
 

 

Sprawozdanie  

z działalności Administracji Osiedla "Centrum"  

za rok 2019 
 

1. Informacje ogólne. 

Działalność Administracji Osiedla „Centrum” w roku 2019 nie uległa zmianie 

w zakresie ogólnie wyznaczonych zadań i obowiązków. Odnotowaliśmy kilka zmian 

osobowych, z powodu odejścia pracowników na emeryturę. W przeliczeniu na etaty 

zatrudnienie wyniosło 29,00 etatu. W grupie pracowników na stanowiskach 

nierobotniczych – 8,00 etatu i w grupie pracowników na stanowiskach robotniczych – 

21,00 etatów.  

W kwietniu 2019 r. oddano do użytkowania nowy budynek mieszkalny 

wielorodzinny przy ul. Wólczyńskiej 29 o pow. użytkowej lokali 829,57 m2, 

dwupiętrowy, 18 lokali mieszkalnych, garaż podziemny na 13 miejsc parkingowych 

i parking naziemny 6 stanowiskowy. W 2019 r. w budynku zasiedlono 14 lokali 

i zawarto umowy ustanawiające odrębną własność lokali mieszkalnych wraz 

z przypisanymi do lokali miejscami parkingowymi. 

W 2019 r. ustanowiono odrębną własność 7 lokali mieszkalnych, łącznie 

od czasu obowiązywania znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 

„uwłaszczono” 585 lokali. W odrębną własność w 2019 r. nie przekształcono żadnego 

garażu, nadal przekształconych jest 25 garaży.  

Zasady wprowadzone ustawą o spółdzielniach zmienionej w 2007 roku nie 

zmieniły się, a główną obowiązującą zasadą jest rozliczanie i gospodarowanie 

środkami finansowymi zgromadzonymi przez nieruchomość i nią kierujemy się 

planując „duże” roboty remontowe, jak ocieplenia elewacji, wymianę instalacji 

gazowej i wodno-kanalizacyjnej, poziomów centralnego ogrzewania oraz wymianę 

dźwigów. Roboty są przejściowo finansowane z funduszu remontowego GSM 

i spłacane przez mieszkańców w kolejnych latach z odpisu na fundusz remontowy 

nieruchomości. Nieruchomości praktycznie zakończyły spłatę zobowiązań 

zaciągniętych na ocieplenie elewacji i instalacji RTV i kontynuują spłatę wymiany 

instalacji gazowej. Już tylko jeden budynek (Sienkiewicza 45A) spłaca ocieplenie 

elewacji i jeden Sienkiewicza 29 spłaca wymianę dźwigów. Tą metodą udało nam się 

ocieplić w ostatnich latach 14 budynków mieszkalnych, zakończyć wymianę 

wewnętrznej instalacji gazowej we wszystkich budynkach oraz wymianę instalacji 

RTV z szeregowej na gwiaździstą, wymienić dźwigi osobowe, wykonać wymianę 

poziomów instalacji centralnego ogrzewania w 20 budynkach oraz zaplanować na 

2020 rok wymianę poziomów instalacji centralnego ogrzewania w kolejnych 

2 budynkach. Pozostały do wyremontowania i docieplenia elewacje budynków 

w Osiedlu Sadowa (Sadowa 2 i 4 oraz Grunwaldzka 4 i 5) oraz elewacje od strony 

wewnątrzosiedlowej w budynkach Spółdzielcza 11, 11A i 11B, aby rozpocząć remont 

konieczne jest zgromadzenie niezbędnych środków finansowych w tych 

nieruchomościach, ponieważ nieruchomości nie wyraziły zgody na zwiększenie 

odpisu na ten cel. 
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Kontynuujemy wymianę istniejącego oświetlenia klatek schodowych na 

energooszczędne oświetlenie typu LED, w 2019 r. wymieniliśmy lampy 

w remontowanych 3 budynkach – 3 klatkach schodowych, na rok 2020 

zaplanowaliśmy wymianę w 5 budynkach – 7 klatkach schodowych, tj. w klatkach, 

które będą w tym roku remontowane.  

Po wydaniu w czerwcu 2019 r. decyzji przez Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej nakładającej na nas obowiązek wyposażenia budynku 

Sadowa 4 w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu 

do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, 

których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, po uzgodnieniu projektu 

z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wykonaliśmy instalację 

i zamontowaliśmy przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku Sadowa 4. W roku 

2020 będziemy kontynuowali montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu 

w 12 budynkach, w których jest on wymagany obowiązującymi przepisami prawa 

(Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, …).  

Powyższe rozporządzenie nakłada także inne dostosowujące do obecnych przepisów 

obowiązki. Szczególnie dotkliwe i bardzo kosztowne będzie dostosowanie budynków 

wysokich, tj. o wysokości powyżej 9 kondygnacji. W naszych zasobach mamy 2 takie 

budynki Sienkiewicza 27 i 33. W tych budynkach konieczna będzie wymiana tzw. 

„suchych” pionów na piony nawodnione, co wiąże się z wybudowaniem 

w pomieszczeniach piwnicznych ognioodpornych pompowni pożarowych z odrębnym 

zasilaniem prądowym i zasilanych w wodę bezpośrednio z przyłączy wodociągowych 

doprowadzonych z miejskiej sieci wodociągowej, wykonanie wyłącznika prądowego 

budynku i oświetlenia awaryjnego klatek schodowych, zamontowanie drzwi 

przeciwpożarowych i dymoszczelnych wejść do piwnicy i w korytarzach 

przejściowych ostatniej kondygnacji oraz wykonanie systemu oddymiającego klatek 

schodowych, które planowane jest do realizacji w II etapie. Obecnie zlecono 

opracowanie projektów wykonania pożarowych wyłączników prądu i oświetlenia 

awaryjnego oraz systemu oddymiania w budynkach Sienkiewicza 27 i 3,3 a także 

projektów wybudowania przyłączy wodociągowych i projektów wymiany pionów 

przeciwpożarowych „suchych” na nawodnione z wybudowaniem pompowni 

pożarowych w budynkach zasilających je w wodę przeciwpożarową i bytową. 

Wszystkie ww. prace na etapie projektowym i wykonawczym wymagają uzgodnień 

z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. 

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego… również wprowadziło nowy 

obowiązek, przeprowadzenia resursu dla dźwigów osobowych eksploatowanych 

po 1995 r. Dźwigi w naszych zasobach zostały wymienione w latach 2014/2015, 

nie będzie więc problemów z uzyskaniem pozytywnego wyniku dopuszczającego 

do dalszej eksploatacji, niestety konieczne będzie poniesienie kosztów tych badań. 

W przetargu został już wybrany wykonawca, a wiosną 2020 r. będzie przeprowadzony 

resurs. 
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W poprzednich latach ociepliliśmy stropodachy wentylowane metodą 

wdmuchiwania w 5 budynkach Osiedla Lutniana I, 11 Listopada 48 oraz Sienkiewicza 

45, co zapobiega stratom ciepła z budynku przez strop nad ostatnią kondygnacją 

w okresie zimy, a także zmniejsza przenikanie gorąca w czasie upalnego lata. Na takie 

ocieplenie czeka jeszcze 7 budynków ze stropodachami wentylowanymi (Sienkiewicza 

27, 29 i 33, Wólczyńska 8, Skłodowskiej 13, Grunwaldzka 1 i 3), które ocieplimy gdy 

nieruchomości zgromadzą potrzebne środki finansowe na funduszu remontowym. 

Pozostałe budynki mają stropodachy, które wymagają ocieplenia warstwą styropianu 

lub wełny mineralnej i takie działania podejmiemy w połączeniu z wymianą pokrycia 

dachu, oczywiście jak zawsze ze środków zgromadzonych przez nieruchomość 

budynkową. 

Wszystkie budynki mają już wymienione instalacje RTV na gwiaździste, tylko 

15 lokali zrezygnowało z przyłączenia swoich lokali do naszej sieci TVKab. 

Rozpoczęliśmy likwidację nadawania sygnału w wersji analogowej, co zmusiło część 

naszych mieszkańców do zakupu dekoderów z systemem DVB-C lub do wymiany 

telewizorów na nowe posiadające ten system. Obecnie w wersji cyfrowej 

przekazujemy sygnał 88 programów. Mamy zawarte 224 umowy z lokalami 

mieszkalnymi i 4 z użytkowymi na świadczenie usługi internetowej. W naszym 

osiedlu jest znikome zainteresowanie ze strony mieszkańców do przyłączania (przy 

rezygnacji z TVKab. GSM) lokali do trzech zewnętrznych nadawców sygnału 

telewizyjnego i internetu, których piony instalacji telekomunikacyjnych poprowadzone 

są w klatkach schodowych.  

