
 
 

Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie przedstawia Państwu kolejny numer biuletynu informacyj-
nego, pełniącego rolę informatora w szeroko pojętej działalności statutowej, ekonomicznej i kulturalnej Spółdzielni. 
W aktualnym - 13 numerze biuletynu chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na sprawozdania z działalności 
Rady Nadzorczej oraz Zarządu Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie za 2020 rok. Zachęcamy także do 
lektury artykułu dotyczącego istotnych kwestii związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną Klubu 
„Kwadrat”. 
 
W związku z wprowadzeniem w marcu 2020 r. stanu epidemii, zostały wprowadzone w życie liczne obostrzenia, nakazy 
i zakazy zarówno dla zwykłych obywateli, jak i dla instytucji, administracji czy przedsiębiorców. Ogłoszenie stanu epi-
demii na terenie kraju spowodowało również ograniczenie bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami LSM w Lesznie. 
Informujemy, że obsługa interesantów Spółdzielni odbywa się telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej, tradycyjnej lub lokowaniem korespondencji w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby Spół-
dzielni przy ul. Sułkowskiego 46. Uruchomione zostało także dla Państwa okienko podawcze, w którym, z zachowaniem 
reżimu sanitarnego, można złożyć lub odebrać przygotowane wcześniej dokumenty oraz skontaktować się w sprawach 
niecierpiących zwłoki z pracownikiem danego działu Spółdzielni. 
 
Jednocześnie wyjaśniamy, że pracownicy Spółdzielni, w razie jakichkolwiek pytań, pozostają do Państwa dyspozycji 
pod numerami telefonów w godzinach urzędowania firmy, a w razie awarii - pod numerem całodobowym: 65 526 88 08. 
Wyjaśniamy, że zaistniałe nieprzewidziane awarie i usterki usuwane są na bieżąco, a praca wykonywana jest sprawnie 
i płynnie. Zarząd Spółdzielni, pomimo obostrzeń i nadal trudnej sytuacji epidemiologicznej, stara się rozwiązywać ak-
tualne problemy skutecznie, z właściwym przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny. 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 
LESZCZYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

W LESZNIE W 2021 ROKU 
 

 
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Lesznie informuje, 
że wobec wprowadzenia 

w dniu 20 marca 2020 roku 
na obszarze naszego kraju stanu epidemii, 

zawieszeniu uległy zaplanowane wcześniej wy-
darzenia, w tym Walne Zgromadzenie Członków 

Leszczyńskiej SM w Lesznie. 
 

W związku z wejściem w życie 
z dniem 31 marca 2020 r. ustawy o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-

czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw (zwanej specu-
stawą antykryzysową, Dz. U. z 2020 r., poz. 

568), zgodnie z zapisem art. 90 i art. 91 zmienia-
jącej ustawy - 

termin Walnego Zgromadzenia zostanie ustalony 
w przeciągu 6 tygodni od dnia odwołania stanu 

epidemii. 
 

Informujemy, że na dzień dzisiejszy, wobec na-
dal trwającego stanu epidemiologicznego 
w Polsce, nie został wyznaczony termin 

Walnego Zgromadzenia Członków Leszczyńskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie. 



Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 
Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie za 2020 r. 

 
Rada Nadzorcza jest ustawowym organem Spółdzielni sprawującym nadzór 
i kontrolę nad jej działalnością. Uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej okre-
ślają postanowienia ustawy „Prawo spółdzielcze”, „Ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych” oraz Statut Spółdzielni. Natomiast tryb i formy ich realizacji 
określa Regulamin pracy Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza swoje zadania wy-
konuje w oparciu o przyjęty plan pracy określający tematykę posiedzeń w po-
szczególnych kwartałach roku. 
 
