśmy podczas Walnego 
w 2019 r. udało się zdecydo-
wanie skrócić czas trwania 
zebrań. Najdłuższe zebranie, 
które obejmowało również 
ponad 30 projektów zgłoszo-
nych przez członków Spół-
dzielni, dzięki zastosowaniu 
elektronicznego systemu 
liczenia głosów zakończyło 
się przed upływem 3 godzin. 
Przy zwykłym liczeniu gło-
sów zebrania takie często 
kończyły się po północy.

Niezwykle istotny wpływ 
na to, jak długo potrwa ze-
branie, mają umiejętności 
i doświadczenie przewod-
niczącego i sekretarza ze-
brania. Należy bowiem 
przestrzegać postanowień 
Statutu, co do czasu wystą-
pień podczas dyskusji. Do 
dyskusji można zgłosić się 
dwukrotnie, przy czym czas 
pierwszego wystąpienia nie 
może przekraczać 3 minut, 
a drugiego – 1 minuty. Pre-
zentacje kandydatów do 
Rady Nadzorczej nie mogą 
trwać dłużej, niż 1 minuta. 
Te postanowienia Statutu 
pomagają sprawnie i szybko 
poprowadzić obrady.

W dniach od 5 do 9 września br. obradować będzie Walne Zgromadzenie 
Członków Spółdzielni. Obrady odbędą się w pięciu częściach na pięciu 
poszczególnych osiedlach.

Zapraszamy 
na Walne 

Zgromadzenie



3Biuletyn SPÓŁDZIELCZY

Kiedy i gdzie 
otrzymam pilot 
do głosowania?

Bezpośrednio przed 
Walnym Zgromadzeniem, 
podczas rejestracji, która w 
każdym z pięciu dni obrad 
rozpocznie się od godz. 
16:00, każdy uprawniony 
do głosowania uczestnik 
Walnego Zgromadzenia 
otrzyma specjalne urzą-
dzenie do głosowania, 
czyli pilot. Zostanie on 
wydany wyłącznie osobom 
uprawnionym do głosowa-
nia po wpisaniu się na listę 
obecności i po założeniu 
na nadgarstku „mandatu”, 
czyli kolorowej opaski. 
Każdy z pilotów posiada 
indywidualny i niepowta-
rzalny numer. Numer ten 
zostanie zapisany na liście 
obecności przy nazwisku 
uczestnika wraz z nume-
rem wydanego nam „man-
datu” – opaski na rękę. Z 
tego powodu pilota nie 
należy nikomu pożyczać, 
gdyż jest on powiązany z 
nazwiskiem osoby upraw-
nionej do głosowania. Nie 
wolno również wynosić 
pilota poza miejsce, w któ-
rym odbywają się obrady.

Jak odbywa się 
głosowanie?

W trakcie obrad,  rma 
obsługująca głosowania, 
na polecenie przewodni-
czącego zebrania wywołu-
je/rozpoczyna głosowanie. 
Dopiero po rozpoczęciu 
głosowania zaczyna się 
zbieranie głosów. Aby od-
dać swój głos należy wci-
snąć jeden z przycisków 
na pilocie: ZA (zielony) / 
PRZECIW (czerwony) / 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (żół-
ty). Poprawne oddanie 
głosu symbolizuje zielona 
migająca lampka w lewym 
górnym narożniku na pilo-
cie. Podczas każdego gło-
sowania każdy uczestnik 
posiada tylko jeden głos 
do oddania. Pierwszy po-
prawnie wciśnięty przycisk 
to oddany głos.

Wynik głosowania
Na polecenie przewod-

niczącego zebrania zamyka 
się głosowanie nad danym 

wnioskiem lub uchwałą. 
W tym momencie wyni-
ki głosowania pojawią się 
na ekranie przewodni-
czącego zebrania oraz na 
ekranie projektora znaj-
dującego się na sali obrad, 
dzięki czemu widzą je od 
razu wszyscy uczestnicy 
zebrania.

Głosowanie tajne, 
czyli wybory do Rady 
Nadzorczej

Wybierać będzie-
my 9-cio osobową Radę 
Nadzorczą spośród zgło-
szonych 24 kandydatów. 
Głosowanie zostanie prze-
prowadzone w sposób taj-
ny, co oznacza, że informa-
cja o tym, kto oddał głos 
nie będzie przetwarzana 
przez system liczenia gło-
sów. Będzie to głosowa-
nie blokowe, co oznacza, 
że będziemy głosować na 
każdego z 24 kandydatów 
oddzielnie w kolejności 
alfabetycznej. Nazwiska 
kandydatów będą kolejno 
odczytywane. Po wyczy-
taniu nazwiska każdego 
kandydata odbędzie się 
głosowanie nad jego kan-
dydaturą. Oddanie głosu 
na kandydata następuje 
poprzez naciśnięcie przy-
cisku TAK (zielony), zaś 
skreślenie poprzez na-

ciśnięcie przycisku NIE 
(czerwony) lub nie odda-
nie żadnego głosu za tym 
kandydatem. Po oddaniu 
głosów nastąpi odczyta-
nie nazwiska kolejnego 
kandydata i głosowanie 
nad tą kandydaturą. Każ-
dy uprawniony do głoso-
wania będzie mógł oddać 
swój głos na nie więcej niż 
9 kandydatów. Wciśnięcie 
guzika TAK po raz dziesią-
ty lub więcej nie zostanie 
już zaliczone przez system 
do głosowania. Dlatego 
ważne jest, by wcześniej 
wybrać sobie osoby, na 
które chce się oddać głos. 
Po zakończeniu głosowa-
nia nad wszystkimi kandy-
daturami podane zostaną 
wyniki, które uzyskali po-
szczególni kandydaci.

Co zrobić z pilotem 
po zakończeniu 
udziału w zebraniu?

Opuszczając salę obrad 
należy zwrócić pilot obsłu-
dze. Za zniszczenie lub za-
gubienie pilota odpowiada 
 nansowo osoba, której go 

wydano.

Jakie są korzyści 
ze stosowania 
elektronicznego 
głosowania?

Oszczędzamy i to w 

sposób zdecydowany czas 
uczestników zebrania. W 
porównaniu do metody 
tradycyjnej elektronicz-
ne głosowanie i ustalenie 
jego wyniku przebiega w 
tempie dosłownie ekspre-
sowym. Od razu po zakoń-
czeniu głosowania znany 
jest wynik. Nie ma potrze-
by powtarzania głosowa-
nia z powodu np. błędu 
komisji skrutacyjnej w zli-
czaniu głosów, co się nie-
stety w przeszłości często 
zdarzało. Istotnie skraca 
się też czas samego głoso-
wania tajnego w wyborach 
do Rady Nadzorczej. Nie 
ma potrzeby wydawania 
kart do głosowania, zbie-
rania ich do urny i zarzą-
dzania przerwy w obra-
dach na policzenie głosów 
przez komisję skrutacyjną. 
Samo ręczne liczenie gło-
sów oddanych na kan-
dydatów zajmowało od 
jednej do dwóch godzin, 
a czasem nawet więcej, je-
żeli stwierdzano błędy w 
podsumowaniu oddanych 
głosów i zachodziła ko-
nieczność powtórzenia li-
czenia głosów przez człon-
ków komisji skrutacyjnej. 
Dzięki elektronicznemu 
głosowaniu punkt doty-
czący wyborów do Rady 
Nadzorczej nie powinien 
trwać dłużej niż godzi-
nę, i to łącznie z czasem 
przeznaczonym na pre-
zentację poszczególnych 
kandydatów. W elektro-
nicznym głosowaniu nie 
ma też obawy, że czyjś głos 
nie zostanie policzony lub 
zajdzie jakakolwiek omył-
ka w liczeniu.

Czy można 
zaufać elektronice?

System używany przez 
 rmę obsługującą elek-

troniczne głosowania zo-
stał zaprojektowany przy 
udziale notariuszy oraz 
prawników, którzy na co 
dzień zajmują się obsłu-
gą Walnych Zgromadzeń. 
Rozwiązanie to jest oparte 
o szyfrowanie wszelkich 
przesyłanych danych.

Elektroniczne głosowanie
- szybko, sprawnie i bezpiecznie
Głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia odbywać się będą przy zastosowaniu 
elektronicznego systemu liczenia głosów. Tym razem obsługiwać nas będzie fi rma MWC sp. z o.o. 
z Poznania, znany i uznany dostawca systemów do głosowań zarówno stacjonarnych, 
jak i zdalnych czy hybrydowych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
PILOTA DO GŁOSOWANIA

Aby oddać głos 
należy, po rozpoczęciu 
głosowania, wcisnąć 
jeden z przycisków: 

ZA
PRZECIW
WSTRZYMUJĘ SIĘ 

Poprawne oddanie 
głosu symbolizuje 
zielona migająca 
lampka w lewym 
górnym narożniku 
na pilocie. 

Czym jest 
Rada Nadzorcza?

Rada Nadzorcza jest 
organem Spółdzielni, któ-
ry sprawuje kontrolę i 
nadzór nad działalnością 
Spółdzielni. Do jej zadań 
należy szereg kompeten-
cji określonych w Statucie 
Spółdzielni, w tym m.in. 
uchwalanie planów gospo-
darczych i stawek opłat za-
leżnych od Spółdzielni oraz 
uchwalanie regulaminów.

Kto wybiera 
Radę Nadzorczą?

Członków rady nad-
zorczej w liczbie 9 osób 
wybierają wszystkie czę-
ści Walnego Zgromadze-
nia. Za osoby wybrane do 
Rady Nadzorczej uważa 
się 5 kandydatów, którzy 
jako reprezentanci poszcze-
gólnych osiedli otrzymali 
największą liczbę głosów 
oraz 4 kandydatów, którzy 
otrzymali największą ilość 
głosów, bez względu na to 
które osiedle reprezentują. 

Czy udział 
w Radzie Nadzorczej 
jest odpłatny?

Tak. Zgodnie ze Sta-
tutem członkowi Rady 
Nadzorczej za udział w 
posiedzeniach przysługuje 
wynagrodzenie w wyso-
kości 35% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę 
(1 053,50 zł brutto), a prze-
wodniczącemu Rady Nad-
zorczej, zastępcy przewod-
niczącego i sekretarzowi 
40% tego wynagrodzenia 
(1 204,00 zł brutto).

Jaka odpowiedzialność 
ciąży na każdym człon-
ku Rady Nadzorczej?

Każdy członek Rady 
Nadzorczej odpowiada wo-
bec Spółdzielni za szkodę 
wyrządzoną działaniem lub 
zaniechaniem sprzecznym z 
prawem lub postanowienia-
mi Statutu Spółdzielni, chyba 
że nie ponosi winy. A więc 
członkowie Rady Nadzorczej 
odpowiadają za podejmowa-
ne przez siebie działania, w 
tym także za decyzje podej-
mowane kolegialnie.