Niezmiennie stała obsługa związana z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem 

zasobów w należytym stanie technicznym i czystości, była prowadzona pod nadzorem 

etatowych pracowników Administracji, a realizowana głównie przez grupę 

konserwatorów i gospodarzy domów. Jak co roku w tym miejscu wspominamy 

o gospodarzach domów, którzy wykonują ciężką pracę, ale zazwyczaj docenianą przez 

mieszkańców. Jak w latach poprzednich nasi gospodarze występowali również w roli 

doręczycieli korespondencji do mieszkańców i jednocześnie przekazywali informacje 

zwrotne od mieszkańców do Administracji, a także zamieszczali informacje 

i ogłoszenia dla mieszkańców w gablotach i na klatkach schodowych.  

Jesienne wywożenie liści przez firmę odbierającą odpady ponownie przebiegło 

bardzo sprawnie organizacyjnie. Nasi gospodarze grabili liście i pakowali w worki 

(zużyliśmy 2.780 worków 160l), a konserwatorzy zbierali i przewozili ciągnikiem 

worki do kontenera ustawionego na terenie kotłowni XX-lecia. Zima na zakończenie 

roku 2019 była bardzo łagodna, przez co nie musieliśmy ponosić dodatkowych 

kosztów na odśnieżanie i usuwanie sopli. Systematycznie własnym mikrociągnikiem 

zwoziliśmy liście, odpady wielkogabarytowe, piasek, sprzęty zabawowe, materiały 

i wiele innych. 

Nadal, co kwartał zamieszczamy w gablotach informacje o stanie zadłużenia 

nieruchomości z podziałem zadłużenia na poszczególne klatki schodowe a w stosunku 

do osób uporczywie zalegających w opłatach, w celu zdyscyplinowania, regularnie 

stosujemy metodę uregulowaną w „Regulaminie rozliczania kosztów eksploatacji 
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i utrzymania nieruchomości gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za 

używanie lokali w Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” i konsekwentnie odłączamy 

dostęp lokalu do TVKab. oraz Internetu. Jest to niezmiernie skuteczny sposób 

egzekwowania należnych opłat za korzystanie z lokalu.  

Przeprowadzono 4 licytacje komornicze z lokali na prawach własnościowego 

prawa do lokalu wraz z osobami w nich zamieszkującymi, problem zorganizowania 

lokali tymczasowych dla osób w nich zamieszkujących, spoczywa na nabywcy lokalu.  

Z dniem 25.05.2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. 

„RODO”. W Spółdzielni zostały wdrożone stosowne polityki ochrony danych 

osobowych zgodnie z „RODO”. Działając zgodnie z zapisami „RODO” spełniając 

obowiązek informacyjny, nasi mieszkańcy zostali zapoznani w jakim celu ich dane 

osobowe są zbierane i przetwarzane. Administracja Osiedla „Centrum” wywiesiła 

na ten temat szczegółową informację w gablotach na wszystkich klatkach 

schodowych. Spółdzielnia dane osobowe gromadzi i przetwarza wyłącznie 

w konkretnych oraz uzasadnionych przepisami prawa celach (art. 5 pkt 1b). Posiadanie 

i przetwarzanie danych osobowych naszych mieszkańców jest usprawiedliwione 

z uwagi na cele i konieczne dla prawidłowego funkcjonowania w ogóle Spółdzielni.  

Spółdzielnia pozyskuje dane osobowe naszych mieszkańców najczęściej 

od nich samych m.in. przy okazji złożenia deklaracji członkowskiej, podczas 

zawierania ze Spółdzielnią różnych umów i ich realizacji, podczas zgłoszenia 

informacji o zbyciu, nabyciu lokalu albo w ramach aktualizacji informacji o osobach 

korzystających z lokalu, od notariuszy, którzy przesyłają wypisy umów sprzedaży lub 

darowizny, komorników, którzy prowadzą czynności egzekucyjne. Pozyskane dane 

osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do wykonania 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wynikających z zawartych 

umów. W prawnie uzasadnionych interesie Spółdzielni, dane są przechowywane 

w celu zabezpieczenia Spółdzielni na wypadek ewentualnych roszczeń oraz wykazania 

przestrzegania przepisów prawa, przez okres przedawnienia.  

Spółdzielnia gwarantuje prawo dostępu do swoich danych, można 

je sprostować, usunąć, żądać ograniczenia ich przetwarzania, wnieść sprzeciw, 

przenieś dane (gdy mają postać elektroniczną), wnieść skargę do organu nadzorczego. 

Dopóki jednak jest to uzasadnione prawnie usprawiedliwionym celem realizowanym 

przez Spółdzielnię, dla którego wypełnienia niezbędne jest przetwarzanie danych 

osobowych, Spółdzielnia może odmówić powyższym żądaniom.  

Działając zgodnie z zapisem art. 37 „RODO” Administrator Danych Osobowych, 

jakim jest Spółdzielnia, powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jego 

kompetencje oraz zadania szczegółowo reguluje art. 39 „RODO”.  

Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest, również dostępny dla naszych 

mieszkańców. Zawsze w przypadku pytań lub wątpliwości można się z nim 

skontaktować drogą mailową: rodo@jrd.pl. 
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Również, jak co roku, w niektórych sprawach wymagających fachowego 

nadzoru posiłkowaliśmy się zatrudnieniem osób posiadających określone uprawnienia 

w oparciu o usługi zlecone. W zakresie tych usług wykonywano, jak co roku: 

• Wszystkie wymagane prawem przeglądy okresowe: kominiarskie, gazowe 

i elektryczne w całych zasobach, 

• Bieżącą obsługę i konserwację urządzeń i instalacji elektrycznych 

administracyjnych we wszystkich budynkach włącznie z kotłowniami, 

• Serwisową obsługę gazowych stacji redukcyjnych, 

• Serwisową obsługę urządzeń kotłowni, 

• Bieżącą obsługę i konserwację instalacji TVKab. i internetu, 

• Konserwację i remonty dźwigów osobowych, 

• Konserwację instalacji domofonowych,  

• Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi,  

 Zakres wszystkich prac wykonanych siłami własnymi, realizowaliśmy w trybie 

usuwania awarii oraz planowych konserwacji. Konserwatorzy zajmowali się m.in. 

wymianą „trudnych” wodomierzy (18 przypadków), tj. takich, w których mieszkańcy 

nieprawidłowo zabudowali np. okładziną z glazury w trakcie remontów w lokalu oraz 

przy zastosowaniu „obejść”. Dodatkowo w lokalach mieszkalnych wymienili 

36 wodomierzy w lokalach nie udostępnionych we wskazanym terminie oraz 

awaryjnie 4 wodomierze zimnej wody (wszystkie wodomierze z nakładką radiową). 

Wszystkie lokale mieszkalne są już opomiarowane, z nakładką do odczytu radiowego.  

Opomiarowanie z wykorzystaniem nakładek radiowych pozwala na jednoczesne 

dokonywanie odczytów w całym budynku, nie absorbując mieszkańców do 

udostępniania lokalu lub podawania odczytów, a co najważniejsze monitoruje 

prawidłowość działania wodomierzy, w tym nieuprawnione oddziaływanie 

użytkowników na wodomierze, co już przyniosło efekty zmniejszenia niedoborów (nie 

bilansującej się) wody w budynku. 

Od 1 lipca 2014 r. z późniejszymi zmianami obowiązuje „Regulamin 

rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz podgrzania ciepłej wody 

użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w Grodziskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej”, który wprowadził zaliczkowe rozliczanie w okresach półrocznych. 

Roczne rozliczenie przebiegło bezproblemowo, a różnice w zużyciu w stosunku do 

wyliczonych zaliczek były niewielkie, mieszkańcy są już świadomi zasad rozliczania 

i tylko nieliczni występowali z wnioskami o zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) 

zaliczki na kolejny okres rozliczeniowy. Stały monitoring radiowy wodomierzy 

i kontynuacja likwidacji wodomierzy zamontowanych na tzw. „obejściach” 

spowodowały, że średnio „niebilansująca się” woda w budynkach oscyluje ok. 0%, 

są jednak budynki, w których te wartości są większe, jednak nie przekraczają 4-5%. 

