
 
 

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie przekazuje mieszkańcom Spółdzielni 3 numer Biuletynu Informacyjnego. Biuletyn w dalszym ciągu ma za zadanie speł-
niać rolę informatora w zakresie szeroko pojętej działalności statutowej, ekonomicznej i kulturalnej LSM. Przekazanie Biuletynu mieszkańcom przed Walnym Zgromadzeniem Członków pozwoli na 
zapoznanie się z wynikami działalności Spółdzielni, dlatego też redakcja Biuletynu prosi o szczególne zwrócenie uwagi na zamieszczone materiały, takie jak: 
● sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu LSM za 2015 rok, ● informacja o przetargach na roboty remontowe, które będą realizowane w 2016 roku, ● edukacja muzyczna w Klubie 
„Kwadrat”, ● terminy dyżurów członków Rady Nadzorczej oraz inne informacje, które pozwolą mieszkańcom, a zwłaszcza uczestnikom Walnego Zgromadzenia, pełniej uczestniczyć w wypracowaniu 
wniosków zmierzających do prawidłowego funkcjonowania naszej Spółdzielni. 

Wiesław Marusza 
 

Przetargi budowlane w 2016 roku w zasobach LSM 
 
W lutym 2016 roku Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, podobnie jak w ubiegłych latach, 
ogłosiła i przeprowadziła przetargi nieograniczone na roboty remontowe i inwestycyjne. Prze-
targi ogłoszono w tygodnikach Panorama Leszczyńska i Głos Wielkopolski, w Radiu Elka, na 
stronie internetowej eGospodarka.pl oraz na stronie internetowej Spółdzielni. 
W okresie od 4 lutego do 29 lutego 2016 roku przeprowadzono 12 rodzajów przetargów, na 
które wpłynęło razem 27 ofert. 
 
Przetargi zostały ogłoszone i przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Przetargów uchwalo-
nym przez Radę Nadzorczą. Zarząd LSM na tę okoliczność powołał komisję przetargową. 
W posiedzeniach komisji uczestniczyli, jako obserwatorzy, przedstawiciele Rady Nadzorczej 
oraz Członkowie Zarządu. 
 
W wyniku przeprowadzonych przetargów, po negocjacjach, na wniosek komisji przetargowej, 
Zarząd LSM zawarł na poszczególne roboty umowy z następującymi firmami: 
1. Roboty stolarskie – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej typowej. 

Kompleks Budowa – Adam Dembiński, Leszno, ul. 21. Października 7. 
2. Roboty stolarskie – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej nietypowej. 

Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo Eksport Import Dariusz Nowak, Leszno, ul. Mielżyń-
skich 12. 

3. Roboty stolarskie – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na PCV i stal. 
Zakład Ogólnobudowlany – Stolarstwo Eksport Import Dariusz Nowak, Leszno, ul. Mielżyń-
skich 12. 

4. Roboty drogowe – ułożenie, wymiana nawierzchni dróg, chodników, parkingów; naprawa 
dróg po zimie. 
1) Zakład Sprzętu i Transportu Budownictwa Drogowego - Emilia Kamińska, Leszno, ul Mo-
niuszki 24. 
2) Przedsiębiorstwo Drogi i Ulice Spółka z o.o., Leszno, ul. Bema 33. 

5. Roboty dekarskie – remonty kapitalne pokrycia dachów, naprawy punktowe. 
P.P.U.H. ART-BUD Artur Mitula, Rydzyna, ul. Bema 14. 

6. Roboty instalacyjne – awaryjne i bieżące remonty instalacji i sieci gazowych, wod.-kan., 
c.o. i c.w.u. 
1) Instalatorstwo Sanitarne, Ogrzewanie i Gazowe Krzysztof Mańka, Leszno, ul. Jagienki 18. 
2) Nadol–Gaz Mateusz Nadolny, Leszno, ul. Wierzbowa 10. 

7. Roboty malarskie – malowanie klatek schodowych, piwnic i bram garażowych. 
Firma MALKOR – Grzegorz Orłowski, Leszno, ul. Hubala 11. 

8. Roboty murarskie – remont balkonów, elewacji, posadzek, kominów. 
Zakład Murarski – Jan Majchrzak, Wilkowice, ul. Święciechowska 5. 

