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Trzeba koniecznie wspomnieć o  impre-
zach wigilijnych organizowanych od połowy 
grudnia przez uczestników zajęć. Zaczęli se-
niorzy PZERiI z koła nr 4, a następnie z Klu-
bu Seniora Bakara – w rodzinnej atmosferze, 
przy tradycyjnych potrawach z obowiązko-
wym śpiewaniem kolęd, z występem chóru 
oraz poetyckimi życzeniami grupy teatralnej. 
Odbyły się też ważne dla byłych i obecnych 
pracowników spotkania z prezesem zarządu 
naszej Spółdzielni, Jerzym Krukiem, na któ-
rych gościnnie występował senioralny chór 
„Bakara” z  programem świątecznym. 19 
grudnia miała też miejsce wigilia PW Dance 

Na przełomie 
starego i nowego roku
W okresie przedświątecznym i noworocznym  ilość imprez wewnętrznych, 
osiedlowych i tych o charakterze miejskim w CKiE Bakara lawinowo wzro-
sła. Podsumowanie możliwe jest dopiero teraz, a działo się wiele.

dla dzieci i rodziców, połączona tradycyjnie 
z  pięknymi pokazami tańców. 21 grudnia 
swoją wigilię zorganizowała grupa miłośni-
ków zumby. 29 grudnia blisko osiemdziesiąt 
osób bawiło się w szampańskich humorach 
na zabawie tanecznej przy muzyce na żywo 
zespołu J&B i  Przyjaciele. Nie można sobie 
wyobrazić lepszego zakończenia roku. 

W  nowy rok Bakara wkroczyła też ta-
necznym krokiem, bo  klubowi seniorzy 
przywitali go potańcówką 4 stycznia, a  już 
5 stycznia odbyła się kolejna zabawa kar-
nawałowa z  muzyką na  żywo. 6 stycznia 
zorganizowano w  klubie warsztaty tańca, 
a  równolegle odbywała się rodzinna, rocz-
nicowa impreza – oczywiście z tańcami!  20 
stycznia o  godz. 18.00 znów zapraszamy 
wszystkich chętnych na  potańcówkę z  na-
szym zespołem J&B i Przyjaciele.

Od  początku roku powróciły wszystkie 
dotychczasowe formy działalności, przybyło 
także kilka nowych propozycji, między in-
nymi 19 stycznia Ania Williams poprowadzi 
dla dzieci warsztaty z  form śpiewania im-
prowizacyjnego.

Szanowni Państwo, serdecznie zapra-
szamy też na  kolejne, międzypokoleniowe 
spotkanie z  kuchniami świata! Obowiązu-
ją wcześniejsze zapisy, bo  ilość miejsc jest 
ograniczona. Projekt jest sfinansowany 
ze  środków Towarzystwa Inicjatyw Twór-
czych „ę” w  ramach programu „Seniorzy 
w Akcji”. 21 stycznia Jose Luis Estanga za-
prezentuje nam, wraz z przyjaciółmi, przy-
smaki kuchni afrykańskiej.  Będzie co oglą-
dać, własnoręcznie przyrządzać, poznawać 
nowe zapachy i  smakować. Co  ponadto 
w styczniu? Udostępniamy salę na dwie za-
bawy taneczne dla seniorów, ze wsparciem 
finansowym gminy Wrocław. Obok zajęć 
stałych będą też koncerty, warsztaty, im-
prezy rodzinne i firmowe. To tylko niektóre 
z czekających nas atrakcji, a już teraz zapra-
szamy Państwa na  luty i darmowy koncert 
walentynkowy, który odbędzie się w sobotę 
11.02.2023 r. Z  recitalem „Śpiewając mi-
łość...”  wstąpi u nas Ilona Groblica Kmie-
cik. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, 
od  początku lutego prosimy o  pobieranie 
wejściówek w biurze Bakary. Bliższych infor-
macji prosimy szukać na fb i stronie www.
bakara.pl oraz na plakatach. Serdecznie za-
praszamy do Bakary!