 Rok 2019 jest kolejnym (czwartym) okresem rozliczeniowym po wprowadzeniu 

zaliczkowych opłat za ciepło. Opłaty zaliczkowe są wyliczane na zasadach 

określonych w „Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do 

budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie 

oraz podgrzanie wody użytkowej w Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” przyjętym 
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przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 69/2015 r. w dniu 16.11.2015 r. i obowiązującym 

od 01.01.2016 r. Opłaty zaliczkowe są ustalane indywidualnie dla każdego budynku 

na podstawie zużycia ciepła z poprzedniego roku.  

 Od 2016 r. obsługuje nas jako operator oprogramowania księgowo-

rozliczeniowego w GSM firma Sbit. Na stronie internetowej grodzisk.sbit.net.pl 

udostępniono usługę przeglądania kartoteki opłat za użytkowanie lokalu. Dla 

wszystkich mieszkańców (posiadających tytuł prawny do lokalu) zostały 

wygenerowane i przekazane za pisemnym pokwitowaniem, kod użytkownika i hasło 

do konta. Na stronie na bieżąco można sprawdzić saldo, opłaty jednostkowe oraz stany 

wodomierzy. Nadal nie wszyscy odebrali kod i hasło, a ustawa o ochronie danych 

osobowych (dostęp do danych wrażliwych) nie pozwala nam w inny sposób 

je dostarczyć. 

Systematycznie rejestrowano i w pierwszej kolejności realizowano zgłoszenia 

mające charakter awarii oraz pozostałe tzw. administracyjne, leżące po stronie zadań 

i obowiązków Spółdzielni. Wszystkich zrealizowanych zgłoszeń w 2019 r. było 

w sumie 1397 z tego w zakresie gospodarki cieplnej 191. Prowadzimy również inne 

rejestry i przekazujemy zgłoszenia nw. awarii i usterek zewnętrznym firmom 

serwisującym: 

▪ braku sygnału i właściwego odbioru TVKab. –  34 zgłoszenia, 

▪ zieleniarskich –   25 zgłoszeń, 

▪ pracy wind –  4 zgłoszenia, 

▪ wewnątrz lokalowych przecieków oraz zalań –  54 zgłoszeń, 

▪ przecieki z dachów do lokali – 7 zgłoszeń, 

▪ elektrycznych – 256 zgłoszeń + 313 wymienionych żarówek, 

▪ domofonów – 78 zgłoszeń, 

▪ wezwań lokatorów – 29 zgłoszeń, 

▪ niedziałających lamp na terenie osiedla –  30 zgłoszeń, 

▪ policyjnych – 14 zgłoszeń. 

Prowadzimy również dokumentację konieczną dla kontaktów 

z „ubezpieczycielami” (zarówno Spółdzielni jak i mieszkańców). Wiąże się to 

z koniecznością dokonywania oględzin miejsc powstania szkody (w większości w celu 

udokumentowania szkody wyrządzonej sobie wzajemnie przez mieszkańców), 

protokólarnego potwierdzenia oraz prowadzenia licznej korespondencji (teraz 

najczęściej e-mailowej) z firmami ubezpieczeniowymi.  

Kolejny rok współpracujemy z jedną z wiodących na rynku polskim firm 

ubezpieczeniowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., w zakresie ochrony 

od zdarzeń losowych, mienia Spółdzielni oraz majątku ruchomego i nieruchomego 

właścicieli lokali. Zawarta w 2012 r. umowa pomiędzy Grodziską Spółdzielnią 

Mieszkaniową, a UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń S.A., została poszerzona 

o pakiet ubezpieczeniowy specjalnie dedykowany dla naszych mieszkańców.  

Proponowana forma ubezpieczenia ze składką płatną „przy czynszu” zawiera 

kompleksową ochronę mienia, znajdującego się w mieszkaniu, piwnicy, komórce oraz 

w garażu. Ubezpieczenie chroni dobytek przed pożarem, zalaniem, kradzieżą 

z włamaniem, wandalizmem oraz rabunkiem. Ubezpieczenie także obejmuje 
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odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone innym 

na terenie Polski, do których naprawienia zobowiązują przepisy prawa, a wynikające 

z czynności życia codziennego (np. użytkowania mieszkania – następstwa zalania 

sąsiada, sprawowania opieki nad dziećmi, posiadania zwierząt, użytkowania roweru, 

sprzętu sportowego lub rekreacyjnego uprawiania sportu). Od 2017 r. oferta 

odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym została znacznie rozszerzona 

o wariant „Bezpieczny Plus”.  

Wielu mieszkańców Spółdzielni już skorzystało z oferty ubezpieczeniowej 

ze składką płatną „przy czynszu”. Mimo zainteresowania liczba mieszkańców, którzy 

przystąpili do ubezpieczenia nieznacznie wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku 

sprawozdawczego i wynosi obecnie ok. 12 %. Za taki stan rzeczy odpowiadają m.in. 

zaległości w opłatach czynszowych, przypomnijmy, że ubezpieczenie mieszkania 

ze składką „płatną przy czynszu” jest skierowane tylko i wyłącznie do mieszkańców 

nie posiadających zaległości w opłatach czynszowych. W przypadku zaległości 

w opłatach czynszowych powyżej trzech miesięcy, ochrona ubezpieczeniowa wygasa. 

Wznowienie ubezpieczenia jest możliwe po całkowitej spłacie zaległości oraz 

ponownym wypełnieniu wniosku – deklaracji ubezpieczeniowej.  

Proponowana oferta ubezpieczeniowa jest bardzo korzystna, oprócz walorów 

produktowych, niska składka przemawia na korzyść tego ubezpieczenia. Najniższa 

składka wynosi tylko 10,00 zł. – wariant podstawowy „Bezpieczny”, w wariancie 

„Bezpieczny Plus” składka jest o 2,00 zł wyższa, naliczana jest w okresie 

miesięcznym i regulowana „przy czynszu”. Wysokość składki uzależniona jest 

od wybranego wariantu z sumy ubezpieczenia mieszkania. Rozwiązanie to pozwala 

skorzystać z ubezpieczenia nawet najuboższym mieszkańcom, a procedury związane 

z zawarciem umowy i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych są maksymalnie 

uproszczone. Dla lokali na odrębnej UNIQA przygotowała także pakiet 

ubezpieczeniowy – wariant „bezpieczny plus”, rozszerzony o ubezpieczenie lokalu 

mieszkalnego (tzw. z murami). Ubezpieczyciel gwarantuje, że w przypadku gdy 

dojdzie do całkowitego zniszczenia lokalu, wypłacone odszkodowanie pozwoli 

na zakup nowego mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym. Ponadto wariant ten 

daje możliwość skorzystania z pomocy ASSISTANCE (tj.: hydraulika, elektryka, 

ślusarza, szklarza, czy innego specjalisty, gdy awarii ulegnie sprzęt RTV/AGD, 

komputerowy, dostarczanie leków oraz wizytę lekarską i serwis Teleopieka). Oferta 

jest bardzo korzystna, tylko 2,00 zł za każde 100.000 zł dodatkowej ochrony 

ubezpieczeniowej.  

W Administracji nie jest już zatrudniony na etacie inspektor ds. konserwacji 

zieleni, nadzór powierzono firmie zewnętrznej, zatrudniającej osoby z odpowiednimi 

uprawnieniami, ale zasady nadzoru nad zielenią osiedlową nie uległy zmianom. Mając 

na względzie rolę jaką spełnia, zieleń osiedlowa jest przez nas objęta szczególną 

troską i dużym zaangażowaniem w jej odpowiednią dbałość i tylko niedostateczne 

środki finansowe powodują pewne ograniczenia. Na podstawie corocznych 

przeglądów naszych zasobów oraz zgłoszeń od mieszkańców i gospodarzy domów 
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do Administracji wpłynęło ok. 60 zgłoszeń dotyczących zieleni. Każde zgłoszenie 

było przez nas weryfikowane i sprawdzane pod względem zasadności.  

