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S P R A W O Z DA N I E  szczegółowe  za 2013r 
Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Sopocie 

przygotowane na Walne Zgromadzenie Członków dnia: 16 czerwca 2014r. 
 
 
1. Sprawy organizacyjne 
 

Działalnością Spółdzielni w 2013 r. kierował Zarząd w składzie: 
Prezes Zarządu:  
01.01.2013  do  31.12.2013 r.  -  Piotr Kurdziel 
Z – ca Prezesa ds. Technicznych: 
01.01.2013  do  31.12.2013 r.  -  Barbara Lechman 
 

Główny księgowy: funkcję tę pełni Danuta Dulska-Kościewicz niebędąca członkiem zarządu. 
 

W 2013 r. odbyło się 12 posiedzeń Zarządu. 
Uchwały i decyzje podejmowane są w myśl statutu przez Zarząd kolegialnie i zapisywane w 
protokólarzu. Podjęto 26 uchwał. 
W 2013 r. zorganizowano jedno sprawozdawcze WZCz w dniu 24 czerwca 2013 r. 
 
Dla ułatwienia kontaktu z mieszkańcami funkcjonuje strona internetowa Spółdzielni, 
facebook i jest to wygodna forma korespondencji i wymiany informacji. Również za 
pośrednictwem poczty internetowej odbywała się korespondencja z większością członków 
Rady Nadzorczej i mieszkańcami.    
 

Wielkość zasobów mieszkaniowych  
 

W 9-ciu budynkach mieszkalnych wg stanu na 31.12.2013 r. było 792 lokali mieszkalnych w 
tym 501 lokali spółdzielczych własnościowych, 281 przekształconych w odrębną własność, 7 
lokatorskich, 3 lokale na zasadzie umowy najmu oraz 6 lokali socjalnych w budynku 
rotacyjnym w Straszynie, stanowiącym współwłasność sopockich spółdzielni 
mieszkaniowych i Gminy Sopot.   
 
Spółdzielnię oficjalnie na stałe zamieszkiwało (wg stanu na 31.12.2013r.)  1262 osób w tym 
członkowie spółdzielni:  

rok 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ilość 
członków 

813 807 791 765 727 740 734 686 

 
Liczba oficjalnie zgłoszonych osób, stale przebywających w lokalach na osiedlu Przylesie 
systematycznie maleje. Z faktu stałego przebywania w lokalach osób w większej ilości niż 
zgłoszona, systematycznie wzrasta obciążenie pozostałych lokali kosztami stałymi – energii 
wspólnej, remontów, obsługi wind.  
Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi łącznie  30.758,92 m2. Ok. 3.415 m2 w jednym 
budynku.     
Posiadamy 76 garaży o pow. wg inwentaryzacji architektonicznej 1.226,8 m2.  Powierzchnia 
działek gruntu wyodrębnionego geodezyjnie pod garażami wynosi 3.778 m2. 
 
Łączna powierzchnia użytkowanego gruntu na 31.12.2013 r. to 48.706 m2  w tym :  
  - łączna powierzchnia użytkowanego wieczyście gruntu to 21.296 m2 

  - łączna powierzchnia gruntu zajętych pod budownictwo mieszkaniowe to 27.410 m2 /wg   
     stanu od 01.05.2007/ Do dnia 31.12.2013r bez zmian. 
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Pawilony handlowe mają kubaturę 2.885,28 m3  i  2.853,24 m3 i leżą na działkach gruntu o 
powierzchniach odpowiednio 1462 m2 -budynek przy 23 Marca 77C i 694 m2 -budynek 79A. 
 

2. Lokale użytkowe 
 

Spółdzielnia w swoich zasobach ma 14 lokali użytkowych będących własnością Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przylesie” o łącznej powierzchni ok. 2 071,58 m2  w trzech pawilonach, oraz 
w starej kotłowni.  
Najemcy lokali użytkowych w większości prowadzą działalność gospodarczą nie użyteczną 
dla obsługi Osiedla / pracownia jubilerska, agencja reklamy, warsztat, hurtownia, magazyn /.    
 