Eleonora Maras

04.01.2023 – przywitanie Nowego Roku w Klubie Seniora Bakara – tradycyjnie szampanem 
bezalkoholowym 05.01.2023 – Zabawa taneczna w Bakarze przy oprawie muzycznej zespołu J&B i Przyjaciele

15.12.20222 r. Harcerze przynieśli do Bakary 
Światełko Betlejemskie

12 stycznia odbyła się pierwsza w Bakarze 
zabawa dla seniorów dofinansowana przez 
miasto

Wigilia Klubu Seniora Bakara z Prezesem 
SM Metalowiec, Panem Jerzym Krukiem – 
14.12.2022 r.

Wigilia tancerzy zorganizowana przez Paulinę 
Wojtyłło w Bakarze



5GP 1 (337) – 18 stycznia 2023 r. Spółdzielczość

Nasze sprawy
strona Własna spółdzielni

Informacje dla członków Sm metalowIec

sty
cz

eń
 2

02
3

Szanowni Mieszkańcy SM „Metalowiec” 

O planach i potrzebach

22 grudnia ub.r. Rada Miasta Wrocławia uchwaliła zmianę sposobu 
naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych (śmieci) podwyższając 
cenę do  41,24 zł/osobę na  miesiąc. W  uzasadnieniu podano wzrost 
cen za paliwo, koszty pracy itd. Dla nas jest to jednak nowy problem: 
ustalania właściwej liczby osób zamieszkałych.

Rozmowa z Grzegorzem Hancem, nowym kierownikiem Administracji 
Osiedla nr II.

Spółdzielnia nie ma bowiem żadnych 
narzędzi prawnych, żeby wiarygodnie 
ustalić liczbę osób faktycznie zamieszkują-
cych w lokalach. W Polsce, według ustaleń 
statystycznych, ponad 10 mln osób nie płaci 
za śmieci… 

Zrobiliśmy u  nas weryfikację danych 
z deklaracji (na  razie wyrywkowo), porów-
nując je ze zużyciem wody (przyjęliśmy nor-
mę 5,4 m3/osobę według danych państwo-
wych, chociaż w naszej spółdzielni zużycie 
statystyczne nie przekracza 3,8 m3/osobę/
miesiąc). Weryfikacja wykazała ponad 20% 
różnicę! Wniosek jest jeden – wtedy sąsiedzi 
zapłacą! Jak zaznaczono, spółdzielnia nie 
ma narzędzi prawnych, ale mimo to  musi 
się spodziewać różnych konsekwencji, jako 
płatnik tzw. podatku śmieciowego. Po pro-
stu urząd miasta może, dysponując danymi 
od MPWiK, porównać odczyty licznika głów-
nego budynku z informacjami w deklaracji – 
i zawiadomi spółdzielnię o rozbieżnościach. 
I będziemy musieli (a to kolejne obowiązki) 
ustalić na podstawie na przykład odczytów 
liczników domowych lub z  informacji go-
spodarzy domów czy sąsiadów prawidłową 
liczbę osób zamieszkałych (bo ludzie tworzą 
śmieci w ciągu dnia, a nie w nocy!) i zażądać 
dopłaty, którą w całości będziemy przekazy-
wać do urzędu miasta. Powstanie problem, 
gdy tak ustalone dane będą kwestionowane 
przez właściciela lokalu. Wtedy postępowa-
nie administracyjne przejmie Wydział Opłat 
i Podatków Urzędu Miasta. Nie podoba nam 

się, że  zostaliśmy włączeni do  takiego po-
stępowania (przecież to  podatek), ale wy-
daje się to konieczne, bo zwiększanie liczby 
płatników – zmniejszy opłaty indywidualne. 

Na  pewno nie wolno nam się zgodzić 
na  żadną formę odpowiedzialności zbio-

rowej – np. przez określanie liczby osób 
w  budynku – na  podstawie licznika głów-
nego zużycia wody. Możemy jedynie wg ta-
kiej informacji z Urzędu Miasta dokonywać 
własnej analizy – według odczytów liczni-

ków lokalowych i  porównać z  deklaracją, 
a w końcu zgłosić to do Wydziału Podatków 
i Opłat. Spółdzielnia sama nie ma żadnych 
narzędzi prawnych, a  próby dochodzenia 
przed sądem są  nieuprawnione. Spółdziel-
nia powinna ewentualnie korygować za-
płatę dopiero na podstawie decyzji Urzędu 
Miasta i  do  tego – po  wyegzekwowaniu 
kwoty od dłużnika (!).