W znacznej liczbie została przeprowadzona przez nas redukcja drzew 

i krzewów. Znaczna część cięć podyktowana była względami zapewnienia 

bezpieczeństwa przeciw pożarowego. Po wykonaniu przeglądów przeciwpożarowych 

naszych zasobów, konieczne okazało się odtworzenie dróg pożarowych, co wiązało się 

z redukcją drzewostanu. Część prac wykonaliśmy we własnym zakresie, przycinając 

dolne konary około 30 sztuk drzew. Przy pomocy podnośnika lub alpinistycznie 

poddano redukcji około 54 sztuki drzew.  

W 2019 roku do Urzędu Gminy zostało złożonych 5 wniosków o wydanie 

zezwolenia na usuniecie 10 sztuk drzew rosnących na terenie Osiedla „Centrum”. 

Złożenie wniosków podyktowane było złym stanem zdrowotnym drzew (martwe, 

zamierające), ich potencjalnym zagrożeniem dla ludzi i mienia. Z wnioskiem 

występowaliśmy także w przypadku, gdy drzewa były zdrowe, ale uszkadzały 

fundamenty sąsiadujących z nimi budynków. W większości wnioski o zgodę 

na wycięcie drzew, z którymi występowaliśmy do Urzędu Gminy kierowane były 

także na podstawie pisemnych wystąpień mieszkańców.  

Nadal obowiązuje wprowadzona od września 2015 r. nowelizacja ustawy 

o ochronie przyrody, która nałożyła na wszystkich zarządców i właścicieli 

nieruchomości, w tym także Spółdzielnie Mieszkaniowe nowy wymóg formalny 

niezbędny do złożenia wniosku o zgodę na wycinkę drzew i krzewów. Zobowiązani 

jesteśmy do informowania mieszkańców spółdzielni, w sposób zwyczajowo przyjęty, 

o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 

(także suchego), wyznaczając co najmniej 30 dniowy termin na zgłaszanie uwag. 

Zmiana ta znacznie komplikuje procedury i wydłuża okres konieczny do złożenia 

wniosku o wycięcie drzewa lub krzewu. 

Uzyskaliśmy zgodę na wycinkę 10 wskazanych we wniosku drzew. 

Na podstawie tegorocznych oraz zeszłorocznych (3 drzewa) prawomocnych decyzji 

wyciętych zostało 13 drzew. Wszystkie wycinki, zostały zlecone firmie zewnętrznej.  

W ramach rekompensaty przyrodniczej, zostały wykonane nasadzenia 

zastępcze. W zamian za wycięte drzewa posadzonych zostało 7 sztuk drzew. Wybrane 

do nasadzeń drzewa są odpowiednie do warunków panujących w mieście. 

Wykonane zostały coroczne prace pielęgnacyjno – konserwacyjne zieleni 

na terenie Osiedla „Centrum”, tj.: wczesnowiosenne wygrabienie terenów zielonych, 

3-krotne koszenie trawników z wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy 

5,80 ha, jesienne wygrabianie opadłych liści z terenów zielonych.  

W tym roku po raz pierwszy we własnym zakresie przystąpiliśmy do 

formowania krzewów ozdobnych i żywopłotów. Nasi konserwatorzy przycięli 

żywopłoty nożycami spalinowymi - łącznie o powierzchni 8.949 m2 (za wyjątkiem 

bardzo wysokich żywopłotów o wysokości powyżej 2 m, których cięcie 

przeprowadziła firma zewnętrzna – 506 m2).  

Z powodu utrzymującej się suszy w okresie letnim konieczne było podlewanie 

nasadzeń drzew i krzewów. W terminie wiosennym i jesiennym  posadzonych zostało 



9 

 

około 490 szt. krzewów ozdobnych w formie żywopłotów i skupin. Założonych 

zostało metodą siewu 780 m2 nowych trawników.  

Wiosną i latem nasze osiedla wyglądają kolorowo i kwitnąco, zachwycają 

bogactwem barw roślin, które tworzą ładny wkomponowany w nasze osiedla 

krajobraz. Różnorodność roślin i ich nienaganny wygląd jest dużą zasługą naszych 

mieszkańców, którzy dbają o swoje przydomowe ogródki oraz ukwiecają balkony. 

W 2020 r. planujemy wznowić i ogłosić konkurs „Na Najładniejszy Balkon i Ogródek 

Osiedlowy” przy nieco zmienionych zasadach regulaminowych.   

Aby zapobiec przerwom w dostawie energii w czasie silnych wiatrów zlecamy 

swojej firmie zewnętrznej przycinanie gałęzi w liniach energetycznych oraz 

zamierzamy w następnym roku dokonać przebudowy newralgicznej linii energetycznej 

napowietrznej na kablową w sąsiedztwie budynków Sienkiewicza 43A i Montwiłła 71. 

Konieczna jest do tego współpraca z Zakładem Energetycznym i Gminą Grodzisk, 

w tym ustalenie warunków i zasad finansowania. Problemy występują we współpracy 

z Zakładem Gospodarki Komunalnej, który obsługuje m.in. oświetlenie terenów 

osiedlowych. Nadal wiele opraw świetlnych szczególnie na terenach osiedli XX-lecie 

i  Kościuszki jest tak wyeksploatowanych, że nie spełniają swojego zadania, 

co powoduje znaczne utrudnienia dla naszych mieszkańców, zwłaszcza w okresie 

jesienno-zimowych, gdy wcześnie zapada zmrok. Wystąpiliśmy do Burmistrza 

o kompleksową wymianę najbardziej „wysłużonych” słupów i opraw, w pierwszej 

kolejności właśnie w tych osiedlach. 

Nadal propagujemy wśród mieszkańców potrzebę i konieczność sprzątania 

po swoich psach. Na osiedlach zamontowaliśmy kilkadziesiąt dodatkowych koszy, 

wszystkie kosze okleiliśmy widocznymi naklejkami „posprzątaj po swoim psie”. 

Każdy posiadacz psa we własnym zakresie zaopatruje się w torebki do sprzątania 

psich odchodów i powinien ich systematycznie używać. Niezbędna jest tu pomoc 

(presja) ze strony sąsiadów, dopóki właściwe służby (Straż Miejska) nie będą 

egzekwowały obowiązku sprzątania po psach, to tylko zawstydzanie i upominanie 

właścicieli psów przez innych mieszkańców może przynieść oczekiwane efekty. 

Od 2019 r. nastąpiły zmiany w sposobie segregacji (dodatkowe frakcje), 

jak i stawek za wywóz śmieci. Obecnie wywozem nieczystości zajmuje się wyłoniona 

w drodze przetargu przez Gminę Grodzisk Mazowiecki firma JARPER, nowa umowa 

obowiązuje do 30.06.2020 r. Od 01.02.2019 r. wzrosły stawki (na 25,00 zł/osobę 

i 39,00 zł/osobę). Po tym terminie wiele osób złożyło oświadczenie 

o niezamieszkiwaniu oraz zadeklarowało segregowanie śmieci (zmiana: 

zamieszkujących 3.155 osoby, osoby nie segregujące 125 – 3%). Niestety mieszkańcy 

(choć złożyli odpowiednią deklarację) zapominają o obowiązku segregacji. 

Administracja współpracuje z firmą JARPER w zakresie odbioru odpadów, 

a zwłaszcza w zbiórce odpadów wielkogabarytowych i odpadów zielonych. Firma 

na terenie kotłowni przy ul. Montwiłła podstawia kontenery do odbioru tego typu 

odpadów, a Administracja swoim ciągniczkiem zwozi pozostawione odpady z terenów 

osiedli. Mieszkańcy we własnym zakresie muszą wywieźć do punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych – Chrzanów Duży 15A odpady poremontowe 
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(w tym gruz) oraz zdemontowane urządzenia techniczno-sanitarne, a także umówić się 

na odbiór elektrośmieci. Takich odpadów Gmina nie odbiera od Administracji 

Od lutego 2020 r. Gmina wprowadza rygorystyczne egzekwowanie obowiązku 

segregacji odpadów. Dlatego wszystkie śmietniki wyposażamy w pojemniki 

z podziałem na 5 frakcji oznaczone widocznymi naklejkami. Aby pomieścić nowe 

pojemniki będziemy rozbudowywać kilka pergoli a na „wieżowcach” postawimy 

nowe zamykane wiaty śmietnikowe, w których zostaną umieszczone pojemniki. 