Obsłudze mieszkańców służą biblioteka, sklepy spożywcze, mięsny, warzywny i 
przemysłowy, kiosk, pizzeria, fryzjer, apteka i przychodnia lekarska. 
Na terenie starej kotłowni z wykorzystaniem komina działa czterech [już trzech] operatorów 
telefonii komórkowej.  Na Osiedlu odczuwa się brak punktu pocztowego i bankomatu.  
Działalność swoją prowadzi agencja bankowa na parterze budynku 77C przyjmująca opłaty 
czynszowe i za mieszkania. 
Uzyskiwany dochód brutto z lokali użytkowych wynosi średnio 12,77 zł / m2. 
Jest to kwota niska, jednak na jej wysokość ma wpływ lokalizacja Osiedla, jego charakter, 
struktura potencjalnych klientów,  wymagający poprawy stan techniczny i brak wyposażenia 
infrastrukturalnego obiektów np. parkingów. 
 

3. Zatrudnienie 
 

W administracji Spółdzielni zatrudnionych jest 6 pracowników etatowych administracji ( 5 ¾ 
etatu ). 
Na dwa budynki mieszkalne przypada 1 gospodarz domu zatrudniony na 1 etat.  
Administrator Osiedla organizuje pracę gospodarzy, kontroluje stan budynków i otoczenia.  
Budynek 91A ze względu na dużą ilość terenów zielonych i plac zabaw ma 1 gospodarza na 
¾ etatu. Ponadto jeden gospodarz wykonuje drobne naprawy i remonty klatek schodowych w 
budynkach oraz stanowi rezerwę na czas wzmożonych urlopów i chorób. 
Zatrudnionych jest też 2 konserwatorów na umowę o pracę na cały etat. Konserwatorzy w 
ramach odrębnych umów po południu świadczyli usługę pogotowia dla mieszkańców 
Osiedla. Obsługa prawna i bhp świadczona była w ramach umów cywilnych. 
Dorywczo zlecano wykonanie prac doraźnych – głównie porządkowych. 
Średnia płaca brutto za 2013 r. wyniosła 3 710,59 zł, co stanowiło  96,75 % przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce, która wynosiła 3 835,05 zł. Średnia płaca brutto 
za 2012 r. wyniosła 3 364,92 zł, co stanowiło  95,55 % przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce, która wynosiła 3 521,67 zł. (w roku 2012 jeden pracownik 
dłuższy okres przebywał na chorobowym co skutkowało obniżeniem średniej płacy). 
Fundusz płac osobowych - wynagrodzenia w 2013 r. wyniósł – 642 tys. zł,                                         
w 2012 r. wyniósł – 585 tys. zł. 
Średnia płaca kształtuje się poniżej średniej krajowej. 
 

4. Gospodarka materiałowa 
 

Spółdzielnia nie gromadzi materiałów eksploatacyjnych. W 2013 r. kontynuowano zgodnie z 
przepisami rozliczanie niedoborów wody i kosztów mediów na zero. Ustawowym 
obowiązkiem jest rozliczanie kosztu zakupu lub wytworzenia mediów na zero i w sposób 
bezzyskowny. Odziedziczony z okresu 2004 – 2006 niedobór wynosił ponad 303 tys. zł. 
Pozostał do rozliczenia niedobór w kwocie 109,8 tys. zł. 
 

5. Działalność socjalna i kulturalna na rzecz mieszkańców   
 

Spółdzielnia nie prowadzi stricte działalności socjalnej na rzecz mieszkańców. 
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Jedyną działalnością na rzecz kultury na osiedlu jest finansowanie pośrednie poprzez 
bibliotekę i wynajmowanie jej pomieszczenia na preferencyjnych warunkach. Wspólnie z 
biblioteką kontynuuje się cykl spotkań z mieszkańcami, pokazy filmowe.  
Zachęcamy wszystkich do korzystania z zasobów biblioteki i komputerów z darmowym 
dostępem do Internetu. W ramach budżetu obywatelskiego zorganizowano festyn osiedlowy – 
ekologiczny w wyniku, którego osiedle zyska z budżetu miasta urządzenia monitoringu oraz 
projektuje się zmianę systemu segregacji odpadów komunalnych. Uczestniczyliśmy też w 
projektowaniu i organizacji remontu ul. 23 Marca. Najważniejszej od lat inwestycji w tej 
dzielnicy. 
Rozpoczęto na Przylesiu przegłosowaną w ramach budżetu obywatelskiego w 2012r budowę 
boiska ze sztuczną nawierzchnią. Termin zakończenia budowy IV 2014r. Wydano dwa 
numery gazety informacyjnej. 
 