9. Roboty termomodernizacyjne – docieplenie budynku mieszkalnego w Wojnowicach. 
Zakład Murarski – Jan Majchrzak, Wilkowice, ul. Święciechowska 5. 

10. Modernizacja maszynowni dźwigów osobowych w budynkach XI–kondygnacyjnych. 
Windex – Roman Kowalski, Leszno, ul. Austriacka 8. 

11. Boisko osiedlowe – modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą 
i urządzeniami rekreacyjnymi. Boisko przy ul. Prochownia. 
Zakład Robót Ogrodniczych SPIRAEA Renata Przybylska, Leszno, ul. Wilkowskiego 18. 

12. Doposażenie boiska przy ul. Sułkowskiego. 
Zakład Robót Ogrodniczych SPIRAEA Renata Przybylska, Leszno, ul. Wilkowskiego 18. 

 
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie w roku 2016, dzięki przeprowadzonym 
przetargom nieograniczonym oraz po negocjacjach z oferentami, po dokonaniu analizy finan-
sowej, zaoszczędziła w przybliżeniu kwotę 430 000,00 zł. Dzięki tak znacznym oszczędnościom, 
uzyskiwanym co roku, możemy w sposób spokojny planować na lata przyszłe roboty remon-
towe i inwestycyjne w Spółdzielni. 
O naszych ambitnych planach remontowo-inwestycyjnych na rok 2017, poinformujemy w na-
stępnym Biuletynie Informacyjnym (nr 4) w grudniu br. 

 
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie 

działając w oparciu o § 70 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 
22 czerwca 2016 r. o godz. 17

00
 

w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie przy ul. Bolesława Chrobrego 3a 
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie 
 

PORZĄDEK OBRAD: 
 
1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania. 
2. Przedstawienie zasad i trybu obradowania Walnego Zgromadzenia Członków. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Wybór Komisji: 

a) Mandatowo-Skrutacyjnej, 
b) Wnioskowej. 

5. Przyjęcie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie obecności i upraw-
nień uczestników Walnego Zgromadzenia Członków. 

6. Sprawozdania: 
a) Zarządu z działalności Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 rok i dyskusja 

dotycząca sprawozdania Zarządu. 
b) Rady Nadzorczej Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 rok i dyskusja doty-

cząca sprawozdania Rady Nadzorczej. 
c) z wykonania uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków 

w dniu 19.01.2015 r. i 29.06.2015 r. oraz dyskusja dotycząca sprawozdania z wykona-
nia uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 
19.01.2015 r. i 29.06.2015 r. 

7. Przedstawienie podstawowych kierunków działania Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej na 2016 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
9. Dyskusja w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ulicy Dowbora Muśnic-

kiego 4 podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 
10. Wybór dwóch przedstawicieli na zjazd przedkongresowy VI Kongresu Spółdzielczości 

i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 
11. Przedstawienie wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu z działalności 

Spółdzielni za 2015 rok, z wykonania uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia Człon-
ków z dnia 19.01.2015 r. i 29.06.2015 r., sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz 
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zatwierdzenia sprawozdań: 

a) Zarządu z działalności Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 r., 
b) Rady Nadzorczej Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 r., 
c) z wykonania uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków 

w dniu 19.01.2015 r. i 29.06.2015 r., 
d) finansowego za 2015 r.; 

2) podziału nadwyżki bilansowej za 2015 r.; 
3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni; 
4) przyjęcia podstawowych kierunków działania LSM na 2016 r.; 
5) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie Spółdzielnia może zaciągnąć na zdarze-

nia losowe. 
13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 
14. Zakończenie. 
 
UWAGA! 
Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków, tj. sprawozdania i projekty uchwał 
zostały wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sułkowskiego, pok. nr 1 od dnia 06.06.2016 r. 
Na Walne Zgromadzenie prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości. 



Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Lesznie za 2015 r. 