W przyszłości planowana jest likwidacja zsypów w wieżowcach. Na drzwiach pergoli 

umieszczamy wykaz frakcji i co wolno i czego nie wolno wrzucać do pojemników, 

takie wykazy zamieszczamy także w klatkach schodowych i otrzyma je każdy 

mieszkaniec. Od lutego następuje zmiana deklaracji śmieciowych składanych 

do Gminy z przypisaniem budynków do konkretnych, oznaczonych numerem 

i adresem śmietników, zmieniamy zamki i klucze w śmietnikach w osiedlach Sadowa,  

Grunwaldzka i XX-lecia,. Wszyscy mieszkańcy przypisani do śmietnika, w którym 

zostanie stwierdzona niewłaściwa segregacja zostaną na zasadzie zbiorowej 

odpowiedzialności obciążeni, jak za odpady niesegregowane 39,00 zł/osobę.  

Od 1 lipca 2020 r. nie będzie dobrowolności w składaniu deklaracji, segregacja będzie 

obowiązkiem, a kara za niewłaściwe segregowanie, to 2 do 4 krotności opłaty/osobę. 

Problemy mieszkańców polegające na podjęciu decyzji większością głosów, 

rozwiązujemy nadal w formie wypowiadania się w drodze wypełniania ankiet. W 2019 

roku taką metodę zastosowaliśmy m.in. przy propozycji wymiany pionów wod.-kan. 

w budynkach Sadowa 2 i 4 oraz Grunwaldzka 5. Zawsze obowiązuje zasada – 

realizowana jest opcja, która uzyska większość głosów mieszkańców posiadających 

prawo do lokalu (50% + 1). Mieszkańcy nie wyrazili zgody. 

Ta zima była łagodna, ale i tak zauważamy wzrastający problem 

niedostatecznego doprowadzania powietrza do mieszkań. Niemal wszyscy 

mieszkańcy wymienili okna na nowe, bardzo szczelne. Okna te w większości nie mają 

zamontowanych nawiewników i zakłócają (uniemożliwiają) właściwą pracę 

grawitacyjnym przewodom wentylacyjnym. Niewłaściwe wentylowanie pomieszczeń 

jest nie tylko powodem tworzenia się nalotów wilgoci, grzybów na ścianach 

i sufitach, ale przede wszystkim jest zagrożeniem zatrucia tlenkiem węgla w lokalach 

wyposażonych w kotły gazowe wieloczerpalne. Nasze apele i nakazy przekazywane 

przez uprawnionych kominiarzy w większości nie są przestrzegane, a wręcz 

ignorowane. Zdarzają się przypadki samowolnego przenoszenia piecyków gazowych 

do łazienek, które nie spełniają wymogów kubaturowych, lub bardzo niebezpieczne 

praktyki włączania przewodów odprowadzających spaliny w kratki wentylacyjne, 

ten brak wyobraźni i łamania podstawowych przepisów może być przyczyną zatrucia 

tlenkiem węgla. W celu poprawienia ciągu i zabezpieczenia przed cofaniem się spalin 

na przewodach spalinowych sukcesywnie montujemy nasady kominowe typu szenard. 

Tylko nieliczni montują w lokalach czujniki tlenku węgla, które zgodnie 

z zaleceniami kominiarzy i Straży Pożarnej powinny być stosowane dla własnego 

bezpieczeństwa. Choć ostatnim roku nie stwierdziliśmy podłączania kuchni do butli 

propan-butan w lokalach z odciętym dopływem gazu sieciowego, to nadal apelujemy 
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do mieszkańców – prosimy zgłaszać do Administracji nawet najmniejsze podejrzenia, 

że wasz sąsiad ma zainstalowaną lub nawet przechowuje w mieszkaniu, czy piwnicy 

butlę gazową, w połączeniu z gazem miejskim jest to bardzo niebezpieczna 

i wybuchowa mieszanka. 

Bardzo niebezpiecznym a coraz częściej występującym zagadnieniem jest 

zabudowywanie instalacji gazowej różnego typu okładzinami trwałymi lub 

rozbieralnymi, najczęściej są to sufity podwieszane, pawlacze. Instalacja gazowa jest 

niedostępna do kontroli i sprawdzenia jej szczelności, nie jest też właściwie 

wentylowana. Nakazujemy mieszkańcom jej odkrycie na całej długości przebiegu 

przez lokal. W stosunku do osób, które nie udostępnią prawidłowo instalacji 

do kontroli będzie wdrożona procedura wstrzymania dostawy gazu do lokalu, 

do czasu usunięcia nieprawidłowości.  

Nadal, odbywają się comiesięczne dyżury Dzielnicowych w siedzibie 

Administracji w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 1600÷1700, 

ale spotykają się z niewielkim zainteresowaniem mieszkańców taką formą współpracy 

z Policją. Mieszkańcy przekazują swoje problemy telefonicznie i najczęściej 

anonimowo do Administracji, nie chcą współpracować z Dzielnicowymi. Oczekują 

stałych patroli Policji na terenach osiedlowych, co ze względów organizacyjnych jest 

niemożliwe, bo interwencje przeprowadzane są wyłącznie na osobiste lub telefoniczne 

zgłoszenia do dyżurnego. 

Na zakończenie tego rozdziału jak co roku przedstawiamy w wyrazie rzeczowo-

statystycznym realizację niektórych wybranych dziedzin działalności administracyjnej. 

Dokonano 2.091 transakcji lokalowych i innych czynności administracyjno-

technicznych, w tym: 

− kupno-sprzedaż, przepisanie praw, zmiana praw własności, zmiany ilości osób 

(zwłaszcza aktualizacja oświadczeń o ilości osób zamieszkujących, deklaracji 

śmieciowych), itp. –  729  

− inne sprawy związane z gospodarką lokalową –  1.362 

Wszystkimi tematami opisanymi w tym opracowaniu, ale i innymi, które trudno 

było zmieścić w tym sprawozdaniu zajmuje się grupa pracowników na stanowiskach 

nierobotniczych. Stawiane są im coraz wyższe wymagania związane 

z rozwiązywaniem rozmaitych problemów natury technicznej, jak i czysto ludzkiej. 

Staramy się systematycznie podnosić swoje kwalifikacje, aby móc służyć pomocą 

w każdej sprawie. W swoim składzie cały czas mamy zatrudnionych dwóch 

licencjonowanych zarządców nieruchomości, także osoby zatrudnione na stanowisku 

administratora posiadają odpowiednie uprawnienia –„certyfikat administratora”, 

a nadzór nad robotami remontowymi prowadzi inspektor z uprawnieniami 

budowlanymi. Wszyscy pracownicy zajmujący się nadzorem i techniczną obsługą 

posiadają uprawnienia dozorowe w zakresie instalacji elektrycznej, gazowej 

i ciepłowniczej, a konserwatorzy posiadają aktualne uprawnienia eksploatacyjne 

w tych specjalnościach. 

Prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej wśród mieszkańców zostanie 

omówione odrębnie w dalszej części sprawozdania.  
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Gospodarka cieplna: 

Od kwietnia 2019 r. przybył nam nowy obiekt kotłowni zlokalizowanej 

w budynku Wólczyńska 29 i obecnie posiadamy trzy kotłownie gazowo-olejowe 

zmodernizowane w latach 1997 i 1999 oraz jedną kotłownię gazową, a także sieć 

cieplną preizolowaną wraz z przyłączami do wszystkich budynków zasobów osiedla 

wyposażonych w rozdzielnie c.o. i węzły c.c.w. (dot. tylko budynków Sienkiewicza 

27, 29, 33). Kotłownia Wólczyńska 29 jest kotłownią gazową wyposażoną w kocioł 

kondensacyjny o mocy 80 kW, zasilającą budynek w ciepło oraz ciepłą wodę.  

Sieci i przyłącza istniejących kotłowni były objęte kompleksową modernizacją 

(w kilku etapach) zakończoną w roku 2012. Przeprowadzone na szeroką skalę 

działania remontowo-modernizacyjne odbywały się etapami przez kilka kolejnych lat. 

