Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie przedstawia Państwu kolejny numer biuletynu informacyjnego, pełniącego rolę informatora w szeroko pojętej działalności
statutowej, ekonomicznej i kulturalnej Spółdzielni. W aktualnym numerze biuletynu chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
oraz Zarządu Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie za 2019 rok oraz na informacje dotyczące zaplanowanych i zrealizowanych prac remontowych w zasobach Spółdzielni.
W dniu 20 marca 2020 roku na obszarze Polski wprowadzony został stan epidemii, w celu podjęcia określonych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych zmierzających do
zminimalizowania skutków epidemii. W związku z tym wprowadzone zostały liczne obostrzenia, nakazy i zakazy zarówno dla zwykłych obywateli, jak i dla instytucji, administracji czy
przedsiębiorców. Ogłoszenie stanu epidemii na terenie kraju spowodowało ograniczenie, zawieszenie lub nierzadko likwidację działalności gospodarczych. Z uwagi na powyższe,
lawinowo do Spółdzielni zaczęły spływać wnioski od najemców lokali użytkowych dotyczące obniżenia lub umorzenia opłat za czynsz. Łącznie wpłynęło 56 wniosków najemców lokali
usługowych oraz dzierżawców gruntu. Zarząd, po szczegółowej analizie, wszystkie wnioski rozpatrzył pozytywnie i umniejszył najemcom wysokość czynszu na okres od 2 do 3 miesięcy.
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie w obliczu globalnego zagrożenia epidemią koronawirusa oraz upadających firm i masowych wypowiedzeń umów na wynajem
lokali i gruntów, zmniejszając potencjalnie duże straty finansowe udzielał i udziela nadal pomocy swoim kontrahentom. Zlekceważenie problemów najemców i pozostanie obojętnym
w tak ciężkim i trudnym okresie, uderzyłoby również w Spółdzielnię w spotęgowany sposób. Efekty błędnych decyzji Zarządu widoczne byłyby w postaci opuszczonych lokali usługowych,
wypowiedzeń umów, braku opłat za np. czynsz, media czy podatek od nieruchomości, które to w całości ponoszą najemcy. Największą obniżką zostali objęci najemcy, którzy byli
zmuszeni decyzjami rządowymi do zamknięcia lokali i zawieszenia prowadzenia działalności tj.: zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, solaria itp. Zarząd indywidualnie rozpatrywał wnioski
najemców i dokonywał szczegółowej analizy kosztów utrzymania przedmiotowych lokali.
W wyniku decyzji o umniejszeniu opłat za czynsze przychody Spółdzielni z tytułu najmu lokali oraz z tytułu dzierżawy gruntu uległy zmniejszeniu. Jednakże działania te pozwoliły na
zachowanie ciągłości poszczególnych umów najmu oraz miejsc pracy małych i średnich przedsiębiorców jak i większych firm prowadzących działalność gospodarczą. W obecnej trudnej
sytuacji ekonomicznej kraju pomoc i wsparcie dla usługodawców, producentów czy inwestorów to absolutna konieczność.
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie jest przekonany, że wspólne i zgodne działania w tak niebezpiecznych i niestabilnych czasach przyniosą wymierne korzyści
po zakończeniu walki z epidemią koronawirusa oraz pozwolą na szybszy rozwój i przyspieszenie gospodarki naszego kraju.

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
LESZCZYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W LESZNIE
W 2020 ROKU

finansowego przez organ zatwierdzający przedłużony został o 3 miesiące. Wobec tego termin sporządzenia sprawozdania finansowego przez spółdzielnie mieszkaniowe
został wydłużony do końca czerwca 2020 r., natomiast termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego - do
końca września 2020 r.