 
Rada Nadzorcza Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie składa sprawozdanie 
z działalności za rok 2015. Przedmiotowe sprawozdanie zawiera najważniejsze wydarze-
nia oraz zagadnienia, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza oraz jej Komisje. 
Miniony rok był zróżnicowany, zwłaszcza w sferze organizacyjnej, ponieważ nastąpiła 
zmiana w składzie Rady Nadzorczej w związku z upływem trzyletniej kadencji Rady 
2013-2015. 
Nowa Rada Nadzorcza została wybrana z przez Walne Zgromadzenie Członków dnia 
19 stycznia 2015 roku w składzie dziewięcioosobowym (do tej pory skład Rady wynosił 
11 członków). 
 
W skład rady weszli: 

1) Paweł Ciesielski  Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2) Waldemar Wojtkowiak Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
3) Grzegorz Rusiecki  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
4) Wiesław Marusza  Sekretarz Rady Nadzorczej 
5) Hanna Dembińska  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
6) Włodzimierz Nawrocki Członek Komisji Rewizyjnej 
7) Roman Sytnik   Członek Komisji Rewizyjnej 
8) Janina Hoffmann  Członek Rady Nadzorczej 
9) Ewa Stanisławska-Szczygieł Członek Rady Nadzorczej 

 
Rada Nadzorcza kierowała się troską o zapewnienie Spółdzielni właściwego funkcjonowa-
nia. Sprawowała prawidłowo funkcje kontrolne i nadzoru nad całokształtem działalności 
Spółdzielni, działając w oparciu i zgodnie z Ustawą Prawo spółdzielcze oraz Ustawą 
o spółdzielniach mieszkaniowych. 
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 
przetargowych oraz brali czynny udział w wizjach lokalnych dotyczących spraw spornych, 
przeprowadzanych na prośbę mieszkańców na poszczególnych nieruchomościach. 
 
Średnia frekwencja z posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej wynosiła 95%, co świadczy 
o zaangażowaniu radnych. 
 
Rada Nadzorcza w grudniu 2014 roku ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu. 
Dnia 8 stycznia 2015 roku konkurs został rozstrzygnięty i wybrano na stanowisko Prezesa 
Zarządu Panią Sławomirę Dratwę, na miejsce ustępującego Pana Wojciecha Lewandow-
skiego, wyznaczonego z ramienia Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 
Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 
Rada Nadzorcza realizowała założenia planu w oparciu o informacje przedłożone przez 
Zarząd i pracowników Spółdzielni. Rada pełniła dyżury w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godzinach od 1500 do 1700 (do tej pory od 1500 do 1600), na których przyjęła 
12 członków Spółdzielni i rozpatrzyła wszystkie zgłoszone sprawy. Przedmiotowe sprawy 
omawiane były na plenarnych posiedzeniach Rady z udziałem członków Zarządu. 
Zainteresowani członkowie otrzymali stosowne wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące 
przedstawianych Radzie zagadnień. 
 
Następną formą kontaktów z mieszkańcami były spotkania członków Rady. Odbyło się 
siedem spotkań z mieszkańcami 26 nieruchomości, stanowiących ogół zasobów Spół-
dzielni. Uwagi i wnioski złożone przez mieszkańców na powyższych spotkaniach, zostały 
skierowane do Zarządu 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 2015 r., 

 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 12 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, 

 wyrażeniem zgody na przystąpienia przez Zarząd do procedury przetargowej. 
 
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 zostali do 
pomocy w wypełnianiu dokumentów i wniosków na dotacje z Urzędu Miasta dla osób 
spełniających kryteria. Działania powyższe spowodowały utrzymanie wskaźnika zaległości 
na poziomie roku ubiegłego. 
 

Rada Nadzorcza omawiając wszystkie ważniejsze zagadnienia podejmuje Uchwały, które 
stanowią wytyczne do pracy tak dla Rady, jak i Zarządu Spółdzielni. 
 
W 2015 roku podjęto 29 Uchwał, które dotyczyły między innymi: 

 przyjęcia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok, 

 zatwierdzenia schematu organizacyjnego LSM, 

 przyjęcia planu finansowo-gospodarczego gospodarki zasobami mieszkaniowymi, 
funduszu remontowego i działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej na 2015 
rok, 

 przyjęcia planu inwestycyjnego na 2015 rok, 

 wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2015 r., 

 zatwierdzenia stosownych regulaminów, 

 wykreślenia członków z rejestru tut. Spółdzielni, 

 zatwierdzenia stawek opłat za lokale mieszkalne i lokale użytkowe na 2015 rok. 
 