A co musi robić?  Uwzględniać obniżoną 
opłatę za śmieci dla rodzin posiadających 
Kartę Dużej Rodziny. To znów przerzucanie 
na spółdzielnie (i wspólnoty) – niezgodnie 
z  prawem – obowiązków, które nie po-
winny do niej należeć, w tym postępowa-
nia wyjaśniającego, dokumentacyjnego, 
a także konsekwencji nieuwzględnienia tej 

Karty. Jak prowadzić postępowanie wyja-
śniające czy dokumentacyjne – co do liczby 
osób ujętych w  deklaracjach śmieciowych 
(zgłoszonych, jako zamieszkałe) – skoro 
występują duże rozbieżności, a  spółdziel-

nia nie ma żadnych narzędzi prawnych 
do ich weryfikacji? 

Te  wszystkie wygibasy prawne, organi-
zacyjne i powiększanie pośrednich kosztów 
byłoby zbędne, gdyby przyjąć sprawdzony 
na Zachodzie system podatku śmieciowego 
– płaconego przez każdego obywatela. Oto 
– według danych z 2021 roku – rząd podał 
ogólne koszty gospodarki śmieciowej. Kosz-
ty te, podzielone przez 38 mln Polaków, 
dały w  sumie obciążenie w wysokości 8 zł 
(a  uwzględniając dane ze  spisu powszech-
nego (37 mln) – nie większe niż 9zł). Nawet 
gdyby odnieść to do zwiększonych cen pa-
liw czy kosztów pracy – nie byłyby większe 
niż 18 zł. To zdecydowanie mniej niż dzisiaj 
funduje nam rada miasta, tj. 41,24 zł/osobę 
– u nas dla przeciętnego mieszkania (3 oso-
by) to więc 123,72 zł/m-c.

Liczymy w  tym wypadku na  akcepta-
cję i  współdziałanie mieszkańców naszych 
osiedli. Zasadą spółdzielczą jest przecież 
sprawiedliwość społeczna. W  tym zakresie 
mamy już mnóstwo przykładów negatyw-
nych. Oto właściciel mieszkania przebywa 
poza granicami kraju, w  deklaracji zgłosił 
1 osobę (siebie), a w mieszkaniu przebywa 
4 najemców (!). Inny przykład: cały dzień 
przebywają w mieszkaniu 3 osoby, ale kie-
dy dochodzi do konfrontacji – właścicielka 
mieszkania oświadcza, że córka i zięć przy-
chodzą rano, tylko żeby wyprowadzić psy. 

Spółdzielnia, tak jak w wypadku opłat za 
ciepło – nie może, niestety wspomóc człon-
ków, np. poprzez pokrycie chociaż częścio-
wo tych kosztów z  nadwyżki bilansowej. 
Za to  na  pewno wystąpimy do  Walnego 
Zgromadzenia o  przeznaczenie większości 
nadwyżki bilansowej spółdzielni na maksy-
malne pokrycie pozostałych kosztów. Samo-
rząd uważa, że  powinno się w  możliwym 
maksymalnym zakresie ulżyć mieszkańcom 
finansowo. Po prostu odłożymy na później 
niektóre roboty remontowe czy moderniza-
cyjne.  

– Został Pan kierownikiem osiedla 
z  początkiem roku, ale nie jest Pan no-
wym pracownikiem w Spółdzielni?

– Tak, to prawda. Pracowałem w tej ad-
ministracji ponad 12 lat, zanim odszedłem 
do innej firmy. Nie ukrywam, że z koniecz-
ności zdobywania doświadczenia i  prakty-
ki w branży zarządzania nieruchomościami 
– sprawowałem kontrolę stanu techniczne-
go obiektów, nadzór nad kompleksowymi 
robotami budowlanymi w  zakresie wykań-
czania lokali. Jeszcze w trakcie zatrudnienia 
w  spółdzielni zdobyłem licencję zarządcy 
nieruchomościami KIGN oraz ukończyłem 
studia podyplomowe na  kierunku gospo-
darka nieruchomościami na  Politechnice 
Wrocławskiej. Znam doskonale specyfikę 
tego osiedla, które nie jest „łatwe” z powo-
du rozproszenia zasobów, poszatkowania 
terenów graniczących z  zasobem komu-
nalnym i  wspólnotami mieszkaniowymi. 
W  zakresie administrowania – osiedle ma 
przypisane dwie wspólnoty mieszkaniowe 
z  tytułu zarządu przymusowego, przyzna-
nego przez sąd. Ale wiem, że mogę tu liczyć 

na  doświadczoną, dobrze przygotowaną 
kadrę, która wie, co ma robić, i, co mnie cie-
szy, spotkałem się z pełną akceptacją i zro-
zumieniem.

