
 
Wstęp 

W związku z licznymi pytaniami ze strony mieszkańców na tematy związane z działalnością Spółdzielni, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Lesznie przekazuje mieszkańcom Spółdzielni Biuletyn, który winien spełniać rolę informatora w zakresie szeroko pojętej działalności statutowej, ekonomicznej i kulturalnej. Biuletyn 
ukazywać się będzie dwa razy w roku, a redaktorzy będą starali się zamieszczać zagadnienia, którymi zajmuje się i zajmować się będzie w przyszłości Rada Nadzorcza i Zarząd LSM. Przekazywane in-
formacje dotyczyć będą kondycji finansowej Spółdzielni, zmian organizacyjnych i działalności kulturalnej. Mamy nadzieję, że przekazywanie informacji mieszkańcom Spółdzielni w tej formie, niezależnie 
od Walnego Zgromadzenia Członków, spotkań z mieszkańcami i dyżurów radnych, pozwoli być bardziej zorientowanym w funkcjonowaniu Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie. 

Wiesław Marusza 
 
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego oraz nadchodzącym czasem waka-
cji letnich, pragniemy zapoznać Państwa z planem zajęć, imprez i zabaw przygotowanych przez 
Klub „Kwadrat” dla dzieci w lipcu 2015 roku. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci 
do udziału w zajęciach. Wakacyjne zajęcia w Klubie prowadzone są nieodpłatnie. 
Plan wakacyjnych otwartych zajęć dla dzieci na sierpień 2015 roku zostanie ustalony 
i wywieszony w terminie późniejszym w „Klubie Kwadrat”, a także w siedzibie Spółdzielni oraz 
na jej stronie internetowej. 
 

 
 
Dzięki współpracy z Wydziałem Kultury Miasta Leszna Klub „Kwadrat” otrzymuje dotacje finan-
sowe do organizowanych imprez. 

 
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie 
przypomina o WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW, 

które odbędzie się 
29 czerwca 2015 roku o godz. 17:00 

w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie przy ul. Bolesława Chrobrego 3a. 
Prosimy o zabrane ze sobą dowodów osobistych. 

 
 

  

  

  

  

 



Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Lesznie za 2014 r. 

 
Rada Nadzorcza Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie składa sprawozdanie 
z działalności za rok 2014. Przedmiotowe sprawozdanie zawiera najważniejsze wydarzenia 
oraz zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza oraz jej Komisje. 
 
Miniony rok był zróżnicowany, zwłaszcza w sferze organizacyjnej.  
Od początku roku 2014 Rada Nadzorcza pracowała w 11-osobowym składzie: 

▪ Paweł Ciesielski  Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
▪ Jan Czajka   Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
▪ Krzysztof Rosik  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
▪ Wiesław Marusza  Sekretarz Rady Nadzorczej, 
▪ Tadeusz Rogoziński  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
▪ Janina Hoffmann  Członek Komisji Rewizyjnej, 
▪ Włodzimierz Nawrocki Członek Komisji Rewizyjnej, 
▪ Rafał Kazubek  Członek Rady Nadzorczej, 
▪ Wojciech Lewandowski Członek Rady Nadzorczej, 
▪ Stanisław Mateńko  Członek Rady Nadzorczej, 
▪ Waldemar Wojtkowiak Członek Rady Nadzorczej. 

 
W 2014 roku pracowała komisja czasowa: ds. Spraw umów obowiązujących w Spółdzielni. 
 
Rada Nadzorcza Uchwałą nr 5/2014 z dnia 31.01.2014 r. odwołała z pełnienia funkcji Prezesa 
Zarządu LSM Panią Edwardę Myślicką. Z dniem 01.04.2014r. do czasowego pełnienia ww. 
funkcji został oddelegowany członek Rady Nadzorczej Pan Wojciech Lewandowski. W czerwcu 
minionego roku na Walnym Zgromadzeniu Członków LSM na wniosek 15-osobowej grupy 
członków rozpatrzono wniosek o odwołanie Rady Nadzorczej. W wyniku głosowania odwołano 
4 członków Rady. Od dnia 26.06.2014 r. Rada Nadzorcza pracowała w 6 osobowym składzie. 
 
Rada Nadzorcza kierowała się troską o zapewnienie Spółdzielni właściwego funkcjonowania. 
Mimo zmniejszonego składu osobowego, sprawowała prawidłowo funkcje kontrolne i nadzoru 
nad całokształtem działalności Spółdzielni, działając w oparciu i zgodnie z Ustawą Prawo spół-
dzielcze oraz Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Wymagało to zwiększonej aktywności 
poszczególnych członków. 
Systematycznie odbywały się: 

• posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej, 
• posiedzenia plenarne, 
• posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 
• spotkania z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości mieszkalnych, 
• dyżury członków Rady Nadzorczej. 