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 wydarzenia, w tym Walne Zgromadzenie Członków LSM w Lesznie, które miało
się odbyć 17.06.2020 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia
2020 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwanej
specustawą antykryzysową, Dz. U. z 2020 r., poz.
568), zgodnie z zapisem art. 90 i art. 91 zmieniającej ustawy - termin Walnego Zgromadzenia zostanie ustalony w przeciągu 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

W dniu 31 marca 2020 roku zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz
w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępniania
i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu
sprawozdań lub informacji. Zgodnie z § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia, termin dotyczący zatwierdzenia sprawozdania

Informujemy, że na dzień dzisiejszy nie został wyznaczony nowy termin Walnego Zgromadzenia
Członków Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Lesznie.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie za 2019 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.
W 2019 r. Rada Nadzorcza Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
wypełniała swoje zadania w następującym składzie osobowym:
1. Wojciech Lewandowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Grzegorz Rusiecki
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadz.
(Pełnił swoją funkcję do dnia 7.11.2019 r. W związku z wyborem na posła
RP zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.)
3. Ireneusz Twardowski
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadz.
4. Mariusz Nowacki
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadz.
5. Hanna Dembińska
Sekretarz Rady Nadzorczej
6. Roman Sytnik
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
7. Ewa Stanisławska-Szczygieł
Członek Komisji Rewizyjnej
8. Jerzy Jankowski
Członek Komisji Rewizyjnej
9. Wioletta Kucharczak-Ciesielska 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 Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 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 92,60%. Na posiedzeniach podjęto 23 uchwały. 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 inwestycyjny, plan funduszu remontowego oraz działalności społeczno-oświatowej
i kulturalnej na 2020 rok.
2. Zatwierdzono stawki opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże.
3. Podjęto uchwały w sprawie wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności dla nieruchomości położonych w Wojnowicach i Rydzynie oraz ustalono zasady jej
spłaty przez mieszkańców.
4. Przyjęto opinię i raport z badania sprawozdania finansowego za 2018 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.
9. Rozpatrywano pisma kierowane do Rady Nadzorczej przez mieszkańców
Spółdzielni.
10. 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.

Rada Nadzorcza, wspólnie z Zarządem, uczestniczyła w spotkaniach z mieszkańcami organizowanych w siedzibie Spółdzielni. Tematem spotkań było omówienie planu gospodarczego na 2020 rok oraz bieżące problemy mieszkańców.
Odbyło się 30 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.
Niezależnie od posiedzeń Rady Nadzorczej, swoje posiedzenia odbywała Komisja Rewizyjna, która pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy na rok 2019
rozpatrując i analizując:
• problematykę zadłużeń na lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz windykację należności,
• zatrudnienie i fundusz płac,
• 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 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 w 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 2019 rok.
Leszno, dnia 25 maja 2020 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:
06.07.2020 r.
03.08.2020 r.
07.09.2020 r.
05.10.2020 r.
02.11.2020 r.
07.12.2020 r.

Ewa Stanisławska-Szczygieł
Wioletta Kucharczak-Ciesielska
Wioletta Kucharczak-Ciesielska
Wojciech Lewandowski
Roman Sytnik
Mariusz Nowacki

Sprawozdanie Zarządu z działalności Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
za 2019 rok
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie przedstawia niniejszym roczną informację
o działalności Spółdzielni i jej sytuacji ekonomicznej wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Leszczyńska
Spółdzielnia Mieszkaniowa istnieje od 1902 roku. W swojej 117-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 01.01.2019 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 2019 roku podczas 59 protokołowanych posiedzeń, Zarząd podjął 69 kolegialnych decyzji w formie
uchwał.
Zarząd zawarł 22 notarialne umowy przenoszące lokale mieszkalne 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.
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od 2007 roku prowadzi odrębnie dla każdej
nieruchomości:
➢ ewidencję i rozliczanie przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali oraz
nieruchomości wspólnych,
➢ ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego, uwzględniającą wszystkie wpływy i wydatki tych nieruchomości.
I Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
1. Zasoby Spółdzielni
Na dzień 31.12.2019 r. Spółdzielnia zarządzała:
a) 159 budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni
w której znajdowały się:
4221 lokale mieszkalne o statusie spółdzielczego prawa do lokalu
o powierzchni użytkowej
1435 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