– Co, według Pana, jest teraz najpil-
niejsze do zrealizowania?

– Na pewno opracowanie planu remon-
towego dla osiedla. Musimy rozpoznać po-
trzeby remontowe i skonfrontować ze środ-
kami założonymi w budżecie, pochodzącymi 
z  wpłat członków (mieszkańców), bo, jak 
wiadomo, od  kilku lat obowiązuje zasada 
rozliczania przychodów i kosztów odrębnie 
dla poszczególnych nieruchomości. Oczy-
wiście, w  sprawach pilnych, awaryjnych, 
możemy wnioskować o  środki z  centralne-
go funduszu remontowego, wspólnego dla 
wszystkich osiedli, tworzonego z  docho-
dów z  lokali użytkowych, ale później trze-
ba te pieniądze zwrócić w ramach rozliczeń 
między osiedlami.

– Objął Pan stanowisko w  bardzo 
trudnym okresie – braku stabilności go-
spodarki w  wyniku skutków pandemii 
i rosnącej inflacji…

– Tak, mam tego 
świadomość, ale liczę 
na  pomocne współ-
działanie z  samorzą-
dem, tj. Radą Osiedla, 
zespołem współpra-
cowników oraz zrozu-
mienie mieszkańców. 
Mam nadzieję, że  zdo-
byte doświadczenie 
uda mi się przeło-
żyć na  działania 
z  pożytkiem dla 
członków z tego 
osiedla. 

– Czy coś 
Pana zasko-
czyło po  tym 
okresie przerwy?

– Zastałem spółdzielnię w  bardzo do-
brej kondycji ekonomiczno-organizacyj-
nej, co  jest potwierdzeniem jej stabilności 
i  bezpieczeństwa majątku członków. Zało-
ga w spółdzielni nie zmieniła się, może jest 
kilku nowych pracowników, ale generalnie 
ludzie chcą tu pracować, gdyż są docenieni 
i lubią swoją pracę.

– Najbliższe plany?
– Muszę odbudować więzi emocjonalne, 

relacje społeczne z  członkami samorządu 
osiedla i  mieszkańcami, podnieść poziom 
empatii, bo  spółdzielnia za chwilę kończy 
64 lata i trzeba mieć to na uwadze przy roz-
wiązywaniu problemów mieszkańców.

– Dziękujemy za rozmowę.  

Z OSTATNIEJ 
CHWILI…

Z  inicjatywy SM „Cichy Kącik”, „Me-
talowiec” i  „Wojewodzianki” odbyło się 
spotkanie ze Skarbnikiem Miasta i dyrek-
torką Wydziału Podatków i Opłat. Celem 
było uzgodnienie działań organizacyjno-
-prawnych – aby zmniejszać opłaty za 
śmieci, a z drugiej strony uprościć proce-
dury – bez nadmiernego obciążania pra-
cowników spółdzielni. 

Wydaje się, że  osiągnięto zadawa-
lające porozumienie, ale musimy sobie 
uzmysłowić, że  wg danych statystycz-
nych i  porównawczych tylko w  naszej 
spółdzielni ok. 8 tys. osób zamieszkałych 
w naszych domach – nie jest zgłoszonych 
do rozliczeń śmieciowych i nie płaci. Ge-
neralnie – przy stałym koszcie – mniej-
sza liczba płacących to  większa opłata 
jednostkowa, którą pokrywają sąsiedzi. 
Szerzej napiszemy o  tym w  następnym 
numerze gazety.

Jerzy Kruk
prezes zarządu

UCHWAŁA NR LXIII/1629/22
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 22 grudnia 2022 r.