 
Ponadto członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli jako obserwatorzy w pracach komisji prze-
targowych oraz brali czynny udział w wizjach lokalnych dotyczących spraw spornych, przepro-
wadzanych na prośbę mieszkańców na poszczególnych nieruchomościach. 
Średnia frekwencja z posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej wynosiła 95,7%, co świadczy 
o zaangażowaniu radnych. 
 
Rada Nadzorcza realizowała założenia planu w oparciu o informacje przedłożone przez Zarząd 
i pracowników Spółdzielni. Rada pełniła dyżury w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, na 
których przyjęła 11 członków Spółdzielni i rozpatrzyła 27 zgłoszonych spraw. Przedmiotowe 
sprawy omawiane były na plenarnych posiedzeniach Rady z udziałem członków Zarządu. 
Zainteresowani członkowie otrzymali stosowne wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące przedsta-
wianych Radzie zagadnień. 
 
Następną formą kontaktów z mieszkańcami były spotkania członków Rady. Odbyło się sześć 
spotkań z mieszkańcami 26 nieruchomości, stanowiących ogół zasobów Spółdzielni. Uwagi 
i wnioski złożone przez mieszkańców na powyższych spotkaniach, zostały skierowane do Za-
rządu Spółdzielni w celu ich realizacji. 
 
Prezydium Rady Nadzorczej, w roku ubiegłym zajmowało się: 

• ustaleniem porządku obrad posiedzeń plenarnych, 
• opracowaniem projektu planu pracy Rady Nadzorczej na 2014r., 
• opiniowaniem wniosków i propozycji zgłaszanych przez Zarząd Spółdzielni, 
• wysłuchiwaniem informacji Zarządu LSM o planach finansowo-gospodarczych oraz 

planach remontów, zmianach opłat, przetargach, zmianach personalnych. 
 
Rada Nadzorcza na 18 plenarnych posiedzeniach zajmowała się między innymi: 

• analizą kwartalną i roczną z działalności finansowej Spółdzielni, 
• zatwierdzeniem stawek opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże, 
• przygotowaniem do Walnego Zgromadzenia Członków LSM, 
• zatwierdzaniem zmian w strukturze organizacyjnej Spółdzielni, 
• analizą realizacji planów finansowo-gospodarczych i planów remontów, 
• wyborem biegłego rewidenta, 
• uchwalaniem zmian w regulaminach zgłoszonych przez Zarząd. 

 
Rada Nadzorcza pracowała zgodnie z założeniami planu oraz na bieżąco rozpatrywała pisma 
mieszkańców Spółdzielni. Rada zleciła Zarządowi Spółdzielni przeprowadzanie sukcesywnych 
rozmów z zalegającymi osobami, a pracownicy zobowiązani są do pomocy w wypełnianiu 
dokumentów i wniosków na dotacje z Urzędu Miasta dla osób spełniających kryteria. Działania 
te spowodowały obniżenie wskaźnika zadłużeń w opłatach, w stosunku do 2013 roku. Wskaź-
nik ten zmalał z 8,12% do 7,52% w 2014 roku. 
 
Rada Nadzorcza omawiając wszystkie ważniejsze zagadnienia podejmuje Uchwały, które sta-
nowią wytyczne do pracy tak dla Rady, jak i Zarządu Spółdzielni. 
 
W 2014 roku podjęto 35 Uchwał, które dotyczyły między innymi: 

• zatwierdzenia Regulaminu najmu lokali użytkowych, 
• zatwierdzenia Regulaminu ustanawiania prawa odrębnej własności lokali mieszkal-

nych, 
• zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Leszczyńskiej Spółdziel-

ni Mieszkaniowej w Lesznie, 

• przyjęcia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok, 
• odwołania Prezesa Zarządu Spółdzielni, 
• wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 

Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie, 
• zatwierdzenia schematu organizacyjnego LSM, 
• przyjęcia planu finansowo-gospodarczego gospodarki zasobami mieszkaniowymi, fun-

duszu remontowego i działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej na 2015 rok, 
• przyjęcia planu inwestycyjnego na 2015 rok, 
• zatwierdzenia stawek opłat za lokale mieszkalne i garaże na 2015 rok, 
• wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2014 rok. 

 
Rada Nadzorcza kilkakrotnie podejmowała także Uchwały w sprawie określenia zasad sprzeda-
ży działki gruntowej w użytkowaniu wieczystym i budynku stanowiącego odrębny przedmiot 
własności, położonego w Lesznie przy ul. Grunwaldzkiej 1a. W 2014 roku czterokrotnie ogła-
szano przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. 
 
Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy na rok 2014 rozpatrując 
i analizując: 
 

• problematykę zadłużeń na lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz windykację należ-
ności, 

• zatrudnienie i fundusz płac, 
• postępowania przetargowe, 
• koszty działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej w Klubie „Kwadrat”, 
• koszty i dochody z lokali użytkowych. 

 
Ponadto Komisja opiniowała analizy kwartalne oraz roczną analizę z działalności Spółdzielni, 
plan finansowo-gospodarczy, plan remontów, zajmowała się również kontrolą gospodarki 
magazynowej i transportowej. 
 
Komisja Rewizyjna współpracowała z Zarządem oraz z pracownikami Spółdzielni. Swoje opinie 
na temat omawianych zagadnień przedstawiała na plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej. 
Wiele wysiłku włożyły pozostałe Komisje Rady Nadzorczej, dokonując olbrzymiej pracy 
w aktualizację regulaminów, w szczególności Komisja ds. umów obowiązujących w Spółdzielni, 
która pracowała nad zasadnością ich zawierania mając na uwadze stawki rynkowe. 
 
Rada Nadzorcza na posiedzeniach plenarnych zapoznawała się ze zgłoszonymi przez Komisje 
wnioskami i propozycjami, przekazując je Zarządowi do realizacji. W posiedzeniach plenar-
nych, Prezydiach i w pracach Komisji uczestniczyli zawsze członkowie Zarządu oraz pracownicy 
Spółdzielni, zaproszeni w celu zreferowania danego zagadnienia, co umożliwiało podejmowa-
nie trafnych Uchwał. 
 
Kończąc sprawozdanie pragniemy również zwrócić uwagę na współpracę z Zarządem Spół-
dzielni, która układała się poprawnie. Prezes Wojciech Lewandowski i Wiceprezes Kazimierz 
Pazoła w sposób rzetelny informowali Radę o poczynaniach Zarządu we wszystkich dziedzinach 
działalności. Rada podjęła merytoryczną współpracę z Zarządem, w wyniku czego osiągnięto 
dobry wynik gospodarczy i finansowy, potwierdzony pozytywną opinią Biegłego Rewidenta 
dotyczącą badania sprawozdania finansowego za 2014 rok. Zawiera ono ocenę działalności 
LSM i stawia w dobrym świetle Radę Nadzorczą, Zarząd oraz pracowników Spółdzielni, nie 
widzi zagrożenia dla płynności finansowej oraz dla kontynuowania działalności gospodarczej 
w 2015 roku. 
 
Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu, a Rada Nadzor-
cza podziela przytoczony wniosek. 
Na zakończenie sprawozdania należałoby zaznaczyć, że zawierało ono najważniejsze sprawy, 
którymi zajmowała się Rada Nadzorcza. Szczegóły pracy Rady są zawarte w protokołach 
z posiedzeń. 
Rada Nadzorcza w swojej działalności kieruje się dobrem Spółdzielni, podejmowane przedsię-
wzięcia zmierzają do umocowania ekonomicznego Spółdzielni, utrzymania w należytym stanie 
substancji mieszkaniowej oraz estetycznego wyglądu Naszych osiedli. 
 
W grudniu 2014 roku Rada Nadzorcza Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie ogło-
siła konkurs na Prezesa Zarządu, zgodnie z regulacjami zawartymi w regulaminie wyboru, 
zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej nr 35/2014 z dnia 03.12.2014 r. W wyniku konkursu 
wyłoniono Prezesa Zarządu Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie w osobie Pani 
Sławomiry Dratwy, która piastuje ww. stanowisko od dnia 09.01.2015 r. 
Rada Nadzorcza wierzy, że zmiana Prezesa Spółdzielni była dobrym wyborem i przyczyni się do 
sprawnego funkcjonowania Spółdzielni w następnych latach. 

 
Leszno, dnia 20 maja 2015 r. 

 
Rada Nadzorcza Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie 

 
 
Rada Nadzorcza Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie przypomina wszystkim 
mieszkańcom Naszej Spółdzielni, że w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca pełniony jest 
dyżur członka Rady. W godzinach od 15:00 do 17:00 oczekujemy Państwa w siedzibie Spół-
dzielni w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46. 
 
Masz uwagi do pracy Rady bądź pomysł, jak poprawić wizerunek Spółdzielni? 
Co jeszcze możemy zmienić w Twoim miejscu zamieszkania lub na Twojej nieruchomości? 
Podziel się swoimi spostrzeżeniami! 
 