Wybory 
do Rady 
Nadzorczej
W dniach od 5 do 9 września br. obradować 
będzie Walne Zgromadzenie Członków 
Spółdzielni. W porządku obrad znajduje się punkt 
dotyczący wyboru Rady Nadzorczej na 3-letnią 
kadencję 2022-2025.

Nazwisko i imię Osiedle
Chojnowski Leszek os. Sikorskiego
Gienieczko Henryk os. Piastowskie
Głusiec Krzysztof os. Piastowskie
Greń Natalia os. Korsze
Hejduk Barbara os. Sikorskiego
Iwaniuk Stanisław os. Piastowskie
Karny Mirosław os. Piastowskie
Korowaj Tadeusz os. Piastowskie
Kulas Stanisław os. Sikorskiego
Kwiatkowska Wanda os. Moniuszki
Lenkowski Tomasz os. Korsze
Lewkowicz Janusz os. Sikorskiego
Lisowski Lech os. Moniuszki
Nowak Waldemar os. Moniuszki
Nowak Zbigniew os. Sikorskiego
Pawelec Anna os. Reszel
Rucin Jan os. Piastowskie
Sachryń Jarosław os. Sikorskiego
Strzyż Jan os. Moniuszki
Sznurkowska Jolanta os. Piastowskie
Waszczuk Elżbieta os. Moniuszki
Zarecki Władysław os. Sikorskiego
Zawistowski Mirosław os. Moniuszki
Żyła Jarosław os. Reszel

LISTA KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ
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Jakie są wyniki 
fi nansowe Spółdzielni?

Zarząd Spółdzielni do-
kłada wszelkich starań, 
by prowadzić działalność 
Spółdzielni z zyskiem dla 
jej członków. Nadwyżka 
bilansowa Spółdzielni za 
ostatnie 3 lata to kwota 
693 584,19 zł. Jest to bardzo 
dobry wynik, który świad-
czy o dobrej kondycji  nan-
sowej Spółdzielni i o dobrej 
pracy Zarządu.

A jak kształtowały 
się te wyniki w latach 
poprzednich?

Przypomnijmy, że obec-
ny Prezes Zarządu, Pan 
Arkadiusz Książek, pełni 
swoje obowiązki od maja 
2016 r. Zastępcą Prezesa 
jest Pan Dariusz Powroź-
nik, który zasiada w Zarzą-
dzie od wielu lat. Człon-
kiem Zarządu i Głównym 
Księgowym Spółdzielni jest 
Pani Aneta Nahorna, któ-
ra sprawuje tę funkcję od 
stycznia 2018 r. W tabeli 
obok prezentujemy wyni-
ki  nansowe Spółdzielni 
za lata 2016-2021. Jedno-
znacznie wynika z nich, że 
działania Zarządu są prawi-
dłowe i oszczędne. Ponadto 
należy wskazać, że wyniki 
za ostatnie dwa lata – mimo 
tego, iż były to lata pod zna-
kiem epidemii koronawiru-
sa COVID-19 – również są 
dodatnie.

Czy dodatni wynik 
fi nansowy oznacza, 
że Spółdzielnia zarabia 
na członkach?

Nie, gdyż jest to nie-
dopuszczalne. Spółdzielnia 
mieszkaniowa nie może od-
nosić korzyści majątkowych 
kosztem swoich członków. 
To sztandarowy przepis 

ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Zatem 
tzw. gospodarka zasobem 
mieszkaniowym, czyli ad-
ministrowanie i zarządza-
nie mieszkaniami i garaża-
mi członków, odbywa się 
bez zysku, po kosztach pro-
wadzenia tej działalności.

To skąd ten zysk?
Oprócz gospodarowa-

nia zasobem mieszkanio-
wym Spółdzielnia prowadzi 
jeszcze szereg innych dzia-
łalności, m.in. wynajem 
lokali użytkowych, miejsc 
parkingowych, miejsc na 
reklamę. Dotyczy to wy-
łącznie lokali lub nieru-
chomości stanowiących w 
całości własność Spółdziel-
ni. Ponadto Spółdzielnia 
zarządza jedną wspólnotą 
mieszkaniową oraz prowa-
dzi Telewizję KTK. 

A co z dochodami 
z najmu piwnicy w 
bloku mieszkalnym 
lub ściany pod reklamę 
na takim budynku?

Takie dochody stano-
wią tzw. pożytek danej nie-
ruchomości i zmniejszają 
koszty jej eksploatacji. Nie są 
to więc dochody Spółdzielni, 
lecz tej konkretnej nierucho-
mości mieszkalnej.

Opinia fi rmy 
audytorskiej 
o sprawozdaniach za 
2019, 2020 i 2021 rok

Sprawozdania  nan-
sowe zostały gruntownie 
zbadane przez biegłych 
rewidentów, którzy w swo-
ich opiniach stwierdzili, 
że przedstawiają one rze-
telny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i  nansowej 
Spółdzielni odpowiednio na 
dzień 31 grudnia 2019 r., 

31 grudnia 2020 r. i 31 grud-
nia 2021 r. oraz jej wyniku 
 nansowego i przepływów 

pieniężnych zgodnie z ma-
jącymi zastosowanie przepi-
sami ustawy z dnia 29 wrze-
śnia 1994 r. o rachunkowości  
oraz przyjętymi zasadami 
(polityką) rachunkowości. 
Sprawozdania są zgodne 
co do formy i treści z obo-
wiązującymi Spółdzielnię 
przepisami prawa oraz sta-
tutem Spółdzielni i zostały 
sporządzone na podstawie 
prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych zgod-
nie z przepisami rozdziału 2 
ustawy o rachunkowości.

Sprawozdania Zarządu 
z działalności Spółdzielni 
za rok 2019, 2020 i 2021 
zostały sporządzone zgod-
nie z art. 49 ustawy o ra-
chunkowości i są zgodne z 
informacjami zawartymi w 
sprawozdaniu  nansowym.

Zwieńczeniem przepro-
wadzonych audytów są po-
dziękowania od Prezesa  r-
my audytorskiej POL-TAX, 
Pani Hanny Blajer.

Wyniki finansowe Spółdzielni 
wizytówką pracy Zarządu

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spół-
dzielni głosować będziemy m.in. nad przyjęciem 
sprawozdań fi nansowych i sprawozdań zarządu za 
lata 2019, 2020 i 2021. We wszystkich tych latach 
Spółdzielnia odnotowała dodatni wynik fi nansowy. 
Sprawozdania zostały zbadane przez biegłych rewi-
dentów, którzy zaopiniowali je pozytywnie.

Wyniki fi nansowe 

przez Walne Zgromadzenie

Wyniki fi nansowe 

na Walnym Zgromadzeniu w 2022 r.

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.

121 000,26 zł

8 710,38 zł

193 296,78 zł

321 207,80 zł

400 478,38 zł

172 105,55 zł

Okres epidemii COVID-19

Co ustaliła 
lustracja Spółdzielni?

Wyniki lustracji
Wszelkie ustalenia lu-

stracji zawarte są w liczą-
cym ponad 150 stron pro-
tokole. Wnioski z lustracji 
zawiera tzw. list polustra-
cyjny. Z dokumentami tymi 
można zapoznać się na 
stronie internetowej Elek-

tronicznego Biura Obsługi 
Klienta (ebok.smpionier.
pl) w zakładce dokumenty. 
Wnioski z lustracji wraz z 
informacją o sposobie ich 
realizacji będą przedstawia-
ne podczas Walnego Zgro-
madzenia. Lustrację rozsze-
rzono o tematy zgłoszone 

przez jednego z członków 
Spółdzielni. Żaden z za-
rzutów nie potwierdził 
się, a Spółdzielnia musiała 
pokryć zwiększone koszty 
lustracji tych dodatkowo 
zgłoszonych zagadnień.

Ocena działania Spół-
dzielni zawarta w niniej-

szym liście polustracyj-
nym jest w głównej mierze 
oceną działania Zarządu 
Spółdzielni. Lustracja nie 
wykazała nieprawidło-
wości w funkcjonowaniu 
Zarządu. 

W okresie od listopada 2020 do czerwca 2021 
poddano Spółdzielnię ustawowej kontroli 
wszystkich obszarów jej działalności. 
Jest to tzw. pełna lustracja Spółdzielni. 
Kontrolę taką przeprowadzają uprawnieni 
kontrolerzy zwani lustratorami. Lustrację 
ustawową przeprowadza się co 3 lata. 
Ostatnia obejmowała lata 2017-2019.
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Kto decyduje o dalszych 
losach nadwyżki?

Zgodnie z § 82 Statutu 
Spółdzielni decyzję o po-
dziale nadwyżki bilanso-
wej za dany rok podejmuje 
Walne Zgromadzenie. Z 
uwagi na to, że przedmio-
tem obrad nadchodzącego 
Walnego będzie rozpatrze-
nie danych  nansowych za 
rok 2019, 2020 i 2021, ko-
nieczne jest podjęcie trzech 
uchwał o podziale nadwyż-
ki za każde z tych lat.

Na co można 
przeznaczyć 
nadwyżkę?

Nadwyżkę bilansową 
przeznacza się z reguły na 
zwiększenie funduszu za-
sobowego, będącego swo-
istym odpowiednikiem ka-
pitału zapasowego. Zgodnie 
ze Statutem na ten fundusz 
musi tra  ć co najmniej 5% 
nadwyżki, chociaż w ostat-
nich kilku latach przezna-
czano na ten fundusz całą 
nadwyżkę z uwagi na bar-
dzo niski stan tego fundu-
szu. Zwiększenie fundu-
szu zasobowego wpływa 
bowiem na wiarygodność 
finansową Spółdzielni 
wobec banków i instytucji 
 nansowych.

Czy można przeznaczyć 
ją na inny cel?

Można, ale wyłącznie w 
sposób i w granicach okre-
ślonych w Statucie Spół-
dzielni. Uchwałą Walnego 
Zgromadzenia można na 
przykład część nadwyżki 
bilansowej przeznaczyć na 
zwiększenie funduszu re-
montowego lub na pokry-
cie kosztów związanych z 
eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości. Należy 
wówczas pamiętać o tym, 
że osoby posiadające lokal, 
a nie będące członkami 
Spółdzielni, nie mają prawa 
do nadwyżki.

Czy można taką 
nadwyżkę wypłacić 
członkom Spółdzielni?

Niestety nie jest to moż-
liwe. Przeznaczenie nad-
wyżki  nansowej na eks-
ploatację nieruchomości 
nie wiąże się w żaden spo-
sób z otrzymaniem przez 
członków środków  nanso-
wych (pieniędzy).

To jaką korzyść odniosą 
wówczas członkowie? 

Przeznaczenie nadwyż-
ki na pokrycie kosztów 
związanych z eksploatacją i 
utrzymaniem nieruchomo-

ści wpłynie w przyszłości 
na ustalenie opłat eksplo-
atacyjnych w niższej wyso-
kości. Natomiast przezna-
czenie jej na zwiększenie 
funduszu remontowego 
– zwiększy saldo funduszu 
remontowego poszczegól-
nych nieruchomości.

