
 
 
 
 

Omówienie sprawozdania Zarządu 
 z   działalności  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

Lokatorsko-Własnościowej  w  roku  2007. 
 
 
 

ZAGADNIENIA  ORGANIZACYJNE.  
 
     Stosownie do § 95 ust. 1 Statutu Zarząd Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko – Własnościowej działał, w 2007 roku, w następującym,  
3 – osobowym składzie: 
 
     W okresie do 31.01.2007 roku funkcję Prezesa Zarządu pełnił Bogumił 
Andrzej Józefowski, który odszedł na emeryturę. Składamy bardzo serdeczne 
podziękowania za wieloletnią pracę na stanowisku Prezesa Zarządu. 
 
     Od 1 lutego 2007 roku uchwałą Rady Nadzorczej funkcję Prezesa Zarządu 
pełni Jan Karol Rączkowski, który do 31 stycznia pracował na stanowisku 
Zastępcy Prezesa ds. Technicznych. 
 Prezesowi Zarządu podporządkowane są wszystkie słuŜby Spółdzielni,                       
a bezpośrednio całokształt spraw: związanych z systemem zarządzania jakością; 
członkowsko – mieszkaniowych; pracowniczych oraz BHP i p.poŜ; 
administracyjno – gospodarczych, organizacyjnych, prawnych                                     
i samorządowych, całokształt spraw związanych z realizacją przekształceń 
własnościowych na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 
społeczno – kulturalnych, a takŜe finansowo – ekonomicznych. 
 
    Od 1 marca 2007 roku wraz ze zmianą osoby na stanowisku Z-cy Prezesa,  na 
stanowisko Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych została powołana  Krystyna 
Jadwiga Wrzeszczyńska, którą to funkcję od tej daty pełni równolegle                       
z funkcją Głównej  Księgowej. Nastąpiła zmiana zadań i odpowiedzialności 
członków Zarządu.    Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych nadzoruje całokształt 
spraw finansowo – księgowych, w tym prawidłowość: prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, przygotowywania planów finansowych, stosowania ustaw 
podatkowych, sporządzania sprawozdań i bilansów, gospodarowania środkami 
pienięŜnymi i ich zabezpieczenia, prowadzenia windykacji naleŜności, 
funkcjonowania systemu informatycznego. 
 
     Trzecim Członkiem Zarządu, a od dnia 1 marca 2007r. Członkiem Zarządu 
ds. Zarządzania Nieruchomościami jest Zofia GraŜyna Kędzierska,                   
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która sprawuje nadzór nad: całokształtem spraw techniczno – eksploatacyjnych, 
w tym sprawy techniczno – eksploatacyjne związane z nadzorem budowlanym, 
opracowywanie planów remontów nieruchomości i innych składników majątku, 
przygotowywanie realizacji robót remontowych i nadzór nad ich wykonaniem, 
sprawy techniczno – eksploatacyjne w zakresie ich zgodności z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie (ustawy, rozporządzenia, branŜowe warunki 
techniczne odbioru i eksploatacji, wymaganiami UDT, polskich norm i in.), 
prawy związane z gospodarką lokalami nieruchomościami, w tym sprawy 
własnościowe majątku, sprawy związane z gospodarka transportową                          
i magazynową, sprawy związane z prawidłową gospodarką zieleni na terenach 
spółdzielczych osiedli mieszkaniowych, działania związane z prawidłowym 
zabezpieczeniem majątku Spółdzielni 
 
     W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 55 protokołowanych  posiedzeń. 
Zarząd prowadził pracę w oparciu o plan pracy – sporządzany w okresach 
półrocznych, zawierający grupy tematyczne, które wyczerpywały zagadnienia 
występujące w Spółdzielni. 
     Stałym porządkiem obrad były następujące zagadnienia rozpatrywane 
kolegialnie przez Zarząd: sprawy członkowsko – mieszkaniowe (rozpatrywane 
cotygodniowo), sprawy finansowo – gospodarcze Spółdzielni (rozpatrywane co 
kwartał), sprawy pracownicze i socjalne, a takŜe sprawy związane z realizacją 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. 
     Efektem kolegialnej pracy Zarządu były podejmowane uchwały w zakresie 
bieŜących spraw, przygotowywanie materiałów i projektów uchwał w sprawach 
przedkładanych do decyzji Rady Nadzorczej i Zebrań Przedstawicieli, 
sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych w celu 
przedłoŜenia ich do zatwierdzenia Zebraniu Przedstawicieli. 
Zarząd uczestniczył takŜe w posiedzeniach Rady Nadzorczej, a ponadto 
kaŜdorazowo na zaproszenie Rad Osiedli w ich posiedzeniach uczestniczył 
członek Zarządu. 
Działalność Zarządu poddawana była kontroli Rady Nadzorczej. 
 
Przeprowadzone były równieŜ następujące kontrole zewnętrzne: 
 

1. Kancelaria Księgowa „Wasiak i Sztylko” spółka cywilna, 09- 500 
Gostynin, ul. Ziejkowa 5 , – dotyczyła zakończenia badania sprawozdania 
finansowego za rok 2006 oraz od listopada 2007, w związku z tym iŜ 
została ponownie wybrana przez Radę Nadzorczą ta sama firma do 
przeprowadzenia auditu za 2007 rok, rozpoczęła czynności związane                  
z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego za rok 2007. 

2. Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie – dotyczyła przeprowadzenia 
lustracji ustawowej pełnej działalności Spółdzielni za lata 2004 – 2006,  
przeprowadzona w dniach 22.02.2007r. do 20.04.2007 r.  
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3. PKO BP S.A  Oddziału 2 w Płocku – w zakresie rozliczania wpłat  
naliczania odsetek od zadłuŜenia wobec budŜetu państwa, 
przeprowadzona w dniu 2007.06.12, oraz kolejna kontrola dotycząca  
wysokości wpłat wniesionych przez lokatorów na spłatę  kredytu         
mieszkaniowego, przeprowadzona w dniu 2007.09.06. 

 
  

W 2007  roku  zostały przeprowadzone  dwa audity nadzoru, które 
potwierdziły funkcjonowanie w Spółdzielni Systemu Zarządzania 
Jakością zgodnego z normą PN – EN ISO 9001: 2000, spełniania jej 
wymogów oraz dodatkowo ciągłe doskonalenie Systemu, tak aby w jak 
największym stopniu zaspokoić oczekiwania przede wszystkim członków 
naszej Spółdzielni, ale równieŜ i innych jej klientów. 

 
 
CZŁONKOWIE PSM L-W  
 
Według stanu na dzień 31.12.2007r Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko- Własnościowa liczyła  - 17 377 członków, w tym -  64 członków 
oczekujących na  ustanowienie spółdzielczych praw do  lokali mieszkalnych. 
W liczbie 17 377 członków znajduje się 5 884 osób przyjętych w poczet 
członków w ramach tzw „członkostwa towarzyszącego” tj. małŜonków 
zamieszkujących w lokalach spółdzielczych, oraz 18 członków będącymi 
osobami prawnymi, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokali mieszkalnych oraz lokale o innym przeznaczeniu /lokale uŜytkowe/. 
W ciągu 2007r liczba członków zmniejszyła się o 806 osób w tym: 
• 204 osoby nabyły tytuł prawny do lokali własnościowych bez członkostwa 

w PSML-W. 
• Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wykreśleniu 2 członków z uwagi na 

zaległości w opłatach 
• w związku z przeprowadzoną weryfikacją w trakcie składania wniosków            

o przeniesienie praw do lokali spółdzielczych w odrębną własność i po 
uprzednim wezwaniu do uregulowania stanu prawnego do lokalu 
zmniejszyła się  liczba członków Spółdzielni o 599 z powodu rozwodów                 
i  zgonów jednego z małŜonków, którym przysługiwało prawo do lokalu. 

•  na skutek rezygnacji wykreślono jednego członka oczekującego na 
ustanowienie prawa do lokalu.  