Dyżury członków Rady: 
 

06.07.2015 r. - Wiesław Marusza, 
03.08.2015 r. - Janina Hoffmann, 
07.09.2015 r. - Grzegorz Rusiecki, 
05.10.2015 r. - Włodzimierz Nawrocki, 
09.11.2015 r. - Włodzimierz Nawrocki, 
07.12.2015 r. - Paweł Ciesielski. 



Przedstawiamy Państwu informację zawierającą sprawozdanie Zarządu Leszczyńskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Lesznie za 2014 rok. Pragniemy zwrócić uwagę na kilka najważniej-
szych wniosków z niego płynących. 
 
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa istnieje od 1902 roku. W swojej 112-letniej historii 
kilkakrotnie zmieniała nazwę, obecna nazwa obowiązuje od 1979 roku. Spółdzielnia jest jed-
nostką eksploatacyjną, nie prowadzącą działalności inwestycyjnej w zakresie budowy nowych 
obiektów i ogranicza się głównie do działalności remontowo-konserwacyjnej w celu utrzyma-
nia jej zasobów w stanie niepogorszonym. 
 
Na dzień 01.01.2014 r. bieżącą działalnością Spółdzielni kierował Zarząd w składzie: 

▪ Prezes Zarządu – Edwarda Myślicka, 
▪ Zastępca Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych – Kazimierz Pazoła. 

Z dniem 31.01.2014 r. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2014, Pani Edwarda Myślicka została 
odwołana z funkcji Prezesa Zarządu. Z dniem 01.04.2014 r. Rada Nadzorcza wyznaczyła członka 
Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Lewandowskiego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa 
Zarządu. Swoją funkcję sprawował on do dnia 06.01.2015 r. Od dnia 09.01.2015r. Prezesem 
Zarządu Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie jest Pani Sławomira Dratwa. 
Średnioroczne zatrudnienie w Spółdzielni za 2014 rok wyniosło 78,57 etatu, tj. 99,46% wyko-
nania założeń planowych (w roku 2013 – 79,90 etatu). Obecnie zatrudnienie w Spółdzielni 
zmalało i na dzień dzisiejszy wynosi 77 etatów. 
 
Do stałych zagadnień rozpatrywanych przez Zarząd należały sprawy członkowsko–
mieszkaniowe, analiza ekonomiczna, monitoring i ocena wyników gospodarczo-finansowych 
Spółdzielni. Rozpatrywane były również zagadnienia w zakresie remontów i konserwacji zaso-
bów Spółdzielni, zadłużeń w opłatach za mieszkania i lokale, spraw pracowniczych i socjalnych 
oraz w wielu innych, wyżej niewymienionych. 
 
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od 2007 roku prowadzi odrębnie 
dla każdej nieruchomości: 

▪ ewidencję i rozliczanie przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
lokali oraz nieruchomości wspólnych, 

▪ ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego, uwzględniającą wszystkie 
wpływy i wydatki tych nieruchomości. 

 
I. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 
1. Zasoby Spółdzielni 

Na dzień 31.12.2014 r. Spółdzielnia zarządzała: 
a) 159 budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 280.266,24 m

2
, 

w której znajdowało się: 
▪ 4343 lokali mieszkalnych o statusie spółdzielczego 

prawa do lokalu o powierzchni użytkowej 209.597,80 m
2
, 

▪ 1313 lokali mieszkalnych stanowiących odrębną 
własność o powierzchni użytkowej 66.906,30 m

2
, 

▪ 46 lokali użytkowych na wynajem o pow. użytkowej 3.592,54 m
2
, 

▪ 3 lokale na potrzeby spółdzielni 169,60 m
2
, 

b) 21 budynkami użytkowymi o łącznej powierzchni 15.658,80 m
2
, 

w których znajdowało się: 
▪ 95 lokali użytkowych na wynajem o pow. użytkowej 12.300,80 m

2
, 

▪ 9 lokali na potrzeby Spółdzielni, tj. administracji ogólnej, 
administracji osiedla oraz klubów osiedlowych o pow. 2.518,90 m

2
, 

▪ pomieszczenia techniczne 839,10 m
2
, 

c) 537 boksami garażowymi o powierzchni 8.302,20 m
2
, 

w tym: 29 garaży stanowiących odrębną własność 449,80 m
2
. 

Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa na dzień 31 grudnia 2014 roku zrzeszała ogółem 5286 
członków. 