A czy można 
przeznaczyć ją 
na dopłatę do kosztów 
ogrzewania?

Nie. Nie ma takiej moż-
liwości. Musi ona tra  ć 
wyłącznie na fundusz zaso-
bowy, fundusz remontowy 
lub eksploatację nierucho-
mości.

A jeżeli nadwyżki trafi ą 
na fundusz zasobowy?

Można wówczas te środ-
ki  nansowe przeznaczyć 
np. na niezbędne inwesty-
cje. Można też np. wybu-
dować wiaty śmietnikowe 
na terenach stanowiących 
mienie Spółdzielni, wyre-
montować chodniki lub 
place zabaw, albo wykonać 
niezbędne remonty obiek-
tów handlowo-usługowych, 
które de facto przynoszą tę 
nadwyżkę Spółdzielni.

Nadwyżka 
bilansowa Spółdzielni
Wypracowany przez Zarząd zysk Spółdzielni za dany rok, po pomniejszeniu 
o należny podatek dochodowy, stanowi tzw. nadwyżkę bilansową. 
W każdym z trzech ostatnich lat Spółdzielnia osiągnęła dodatni wynik 
fi nansowy, czyli nadwyżkę bilansową. Za ostatnie 3 lata jest to ogółem 
kwota 693 584,19 zł. Ten bardzo dobry wynik jest dowodem dobrej kondycji 
fi nansowej Spółdzielni i dobrej pracy Zarządu.

Jak rozstrzygamy 
przetargi?

Od kilku lat w Spół-
dzielni nie jest praktyko-
wane ogłaszanie wyników 
przetargów z podaniem 
wartości robót. Wynika 
to wprost z RODO, czyli 
przepisów o ochronie da-
nych osobowych, a także 
z tajemnicy handlowej i 
dbałości o interes człon-
ków Spółdzielni.

Spółdzielni nie dotyczą 
przepisy ustawy 
o zamówieniach 
publicznych

Przetargi organizowa-
ne w Spółdzielni regulują 
przepisy Kodeksu cywil-
nego. Co ważne, w Spół-
dzielni zawsze wybierana 
jest oferta najtańsza. Po 
zakończeniu procesu prze-
targowego, wyłonieniu 
najkorzystniejszej oferty i 
sporządzeniu pisemnego 
protokołu komisji prze-
targowej, protokół ten jest 
przedstawiany do zatwier-
dzenia Zarządowi Spół-
dzielni. Po jego zatwier-
dzeniu o rozstrzygnięciu 
zawiadamiani są oferenci.

Dlaczego nie podajemy 
konkurencji wartości 
robót?

Wynika to z zachowa-
nia tajemnicy handlowej 
o wartości robót budow-
lanych. Jest to szczególnie 
istotne w czasie, gdy rynek 

inwestora zmienia się dy-
namicznie na rynek wyko-
nawców, czyli czas, gdy to 
wykonawcy dyktują ceny. 
Jest to tym bardziej wi-
doczne w ostatnim roku, 
gdy następuje dynamiczny 
wzrost wartości usług i cen 
materiałów w warunkach 
wysokiej in  acji i okre-
sowych brakach dostępu 
do niektórych materiałów 
budowlanych. Jeszcze kil-
ka lat wcześniej wartość 
robót budowlanych oscy-
lowała w granicach 70 do 
75 % wartości kosztorysu 
inwestorskiego, czyli kosz-
torysu robót sporządza-
nego przez Spółdzielnię. 
Od ponad dwóch lat ofer-
ty na roboty kształtują się 
w granicach 100 i więcej 
procent kosztorysu inwe-
storskiego. Nie chcemy, by 
informacje o wartościach 
robót budowlanych prze-
chodziły do wiadomości 
wykonawców. Zachowu-
jemy tajemnicę handlową 
po to, by wykonawcy nie 
windowali cen w sposób 
nie uzasadniony, wyko-
rzystując dobry dla nich 
czas – koniunkturę wy-
konawców.

Jawność dla członków
Każdy z zainteresowa-

nych członków Spółdzielni 
może uzyskać informację 
o wyniku rozstrzygnięte-
go przetargu zakończone-

go zawarciem stosownej 
umowy. Należy w tym celu 
złożyć pisemny wniosek 
o udostępnienie danych 
i informacja ta zostanie 
członkowi Spółdzielni 
udzielona, zgodnie z po-
stanowieniami regulami-
nu udostępniania doku-
mentów.

Przejrzystość 
i kontrola członków 
Rady Nadzorczej

Zarząd spółdzielni pro-
wadzi działalność transpa-
rentnie, w szczególności w 
zakresie przeprowadzania 
przetargów na usługi i ro-
boty. Z każdego przetargu 
sporządzana jest doku-
mentacja przetargowa, 
która jest przechowywana 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i udostępniana 
zainteresowanym człon-
kom Spółdzielni. Kontrolę 
nad postępowaniami prze-
targowymi prowadzi na 
bieżąco Rada Nadzorcza, 
której członkowie są zapra-
szani do uczestniczenia w 
pracach komisji przetargo-
wych w roli obserwatorów. 
Doraźnie, co najmniej raz 
w roku, Komisja Rewizyj-
na Rady Nadzorczej kon-
troluje przeprowadzone 
postępowania przetargowe 
i dokumenty związane z 
odbiorem robót i rozlicze-
niami zawartych umów.

Kto ukrywa dokumenty 
przetargowe?
W Spółdzielni nie ma tajemnic. Wszystkie postępowania przetargowe 
podlegają kontroli Rady Nadzorczej i to ona ma dostęp do wszystkich 
dokumentów, także poufnych. Każdy członek może natomiast wnosić 
o udostępnienie mu dokumentów wskazanych w § 12 Statutu, 
po złożeniu stosownego wniosku. Wynika to wprost z przepisów ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, a procedurę pozyskiwania tych danych 
określa regulamin udostępniania dokumentów. W szczególności każdy 
członek spółdzielni ma prawo do wglądu do umów i faktur zawieranych 
przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.

Wśród opłat za lokale wy-
różniamy dwie podstawowe 
grupy: zależne i niezależne od 
Spółdzielni. Te zależne od Spół-
dzielni wynikają bezpośrednio 
z decyzji organów Spółdzielni: 
Zarządu i Rady Nadzorczej. Na-
tomiast OPŁATY NIEZALEŻNE 
– jak już sama nazwa wskazuje – 

nie zależą od Spółdzielni. Wpływ 
na ich wysokość mają zewnętrz-
ne i niezależne od Spółdzielni 
przedsiębiorstwa: dostawcy cie-
pła, energii elektrycznej, wody, 
gazu, a także gminy ustalające 
wysokość podatków i opłat. 
Spółdzielnia jest zatem tylko 
pośrednikiem, który pobiera 

od mieszkańców daną zaliczkę 
lub opłatę i przekazuje ją przed-
siębiorstwu. Można by to zo-
brazować tak, że podwyżki cen 
dostawców są złą wiadomością 
przekazywaną mieszkańcom 
przez posłańca – Spółdzielnię.

Niewdzięczna 
rola posłańca, czyli 
co NIE zależy od Spółdzielni

1.  Opłaty zależne od Spółdzielni:
• Eksploatacja nieruchomości
• Eksploatacja mienia Spółdzielni
• Fundusz remontowy
• Fundusz wymiany wodomierzy 

2.  Opłaty niezależne od Spółdzielni:
• Zaliczka na centralne ogrzewanie
• Zaliczka na podgrzanie wody
• Koszty stałe podgrzania wody
• Zaliczka na zimną wodę
• Zaliczka na gaz
• Energia elektryczna w garażach
• Podatek od nieruchomości [i opłata za wieczyste użytkowanie]
• Gospodarka odpadami komunalnymi

PODSTAWOWE 
RODZAJE OPŁAT 

ZA LOKALE
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Trochę historii
Od listopada 2017 r. kom-

pleksową realizacją usługi 
medialnej w postaci produk-
cji programów dla Telewizji 
KTK zajmowała się Grupa 
Medialna MKKM sp. z o.o. 
z siedzibą w Olsztynie na 
podstawie zawartej ze Spół-
dzielnią umowy. Usługi te były 
świadczone sprzętem tej spół-
ki, a Spółdzielnia nie posiadała 
w tym okresie żadnego wła-
snego sprzętu w postaci ka-
mer telewizyjnych i niezbęd-
nego wyposażenia. Umowa 
ta została jednak rozwiązana 
z końcem stycznia 2019 r. w 
związku z decyzją kontra-
henta o rychłym zakończeniu 
prowadzonej działalności.

Nowe zlecenia na 
produkcję i emisję

W międzyczasie Zarząd 
Spółdzielni zawarł szereg 
umów na produkcję i emi-
sję materiałów telewizyj-
nych. Decyzja kontrahenta 
o zakończeniu działalności 
zaskoczyła Spółdzielnię. W 
celu wywiązania się z wyne-
gocjowanych już umów na 
produkcję telewizyjną dal-
szym tworzeniem progra-
mów zajęła się bezpośrednio 
Spółdzielnia zlecając w tym 
celu poszczególne zadania 
różnym podmiotom. Usłu-
gę w zakresie projektowania 
gra  cznego oraz produkcji 
materiałów wideo powie-
rzono  rmie PIKSEL Paweł 
Wagner, a także innym ope-
ratorom na doraźne zlecenia. 
Usługi dziennikarskie zlecane 
były różnym osobom w miarę 
potrzeb. W związku z powyż-
szym pojawiła się koniecz-
ność doposażenia Telewizji 
KTK w niezbędny do pracy 
sprzęt.

Oferta zakupu sprzętu 
po korzystnych cenach

W międzyczasie do Spół-
dzielni wpłynęła oferta na 
zakup używanego sprzętu 
do produkcji telewizyjnej. Z 
uwagi na to, iż zaoferowany 
sprzęt był nowy i nosił nie-
wielkie ślady użytkowania, 
Zarząd Spółdzielni postano-
wił przystąpić do negocjacji 

w zakresie jego nabycia. W 
trakcie negocjacji uzyskano 
korzystne dla Spółdzielni wa-
runki nabycia tego sprzętu.

Sprzęt zarobił na siebie
Pozyskanie narzędzi do 

produkcji telewizyjnej umoż-
liwiło wykonanie w roku 2019 
produkcji  lmowej i emisję 
programów, które to działa-
nia przyniosły Spółdzielni 
blisko trzykrotnie wyższy 
przychód na działalności Te-
lewizji KTK, niż w roku 2018. 
Efektem tego było osiągnięcie 
zysku na tej działalności w 
kwocie (+) 44 272,99 zł. Tym 
samym odrobiono straty z 
wielu poprzednich lat.

Pierwsze transmisje 
na żywo

Dzięki zakupionemu 
sprzętowi w kwietniu 2019 r. 
Telewizja KTK przeprowa-
dziła po raz pierwszy w swo-
jej historii transmisję na żywo 
z mistrzostw Polski juniorek 
w piłce siatkowej, które od-
bywały się w Kętrzynie. Na-
stępnie prowadziła również 
transmisje z innych wyda-
rzeń, w tym relację z gali ju-
bileuszowej 60-lecia istnienia 
Spółdzielni.