Jednocześnie liczba członków w 2007 r zwiększyła się o 21 osób w tym: 
• w 17 przypadkach na skutek uregulowania zaległości w opłatach za 

uŜywanie lokalu, Rada Nadzorcza uchyliła swoje poprzednie uchwały 
dotyczące wykluczenia tych osób z grona członków PSML-W,  

• 4 osoby przyjęto w poczet członków – dot. małŜonka członka 
zamieszkującego w zasobach Spółdzielni. 
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Struktura członków Spółdzielni wg stanu na dzień 31.12. 2007r 
przedstawia się następująco: 
-    członkowie którym przysługują 
      prawa do lokali spółdzielczych            - 17 295 
-     członkowie posiadający osobowość prawną              18 
-    członkowie oczekujący     -       64 
 
W roku 2007, podobnie jak w latach poprzednich, rozpatrywane były wnioski 
członków kierowane do Spółdzielni w sprawach wynikających ze stosunku 
członkostwa w PSML-W. O podjętych decyzjach zainteresowani informowani 
są na piśmie. 
Pisma wysyłane są takŜe w przypadkach konieczności uregulowania stanu 
prawnego zajmowanych lokali, w szczególności na skutek zgonów, rozwiązania 
małŜeństwa itp. W większości w sprawach członkowsko- mieszkaniowych 
informacje udzielane są ustnie.  
Rok 2007 to rok zwiększonego nakładu pracy na przygotowanie dokumentów 
dla celów przeniesienia praw do lokali na odrębną własność. 
Dział członkowsko-mieszkaniowy prowadzi i na bieŜąco aktualizuje rejestry: 
ksiąg wieczystych, członków oczekujących, zbycia lokali, zamian mieszkań. 
Przygotowuje dane  dla rzeczoznawcy celem dokonania wyceny  wartości 
rynkowej lokali.  
Przez dział członkowsko-mieszkaniowy przedkładane są równieŜ wnioski na 
Zarząd celem kierowania ich do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa 
osób, które nie wnoszą opłat za uŜywanie lokali. 
W roku sprawozdawczym realizowane były wnioski osób, które dotyczyły 
przede wszystkim spraw związanych z: 
-    nabyciem własnościowego prawa do lokalu w drodze obrotu wtórnego   
     w wyniku kupna sprzedaŜy i darowizny    w ilości                             - 328        
-   zawarciem umów o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu    -  68 
-   ustanowieniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokali 
    do 30. 07. 2007r                                                -  17 
-   dokonywaniem wzajemnych zamian mieszkań      w  ilości                -  18 
-   przekształceniem spółdzielczych praw do zajmowanych lokali 
    typu lokatorskiego na własnościowe prawo do 30.07.2007r     - 24 
-  przywróceniem członkostwa po uregulowaniu zobowiązań  
    finansowych wobec Spółdzielni              -  17 
-   przyjęciami  w poczet członków bądź małŜonków członka  -  

zamieszkujących   w zasobach Spółdzielni.                      -  4 
- rozpatrywaniem wniosków członków ubiegających się o ustanowienie    

odrębnej własności lokali, w tym sprawdzaniem aktualności posiadanego 
prawa do lokali, w przypadkach koniecznych – wskazywanie na sposób 
załatwienia spraw np. spadkowych itp. 
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      W okresie obowiązywania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do 30 
lipca 2007r. Spółdzielnia podpisała 659 aktów notarialnych ustanowienia 
odrębnej własności lokali, głównie z osobami posiadającymi  własnościowe 
prawo do lokalu. Ponadto do 30 lipca 2007r. zaproponowała zawarcie  aktów 
ponad 800 osobom, które złoŜyły wnioski w latach ubiegłych, ale bądź nie 
podjęły Ŝadnych czynności w celu zawarcia aktu, bądź teŜ zrezygnowały z jego 
zawarcia. 
Ponadto, według stanu na dzień 31.12.2007r w Spółdzielni zarejestrowano 
ogółem  2668 wniosków o przeniesienie  spółdzielczych praw (lokatorskich i 
własnościowych) do lokali w odrębną własność.  
 Do 31.12.2007 r zawarto  1176  aktów notarialnych  ustanowienia odrębnej 
własności 1178 lokali (w tym dwa akty, w których  wyodrębniono po 2 lokale) . 
Z tej ilości po 31 lipcu 2007r. do 31 grudnia 2007r.  zawartych zostało 517 
aktów notarialnych. 
 Nie zrealizowanie wszystkich wniosków związane jest z ograniczoną 
moŜliwością obsługi członków PSM L-W przez notariuszy – co jest niezaleŜne 
od pracowników spółdzielni. 
W związku z duŜą ilością wniosków, które wpłynęły do Spółdzielni i brakiem 
moŜliwości wywiązania się z terminu nałoŜonego przez ustawę, Spółdzielnia 
okresowo informuje zainteresowanych członków o stanie faktycznym 
rozpatrywanych wniosków, tj o ilości zawartych aktów notarialnych wraz z 
podaniem dat wpływu wniosków do Spółdzielni rozpatrywanych w danym 
kwartale. 
O terminie zawarcia aktu, informowani są zainteresowani odrębnymi pismami. 
   

                                                                                            
GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI  

 

Zasoby PSML-W zlokalizowane są w pięciu osiedlach: Kochanowskiego, 
Tysiąclecia (w tym zasoby w Bielsku), Łukasiewicza, Dworcowa, 
Rembielińskiego (w tym grunty w Maszewie). Zasoby Spółdzielni to: 202 
budynki mieszkalne wielorodzinne, 33 pawilony, 53 garaŜe samochodowe (w 
tym 1 wielopoziomowy), 1 obiekt boksów motocyklowych oraz 5 segmentów 
mieszkalnych jednorodzinnych w Bielsku. Strukturę zasobów na dzień 
31.12.2007 r. przedstawia poniŜsza tabela. 
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PSML -W  

Wyszczególnienie 
Ogółem 

w tym odrębna 
własność 

1 2 3 

      
I.BUDYNKI MIESZKLANE     
1. Ilość obiektów 202 190 
    
2. Ilość lokali ogółem  12 579 1 133 
w tym:   
            mieszkalnych 12 426 1 121 
            uŜytkowych 109 11 
            garaŜy 44 1 
    
3. Powierzchnia ogółem 558 662,32 53 062,32 
w tym:   
            mieszkalna 550 436,34 51 826,75 
            uŜytkowa 7 516,71 1 220,08 
            garaŜy 709,27 15,49 
    

II. PAWILONY WOLNOSTOJ ĄCE   
1. Ilość obiektów 33 2 
    
2. Ilość lokali ogółem 169 7 

w tym:   
              uŜytkowych  168 6 

              mieszkalnych 1 1 
    

3. Powierzchnia ogółem 23 473,05 321,48 
w tym:   
              uŜytkowa 23 396,65 245,08 

              mieszkalna 76,40 76,40 
    

III. GARAśE WOLNOSTOJĄCE W 
OBIEKTACH 
JEDNOKONDYGNACYJNYCH W 
PŁOCKU     

1. Ilość obiektów 51  
    
2. Ilość garaŜy 555  
    
3. Powierzchnia 8 863,17  

    
IV. GARAś WIELOPOZIOMOWY   
1. Ilość obiektów 1  
    
2. Ilość lokali ogółem  388  

w tym:   
             garaŜy 379  
             lokali uŜytkowych 9  
    

3. Powierzchnia ogółem  6 186,45  
W tym:   



 7

             garaŜy 5 839,65  
             lokali uŜytkowych 346,80  
    
V. BOKSY MOTOCYKLOWE   
1. Ilość obiektów 1  
    
2. Ilość boksów 12  
    
3. Powierzchnia 30,00  
    
VI. OGÓŁEM PŁOCK   
1. Ilość obiektów  288 192 
    
2. Ilość lokali  13 703 1 140 
    
3. Powierzchnia  597 214,99 53 383,80 
    

ZASOBY W BIELSKU   
I. SEGMENTY MIESZKALNE 
JEDNORODZINNE     
1. Ilość segmentów 5  
    
2. Powierzchnia 445,00  
    

II. GARAśE WOLNOSTOJĄCE W 
OBIEKTACH 
JEDNOKONDYGNACYJNYCH    

1. Ilość obiektów 1  
2. Ilość garaŜy 11  
    
3. Powierzchnia 198,00  

Proces ustanowienia odrębnej własności lokali rozpoczął się 16.10.2003 roku, w 
momencie gdy został podpisany pierwszy akt notarialny ustanawiający odrębną 
własność lokalu. Skutkuje to zmianą stanu zasobów PSML – W. W wyniku 
ustanowienia odrębnej własności, z roku na rok ubywa lokali będących 
własnością Spółdzielni, wyodrębnione lokale stają się własnością osób,  na które 
została przeniesiona własność. 

Według stanu na dzień 31.12.2007 roku odrębna własność ustanowiona została 
dla 1178 lokali o łącznej ich powierzchni uŜytkowej 57.914,90 m2,  tj. dla 1147 
lokali w 195 budynkach w Płocku i 31 segmentów mieszkalnych 
jednorodzinnych w Bielsku.  

Wiek eksploatowanych 202 budynków mieszkalnych o powierzchni uŜytkowej 
550.436,34 m2 przedstawia się następująco: 

 
- oddanych do eksploatacji do 1960 r. – 9 budynków o powierzchni uŜytkowej 

8.930,20 m2, 
- oddanych do eksploatacji w latach 1961 – 1970 – 51 budynków o 

powierzchni uŜytkowej 131.136,71 m2, 
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- oddanych do eksploatacji w latach 1971 – 1980 – 107 budynków o 
powierzchni uŜytkowej 330.058,17 m2, 

- oddanych do eksploatacji w latach 1981 – 1990 – 24 budynki o powierzchni 
uŜytkowej 50.924,13 m2, 

- oddanych do eksploatacji w latach 1991 – 2000 – 10 budynków o 
powierzchni uŜytkowej 28.384,03 m2, 

- oddanych do eksploatacji od 2001 roku – 1 budynek o powierzchni 
uŜytkowej 1.003,10 m2. 
 