klatkami i na klatkach schodowych na oświetlenie energooszczędne, zmierzchowe i z czujnikiem ruchu oraz
wymiany starych central domofonowych na nowe centrale cyfrowe.
Gospodarka remontowa była finansowana z funduszu remontowego. Na dzień 31.12.2019 r. Spółdzielnia
posiada koszty dociepleń budynków mieszkalnych rozłożonych w czasie, zaewidencjonowane na koncie
rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości 2 899 143,84 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 31.12.2019 roku
wyniosły: 2 061 746,66 zł. Wskaźnik zaległości liczony w stosunku do naliczeń rocznych wynosi 7,07%
(w roku 2018: 7,44%).
Dążąc do poprawy sytuacji w tym zakresie w 2019 roku:
➢ wysłano 1 045 wezwań do zapłaty,
➢ poproszono na rozmowy 261 osób zalegających z opłatami,
➢ skierowano na drogę sądową 117 zalegających z opłatami za mieszkania i garaże,
➢ skierowano 64 sprawy 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 31.12.2019 roku wyniosły
161 508,81 zł. Wskaźnik zaległości liczony w stosunku do naliczeń rocznych, które w 2019 r. wynosiły
2 690 025,45 zł, natomiast w 2018 r. stanowiły kwotę 2 772 686,24 zł, znacząco się zmniejszył z 9,79%
w 2018 r., do 6,00% w roku 2019.
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej otrzymywały dodatki mieszkaniowe. W 2019 roku Urząd
Miasta Leszna przekazał z tego tytułu kwotę w wysokości 227 437,87 zł (w 2018 r. – 247 262,34 zł).
W grudniu 2019 roku z dodatku korzystało 101 gospodarstw domowych (w grudniu 2018 r. – 129 osób).
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 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 2019 roku przyjęto wg rejestru 9 370 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.
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Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa na dzień 31 grudnia 2019 roku zrzeszała ogółem 7 015 członków.
W 2019 roku liczba członków, na skutek zgonów lub rezygnacji, zmniejszyła się o 144 osoby.
Na dzień 31.12.2019 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
4 156 mieszkań,
tj. 73,5% ogółu mieszkań (w roku 2017: 4 175 mieszkań, tj. 73,8%);
b) na zasadzie lokatorskiego prawa do lokalu
65 mieszkań,
tj. 1,1% ogółu mieszkań (w roku 2017: 68 mieszkań, tj. 1,2%);
c) na zasadzie prawa pełnej własności
1 435 mieszkań,
tj. 25,4% ogółu mieszkań (w roku 2017: 1 413 mieszkań, tj. 25%).
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
73 sztuki,
➢ remontu posadzek w lokalach mieszkalnych
151 pomieszczeń,
➢ remontu posadzek w lokalach użytkowych
2 lokale o pow. 240 m2,
➢ remontu daszków nadwejściowych
34 sztuki,
➢ remontu chodników, dróg i parkingów
13 080 m2,
➢ remontu balkonów
355 sztuk.
Ponadto wykonano szereg innych robót remontowych, takich jak: remont instalacji zimnej i ciepłej wody,
instalacji centralnego ogrzewania i instalacji gazowej. Zlikwidowano junkersy w budynkach mieszkalnych
przy ul. Sikorskiego 1-7, ul. Jagiellońskiej 8-14, ul. Zwycięstwa 9-15, doprowadzając ciepłą wodę użytkową.
Wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej przy garażach ul. Dekana, ul. Estkowskiego. Dokończono
wymianę nawierzchni drogi, chodników i parkingu przy ul. Sułkowskiego 46 i ul. Sułkowskiego 48-58. Wymieniono nawierzchnię drogi, chodników i parkingów przy budynkach ul. Prochownia numery nieparzyste
wraz z odnowieniem zieleni, w tym drzewostanu.
W budynkach jedenastokondygnacyjnych przy ul. Armii Krajowej 3 i 4 przeprowadzono modernizację dwóch
maszynowni dźwigów osobowych oraz pomalowano klatki schodowe.
Na osiedlach należących do zasobów LSM zamontowano kolejnych 6 zestawów półpodziemnych pojemników na odpady zmieszane i segregowane. Kontynuowane są prace związane z wymianą oświetlenia przed