Telewizja dalej przynosi 
zysk Spółdzielni

Decyzja Zarządu Spół-
dzielni o zakupie sprzętu do 
realizacji nagrań i emisji oka-
zał się strzałem w dziesiątkę. 
Po latach dopłacania do tej 
działalności przez Spółdzielnię 
zaczęła przynosić ona zysk.

Zakup sprzętu do Telewizji KTK 
to dobra inwestycja
Wyposażenie redakcji Telewizji KTK w sprzęt do 
produkcji fi lmowej okazało się przysłowiowym 
strzałem w dziesiątkę. Niektórzy próbują jednak 
dyskredytować tę decyzję Zarządu, nie znając kulis 
całej sprawy. Nie przyjmują też ustaleń lustracji, 
która na ich wniosek zbadała całą sprawę i nie 
dopatrzyła się w niej niczego złego. 

Wiadomości Telewizji KTK - wtorki, godz. 18:00

Biuletyn Spółdzielczy - wtorki, ok. 18:25

Na gorąco - środy, godz. 18:00

Kętrzyński Magazyn Kulturalny 
- ostatni wtorek miesiąca, ok. godz. 18:25

Magazyn Ekologiczny Eko Kętrzyn 
- ostatnia środa miesiąca, godz. 18:00

Po godzinach

Opowiadamy historie

Nasze programy

Zasięg Telewizji KTK
Kanał 140 Kanał 994

Kanał 141 Kanał 29

Zakup sprzętu 
do produkcji telewizyjnej

2017 r.

2016 r.

(-) 7 401,72 zł

(-) 14 627,03 zł

(+) 34,63 zł

(+) 44 272,99 zł

(+) 20 850,45 zł

(+) 28 094,55 zł

2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.

Wynik na działalności 
związanej z prowadzeniem 
Telewizji KTK w latach 

2016-2021 przedstawia się 
następująco:

Pierwsza 
transmisja 

na żywo 
na antenie 

Telewizji KTK
sieciach 

kablowych
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Kiedy można wydać 
środki z funduszu 
remontowego?

Podstawą do wydatko-
wania środków  nansowych 
z funduszu remontowego 
jest ujęcie danego zadania 
w planie remontów na dany 
rok. Bez ujęcia danego zada-
nia w tym planie, koszty jego 
wykonania obciążą eksplo-
atację danej nieruchomości.

Jak powstaje 
plan remontów?

Plan tworzony jest w 
okresie jesiennym, z reguły 
na przełomie października 
i listopada każdego roku. 
Wówczas zarówno wnioski 
mieszkańców, jak i kierow-
ników i administratorów 
osiedli są szczegółowo roz-
patrywane przez komisję 
pod przewodnictwem Za-
stępcy Prezesa ds. technicz-
nych i inwestycyjnych. W 
pracach komisji biorą udział 
pracownicy Spółdzielni oraz 
członkowie Rady Nadzor-
czej. Komisja rozpatruje 
wszystkie wnioski o ujęcie 
zadań w planie remontów. 
Każde z tych zadań przed 
ujęciem go w planie wy-
maga oszacowania kosztów 
jego wykonania oraz oceny, 
czy i jakie inne czynności 
należy podjąć, aby możliwe 
było zrealizowanie danego 
zadania. Pod koniec listo-
pada każdego roku wersja 
robocza planu prezentowa-
na jest na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej. Ostateczne jego 
zatwierdzenie następuje naj-
później w miesiącu grudniu 
danego roku.

Czym kierujemy 
się układając plan 
remontów

Będą to zawsze zalecenia 
wskazane w protokołach z 
obowiązkowych rocznych 

i pięcioletnich kontroli sta-
nu technicznego budynków 
i ich instalacji. Poza tym 
inne działania, które za-
pewniają bezpieczeństwa 
użytkowania danej nieru-
chomości, właściwą gospo-
darkę energetyczną w ro-
zumieniu przepisów prawa 
energetycznego, utrzymanie 
nieruchomości w stanie nie-
pogorszonym zgodnie z jej 
przeznaczeniem i uzasad-
nione inwestowanie w nie-
ruchomość.

Saldo funduszu 
remontowego

Każdy z budynków spół-
dzielczych posiada odrębne 
saldo ewidencji funduszu 
remontowego. Wynika z nie-
go, czy wykonane dotych-
czas remonty i inne zadania 
s  nansowane z funduszu re-
montowego pokryte zostały 
naliczonymi opłatami na ten 
fundusz. Krótko mówiąc, je-
żeli saldo to jest dodatnie, to 
budynek pokrył już wartość 
wykonanych w nim remon-
tów i zebrał środki na przy-
szłe remonty. Jeżeli jest ono 
ujemne, oznacza to, że war-
tość wykonanych remontów 
nie została jeszcze pokryta 
opłatami naliczonymi na 
fundusz remontowy.

Gdzie jest 
zamieszczana 
informacja 
o saldzie funduszu 
remontowego?

Informacja o saldzie fun-
duszu remontowego stano-
wi jeden z załączników tzw. 
Informacji dodatkowej do 
sprawozdania  nansowego 
za dany rok. Ponadto Spół-
dzielnia informuje o nim 
mieszkańców w uzasadnie-
niach do zmiany wysokości 
opłat.

Gdy saldo jest dodatnie
Jeżeli saldo funduszu 

remontowego danego bu-
dynku jest dodatnie, a war-
tość planowanych w nim 
robót nie spowoduje tego, 
iż w wyniku tych remon-
tów powstanie długotrwałe 
saldo ujemne, można takie 
zadania bez przeszkód re-
alizować. Jeżeli byłby to re-
mont o znacznej wartości i 
w jego wyniku powstałoby 
saldo ujemne, którego spłata 
zajęłaby więcej niż kilka lat, 
należy rozważyć jednocze-
śnie zwiększenie wysokości 
stawki opłaty na fundusz 
remontowy w tym budynku.

Gdy saldo jest ujemne
Jeżeli saldo funduszu 

remontowego danego bu-
dynku jest ujemne, wpro-
wadzane do planu remon-
tów i wykonywane są tylko 
zadania niezbędne z punktu 
widzenia zapewnienia bez-
pieczeństwa użytkowania 
nieruchomości lub zapew-
nienia właściwej gospodarki 
energetycznej. Należy pa-
miętać, że fundusz remon-
towy nie jest workiem bez 
dna, a zadania wykonywa-
ne z tego funduszu muszą 
odpowiadać przychodom z 
tytułu opłat na ten fundusz 
wnoszonych przez miesz-
kańców danego budynku. 
Dlatego konieczne jest wów-
czas zwiększenie wysokości 
opłaty na fundusz remonto-
wy w danym budynku tak, 
aby możliwe było w per-
spektywie kilku najbliższych 
lat dokonanie spłaty tego 
ujemnego salda.

Inne fundusze
W naszej Spółdzielni 

utworzono również fundusz 
remontowy garaży czy fun-
dusz wymiany wodomierzy. 
Z tego pierwszego  nan-
sowane są remonty garaży, 
zaś drugi fundusz  nansuje 
okresową wymianę wodo-
mierzy.

O planie remontów i funduszu 
remontowym słów kilka
Każda spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek utworzyć i prowadzić fundusz na remonty zasobów 
mieszkaniowych. Obowiązek wnoszenia opłat na ten fundusz dotyczy każdego, komu przysługuje 
tytuł do lokalu, zarówno członka spółdzielni, jak i właściciela lokalu nie będącego członk iem 
spółdzielni. Wnoszone opłaty oraz wykonywane remonty ewidencjonowane są na poszczególne 
nieruchomości.

Jaki jest cel 
utworzenia tego 
funduszu?

Wodomierze lokalowe 
posiadają tzw. okres legali-
zacji, czyli krótko mówiąc 
datę ich ważności. Upływa 
ona z końcem piątego roku 
od daty ich wyprodukowa-
nia. Regulują to przepisy 
prawa, które nakładają na 
spółdzielnie obowiązek ich 
wymiany na nowe lub pod-
dania ponownej legalizacji 
po upływie tychże 5 lat.

Wymieniać czy 
legalizować?

Wymiana jest rozwią-
zaniem zdecydowanie 
lepszym, gdyż otrzymuje-
my nowy wodomierz z co 
najmniej 5 letnim okresem 
gwarancji. Legalizacja na-
tomiast jest o wiele bardziej 
pracochłonna i polega na 
zdemontowaniu starego 
wodomierza, zamontowa-
niu w to miejsce wodomie-
rza zastępczego, wysłaniu 
starego wodomierza do 
instytucji zajmującej się 
badaniem i legalizacją. Na 
tym jeszcze nie koniec. Je-
żeli stary wodomierz przej-
dzie pozytywnie badanie, 
zostanie mu nadana nowa 
cecha legalizacyjna (na-
klejka-hologram z datą ba-
dania). Jeżeli badania tego 
nie przejdzie, konieczne 
będzie zamontowanie no-
wego wodomierza. Jednak 
koszty badania legalizacyj-

nego i tak trzeba ponieść. 
Po legalizacji ponownie 
należy zdemontować wo-
domierz tymczasowy 
i zamontować w to miejsce 
wodomierz po legalizacji. 
Uwaga! Legalizacja nie jest 
gwarancją bezawaryjnej 
pracy. Może się zdarzyć, 
że wodomierz po badaniu 
legalizacyjnym mimo to 
ulegnie awarii. Konieczna 
będzie wtedy jego wymia-
na na nowy.

Nie tylko wodomierze
Z funduszu wymiany 

wodomierzy  nansowa-
na jest również wymiana 
zaworów przed wodo-
mierzem, jeżeli w trakcie 
wymiany wodomierzy lub 
podczas ich eksploatacji 
stwierdzona zostanie taka 
konieczność.

Czy po wymianie 
wodomierzy 
przestaniemy płacić 
na ten fundusz?

Niestety nie, gdyż za 
kolejne 5-6 lat znowu wy-
stąpi konieczność wymia-
ny wodomierzy. Zbierając 
środki  nansowe w postaci 
opłaty na ten fundusz w 
okresie 5 zbierzemy kwotę 
2 zł x 12 miesięcy x 5 lat 
= 120 zł za każdy wodo-
mierz. Kwota ta umożliwia 
więc zbieranie środków na 
kolejną przyszłą wymianę 
wodomierzy.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do składania pisem-
nych wniosków o ujęcie zadań w planie remontów na rok 
przyszły. Każdy mieszkaniec lub grupa mieszkańców może 
wnioskować o ujęcie w tym planie danego zadania. Wnio-
ski zostaną rozpatrzone pod względem ich ekonomicznej 
opłacalności i technicznej wykonalności.

Prosimy o składanie wniosków w terminie 
do 30 września 2022 r., co pozwoli na ich przeanalizowa-
nie i wybranie z nich tych, które będą możliwe do zrealizo-
wania w przyszłym roku.