Bezpośrednim administrowaniem zasobami poszczególnych osiedli zajmują się 
Administracje Osiedli, które wykonują swoje zadania w szczególności poprzez: 

• dokonywanie okresowych przeglądów technicznych zasobów oraz 
określanie potrzeb remontowych, 

• utrzymanie w naleŜytym stanie technicznym zasobów poprzez 
dokonywanie remontów i konserwacji, 

• obsługę uŜytkowników lokali, 
• zapewnienie ogrzewania, dostawy zimnej i ciepłej wody, energii 

elektrycznej, gazu w budynkach wyposaŜonych w gaz przewodowy oraz 
interweniowania u dostawców w przypadku wystąpienia zakłóceń, 

• wyposaŜenie w sprzęt przeciwpoŜarowy budynków, w których jest taki 
wymóg, 

• zapewnienie oświetlenia części i pomieszczeń wspólnych w budynkach, 
• przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji oraz deratyzacji w 

pomieszczeniach wspólnych budynku oraz utrzymywanie odpowiedniego 
stanu estetycznego w budynku (za wyjątkiem sprzątania klatek 
schodowych w zakresie naleŜącym do uŜytkowników) oraz  otoczenia, 

• oznaczenie numeracji nieruchomości budynkowej, lokalu, klatki 
schodowej, kondygnacji, 

• zapewnienie odpowiednich pomieszczeń i pojemników do gromadzenia 
nieczystości stałych i usuwania odpadów, 

• współpraca z organami samorządowymi, reprezentującymi członków. 
 

Gospodarka remontowa prowadzona jest w oparciu o plan rzeczowo – 
finansowy robót, opracowany na podstawie potrzeb wynikających z 
przeglądów budynków i otoczenia oraz środków na funduszu remontowym.  
Wiek budynków jak równieŜ technologia ich wykonania (115 budynków 
wykonanych w technologii wielkopłytowej), ma zasadniczy wpływ na koszty 
ich utrzymania w naleŜytym stanie technicznym i estetycznym. 
Zakres wykonanych w roku 2007 robót remontowych zawarto w realizacji  
Uchwały Nr 13 / 2007.  
Nakłady poniesione w 2007 roku przez Spółdzielnię na remonty to ok. 12,68 
mln złotych z tego: części wspólne w budynkach mieszkalnych ponad 11,39 
mln zł, części wspólne w pawilonach ok. 0,58 mln zł, nieruchomości do 
wspólnego korzystania  ponad 0,51 mln, pozostałe ok. 0,2 mln zł.  
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 Do grupy najbardziej kosztownych przedsięwzięć w zakresie remontów części 
wspólnych w budynkach mieszkalnych naleŜy zaliczyć przede wszystkim 
termomodernizację budynków mieszkalnych, której koszt realizacji to ponad 
5,57 mln zł, wymianę dźwigów osobowych ponad 0,75 mln zł, remont terenów 
utwardzonych ok. 0,92 mln zł, wymianę instancji wod – kan. ok.0,6 mln zł, 
partycypację w kosztach wymiany okien w mieszkaniach ponad 0,6 mln zł 
malowanie klatek schodowych ok.0,5 mln zł, 

 
 
 
WaŜniejsze prace remontowe wykonane w 2007r: 
 

1. Roboty termomodernizacyjne na 16 budynkach przy ulicy: 
Obr. Westerplatte 2/1, Kochanowskiego 1, Kochanowskiego 21/1, Bielska 
36/1, Dąbrówki 2, Hermana 2, Mieszka I-go 1, Królowej Jadwigi 5, 
Królowej Jadwigi 7, Królowej Jadwigi 9, Królowej Jadwigi 11, 
Mickiewicza 23, Rutskich 4, Rutskich 6, Rutskich 2, Kossobudzkiego 2; 
oraz  w  5 budynkach stolarka okienna i ocieplenie stropodachów przy 
ulicy: Kochanowskiego 26, Krzywoustego 2, Królowej Jadwigi 2, Chopina 
66, Rutskich 8; 

2. Remont 6 dźwigów osobowych w budynkach przy ulicy: 
Łukasiewicza 12 – szt. 2, Miodowa 10 – szt. 2, Mickiewicza 19 kl. V – szt. 
1, Kossobudzkiego 5 kl. I – szt. 1; 

3. Wymiana 130 pionów  instalacji wodno-kanalizacyjnych w 49 budynkach.  
4. Remont 43 klatek schodowych w  16 budynkach. 
5. Partycypacja Spółdzielni w kosztach wymiany  1 437 sztuk okien w 

róŜnych formach przewidzianych regulaminem, wymiana stolarki w 6 
pawilonach. 

6. Remont 12 605 m2  powierzchni utwardzonych. 
7. Remont 3 szt. altanek śmietnikowych. 

 
Środki zgromadzone w 2007 roku z odpisów w stawce opłat na funduszu 
remontowym wynosiły 10,43 mln zł i stanowiły ok. 84% pokrycia poniesionych 
nakładów.  
 

Od 2004 roku Spółdzielnia sukcesywnie realizuje program 
termomodernizacji budynków mieszkalnych, który stanowi największą pozycję 
w planie remontowym.  W latach 2004 – 2007 wykonano termomodernizację  
67 budynków i zgodnie z Ustawą o wspieraniu przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych skorzystano  z moŜliwości otrzymania premii 
termomodernizacyjnej ( 2004 – 2007:  2 842 tys. złotych) . 

W roku 2007 roboty termomodernizacyjne wykonano na 16 budynkach 
mieszkalnych. W budynkach tych zostały ocieplone ściany zewnętrzne i 
stropodachy, wymieniono stolarkę okienną w częściach wspólnych budynku  
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oraz w zaleŜności od potrzeb wymieniona została stolarka drzwiowa i 
montowane zawory podpionowe na instalacji c.c.w. i centralnego ogrzewania. 
Wykonano równieŜ prace obejmujące m.in. podesty i schody do klatek 
schodowych, posadzki i płyty osłonowe balkonowe, opaski wokół budynków 
oraz uzupełniono  nasadzenia drzew i krzewów. 

W roku 2008 planuje się wykonanie robót termomodernizacyjnych na 19 
budynkach mieszkalnych. 
Problemem w prowadzeniu prawidłowej gospodarki zasobami mieszkaniowymi 
jest niedostatek przestrzeni (brak miejsc postojowych), dewastacja (kabin 
dźwigowych, ścian klatek schodowych i elewacji, ławek parkowych, urządzeń 
zabawowych), a takŜe nieprzestrzeganie zasad porządku domowego oraz zasad 
współŜycia mieszkańców (ciszy nocnej, poszanowania spokoju, 
bezkonfliktowego zamieszkiwania, usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 
przez zwierzęta, suszenia bielizny, przebywania psów poza obrębem 
mieszkania, społecznego sprzątania klatki schodowej). Usuwanie zniszczeń 
spowodowanych dewastacją – lekkomyślnością młodzieŜy wymaga wyłoŜenia 
środków finansowych, które mogłyby być przeznaczone na inny cel np. zakup 
urządzeń zabawowych dla dzieci. 
 
Zestawienie stanu funduszu remontowego na dzień 31.12.2007 rok przedstawia 
tabela. 
            

STAN FUNDUSZU REMONTOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2007 r. 

   

Wartości w tysiącach złotych z 
jednym znakiem po przecinku   

  PSML-W   Lp. Wyszczególnienie 
Wpływy Wydatki Wynik 

1 2 3 4 5 

0 
Bilans otwarcia 2007 2 626,3  2 626,3 

1. 
Remonty części wspólnych w 
budynkach mieszkalnych 9 345,0 11 383,6 -2 038,6 

2. 

Remonty części wspólnych w 
pawilonach 

420,3 576,7 -156,4 

3. 

Remonty części wspólnych w 
garaŜu wielopoziomowym przy ul. 
Rutskich 7 

22,3 9,0 13,3 

4. 

Remonty nieruchomości do 
wspólnego korzystania w 
poszczególnych  osiedlach 

639,8 507,7 132,1 

5. 
Remonty części wspólnych w 
zasobach w Bielsku 

3,7 0 3,7 

6. RAZEM 1-5: 10 431,1 12 477,0 -2 045,9 

7. Inne 1 228,0 199 ,9 1 028,1 

  w tym:       

  Premia termomodernizacyjna + BOŚ 888,1 0 888,1 
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Wpłaty z przekształconego prawa do 
lokalu - bieŜący rok 

176,0 0 176,0 

  Pozostałe 163,9 199,9  
 

-36,0 
 

8. RAZEM za rok 2007 (w. 6 +7) 11 659,1 12 676,9 - 1 017,8 

9.  
Stan  funduszu na dzień 31.12.2007 
(rok 2007 + BO)  

14.285,4 12.676,9  1.608,5  

 
Zmiana w roku 2007 dotyczy braku zasilenia funduszu remontowego 
jednorazowym odpisem na koniec roku, dokonywanym w latach poprzednich.  
 
 
 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI wybranych UCHWAŁ I WNIOSK ÓW 
z Zebrań Przedstawicieli Członków PSML-W, które odbyły się w dniach:  25 
maja 2007 r.  i  30 listopada 2007 r: 
 
 

Uchwała Nr 13/2007 ZPCz z dnia 25-05-2007r. w sprawie zatwierdzenia 
kierunków pracy Spółdzielni na 2007 rok 
 

 W zakresie remontów w szczególności: 

1. Remonty części wspólnych poszczególnych nieruchomości w budynkach 
mieszkalnych: 
 "1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych (zadania określone w 

uchwale Z.P.Cz.) – na 16 budynkach.” 
- zadanie zostało zrealizowane. 

