
Zwracamy sie z prosba 0 przedstawienie nam kalkulacji rzeczywistych koszt6w eksploatacji
podstawowej i funduszu remontowego na nieruchomosci nr 9 tj. Lanciego 9 do 9s.
W naszym przypadku stawka w przeliczeniu na 1m22,09zl i 1,50zl budzi nasze zastrzezenia.
Jeszcze w 2013r. stawka nas obowiazujaca na eksploatacji podstawowej wynosila 1,59zl. , a w
kolejnych sprawozdaniach z lustracji wynika ze w kazdym kolejnym roku jako jedyni mamy
nadplaty za .Jcomome't-patrz np. lustracja 2006-2009 str. 114-115.
Zgodnie z regulaminem rozliczania koszt6w gospodarki zasobami spoldzielni ustanowionym
uchwala Rady Nadzorczej nr 4/2016 z 29 lutego 2016r. przeanalizujmy co wchodzi w te koszty
zgodnie z par.4 pkt 1
a) koszty bezposrednie w tym:

- koszty ciepla --- w wiekszosci segment6w nie zainstalowano licznik6w ciepla i liczy sie
nas po zuzyciu maksymalnym - dlaczego?

- koszty wody i odprowadzania sciekow --- spoldzielnia nie zainstalowala wodomierzy
w naszych ogr6dkach a wiec nieslusznie placimy
za scieki od wody do ich podlewania

- koszty gazu --- placimy rachunki indywidualne bezposrednio dostawcy
b) koszty eksploatacji podstawowej

- koszty material6w do konserwacji biezacej i drobnych napraw , koszty wyposazenia
nieruchomosci - pokrywamy je sami w calosci

- koszty energii elektrycznej do ce16wadministracyjnych (oswietlenia klatek schodowych ,
teren6w wok6l budynku) - sami je pokrywami.
koszty konserwacji instalacji w zasobach - sami je pokrywamy
koszty konserwacji domofon6w - sami je pokrywamy
koszty konserwacji i rekultywacji zieleni - sami je pokrywamy

- koszty uslug porzadkowych - poza sprzataniem i odsniezaniern przed wejsciem
sami je pokrywamy

- odpis na fundusz remontowy - od 2000r do 2013rwplacilismy po 50tys zl a w tym czasie
nie wykonano nam zadnego remontu nawet za 1zl

c) koszty og61nejdzialalnosci spoldzielni w tym w szczegolnosci:
- koszty osobowe pracownik6w
- koszty utrzymania biura spoldzielni itp.
W zwiazku z pkt 1b uwazamy ze w naszym przypadku koszty te sa mniejsze niz dla 30
metrowego mieszkania w bloku, wiec dlaczego mamy placic 6 razy wiecej. Ponadto
spoldzielnia "po dobrej zmianie" zmniejszyla zatrudnienie 0 30% a pensje zarzadu i

Rady Nadzorczej spadly znaczaco w stosunku do rzadow Andrzeja Stepnia.
Sp6ldzielnia nawet w takim przypadku jak odczyt licznik6w cieplej i zimnej wody
stosuje w stosunku do nas zawyzone stawki. Odczyt 2-ch licznik6w w naszych
garazach wycenia na 34zl a 4-ch w mieszkaniach lOzl (bo sa 2 piony a u nas 1 )
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Spoldzielnia do dnia dzisiejszego nie zrealizowala um6w jakie z nami zawarla. Od 16 lat
powinnismy bye wlascicielami segment6w i dzialek do nich przynaleznych a nie finansowac innych
czlonkow sp61dzielni zawyzonym komomym.
Do czasu rozwiazania sprawy przewlaszczenia segment6w prosimy 0 zawieszenie poboru funduszu
remontowego. Prosze wykorzystywac te wplacone przez nas po 50tys zl. Z kwoty 16x50 =800tys
mozna by wybudowac 4 nowe segmenty a nie wykonywac drobne prace konserwacyjne.
Prosimy rowniez 0 skorygowanie funduszu podstawowego 0 realne wyliczenia
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