Rada Nadzorcza oraz Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie przekazują mieszkańcom Spółdzielni Biuletyn Informacyjny nr 9, stanowiący informator w zakresie szeroko pojętej statutowej działalności
Spółdzielni. Obecny numer Biuletynu publikowany jest w okresie poprzedzającym bezpośrednio termin Walnego Zgromadzenia Członków LSM, na którym zostaną podjęte stosowne uchwały oraz przedstawione kluczowe
kwestie związane z problematyką dotyczącą funkcjonowania Spółdzielni. Szczegółowy porządek obrad zebrania został przedstawiony Państwu poniżej.
Pragniemy zwrócić również Państwa uwagę, na zamieszczone sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Zarządu Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie podsumowujące 2018 rok oraz na artykuł w dziale
kultury dotyczący Zespołu taneczno-baletowego „Puenta”, który w tym roku obchodzi Jubileusz 25-lecia założenia.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego zaprasza do zapoznania się z materiałami przedstawionymi w informatorze mając nadzieję, że przybliżą one mieszkańcom zagadnienia dotyczące materii spółdzielczości i pozwolą aktywnie
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków LSM w dniu 17 czerwca 2019 roku.

Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
działając w oparciu o § 70 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień
17 czerwca 2019 r. o godz. 1700
w auli Auditorium Maximum
Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie przy ul. Krótkiej 4
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie

Zarząd LSM w Lesznie informuje, że wobec zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą planu
finansowo-gospodarczego gospodarki zasobami mieszkaniowymi, funduszu remontowego i działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej na 2019 rok, po zakończonych
przetargach, wiosną rozpoczęto realizację poszczególnych zadań remontowych.
W celu poprawy stanu technicznego i komfortu dojazdu do garaży przy ulicy Estkowskiego-Dekana zrealizowano prace polegające na wykonaniu odwodnienia deszczowego terenu oraz utwardzeniu nawierzchni poprzez położenie na obszarze ok. 4 000 m2
kostki betonowej. Ustawiony został także duży pojemnik półpodziemny na odpady zmieszane.
Na ulicy Sułkowskiego 46 (wewnętrzny dziedziniec – patio) nastąpiła wymiana dotychczasowej nawierzchni na kostkę betonową. Zagospodarowana na nowo zostanie zieleń
dziedzińca oraz ustawione zostaną ławki, tworząc atrakcyjne miejsce relaksu i odpoczynku. Informujemy jednocześnie, że dziedziniec został całkowicie wyłączony z ruchu
samochodowego, stanowiąc wyłącznie trakt pieszy ze swobodnym dojściem do wszystkich lokali usługowych.
Rozpoczęto także prace remontowe dotyczące przebudowy drogi wewnętrznej przy
ulicy Sułkowskiego 48-58 (wschodnia strona pawilonu), gdzie wykonana zostanie
nowa nawierzchnia jezdni z wjazdem i wyjazdem do ulicy 55 Pułku Piechoty. Powstanie
20 nowych miejsc parkingowych oraz nowe chodniki.
Zgodnie z 10-letnim harmonogramem, na ul. Sikorskiego 1,3,5,7, ul. Jagiellońskiej
8,10,12,14 i na ul. Zwycięstwa 9,11,13,15 zlikwidowane zostaną junkersy oraz przeprowadzony zostanie remont kapitalny instalacji sanitarnych wraz z doprowadzeniem
ciepłej wody użytkowej do mieszkań.
Spółdzielnia w dalszym ciągu realizuje zwroty za dokonaną we własnym zakresie wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i posadzek w lokalach mieszkalnych.
Aktualnie trwają także prace związane z wymianą oświetlenia, zarówno na klatkach
schodowych, jak i przed klatkami. Oświetlenie wymieniane jest z tradycyjnego na
zmierzchowe, z czujnikami ruchu.
W związku z sukcesywną wymianą starych i nieestetycznych pojemników na śmieci, na
ulicy Prochownia 26 zamontowane zostały półpodziemne pojemniki na odpady zmieszane i segregowane, a wokół nich została wykonana nawierzchnia z kostki betonowej.
Kolejne komplety takich pojemników zostaną umiejscowione przy ulicach: Prochownia 15, Niepodległości 58, Opalińskich 40, Kubańskiej 12, Machnikowskiego 24
i 17 Stycznia 61.
W związku ze zbliżającym się okresem letnim pamiętajmy, aby segregując odpady maksymalnie zmniejszać objętość wrzucanych do pojemników śmieci. Pozwoli to uniknąć
problemu przepełniania pojemników oraz nieestetycznego wyglądu i nieprzyjemnego
zapachu na osiedlach.