W pierwszej kolejności zostały zmodernizowane kotłownie osiedlowe (lata 97-99), 

w związku z tym należy liczyć się z faktem, że większość urządzeń i instalacji w tych 

obiektach uległo znacznemu lub całkowitemu zużyciu. W ramach corocznych planów 

remontów w ciepłownictwie realizowane są w pierwszej kolejności wszystkie 

podstawowe i niezbędne przeglądy techniczne oraz w ograniczonym zakresie remonty 

i wymiany urządzeń technologicznych w obiektach kotłowni na bazie istniejących 

kotłów i instalacji zamontowanych w latach jw. wspomaganych dodatkowymi 

działaniami modernizacyjnymi usprawniającymi pracę i podnoszącymi efektywność 

energetyczną tych kotłowni. Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy wykonanych 

prac remontowo-modernizacyjnych (w tym awaryjne wymiany i naprawy) 

przedstawiony jest w dalszej części sprawozdania. Przez najbliższe kilka lat należy 

przewidzieć zwiększone nakłady na remonty planowe lub wymiany urządzeń w tym 

kotłów.  

Kotłownia osiedlowa zlokalizowana przy ul. 11 Listopada 48 została już 

w 2015 roku znacznie zmodernizowana tzn. zastąpiono jeden z istniejących dwóch 

kotłów Viessmann 170 kW (eksploatowanych od 1997 r.) kotłem kondensacyjnym 

Viessmann typ Vitodens 200/150 kW o znacznie większej sprawności energetycznej.  

W latach 2017 i 2018 takie same kotły kondensacyjne (Viessmann typ Vitodens 

200/150 kW) zostały zamontowane w kotłowni przy ul. Pańskiej 8. Trzeci taki piec 

został zamontowany w 2019 roku. Pozwoliło to na wyłączenie  z użytkowania 

najbardziej wyeksploatowanego kotła Viessmann 460 kW i poprawiło w sposób 

znaczący wydajność pracy całej kotłowni. Obecnie kotłownia osiedlowa Pańska 8 jest 

już po dużej modernizacji co pozwoli na wydajną i bezproblemową pracę kotłowni 

przez najbliższe kilkanaście lat. 

Kolejną kotłownią w zasobach Administracji Osiedla „Centrum” która wymaga 

modernizacji w najbliższym czasie jest kotłownia sezonowa przy ul. Montwiłła 69. 

Ze względu na zaawansowany wiek instalacji (ponad 20 lat pracy) coraz częściej 

zdarzają się awarie i wymuszone przestoje. Obecnie są one usuwane na bieżąco. 

Jednakże z dalszym upływem czasu będą one zdarzały się coraz częściej, będą coraz 

poważniejsze, trudniejsze i droższe do usunięcia. Dlatego też w planach 

długofalowych należy uwzględnić konieczność wykonania dużej modernizacji. 
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Stały nadzór nad całą działalnością eksploatacyjno-techniczną w zakresie 

gospodarki cieplnej nadal sprawowany był przez  etatowych pracowników 

Administracji oraz przez firmę zewnętrzną „Ster-Test”, która oprócz dotychczasowych 

usług serwisowych świadczonych w ramach umowy ze Spółdzielnią, przejęła 

obowiązki związane z bezpośrednią obsługą eksploatacyjną wszystkich kotłowni 

osiedlowych wraz z całodobowymi dyżurami interwencyjnymi. Ww. służby 

techniczne odpowiedzialne są za zabezpieczenie produkcji, przesył i ciągłość dostaw 

ciepła o właściwych parametrach oraz za sprawność i efektywność wszystkich 

urządzeń i instalacji ciepłowniczych, prawidłowe planowanie, zamawianie 

i rozliczanie dostaw paliw, prognozowanie zużycia gazu ziemnego, korzystne 

zawieranie umów na warunkach preferencyjnych, zamawianie optymalnych mocy 

umownych i oszczędne wykorzystywanie energii elektrycznej dla potrzeb wszystkich 

kotłowni. Ponadto prowadzenie niezbędnej dokumentacji eksploatacyjnej 

i technicznej, sprawozdawczości GUS z zakresu ochrony środowiska, w tym 

raportowanie do KOBIZE i naliczanie opłat za emisje zanieczyszczeń dla Urzędu 

Marszałkowskiego. 

Analizowanie i coroczne planowanie kosztów produkcji ciepła, ustalanie taryf 

i stawek opłat zaliczkowych i roczne rozliczanie zużytego ciepła oparte na odczytach 

ciepłomierzy budynkowych, także należy do stałych obowiązków wykonywanych 

wyłącznie przez pracowników Administracji. Wszystkie ww. czynności muszą być 

prowadzone systematycznie i zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczania 

kosztów dostawy energii cieplnej …”, który w roku 2015 został zmieniony (uchwała 

Rady Nadzorczej Nr 69/2015 z dnia 16.11.2015 r. obowiązująca od 01.01.2016 r.). 

Ww. zmiana wprowadziła zasadę naliczania ustalonych zgodnie z regulaminem 

opłat zaliczkowych przez cały okres rozliczeniowy tj. 12 m-cy dla c.o. i 6 m-cy 

dla c.w.u. jak również rozliczania tych opłat dopiero po zakończeniu ww. okresów. 

Omawiane zmiany wprowadzono ze szczególną starannością i rzetelnością, gdyż mają 

zasadniczy wpływ na prawidłowość ustalanych opłat zaliczkowych ponoszonych przez 

mieszkańców i użytkowników lokali. Reklamacje ze strony odbiorców ciepła zdarzają 

się, jednak najczęściej spowodowane są nieznajomością zasad rozliczeń ciepła 

określonych w Regulaminie jw.  

 Poniżej przedstawiamy zestawienie porównawcze ilości wyprodukowanego 

i rozliczonego ciepła dla poszczególnych kotłowni osiedlowych w roku 2019, i dla 

porównania w latach 2018 i 2017 

Kotłownia 2019 2018 2017 
 GJ GJ GJ 

Montwiłła 69 31.508 32.278 35 296 

Pańska 8 4678 4.562 4881 

w tym dla potrzeb c.c.w. 1462 1.232 1223 

11 Listopada 48 981 1.135 1217 

Wólczyńska 29 105 ---- ---- 

w tym dla potrzeb c.c.w. 40 ---- ---- 
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Realizacja planu remontów za rok 2019 przedstawia się następująco: 

I. Wykonane remonty oraz przeglądy kotłowni w wyrazie finansowym: 

 - wartość ogółem: 119.650 zł w tym: 

1. Kotłownia Montwiłła 69   - wartość:  50.003 zł 

2. Kotłownia Pańska 8    - wartość:  43.252 zł 

3. Kotłownia 11 Listopada 48   - wartość  26.395 zł 

4. Kotłownia Wólczyńska 29   - wartość          0 zł 

 Zaplanowany i wykonany zakres rzeczowy robót w ww. kotłowniach, to przede 

wszystkim wymagane przeglądy techniczno-eksploatacyjne wszystkich 

zainstalowanych urządzeń technologicznych w tym również kotłów, realizowanych 

głównie po sezonie grzewczym w ramach umów serwisowych z firmami 

zewnętrznymi, oraz doraźne naprawy i wymiany awaryjne (pozaplanowe) w trakcie 

sezonu, jak też remonty i modernizacje usprawniające pracę kotłowni wykonywane 

systemem zleconym i siłami własnymi. 

 W roku 2019 zostały wykonane (oprócz przeglądów technicznych) następujące 

najważniejsze roboty planowe i pozaplanowe: 

1. Kotłownia Montwiłła 69: 

- wymiana łożysk i uszczelnień pomp 

- wymiana zaworów na zasilaniu sieci 

- wymianę reduktora gazowego przeniesiono na 2020 rok 

2. Kotłownia Pańska 8: 

− zakup i montaż kotła kondensacyjnego Viessmann typ Vitodens 200/150 kW, 

3. Kotłownia 11 Listopada 48: 

- wymiana płytek ściennych w pomieszczeniu kotłowni 

4.Kotłownia Wólczyńska 29: 

- brak remontów, kotłownia na gwarancji 

 

II. Wykonane remonty i przeglądy sieci, instalacji oraz węzłów c.o. i c.c.w. 

  - wartość robót ogółem (z materiałami): 1.000,00 zł 

 Ponieważ w latach 2001÷2012 zostały wymienione wszystkie sieci rozdzielcze 

c.o. (kanałowe) wraz z przyłączami do budynków na preizolowane, na ww. 

instalacjach nie planuje się w najbliższych latach żadnych istotnych prac remontowych 

oprócz usuwania ewentualnych awarii. Podstawowy zakres wykonanych robót 

nie związanych z wymianą sieci (wykonanych głównie siłami własnymi) to m.in.: 