W 2020 r. Rada Nadzorcza Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie 
wypełniała swoje zadania w następującym składzie osobowym: 
 
1. Wojciech Lewandowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2. Ireneusz Twardowski - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
3. Mariusz Nowacki – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
4. Hanna Dembińska – Sekretarz Rady Nadzorczej 
5. Roman Sytnik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
6. Ewa Stanisławska-Szczygieł - członek Komisji Rewizyjnej 
7. Jerzy Jankowski – członek Komisji Rewizyjnej 
8. Wioletta Kucharczak-Ciesielska - członek Rady Nadzorczej 
 
Przewodniczący Rady, jego dwaj zastępcy, Sekretarz oraz Przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej, stanowią Prezydium Rady. Prezydium Rady Nadzorczej w roku 
ubiegłym zajmowało się: 
● ustalaniem propozycji porządku obrad Rady Nadzorczej, 
● rozpatrywaniem projektów uchwał i wniosków, które mają być przedmiotem 

obrad Rady, 
● opracowaniem projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz Rady Nadzor-

czej na 2021 rok. 
 
Praca Rady Nadzorczej była na przestrzeni roku sprawozdawczego bardzo 
utrudniona ze względu na liczne ograniczenia i uwarunkowania wprowadzane 
przez Rząd, w związku z pojawieniem się i oficjalnym ogłoszeniem w miesiącu 
marcu 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego a następnie z ogłoszonym sta-
nem epidemii związanym z wystąpieniem SARS-CoV-2. Posiedzenia stacjo-
narne Rady Nadzorczej zostały zamienione na rzecz kontaktów zdalnych pod-
czas których wykorzystywane były instrumenty służące porozumiewaniu się na 
odległość tj. droga e-mailowa, telefoniczna i korespondencyjna. W okresie spra-
wozdawczym odbyły się 2 stacjonarne posiedzenia Rady Nadzorczej oraz 9 po-
siedzeń zdalnych z porządkiem obrad wynikającym z rocznego planu pracy, 
który był poszerzany o problemy wynikające z bieżących potrzeb. Rada Nadzor-
cza w 2020 roku podjęła 22 uchwały. Podjęte uchwały dotyczyły m.in. spraw 
ekonomiczno-finansowych, gospodarki zasobami Spółdzielni oraz koniecznych 
zmian w regulaminach wewnętrznych Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 
Zadania, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza wynikały z istotnych potrzeb 
służących prawidłowej działalności Spółdzielni. Wśród najważniejszych wymie-
nić należy: 
 
1. Zatwierdzono plan gospodarki zasobami mieszkaniowymi, plan inwestycyjny, 

plan funduszu remontowego oraz działalności społeczno-oświatowej i kultu-
ralnej na 2021 rok. 

2. Zatwierdzono stawki opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. 
3. Przyjęto opinię i raport z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok. 
4. Co kwartał dokonywano analizy działalności Spółdzielni pod kątem finanso-

wym. 
5. Analizowano realizację planu remontów zarówno pod względem finansowym 

jak i rzeczowym. 
6. Wyrażono zgodę na przystąpienie przez Zarząd do procedury przetargowej 

oraz przeprowadzono analizę postępowań przetargowych. 
7. Przygotowano materiały na Walne Zgromadzenie Członków, które z uwagi 

na sytuację epidemiczną nie odbyło się w zaplanowanym terminie. 
8. Rozpatrywano pisma i wnioski adresowane do Rady Nadzorczej, wobec któ-

rych niezbędnym było ustosunkowanie się tego organu w poruszanych spra-
wach, jako samorządowego organu kontrolno-nadzorczego nad działalnością 
Spółdzielni i jej Zarządu. 

9. Dokonano szczegółowej analizy działalności społeczno-oświatowej i kultural-
nej na podstawie przedstawionej przez Zarząd analizy finansowej oraz prze-
prowadzonej wizytacji klubu „Kwadrat” i klubu wędkarskiego. 

10. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli, jako obserwatorzy, w pracach ko-
misji przetargowych. 

 
 
 
W celu umożliwienia członkom Spółdzielni kontaktów z Radą Nadzorczą, człon-
kowie Rady Nadzorczej w roku 2020 odbyli w siedzibie Spółdzielni 2 dyżury. 
Praktyka ta została jednak zawieszona wskutek wdrożenia rygorów ochronnych 
przez rozprzestrzenianie się koronawirusa od miesiąca marca 2020r. Harmono-
gram dyżurów członków Rady Nadzorczej nie został zatem w pełni zrealizowany 
z przyczyn obiektywnych ze względu na ogłoszenie ograniczeń związanych 
z pandemią SARS-CoV-2. Kontakty mieszkańców z Radą Nadzorczą zostały za-
tem ograniczone do formy pisemnej. 