W 2015 roku dokonano obniżenia opłat za mieszkania dla nieruchomości, w których za-
kończono spłatę kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków. 
 
Rada Nadzorcza kilkakrotnie podejmowała także Uchwały w sprawie określenia zasad 
sprzedaży działki gruntowej w użytkowaniu wieczystym i budynku stanowiącego odrębny 
przedmiot własności, położonego w Lesznie przy ul. Grunwaldzkiej 1a. W 2015 roku dwu-
krotnie ogłaszano przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. 
 
Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy na rok 2015 rozpatrując 
i analizując: 

 problematykę zadłużeń na lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz windykację 
należności, 

 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 kwartale oraz roczną analizę z działalności Spółdziel-
ni, plan finansowo-gospodarczy, plan remontów, zajmowała się również kontrolą gospo-
darki magazynowej i transportowej. 
 
Komisja Rewizyjna współpracowała z Zarządem oraz z pracownikami Spółdzielni. Swoje 
opinie na temat omawianych tematów przedstawiała na plenarnych posiedzeniach Rady 
Nadzorczej. 
 
Rada Nadzorcza na posiedzeniach plenarnych zapoznawała się ze zgłoszonymi przez Ko-
misje wnioskami i propozycjami, przekazując je Zarządowi do realizacji. W posiedzeniach 
plenarnych, Prezydiach, i w pracach Komisji uczestniczyli zawsze członkowie Zarządu oraz 
pracownicy Spółdzielni, zaproszeni w celu zreferowania danego zagadnienia, co umożli-
wiało podejmowanie trafnych Uchwał. 
 
Kończąc sprawozdanie pragniemy również zwrócić uwagę na współpracę z Zarządem 
Spółdzielni, która układała się poprawnie. Pani Prezes Sławomira Dratwa i Pan Wicepre-
zes 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 pozytyw-
ną opinią Biegłego Rewidenta dotyczącą badania sprawozdania finansowego za 2015 rok. 
Zawiera ono ocenę działalności LSM i stawia w dobrym świetle Radę Nadzorczą, Zarząd 
oraz pracowników Spółdzielni. Nie widzi również zagrożenia w płynności finansowej oraz 
w kontynuowaniu działalności gospodarczej w 2015 roku. 
 
Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu, a Rada 
Nadzorcza podziela przytoczony wniosek. 
 
Na zakończenie sprawozdania należy zaznaczyć, że zawiera 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 
przedsięwzięcia zmierzają do umocowania ekonomicznego Spółdzielni, utrzymania 
w należytym stanie substancji mieszkaniowej oraz estetycznego wyglądu Naszych osiedli. 
 

Leszno, dnia 18 maja 2016 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 1500 do 1700 oczekujemy Państwa w siedzibie 
Spółdzielni 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: 
 

04.07.2016 r. – Wiesław Marusza, 03.10.2016 r. – Włodzimierz Nawrocki, 
01.08.2016 r. – Hanna Dembińska, 07.11.2016 r. – Włodzimierz Nawrocki, 
05.09.2016 r. – Paweł Ciesielski,  05.12.2016 r. – Paweł Ciesielski. 



Sprawozdanie Zarządu z działalności Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie 
za 2015 r. 

 
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie przedstawia Państwu sprawozdanie 
z działalności Spółdzielni za 2015 rok, podsumowujące działania i przedsięwzięcia podjęte 
w minionym roku. 
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa istnieje od 1902 roku. W 113-letniej historii kilkakrot-
nie zmieniała swoją nazwę, a 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 01.01.2015 r. bieżącą działalnością Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie 
kierował Zarząd w składzie: 

 Prezes Zarządu - Wojciech Lewandowski, 
 Zastępca Prezesa Zarządu ds. techniczno-eksploatacyjnych - Kazimierz Pazoła. 