„2. Wymiana 6 sztuk dźwigów osobowych.” 
-  zadanie zostało zrealizowane 

„3.  Remont 44 klatek schodowych w 17 budynkach.” 
  - wykonano malowanie  43 klatek schodowych w 16 budynkach 
„4. Remont instalacji elektrycznej w 1 budynku.” 
  - zadanie zostało zrealizowane 
„5. Wymiana poziomów i pionów instalacji wodnej w 1 budynku.”  

- zadanie zostało zrealizowane. 
„6. Remont instalacji wod.-kan. – 107 pojedynczych pionów  ” 

- dokonano wymiany 130 pojedynczych pionów. 
„7.  Remont instalacji wod.-kan. – poziomy 2 budynki” 

- zadanie zostało zrealizowane w 3 budynkach 
„8.  Remont instalacji c.o. w 1 budynku – piony 32 szt.” 

 - zadanie zostało zrealizowane  
„9. Remont poszycia dachowego z zastosowaniem papy 

termozgrzewalnej na 3 budynkach – ponad 1 900 m2”  
- zadanie zostało zrealizowane na 3 budynkach w ilości 
1950m2. 
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„10. Remont 33 szt. drzwi wejściowych do klatek schodowych oraz 125szt. 
okien w częściach wspólnych budynków.” 
- wykonano wymianę 8 szt. i naprawę 25 szt. ( w ramach 

konserwacji) drzwi wejściowych do klatek schodowych oraz 
wymianę 124 szt. okien w częściach wspólnych budynków 

„11. Remont terenów utwardzonych ( w tym opaski wokół budynków) na  
powierzchni ponad 8 000m2.” 
- zadanie zostało wykonane w zakresie 7 850 m2 

„12. Partycypacja Spółdzielni w kosztach wymiany 1 700 sztuk stolarki 
okiennej w mieszkaniach.” 
- zadanie zostało wykonane w zakresie 1437 sztuk stolarki okiennej 
w mieszkaniach 
 

2. Remonty części wspólnych poszczególnych nieruchomości w pawilonach: 
 „1. Wymiana stolarki i ślusarki okiennej – ok. 350m2.” 

- zadanie w zakresie wymiany stolarki i ślusarki okiennej : 406 m2. 
„2. Remont elewacji – 1 pawilon.” 

- zadanie zostało zrealizowane 
„3. Remont terenów utwardzonych: około 1 500m2.”  

- zakres robót został wykonany na powierzchni 621m2. 
3. Remonty nieruchomości słuŜących do wspólnego korzystania w osiedlu: 

 „1. Remont terenów utwardzonych na powierzchni około 4 500m2.” 
- realizacja robót nastąpiła na powierzchni 4 134m2. 

„ 2. Remont altanek śmietnikowych: 6 szt.”  
- zadanie zostało wykonane w zakresie remontu 3 szt. altanek 
śmietnikowych 

4. W zakresie legalizacji wodomierzy lokalowych: 
„Kontynuowanie robót związanych lokalowych legalizacją wodomierzy 
lokalowych prowadzonej za pośrednictwem Spółdzielni na koszt właścicieli 
tych urządzeń w zakresie wymiany na wodomierze uŜywane, legalizowane z 
5-cio letnim okresem waŜności legalizacji w 38 budynkach mieszkalnych.” 

- zadanie zostało zrealizowane. 
 
 związane z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: 
(Uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków PSML-W z dnia 30-11-2007r) 
 
Uchwała Nr 2/2007 w sprawie: rozliczenia kwot wpłaconych z tytułu 

przekształcenia po dniu 23 kwietnia 2001 roku lokatorskiego prawa do 
lokalu mieszkalnego na  własnościowe prawo do lokalu lub przeniesienia 
po tym dniu własności lokalu na członka, któremu przysługiwało 
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. 
Decyzja ZPCz – nie dokonywać rozliczenia  
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Uchwała Nr 3/2007  w sprawie: uczestniczenia członków Płockiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w kosztach prowadzonej 
przez Spółdzielnię działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. 

 
- Uchwała realizowana na bieŜąco 

 
Uchwała Nr 4/2007 w sprawie: uchwalenia zmian statutu. 
 
- Zmiany Statutu zostały przekazane do Krajowego rejestru Sądowego celem 
zarejestrowania. 
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DANE  FINASOWE  ZA   2007 rok:  
 
Sprawozdanie finansowe PSM L-W za rok 2007 obejmuje: 

1)  bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i 
pasywów  zamyka się sumą  163.384.178,51  zł. 

2)  rachunek zysków i strat za rok obrotowy od  dnia 01 stycznia 2007 do dnia 
31 grudnia 2007  wykazujący zmianę stanu produktów w wysokości 
986.345,67. zł , będącą nadwyŜką kosztów nad przychodami wynikającymi 
z opłat dla członków Spółdzielni (wynik na GZM) oraz zysk netto na 
pozostałej działalności w kwocie 2.206.516,86 zł. 

3)  zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 
stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., wykazujące zmniejszenie 
kapitału o kwotę  7.876.277,62 zł. 

4)  rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 r. 
do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków o 
kwotę   1.584.762,14  zł 

5)  informację dodatkową, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia 
 
 
 

SKRÓCONY BILANS    PSM L-W    na    dzie ń    31 . 12 . 2007 rok 
( w tys. złotych)  

           

 STAN  NA Zmiana  stanu do 
roku 

 01. 01 . 2007 r. 31. 12 . 2007 r. poprzedniego 
(dynamika) 

T R E Ś Ć kwota % udziału kwota % udziału Kwota 
%     (rok 
poprz. = 

100) 

1 2 3 4 5 6 7 

AKTYWA       

A.  Aktywa  trwałe   147 364        83,80      136 022        83,25    - 11 342     -         7,70    

I. Warto ści niemat. i prawne             -                 -                 87          0,05             87           100,00    

II. Rzeczowe aktywa  trwałe   145 106        82,51      134 062        82,06    - 11 044     -         7,61    

III. NaleŜności długoterminowe        2 221          1,26          1 838          1,12    -      383     -       17,24    
IV. Inwestycje długoterminowe             37          0,02               35          0,02    -          2     -         5,41    
V. Długot. rozliczenia 
międzyokresowe             -                -                  -                -                -                     -      

B.  Aktywa obrotowe     28 498        16,20        27 362        16,75    -   1 136     -         3,99    

I. Zapasy            74          0,04               64          0,04    -        10     -       13,51    

II. NaleŜności krótkoterminowe        4 895          2,78          4 379          2,68    -      516     -       10,54    

III. Inwestycje krótkoterminowe      23 351        13,28        21 767        13,32    -   1 584     -         6,78    

  1. Krótkoterm.aktywa finansowe     23 351        13,28        21 767        13,32    -   1 584     -         6,78    
     -   aktywa finansowe w poz. 
jednostkach 

           11          0,01                -                -      -        11     -     100,00    

     -   środki pienięŜne i inne    
akt.pienięŜne 

    23 340        13,27        21 767        13,32    -   1 573     -         6,74    
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IV. 
Krótkoterm.rozl.mi ędzyokres.          178          0,10          1 152          0,71           974           547,19    

               -       

RAZEM    AKTYWA   175 862           100      163 384           100    - 12 478    -         7,10    
       
       

PASYWA       

      159 667           90,79         151 791           92,91    -      7 876    -         4,93    
A.  Kapitał  (fundusz) własny       

   I. Kapitał (fundusz) 
podstawowy   148 059        84,19      137 338        84,06    - 10 721     -         7,24    

   II. NaleŜne wpłaty na kapitał 
podst. -        745    -     0,42    -        127    -     0,08           618     -       82,95    

   III. Udziały (akcje) własne ( - )              -                -                  -                -                -                     -      
   IV. Kapitał (fundusz) 
zapasowy        12 341          7,02        12 361          7,57             20               0,16    

   V. Kapitał (fund.) rez. 
aktuaizacjal.wyceny             12          0,01               12          0,01              -                     -      

  VI.  Pozostałe kapitały 
rezerwowe             -                -                  -                -                -                     -      

 VII. Zysk (strata) z lat 
ubiegłych             -                -                  -                -                -                     -      

 VIII. Zysk (strata) netto             -                -            2 207          1,35              -                     -      
  IX. Odpisy z zysku netto w 
r.obrot.             -                -                  -                -                -                     -      

       
B.   Zobowi ązania  i  rezer.na 
zobow.     16 195          9,21        11 593          7,09    -   4 602     -       28,42    

       

  I.  Rezerwy na zobowi ązania       1 882          1,07             231          0,14    -   1 651     -       87,73    

 II.  Zobowi ązania 
długoterminowe       2 284          1,30          1 869          1,14    -      415     -       18,17    

 III. Zobowi ązania 
krótkoterminowe       9 924          5,64          9 493          5,81    -      431     -         4,34  

     Kredyty krótkoterminowe       2 525          1,44               84          0,05    -   2 441     -       96,67    
     Zobowiązania 
krótkoterminowe 

      4 635          2,64          7 723          4,73        3 088             66,62   

     Fundusze specjalne       2 764          1,57          1 686          1,03    -   1 078     -       39,00    
IV. Rozliczenia 
międzyokresowe       2 105          1,20                -                -      -   2 105     -     100,00    

       

RAZEM    PASYWA   175 862      100,00      163 384           100    - 12 478    -         7,10    

       

 
         W wyniku porównania aktywów i pasywów za rok 2007 i rok ubiegły 2006, 
stwierdza się zmniejszenie się  sumy bilansowej o  7,10 %.  
          Rok 2007 w działalności Spółdzielni był kolejnym okresem zmniejszenia się 
aktywów, spowodowanego zmniejszaniem się wartości majątku trwałego w wyniku 
„starzenia się” majątku (umorzenia jego wartości),  brakiem prowadzenia 
inwestycji, a przede wszystkim przenoszeniem praw do lokali w odrębną własność. 
Kwota zmniejszenia aktywów trwałych wyniosła 11.342 tys. zł, co stanowi 7,70 % 
aktywów. 