Niezależnie od posiedzeń Rady Nadzorczej, zdalne posiedzenia odbywała także 
Komisja Rewizyjna, która pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy na rok 
2020 rozpatrując i analizując: 
● problematykę zadłużeń na lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz windy-

kację należności, 
● zatrudnienie i fundusz płac, 
● sytuację Spółdzielni pod kątem finansowym, 
● koszty działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej Klubu „Kwadrat” oraz 

Koła Wędkarskiego, 
● koszty i dochody z lokali użytkowych. 
 
Ponadto Komisja opiniowała analizy kwartalne oraz roczną analizę z działalności 
Spółdzielni, plan finansowo-gospodarczy, plan remontów, zajmowała się rów-
nież kontrolą gospodarki magazynowej i transportowej. 
Komisja Rewizyjna współpracowała z Zarządem oraz z pracownikami Spół-
dzielni. Swoje opinie na temat omawianych tematów przedstawiała Radzie Nad-
zorczej, która zapoznawała się ze zgłoszonymi przez Komisję wnioskami i pro-
pozycjami, przekazując je Zarządowi do realizacji. 
 
Rada Nadzorcza wyraża swoje uznanie dla Zarządu i pracowników Leszczyń-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie, którzy w dobie wystąpienia tak znacz-
nych utrudnień w funkcjonowaniu Spółdzielni, z dużym zaangażowaniem i no-
woczesnym podejściem do zmieniających się warunków pracy, zabezpieczyli 
prawidłowe działanie Spółdzielni i w skali roku uzyskali, mimo wszystko, pozy-
tywne wyniki tej działalności. 
 

Leszno, dnia 25 maja 2021 r. 
 

Rada Nadzorcza Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W związku z panującą pandemią koronawirusa i ryzykiem zarażenia wirusem 
SARS-CoV-2, obecnie nie ma możliwości osobistego spotkania z członkiem 
Rady Nadzorczej. W razie potrzeby prosimy o kontakt drogą korespondencyjną. 
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznają się z każdym skierowanym do nich pi-
smem. 
 
Jak tylko sytuacja pandemiczna zostanie opanowana i nie będzie stwarzała za-
grożenia, spotkanie z członkiem Rady Nadzorczej będzie możliwe podczas peł-
nionego dyżuru w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 1500 
do 1600 w siedzibie Spółdzielni w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46, zgodnie 
z poniższym harmonogramem. 
 
 
 
Dyżury członków Rady Nadzorczej: 
 

05.07.2021 r. Ewa Stanisławska-Szczygieł 
02.08.2021 r. Wioletta Kucharczak-Ciesielska 
06.09.2021 r. Wioletta Kucharczak-Ciesielska 
04.10.2021 r. Wojciech Lewandowski 
08.11.2021 r. Roman Sytnik 
06.12.2021 r. Mariusz Nowacki 



Sprawozdanie Zarządu z działalności Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie 
za 2020 rok 

 
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie przedstawia niniejszym roczną informację o działalności 
Spółdzielni i jej sytuacji ekonomicznej wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
istnieje od 1902 roku. W swojej 118-letniej historii Spółdzielnia kilkakrotnie zmieniała swą nazwę, a obecna nazwa obo-
wiązuje od 1979 roku. 
 
Spółdzielnia jest jednostką eksploatacyjną, nieprowadzącą działalności inwestycyjnej w zakresie budowy nowych obiek-
tów i ogranicza się głównie do działalności remontowo- konserwacyjnej w celu utrzymania jej zasobów w stanie niepo-
gorszonym. Spółdzielnia posiada osobowość prawną i zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
Nr 0000171778. 
 
Na dzień 01.01.2020 r. bieżącą działalnością Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie kierował Zarząd w skła-
dzie: 

➢ Prezes Zarządu – Sławomira Dratwa, 
➢ Zastępca Prezesa Zarządu ds. techniczno–eksploatacyjnych – Kazimierz Pazoła. 