Pan Wojciech Lewandowski, wyznaczony z ramienia Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji 
Prezesa Zarządu sprawował ją do dnia 06.01.2015 r. W związku ze złożoną rezygnacją z pia-
stowanego stanowiska, Rada Nadzorcza Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie 
ogłosiła konkurs na Prezesa Zarządu Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie. Zgod-
nie z regulacjami zawartymi w regulaminie wyboru, w wyniku przeprowadzonego konkursu 
wyłoniono Prezesa Zarządu Spółdzielni w osobie Pani Sławomiry Dratwy. Uchwałą Rady Nad-
zorczej nr 2/2015 z dnia 08.01.2015 r. została ona powołana na ww. stanowisko i piastuje je od 
dnia 09.01.2015 r. 
Średnioroczne zatrudnienie za 2015 rok wyniosło 76,79 etatu, tj. 99,30% wykonania założeń 
planowych (w roku 2014 – zatrudnienie wynosiło 78,57 etatu). 
 
Do stałych zagadnień rozpatrywanych przez Zarząd należały sprawy członkowsko-mieszkanio-
we, analiza ekonomiczna, monitoring i ocena wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni. 
Rozpatrywane były również zagadnienia w zakresie inwestycji, remontów i konserwacji zaso-
bów Spółdzielni, zadłużeń w opłatach za mieszkania i lokale, spraw pracowniczych, i socjalnych 
oraz w wielu innych, wyżej niewymienionych. Zarząd ściśle współpracował także z Radą Nad-
zorczą, jak i komisjami Rady oraz brał udział w ich posiedzeniach. 
 
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od 2007 roku prowadzona jest 
odrębnie dla każdej nieruchomości: 

 ewidencja i rozliczenie przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
lokali oraz nieruchomości wspólnych, 

 ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego, uwzględniająca wszystkie 
wpływy i wydatki tych nieruchomości. 

 
I. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 
1. Zasoby Spółdzielni 

Na dzień 31.12.2015 r. Spółdzielnia zarządzała: 
a) 159 budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 280.266,24 m

2
, 

w której znajdowało się: 
▪ 4326 lokali mieszkalnych o statusie spółdzielczego 

prawa do lokalu o powierzchni użytkowej 208.811,00 m
2
, 

▪ 1330 lokali mieszkalnych stanowiących odrębną 
własność o powierzchni użytkowej 67.693,10 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 2015 roku zrzeszała ogółem 5090 
członków. 
Na dzień 31.12.2015 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  – 4232 mieszkań, 

tj. 74,8% ogółu mieszkań (w roku 2014: 4245 mieszkań, tj. 75,1% ogółu), 
b) na zasadzie lokatorskiego prawa do lokalu – 94 mieszkania, 

tj. 1,6% ogółu mieszkań (w roku 2014: 98 mieszkań, tj. 1,7 % ogółu), 
c) na prawie pełnej własności – 1330 mieszkań, 

tj. 23,5% ogółu mieszkań (w roku 2014: 1313 mieszkań, tj. 23,2% ogółu). 
 
2. Gospodarka remontowa 
Prowadzona była zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą planem remontów opartym 
o stosowne regulaminy wewnętrzne, w sposób zabezpieczający prawidłową eksploatację 
zasobów mieszkaniowych, garaży i lokali użytkowo–handlowych, a jednocześnie przeciwdziała-
jący ich degradacji. Zadania remontowe wykonywane były głównie przez wykonawców ob-
cych, wyłonionych w drodze przetargów. 
W ramach planowych robót remontowych dokonano między innymi: 

 wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w ilości 400 sztuk, 
 remontu posadzek w 668 pomieszczeniach, 
 remontu dachów o powierzchni 948 m², 
 remontu chodników i pieszojezdni 1909 m², 
 remontu balkonów 75 sztuk. 

 
Poza tym wykonano szereg innych robót remontowych, takich jak: remont instalacji zimnej 
i ciepłej wody, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej, remont dźwigów osobo-
wych w budynkach wysokich oraz malowanie klatek schodowych. Zmodernizowano całkowicie 
boisko osiedlowe przy ul. Sułkowskiego, oddając do użytku wielofunkcyjny i nowoczesny 
obiekt sportowy. 
W nieruchomości nr 14, tj. przy ul. Dąbrowskiego nr 10-26 zlikwidowano junkersy gazowe 
i podłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zainstalowano w tym budynku węzeł 
cieplny i wykonano nową instalację ciepłej wody. Ponadto dokonano remontu instalacji gazo-

wej oraz zimnej wody. W latach następnych Spółdzielnia planuje remonty wspomnianych 
instalacji w kolejnych budynkach, w których występują junkersy gazowe. 
 