PORZĄDEK OBRAD:
1.
2.
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4.
5.
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7.

8.
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10.
11.

12.
13.

Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
Odczytanie listy pełnomocnictw.
Przedstawienie zasad i trybu obradowania Walnego Zgromadzenia Członków.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Komisji:
a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
b) Wnioskowej.
Przyjęcie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie obecności i uprawnień
uczestników Walnego Zgromadzenia Członków.
Sprawozdania:
a) Zarządu z działalności Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok i dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu,
b) Rady Nadzorczej Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 rok i dyskusja dotycząca
sprawozdania Rady Nadzorczej,
c) z wykonania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 21.06.2018 r.
oraz dyskusja dotycząca sprawozdania z wykonania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 21.06.2018 r.
Przedstawienie podstawowych kierunków działania Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na
2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Przedstawienie wniosku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań: Zarządu z działalności Spółdzielni
za 2018 rok, z wykonania uchwał z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 21.06.2018 r., sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdań:
a) Zarządu z działalności Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 r.,
b) Rady Nadzorczej Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2018 r.,
c) z wykonania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu
21.06.2018 r.,
d) finansowego za 2018 r.
2) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.
3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.
4) przyjęcia podstawowych kierunków działania LSM na 2019 r.
Sprawozdanie Komisji Wnioskowej oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
Zakończenie.

UWAGA!
Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków, tj. sprawozdania i projekty uchwał, zostały
wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sułkowskiego 46, pok. nr 1 od dnia 03 czerwca
2019 r.
Na Walne Zgromadzenie prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie za 2018 r.
Rada Nadzorcza jest ustawowym organem Spółdzielni sprawującym nadzór
i kontrolę nad jej działalnością. Uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej określają 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 wykonuje w oparciu o przyjęty plan pracy określający tematykę posiedzeń w poszczególnych kwartałach roku.

Rada Nadzorcza, wspólnie z Zarządem, uczestniczyła w spotkaniach z mieszkańcami organizowanych w siedzibie Spółdzielni. Tematem spotkań było omówienie planu gospodarczego na 2019 rok oraz bieżące problemy mieszkańców.
Odbyło się 37 takich spotkań: z mieszkańcami 26 nieruchomości mieszkaniowych oraz 12 nieruchomości garażowych stanowiących ogół zasobów Spółdzielni. Uwagi i wnioski, zgłoszone przez mieszkańców na powyższych spotkaniach, zostały skierowane do Zarządu Spółdzielni w celu ich rozpatrzenia.

W 2018 r. Rada Nadzorcza Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
wypełniała swoje zadania w następującym składzie osobowym:

Niezależnie od posiedzeń Rady Nadzorczej, swoje posiedzenia odbywała Komisja Rewizyjna, która pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy na rok 2018
rozpatrując i analizując:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wojciech Lewandowski
Grzegorz Rusiecki
Ireneusz Twardowski
Hanna Dembińska
Roman Sytnik
Ewa Stanisławska-Szczygieł
Jerzy Jankowski
Wioletta Kucharczak-Ciesielska
Mariusz Nowacki