 
Rok 2020 był wyjątkowym i niezwykle trudnym czasem. Od 20 marca 2020r. na terenie naszego kraju został wprowa-
dzony stan epidemii. Polski rząd systematycznie dostosowywał przepisy do istniejącej sytuacji, wprowadzając różnego 
rodzaju wsparcie, ale też ograniczenia, zakazy zarówno w życiu społecznym jak i w gospodarce, które skutkowały pro-
blemami finansowymi dla gospodarstw domowych i dla różnego rodzaju działalności gospodarczych. Z uwagi na zagro-
żenie koronawirusem COVID-19, Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie podjął szereg decyzji 
w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, w trosce o zdrowie zarówno pracowników, jak i mieszkańców Spół-
dzielni przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości i sprawności pracy Spółdzielni. Były to decyzje dotyczące: ograniczenia 
działalności Klubu „Kwadrat” do odwołania, obniżenie czynszów na wniosek najemców lokali użytkowych, pracy zdalnej 
pracowników Spółdzielni, zasad kontaktu mieszkańców ze spółdzielnią, dostarczania dokumentów i załatwiania spraw, 
zdalnych posiedzeń Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej. 
 
Z dniem 1 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych oraz niektórych innych ustaw (zwanej specustawą antykryzysową, Dz. U. z 2020 r., poz. 568) i zgodnie z zapisem 
art. 90 i art. 91 zmieniającej ustawy - termin Walnego Zgromadzenia zostanie ustalony w przeciągu 6 tygodni od dnia 
odwołania stanu epidemii. 
Na podstawie powyższych przepisów, w 2020r. nie zostało zwołane Walne Zgromadzenie Członków Leszczyńskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Lesznie w ustawowym terminie. 
 
Do stałych zagadnień rozpatrywanych przez Zarząd należały sprawy członkowsko – mieszkaniowe, analiza ekono-
miczna, monitoring i ocena wyników gospodarczo-finansowych Spółdzielni. Rozpatrywane były również zagadnienia 
w zakresie inwestycji, remontów i konserwacji zasobów Spółdzielni, zadłużeń w opłatach za mieszkania i lokale, spraw 
pracowniczych i socjalnych oraz w wielu innych, wyżej niewymienionych. W 2020 roku podczas 39 protokołowanych 
posiedzeń, Zarząd podjął 60 kolegialnych decyzji w formie uchwał. 
 
Zarząd zawarł 11 notarialnych umów przenoszących lokale mieszkalne w prawo odrębnej własności. W 2020r. nie do-
konano sprzedaży żadnego lokalu mieszkalnego w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zarząd ściśle współ-
pracował z Radą Nadzorczą oraz Komisją Rewizyjną Rady. W I kwartale 2020r. odbywały się posiedzenia Rady Nadzor-
czej i Komisji Rewizyjnej, w których Zarząd brał udział. Od momentu ogłoszenia stanu epidemii, posiedzenia odbywały 
się w trybie zdalnym, przyjęto papierową formę kontaktu, odpowiedni obieg dokumentów oraz konsultacje telefoniczne. 
 
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od 2007 roku prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomo-
ści: 

➢ ewidencję i rozliczanie przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali oraz nierucho-
mości wspólnych, 

➢ ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego, uwzględniającą wszystkie wpływy i wydatki tych nie-
ruchomości. 

 
I Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 
1. Zasoby Spółdzielni 

Na dzień 31.12.2020 r. Spółdzielnia zarządzała: 
a) 159 budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 280 223,40 m2, 

w której znajdowały się: 
4210 lokali mieszkalnych o statusie spółdzielczego prawa do lokalu 
o powierzchni użytkowej 203 123,30 m2, 
1446 lokali mieszkalnych stanowiących odrębną własność 
o powierzchni użytkowej 73 380,80 m2, 
41 lokali użytkowych na wynajem o powierzchni użytkowej 3 524,60 m2, 
3 lokale na potrzeby spółdzielni o powierzchni użytkowej 169,60 m2, 
pomieszczenia techniczne o powierzchni użytkowej 25,10 m2, 