 16

Było to spowodowane, dokonywanymi odpisami umorzeniowymi majątku, a takŜe 
wyodrębnianiem się lokali, skutkującym zmniejszaniem się wartości środków 
trwałych i funduszy wkładów mieszkaniowych bądź budowlanych. 
Aktywa obrotowe, w porównaniu z ich stanem na ostatni dzień 2006 roku, 
zmniejszyły się o 1.136  tys. zł . 
Wysokość naleŜności z tytułu zadłuŜenia w opłatach za lokale wg stanu na dzień 31 
grudnia 2007 r. wynosi 4.717 tys. zł, odpisy aktualizujące te naleŜności – 647 tys. 
zł, wartość naleŜności netto z tytułu opłat za lokale wykazana w bilansie – 4.070 
tys. zł 
Nastąpiło zmniejszenie zapasów w magazynie o 10 tys zł, tj o 13,51 % 
Stan inwestycji krótkoterminowych zmniejszył się o 1.584 tys. zł, tj o 6,78 %. 
 
W pasywach bilansu nastąpił spadek funduszy własnych Spółdzielni o 10.721 tys. 
zł, tj. o 7,24 %, związany głównie z przenoszeniem praw do lokali na odrębną 
własność. 
. 
Pomimo zmniejszania się sumy bilansowej, co jest następstwem działania 
przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku wprowadzającej moŜliwość 
wyodrębniania się lokali („wychodzenia” wartości lokali z aktywów i pasywów z 
majątku Spółdzielni na rzecz osób uŜytkowników lokali), struktura finansowania 
Spółdzielni jest nadal bezpieczna, charakteryzuje się wysokim udziałem kapitałów 
własnych, które są teŜ wyŜsze od majątku trwałego, więc finansują równieŜ tzw. 
obrót. 
W bilansie za rok 2007 pojawiła się pozycja zysk netto, w związku z nowelizacją 
podatku dochodowego od osób prawnych CIT, nie pozwalającego spółdzielniom 
mieszkaniowym rozliczać się bezwynikowo z całej jej działalności. Od 1 stycznia 
2007 roku dochód z innej działalności spółdzielni niŜ gospodarka zasobami 
mieszkaniowych (pojecie to zostało zawęŜone o działalność związaną z 
mieszkaniami oraz budynkami związanymi tylko z tą gospodarką), w szczególności 
z wynajmu, bez względu na jego przeznaczenie, podlega opodatkowaniu podatkiem 
CIT. Wysokość zapłaconego za 2007 rok podatku dochodowego od osób prawnych 
wynosi 534 tys. zł.  
         Na etapie planowania, tj przy zatwierdzaniu planu finansowo-gospodarczego 
na 2007 rok, Rada Nadzorcza podjęła uchwały ustalające dla członków spółdzielni 
opłaty eksploatacyjne niŜsze niŜ przewidywane koszty, zakładając ujemne wyniki, 
które będą pokryte poŜytkami z mienia spółdzielni, dochodami z najmu i wynikiem 
na pozostałej działalności finansowej. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych, nie pozwala w sposób bezpośredni (jak w latach poprzednich) 
pokryć ujemnych wyników, gdyŜ wymienione wcześniej dochody podlegają 
opodatkowaniu podatkiem CIT,  a wynik z tej działalności winien być  wykazany 
w rachunku wyników oraz bilansie. W związku z powyŜszym ujemne wyniki na 
działalności operacyjnej w grupie lokali mieszkalnych, grupie garaŜy 
przydzielonych członkom oraz lokali uŜytkowych przydzielonych na warunkach 
własnościowego prawa, powinny zostać pokryte wynikiem netto z pozostałej 
działalności , głównie z wynajmu lokali uŜytkowych.  
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W ubiegłych latach dochody z innej działalności niŜ GZM, jeŜeli były 
przeznaczone na działalność GZM bądź inną działalność statutową Spółdzielni, nie 
podlegały podatkowi CIT 

 
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) przedstawia się następująco: 
- Koszty wg rodzaju za rok 2007 wyniosły 50.885 tys. zł 
- Wartość sprzedanych materiałów  - 5 tys. zł 
- Pozostałe koszty operacyjne – 223 tys. zł 
- Koszty finansowe -  10 tys. zł 
- Przychody netto ze sprzedaŜy produktów  – 51.415 tys. zł 
- Wynik ujemny na działalności GZM  - 986 tys. zł (do pokrycia nadwyŜką z 
pozostałej działalności  - wynikiem netto) 

- Przychody ze sprzedaŜy materiałów   - 5 tys. zł 
- Pozostałe przychody operacyjne – 423 tys. zł 
- Przychody finansowe  (odsetki) – 1.035 tys. zł 
- Podatek dochodowy od osób prawnych – 534 tys. zł 
- Wynik netto  na pozostałej działalności – 2.207 tys. zł 

 
Wynik finansowy za 2007 rok ukształtował się na poziomie podobnym jak w 
roku poprzednim. Istotną zmianą jest wyłącznie sposób jego prezentacji w  
rachunku zysków i strat.  
 
Pomimo tak rewolucyjnych zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych jak i ustawą podatkową, w roku 2007 nie wystąpiły 
Ŝadne istotne przyczyny, które spowodowałyby zagroŜenie działalności 
Spółdzielni. Wobec Spółdzielni nie są toczone postępowania układowe, ugodowe, 
ani majątkowe lub prawne, które mogłyby mieć znaczenie dla jej działalności.  
Spółdzielnia posiada płynność finansową (wskaźnik płynności bieŜącej wyliczony 
na dzień 31-12-2007 r. wyniósł 2,76), zobowiązania są regulowane terminowo, 
pomimo tego iŜ nadal duŜym problemem są  zaległości w opłatach za lokale (tzw. 
zaległości „czynszowe”).  

 
 
ZALEGŁO ŚCI   W   OPŁATACH   ZA   LOKALE   

 
W Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej kwota 
zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne, garaŜe i  lokale uŜytkowe na 
dzień  31-12-2007r  wyniosła 4 717 331,45 zł :  
z czego z tytułu opłat za: 
 
- lokale mieszkalne                                                          4 445 227,02 zł 
- garaŜe                                                                                 11 743,17 zł 
Razem lokale mieszkalne i garaŜe                                  4 456 970,19 zł 
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- lokale uŜytkowe                                                               260 361,26 zł 
                            OGÓŁEM ZADŁUśENIE                 4 717 331,45 zł 
 
W ciągu  2007 roku nastąpił  spadek  zaległości  o  kwotę  550 946,35 zł , 
     z tego: 

- z tytułu opłat za lokale mieszkalne      -  spadek  o    495 843,40  zł 
- z tytułu opłat za garaŜe                         -  wzrost  o           336,28  zł 
- z tytułu opłat za lokale uŜytkowe         -  spadek  o       55 439,23 zł 

 
Wskaźnik zaległości w opłatach za lokale liczony jako stosunek kwoty zaległości 
do wymiaru rocznych naliczeń, na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi: 
 dla: 

  - lokali mieszkalnych ............................. 9,46 % 
  - garaŜy  ................................................. 2,03 % 
  - lokali uŜytkowych przydzielonych na 

zasadzie własnościowego prawa ......... 
 

 3,46 
 

% 
  - lokali uŜytkowych posiadających 

odrębną własność  …………….. ......... 
 

4,54 
 

% 
  - lokali uŜytkowych wynajmowanych  

i z tytułu dzierŜawy terenu  ................. 
 

2,66 
 

% 
   

Wskaźnik zaległości  w Spółdzielni 
ogółem  ............................................... 

 
 

8,96 

 
 

% 

 
 
 
 
Informacja o działaniach windykacyjnych w ciągu 2007r. 
 
1. Wysyłano potwierdzenia sald opłat za lokale mieszkalne i garaŜe (raz                   

w roku) - wysłano 12 920 informacji ( uzgodnień salda ) o stanie konta  opłat 
za mieszkanie. 

2. Wysyłano monity do zapłaty dłuŜnikom posiadającym zadłuŜenie 
obejmujące okres zadłuŜenia od 2-3 miesięcy ( mieszkalne i garaŜe)  -                  
w  2007 wysłano 2224 monity wzywające do zapłaty   (w tym 104 za garaŜe) 

3.  Wysyłano monity do zapłaty dłuŜnikom posiadającym zadłuŜenie 
obejmujące okres zadłuŜenia od 3 miesięcy i więcej( mieszkalne i garaŜe)      
- w 2007 wysłano 5035 monitów wzywających do zapłaty (w tym 83 za               
garaŜe). 