Po co nam 
fundusz 
wymiany 
wodomierzy?
Decyzję o utworzeniu Funduszu wymiany 
wodomierzy podjęło Walne Zgromadzenie 
podejmując stosowną uchwałę w roku 
2017. Następnie uchwałą Rady Nadzorczej 
utworzono ten fundusz i ustalono odpis 
w wysokości 2 zł za każdy wodomierz w lokalu.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PLANU REMONTÓW



8 Biuletyn SPÓŁDZIELCZY

Drogo, drożej, … Reszel
Reszel należy do miast 

w których ciepło od lat było 
droższe, niż w Kętrzynie 
czy Korszach. Kilkana-
ście lat temu Gmina Reszel 
sprzedała kotłownię i sieci 
ciepłownicze prywatnej  r-
mie. Właściciele przedsię-
biorstwa zmieniali się, lecz 
wyższe ceny ciepła jak były, 
tak są. Obecnie produkcją i 
dystrybucją ciepła systemo-
wego zarówno do budyn-
ków Spółdzielni, wspólnot 
mieszkaniowych czy obiek-
tów użyteczności publicznej 
zajmuje się  rma EM PLUS 
sp. z o.o. Od połowy roku 
2021 r. ceny ciepła w Reszlu 
zaczęły drastycznie rosnąć. 
Do dzisiaj wzrost ten osią-
gnął odpowiednio 23% za 
moc zamówioną i 183% za 
zużycie ciepła. W czerwcu 
przedsiębiorstwo wypowie-
działo umowy na dostawę 
ciepła wszystkim swoim od-
biorcom. Prawdopodobnie 

niebawem przystąpi do za-
wierania umów na kolejny 
sezon grzewczy. Ceny pozo-
stają niewiadomą.

Korsze 
– 3 podwyżki cen ciepła

Ciepło systemowe dla 
miasta Korsze produkuje 
spółka komunalna KOR-
PEC Energetyka cieplna sp. 
z o.o. Wytwarza je z grosz-
ku i miału węglowego. Od 
września 2021 r. ceny ciepła 
u tego przedsiębiorcy wzro-
sły o ponad 200 %.

Kętrzyn 
– 4 podwyżki cen ciepła

Kętrzyński KOMEC 
sp. z o.o. jest przedsiębior-
stwem komunalnym. Pro-
dukuje ciepło systemowe 
głównie z miału węglowego 
(kotłownie przy ul. Ma-
zurskiej i Rynkowej) oraz z 
gazu ziemnego (kotłownie 
przy ul. Limanowskiego i 
Słowackiego). Tylko w tym 

roku ceny ciepła wzrosły 
o ponad 150%.

Cena ciepła 
a zaliczka 
na ogrzewanie

Zarząd Spółdzielni ma 
obowiązek ustalać opłaty w 
takiej wysokości, by mogły 
pokryć one koszty. Ta sama 
zasada dotyczy ogrzewania. 
Opłata za ogrzewanie nale-
ży do opłat niezależnych od 
Spółdzielni. Ma ona formę 
zaliczki, co oznacza, że osta-
teczna wysokość kosztów 
ogrzewania nie jest znana 
przed zakończeniem okresu 
rozliczeniowego. Po jego za-
kończeniu opłata ta podlega 
rozliczeniu. 

Co może zrobić 
Zarząd z rosnącymi 
cenami ciepła?

Zarząd musi przeliczyć 
i podnieść zaliczki na cie-
pło. Na tym jednak jego 
rola się nie kończy. Zarząd 

aktywnie lobbuje w celu ob-
jęcia mieszkańców pomocą 
 nansową przez rząd. 

Co się stało z kosztami 
ogrzewania?

Ceny ciepła systemowego wystrzeliły w górę. Problem dotyczy nie tylko 
Kętrzyna, Korsz, czy Reszla, choć to ostanie miasto pierwsze zmierzyło 
się ze skutkami drastycznego wzrostu cen paliw. Rosną ceny wszystkie-
go, co służy do ogrzewania, od gazu ziemnego czy skroplonego, przez 
różne rodzaje węgla, oleju opałowego, biomasy, pelletu, a nawet drew-
na. Ich ceny poszybowały w górę w przeciągu kilku ostatnich miesięcy, 
nierzadko nawet kilkukrotnie. Ceny węgla wzrosły nawet 5-cio krotnie.

Powielane kłamstwa na temat ciepła
„Książek nie kupił węgla, dlatego wzrosły ceny ciepła” 
– NIE PRAWDA. Spółdzielnia nie kupowała i nie kupuje 
węgla, bo co miałaby z nim zrobić? Spółdzielnia nie po-
siada żadnych kotłowni na węgiel. Węgiel kupują przed-
siębiorstwa ciepłownicze takie jak KOMEC czy KORPEC i 
wytwarzają z tego węgla ciepło i przesyłają je siecią cie-
płowniczą do budynków. I dopiero to ciepło Spółdzielnia 
kupuje od przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

„Książek nie negocjuje cen ciepła” – NIE PRAWDA. Przy 
zakupie ciepła na potrzeby gospodarstw domowych nie 
ma możliwości negocjowania cen. Gdyby było to moż-
liwe, znaczyłoby to, że przedsiębiorstwa ciepłownicze 
oszukują odbiorców zawyżając ceny w taryfach. Taryfy 
dla ciepła są kalkulowane w oparciu o przepisy Prawa 
energetycznego i rozporządzenia taryfowego. Te ceny 
muszą być najniższe z możliwych, ale jednocześnie mu-
szą zapewnić przedsiębiorstwu przetrwanie. Taryfy dla 
ciepła większych przedsiębiorstw, takich jak kętrzyński 
KOMEC, podlegają zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji 
Energetyki. Ten państwowy urząd ma obowiązek nie tyl-
ko sprawdzić, czy cena ciepła nie jest zawyżona. Spraw-
dza również, czy cena ta nie została zaniżona, bo grozi 
to popadnięciem przedsiębiorstwa w kłopoty fi nansowe 
i docelowo może narazić mieszkańców na brak ciepła w 
kaloryferach. Gdzie tu miejsce na negocjacje?

„Zaliczki na ciepło można obniżyć” – NIE PRAWDA. Za-
liczki są kalkulowane tak, żeby pokryć koszty dostawy 
ciepła. Jeżeli zostaną obniżone, mieszkańcy będą mu-
sieli zapłacić za to przy rozliczeniu opłat.

„Podzielniki można zdjąć, będzie taniej” – NIE PRAW-
DA. Po pierwsze nie można, po drugie będzie wtedy 
drożej. 

Michał Krasiński, Prezes KOMEC: „Negocjacje w spra-
wie cen ogrzewania pomiędzy Spółdzielnia a KOMEC są 
niemożliwe z racji zaakceptowania taryfy za ciepło przez 
Urząd Regulacji Energetyki. W spółkach takich jak KOMEC 
koszt paliwa (miału węglowego) to około 60% kosztów. Je-
śli ceny paliwa wzrosną tak drastycznie, jak w ostatnich 
miesiącach, niemożliwością jest aby Spółka nie podniosła 
cen ciepła, gdyż grozi to jej upadłością. I koło się zamyka. 
Dlatego zarówno Prezes Spółdzielni jak i Prezes KOMEC-u 
maja związane ręce, a wzrosty cen ciepła są podyktowane 
jedynie wzrostem cen paliw.”

Ewa Chojnowska, Prezes EMPLUS: „Taryfa jest jedna 
dla wszystkich. Byłoby to wielce niesprawiedliwe wobec 
małych odbiorców, którym ciepło dostarcza nasza spółka. 
Krótko mówiąc – nie jest to absolutnie możliwe.”

Damian Niski, Prezes KORPEC: „Negocjacje nie są 
możliwe, ponieważ taryfa dla ciepła została  wyliczona 
na podstawie planowanych przychodów i niezbędnych 
do poniesienia kosztów. Przedsiębiorstwa ciepłownicze 
kalkulują taryfę dla ciepła w oparciu o tzw. rozporządze-
nie taryfowe. Biorąc pod uwagę rachunek ekonomiczny, 
hipotetyczne obniżenie ceny dla jednego odbiorcy musia-
łoby się wiązać z koniecznością jej podwyższenia innemu. 
Kluczową zasadą przyjmowaną w kalkulacji taryfy dla cie-
pła jest brak planowania zysku, a zatem brak możliwości 
negocjacji. Wynik fi nansowy z działalności związanej z 
wytwarzaniem i dostarczaniem energii cieplnej powinien 
„wyjść na zero”. Wprowadzenie negocjacji lub upustów ge-
nerowałoby straty, które w konsekwencji doprowadziłyby 
do bankructwa spółki.”

Ciepło systemowe to ciepło wytwarzane w ciepłow-
ni należącej do przedsiębiorstwa energetycznego 
i dostarczane do budynków za pośrednictwem sieci 
ciepłowniczej. Przedsiębiorstwo sprzedaje to ciepło dla 
Spółdzielni po ustalonych przez siebie cenach i w ilości 
ustalonej przez licznik ciepła w budynku lub zespole bu-
dynków. Spółdzielnia bez zysku rozlicza koszt ciepła na 
mieszkańców.

Wypowiedzi prezesów firm ciepłowniczych o pomyśle negocjowania cen ciepła:
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Sezon grzewczy
Sezon grzewczy jest ściśle 

związany z warunkami po-
godowymi. Rozpoczynamy 
ogrzewać budynki na przeło-
mie września i października 
jednego roku, a kończymy z 
reguły w maju roku następne-
go. Pobór ciepła w trakcie każ-
dego z miesięcy tego sezonu 
jest różny. Zwykle mniej ciepła 
potrzebujemy we wrześniu, 
październiku czy kwietniu i 
maju, a znacznie więcej w mie-
siącach, w których na Mazu-
rach mróz trzaska. Jeżeli ceny 
się nie zmieniają w trakcie se-
zonu, to kwoty faktur dla cie-
płowni zależą wprost od ilości 
pobranego ciepła w każdym z 
miesięcy. Pobór ciepła w grud-
niu, styczniu i lutym jest tak 
duży, że gdybyśmy płacili za 
każdy miesiąc tyle, ile wynosi 
faktura, opłaty byłyby w tych 
miesiącach bardzo wysokie. 
Aby temu zapobiec ustala się 
stawkę opłat na stałym pozio-
mie, by rozłożyć koszt ogrze-
wania po równo na każdy ko-
lejny miesiąc.

Okres rozliczeniowy
Dotychczas w Spółdziel-

ni każdy budynek mógł mieć 
inny okres rozliczeniowy. W 
związku z gwałtownym wzro-
stami cen ciepła Zarząd Spół-
dzielni postanowił ujednolicić 
okres rozliczeniowy, który 
obejmować będzie miesiące od 
lipca do czerwca roku następ-
nego. Nowy okres pokrywać 
się będzie zatem z sezonem 

grzewczym. W budynkach bez 
podzielników okres rozlicze-
niowy pokrywa się z rokiem 
kalendarzowym.