Na dzień 31.12.2014 roku zmieniła się struktura praw do lokali mieszkalnych, gdyż na ogólną 
liczbę 5656 lokali mieszkalnych zajmowanych było: 
a) na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  – 4245 mieszkań, 

tj. 75,1% ogółu mieszkań (w roku 2013: 4254 mieszkań, tj. 75,2% ogółu), 
b) na zasadzie lokatorskiego prawa do lokalu – 98 mieszkań, 

tj. 1,7% ogółu mieszkań (w roku 2013: 104 mieszkania, tj. 1,8 % ogółu), 
c) na prawie pełnej własności – 1313 mieszkań, 

tj. 23,2% ogółu mieszkań (w roku 2013: 1298 mieszkań, tj. 23,0% ogółu). 
 
2. Gospodarka remontowa 
Prowadzona była zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą planem remontów opartym 
o stosowne regulaminy wewnętrzne. 
W ramach planowych robót remontowych dokonano między innymi: 

• wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 641 sztuk, 
• remontu posadzek w 745 pomieszczeniach, 
• remontu dachów o powierzchni 2.902 m², 
• remontu chodników i pieszojezdni 2.895,5 m², 
• remontu balkonów 14 sztuk. 

Poza tym wykonano szereg innych robót remontowych, takich jak: remont instalacji zimnej 
i ciepłej wody, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej, remont placów zabaw, 
remont dźwigów osobowych w budynkach wysokich oraz malowanie klatek schodowych. 
 
3. Windykacja należności 
Zaległości mieszkańców z tytułu wnoszenia opłat za lokale mieszkalne i garaże na dzień 
31.12.2014 roku wyniosły: 2.079.790,26 zł. Wskaźnik zaległości liczony w stosunku do naliczeń 
rocznych uległ zmniejszeniu z 8,06% w roku 2013, do 7,45% w roku 2014. 
Dążąc do poprawy sytuacji w tym zakresie w 2014 roku: 

• wysłano 1436 wezwań do zapłaty, 
• poproszono na rozmowy 315 osób zalegających z opłatami, 
• skierowano na drogę sądową 148 zalegających z opłatami za mieszkania i garaże, 
• skierowano 102 sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, 
• zawarto z 19 osobami porozumienia na odpracowanie długu. 

Zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych oraz dzierżaw gruntów na dzień 31.12.2014 roku 
wyniosły 266.903,69 zł i są wyższe w porównaniu ze stanem na koniec 2013 r. o 45.969,88 zł. 
Wzrósł tym samym wskaźnik zaległości liczony w stosunku do naliczeń rocznych z 7,15% 
w 2013 roku, do 8,88% w 2014 roku. 

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej otrzymywały dodatki mieszkaniowe. 
W 2014 roku Urząd Miasta Leszna przekazał z tego tytułu kwotę w wysokości 464.743,52 zł 
(w 2013 r. – 501.448,49 zł). W miesiącu grudniu 2014 roku z dodatku korzystały 223 gospodar-
stwa domowe (w grudniu 2013 r. – 221 osób). 
 
4. Administracja Osiedla 
Przy Administracji Osiedla działa zespół konserwatorów. Zespół ten wykonywał niezbędne 
roboty konserwacyjne, usługi dla ludności, a przede wszystkim usuwał na bieżąco powstałe 
awarie i usterki. W 2014 roku przyjęto wg rejestru 9184 zgłoszeń awarii i usterek. W zależności 
od stopnia pilności, zgłoszone usterki usuwane były w terminie od 1 do 2 dni. Ponadto pełnio-
ne były całodobowe dyżury w Administracji Osiedla w celu usuwania lub zabezpieczenia po-
wstałych awarii. 
Konserwację i utrzymywanie terenów zieleni na 27,76 ha wg nowych pomiarów dokonywała 
grupa pracowników zespołu konserwacji oraz dwie jednostki zewnętrzne wyłonione w drodze 
przetargu. Na terenach zielonych Spółdzielni dokonano nasadzeń drzew i krzewów. Przyczyną 
były wypadnięcia, wysuszenia oraz występujący wandalizm. Przystąpiono do modernizacji 
placów zabaw, dostosowując je do wymaganych warunków technicznych, jakim powinna 
odpowiadać mała architektura. 
 
II. Termomodernizacja 
Spółdzielnia na 159 budynków dociepliła 139 budynków. Pozostałe 20 nie podlega ociepleniu, 
ponieważ spełniają przyjęte normy. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował docieple-
nie ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach, 
wymianę stolarki drzwiowej do budynków oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody. Termomodernizację budynków mieszkalnych całkowicie zakończono 
w 2013 roku. Informacyjnie podaje się, że na dzień 31.12.2014 roku Spółdzielnia posiadała 
zobowiązania z tytułu kredytów bankowych w wysokości 15.626.910,75 zł, zaciągniętych na 
zrealizowane docieplenia budynków mieszkalnych. 
 