− przeglądy rozdzielni ciepła polegające m.in. na naprawie bądź wymianie armatury 

(w tym zaworów sieciowych), urządzeń kontrolno-pomiarowych, instalacji 

odpowietrzających i rozdzielczych (drobne przeróbki), 

− uzupełnieniu izolacji termicznej, 

− przeglądy komór i studzienek c.o., 

− przeglądy instalacji wewnętrznych c.o. w tym naprawy awaryjne jw. najczęściej 

zgłoszone przez lokatorów, wymiany uszkodzonych zaworów termostatycznych 

i grzejników, głównie na wniosek lokatorów zainteresowanych wymianą 

na własny koszt, 
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W 2019 r. przeprowadziliśmy II etap wymiany zaworów grzejnikowych wraz 

z głowicami termostatycznymi w wersji ograniczającej możliwość obniżenia 

temperatury w pomieszczeniu poniżej +16oC. Do wymiany w budynkach 

Administracji Osiedla „Centrum” przewidzianych było 5.572 zaworów wraz 

z głowicami, w I etapie, w 2018 roku wymieniono 1799 szt., w II etapie wymieniono 

118 zaworów. Montowane są zawory Dynamic Valve Typu RA-DV produkowane 

przez firmę Danfoss. Zawory te wyposażone są w automatyczny regulator ciśnienia 

różnicowego, który to eliminuje wahania ciśnienia w instalacji grzewczej. Dzięki temu 

możliwe jest równoważenie hydrauliczne instalacji grzewczej oraz dokładna regulacja 

temperatury. 

Po sezonie grzewczym 2018/2019 przeprowadziliśmy przegląd zaworów 

sieciowych c.o. zainstalowanych w budynkach, zaworów c.o. znajdujących się 

na kolektorach cieplnych oraz zaworów głównych c.o., zamontowanych w kotłowni 

Montwiłła 69. Konieczna jest wymiana kolejnych zaworów głównych 

zainstalowanych w kotłowni Montwiłła 69. Stopień zużycia nie pozwala na ich pełne 

zamknięcie, co uniemożliwia prace serwisowe w kotłowni (trzeba zrzucać całą wodę 

z sieci c.o.) 

W 2017 i 2018 roku w kotłowni osiedlowej przy ul. Pańskiej 8 

zainstalowaliśmy 2 kotły kondensacyjne, które przejęły na siebie ogrzewanie ciepłej 

wody użytkowej oraz część produkcji ogrzewania. W 2019 zamontowaliśmy trzeci, 

taki sam kocioł co pozwoliło nam na wyłączenie jednego z już zainstalowanych, 

przeszło dwudziestoletnich kotłów gazowo-olejowych. Doprowadzi to do znacznego 

zmniejszenie zużycia gazu w przeliczeniu na produkcję 1 GJ. 

Na chwilę obecną wszystkie ciepłomierze budynkowe będące w zasobach 

Osiedla „Centrum” są nowe. Najbliższa legalizacja pierwszej partii wymienionych 

ciepłomierzy jest przewidziana na 2021 rok. Wszystkie ciepłomierze główne, 

zainstalowane w kotłowniach przeszły w 2017 roku legalizację, ich następna 

legalizacja bądź wymiana przewidziana jest na 2022 rok. 

  Wyżej wymieniona wartość robót nie uwzględnia wykonanych robót 

remontowych związanych z wymianą instalacji wewnętrznej c.o. (tzw. poziomów) 

w 8 budynkach: Spółdzielcza 13, Sienkiewicza 43A, Cicha 4, Skłodowskiej 7, 

Skłodowskiej 8, Skłodowskiej 9, Skłodowskiej 10 i Skłodowskiej 11 wykazanych 

w innej części sprawozdania. 

Odnosząc się do zamierzeń remontowych instalacji wewnętrznych c.o. na rok 

następny Administracja planuje wykonać (w ograniczonym zakresie) remont ww. 

instalacji w budynkach Montwiłła 71 oraz Skłodowskiej 13 polegający na wymianie 

istniejącej instalacji wewnętrznej c.o. (tzw. poziomów) z rur stalowych na instalację 

w systemie rur z polipropylenu PP wraz z montażem zaworów kulowych odcinających 

podpionowych i zaworów automatycznych ABQM, jako podpionowe w pionach 

świecowych (łazienkowych). W niedalekiej perspektywie planujemy sukcesywną 

wymianę przedmiotowych instalacji w następnych budynkach w miarę potrzeb 

wynikających z obecnego ich stanu technicznego i wielkości zgromadzonych środków 
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finansowych na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości. Obecnie 

wymieniono poziomy instalacji wewnętrznej c.o. w 20 budynkach mieszkalnych. 

 

2.   Działalność społeczno-wychowawcza. 
 

 W 2019 roku minęło osiem lat od zawieszenia działalności społeczno-

wychowawczej, prowadzonej indywidualnie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

będących mieszkańcami Osiedla „Centrum”. Obecna działalność, opiera się głównie 

na podejmowaniu działań integracyjnych naszych mieszkańców, głównie dla dzieci 

i seniorów. Administracja od wielu lat współorganizuje i współfinansuje działalność: 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Grodzisku Maz., 

„Klubu Seniora” oraz Polskiego Związku Wędkarzy z Oddziałem w Grodzisku Maz.   

Ponadto działalność społeczno-wychowawczą na rzecz członków 

i mieszkańców Osiedla, jako zadanie statutowe była realizowana poprzez następujące 

działania: 

I. Przeprowadzono kontrolę i wykonano niezbędne prace konserwacyjno-

remontowe w celu przygotowania urządzeń na placach zabaw i terenów 

rekreacyjno-zielonych do sezonu wiosenno – letniego oraz jesienno–zimowego 

m.in.: 

• dokonano niezbędnych napraw ogrodzeń, ławek oraz renowacji sprzętu 

zabawowego na wszystkich placach zabaw, 

• wymieniono piasek we wszystkich pięciu piaskownicach, a później w miarę potrzeb 

uzupełniano,  

• na wybranych placach zostały wymienione na nowe regulaminy korzystania 

z placów zabaw,  

• zdemontowano i wymieniono na nowe uszkodzone elementy sprzętu zabawowego 

(m.in. siedziska z zawiesiami w huśtawkach, deski w karuzelach, szczebelki 

w drabinkach), podsypano piachem ślizgi oraz wyrównano poziom nawierzchni 

placów zabaw,  

• zakupiono nowe ławki osiedlowe, stojaki na rowery oraz piasek do piaskownic, 

• zabezpieczono elementy oraz same urządzenia na placach zabaw przed trudnymi 

warunkami atmosferycznymi, jakie panują w okresie jesienno-zimowym. 

Zakup piasku do piaskownic, nowych regulaminów korzystania z placów zabaw, 

ławek, stojaków na rowery oraz wymiana uszkodzonych elementów sfinansowano 

z funduszu społeczno-wychowawczego na kwotę: 2.054,10 zł 

Urząd Miasta i Gminy w Grodzisku Maz. ma w planach, zorganizowanie na 

naszych terenach trzech placów zabaw, w tym przejęcie od nas dwóch istniejących 

placów zabaw. Place zostaną zmodernizowane i wyposażone w najnowszy sprzęt 

zabawowy. Do przekazania zostały wytypowane place zabaw w Osiedlu XX-lecia 

i Lutniana II. Dodatkowy plac zabaw miałby powstać także przy ul. Grunwaldzkiej.  

Na naszych osiedlach od wielu lat funkcjonują plenerowe mini siłownie, które 

są usytuowane na Osiedlach Kościuszki, Lutniana I, Lutniana II oraz Spółdzielcza. 

Siłownie tak jak i place zabaw poddawane są bieżącym i okresowym kontrolom.  
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Sprzęty do ćwiczeń siłowych w plenerze przeznaczone są dla mieszkańców 

praktycznie w każdym wieku i na różnym poziomie wytrenowania. Na siłowni 

zewnętrznej dobry trening zrobi zarówno osoba o słabszej kondycji czy w starszym 

wieku, jak również osoba aktywna i wysportowana. Sprzęty dają możliwość ćwiczeń 

na różnych poziomach trudności i w różnym tempie – to osoba ćwicząca decyduje jak 

długo i w jakim tempie będzie ćwiczyć. Z naszych obserwacji wynika, że zakup 

plenerowych mini siłowni był zasadny, gdyż cieszy się zainteresowaniem wśród 

mieszkańców z różnej kategorii wiekowej.  