1) w § 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2)  papier – co najmniej 1 raz na cztery tygodnie, a w przypadku nieruchomości zabudowanych 

budynkami wielolokalowymi, nieruchomości niezamieszkałych oraz niezamieszkałych 
części nieruchomości stanowiących  i nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady ko-
munalne – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie;

3)  tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – co najmniej 1 raz na czte-
ry tygodnie, a w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, nieru-
chomości niezamieszkałych oraz niezamieszkałych części nieruchomości stanowiących w części 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie;”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.  Pojemniki na odpady wielkogabarytowe ustawia się z częstotliwością umożliwiającą właści-

cielom nieruchomości pozbywanie się tych odpadów co najmniej raz na 6 miesięcy.”.



GP 1 (337) – 18 stycznia 2023 r.Spółdzielczość6

Nasze sprawy
strona Własna spółdzielni

Informacje dla członków Sm metalowIec

sty
cz

eń
 2

02
3

Ile jeszcze udźwigniemy?
Nasze potyczki (155)

Zacznę od świątecznej choinki... I wcale nie dlatego, że w naszej spółdzielni doszło w tym szczególnym świątecz-
nym okresie do pożarów – nic takiego się nie stało (choć teoretycznie pożar może wystąpić – od elektrycznych 
lampek – z powodu zwarcia instalacji). Korzystam z tego skojarzenia, by ocenić cały poprzedni rok. Spółdzielnia 
(a właściwie wszyscy zarządcy nieruchomości) stała się przysłowiową choinką, na której wiesza się różne bombki. 

Część z  tych obciążeń narusza prawo 
zwyczajowe, ale też, co gorsza, Konstytucję. 
Wrócę do tego w następnym numerze gaze-
ty. W tekście podaję też dodatkowe obciąże-
nia, które dotyczą różnych dziedzin naszej 
działalności i  faktycznie obciążają pracow-
ników, ale przecież także zawsze – naszych 
mieszkańców. Do tego również powrócę 
w następnym numerze gazety.

W ostatniej nowelizacji ustawy śmiecio-
wej (piszę o  tym szerzej w  informacji dla 
mieszkańców) zmieniono zapis w art. 2a.1., 
który dotyczył indywidualizacji odbioru od-
padów, gdy można było zapewnić technicz-
ne możliwości identyfikacji odpadów (pew-
nie worki z kodami) i gminy tego nie czyniły, 
bo to piekielnie trudne. Także dla nas. Myślę 
tu o zsypach. Nowy zapis wygląda tak:

„W  przypadku gdy właściciel nierucho-
mości [spółdzielnia] w uzgodnieniu z gminą 
zapewni techniczne możliwości identyfikacji 
odpadów komunalnych (…)” – rada gminy 
może zindywidualizować te opłaty. A więc 
to spółdzielnia będzie musiała wprowadzić 
odpowiedni system, a jego wdrożenie – do-

tyczyć to  powinno np. monitoringu, ogra-
niczenia dostępu do  wiat śmietnikowych, 
kody kreskowe – to znów dodatkowe kosz-
ty, także późniejszej eksploatacji (znając 
ludzką niefrasobliwość). 

Kolejnym utrapieniem dla zarządców, 
którzy stali się płatnikami podatku śmiecio-
wego, co jest wyraźnym naruszeniem Kon-
stytucji, jest próba (na  razie) kontrolowa-
nia liczby osób w budynku w porównaniu 
z danymi z indywidualnych deklaracji i żą-
danie dopłat od  spółdzielni („płatnika”). 
Mam nadzieję, że  wstępnie zapowiedzia-
ne rozmowy z  władzami miasta pozwolą 
na  wypracowanie zasad współdziałania, 
aby nie dopuścić do  płacenia przez sąsia-
dów za tych, którzy zapominają podać 
rzetelne dane. Można by to wręcz potrak-
tować jako wyłudzenia. Przecież ten po-
datek śmieciowy – którego to spółdzielnia 
jest płatnikiem (sic!) – jest właśnie niekon-
stytucyjny i  jest też rozbojem, bo politycy 
doskonale wiedzą, że  część mieszkańców 
nie płaci za użytkowanie lokali, a więc i za 
śmieci (u  nas na  szczęście to  ledwie kilka 

procent, ale u niektórych zarządców to kil-
kanaście procent) i są to kwoty najczęściej 
nie do odzyskania (a koszty te wraz z kosz-
tami walki sądowej pokrywają pozostali 
mieszkańcy – członkowie).