Konserwacją i utrzymaniem terenów zieleni na 27,68 ha w 2019 roku zajmowały się dwie zewnętrzne firmy
oraz pracownicy zespołu konserwacji Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie wspomagani podopiecznymi Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie i w Lesznie, którzy w formie praktyk zawodowych
wykonywali na rzecz Spółdzielni określone prace pielęgnacyjne terenów zieleni. W minionym roku, analogicznie do lat poprzednich, na terenach zielonych Spółdzielni dokonano kolejnych nasadzeń drzew i krzewów. Przyczyną były dewastacje, wysuszenie oraz nasadzenia zastępcze. W okresie wiosenno-letnim
miało miejsce kilkukrotne koszenie trawników, odchwaszczanie, jak również cięcie krzewów i drzew.
5. Zatrudnienie
Średnioroczne zatrudnienie w 2019 roku wyniosło 76,98 etatu, tj. 101,96% wykonania założeń planowych
(w 2018 roku – 75,48 etatu). Przekroczenie powyższe wyniknęło z konieczności zatrudnienia nowych pracowników w związku z nieobecnością pracowników etatowych, spowodowaną urlopem macierzyńskim oraz
zatrudnieniem pracownika na miejsce pracownika odchodzącego na emeryturę przed jego odejściem,
w celu przyuczenia.
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 2019 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+,
➢ Zajęcia taneczne dla dorosłych Zumba
➢ Sekcja gier bitewnych i planszowych,
➢ Sekcja Hatha-Joga,
➢ Klub aktywności 40+ i 50+,
➢ Zespół bluesowy „Droga do Nieba”
➢ Nauka gry na gitarze.
W 2019 r. w Klubie „Kwadrat” zorganizowano dla dzieci „Dzień Dziecka – Powitanie Lata”, baliki, spotkania
integracyjne, tematyczne turnieje gier planszowych, przedstawienia teatralne, wystawy i 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 oraz Klub „Jagiellonka”.
W 2019 roku zespół taneczny Puenta, działający w Klubie Kwadrat, obchodził 25-lecie swojej działalności.
W dniu 23.03.2019 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie odbyła się uroczysta gala
zwieńczająca ten jubileusz.
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

Działania Zarządu LSM w związku z epidemią
koronawirusa
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną,
w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i firm zewnętrznych, zawiesił do odwołania zaplanowane na 2020 rok roboty
polegające na likwidacji junkersów z remontem instalacji sanitarnych wraz z ciepłą wodą użytkową w budynkach w Lesznie
przy ul. Zwycięstwa nr 2-4-6-8, ul. Zwycięstwa 10-12-14-16,
ul. Zwycięstwa 18-20-22 oraz przy ul. Dowbora Muśnickiego 1a1b. Wykonywane będą jedynie prace remontowe w piwnicach
ww. budynków.
Informację Zarządu LSM w Lesznie dotyczącą powyższych kwestii otrzymali wszyscy mieszkańcy budynków,
w których remonty miały się odbywać, jak i wykonawcy
robót wybrani w drodze przetargu.
Jednocześnie wyjaśniamy, że wszystkie inne roboty remontowe
oraz prace polegające na usuwaniu awarii realizowane będą
przez firmy zewnętrzne z zachowaniem szczególnej ostrożności.
W przypadku niemożliwości ich wykonania z uwagi na zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców Spółdzielni, pracowników firm
zewnętrznych oraz pracowników nadzoru Administracji Osiedla
LSM w Lesznie, Zarząd podejmie stosowne decyzje w przedmiotowej sprawie.
Zarządzeniem Prezesa Zarządu Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie nr 3/2020 z dnia 03.04.2020 r. wprowadzone zostały ograniczenia, zakazy i obostrzenia w związku
z epidemią koronawirusa w zakładzie pracy oraz na terenie, którym zarządza Spółdzielnia. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z zarządzeniem i zobowiązani do jego bezwzględnego
przestrzegania, chroniąc w ten sposób zdrowie i życie zarówno
swoje, jak i współpracowników oraz mieszkańców zasobów
Spółdzielni. Pragniemy zapewnić, że pracownicy na bieżąco zaopatrywani są w maseczki, jednorazowe rękawiczki, gogle
i stroje ochronne-kombinezony, a środki myjące oraz dezynfekujące znajdują się do dyspozycji w wyznaczonych miejscach.
Zarząd LSM w Lesznie z uwagi na zagrożenie koronawirusem
podjął decyzję o zamknięciu od dnia 12 marca 2020 r. do
odwołania Klubu „Kwadrat” oraz boisk sportowych przy
ul. Sułkowskiego i przy ul. Prochownia.