b) 20 budynkami użytkowymi o łącznej powierzchni 14 114,20 m2, 
w których znajdowały się: 
83 lokale użytkowe na wynajem o powierzchni użytkowej 10 510,50 m2, 
10 lokali na potrzeby Spółdzielni, tj. administracji ogólnej, 
administracji osiedla oraz klubów osiedlowych o powierzchni 2 604,00 m2, 
trafostacje (na wynajem) o powierzchni 160,40 m2, 
pomieszczenia techniczne (wymiennikownie, hydrofornie) 
o powierzchni 839,30 m2, 

c) 537 boksami garażowymi o powierzchni 8 302,20 m2, 
w tym: 32 garaże stanowiące odrębną własność o powierzchni 493,90 m2. 

 
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa na dzień 31 grudnia 2020 roku zrzeszała ogółem 6 934 członków. W 2020 roku 
liczba członków, na skutek zgonów lub rezygnacji, zmniejszyła się o 81 osób. 
Na dzień 31.12.2020 roku zmieniła się struktura praw do lokali mieszkalnych, gdyż na ogólną liczbę 5 656 lokali miesz-
kalnych zajmowanych było: 

a) na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 4 148 mieszkań, 
tj. 73,3% ogółu mieszkań (w roku 2019: 4 156 mieszkań, tj. 73,5%); 

b) na zasadzie lokatorskiego prawa do lokalu 62 mieszkania, 
tj. 1,1% ogółu mieszkań (w roku 2019: 65 mieszkań, tj. 1,2%); 

c) na zasadzie prawa pełnej własności 1 446 mieszkań, 
tj. 25,6% ogółu mieszkań (w roku 2019: 1 435 mieszkań, tj. 25,4%). 

 
2. Gospodarka remontowa 
Gospodarka remontowa prowadzona była zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą planem remontów opartym o sto-
sowne regulaminy wewnętrzne. Gospodarkę remontową prowadzono w sposób zabezpieczający prawidłową eksploata-
cję zasobów mieszkaniowych, garaży i lokali użytkowo – handlowych, a jednocześnie przeciwdziałającą ich degradacji. 
Remonty prowadzone były zgodnie z kwalifikacją, poprzedzoną komisyjnymi przeglądami wszystkich obiektów i ich oto-
czenia. Zadania remontowe wykonywane były głównie przez wykonawców obcych, wyłonionych w drodze przetargów. 
 
W ramach planowych robót remontowych dokonano między innymi: 

➢ wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 73 sztuki, 
➢ remontu posadzek w lokalach mieszkalnych 191 pomieszczeń, 
➢ remontu posadzek w lokalach użytkowych 2 lokale o pow. 180 m2, 
➢ remontu daszków nadwejściowych 64 sztuki, 
➢ remontu chodników, dróg i parkingów 12 942,62 m2, 
➢ remontu balkonów 292 sztuki. 

 
Ponadto wykonano szereg innych robót remontowych, takich jak: remont instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji cen-
tralnego ogrzewania i instalacji gazowej. Zlikwidowano junkersy w budynkach mieszkalnych przy ul. Zwycięstwa 2-4-6-
8, Zwycięstwa 10-12-14-16, Zwycięstwa 18-20-22 oraz Dowbora-Muśnickiego 1a-1b. 
Wykonano nową nawierzchnię drogi i chodnika od Pawilonu Handlowego przy ul. Armii Krajowej 14 do budynku przy 
ul. Armii Krajowej 4. Zmodernizowano drogi, chodniki i parkingi na osiedlu Przylesie oraz przy ul. Niemieckiej. 