4. Wysyłano wezwania do zapłaty dłuŜnikom posiadającym zadłuŜenie 
obejmujące okres zadłuŜenia od 3 miesięcy i więcej   - w  2007r wysłano 467 
wezwań do uŜytkowników lokali uŜytkowych  ( przeprowadzane są równieŜ 
rozmowy telefoniczne celem ustalenia terminu spłaty zadłuŜenia).                      
W szczególnych przypadkach następuje kierowanie do firmy  windykacyjnej 
lub rozwiązanie umowy najmu i dochodzenie naleŜności na drodze  sądowej. 
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      Współpraca z Administracjami Osiedli równieŜ przynosi rezultaty,              
w wyniku której dłuŜnicy regulują swoje zadłuŜenia. 

5. Zarząd rozpatrzył wystąpienia w sprawie rozłoŜenia zaległości na raty                 
z tytułu opłat za mieszkanie. Udzielono 139  pozytywnych odpowiedzi. 
Wystąpienia w sprawie częściowego umorzenia odsetek w związku ze spłatą 
zadłuŜeń, bądź wzajemnej zamiany mieszkań udzielono 221 odpowiedzi. 
Rozpatrywane były równieŜ sprawy róŜne dotyczące uzgodnień salda, spłat 
zaległości, prolongaty w spłacie  zadłuŜenia. W tych sprawach udzielono 210 
odpowiedzi.  

6. W ciągu   2007r. skierowano do Sądu 62 sprawy o zapłatę, głównie w trybie 
uproszczonym, z czego uzyskano nakazy zapłaty do 59 spraw. W trzech 
przypadkach pozwy zostały cofnięte w związku z uregulowaniem zadłuŜenia 
przed datą rozprawy. Łącznie na dzień 31.XII.2007r. zasądzona kwota 
wynosiła 3 624 346,35 zł z czego odzyskano 1 467 991,14 zł i pozostaje do 
odzyskania 2 156 355,21 zł. 

7. Firma TAXMEN I , której pracownicy zostali upowaŜnieni do odzyskiwania 
zaległości od dłuŜników bezpośrednio w ich mieszkaniach,  w 2007r. 
wyegzekwowała (wpłata gotówki) na kwotę 176 474,44  zł.      Ze względu 
na brak zaufania do w/w firmy wielu dłuŜników złoŜyło zobowiązania 
dokonania  wpłaty bezpośrednio na konto Spółdzielni. Kwota wpłat na 
podstawie złoŜonych zobowiązań to kwota 287 500,21zł Ogółem kwota 
odzyskanych naleŜności poprzez firmę TAXMEN I w przeciągu 2007r   
wyniosła  463 974,65  zł. 

8. Urząd Miasta wydał w 2007r. 1836 decyzji o przyznaniu dodatku        
mieszkaniowego. Kwota wpłacona na konto Spółdzielni z tytułu dodatków  
mieszkaniowych wyniosła  1 819 279,57 zł. 

9. Ponadto w miesiącach maj , czerwiec i listopad zostały wywieszone na 
klatkach schodowych  wszystkich budynków mieszkalnych informacje                
o zadłuŜeniach powyŜej 3 miesięcy w opłatach za lokale. 

10. Rozpoczęto współpracę z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji 
Gospodarczej S.A. wobec osób zalegających powyŜej 3-miesięcy i więcej. 
Były wysłane są monity ostemplowane pieczęcią KRD BIG S.A. 
Zamierzamy ujawniać  niesolidnych dłuŜników w rejestrze prowadzonym 
przez KRD BIG S.A. 
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CZYNNOŚCI ZWI ĄZANE Z WDRA śANIEM  USTAWY z dnia 15 
grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 
2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn.  zmianami., w tym zmianą wprowadzoną 
ustaw z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 125/2007 
poz. 873).  
 
Realizując postanowienia ustawy w roku 2007: 
1.  Spółdzielnia zakończyła proces opracowywania projektów uchwał wraz z 

załącznikami określającymi przedmiot odrębnej własności lokali dla 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Ogółem 
opracowano 302 projekty uchwał oraz 309 uchwał ostatecznych. Do 
zakończenia całego procesu pozostało podjęcie uchwał dla 3 budynków 
handlowo-usługowych (przy ul. Kochanowskiego 35, ul. Tysiąclecia 10 oraz 
przy Al. Kobylińskiego 6).  

2.  Spółdzielnia nabyła na własność (z bonifikatą 99%) od Urzędu Miasta 100 
% działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi, a będących wcześniej w 
wieczystym uŜytkowaniu. Spółdzielni. W przypadkach gdy działka 
zabudowana jest pawilonem lub garaŜami, a uŜytkownicy tych lokali 
zadeklarują pokrycie kosztów nabycia działek Spółdzielnia występuje do UM 
o ich nabycie. 
Na bieŜąco są przygotowywane i przekazywane  notariuszom wszystkie 
niezbędne dokumenty w celu sporządzenia aktów notarialnych nabycia 
nieruchomości gruntowych bądź do Urzędu Miasta, w przypadkach  
nabywania działek gruntów Decyzją Prezydenta. Do 31 grudnia 2007 r 
Spółdzielnia podpisała z Prezydentem Miasta Płocka 194 akty notarialne 
nabycia własności nieruchomości gruntowych, zabudowanych 187 
budynkami mieszkalnymi i 7 pawilonami handlowo-usługowymi oraz 
nabyła14 działek  Decyzją Prezydenta Miasta Płocka. 

3. W 2007 r kontynuowany był proces wdraŜania ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, w zakresie realizacji złoŜonych wniosków o wyodrębnienie 
lokali i  przeniesienie ich własności na rzecz osób uprawnionych, od sierpnia 
2007 prace te były bardzo intensywne, z uwagi na duŜa ilość złoŜonych 
wniosków.  

4. Zawarcie aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu to 
przeniesienie własności nieruchomości. Z tym zaś wiąŜą się wszelkie rygory 
i zasady wynikające z przepisów prawa, zwłaszcza z kodeksu cywilnego, 
ustawy o własności lokali, prawa o notariacie oraz ustawy o księgach 
wieczystych i hipotece. Podpisanie aktu notarialnego jest zakończeniem 
procesu przygotowania i skompletowania przez Spółdzielnię dokumentów, 
bez których taka umowa nie moŜe być zawarta, w tym: odpisu księgi 
wieczystej prowadzonej przez Sąd dla danej nieruchomości budynkowej, 
wypisu z rejestru gruntów i rejestru budynków (prowadzonego przez Urząd 
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Miasta) oraz zaświadczenia potwierdzającego, Ŝe lokal mieszkalny jest 
lokalem samodzielnym w rozumieniu ustawy z 24 czerwca 1994 r.                        
o własności lokali (wydawanego przez Prezydenta Miasta Płocka). 

5. Z dniem 31 lipca 2007r. weszła w Ŝycie kolejna nowelizacja ustawy                       
o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r umoŜliwiająca 
między innymi przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w prawo 
odrębnej własności za spłatę nominalnej kwoty kredytu. To spowodowało,             
iŜ do Spółdzielni wpłynęła ogromna ilość wniosków o ustanowienie odrębnej 
własności lokali, przede wszystkim od członków posiadających lokatorskie 
prawo do lokalu tj: 

 
• do 30-06-2007r              – 418 wniosków lokatorskich 
• od 01-07-2007r do 30-07-2007r – 813 wniosków 
• w dniach 31-07-2007r i 01-08-2007r  – 433 wnioski 
• od 02-08-2007r do 31-08-2007r – 620 wniosków 
• od 01-09-2007r do 30-09-2007r – 153 wnioski 
• od 01-10-2007r do 31-10-2007r – 103 wniosków 
• od 01-11-2007r do 30-11-2007r – 95 wniosków 
• od 01-12-2007r do 31-12-2007r          -- 83 wnioski 
 

                                           Razem  – 2718 wniosków 
 

W związku z zaistniałą sytuacją PSML-W zwróciła się do wszystkich                  
5 notariuszy prowadzących swoje kancelarie w Płocku o współpracę (do 
czerwca 2007 wystarczyła współpraca z jedną kancelarią notarialną)..  
Z uwagi na fakt, iŜ w Płocku jest pięć kancelarii notarialnych, a Spółdzielnia 
posiada 5 wyodrębnionych organizacyjnie osiedli, postanowiono                      
dla usprawnienia postępowania (powtarzalność niektórych dokumentów – 
dotyczących opisu budynku), kaŜdej z kancelarii przypisać osiedle                     
( w przypadkach szczególnych dopuszcza się odstępstwo od tej zasady, tj: 

• Kancelaria Notarialna Kwiatka 8 – osiedle „Kochanowskiego” 
• Kancelaria Notarialna Grodzka  – osiedle „Tysiąclecia” 
• Kancelaria Notarialna Kwiatka 20 – osiedle „Łukasiewicza” 
• Kancelaria Notarialna Królewiecka 15 A – osiedle „Dworcowa” 
• Kancelaria Notarialna Małachowskiego 4 – osiedle „Rembielińskiego”  

 
6. Od lipca do 31.12. 2007 roku Spółdzielnia wysłała pisemne propozycje 

zawarcia aktów notarialnych do 685 osób, które posiadały lokatorskie prawo 
do lokalu, a złoŜyły wnioski o prawo odrębnej własności.  