Zaliczka czyli prognoza
Spółdzielnia prognozuje 

koszt ogrzewania w sezonie 
rozliczeniowym na podstawie 
danych historycznych o zuży-
ciu ciepła w węźle cieplnym 
oraz aktualnych cen ciepła. W 
przypadku zmiany tych cen w 
trakcie okresu rozliczeniowe-
go Spółdzielnia musi dokonać 
zmiany zaliczek, by uchronić 
mieszkańców przed wysokimi 
dopłatami przy rozliczeniu. 
A więc każda podwyżka cen 
ciepła przez przedsiębiorstwo 
ciepłownicze powoduje ko-
nieczność podwyższenia zali-
czek na ogrzewanie (również 
podgrzanie wody).

Rozliczenie
Koszt ogrzewania danego 

budynku w całym okresie roz-
liczeniowym jest znany dopie-
ro po jego zakończeniu, gdy 
do Spółdzielni spłyną faktury 
za ostatni miesiąc tego okresu. 
Rozliczeniem kosztów przy za-
stosowaniu podzielników zaj-
muje się specjalistyczna  rma 
rozliczeniowa. W budynkach 
bez podzielników rozliczenia 
dokonuje Spółdzielnia. Wyni-
kiem rozliczenia jest nadpłata 
lub niedopłata, w zależności 
od tego, czy naliczone zaliczki 
pokryły koszt przypadający na 
dane mieszkanie.

Jak płacimy 
za ogrzewanie?
Dlaczego płacimy stałą zaliczkę za ogrzewanie? 
Dlaczego ostatnio tak często się zmienia? 
Czy nie powinniśmy płacić mniej latem, 
skoro grzejniki nie grzeją?

Nowe okresy rozliczeniowe w Spółdzielni:
1)  zaliczka na centralne ogrzewanie w budynkach 

z podzielnikami – od 01 lipca do 30 czerwca roku 
następnego (12 miesięcy)

2) zaliczka na centralne ogrzewanie w budynkach bez 
podzielników – od 1 stycznia do 31 grudnia (12 miesięcy)

3) zaliczka na podgrzanie wody i zaliczka na 
zimną wodę – dwa razy w roku: od 01 stycznia do 
30 czerwca (6 miesięcy) i od 1 lipca do 31 grudnia 
(6 miesięcy)

4) zaliczka na gaz – od 1 stycznia do 31 grudnia 
(12 miesięcy)

Zapamiętaj!
Jeżeli opłata w swojej nazwie posiada słowo „zaliczka” 
to oznacza, że jej wysokość została oszacowana i nie jest 
ostateczna, lecz wymaga rozliczenia. Rozliczenie takie 
jest dokonywane po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 
Wynikiem rozliczenia może być nadpłata lub niedopłata.

Duży może więcej
Większe przedsiębior-

stwa ciepłownicze potra  ą 
produkować ciepło taniej, 
czego nie są w stanie zro-
bić te mniejsze. Wynika 
to z tzw. efektu skali. Wy-
produkowanie dużej ilości 
ciepła obniża koszty stałe 
tej produkcji. Te koszty to 
przede wszystkim kosz-
ty osobowe pracowników 
ciepłowni i koszty utrzy-
mania w ruchu samych 
kotłowni i sieci ciepłowni-
czych. Jeżeli produkujemy 
mało, to te koszty będą 
wyższe.

Rodzaj paliwa, 
czyli karuzela cen

Niezwykle istotne zna-
czenie ma również to, z 
jakiego paliwa wytwarza-
ne jest ciepło. Do niedaw-
na to gaz ziemny czy miał 
węglowy były jednymi z 
tańszych paliw na rynku. 
Na równi z nimi lub cza-
sem jako tańszą uznawa-
no tzw. biomasę. Znacznie 
droższy był olej opałowy. 
Dzisiaj – po wybuchu woj-
ny na Ukrainie – ceny te 
drastycznie i znacząco się 
pozmieniały. Rosną w za-
wrotnym tempie, co spra-
wia, że paliwa, które dotąd 
były najtańsze, dzisiaj po-
tra  ą być najdroższe. Tak 
stało się z gazem ziemnym, 
który stał się obecnie jed-
nym z najdroższych pa-
liw dla wytwórców ciepła 
systemowego – przedsię-
biorstw ciepłowniczych.

Dopłaty do ciepła 
– niestety nie dla 
wszystkich

Ceny niektórych paliw 
sprzedawanych bezpo-
średnio gospodarstwom 

domowym lub do przyblo-
kowych kotłowni są ustala-
ne przez rząd. Tak jest np. 
z cenami gazu dla gospo-
darstw domowych, które 
objęto tzw. ochroną tary-
fową. Jednak przedsiębior-
stwo ciepłownicze kupuje 
ten gaz na wolnym rynku 
po kilkukrotnie wyższej 
cenie i nie może skorzystać 
z ochrony. Zarząd Spół-
dzielni włącza się w działa-
nia Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkanio-
wych RP w celu objęcia 
wszystkich mieszkańców 
spółdzielczych budynków 
wsparciem ze strony rządu. 

Różne zaliczki, 
choć kotłownia 
ta sama

Każdy budynek jest 
inny i jego mieszkańcy 
mają różne przyzwycza-
jenia i wymagania, co do 
ogrzewania swoich lokali. 
Jedni lubią zimniej, inni 
cieplej. I każdy ma do tego 
prawo, by w swoim lokalu 
ustawić temperaturę taką, 
jaką lubi. Z tego powodu 

jedne budynki zużywają 
więcej ciepła, inne mniej. 
Poza tym jedne budynki 
zostały docieplone wcze-
śniej, inne później. Te dru-
gie mają z reguły znacznie 
lepsze parametry docieple-
nia, są cieplejsze i potrze-
bują mniej ciepła do ogrza-
nia mieszkań. Dlaczego? Na 
przestrzeni lat pojawiają się 
materiały o coraz lepszej 
izolacyjności cieplnej, a tak-
że zmieniają się wymaga-
nia techniczne np. co do 
grubości dociepleń.

Skąd wiemy ile ciepła 
zużywa budynek?

Sprzedawca ciepła, 
czyli przedsiębiorstwo 
ciepłownicze, instaluje w 
każdym węźle cieplnym 
specjalny licznik – cie-
płomierz. Mierzy on ilość 
ciepła dostarczoną do 
tego węzła a wyrażoną w 
jednostkach zwanych gi-
gadżulami [GJ]. Na pod-
stawie wskazań tego cie-
płomierza po zakończeniu 
każdego miesiąca wysta-
wiana jest faktura za pobra-

ne ciepło. Jeżeli dany węzeł 
cieplny obsługuje tylko 
jeden budynek, to wiemy 
od razu ile ciepła pobrał 
ten konkretny. Jeżeli jest 
węzeł grupowy, niezbędne 
jest wyposażenie poszcze-
gólnych budynków w do-
datkowe ciepłomierze. Do 
końca roku przewidujemy, 
że każdy budynek w naszej 
Spółdzielni zostanie wypo-
sażony w jeden lub kilka 
ciepłomierzy, w zależności 
od tego, jak zbudowana 
jest jego wewnętrzna insta-
lacja ogrzewcza.

Czy można uśrednić 
ceny ciepła dla 
wszystkich budynków?

Nie. To niezgodne z 
prawem. Przepisy Prawa 
energetycznego wyraźnie 
nakładają obowiązek roz-
liczania kosztów ogrze-
wania odrębnie na każdy 
budynek według ilości po-
branego przez niego ciepła. 
Tak jest od kilkudziesięciu 
lat i nie ma już od tego od-
wrotu.

Dlaczego koszty 
ciepła są różne?

Ceny ciepła 
systemowego 
zależą od bardzo 
wielu czynników. 
Poniżej opisujemy 
niektóre z nich.
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A co z budynkami 
bez podzielników?

Przepisy ustawy Prawo 
energetyczne nakładają 
wprost obowiązek wypo-
sażenia każdego budynku 
wielorodzinnego w po-
dzielniki kosztów ogrze-
wania z funkcją zdalnego 
odczytu. Z tego powodu 
przepisy wymienione-
go wyżej rozporządzenia 
wprowadziły obowiązek 
opracowania dla takich 
budynków analizy tech-
nicznej wykonalności i 
ekonomicznej opłacalno-
ści montażu podzielników. 
Wykonanie takich analiz 
zostało zlecone dla wszyst-

kich 12 budynków nie wy-
posażonych dotąd w po-
dzielniki. 

Czy można 
nie montować 
podzielników?

Wytyczne Departa-
mentu Ciepłownictwa są 
jednoznaczne. W budyn-
kach, w których instalacja 
centralnego ogrzewania 
jest wspólna dla lokali z 
uwagi na rozprowadzenie 
ciepła poprzez tzw. piony, 
należy bezwzględnie sto-
sować podzielniki do rozli-
czania kosztów ogrzewania 
poszczególnych mieszkań.

Co z budynkami 
wyposażonymi 
w podzielniki? 

Zgodnie z przepisami 
rozporządzenia nakaza-
no dalsze stosowanie po-
dzielników w budynkach, 
które już zostały w nie wy-
posażone. Tak więc jeżeli 

podzielniki w budynku 
są, to dalej muszą być i w 
oparciu o ich wskazania 
ma następować rozlicza-
nie kosztów ogrzewania. 
W 135 budynkach naszej 
Spółdzielni podzielniki 
elektroniczne zamonto-
wano w latach 2012/2013. 

Ich żywotność to 10 lat. 
Po tym czasie bateria w 
podzielniku może już nie 
działać. Z tego powodu 
Zarząd Spółdzielni podjął 
decyzję o dokonaniu wy-
miany podzielników na 
nowe urządzenia. 

Skazani na podzielniki
W dniu 7 grudnia 2021 r. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa 
wydała rozporządzenie wykonawcze do przepisów ustawy Prawo 
energetyczne, które uregulowało kwestię dalszego funkcjonowania 
podzielników kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych.

Kto nie ma 
podzielników?

Spośród 148 budynków 
wyposażonych w central-
ne ogrzewanie tylko 12 nie 
zostało dotąd wyposażone 
w podzielniki. Jest to 6 bu-
dynków na Os. Korsze, 2 na 
Os. Moniuszki i 4 na Os. 
Sikorskiego. Poniżej po-
równamy koszty budynków 
podobnych i zasilanych z 
tej samej kotłowni. 