 
 
 
W budynkach jedenastokondygnacyjnych przy ul. Armii Krajowej 1 i 2 przeprowadzono modernizację dwóch maszynowni 
dźwigów osobowych oraz pomalowano klatki schodowe. Na osiedlach należących do zasobów LSM zamontowano ko-
lejnych 6 zestawów półpodziemnych pojemników na odpady zmieszane i segregowane. 
Kontynuowane są prace związane z wymianą oświetlenia przed klatkami schodowymi i na klatkach schodowych na 
oświetlenie energooszczędne - z czujnikiem zmierzchowym i ruchu oraz wymiany starych central domofonowych na 
nowe centrale cyfrowe. 
Gospodarka remontowa była finansowana z funduszu remontowego. Na dzień 31.12.2020 r. Spółdzielnia posiada koszty 
dociepleń budynków mieszkalnych rozłożonych w czasie, zaewidencjonowane na koncie rozliczeń międzyokresowych 
kosztów w wysokości 1 337 488,56 zł. Informujemy, że posiadane przez Spółdzielnię zobowiązania finansowe z tytułu 
prac termomodernizacyjnych nie wiążą się z ryzykiem utraty płynności finansowej oraz z ryzykiem zakłóceń przepływów 
środków pieniężnych. 
 
3. Windykacja należności 
Zaległości mieszkańców z tytułu wnoszenia opłat za lokale mieszkalne i garaże na dzień 31.12.2020 roku wyniosły: 
2 186 402,71 zł. Wskaźnik zaległości liczony w stosunku do naliczeń rocznych wynosi 6,86% (w roku 2019: 7,07%). 
Dążąc do poprawy sytuacji w tym zakresie w 2020 roku: 

➢ wysłano 900 wezwań do zapłaty, 
➢ skierowano na drogę sądową 93 zalegających z opłatami za mieszkania i garaże, 
➢ skierowano 86 spraw na drogę postępowania egzekucyjnego. 

Ze względu na panującą w 2020r. pandemię, Zarząd Spółdzielni odstąpił od organizacji spotkań z dłużnikami, które miały 
miejsce w latach poprzednich. W miejsce spotkań podjęta została intensywna akcja wysyłki wezwań do zapłaty, a osoby 
zalegające z opłatami mogły pisemnie zwrócić się do Zarządu z propozycją sposobu spłaty zadłużenia. 
 
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej otrzymywały dodatki mieszkaniowe. W 2020 roku Urząd Miasta 
Leszna przekazał z tego tytułu kwotę w wysokości 233 952,51 zł (w 2019 r. – 227 437,87 zł). W miesiącu grudniu 2020 
roku z dodatku korzystało 105 gospodarstw domowych (w grudniu 2019 r. – 101 osób). 
 
Zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych oraz dzierżaw gruntów na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 179 587,95 zł. 
Wskaźnik zaległości liczony w stosunku do naliczeń rocznych, które w 2020 r. wynosiły 2 329 410,79 zł kształtuje się na 
poziomie 7,71 %; w 2019 r. naliczenia roczne stanowiły kwotę 2 690 025,45 zł, a wskaźnik zaległości 6,00%. 
W ramach pomocy najemcom lokali użytkowych, dla których zostały wprowadzone obostrzenia lub zakazy prowadzenia 
działalności gospodarczej w związku z panującą pandemią, Zarząd Spółdzielni pozytywnie rozpatrzył wnioski o obniżenie 
czynszu za najem. Z takiego rozwiązania skorzystało większość najemców na łączną kwotę ok. 226 000,00 zł. 
Obniżenie w takiej sytuacji czynszów było koniecznym rozwiązaniem dla Spółdzielni, gdyż pozwoliło na uniknięcie ma-
sowych wypowiedzeń umów najmu lokali użytkowych. 
 
4. Administracja Osiedla 
Administracja Osiedla prowadziła gospodarkę remontową w zakresie typowania, koordynowania oraz odbioru robót pod 
względem technicznym. Zasoby Spółdzielni są coraz starsze, wobec czego zwiększają się potrzeby remontowe, wzrasta 
liczba awarii, a tym samym rośnie ilość zadań w zakresie nadzoru wykonywanych robót. Poza tym Administracja Osiedla 
koordynowała i kontrolowała wykonawstwo usług komunalnych, kominiarskich oraz objęła swym stałym nadzorem prze-
glądy instalacji gazowych i elektrycznych w całych zasobach Spółdzielni. 
Zespół konserwatorów wykonywał niezbędne roboty konserwacyjne, usługi dla ludności, a przede wszystkim usuwał na 
bieżąco powstałe awarie i usterki. W 2020 roku przyjęto wg rejestru 8 876 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 zabezpieczenia powstałych awarii. 
 