3. Windykacja należności 
 
Zaległości mieszkańców z tytułu wnoszenia opłat za lokale mieszkalne i garaże na dzień 
31.12.2015 roku wyniosły: 2 162 224,43 zł, natomiast zaległości z tytułu najmu lokali użytko-
wych oraz dzierżaw gruntów wyniosły 259 399,23 zł. 
Dążąc do poprawy sytuacji w tym zakresie w 2015 roku: 

 wysłano 1163 wezwań do zapłaty, 
 poproszono na rozmowy 244 osoby zalegające z opłatami, 
 skierowano na drogę sądową 119 zalegających z opłatami za mieszkania i garaże, 
 skierowano 131 spraw na drogę postępowania egzekucyjnego, 
 zawarto z 5 osobami porozumienia na odpracowanie długu. 

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej otrzymywały dodatki mieszkaniowe. 
W 2015 roku Urząd Miasta Leszna przekazał z tego tytułu kwotę w wysokości 395 299,57 zł 
(w 2014 r. – 464 743,52 zł). W grudniu 2015 roku z dodatku korzystało 212 gospodarstw do-
mowych (w grudniu 2014 r. – 223 osoby). 
 
4. Administracja Osiedla 
Administracja Osiedla prowadziła gospodarkę remontową w zakresie typowania, koordynowa-
nia oraz odbioru robót pod względem technicznym. Zasoby Spółdzielni są coraz starsze, wobec 
czego zwiększają się potrzeby remontowe, wzrasta ilość awarii, a tym samym rosną zadania 
w zakresie nadzoru wykonywanych robót. Poza tym Administracja Osiedla koordynowała 
i kontrolowała wykonawstwo usług komunalnych, kominiarskich, odczytu energii elektrycznej 
w garażach, jak również wymianę wodomierzy oraz podzielników kosztów energii cieplnej 
z modułami elektronicznymi do zdalnego odczytu. Wobec powyższego, w okresie odczytów 
centralnego ogrzewania oraz w okresach odczytów wody, nie będzie potrzebna obecność 
mieszkańców w lokalach. Administracja Osiedla objęła swym stałym nadzorem również prze-
glądy instalacji gazowych i elektrycznych w całych zasobach Spółdzielni. 
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 2015 roku przyjęto wg rejestru 7 820 zgłoszeń awarii i usterek. 
W zależności od stopnia pilności, zgłoszone usterki usuwane były w terminie od 1 do 2 dni. 
Ponadto pełnione były całodobowe dyżury w Administracji Osiedla w celu usuwania lub za-
bezpieczenia powstałych awarii. 
Konserwacji i utrzymywania terenów zieleni na 27,76 ha dokonywała grupa pracowników 
zespołu konserwacji oraz dwie jednostki zewnętrzne wyłonione w drodze przetargu. W 2015 
roku po raz pierwszy Spółdzielnia podjęła współpracę z Centrum Integracji Społecznej w Kło-
dzie. W ramach tej współpracy podopieczni powyższego stowarzyszenia w formie praktyk 
zawodowych wykonywali na rzecz Spółdzielni prace pielęgnacyjne terenów zielonych. 
W minionym roku, analogicznie do lat poprzednich, dokonano nasadzeń drzew i krzewów 
z uwagi na wypadnięcia, wysuszenia oraz występującą dewastację zieleni. 
 
II. Działalność społeczno-oświatowa i kulturalna 
Podstawową bazę działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Leszczyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej stanowi Klub „Kwadrat”, który organizując czas wolny dzieciom i młodzieży, 
rozwija ich zainteresowania artystyczne. Przez cały rok w Klubie odbywają się zajęcia w sek-
cjach i zespołach, prowadzone przez wyspecjalizowanych instruktorów. 
Przy Klubie „Kwadrat” w 2015 roku działały następujące sekcje i zespoły: 

 Zespół wokalny „Square” i dziecięca sekcja wokalna, 
 Młodzieżowa Sekcja Plastyczna i Dziecięca Sekcja Plastyczna, 
 Sekcja plastyczno-ceramiczna dla dorosłych, 
 Zespół taneczno-baletowy PUENTA, 
 Teatr Mały i Duży Kwadrat, 
 Modelarnia Szkutnicza, 
 Sekcja gry w karty dla dorosłych, 
 Gimnastyka +40 i +50, 
 Sekcja gier bitewnych i planszowych, 
 Sekcja Hatha-Joga. 