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadz.
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadz.
Sekretarz Rady Nadzorczej
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady, jego dwaj Zastępcy, Sekretarz oraz Przewodniczący Komisji 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 Rady Nadzorczej na 2019 rok.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 17 posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej z porządkiem obrad wynikającym z rocznego planu pracy, który był poszerzany o problemy wynikające z bieżących potrzeb. Frekwencja na posiedzeniach
wyniosła 92,80%. Na posiedzeniach podjęto 21 uchwał. Do udziału w posiedzeniach Rady zapraszano, jako ich stałych uczestników, członków Zarządu.
Zadania, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza wynikały z istotnych potrzeb
służących prawidłowej działalności Spółdzielni.
Wśród najważniejszych wymienić należy:
1. Zatwierdzono plan gospodarki zasobami mieszkaniowymi, plan funduszu
remontowego i inwestycyjnego oraz działalności społeczno-oświatowej
i kulturalnej na 2019 rok.
2. Zatwierdzono stawki opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.
3. Wybrano biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za
2018 i 2019 rok.
4. Przyjęto opinię i raport z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok.
5. Co kwartał dokonywano analizy działalności Spółdzielni pod kątem finansowym.
6. Analizowano realizację planu remontów, zarówno pod względem finansowym, jak i rzeczowym.
7. Wyrażono zgodę na przystąpienie przez Zarząd do procedury przetargowej
oraz przeprowadzono analizę postępowań przetargowych.
8. Przygotowano materiały na Walne Zgromadzenie Członków, przede
wszystkim dotyczące zmian do Statutu.
9. Rozpatrywano pisma kierowane do Rady Nadzorczej przez mieszkańców
Spółdzielni.
10. Rozpatrywano i analizowano wnioski członków Rady Nadzorczej.
11. Dokonano szczegółowej analizy działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej na podstawie przedstawionej przez Zarząd analizy finansowej oraz
przeprowadzonej wizytacji Klubu „Kwadrat” i klubu wędkarskiego.
Członkowie Rady Nadzorczej, w celu szerszego kontaktu z członkami Spółdzielni, pełnili dyżury w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od
1500 do 1600. Rada Nadzorcza na swych posiedzeniach rozpatrywała, z udziałem
Zarządu Spółdzielni, wszystkie zgłoszone sprawy, a zainteresowani członkowie
otrzymali stosowne wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące przedstawianych Radzie
zagadnień i problemów. Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli,
jako obserwatorzy, w pracach komisji przetargowych.

 problematykę zadłużeń na lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz windykację należności,
 zatrudnienie i fundusz płac,
 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 tematów przedstawiała na plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na posiedzeniach plenarnych zapoznawała się ze zgłoszonymi przez Komisję wnioskami i propozycjami, przekazując je Zarządowi do realizacji. W posiedzeniach plenarnych, prezydiach i pracach Komisji zawsze uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółdzielni zaproszeni w celu zreferowania danego zagadnienia, co
umożliwiało podejmowanie trafnych uchwał.
Kończąc sprawozdanie pragniemy również zwrócić uwagę na bardzo dobrą
współpracę z Zarządem Spółdzielni. Pani Prezes Sławomira Dratwa i Wiceprezes Pan Kazimierz Pazoła w sposób rzetelny informowali Radę Nadzorczą o poczynaniach Zarządu we wszystkich dziedzinach działalności Spółdzielni. Dzięki
tej współpracy udało się osiągnąć dobry wynik gospodarczy i finansowy, potwierdzony w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
za 2018 rok.
Leszno, dnia 8 maja 2019 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
1600 oczekujemy Państwa w siedzibie Spółdzielni w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46.
Jeżeli macie Państwo uwagi do pracy Rady, bądź pomysł, jak poprawić wizerunek Spółdzielni lub też macie Państwo propozycję, co jeszcze możemy zmienić
w Waszym miejscu zamieszkania lub na Waszej nieruchomości - proszę podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami!
Dyżury członków Rady Nadzorczej:
03.06.2019 r.
01.07.2019 r.
05.08.2019 r.
02.09.2019 r.
07.10.2019 r.
04.11.2019 r.
02.12.2019 r.