Konserwacją i utrzymaniem terenów zieleni na 27,68 ha w 2020 roku zajmowały się dwie zewnętrzne firmy oraz pracow-
nicy zespołu konserwacji Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie wspomagani podopiecznymi Centrum In-
tegracji Społecznej w Kłodzie i w Lesznie, którzy w formie praktyk zawodowych wykonywali na rzecz Spółdzielni okre-
ślone prace pielęgnacyjne terenów zieleni. W minionym roku zorganizowano szeroką akcję przycinki drzew i krzewów, 
a także wycinki drzew, które zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców. Na terenach zielonych Spółdzielni dokonano bar-
dzo licznych nasadzeń drzew i krzewów przy nowych chodnikach, drogach, parkingach, placach zabaw, boiskach, utwo-
rzono liczne nowe klomby ozdobne. W okresie wiosenno-letnim miało miejsce kilkukrotne koszenie trawników, od-
chwaszczanie i podlewanie roślin. 
 
II Zatrudnienie 
Średnioroczne zatrudnienie w 2020 roku wyniosło 75,03 etatu, tj. 99,38% wykonania założeń planowych (w 2019 roku – 
76,98 etatu). 
Fundusz płac za 2020 rok został wykonany w kwocie 4 123 822,06 zł, co stanowi 96,61% funduszu planowanego. Śred-
nia płaca brutto wyniosła 4 496,36 zł, po potrąceniu składek średnia płaca netto (na rękę) wyniosła 3 257,72 zł. 
 
III Działalność społeczno-oświatowa i kulturalna 
Podstawową bazę działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej stanowi 
Klub „Kwadrat”. Klub ten organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży, rozwija ich zainteresowania artystyczne. Obcowa-
nie ze sztuką wpływa na osobowość dziecka, rozwija zdolności intelektualne, a przede wszystkim estetyczne. 
W I kwartale 2020 roku przy Klubie działały następujące sekcje i zespoły: 
 

● Zespół wokalny „Square” i dziecięca sekcja wokalna, 
● Młodzieżowa sekcja plastyczna i Dziecięca sekcja plastyczna (cztery grupy), 
● Sekcja plastyczno-ceramiczna dla dorosłych, 
● Zespół taneczno-baletowy „PUENTA” (cztery grupy), 
● Teatr „Kwadrat” (dwie grupy), 
● Gimnastyka 40+ i 50+ (trzy grupy), 
● Zajęcia taneczne dla dorosłych Zumba (dwie grupy), 
● Sekcja gier bitewnych i planszowych, 
● Sekcja Hatha-Joga (trzy grupy), 
● Klub aktywności 40+ i 50+, 
● Zespół bluesowy „Droga do Nieba”, 
● Nauka gry na gitarze. 

 
 
W miesiącu marcu 2020 r. został ogłoszony w Polsce stan epidemii COVID-19. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania 
się koronawirusa, w dniu 12 marca 2020 r. działalność Klubu „Kwadrat” została ograniczona do odwołania. 
Podczas epidemii aktywny pozostał Klub Wędkarski, jedyną działającą sekcją pozostała sekcja plastyczno-ceramiczna, 
której zajęcia odbywały się on-line, a prace wykonane podczas zajęć zaprezentowane zostały na profilu Klubu na Face-
book. 
Od stycznia do marca w Klubie zorganizowano dla dzieci spotkania integracyjne, tematyczne turnieje gier planszowych 
oraz przedstawienia teatralne. W związku z panującą pandemią, w minionym roku nie odbyło się wiele zaplanowanych 
imprez dla dzieci i ich rodzin. Odwołana została największa zaplanowana impreza – koncert jubileuszowy zespołu wo-
kalnego „Square” pt. „Nauczmy się żyć obok siebie” z okazji 30-lecia działalności zespołu w Klubie „Kwadrat” prowadzo-
nego przez panią Ewę Śniady. 
 
Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej i finansowej, związanej z pandemią koronawirusa, Zarząd Leszczyńskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Lesznie dołożył wszelkich starań, aby utrzymać dobrą kondycję Spółdzielni i realizować założe-
nia statutowe oraz wytyczone cele zawarte w planach finansowo-gospodarczych i inwestycyjnych. Prezentowane w spra-
wozdaniu informacje potwierdzają prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni, poświadczają stabilność finansową i gwaran-
tują kontynuację jej działalności. 
 
Pragniemy podkreślić, że podstawowym zadaniem w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi była i jest dbałość 
o zabezpieczenie majątku oraz celowe i oszczędne dysponowanie środkami finansowymi Spółdzielni. 
 

Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie 



Pracownia plastyczna Klubu „Kwadrat” i koło wędkarskie 
 

Czas pandemii, który towarzyszy nam już od ponad roku odczuwalny jest prak-

tycznie w każdym aspekcie naszego życia. To również trudne i ciężkie chwile 
dla całego sektora kultury i świata artystycznego. Z powodu obostrzeń wpro-

wadzonych w związku z pandemią koronawirusa instytucje kulturalne od dłuż-
szego czasu pozostają zamknięte, a liczne z nich swoją działalność musiały 

przenieść do przestrzeni wirtualnej. Również działalność społeczno-oświatowa 

i kulturalna w LSM w Lesznie prowadzona w Klubie „Kwadrat” została bardzo 
ograniczona. 

Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w dniu 12 marca 2020 r. 
Zarząd Spółdzielni zdecydował o ograniczeniu działalności Klubu „Kwadrat” do 

odwołania. Aktywny pozostał jedynie Klub Wędkarski oraz działająca w trybie 
on-line sekcja plastyczno-ceramiczna. Zajęcia sekcyjne odbywały się pod okiem 

instruktora i stanowiły kontynuację cyklu zajęć obejmujących różne zagadnienia 

warsztatowe z rysunku, malarstwa, grafiki i ceramiki. Dobór tematów był na 
tyle swobodny, aby każdy uczestnik mógł wykorzystać swoje dotychczasowe 

doświadczenia i odkryć własną kreatywność w nowej rzeczywistości. Wykony-
wane prace prezentowane były na profilu na Facebooku: Pracownia Plastyczna 

Klub Kwadrat, opublikowano blisko 700 prac o różnej tematyce. 

 

 
 

 
 

 
 
Również Koło Wędkarskie nr 193 działające przy Leszczyńskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Lesznie, jako aktywna sekcja Klubu Kwadrat, poprzez organi-

zację spotkań i zawodów czynnie propagowało ten sport, zachęcając do spę-
dzania wolnego czasu nad pięknymi zbiornikami wodnymi naszego regionu. 

Koło zrzesza 70 członków, a jego struktura organizacyjna bezpośrednio podlega 

pod Zarząd Okręgu PZW w Poznaniu. Uczestnictwo w sekcji wędkarskiej jest 
bezpłatne dla członków LSM w Lesznie, natomiast osoby nieposiadające człon-

kostwa wnoszą roczną opłatę za udział w sekcji w wysokości 10 zł. W minionym 
2020 roku organizowane były w miesiącach letnich: Mistrzostwa Koła na kanale 

Miastko, zawody o Puchar Prezesa LSM – na stawie w Pawłowicach, zawody 
o Puchar Prezesa Koła – na Jeziorze Łoniewskim czy we wrześniu zawody Play 

Off na Jeziorze Ziemnickim. Organizowane były także połowy towarzyskie. Łącz-

nie, według zestawienia wyników Grand Prix 2020 w zawodach wędkarskich 
Koła nr 193 złowiono ponad 331 kg ryb. Pragniemy w tym miejscu poinformo-

wać, że wszystkie złowione podczas zawodów ryby – po zważeniu na stanowi-
skach wędkarskich, powróciły do wody. 

 

 
 

Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie informuje, że jeżeli 
sytuacja pandemiczna na to pozwoli i restrykcje oraz obostrzenia zostaną zła-

godzone, od września 2021 roku działalność Klubu „Kwadrat” zostanie wzno-
wiona. 

 

 

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 
 
 
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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