„Ci bez podzielników 
też mają zwroty”

Zaliczka na centralne 
ogrzewanie musi być usta-
lona w takiej wysokości, 

żeby naliczone opłaty po-
kryły koszty dostawy ciepła 
w danym budynku. Koszty 
te są w takich budynkach 
wyższe, dlatego zaliczki też 
są większe. To, że miesz-
kańcy budynków bez po-
dzielników mają jakikol-
wiek zwrot nie oznacza, że 
płacą mniej. Porównywać 
należy cały roczny koszt 
ogrzewania w budynku z 
podzielnikami i bez nich. 
Przy prawidłowej pro-
gnozie kosztów, o ile nie 
wystąpią zjawiska nieprze-
widywalne, suma zaliczek 
powinna być wyższa, niż 
koszt ogrzewania. Dlate-

go wystąpi zwrot nadpłaty. 
Pamiętaj! To nie zwrot jest 
istotny ale całość opłat na 
ogrzewanie, które ponoszą 
mieszkańcy w budynkach 
bez podzielników. Dlacze-
go? Bo płacą więcej.

O ile więcej płacą 
mieszkańcy w 
budynkach bez 
podzielników?

Budynki bez podziel-
ników zużywają zdecy-
dowanie więcej ciepła na 
ogrzewanie, niż budynki 
z podzielnikami. Przez to 
koszt ich ogrzewania jest 
też wyższy, niż budynków z 

podzielnikami. Dowodem 
na to są poniższe przykłady 
z naszej Spółdzielni:

Przykład 1. Punktowiec 
20 lokalowy na Os. Mo-
niuszki, ciepło z kotłowni 
KOMEC przy ul. Mazur-
skiej w Kętrzynie. Przed 
wzrostem cen ciepła miesz-
kańcy tego budynku płacili 
więcej średnio o 35 zł mie-
sięcznie / 420 zł rocznie, 
niż budynki z podzielnika-
mi. Po podwyżkach cen cie-
pła z tej kotłowni o ponad 
153% kwota ta wzrośnie do 
90 zł miesięcznie/1 080 zł 
rocznie.

Przykład 2. Punktowiec 
20 lokalowy na Os. Sikor-
skiego, ciepło z kotłowni 
KOMEC przy ul. Rynkowej 
w Kętrzynie. Przed wzro-
stem cen ciepła mieszkańcy 

tego budynku również pła-
cili więcej średnio o 35 zł 
miesięcznie / 420 zł rocz-
nie, niż budynki z podziel-
nikami. Po podwyżkach 
cen ciepła z tej kotłowni o 
ponad 146% mieszkańcy 
tego budynku zapłacą za 
ciepło o 85 zł miesięcz-
nie/1 020 zł rocznie, niż 
w podobnych budynkach z 
podzielnikami.

Średni koszt 
ogrzewania w budynku 
bez podzielników

W Kętrzynie stawki 
opłaty za centralne ogrze-
wanie w budynkach bez 
podzielników sięgają już 
kwoty 6,50 do 6,90 zł/m2. 
Od nowego roku stawki te 
mogą przekroczyć nawet 
8,20 zł/m2. Tymczasem w 

budynkach z podzielni-
kami najniższa stawka to 
4,10 zł/m2.

W Korszach stawki 
opłaty za centralne ogrze-
wanie w budynkach bez 
podzielników przekroczyły 
już kwoty od 9 do ponad 
11 zł/m2. Od nowego roku 
stawki te mogą przekro-
czyć nawet 13,50 zł/m2. W 
budynkach z podzielnika-
mi stawki te wynoszą od 
8,20 do 9,70 zł/m2.

Wniosek
Przy dzisiejszych ce-

nach ciepła konieczne jest 
wyposażenie budynków 
w podzielniki, gdyż tylko 
to ochroni mieszkańców 
przed znacznie wyższymi 
kosztami ogrzewania.

Czy podzielnik się opłaca?
Rosnące ceny ciepła przekonają wkrótce wszystkich do tego, żeby wypo-
sażyć budynki w podzielniki. Dlaczego? Bo to się opłaca! Poniżej prezentu-
jemy przykład tego, o ile więcej płacą mieszkańcy jednego z budynków nie 
wyposażonych w podzielniki.

Podstawa prawna:
1) art. 45a ust. 7 pkt 2 lit. a) oraz ust. 7a pkt 2 ustawy Prawo energetyczne 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385),
2)  rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 07.12.2021 r. 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2273)
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ebok.smpionier.pl

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dedykowane jest wszystkim 
klietom Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie posiadającym 
tytuł prawny do lokalu.

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta umożliwia:
• zapoznanie się z aktualnym saldem w opłatach za lokal
• dostęp do kartoteki lokalu, tj. historii naliczeń, wpłat i rozliczeń,
• zapoznanie się ze szczegółowym wymiarem opłat i czynnikami 

wpływającymi na ten wymiar;
• zapoznanie się z historią odczytów urządzeń 

pomiarowo-rozliczeniowych
• zgłoszenie wniosku o wydanie zaświadczenia
• zgłoszenie ilości osób zamieszkujących w lokalu
• zgłoszenie prośby o wydanie książeczki opłat
• numerem indywidualnego rachunku bankowego 

do wnoszenia opłat za lokal
• zapoznanie się z udostępnianymi na platformie dokumentami, 

w tym regulaminami, protokołami organów Spółdzielni itp.
• zarządzanie wszystkimi posiadanymi lokalami przez jedno konto

Co robimy? 
Co będziemy robić?

W celu obniżenia kosz-
tów dostawy ciepła do bu-
dynków spółdzielczych 
Zarząd opracował program 
działań, które docelowo 
mają jeszcze bardziej zra-
cjonalizować gospodarkę 
cieplną. Obejmuje on różne 
zadania do wykonania, któ-
re kolejno są wprowadzane 
do planu remontów zaso-
bów Spółdzielni.

Wymiana podzielników 
kosztów ogrzewania

Z uwagi na to, iż koń-
czy się dziesięcioletni okres 
eksploatacji dotychczas 
zamontowanych podziel-
ników (okres żywotności 
baterii), zostaną one wymie-
nione na nowe, rejestrujące 
nie tylko zużycie jednostek, 
ale również średnią tempera-
turę w pomieszczeniu. 

Opracowanie 
dokumentacji 
technicznej

Dla każdego lokalu i dla 
każdego budynku zosta-
nie opracowana specjalna 
dokumentacja techniczna. 
Zinwentaryzowane zosta-
ną grzejniki, tzn. Zostanie 
ustalony ich typ, wielkość, 
moc grzewcza itp. Zwery-
 kowane zostaną również 

współczynniki położenia 
lokalu w bryle budynku.

Ograniczenie poboru 
ciepła na klatkach i w 
częściach wspólnych 
budynku

Zamierzamy wyposa-
żyć wszystkie grzejniki na 
klatkach schodowych, w 
suszarniach, pralniach i 
innych częściach wspól-
nych w specjalne zawory 
termostatyczne, w których 
zostanie zaprogramowana 

maksymalna wartość tem-
peratury. Po jej osiągnię-
ciu zawór odetnie ciepło 
do grzejnika, co ograni-
czy pobór ciepła i koszty 
ogrzewania, szczególnie w 
cieplejszym okresie sezonu 
grzewczego. Zawory typu 
instytucjonalnego odporne 
są na wandalizm i nie pod-
legają dowolnej regulacji, 
lecz wymagają uprzedniego 
nastawienia właściwej tem-
peratury.

Montaż ciepłomierzy 
w każdym budynku

Budynki zasilane z 
tzw. indywidualnego wę-
zła cieplnego posiadają już 
ciepłomierze, na podstawie 
których określa się ilość 
ciepła dostarczaną na cele 
ogrzewania. W budynkach 
podłączonych do węzłów 
grupowych ciepłomierze są 
obecnie stopniowo monto-
wane. Umożliwi to jeszcze 
bardziej sprawiedliwy po-
dział kosztów ogrzewania 
i jest zgodne z przepisami 
Prawa energetycznego.

Montaż zaworów 
podpionowych na 
cyrkulacji ciepłej wody

Systematycznie kolej-
ne budynki są wyposażane 
w specjalne zawory, które 
regulują zarówno tempe-
raturę, jak i ilość przepły-
wającej w cyrkulacji wody, 
dzięki czemu ogranicza się 
koszt podgrzania wody. 
Zbędne też stają się dodat-
kowe pompy wspomagają-
ce obieg ciepłej wody. In-
stalacja zaczyna pracować 
samodzielnie dzięki moż-
liwości jej odpowiedniego 
wyregulowania.

Montaż zaworów 
ograniczających 
przepływ ciepła przez 
grzejniki rurowe (tzw. 
świece)

Mieszkańcy często skar-
żą się na przegrzewanie ła-
zienek, w których znajdują 
się grzejniki rurowe (świe-
ce). Te specjalne zawory 
umożliwiają ograniczenie 
dopływu ciepła w taki spo-

sób, by nie utracić komfor-
tu cieplnego, a jednocześnie 
zabezpieczyć lokale przed 
przegrzewaniem.

Wymiana zaworów 
przygrzejnikowych 
w lokalach

Dotychczas zainsta-
lowane przy grzejnikach 
zawory powoli zbliżają się 
do kresu swojej technicz-
nej sprawności. Ich montaż 
nastąpił w większości bu-
dynków ponad 25 lat temu. 
Dzisiejsze wymagania prze-
pisów nakładają obowią-
zek stosowania zaworów z 
głowicami termostatycz-
nymi zapewniającymi, by 
w każdym lokalu tempe-
ratura pomieszczenia nie 
była niższa, niż 16 °C. Ma 
to chronić mieszkańców 
lokali sąsiednich przed wy-
chładzaniem lokali wskutek 
nadmiernego oszczędza-
nia. Zadanie to jest bardzo 
kosztowne i będzie realizo-
wane sukcesywnie w kolej-
nych latach.

Ponowne 
termomodernizacje 
budynków

Najstarsze docieplenia 
budynków w naszej Spół-
dzielni wykonano ponad 
20 lat temu. W tym czasie 
zmieniła się zarówno tech-
nologia i parametry mate-
riałów izolacyjnych takich 
jak styropian, jak również 
wymagana przepisami gru-
bość takiego docieplenia. 
Tym samym nadchodzą 
lata, w których zmuszeni 
będziemy do ponowne-
go dokonania docieplenia 
niektórych budynków, co 
zdecydowanie poprawi ich 
właściwości cieplne i ogra-
niczy ilość ciepła potrzeb-
ną do ogrzania lokali. Jest 
to jednak zadanie niezwy-
kle kosztowne, w związku 
z czym będzie wymagało 
rozłożenia jego realizacji w 
czasie, bądź zwiększenia w 
danym budynku wysokości 
stawki odpisu na fundusz 
remontowy.