Od kwietnia 2015 r., w ramach współpracy Spółdzielni z Fundacją „Odzew”, Klub „Kwadrat” 
jest miejscem cyklicznych spotkań grupy „Aktywni 55+”. Spotkania te zachęcają do aktywnego 
spędzania wolnego czasu, integrując i edukując uczestników w wybranych dziedzinach życia 
codziennego. 
Wychodząc naprzeciw coraz liczniejszej grupie starszych mieszkańców oraz potrzebie ich ak-
tywizacji społecznej, Spółdzielnia w partnerstwie z Miastem Leszno utworzyła Klub „Jagiellon-
ka”. Miejsce to dedykowane jest głównie seniorom i służy aktywnemu spędzaniu wolnego 
czasu, realizowaniu pasji oraz poszerzaniu zainteresowań. 
Przy Spółdzielni działa również Koło Wędkarskie, które ma swoją siedzibę w pomieszczeniach 
piwnicznych przy ul. Machnikowskiego a jego podstawową działalnością jest propagowanie 
sportu wędkarskiego wśród mieszkańców oraz organizowanie zawodów wędkarskich. 
 
Uchwałą Rady Nadzorczej nr 27/2015 z dnia 30.09.2015 r. w związku z art. 64 ust.1 pkt.4 usta-
wy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, dokonano wyboru i zlecono przeprowadzenie bada-
nia sprawozdania finansowego za 2015 rok firmie: „Biegły Rewident – Kancelaria Stanisława 
Witeckiego” w Poznaniu. Celem omawianego audytu była dogłębna analiza sytuacji majątko-
wo-finansowej i wynikowej, a zwłaszcza ocena efektywności działania jednostki. Wynik bada-
nia potwierdził rzetelność i jasność informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finan-
sowej Spółdzielni, jak i wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 
r., zgodność z zasadami rachunkowości, przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz 
prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przeprowadzone badania i dowody z rewizji 
potwierdzają, że Spółdzielnia posiada pełną płynność finansową i nie występuje zagrożenie 
kontunuowania działalności gospodarczej w 2016 roku. 
Prezentowane w sprawozdaniu informacje potwierdzają utrzymującą się od wielu lat dobrą 
kondycję Spółdzielni oraz brak zagrożeń dla realizacji planów finansowo-gospodarczych, inwe-
stycyjnych oraz założeń statutowych. Pragniemy podkreślić, że podstawowym zadaniem 
w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi była i jest dbałość o zabezpieczenie majątku oraz 
celowe i oszczędne dysponowanie środkami finansowymi Spółdzielni. 
 

Leszno, dnia 20 maja 2016 r. 
 

Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie 



 
 
 

Edukacja muzyczno-wokalna w Klubie „Kwadrat” 
 
Sekcja wokalna działa w Klubie od lat dziewięćdziesiątych. Przez pierwsze lata, wspólnie 
z sekcją taneczną, potem podjęto decyzję o podziale na grupy wokalną oraz taneczną. 
Działalność sekcji to realizacja programu edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży 
w formie zajęć popołudniowych. Odgrywa ona ważną rolę w przygotowaniu do czynnego 
uczestnictwa w życiu kulturalnym. Poprzez praktyczną działalność stwarza możliwość 
rozwijania uzdolnień muzycznych i twórczej ekspresji muzycznej. Przyczynia się do rozwi-
jania umiejętności śpiewania indywidualnego lub zespołowego. Wpływa na rozwój oso-
bowości dzieci i młodzieży oraz umiejętność współdziałania w grupie. Regularny i przemy-
ślany kontakt wzbudza zamiłowanie do muzykowania, integruje i kształtuje potrzebę 
takiej aktywności jak: 
 

 śpiew, czyli kształtowanie prawidłowej postawy przy śpiewie, praca nad prawi-
dłowym oddechem, ćwiczenia dykcyjne, prawidłowa emisja głosu; 

 słuchanie muzyki, czyli wyznaczanie kierunku rodzaju melodii, określanie nastroju 
utworów; 

 ruch przy muzyce, czyli zabawy ze śpiewem i gestem, tworzenie układów choreo-
graficznych do piosenek, zabawy rytmiczne i mimiczne. 