6. Działalność remontowa 
 

Budynki Spółdzielni wymagają coraz to większych nakładów finansowych na ich utrzymanie 
we właściwym stanie technicznym, do czego zobowiązują nas przepisy. 
Stale rosną wymagania mieszkańców w stosunku do Spółdzielni i roszczenia o poprawę 
warunków bytowych. 
Stare instalacje CO i CW,  brak odnowionych elewacji klasyfikuje nas na ostatniej pozycji w 
rankingu atrakcyjności zasobów w Sopocie i wcale nie lepszej w skali Trójmiasta.  
Najkorzystniej w skali innych sopockich spółdzielni wypadamy pod względem 
uciepłownienia. Zmodernizowane 11 kotłowni stanowią własność SM. 
 
Wykonane w 2013 r. prace remontowe: 

1. Od 01.04.2013 SM-Przylesie przejęła eksploatację kotłowni budynkowych we 
własnym zakresie. Zawarto umowę serwisową oraz sposób kontroli wewnętrznych.  

2. Wykonano konieczne remonty w kotłowniach budynkowych:  
2.1.  Wymiana stacji uzdatniania wody w 9 budynkach. 
2.2.  Wymiana korpusów 4 kotłów Vitoplex 200 w bud. 77D i 79. 
2.3.  Wymiana 3 pomp obiegowych Grundfos – bid. 91, 91B i 77D. 
2.4.  Wymiana palnika i pompy w bud. 78 i 91C. 
2.5.  Wymiana zaworów bezpieczeństwa ,magnetyzerów oraz elastycznych połączeń    
         instalacyjnych we wszystkich kotłowniach budynkowych.  

3.   Całkowity remont pokrycia dachów budynków 79 i 91B oraz naprawy kominów  
      wentylacyjnych i opierzeń blacharskich. 
4.   Naprawy kominów wentylacyjnych oraz opierzeń na dachach budynków 91D,  91C,   
      91A, 78 i 84. 
5 .  Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg lokalnych z obudową wpustów ulicznych i   
      naprawą studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej.  
6. Wymiana zasuwy podziemnej odcinającej zasilanie budynku 91. 
7. Wymiana 8 zaworów podpionowych odcinających piony gazowe w budynku 91C. 
8.  Wykonanie nowego pokrycia dachu i wymiana rynny w garażu nr 23. 
9.  Uszczelnienie opierzeń przy garażu nr 6, naprawa rynny na dachu pawilonu nr 77E    

 nad garażem nr 12. 
10.  Naprawa 2-ch kominów wentylacyjnych oraz naprawa spękanych ścian garaży nr 50,   
        51, 52 i 53. 
11.   Naprawa konstrukcji stalowej dachu zaplecza magazynowego kotłowni po zdarzeniu  

  losowym zwalenia się 2-ch drzew podczas huraganowego wiatru. 
12.   Naprawy interwencyjne: 

12.1 Uszczelnienie 4-ch balkonów 91/83, 79/84, 91D/85, 91A/71. 
12.2 Naprawa rury spustowej na południowej ścianie bud. 91C. 
12.3 Naprawa wpustu na dachu oraz cząstkowe naprawy pokrycia dachu Pawilonu 

77C/Segment B (nad Fresch Marketem). 
      12.4  Montaż 2-ch  zasuwnic w oknach klatek schodowych w bud. 91A (V/VI p) oraz               
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               bud. 91 (VIII/IX) zdemontowanych (skradzionych) przez osoby trzecie. 
      12.5  Wstawienie 3 szyb z poliwęglanu w wiatrołapie bud.91A. 
      12.6.  Usuwanie na bieżąco awarii na częściach wspólnych instalacji wod-kan. i c.o. 
13. Wykonana dokumentacja projektowa: 

13.1. Modernizacja instalacji (wymiana poziomów) z.w., c.w. i cyrkulacji w bud. 91, 
13.2.  Zamiana instalacji c.o. z 1-rurowej na 2-rurową w bud. 91, 
13.3.  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla 2-ch segmentów Pawilonu  
          usługowo – handlowego przy ul. 23 Marca 77C, 
13.4.  Badania podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla zespołu 4-ch  
           garaży kompleksu „D” (nr 50, 51, 52, 53), 
13.4  Badania podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla projektowanych  
         śmietników podziemnych.    