Gdyby zacytować prof. dr hab. Adama 
Mariańskiego (Rz. 27.12.22) – „to opodat-
kowanie to legalne (sic) pozbawianie kogoś 
jego prawa własności czy też, jak niektórzy 
mówią „praca przymusowa”. Po prostu cały 
system gospodarki śmieciowej jest zły, a to, 
co się czyni, to próba leczenia kremem NI-
VEA brzydkiej choroby.

Ale w  naszym kraju warto odwoływać 
się do innych autorytetów. Może lepiej było-
by zacytować św. Tomasza z Akwinu: „jeżeli 
panujący wymuszają przy użyciu przemocy 
coś w sposób niewłaściwy, to jest rabunek, 
taki sam jak rozbój na drodze”.

Niezależnie od  powyższego spółdziel-
nia obciążana jest za część mieszkańców 
nieopłacających użytkowania lokali. Do-
chodzenie sądowe jest długie i nie zawsze 
sądy rozstrzygają sprawiedliwie – wystarczy 
przypomnieć sobie  mój niegdysiejszy opis 

sytuacji z p. B, który nie udostępniał miesz-
kania do odczytów liczników, a potem nie 
dopuścił do  ich wymiany przed terminem 
utraty ich legalizacji. W  konsekwencji sąd 
uznał nasze roszczenie za niedopuszczalne, 
bo odczyty ostatecznie dokonano z licznika 
bez legalizacji (sic). 

Jerzy Kruk

I  tym razem, mimo znanych Państwu 
z  własnych doświadczeń, podwyżek oraz 
– ciągle – skutków pandemii, mimo nakła-
danych nieracjonalnych obciążeń finanso-
wych, ale też techniczno-organizacyjnych 
– rok 2022 zakończyliśmy pozytywnie. Zna-
czy to, że Spółdzielnia będzie dysponowała 
nadwyżką bilansową ok. 540 tys. zł na za-
kładane w budżecie 440 tys. zł.  

Jeśli dodamy, że  nie zalegamy z  po-
datkami czy zapłatą za usługi i dostawy 
– to nasi mieszkańcy powinni być uspo-
kojeni, przynajmniej do końca półrocza. 

Na  ten wynik wpłynęła dyscyplina 
w  opłatach za mieszkanie (dziękujemy!), 
funkcjonowanie, prawie wszystkich, lokali 
użytkowych (może dlatego, że  traktujemy 
naszych najemców jako partnerów bizneso-
wych?), utrzymanie dyscypliny finansowej: 
nieprzekroczony fundusz wynagrodzeń. 
Warto przy tym podkreślić, że wykonano 
wszystkie zaplanowane roboty remonto-
we i modernizacyjne. 

Szczegółowe dane znane są  mieszkań-
com konkretnych nieruchomości, ale będą 
ujęte w  sprawozdaniu zarządu, które bę-
dzie udostępnione na  21 dni przed datą 

pierwszej części Walnego Zgromadzenia 
(29.05.2023).

Istotne jest jeszcze, że  zobowiązania 
z  tytułu kredytów na  31.12.2022 r. wyno-
szą 9  304  630,18 zł. tj. poniżej limitu (10 
mln zł) określonego przez Walne Zgroma-
dzenie. Poza wyżej wymienioną kwotą ist-
nieje zobowiązanie 8 954 471,99 zł – dot. 
kredytów poza limitem: prace wykonane 
i w trakcie wykonywania na podstawie de-
cyzji 203/218,204/2018/, 719/2018 (dot. 
remontu balkonów w  budynkach przy ul.: 
Strzegomska 272-296, Strzegomska 246-
270, Szkocka 75-99). Wyżej wymienione 
kwoty nie uwzględniają odsetek naliczo-
nych w I/2023 dot. XII.2022 (ujętych w bu-
dżecie roku 2023).

Stan środków na  rachunkach spółdziel-
ni na 31.12.2022 r. wynosi 6 958 073,87 zł 
(bez uwzględnienia jeszcze tzw. środków 
w drodze), co zapewni opłacanie faktur bez 
potrzeby zaciągania kredytu na  bieżące fi-
nansowanie działalności.