 
Edukacja muzyczna jest również bardzo ważnym elementem rozwoju małych dzieci. Uczy 
– bo pozwala zrozumieć otaczający świat, bawi – bo dostarcza dzieciom wiele radości 
i uciechy, rozwija – bo dziecko w trakcie zabaw muzycznych zaczyna rozumieć, że coś jest 
rytmiczne, że muzyka może być głośna – cicha, szybka – wolna itp., że można ją przed-
stawić ruchem, czyli gimnastyką ciała. 
 
W związku z powyższym trzy lata temu zdecydowaliśmy się zająć kształceniem najmłod-
szych talentów – od 6 roku życia. Drogą selekcji wybieramy dzieci ze słuchem i wychwytu-
jemy małe „talenciki”. Już posiadamy pierwsze efekty w postaci udziału w konkursach 
piosenki, na których dzieci indywidualnie zdobywają nagrody i wyróżnienia. Wynika 
z tego, że obrany program kształcenia wokalnego przynosi rezultaty. 
 
Na przestrzeni lat przez sekcję wokalną przewinęło się wiele zdolnej młodzieży, (ponieważ 
początki sekcji to nastolatki), z której tworzone były zespoły wokalne takie jak: „Fant-
Square”, „Fant”, „Nastki”, „Square”. Młodzież poprzez swoją edukację muzyczno-wokalną 
uzyskiwała nagrody na wielu festiwalach, między innymi: 
 

 Ogólnopolski Festiwal „Muzol” – Śmigiel, 
 Międzynarodowy Festiwal Piosenki – Jarocin, 
 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Obcojęzycznej – Sieradz, Wrocław, 
 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej – Bydgoszcz, 
 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Włoskiej – Wyrzysk. 

 
Utalentowany młody człowiek Przemysław Bortel (uczęszczający na zajęcia sekcji) obecnie 
współpracuje z uznanymi kompozytorami, realizuje się podczas wielu prestiżowych kon-

certów, nagrywa płyty. 
 
Naszą chlubą przez wiele lat była i jest bardzo utalentowana młoda wokalistka Magdalena 
Katarzyńska, która poprzez naszą wspólną pracę, wielkie serce i pasję oraz wsparcie fi-
nansowe Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, została dostrzeżona i wyróżniona wie-
loma nagrodami na Festiwalach. Jej już profesjonalne wykonania utworów zostały zareje-
strowane i cieszą wielu odbiorców tego niewiarygodnego talentu wokalnego. 
 
Uważam, że muzyka powinna pojawiać się każdego dnia, a wydarzenia muzyczne powin-
ny być dla dzieci źródłem radości, dawać odprężenie oraz ożywiać pracę umysłu. Obco-
wanie z muzyką rozładowuje napięcia emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci, zatem muzy-
ka ma również charakter terapeutyczny. 
Atmosfera w czasie naszych zajęć wokalnych emanuje taką radością. Dzieci i młodzież 
chętnie uczęszczają na te spotkania, poza wieloma umiejętnościami, o których była mo-
wa, nawiązują nowe znajomości, przyjaźnie, a ich popisy sceniczne dają widzom wiele 
pozytywnych emocji. 

Ewa Śniady 
 
 
Przypominamy, że coroczny nabór do wszystkich sekcji działających przy Klubie „Kwa-
drat” odbędzie się w pierwszym tygodniu września 2016 roku. 
Szczegóły na internetowej stronie Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na stronie 
Klubu „Kwadrat” – www.kwadratleszno.pl. 
 
 

 

Ważne telefony 
 
Administracja Osiedla Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie 
ul. Luksemburska 12 
(zgłaszanie awarii lub innych problemów technicznych w Twoim mieszkaniu, budyn-
ku, 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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