       14. Realizowana dokumentacja projektowa: 
               12.1. Dostosowanie dróg lokalnych do wymagań p.poż., 
               12.2. Rozbudowa przyziemia pawilonu 77C z zagospodarowaniem przyległego  
                        terenu (uzupełniana do uzyskania pozwolenia na budowę). 
 
7. Stan funduszu remontowego    na 01.01.2013 r. (niedobór)         -        1 084,5 tys. zł   

Wpływy/odpis na fundusz remontowy w 2013 r.                            +        985,6 tys. zł 
Wydatki funduszu remontowego          w 2013 r.                            -           408,5 tys. zł 
Stan na 31.12.2013 r.               (przekroczenie/niedobór)                 -          507,4 tys. zł   

Niedobór na funduszu remontowym jest wynikiem modernizacji wind, którą zaplanowano za 
2011 i 2012 rok.  
  
8.     Zaległości w opłatach 
 

Na  31.12.2013r. ogółem zaległość w opłatach czynszowych wynosi 457 987,50 zł. W tym:      
Typ lokalu / rok 2009 2010 2011 2012 2013 

lokale użytkowe 19 141,76  25 784,58  20 745,72 31 955,37 59 804,33 
lokale mieszkalne 362 153,62  328 926,22  361 886,00 356 075,28 398 183,17 
 
Zaległości w lokalach mieszkalnych  w [zł] 
czasookres zalegania 2009r 2010r 2011r 2012r 2013r 

do 1 m-ca 320 297 299 220 236 
od 1 do 3   m-cy 128 92 87 104 93 
pow. 12 m-cy 9 11 11 12 13 
łączna kwota zaległości 352 153,62  328 926,22  361 886,00 356 075,28 398 183,17 
 
Analiza zadłużenia lokali mieszkalnych w stosunku do naliczonych opłat za rok. 

stan zadłużenia 
stan na dzień kwota [zł] 

naliczone opłaty za rok 
[zł] 

jaki % stanowiło zadłużenie lokali 
mieszkalnych w stosunku do 

naliczonych opłat za mieszkania 

                     kol.2 / kol.3 

1 2 3                       4 

31.12.2013r 398 183,17 4 494 546,13            8,86 % 
31.12.2012r 356 075,28 4 416 570,00            8,06 % 
31.12.2011r 361 886,00  4 348 761,36  8,32 % 
31.12.2010r 328 926,22  4 165 230,05  7,89 % 
31.12.2009r 352 153,62  3 940 915,61 8,94 % 
31.12.2008r 436 909,40  3 596 536,93 12,15 % 
31.12.2007r 330 814,33  3 165 912,90 10,45 % 
 
Lokale użytkowe na 31.12.2013 r. zalegały na kwot 59 804,33 zł, co stanowiło ok. 9,83 % 
całości opłat rocznych. 
Zadłużenie lokali użytkowych powstałe w 2013 r. jest zadłużeniem nieprzeterminowanym. 
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Każdorazowo naliczane są i egzekwowane odsetki karne za zwłokę w płatnościach. 
Z dłużnikami przeprowadza się rozmowy dyscyplinujące. W przypadku dalszego nie 
wywiązywania się z obowiązku opłat, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez RN SM 
Przylesie sprawy kierowane są bezwzględnie do egzekucji sądowej i komorniczej. W 
ostateczności następuje egzekucja komornicza z nieruchomości. Żaden lokal nie został 
zlicytowany. Odsetki za zwłokę w płatnościach decyzją RN nie są umarzane. Lokale socjalne 
w Straszynie (poza jednym) wynajmowane są Urzędowi Miasta Sopotu za symboliczną 
złotówkę. Pozostały lokal zajmuje dłużnik. W wyniku prowadzonego postępowania 
sądowego uzyskaliśmy orzeczenie o eksmisji, jednak można ją wykonać dopiero w 
momencie, kiedy Gmina Pruszcz Gdański przydzieli tej osobie lokal socjalny. 
Osoby o najniższych dochodach mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy przyznawany i 
wypłacany przez Urząd Miasta Sopotu z Budżetu Państwa. 
 
Mieszkańcy uzyskali dodatki mieszkaniowe z Budżetu Państwa w łącznej kwocie:  

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
kwota dodatku [zł] 55 404,11 52 848,77 63 209,78   52 237,97 53 333,84 
 
Członkowie Spółdzielni mają każdorazowo prawo wglądu w rejestr dłużników. 
Co kwartał składane były Radzie Nadzorczej zestawienia z wykonania dochodów z kosztami i 
stan zadłużeń. 
 