Wojciech Lewandowski
Jerzy Jankowski
Wioletta Kucharczak-Ciesielska
Grzegorz Rusiecki
Ewa Stanisławska-Szczygieł
Roman Sytnik
Hanna Dembińska

Sprawozdanie Zarządu z działalności Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
za 2018 rok
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie przedstawia niniejszym roczną informację
o działalności Spółdzielni i jej sytuacji ekonomicznej wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Leszczyńska
Spółdzielnia Mieszkaniowa istnieje od 1902 roku. W swojej 116-letniej historii Spółdzielnia kilkakrotnie zmieniała swą nazwę, a obecna nazwa obowiązuje od 1979 roku.
Spółdzielnia jest jednostką eksploatacyjną, nieprowadzącą działalności inwestycyjnej w zakresie budowy
nowych obiektów i ogranicza się głównie do działalności remontowo- konserwacyjnej w celu utrzymania jej
zasobów w stanie niepogorszonym. Spółdzielnia posiada osobowość prawną i zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr 0000171778.
Na dzień 01.01.2018 r. bieżącą działalnością Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie kierował
Zarząd w składzie:
 Prezes Zarządu – Sławomira Dratwa,
 Zastępca Prezesa Zarządu ds. techniczno–eksploatacyjnych – Kazimierz Pazoła.
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 inwestycji, remontów i konserwacji zasobów Spółdzielni, zadłużeń w opłatach
za mieszkania i lokale, spraw pracowniczych i socjalnych oraz w wielu innych, wyżej niewymienionych.
W 2018 roku podczas 57 protokołowanych posiedzeń, Zarząd podjął 55 kolegialnych decyzji w formie
uchwał.

Na osiedlach Spółdzielni zamontowano kolejnych 5 zestawów półpodziemnych pojemników na odpady
zmieszane i segregowane oraz zagospodarowano wokół nich nową zieleń.
Gospodarka remontowa była finansowana z funduszu remontowego. Na dzień 31.12.2018 r. Spółdzielnia
posiada koszty dociepleń budynków mieszkalnych rozłożonych w czasie, zaewidencjonowane na koncie
rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości 5 172 113,55 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 31.12.2018 roku
wyniosły: 2 080 256,13 zł. Wskaźnik zaległości liczony w stosunku do naliczeń rocznych wynosi 7,44%
(w roku 2017: 7,40%).
Dążąc do poprawy sytuacji w tym zakresie w 2018 roku:
 wysłano 1 135 wezwań do zapłaty,
 poproszono na rozmowy 247 osób zalegających z opłatami,
 skierowano na drogę sądową 93 zalegających z opłatami za mieszkania i garaże,
 skierowano 108 spraw na drogę postępowania egzekucyjnego,
 dokonano 1 eksmisji z lokatorskiego prawa do lokalu, gdyż Gmina Leszno dostarczyła lokal socjalny.
Zaległości z tytułu najmu lokali użytkowych oraz dzierżaw gruntów na dzień 31.12.2018 roku wyniosły
271 568,57 zł. Wskaźnik zaległości liczony w stosunku do naliczeń rocznych, które w 2018 r. wynosiły
2 772 686,24 zł, natomiast w 2017 r. stanowiły kwotę 2 846 370,14 zł, zmniejszył się z 10,60% w 2017 r.,
do 9,79% w roku 2018.

Zarząd zawarł 18 notarialnych umów przenoszących lokale mieszkalne w prawo odrębnej własności oraz
2 umowy przenoszące garaże w prawo odrębnej własności. Zawarto także 1 akt notarialny – umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zarząd ściśle współpracował z Radą Nadzorczą oraz komisją rewizyjną Rady i brał udział w jej
posiedzeniach.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej otrzymywały dodatki mieszkaniowe. W 2018 roku Urząd
Miasta Leszna przekazał z tego tytułu kwotę w wysokości 247 262,34 zł (w 2017 r.: 298 347,83 zł). W miesiącu grudniu 2018 roku z dodatku korzystało 129 gospodarstw domowych (w grudniu 2017 r.: 146 osób).