Jak oszczędzać ciepło w naszych blokach?
Rosnące ceny ciepła sprawiają, że coraz częściej 
zmuszeni jesteśmy zadawać sobie to pytanie. 
Co zrobić, żeby ograniczyć do minimum koszty 
ogrzewania i podgrzania wody?
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Pomoc 
dla wybrańców

Tymczasem rząd za-
czął udzielać wsparcia 
tylko wybranym grupom 
obywateli, jak np. osobom 
ogrzewającym swoje domy 
i mieszkania gazem ziem-
nym (ochrona taryfowa od 
stycznia 2022 r.), a następ-
nie węglem (dodatek wę-
glowy). To była oczywista 
niesprawiedliwość. Rząd 
pozostawał jednak głu-
chy na wołanie o pomoc 
mieszkańców kraju, któ-
rym ciepło dostarczają  r-
my ciepłownicze. Zasłaniał 
się rzekomo niezgodnością 
takiej pomocy z prawem 
unijnym. Projekt ustawy 
mającej pomóc Spółdziel-
com od lutego leżał tym-
czasem dalej w Sejmie. W 
dniu 25 czerwca Zarząd 
uczestniczył w spotkaniu 
z eurodeputowanym Lesz-
kiem Millerem, którego 
przekonano do wystąpienia 
do Komisji Europejskiej 
z zapytaniem, czy pomoc 

Spółdzielcom jest rzeczy-
wiście niezgodna z prawem 
Unii Europejskiej. W spra-
wie interweniował również 
eurodeputowany Jerzy Bu-
zek. Komisja Europejska 
jednoznacznie wskazała, że 
rząd może udzielić wspar-
cia wszystkim gospodar-
stwom domowym, także 
tym korzystającym z sieci 
ciepłowniczych.

Apel mieszkańców 
Reszla przynosi skutek

Zarząd zainicjował 
zbieranie podpisów miesz-
kańców Reszla pod drama-
tycznym apelem o pomoc. 
Przesłano go przedstawi-
cielom rządu i parlamen-
tarzystom. Zainteresowały 
się nim również media. 
W dniu 5 sierpnia stacja 
TVN24 zrealizowała mate-
riał na żywo z Reszla i wie-
lu innych miast, w którym 
opłaty za ciepło drastycznie 
wzrosły. Tego samego dnia 
Minister Klimatu i Środo-
wiska, Pani Anna Moskwa, 

zwołała konferencję pra-
sową, na której ogłosiła, 
że mieszkańcy budynków 
ogrzewanych ciepłem sys-
temowym uzyskają jednak 
wsparcie. Projektu stosow-
nej ustawy jednak nie było. 
Zarząd dalej uczestniczył 
w spotkaniach z parlamen-
tarzystami w celu zwróce-
nia ich uwagi na problem 
dotyczący nie tylko miesz-
kańców Reszla, ale również 
Kętrzyna i Korsz. Spotka-
nie takie miało miejsce 
18 sierpnia. W dniu 
20 sierpnia telewizja Polsat 
News poprosiła Prezesa Ar-
kadiusza Książka o komen-
tarz w sprawie cen ciepła. 
Projekt ustawy ujrzał świa-
tło dzienne dopiero pod 
koniec sierpnia. Sejm ma 
się nim zając na początku 
września. Czy i jaką po-
moc uzyskają odbiorcy cie-
pła systemowego? Istnieje 
obawa, że przygotowana w 
pośpiechu ustawa może nie 
objąć wsparciem dużej gru-
py mieszkańców.

Apel mieszkańców – 
skuteczne zwrócenie 
uwagi rządu

Dzięki wspólnej akcji mieszkańców Reszla, Zarządu naszej i wielu 
innych Spółdzielni zrzeszonych w Związku Rewizyjnym Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP, udało się zwrócić uwagę rządu na problem braku 
wsparcia dla odbiorców ciepła systemowego, czyli ciepła 
z zewnętrznych ciepłowni.

Czy wiesz kto przetwarza 
twoje dane osobowe?

Podczas spotkań organi-
zowanych przez jedno z lo-
kalnych stowarzyszeń zbie-
rano podpisy pod petycją o 
zwołanie Walnego Zgroma-
dzenia. Pozyskano wówczas 
szereg danych osobowych 
takich jak nazwiska, adre-
sy zamieszkania i numery 

PESEL członków Spółdziel-
ni. Żadne z tych danych 
osobowych nie tra  ły do 
Spółdzielni, dlatego Spół-
dzielnia nie odpowiada za 
ich niezgodne z prawem 
wykorzystanie.

Drodzy członkowie, za-
interesujcie się tym, co się 

dzieje z Waszymi danymi 
osobowymi. Zażądajcie 
zaprzestania ich przecho-
wywania i przetwarzania. 
W przeciwnym razie Wa-
sze dane mogą zostać uży-
te do celów niezgodnych 
z prawem.

Polsat News, fragment programu 
"Nowy Dzień" z dn. 20.08.2022

Wzrosty cen ciepła 
w przeciągu 12 miesięcy:

Reszel 183%
Kętrzyn 150%
Korsze 200%
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132,08 m2
ul. Wojska 
Polskiego 2
handel/usługi

66,60 m2
ul. Mazurska 7
handel/usługi

79,51 m2
ul. Mazurska 7
handel/usługi

72,60 m2
ul. Królowej 
Jadwigi 9
usługi/magazyn

61,95 m2
ul. Obrońców
Westerplatte 20A
magazyn

6,80 m2
ul. Różana 6A
usługi/magazyn

Wolne lokale
Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Pionier” 
w Kętrzynie oferuje najem 
niżej wymienionych lokali. 

Szczegółowe informacje na temat lokali 
znajdują się w załączniku nr 1 do ogłosze-
nia opublikowanym na stronie internetowej 
www.smpionier.pl i można je uzyskać w biu-
rze Spółdzielni przy ul. Daszyńskiego 23 w 
Kętrzynie (tel. 89/751-74-56).

Oczekiwana minimalna stawka czynszu ze 
względu na rodzaj działalności:

20 zł/m2 – handel/usługi,
10 zł/m2 – magazyn.

Oferty należy składać na formularzu, którego 
wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia, w 
sekretariacie Spółdzielni w Kętrzynie przy ul. 
Daszyńskiego 23, pok. 13. Wysokość kaucji za-
bezpieczającej roszczenia wynajmującego wy-
nosi dwukrotność miesięcznej stawki czynszu 
brutto. Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 
3 do ogłoszenia. Wzór umowy należy zaparafo-
wać i dołączyć do złożonej oferty.

Oferta powinna być sporządzona w języku pol-
skim, opatrzona datą jej sporządzenia i czytel-
nym podpisem oferenta lub osoby działającej w 
jego imieniu. Oferta powinna zawierać w szcze-
gólności:
- oferowaną stawkę netto miesięcznego czyn-

szu najmu,
- proponowany okres trwania najmu,
- zaparafowane istotne postanowienia umowy 

najmu lokalu,
- zobowiązanie do wniesienia kaucji zabezpie-

czającej roszczenia wynajmującego wobec 
najemcy,

- ewentualne pełnomocnictwa do działania w 
imieniu oferenta,

- wskazanie rodzaju działalności, która ma być 
prowadzona w lokalu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobod-
nego wyboru najemcy.

261,58 m2
ul. Wojska 
Polskiego 23
magazyn

97,50 m2
ul. Wojska 
Polskiego 2
usługi

179,90 m2
ul. Wojska 
Polskiego 2
magazyn

69,30 m2
ul. Wojska 
Polskiego 2
magazyn

107,00 m2
ul. Wojska 
Polskiego 2
handel

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Pionier” w Kętrzynie
ul. Ignacego Daszyńskiego 23, 11-400 Kętrzyn

tel. 89 751 74 50
sekretariat@smpionier.pl

Godziny pracy
poniedziałek 7:00 – 16:00

wtorek – piątek 7:00 – 15:00

Administracje Osiedli
Osiedle Piastowskie
ul. Władysława Łokietka 29 89 751 74 78
Osiedle Sikorskiego
ul. Obrońców Westerplatte 20 A 89 751 74 77
Osiedle Moniuszki
ul. Ignacego Daszyńskiego 23 89 751 74 75
Osiedle Korsze
ul. Stanisława Reymonta 5 (klatka III)
środa 10:00- 12:00 89 751 74 79
Osiedle Reszel
ul. Łąkowa 2
poniedziałek 10:00 – 12:00 89 751 74 79

Kontakt w sprawie:
Wyodrębnienia lokali 89 751 74 54
Sprawy członkowskie, najem lokali 89 751 74 56
Opłaty za lokale
mieszkalne i użytkowe 89 751 74 65
 89 751 74 66
Rozliczenia centralnego ogrzewania 89 751 74 73
Rozliczenia wody, podgrzania wody i gazu   89 751 74 72
Zadłużenia w opłatach 89 751 74 67
Telewizja KTK 536 907 555

Pogotowie Techniczne
Elektryczne 791 009 112
Hydrauliczne 791 009 113

Dane kontaktowe
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Kolory, zapachy, wy-
myślne kompozycje i 
dodatki pełne smaku to 
główne cechy „zielonych 
zakątków”, które możemy 
zobaczyć na osiedlach. Ko-
misja konkursowa co roku 
ma twardy orzech do zgry-
zienia, ponieważ balko-
ny i rabaty mieszkańców 

spółdzielczych osiedlu po 
prostu olśniewają swoją 
pomysłowością. Miejsca są 
jednak tylko trzy. W tym 
roku w kategorii balkon 
pierwsze miejsce zdobył 
Stanisław Pietranis z ulicy 
Moniuszki, kolejne lokaty 
zajęły panie Danuta Boja-
runiec z ulicy Kołobrze-

skiej i Danuta Paderewska 
z ulicy Różanej. W tej kate-
gorii wyróżniono balkony 
Janiny Mielcarek z ulicy Ró-
żanej i Urszuli Kuleszko z 
ulicy Ogrodowej w  Reszlu.

W kategorii rabata 
również nagrodzono pięć 
osób. Tu bezkonkurencyj-
nie posiadaczami najpięk-

niejszych mini ogródków 
przed blokami okazali się 
mieszkańcy osiedla Sikor-
skiego. Pierwsze miejsce po-
wędrowało do Albiny Gryk 
z ulicy Różanej, drugie do 
Grażyny Mańkowskiej z ul. 
Uroczej, a trzecie do Teresy 
Lewkowicz z ul. Różanej. 
Wyróżnienia otrzymali 

Zbigniew Czerniawski z 
ul. Uroczej i Maria Miksz-
to w ul. Kołobrzeskiej.

Serdecznie gratulu-
jemy zarówno nagro-
dzonym, jak i wszystkim 
uczestnikom konkursu za-
aganżowanym  w poprawę 
estetyki naszych osiedli.

Od kilku lat 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 
„Pionier” organizuje 

konkurs „Zielony 
Zakątek”. Każdego 

roku nagradzani 
są mieszkańcy 

spółdzielczych osiedli 
- autorzy najpiękniej 
zagospodarowanych 

balkonów i rabat.

BALKON - 1. miejsce - Stanisław Pietranis

RABATA - 1. miejsce - Albina Gryk

BALKON - 2. miejsce - Danuta Bojaruniec

RABATA - 2. miejsce - Grażyna Mańkowska

BALKON - wyróżnienie - Janina Mielcarek

BALKON - wyróżnienie - Zbigniew Czerniawski

BALKON - 3. miejsce - Danuta Paderewska

RABATA - 3. miejsce -  Teresa Lewkowicz

BALKON - wyróżnienie - Urszula Kuleszo

BALKON - wyróżnienie - Maria Mikszto