7. Ogółem w roku 2007 podpisane zostało  618 aktów notarialnych. 
8. Ze względu na duŜą ilość wniosków i zbyt małe rzeczywiste moŜliwości 

sporządzania aktów notarialnych w kancelariach notarialnych wnioski                 
są załatwiane wg kolejności ich złoŜenia. Od sierpnia 2007r zawierane były 
akty notarialne z osobami, które złoŜyły wnioski do końca czerwca 2007 r. 
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Po ich zrealizowaniu w listopadzie 2007r rozpoczęto sukcesywnie realizować 
wnioski złoŜone w miesiącu lipcu.                                           

9.  O skali prac związanych przygotowaniem dokumentów niezbędnych, 
świadczą: w 2007 roku Spółdzielnia złoŜyła 52 wnioski do Urzędu Miasta 
wraz z dokumentami dla 1940 lokali (po  3 egz. charakterystyki lokalu, rzut 
pomieszczeń przynaleŜnych do lokalu, rzut lokalu) celem uzyskania 
zaświadczenia o samodzielności lokali i uzyskała z Urzędu Miasta Płocka 
1940 zaświadczeń o samodzielności lokali. Wystąpiła z 33 wnioskami do 
Urzędu Miasta o wypisy z rejestru gruntów i wypisy z kartoteki budynków 
dla 903 lokali, oraz wnioskami do Sądu Rejonowego o odpisy 355 Ksiąg 
Wieczystych budynków. 

 
 
DZIAŁALNO ŚĆ SPOŁECZNA, OŚWIATOWA I KULTURALNA w 2007r  
 
Zespół Społeczno-Kulturalny w składzie: 

- Spółdzielczy Dom Kultury 
- Klub Osiedla Łukasiewicza 
- Klub Osiedla Kochanowskiego 
- Klub Osiedla Dworcowa 

prowadził swoją działalność w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd roczny 
program działania poszczególnych placówek, w ramach limitu wydatków, 
określonego w stawce eksploatacyjnej wnoszonej przez członków Spółdzielni. 
W programach pracy placówek uwzględniane są potrzeby lokalnego środowiska 
naszych mieszkańców: dzieci, młodzieŜy i dorosłych. 

Do podstawowych zadań placówek społeczno - kulturalnych Spółdzielni, 
naleŜy w szczególności: 
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę 
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz  

zainteresowanie wiedzą i sztuką  
- rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych, 

rekreacyjno - sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy 
- prowadzenie działalności edukacyjno- profilaktycznej na rzecz dzieci                      

i młodzieŜy, z uwzględnieniem środowisk zagroŜonych społecznie oraz 
znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.  

 
Działalność tę  moŜna podzielić na kilka podstawowych kierunków: 
- edukacyjno - kulturalny – uczestnictwo dzieci i młodzieŜy w stałych formach 

pracy  w placówkach 
- prezentacja – odkrywanie i kształtowanie artystycznych osobowości, zarówno 

wśród dzieci, młodzieŜy, jak i wśród osób starszych 
- artystyczna – propozycje sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego 

mieszkańcom osiedli PSMLW poprzez organizację ciekawych form, 
występów artystycznych i towarzyskich, 
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-  organizacyjno-administracyjna – wynajem pomieszczeń na róŜnego rodzaju 
występy gościnne z innych placówek, seminaria, zebrania, itp. w terminach nie 
kolidujących z planowymi zajęciami. 

Nadrzędnym celem działalności klubów jest integracja środowisk oraz 
znalezienie sposobu aby w ofercie kulturalnej, kaŜdy znalazł coś dla siebie. 
Pracownicy placówki w ciągu roku podejmują inicjatywy edukacyjne, 
kulturalno – rozrywkowe oraz sportowe, a równieŜ takie w realizację których 
zaangaŜowane są stowarzyszenia oraz organizacje nie tylko kulturalno – 
oświatowe. W swojej codziennej pracy instruktorzy wspierają amatorskie 
inicjatywy twórcze róŜnych środowisk oraz pokoleń począwszy od dzieci                  
z  płockich przedszkoli i szkół, młodzieŜ, osoby dorosłe oraz niepełnosprawne. 
 
Spółdzielczy Dom Kultury w roku sprawozdawczym prowadził 29 sekcji i kół 
zainteresowań dla dzieci, młodzieŜy i dorosłych. 
Ogółem w roku 2007, w imprezach organizowanych przez Spółdzielczy Dom 
Kultury uczestniczyło około 30 tys. osób. 
 
Klub Osiedla Łukasiewicza działalnością swoją obejmuje dwa osiedla Płockiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej L-W: Osiedle „Łukasiewicza” i „Rembielińskiego”.                      
Ogółem w imprezach zorganizowanych przez Klub wzięło udział około 6600 
uzcestników. 
 
Klub Osiedla Kochanowskiego zgodnie z załoŜeniami programowymi na rok 
2007, w swojej działalności uwzględniał przede wszystkim potrzeby 
mieszkańców Osiedla Kochanowskiego, jednocześnie obejmując swą 
działalnością innych mieszkańców miasta Płocka. Ogółem w imprezach 
przeprowadzonych przez placówkę uczestniczyło około 5500 osób. 
  
Klub Osiedla Dworcowa prowadzi działalność na rzecz upowszechniania 
kultury i wprowadzania nowych elementów dobrej rozrywki dla dzieci 
młodzieŜy i osób  dorosłych  z Osiedla Dworcowa PSMLW.  
W  imprezach  organizowanych w naszym klubie  w ciągu całego roku 2006  
wzięło udział ok. 3460  osób. 
              
W roku 2007 Spółdzielczy Dom Kultury, jak i Kluby Osiedlowe w okresie nie 
kolidującym z zajęciami programowymi, kontynuowały działalność 
gospodarczą poprzez odpłatny wynajem pomieszczeń na konferencje, zebrania, 
szkolenia. Dochody z tej działalności wraz z dotacją z Urzędu Miasta wyniosły 
90.060 zł, co przeznaczono na działalność merytoryczną placówek.  
Kwoty uzyskane w w/w sposób pomniejszyły wysokość kosztów działalności 
społecznej, oświatowej i kulturalnej. 
 
Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna prowadzona w PSML-W od 35 
lat niezmiennie słuŜy dzieciom, młodzieŜy i dorosłym. Do nich adresowane są 
zadania, programy oparte na znajomości ich psychiki i potrzeb. 
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Kluby osiedlowe i Spółdzielczy Dom Kultury są placówkami 
wielopokoleniowymi. Bogata historia i stale kultywowana tradycja sprawiają,  
Ŝe byli i aktualni wychowankowie stanowią wielką klubową rodzinę 
Obecnie członkowie amatorskich zespołów artystycznych działających przy 
Spółdzielczym Domu Kultury i klubach osiedlowych wypracowują programy 
rozrywkowe reprezentując nas w przeglądach, konkursach, festiwalach. Są to 
kabarety seniorów, kapela podwórkowa, dziecięce i młodzieŜowe grupy 
wokalne, grupy recytatorów, sekcje judo, sekcja modelarska, plastyczna, 
taneczna, sportowa – to sekcje, które najczęściej występują na deskach scen w 
innych miastach i zajmują czołowe lokaty. Klimat, akceptacja, ambitne dąŜenia 
kulturalne dzieci, młodzieŜy i dorosłych stwarzają prawdziwą oazę pracy 
twórczej dla mieszkańców płockich osiedli. 
 
 
 
ZAMIERZENIA SPÓŁDZIELNI KIERUNKI PRACY W 2008 ROKU  
 
Podstawowym zadaniem roku 2008, jak i w latach poprzednich, będzie 
utrzymanie płynności finansowej Spółdzielni, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu zasady minimalizowania kosztów zarządzania zasobami.  
 
Kolejnym zadaniem jest właściwa, profesjonalna obsługa członków Spółdzielni, 
polegająca na sprawnym załatwianiu spraw członków, terminowym udzielaniu 
odpowiedzi zgodnych z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,                           
w szczególności wykonanie nałoŜonego ustawą obowiązku doprowadzenia                  
w moŜliwie szybkim czasie do podpisania aktów notarialnych z osobami, które 
złoŜyły wnioski o przeniesienie posiadanych praw do lokali na odrębną 
własność.  
 