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.

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 odczytu energii elektrycznej w garażach oraz objęła swym stałym nadzorem przeglądy 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 2018 roku przyjęto wg rejestru 9 597 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.

I Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
1. Zasoby Spółdzielni
Na dzień 31.12.2018 r. Spółdzielnia zarządzała:
a) 159 budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni
w której znajdowały się:
4263 lokale mieszkalne o statusie spółdzielczego prawa do lokalu
o powierzchni użytkowej
1143 lokali mieszkalnych stanowiących odrębną własność
o powierzchni użytkowej
41 lokali użytkowych na wynajem o powierzchni użytkowej
3 lokale na potrzeby spółdzielni o powierzchni użytkowej
pomieszczenia techniczne o powierzchni użytkowej
b) 20 budynkami użytkowymi o łącznej powierzchni
w których znajdowały się:
83 lokale użytkowe na wynajem o powierzchni użytkowej
10 lokali na potrzeby Spółdzielni, tj. administracji ogólnej,
administracji osiedla oraz klubów osiedlowych o powierzchni
trafostacje (na wynajem) o powierzchni
pomieszczenia techniczne (wymiennikownie, hydrofornie)
o powierzchni
c) 537 boksami garażowymi o powierzchni
w tym: 32 garaże stanowiące odrębną własność o powierzchni

4. Administracja Osiedla
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Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa na dzień 31 grudnia 2018 roku zrzeszała ogółem 7 159 członków.
W 2018 roku liczba członków, na skutek zgonów lub rezygnacji, zmniejszyła się o 320 osób.
Na dzień 31.12.2018 roku zmieniła się struktura praw do lokali mieszkalnych, gdyż na ogólną liczbę 5 656
lokali mieszkalnych zajmowanych było:
a) na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
4 175 mieszkań,
tj. 73,8% ogółu mieszkań (w roku 2017: 4 188 mieszkań, tj. 74%);
b) na zasadzie lokatorskiego prawa do lokalu
68 mieszkań,
tj. 1,2% ogółu mieszkań (w roku 2017: 74 mieszkania, tj. 1,3%);
c) na zasadzie prawa pełnej własności
1 413 mieszkań,
tj. 25% ogółu mieszkań (w roku 2017: 1 394 mieszkania, tj. 24,6%).
2. Gospodarka remontowa
Gospodarka remontowa prowadzona była zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą planem remontów
opartym o stosowne regulaminy wewnętrzne. Gospodarkę remontową prowadzono w sposób zabezpieczający prawidłową eksploatację 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 otoczenia. 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
236 sztuk,
 remontu posadzek w lokalach mieszkalnych
441 pomieszczeń,
 remontu posadzek w lokalach użytkowych
7 lokali o pow. 606 m2,
 remontu dachów
1 550 m2,
 remontu chodników, dróg i parkingów
11 788 m2,
 remontu balkonów
83 sztuki.
Poza tym wykonano szereg innych robót remontowych, takich jak: remont instalacji zimnej i ciepłej wody,
instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej oraz malowanie klatek schodowych. Zlikwidowano
junkersy w budynkach mieszkalnych przy ul. Muśnickiego 2 i 8 oraz ul. Bohaterów Westerplatte 1A-1B, 2A2B, 3A-3B, doprowadzając ciepłą wodę użytkową.
Wykonano nową nawierzchnię na parkingach od ul. Rumuńskiej do ul. Węgierskiej. Zrealizowano drugi etap
modernizacji drogi i parkingów przy ul. Armii Krajowej, jak również drugi etap modernizacji drogi i parkingów
przy ul. Sułkowskiego.
W wieżowcach przy ul. Węgierskiej 9-11 przeprowadzona została modernizacja 2 maszynowni wind osobowych.