9.      Rozliczenia za media 
 

Koszt zakupionych mediów rozlicza się na „0”. Zgodnie z regulaminem niedobory będące 
różnicą pomiędzy zużyciem wykazywanym przez dostawców mediów a sumą zużyć w 
lokalach indywidualnych rozliczane są na mieszkańców. 
Niepokojącym zjawiskiem jest występowanie dużych niedoborów w bilansie wody. Nie 
występują straty na przesyle wody pomiędzy hydroforniami a budynkami. Całe niedobory 
powstają w budynkach do mieszkań. Koszty dostawy ciepła do budynków rozliczane są w 
ramach każdego z budynków. Są znaczne rozbieżności pomiędzy wielkością zużycia 
poszczególnych mediów pomiędzy budynkami. Każdy budynek jest na własnym rozrachunku. 
 
10. Polityka informacyjna 
 

W całym 2013 r. Zarząd wydał dwa numery informacyjnej gazety osiedlowej. Gazeta 
wyjaśniała szereg problemowych kwestii. 
Funkcjonuje strona internetowa Spółdzielni za pomocą, której można komunikować się z 
administracją i zarządem oraz przekazywać np. odczyty wodomierzy. Na stronie umieszczane 
są informacje o Spółdzielni. 
Zarząd starał się również na bieżąco informować mieszkańców o wszystkich ważnych 
sprawach w formie ogłoszeń wywieszanych w wiatrołapach. W tym miejscu dziękujmy 
wszystkim mieszkańcom, którzy systematycznie współpracowali z RN i Zarządem 
przekazując cenne informacje, swoje uwagi i spostrzeżenia.  
 
11. Wyniki konsultacji w sprawie budżetu Miasta Sopotu na 2014r. 
 

Największa aktywność w Sopocie Zarządu Spółdzielni i mieszkańców doprowadziła do tego, 
że nasza dzielnica zyskała zapewnienie przeprowadzenia najważniejszej inwestycji, jaką 
będzie remont kapitalny ul. 23 Marca. Do 31.12.13r przygotowano dokumentację 
przetargową remontu ulicy. Z budżetu miasta finansowane są zajęcia w bibliotece i 
rekreacyjne Nordic Walking. 
 
12.  WYNIKI   FINANSOWE 
 

Rada Nadzorcza zleciła biegłemu rewidentowi badanie bilansu za 2013 rok. Biegły wydał 
pozytywną opinię.  
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Spółdzielnia nie jest zadłużona wobec kontrahentów zewnętrznych i budżetów. Windy 
spłacamy w systemie ratalnym. Materiały zakupywane na potrzeby eksploatacji i konserwacji 
zasobów oraz remonty obciążały bezpośrednio właściwe koszty. Wszelkie środki trwałe ujęte 
w bilansie stanowią własność Spółdzielni. 
 
1. Informacja ogólna 

 

Do kapitałów podstawowych Spółdzielni zalicza się fundusz udziałowy, zasobowy, wkładów, 
umorzenie i waloryzacja. (Szczegółową informację zawarto w Dodatkowych informacjach i 
objaśnieniach). 
Suma kapitałów w poszczególnych latach kształtowała się jak poniżej. 

Rok kwota Zmniejszenie [zł] Zmniejszenie [%] 
2008    17 182 320,43 zł - - 
2009 12 493 958,19 zł - 4 688 362,24 zł 27,29 % 
2010 12 062 434,22 zł    -    431 523,97 zł 3,45 % 
2011 11 813 374,57 zł    -    249 059,65 zł 2,06 % 
2012 11 513 325,66 zł - 300 048,91 zł 2,54 % 
2013 11 153 764,87 zł  -359 560,79 zł 3,12 % 
Ogółem do roku 2008  - 6 028 555,56 zł 35,03 % 
 
Członkowie nowo zarejestrowani opłacali udziały w wysokości przewidzianej w statucie, tj. 
w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia 1 600 zł i wpisowe w wysokości 20 % tej 
kwoty. 
 