lub lokowania korespondencji do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby Spółdzielni przy ul. Sułkowskiego 46.
Od dnia 1 lipca 2020 roku w siedzibie LSM w Lesznie
zostanie uruchomione - okienko podawcze (wejście od
strony kiosku), w którym to będzie można złożyć lub
odebrać przygotowane wcześniej dokumenty oraz
skontaktować się w sprawach niecierpiących zwłoki
z pracownikiem danego działu Spółdzielni.
Informujemy, że każda osoba chcąca skorzystać z tej
formy komunikacji obowiązkowo musi mieć założone
jednorazowe rękawiczki i maseczkę.
Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną, obsługa interesantów odbywać się będzie do
odwołania w dotychczasowej formie.
Wyjaśniamy, że wszystkie nieprzewidziane awarie usuwane
będą na bieżąco przy udziale pracowników LSM oraz firm zewnętrznych. Mieszkańcy zgłaszający awarie, a przebywający
aktualnie na kwarantannie, powinni bezwzględnie poinformować o tym fakcie pracownika Spółdzielni.
W przypadku wątpliwości co do tożsamości osób usuwających
awarie, prosimy o kontakt telefoniczny. Przypominamy, że pracownicy Spółdzielni posiadają identyfikatory służbowe ze zdjęciem i pieczątką Spółdzielni.
Zarząd LSM w Lesznie ma nadzieję, że pomimo wielu obostrzeń
i nadal zalecanej izolacji, nasze wspólne działania i wyrozumiałość przyczynią się do skutecznego przeciwdziałania i zwalczania, a także zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
COVID-19.

Ważne telefony
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

Od dnia 24 marca 2020 r. wprowadzony został także zakaz korzystania z placów zabaw i urządzeń zabawowych. W wyniku
ogłoszonego przez rząd czwartego etapu znoszenia obostrzeń
wprowadzonego w związku epidemią koronawirusa, od dnia
30 maja 2020 r. place zabaw są ponownie dostępne dla
użytkowników. Z uwagi na brak jednoznacznych wytycznych
epidemiologicznych dotyczących sposobu użytkowania placów
zabaw, prosimy o odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie
zasad higieny i bezpieczeństwa, szczególnie dotyczy to obowiązku zachowania ok. 2-metrowego dystansu. W przypadku,
gdy z placu zabaw korzysta już dość liczna grupa osób i nie ma
możliwości zachowania bezpiecznej odległości, rodzice i dzieci
powyżej 4 roku życia powinni mieć zasłonięte usta i nos. Zaleca
się także unikanie zatłoczonych miejsc zabawy i wypoczynku,
zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo zachorowania.

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

Działając na podstawie decyzji rządowej o stanie zagrożenia
epidemicznego, informujemy, że Zarząd wprowadził także
znaczne ograniczenia dotyczące bezpośrednich kontaktów
z mieszkańcami. Obsługa interesantów odbywa się telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej

Skład i łamanie:

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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