Konserwacją i utrzymaniem terenów zieleni na 27,68 ha w 2018 roku zajmowały się dwie zewnętrzne firmy,
pracownicy zespołu konserwacji Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie oraz podopieczni Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie i w Lesznie, którzy w formie praktyk zawodowych wykonywali na rzecz
Spółdzielni prace pielęgnacyjne terenów zielonych. W minionym roku, analogicznie do lat poprzednich, na
terenach zielonych Spółdzielni dokonano nasadzeń drzew i krzewów. Przyczyną były wypadnięcia, wysuszenia, występująca dewastacja oraz nasadzenia zastępcze. W okresie wiosenno-letnim miało miejsce kilkukrotne koszenie trawników, cięcie krzewów i drzew, odchwaszczanie. Kontynuowano także renowację
i urządzanie terenów zieleni wzdłuż nowopowstałych miejsc parkingowych, chodników, dróg przy ul. Grunwaldzkiej–Włodarczaka, ul. Grunwaldzkiej–55 Pułku Piechoty oraz ul. Armii Krajowej.
5. Zatrudnienie
Średnioroczne zatrudnienie w 2018 roku wyniosło 75,48 etatu, tj. 100,64% wykonania założeń planowych
(w 2017 roku: 76,03 etatu). Przekroczenie powyższe wyniknęło z konieczności zatrudnienia nowych pracowników w związku z nieobecnością pracowników etatowych, spowodowaną urlopem macierzyńskim oraz
zwiększenie zapotrzebowania na usługi sprzątacza posesji.
II

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. Obcowanie ze sztuką wpływa na osobowość dziecka, rozwija zdolności intelektualne,
a przede wszystkim estetyczne. Przez cały rok w Klubie odbywają się zajęcia w sekcjach i zespołach, prowadzone przez wyspecjalizowanych instruktorów.
Przy Klubie w 2018 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 Kwadrat”,
 Gimnastyka 40+ i 50+,
 Sekcja gier bitewnych i planszowych,
 Sekcja Hatha-Joga,
 Klub aktywności 40+ i 50+,
 Zespół bluesowy „Droga do Nieba”.
W 2018 r. w Klubie „Kwadrat” zorganizowano dla dzieci „Dzień Dziecka – Powitanie Lata”, baliki, spotkania
integracyjne, turnieje planszowe „Ogniem i Mieczem”, przedstawienia teatralne, wystawy tematyczne, prezentacje sekcji klubowych oraz wieczór kolęd i pastorałek. Klub „Kwadrat” jest także miejscem cyklicznych
spotkań grupy „Aktywni 55+”. W ramach działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej świadczonej przez
Klub „Kwadrat” działa także koło wędkarskie, mające swoją siedzibę w pomieszczeniach piwnicznych
w Lesznie przy ul. Machnikowskiego oraz Klub „Jagiellonka”.
Prezentowane w sprawozdaniu informacje potwierdzają utrzymującą się od wielu lat dobrą kondycję Spółdzielni oraz brak zagrożeń dla realizacji planów finansowo-gospodarczych, inwestycyjnych oraz założeń
statutowych. Wszystkie przedstawione działania charakteryzujące działalność, zarówno w roku minionym,
jak i na przestrzeni ostatnich lat, poświadczają stabilność finansową Spółdzielni i gwarantują kontynuację
jej działalności bez ryzyka utraty płynności finansowej przez Spółdzielnię oraz ryzyka zakłóceń przepływów
środków pieniężnych.
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