2.  Eksploatacja podstawowa i gospodarka zasobem mieszkaniowym. 
 
Na działalności gospodarczej wraz pozostałą działalnością finansową, operacyjną i na 
zdarzeniach nadzwyczajnych zysk wyniósł 251 466,44 zł. Na eksploatacji i utrzymaniu 
zasobów mieszkaniowych  (GZM) nadwyżka kosztów nad przychodami wyniosła 296 470,03 
zł (od lat do planów na każdy rok przyjmuje się założenie, że niedobór na GZM zostanie 
pokryty z wypracowanego zysku netto z pozostałej działalności po jego zatwierdzeniu przez 
WZCz).  
Zarząd proponuje przeznaczyć dodatni wynik finansowy w kwocie 251 466,44 zł  na pokrycie 
ujemnego wyniku na eksploatacji i utrzymaniu zasobów mieszkaniowych [GZM] za 2013r. 
Pozostała nadwyżka kosztów nad przychodami na GZM w kwocie 45 003,59 zł zwiększa 
koszty roku następnego tej działalności1. 
 
 3.        Podsumowanie 
  
Spółdzielnia posiada płynność finansową, chociaż jej zasoby finansowe nie pozwalają na 
zaplanowanie żadnego większego remontu, szczególnie w zagrożeniu awariami - głównie 
instalacji nad i podziemnych. Nie możliwe jest samodzielne sfinansowanie malowania 
elewacji, wymiana sieci wod–kan. Musi być zachowana minimalna rezerwa środków 
finansowych na wypadek konieczności pilnego usunięcia dużych awarii, z którymi coraz 
bardziej należy się liczyć.   
Nadwyżki gotówki lokowane są na oprocentowanych rachunkach bankowych i lokatach 
nocnych. Odsetki z lokat uzyskane w roku 2013 wyniosły 23 336,56 zł. 

Zaległości lokali mieszkalnych zmniejszają nadwyżkę środków pieniężnych 
Spółdzielni.  

Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późn. 
zm., różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi 
spółdzielni zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym. 

                                                 
1 Na podstawie uosm art. 6. ust.1. różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych zwiększa odpowiednio 
przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania w roku następnym. 
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Niepokryta wpływami z czynszu nadwyżka kosztów powinna znaleźć pokrycie w 
odpowiednio zwiększonej wysokości czynszu w roku następnym / wyrok Sądu Najwyższego 
z 11.06.1971 r. ICR 168/71 OSNCP 1972, nr 4 poz. 69.  
 W praktyce strata na GZM pokrywana jest na podstawie decyzji WZCz z zysku netto 
na pozostałej działalności. Od lat w założeniach do planu przyjmuje się zasadę, że 
wypracowany za dany rok zysk z pozostałej działalności po zatwierdzeniu przez WZCz 
zostanie przeznaczony na pokrycie niedoborów na eksploatacji i utrzymaniu zasobów 
mieszkaniowych członków Spółdzielni. 

Zarząd i pracownicy Spółdzielni dziękują licznej grupie mieszkańców, którzy 
aktywnie i konstruktywnie włączali się w życie Osiedla, poświęcali swój czas, służyli radą i 
opiniami. Tylko z ich pomocą możliwe było reagowanie na zmieniającą się sytuację i 
potrzeby. 
 

Reasumując.  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w osobach Prezes Zarządu Piotr 
Kurdziel, Z-ca Prezesa Zarządu Barbara Lechman wnoszą o przyjęcie przedstawionego 
sprawozdania finansowego i gospodarczego za 2013r.  Ze swojej strony zapewniamy o chęci 
do dalszej wytężonej i efektywnej pracy dla Państwa. Zapewniamy o prawidłowej współpracy 
z Radą Nadzorczą i dołożeniu wszelkiej staranności we współpracy z mieszkańcami. Prosimy 
o wybaczenie potknięć, które zawsze mogą wystąpić. Tym bardziej, że niemożliwym jest 
spełnienie wszystkich oczekiwań i zaspokojenie tak różnych potrzeb tak wielkiej i 
zróżnicowanej grupy osób. Oczekujemy na Państwa odpowiedzialny i sprawiedliwy osąd 
naszej całorocznej ciężkiej pracy, wyrażony w trakcie głosowania w sprawie o udzielenie 
Zarządowi absolutorium.  
 
Sopot, 04.03.2014r.                                                                 

Z a r z ą d  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”                                                                      

w Sopocie 
 

 
                                                                             …………………………………………….. 
                                                                             Piotr Kurdziel                  Barbara Lechman 
 
                                                                                    
                                                                                                     