Uwzględniając osiągnięte wyniki finan-
sowo-ekonomiczne – wystąpiliśmy do Wal-
nego Zgromadzenia, aby nadwyżkę bilan-
sową przeznaczyć w maksymalnym stopniu 

na  pokrycie niektórych kosztów (ustawo-
wo – nie może to dotyczyć energii cieplnej 
i śmieci), co złagodzi bezpośrednio obciąże-
nia mieszkańców.

Ale pozostały dylematy 2023 roku...
Zakładając te  same dochody – nie dali-

byśmy rady w pokonaniu fali podwyżek, jak 
okazało się, większych od deklaracji rządo-
wej. Do tego doszły opłaty za śmieci (41,24 
od osoby, gdy dotąd było to 25,50 zł/m-c). 
Ta ostatnia podwyżka – porównując z inny-
mi miastami –  jest też pokłosiem decyzji 
poprzednich władz miasta: sprzedaży Wro-
cławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 
(Kraków ma swoje WPO i  cenę za śmieci 
35 zł/osobę/m-c), co  spowodowało mo-
nopolizację rynku wrocławskiego i  dyktat 
cenowy. Choć błędy obecnego samorządu 
są również oczywiste, bo 4 sektory (rejony) 
odbioru odpadów nie sprzyjają konkurencji 
cenowej – dlaczego nie może być ich nawet 
12, jak się mówi i co wskazano na sesji Rady 
Miasta 22 grudnia? 

Nie możemy też zapominać o  naszych 
partnerach z lokali użytkowych – sam odbiór 
śmieci wzrasta o ponad 300% (!). Wzrastają 
też inne: za prąd, za ogrzewanie, podatek 
od nieruchomości. 

Powinna więc też wzrosnąć odpowied-
nio opłata na  rzecz spółdzielni za najem. 
Zamykanie małego biznesu (średnich i ma-
łych firm – przedsiębiorstw) może się jed-
nak odbić negatywnie nie tylko na budżecie 
państwa  –  bo przy ich likwidacji zmniejszą 
się podatki  –  ale też dotknie wyraźnie nasz 

budżet. Może to  spowodować pod koniec 
czerwca konieczność weryfikacji wielu na-
szych planów remontowo-modernizacyj-
nych. 

Na pewno, w tej sytuacji naszym celem 
głównym jest, jak zawsze, minimalizacja 
opłat wnoszonych przez mieszkańców, choć 
nie da się, niestety, uniknąć kolejnych pod-
wyżek opłat.

Dzięki akceptowanej przez Członków 
średniej zaliczce na  koszty zużycia energii 
cieplnej opłacanej przez cały rok – podwyżki 
u nas będą o połowę mniejsze. 

Jak już pisaliśmy – samorząd wystąpi 
do Walnego Zgromadzenia o sfinansowanie 
części kosztów (ubezpieczenie, koszty ad-
ministrowania, utrzymania czystości – czyli 
wciąż w  dużym stopniu skutki pandemii).  
Nie będziemy ograniczać wykonania zadań, 
które wynikają z  przeglądów technicznych 
budynków i które uzyskały pozytywne opi-
nie Rad Osiedlowych. Są  to bowiem zada-
nia opłacane z  funduszów remontowych – 
wpłacanych przez mieszkańców – rozliczane 
odrębnie dla każdej nieruchomości. 

Na pewno będziemy kontynuować eta-
powo modernizację obiektu przy ul. Inży-
nierskiej 72a (zwany „Wartą”) oraz kon-
tynuowanie remontów balkonów i  logii 
na Muchoborze Małym. 

I wreszcie znane nam wszystkim niepla-
nowane koszty wynikające:

•  z  dwukrotnego podwyższenia płacy 
minimalnej do  3600 zł i, co  oczywi-
ste, odpowiednie zwiększenie składek 
(świadczeń) na rzecz ZUS,

•  z  inflacji wg prognoz przez cały rok 
powyżej 18%,  a która może osiągnąć 
nawet 20%.

Nie będzie więc lekko! 
Zarząd Spółdzielni

Rok 2022 zakończony pozytywnie
Szanowni Członkowie! Jak co  roku – informujemy Państwa o wynikach 
organizacyjnych (samorządowych), ekonomicznych i  finansowych roku 
poprzedniego. 


