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Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –Własnościowej” 

Młoda Rodzina” – ul. Relaksowa 37, 02-796 Warszawa za 2017 r. 

1. Zarząd prowadził działania związane z bieżącymi oraz długofalowymi sprawami 

Spółdzielni w zakresie stanu budynku i terenu należącego do Spółdzielni, napraw i 

konserwacji, finansów, spraw członkowskich oraz w zakresie działań prawnych 

dot. użytkowania wieczystego, windykacji zaległości we wnoszeniu opłat, wiele z 

działań dotyczyło głównie jednego członka Spółdzielni w szeroko pojętych 

obszarach prawnych. 

2. Przez cały rok 2017 Spółdzielnia bardzo dużo czasu poświęcała na sprawy 

sądowe dot. zaległości w opłatach kilku członków Spółdzielni. Wśród tych spraw 

największe straty czasu i pieniędzy dot. spraw pani Mazurek. Właściwie od bardzo 

wielu lat każdego roku toczy się kilka postępowań związanych z wyliczeniami jej 

zaległości wobec Spółdzielni. 

3. W 2017 r. zakończono projekt remontu i ocieplenia elewacji budynku rozszerzony 

o kompleksowy remont dachu i kominów. Niezwłocznie rozpoczęto procesy 

przetargowe dot. wykonawców. I etap tego procesu – remont dachu i systemu 

kominów, najpilniejszy ze względu na dotkliwe dla mieszkańców w/w zalewania, 

został określony i przygotowany do pilnej realizacji w nadziei na wykonanie 

jeszcze w 2017 r. Jednak niezbędne do tego dokumenty (przede wszystkim 

uprawomocnione pozwolenie na budowę), Urząd Warszawa Ursynów wydał 

dopiero 6 listopada, co uniemożliwiło ten zamiar ze względu na czas i 

niesprzyjającą pogodę. Wszystkie prace tego etapu zostały więc dołączone do 

pozostałych etapów remontu zaplanowanych na 2018 r..  

4. Proces przekształcenia użytkowania wieczystego we własność gruntów został po 

latach wznowiony, gdy tylko pojawiła się możliwość uzyskania 95% bonifikaty 

przez Spółdzielnię (w czerwcu 2017 r. Rada Miasta podjęła odpowiednią 

uchwałę). W trakcie trwania procesu, na żądanie władz dzielnicy, Spółdzielnia 

przygotowała uzupełniające dokumenty, w sposób, który umożliwił pozostanie w 

czołówce „kolejki” złożonych wniosków o to przekształcenie.  

5. Ze względu na poważne zmiany w ustawach dot. spółdzielni mieszkaniowych w 

2017 r. zmienione zostały zapisy Statutu Spółdzielni. 

6. W 2017 r. w kotłowni występowały drobne awarie łatwe do usunięcia przez 

konserwatora – obecny stan kotłowni nie budzi niepokojów. 

7. Stan zaawansowania przedstawionych działań pozwala optymistycznie patrzeć na 

możliwości ich sprawnej realizacji w 2018 r.  

8. Spółdzielnia konsekwentnie podnosi dyscyplinę działań w kierunku zredukowania 

zadłużeń członków w pokrywaniu opłat miesięcznych. Sprawa ta jest coraz 

bardziej istotna, gdyż remont zlikwiduje bufor, jakim dla pokrywania tych zadłużeń 

jest duża kwota na funduszu remontowym. Nie jest wykluczone, że dla utrzymania 

płynności finansowej konieczne będzie obciążania wszystkich członków 

Spółdzielni niezapłaconymi przez zalegające osoby kwotami.  

9. Wiele czasu i energii, a także pieniędzy spółdzielców pochłaniają – jak wszyscy 

wiedzą od lat - sprawy prawne dot. jednego członka Spółdzielni. Są to stare i nowe 

sprawy o zapłatę zaległości w opłatach miesięcznych, ale i sprawy wnoszone  



przez tego członka przeciwko SpÓłdzielni w sądach i w roznych organach, w
policji, prokuraturze, sanepidzie, ministerstwach. P. Mazurek wykluczonaze
Społdzielni uchwałami Rady Nadzorczej iwalnego Zgromadzenia, odwołała się do
sądu, który jednak umorzył jej pozew i nakazał zwrot kosztów Spółdzielni. Jednak
zmienione w 2017 r. prawo stanowi, Że kaŻdy właŚciciel spÓłdzielczego
własnościowego prawa do lokalu jest członkiem społdzielni' Dzisiaj więc wg tego
prawa za długotnłałe zaległoŚci w opłatach na rzecz spółdzielni procedura
przewiduje wniosek do sądu o zgodę na przymusowe sprzedanie lokalu'
Społdzielnia skorzysta z tego prawa.