Spółdzielnia będzie kontynuowała prace związane z dostosowywaniem 
dokumentacji Spółdzielni do wymogów zakreślonych normą ISO 9001-2000,  
 
 
W projekcie planu pracy Spółdzielni na 2008 rok uwzględnione zostały 
następujące zamierzenia: 
 
I.  W zakresie usprawnienia pracy Spółdzielni: 
 
1. W 2007 r. zgodnie z zamierzeniami został wdroŜony kompleksowy program 

informatyczny w celu dostosowania ewidencji do wymogów prawa oraz 
poprawy jakości obsługi członków – zgodnie z wymogami normy ISO 9001-
2000. Wymaga on jednak uzupełnienia bazy danych, co będzie kontynuowane 
w roku 2008. Ponadto zmieniające się przepisy prawa wymagają dalszych 
zmian, poszukiwania programów lub aktualizacji istniejących.  
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2. PSM L-W zamierza w 2008 roku utrzymać i doskonalić System Zarządzania 
Jakością, poprzez:  
- realizację planu auditów 
- sprawowanie stałego nadzoru nad procesami potrzebnymi w SZJ 
- sprawowanie nadzoru nad dokumentacją systemową 
- upowszechnianie w PSML-W świadomości wymagań klienta 
 
 
II. W zakresie remontów zasobów mieszkaniowych: 
 

1. Remonty części wspólnych poszczególnych nieruchomości w budynkach 
mieszkalnych: 

1. Termomodernizacja budynków mieszkalnych (zadania określone 
w uchwale Z.P.Cz.) – na 19 budynkach. 

2. Wymiana 6 sztuk dźwigów osobowych. 
3. Remont 57 klatek schodowych w 17 budynkach. 
4. Remont instalacji elektrycznej w 1 budynku. 
5. Wymiana poziomów i pionów instalacji wodnej w 2 budynkach. 
6. Remont instalacji wod. – kan. – 81  pojedynczych pionów. 
7. Remont instalacji wod. – kan. – poziomy 7 budynków. 
8. Remont instalacji c.o.  – piony 32 szt. 
9. Remont poszycia dachowego polegający na malowaniu farbą 

antykorozyjną na 2 budynkach – ok 1 156  m2, krycie papą 
termozgrzewalną w 2 budynkach  - 1 630 m2. 

10. Remonty terenów utwardzonych (w tym opaski wokół budynków) na 
powierzchni ponad 3 401,00 m2. 

11. Partycypacja Spółdzielni w kosztach wymiany ponad 1 630 sztuk 
stolarki okiennej w mieszkaniach. 

12. Remont 4 szt.  altanek śmietnikowych. 
 

2. Remonty części wspólnych poszczególnych nieruchomości                         
w pawilonach: 

1. Wymiana stolarki i ślusarki okiennej – około 26 m2. 
2. Remont elewacji  - 2 pawilony – około 840 m2.  
3. Remont terenów utwardzonych - około 990 m2. 

 
3. Remonty nieruchomości do wspólnego korzystania: 

1. Remont terenów utwardzonych: na powierzchni około 4 368 m2. 
2. Remont altanek śmietnikowych: 6 szt. 

 
 
 

4. W zakresie legalizacji wodomierzy lokalowych: 
Kontynuowanie legalizacji wodomierzy lokalowych prowadzonej               
za pośrednictwem Spółdzielni na koszt właścicieli tych urządzeń               
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w zakresie wymiany  wodomierzy na wodomierze nowe z 5-cio letnim 
okresem waŜności legalizacji w 43 budynkach mieszkalnych.  

 
 

III.  W  zakresie spraw członkowsko – mieszkaniowych  
 

1. Dalsze przygotowywanie dokumentacji i bieŜąca realizacja wniosków                  
o zawarcie umów dotyczących przeniesienia spółdzielczych lokatorskich          
i własnościowych praw do lokali w prawo odrębnej własności zgodnie            
z wymogami określonymi w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r                            
o spółdzielniach mieszkaniowych.   

2. Dalsze wdraŜanie systemu członkowsko- mieszkaniowego w oparciu                
o zintegrowany system wspomagający zarządzanie  Spółdzielni. 

3. Przedkładanie wniosków do Zarządu,  celem kierowania ich do Rady 
Nadzorczej o uchylenie uchwały o pozbawieniu członkostwa z uwagi na 
uregulowanie zaległości w opłatach a takŜe kierowanie wniosków                    
o pozbawienie członkostwa osób, które posiadają zaległości w opłatach. 

4. BieŜące załatwianie wniosków kierowanych  do Spółdzielni w zakresie 
spraw członkowsko- mieszkaniowych 

                                                                                            
 
IV.  W zakresie usprawnienia obsługi mieszkańców i obsługi eksploatacyjnej 

prowadzonej przez Spółdzielnię 
 
 

1. W 2007 roku rozpoczęto wprowadzanie indywidualnych kont 
kontrahenckich, umoŜliwiających automatyczne księgowanie wpłat 
dokonywanych w banku bezpośrednio na koncie danego lokalu.  
KaŜdemu lokalowi został  przypisany numer konta, na który jego 
uŜytkownik winien dokonywać opłat za lokal. Jest to numer 
niepowtarzalny, który ułatwia prawidłową automatyczną rejestracje wpłat. 
 Na początku roku 2008 zakończono w całości wprowadzanie 
indywidualnych kont. 

2. W roku 2008 planuje się kontynuowanie działań związanych ze sprawną              
i kompetentną obsługą członków spółdzielni. 

3. Kontynuowane będzie wydawanie gazetki „Głos PSML-W” docierającej 
do wszystkich mieszkań. 

4. Poszerzona zostanie strona internetowa spółdzielni o nowe informacje. 
 

 
V. W zakresie windykacji naleŜności. 

 

1. Zwiększenie częstotliwości kierowania spraw na drogę postępowania 
sądowego w trybie uproszczonym (tj. bez naraŜania dłuŜników na koszty 
zastępstwa procesowego). 
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2. Kierowanie do Komornika wniosków o zapłatę i eksmisję. 
3. Podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu lokali socjalnych 

przez Gminę Płock. (wystąpienie o zapłatę odszkodowania) 
4. Rozpowszechnianie informacji o formach pomocy w opłatach za lokale i o 

moŜliwości korzystania z dodatków mieszkaniowych, w tym umieszczenie 
informacji na stronie internetowej PSM L-W oraz wydawanych gazetkach 
„Głos PSM L-W”. 

5. Zwiększenie ilości przeprowadzonych rozmów z dłuŜnikami 
(przeprowadzenie rozmów bezpośrednio w administracjach osiedli, biurze 
Zarządu lub drogą telefoniczną), a takŜe z udziałem czynników społecznych 
– członków Rad Osiedli.. 

6. Kierowanie wniosków do Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia 
członkostwa dłuŜników - wykluczenia bądź wykreślenia ich z grona 
członków Spółdzielni.  

7. Współpraca z firmą (firmami) windykacyjnymi, poprzez odzyskiwanie 
naleŜności w sposób bezpośredni – w mieszkaniu członka Spółdzielni lub 
najemcy lokalu. 

8. Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów. 
 
 

VI.  W zakresie spraw wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku                     
o spółdzielniach mieszkaniowych. 

 
Kontynuacja zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku                
o spółdzielniach mieszkaniowych tj.: 

 
1. Przygotowywanie i sporządzanie dokumentów w celu zawarcia aktów 

notarialnych prawa odrębnej własności. 
2. Występowanie z wnioskami do Urzędu Miasta i przygotowywanie oraz 

przekazywanie dokumentów celem nabycia własności nieruchomości 
zabudowanych pawilonami i garaŜami od Gminy Płock. 

3. Kontynuowanie ustanawiania prawa odrębnej własności zgodnie z ustawą             
o spółdzielniach mieszkaniowych. 

4. Kompleksowe informowanie członków spółdzielni o procesie przekształceń 
własnościowych, a takŜe o wszystkich uwarunkowaniach i okolicznościach z 
tym związanych. 

5. Poszukiwanie moŜliwości zwiększenia ilości zawieranych aktów 
notarialnych poprzez nawiązanie współpracy z notariuszami z poza Płocka. 

 
 

VII.  W zakresie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej 
przez Spółdzielnię. 
 

1. Kontynuacja w placówkach stałych form działalności, zaakceptowanych 
przez środowisko. 
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2. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami                   
o pokrewnych celach, zadaniach wychowawczo-edukacyjnych na rzecz 
dzieci i młodzieŜy. 

3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez organizowanie wielo- 
zagadnieniowych spotkań edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci                     
i młodzieŜy. 

4. Aktywna integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. 
5. Reprezentowanie dorobku placówek na zewnątrz przez członków sekcji        

i kół zainteresowań z wypracowanymi programami. 
 

Zadania wymienione w projekcie planu pracy Zespół Społeczno - Kulturalny 
realizuje poprzez : 
-  wielokierunkowe formy działalności upowszechniające sztukę  i wiedzę, 
- imprezy masowe, 
- prowadzenie sekcji, kół, grup zainteresowań, 
- wystawy, pokazy i imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 
 
 

*** 
 

Rok 2008 jest rokiem jubileuszu Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko - Własnościowej.  
Spółdzielnia działa na rynku Płockim juŜ od 50 lat. Zebrania załoŜycielskie 
Spółdzielni odbyły się 17 i 27 marca 1958 r., a rejestracja przez Sąd Powiatowy 
w Płocku w rejestrze spółdzielni odbyła się 28 maja 1958 r. 
Te zdarzenia były zaczątkiem istnienia i działania dla rozwiązywania potrzeb 
mieszkaniowych mieszkańców Płocka, a takŜe osób, które przyjeŜdŜały do 
Płocka znajdując zatrudnienie w rozwijających się i nowo powstających                 
zakładach pracy.  
W związku z powyŜszym na rok 2008 przewiduje się podkreślenie w/w faktu. 
 

 
 
Płock, dnia 26  marca 2008 r. 
 
 

 
ZARZĄD PSML-W 

 
 