III. Działalność społeczno-oświatowa i kulturalna 
Klub „Kwadrat” - od dnia 1 października 2010 roku stanowi podstawową bazę działalności 
społecznej, oświatowej i kulturalnej Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Klub organizuje 
czas wolny dzieciom i młodzieży, rozwija ich zainteresowania artystyczne. 
Przy Klubie działają następujące sekcje i zespoły: 

• Zespół wokalny „Square” i sekcja wokalna, 
• Młodzieżowa Sekcja Plastyczna i Dziecięca Sekcja Plastyczna, 
• Zespół taneczno–baletowy „Puenta”, 
• Teatr Mały i Duży Kwadrat, 
• Modelarnia Szkutnicza, 
• Sekcja gry w karty dla dorosłych, 
• Gimnastyka +40 i +50, 
• Sekcja Hatha-Joga. 

Przy Spółdzielni działa również „Koło Wędkarskie,” które ma swoją siedzibę w pomiesz-
czeniach piwnicznych przy ul. Machnikowskiego. Podstawową działalnością koła jest propago-
wanie sportu wędkarskiego wśród mieszkańców oraz organizowanie zawodów wędkarskich. 
W Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie zostało przeprowadzone badanie spra-
wozdania finansowego za 2014 r., mające na celu sprawdzenie poprawności stosowania zasad 
polityki rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie dowodów i zapisów księgowych, 
jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Audytorem było Przedsiębiorstwo Usługo-
we Ekspertyz i Doradztwa Finansowo-Księgowego „Fin-Rach” Spółka z o.o. w Pile – Biegły 
Rewident Tadeusz Stefek. W wyniku badania stwierdzono rzetelność i jasność informacji istot-
nych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni, jak i wyniku finansowego za rok 
obrotowy liczony od 01.01.2014 r do 31.01.2014 r., zgodność z  zasadami rachunkowości, 
przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunko-
wych. 
Reasumując, ogólną ocenę działalności Spółdzielni, efektywność gospodarowania oraz jej 
sytuację majątkowo-finansową należy ocenić jako dobrą. Przeprowadzone badania i dowody 
z rewizji potwierdzają, że Spółdzielnia posiada pełną płynność finansową i nie występuje za-
grożenie kontynuowania działalności gospodarczej w 2015 roku. 
 

Leszno, dnia 20 maja 2015 r. 
 

Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie 
 
 

Zostań Członkiem 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w Lesznie, osoby posiadające tytuły prawne do lokali mieszkalnych bądź garaży, mogą 
ubiegać się o członkostwo w tut. Spółdzielni. Warunkiem uzyskania członkostwa jest złożenie 
deklaracji członkowskiej oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 zł i udziału człon-
kowskiego w wysokości 300 zł. Opłata wpisowa jest opłatą jednorazową i nie podlega zwroto-
wi, natomiast w przypadku ustania członkostwa następuje wypłata zadeklarowanego udziału 
w wartości nominalnej, w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni. 
Członkostwo w Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie daje możliwość uczestnic-
twa w zarządzaniu infrastrukturą spółdzielczą. Członkowie poprzez posiadanie prawa wybor-
czego i prawa do głosowania na Walnych Zgromadzeniach Członków, decydują o istotnych 
sprawach dotyczących Spółdzielni. Mają możliwość pozyskiwania ważnych informacji dot. 
uchwał czy sprawozdań organów Spółdzielni oraz zgłaszania wniosków związanych z jej dzia-
łalnością. Uczestniczą także w wyborze władz Spółdzielni, jak i korzystają z przychodów oraz 
pożytków, uzyskanych przez Spółdzielnię, np. z wynajmu lokali użytkowych. Członkowie Lesz-
czyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie zobowiązani są do uczestnictwa w kosztach 
działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej świadczonej przez Spółdzielnię oraz do po-
krywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przy-
padających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie 
Spółdzielni, przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu. 
 

Zachęcamy, aby zostać członkiem Naszej Spółdzielni. 
Rezygnując – pozbawiasz się możliwości wpływania na szereg decyzji. 