W tym roku zespół „Puenta” świętuje Jubileusz 25-lecia założenia.
Z tej okazji 23 marca 2019 r. w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie odbył się koncert jubileuszowy zespołu „Puenta”.
Na scenie, podczas dwugodzinnego przedstawienia, mogliśmy podziwiać tancerki z wszystkich grup wiekowych. Dostarczyły one bardzo licznie zgromadzonej widowni wielu niezapomnianych emocji
i momentów wzruszeń. Były łzy, śmiech, gratulacje i podziękowania.
Kolejne tancerki kończyły swoją wieloletnią przygodę z tańcem, ustępując miejsca młodszym pasjonatkom tańca.
Przedstawiamy Państwu kilka zdjęć, autorstwa Witolda Spisza, jako
wspomnienie obchodów srebrnego Jubileuszu „Puenty”. Jednocześnie życzymy instruktorkom oraz wszystkim tancerkom wszelkiej pomyślności oraz niegasnącego entuzjazmu.

„Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą,
najpiękniejszą ze wszystkich sztuk,
bo nie jest tylko prostą interpretacją czy wyobrażeniem życia;
jest samym życiem.”

Niech miłość do tańca i pasja artystyczna towarzyszy Wam w codziennym życiu, przynosząc satysfakcję, motywację do realizacji najskrytszych marzeń oraz nieskończoną radość z osobistych sukcesów.

Havelock Ellis

Zespół taneczno-baletowy „PUENTA”
Zespół „Puenta” powstał w 1994 roku i niezmiennie działa przy Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie w Klubie „Kwadrat”.
Założycielem zespołu, choreografem i instruktorem zespołu jest absolwentka Poznańskiej Szkoły Baletowej Pani Irena Marszałek. Od
2011 roku zajęcia taneczne prowadzi wspólnie ze swoją córką Panią
Karoliną Marszałek, będącą absolwentką Akademii Muzycznej w Danii i instruktorem tańca współczesnego.

Ważne telefony

Techniki taneczne, o które „Puenta” opiera swoje choreografie zmieniają się wraz z rozwojem sceny tanecznej w Polsce. Obecnie jest to
przede wszystkim taniec współczesny dający możliwość przekazania
ruchem wielu treści i emocji. Na dzień dzisiejszy w Klubie „Kwadrat”
działają 3 grupy dziecięce, 2 grupy młodzieżowe oraz grupa najstarsza stanowiąca trzon zespołu „Puenta”.
W ciągu ostatnich pięciu lat zespół „Puenta” wielokrotnie zdobywał
czołowe miejsca na konkursach i festiwalach. W konkursach międzynarodowych zespół zdobył dwukrotnie Grand Prix, jeden raz zajął
I i II miejsce oraz uzyskał 2 nagrody specjalne. W konkursach ogólnopolskich czterokrotnie zdobył Grand Prix, 23 krotnie I miejsce,
5 razy II miejsce, 3 krotnie III miejsce oraz 1 raz wyróżnienie i dwie
nagrody specjalne. Na konkursach bardzo wysoko punktowane są
również występy indywidualne tancerek „Puenty”. W okresie ostatnich 5 lat nagrody zdobywały: Adrianna Domańska, Zuzanna Mejer,
Nicol Zielińska oraz Karolina Kozłowska. Dzięki szerokiej działalności kulturalnej zespołu „Puenta” w 2004 roku Pani Irena Marszałek,
a w 2018 roku Pani Karolina Marszałek otrzymały Nagrodę Prezydenta Miasta Leszna.

Administracja Osiedla Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
ul. Luksemburska 12
(zgłaszanie awarii lub innych problemów technicznych w Twoim mieszkaniu, budynku, nieruchomości)
Tel.:
Faks:
Tel.:

65 526 81 58
65 526 88 59
65 526 88 08

czynny od godz. 7:00 do 15:00 w dni robocze
czynny całą dobę siedem dni w tygodniu

Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie – biura Zarządu
ul. Sułkowskiego 46
Tel.:
Faks:

65 529 57 05
65 529 59 33

Strona internetowa:
Poczta elektroniczna:

65 529 58 16

65 529 58 49

65 529 56 49

www.lsmleszno.com.pl
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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