 
 
Kultura i oświata w Naszej Spółdzielni 
 
Statutową działalność społeczną, oświatową i kulturalną realizuje i prowadzi od 1986 roku 
prężnie działający „Klub Kwadrat” LSM mieszczący się przy ul. Armii Krajowej 15. Zajęcia dla 
członków LSM są bezpłatne, dla mieszkańców niebędących członkami LSM odpłatność wynosi 
30 zł, natomiast dla osób spoza zasobów mieszkaniowych LSM koszt zajęć to 50 zł. 
Klub, umożliwia dzieciom i młodzieży rozwijanie swych pasji i zainteresowań takich jak taniec, 
śpiew, sztuka teatralna i plastyczna oraz modelarstwo. Działalność kulturalna Klubu jest po-
nadczasowa i niezwykle wpływowa. Kształtujemy człowieka jako jednostkę twórczą i zaanga-
żowaną oraz jako przyszłego odbiorcę sztuki. Przez cały okres działalności wychowaliśmy liczne 
grono młodych ludzi, którzy w dorosłym życiu znakomicie pojmują potrzebę rozwijania u swo-
ich dzieci aktywności artystycznej i chętnie powracają do miejsca, z którego ją wynieśli. „Klub 
Kwadrat” stanowi przez to jeden z fundamentów kultury leszczyńskiej i regionalnej. 
 
W Klubie od lat działają sekcje i koła zainteresowań prowadzone przez wyspecjalizowanych 
instruktorów. W dobie, kiedy szkoły przestały wypełniać tego typu zadania, nasza działalność 
jest ważna i potrzebna. Staramy się aby poprzez interesujące sekcje skupić jak najwięcej dzieci 
i młodzieży. Generalnie, z zajęć korzystają dzieci i młodzież członków naszej Spółdzielni nieob-
jęte odpłatnością. Liczba uczestników systematycznie wzrasta w porównaniu do lat ubiegłych. 
Klub prowadzi również działalność skierowaną do osób dorosłych. 
 
Sekcje i koła zainteresowań w „Klubie Kwadrat”: 

• Gimnastyka dla Pań 40+, 50+ 
Zajęcia ruchowe w dwóch grupach wiekowych z różnymi zestawami ćwiczeń dla dbają-
cych o kondycję i zdrowie. 
Prowadząca: Pani Kamila Jankowska. 

• Hatha-joga 
Dyscyplina samodoskonalenia, medytacji i ascezy, prowadząca do rozwoju duchowego. 
Zestaw ćwiczeń fizycznych i umysłowych. 
Zajęcia w dwóch grupach prowadzi instruktorka Pani Agnieszka Sakowicz. 

• Sekcja wokalna dziecięca (wiek 6-10 lat) 
Zajęcia prowadzone są pod opieką Pani Ewy Śniady. 
Dzieci bardzo chętnie występują na konkursach i imprezach organizowanych przez Klub 
oraz domy kultury. Uzdolniona uczestniczka Ania Katarzyńska zdobyła 1 miejsce 
w Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek. 

• Sekcja wokalna „Square” (wiek 15-18 lat)  
Pod opieką instruktora Pani Ewy Śniady zespół wielokrotnie reprezentował Nasz Klub 
biorąc udział w imprezach takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dni Lesz-
na, Ogólnopolski Konkurs Kolęd, Konkurs Piosenki Żołnierskiej. Główna wokalistka 
Magdalena Katarzyńska zdobywa liczne nagrody na festiwalach i przeglądach piosenki. 

• Zespół taneczno-baletowy „Puenta” 
Prowadzony jest przez Panią Irenę Marszałek, występuje na lokalnych i ogólnopolskich 
festiwalach tańca zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. 

• Sekcja plastyczna (dziecięca i młodzieżowa) 
Zajęcia prowadzone są w 5 grupach wiekowych od 6 do 18 lat przez znanych plasty-
ków: Państwa Mirosławę i Bogdana Winkiel. Dzieci podczas zajęć uczą się różnych 
technik plastycznych oraz pogłębiają znajomość historii sztuki. 

• Teatr „Mały Kwadrat” 
Dla dzieci w wieku 7-11 lat. 
Prowadzi Pani Agnieszka Gołaszewska. 

• Teatr „Duży Kwadrat” 
Prowadzi Pani Ewa Halatyn. Uczestnikami są dzieci w wieku od 13-15 lat. Podczas zajęć  

teatralnych rozwijana jest wyobraźnia i myślenie abstrakcyjne. Instruktorzy uczą pod-
stawowych elementów ruchu scenicznego. Teatr „Mały Kwadrat” przygotował i wy-
stawił 4 sztuki dla dzieci w wieku przedszkolnym. Natomiast Teatr „Duży Kwadrat” wy-
stawił 6 sztuk dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, m.in. spektakl pt. „Wszystkie smoki 
o tym wiedzą”, „Jak wół do karety”, „Polowanie na lisa”, „Szatnia”, „Impresje”, „Listy 
miłosne”. 

• Sekcja gry w karty dla dorosłych 
Członkowie sekcji spotykają się, aby miło spędzić czas w Klubie. 

• Modelarnia szkutnicza 
Uczy budowy modeli żaglówek i statków pod kierunkiem Pana Bogdana Sarnowskiego. 
Członkowie sekcji zostali wyróżnieni w konkursach Eliminacji do Mistrzostw Polski 
w klasie NNS - Dobrodzień, III miejsce w EDMP - Ruda Śląska, Mistrzostwa Polski w kla-
sie NNS - Rogoźnik, pokazy modeli pływających w Pakosławiu. 

• Koło wędkarskie 
Mieści się w pomieszczeniach piwnicznych przy ul. Machnikowskiego. Obecnie zrzesza 
55 członków, z czego 23 osoby to Członkowie LSM. Pozostałe 32 osoby nie posiadają 
członkostwa, w związku z czym wnoszą roczną opłatę za uczestnictwo w sekcji w wyso-
kości 10 zł od osoby. 

 
Poza działalnością sekcyjną Klub organizuje wiele imprez o charakterze otwartym skierowa-
nych do wszystkich mieszkańców Naszej Spółdzielni. Są to: 

• Dzień Teatru, 
• spektakle teatralne dla szkół, spotkania integracyjne, wystawy tematyczne, 
• baliki dziecięce, 
• Dzień Dziecka, wakacje letnie z Klubem, 
• wieczór kolęd, ferie zimowe w Klubie, 
• Dzień Babci i Dziadka, 
• „Dni Kwadratu”, 
• turniej planszowy „Ogniem i Mieczem”. 

 
Co roku w listopadzie odbywają się „Dni Kwadratu”. Ostatnie - jedenaste - odbyły się w dniach 
20-22.11.2014 r. pod hasłem przewodnim „Show Must Go On” Powyższa impreza składała się 
z trzech dni wypełnionych przeglądami artystycznymi i prezentacjami. 
Pierwszy dzień był to „Dzień Tańca” związany z dwudziestoleciem istnienia zespołu baletowe-
go „Puenta”. W Auli PWSZ w Lesznie zaprezentowany został dorobek artystyczny sekcji bale-
towo-tanecznej. Widownia, która po brzegi wypełniła salę, mogła zapoznać się, poprzez pokaz 
multimedialny, z historią oraz osiągnięciami „Puenty”. Po pokazie rozpoczęło się prawdziwe 
taneczne „show”, podczas którego na estradzie wystąpiło kilkudziesięciu młodych tancerzy 
Naszego Klubu. Gościnnie wystąpili także artyści ze Szkoły Baletowej w Poznaniu. 
W drugim dniu – „Dniu Teatru” odbyła się prezentacja dziecięcej sztuki „Co piszczy w trawie” 
w wykonaniu aktorów z grupy „Mały Kwadrat” oraz sztuki „Kolorowe marzenia” w wykonaniu 
młodzieży z Teatru „Duży Kwadrat”. Zwieńczeniem wieczoru był występ Kościańskiego Teatru 
Kameralnego działającego przy KOK prowadzonego przez Pana Janusza Dodota. 
Trzeci dzień wypełnił „Dzień Piosenki” z udziałem dziecięcej sekcji wokalnej oraz zespołu „Squ-
are”. Gościnnie wystąpili Nasi wychowankowie z zespołu wokalnego „Fant” oraz Przemysław 
Bortel. Gwiazdą wieczoru była Pani Grażyna Auguścik w towarzystwie Jarosława Bestera 
w koncercie pt. „Jazz na jesienne wieczory”. 
Wszystkim wydarzeniom towarzyszyła piękna wystawa prac plastycznych przygotowana przez 
dzieci i młodzież z sekcji plastycznej Naszego Klubu. 

Ewa Stanisławska-Szczygieł 

Ważne telefony 
 
Administracja Osiedla Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie 
ul. Luksemburska 12 
(zgłaszanie awarii lub innych problemów technicznych w Twoim mieszkaniu, bu-
dynku, nieruchomości) 
 
Tel.: 65 526 81 58 czynny od godz. 7:00 do 15:00 w dni robocze 
Faks: 65 526 88 59 
Tel.: 65 526 88 08 czynny całą dobę siedem dni w tygodniu 
 
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie – biura Zarządu 
ul. Sułkowskiego 46 
 
Tel.: 65 529 57 05 65 529 58 16 65 529 58 49 65 529 56 49 
Faks: 65 529 59 33 
 
Strona internetowa: www.lsmleszno.com.pl 
Poczta elektroniczna: sekretariat@lsmleszno.com.pl 
 
Biura Spółdzielni czynne są w poniedziałki od godz. 8:00 do 16:00. 
W pozostałe dni robocze od godz. 7:00 do 15:00. 
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