II. Zajęcia w ramach działalności zleconej koordynowanej przez Administrację 

Osiedla 

 Administracja Osiedla „Centrum” od 2011 r. nie prowadzi działalności zleconej 

wśród dzieci i dorosłych - wznowienie działalności nie jest planowane. 

III.  Pozostała działalność społeczno-wychowawcza 

Polski Związek Wędkarski Oddział w Grodzisku Maz.  

Administracja Osiedla „Centrum” od wielu lat współpracuje z Polskim 

Związkiem Wędkarskim - Koło PZW Nr 11 w Grodzisku Maz., w zakresie edukacji 

ekologicznej i promocji wędkarstwa wśród najmłodszych naszych mieszkańców. 

W okresie sprawozdawczym przygotowano wiele ciekawych przedsięwzięć, dla 

miłośników wędkarstwa. Zdobyte nagrody i wyróżnienia są dowodem na to, że takie 

działania są potrzebne i cieszą się rosnącym zainteresowaniem. 

 Imprezy zorganizowane wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim to: 

1. Z okazji „Dnia Dziecka” w dniu 1 czerwca 2019 r. w „Parku Skarbków” 

w Grodzisku Maz., odbył się festyn dla najmłodszych. Wspólnie z Polskim 

Związkiem Wędkarskim jako dodatkowa atrakcja, został zorganizowany „Festyn 

Wędkarski”. W programie, głównie dla dzieci do 14 lat zostało przygotowanych 

wiele atrakcji i animacji. Odbyły się konkurencje sportowe, warsztaty plastyczne, 

malowanie buziek, zabawy z animatorem konkurencje sportowe. Dzieci z dużym 

zapałem, brały udział w zorganizowanych licznych grach i zabawach 

zręcznościowych takich jak: łowienie rybek na magnez, rzucanie piłeczek do tarczy, 

celowanie do obręczy i puszek oraz do tarczy Arenberga (tarcza z cyframi). 

Na koniec Festynu dzieci wędkowały wędką szczęścia oraz losowały prezenty. 

Na Festynie oprócz świetnej zabawy czekał na dzieci słodki poczęstunek oraz 

słodkie napoje.  

2. W dniu 25 sierpnia 2019 r. w Natolinie pod Grodziskiem Maz., na gliniance 

„NOWA” odbyła się impreza plenerowa „Zakończenie Lata 2019” oraz „Turniej 

Rodzin Wędkujących”. Do udziału w turnieju rodzin wędkujących wymagany był 

start minimum jednego dziecka do lat 16. Po uzbieraniu odpowiedniej liczby 

zawodników, odbyły się towarzyskie zawody wędkarsko – spławikowe dla dzieci 

w dwóch kategoriach wiekowych do 10 lat oraz od 11 do 14 lat. Rozegrano 

konkurencje na najlepszą rodzinę wędkarską. Na imprezie zaplanowano wiele 

atrakcji, głównie dla najmłodszych m.in.: zabawy zręcznościowe, słodki 

poczęstunek, napoje orzeźwiające oraz grill. Każde dziecko otrzymało nagrodę 
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rzeczową. W drużynie rodzin wędkujących liczba zawodników mogła być 

nieograniczona, wynik uzyskany przez drużynę był dzielony przez ich liczbę. 

Otrzymany wynik wyłonił zwycięzcę oraz zajęte miejsce w turnieju. Najlepszym 

zostały wręczone nagrody honorowe oraz medale. 

3. W dniu 20.10.2019 r. na terenach zewnętrznych Grodziskiej Hali Sportowej przy 

ul. Westfala 3, została zorganizowana IX impreza „Dzień Sąsiada” pod hasłem 

„Dzień Sąsiada na biesiadnie”. Planowane wydarzenie miało charakter pikniku 

i odbyło się w plenerze. Piknik z uwagi na liczne atrakcje co roku cieszy się dużą 

popularnością wśród naszych mieszkańców, głównie dzieci. Dla nich bowiem 

zostało przygotowanych najwięcej atrakcji m.in.: pokaz iluzji Vasilija Trunova, 

pokaz taneczny Szkoły Tańca Jaremi. Został, także ogłoszony i rozstrzygnięty 

konkurs na najsmaczniejsze ciasto. Polski Związek Wędkarski O/Grodzisk Maz., 

którego działalność jest przez nas współfinansowana, również brał udział w tej 

imprezie. Zaplanował dla najmłodszych wiele atrakcji i konkursów z nagrodami. 

Dodatkowo dzieci mogły posilić się słodkim poczęstunkiem oraz ugasić pragnienie 

różnymi napojami.  

4. W dniu 15.12.2019 r. w siedzibie Koła Wędkarskiego jego członkowie świętowali 

nadejście Bożego Narodzenia. Na uroczystej kolacji wigilijnej spotkali się 

członkowie zarządu miejscowego koła wędkarskiego oraz przedstawiciele 

lokalnych władz. Jak co roku spotkanie było okazją do wspomnień oraz 

do podsumowania całorocznej działalności związku. Dla najmłodszych zostały 

przygotowane paczki świąteczne oraz słodki poczęstunek. 

 W Kole PZW Nr 11 z siedzibą w Grodzisku Maz. od wielu lat prowadzona jest 

Szkółka Wędkarska, dedykowana głównie dla młodych miłośników wędkarstwa. 

Do szkółki mogą nieodpłatnie uczęszczać dzieci i młodzież do 16 lat. Zajęcia 

odbywają się w siedzibie Koła przy ul. Kościuszki 21 w Grodzisku Maz. Program 

zajęć jest różnorodny i zawiera zajęcia teoretyczne o tematyce wędkarskiej, życie ryb, 

roślinność wodna. Prowadzone są zajęcia praktyczne nad wodą, organizowane 

wycieczki wędkarskie oraz zawody wędkarskie. Zajęcia prowadzą  wykwalifikowani 

instruktorzy wędkarstwa.   

 Zakup nagród dla uczestników powyższych imprez oraz poczęstunek, wsparcie 

szkółki wędkarskiej został dofinansowany z funduszu społeczno-wychowawczego 

na kwotę 5.213,07 zł. 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

 Działalność wśród mieszkańców naszego osiedla, będących także członkami 

Polskiego Związku, Rencistów i Inwalidów, prowadzi Oddział Rejonowy z siedzibą 

w Grodzisku Maz. Celem działalności jest m.in. organizowanie życia kulturalnego 

emerytów, rencistów i inwalidów, udzielanie wsparcia i pomocy w poprawie 

warunków socjalno-bytowych. PZERiI decyzją z dnia 01.02.2016 r. w swoje szeregi 

przyjmuje tylko seniorów, którzy są mieszkańcami naszego miasta i gminy. Decyzja 

ta podyktowana jest faktem, że działalność Związku w dużym stopniu oparta jest na 

dofinansowaniu lokalnych instytucji w tym Urzędu Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz 

Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zatem otrzymywane fundusze w formie 
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dotacji są przeznaczane na integracje środowiska emeryckiego z terenu Miasta 

i Gminy Grodzisk Maz.  

 W okresie sprawozdawczym Oddział Rejonowy PZERiI zorganizował wiele 

ciekawych prelekcji, spotkań okolicznościowych, wyjazdów do Teatru w Warszawie, 

wycieczek krajoznawczo-turystycznych. m.in.: 

• dnia 11.09.2019 r. odbyła się wycieczka do Zielonej Góry na WINOBRANIE, 

• dniach 12-18.09.2019 r.  został zorganizowany wyjazd do Paryża,  

• dnia 24.09.2019 r. odbyło się spotkanie integracyjne w Izdebnie Kościelnym, 

• dnia 04.10.2019 r. zorganizowano wyjazd do Teatru Żydowskiego na sztukę 

„ŚPIEWAK JAZZBANDU”. Po drodze uczestnicy mieli okazję zwiedzić Świątynię 

Opaczności w Wilanowie, 

• w dniu 19.10.2019 r. z okazji „Dnia Seniora”, na Hali Sportowej przy ul. Westfala 3 

w Grodzisku Maz., odbył się Bal okolicznościowy. Wspaniałej zabawie 

towarzyszyły, także podniosłe chwile. Pan Grzegorz Benedykciński – Burmistrz 

Grodziska Maz., najbardziej zasłużonym Seniorom wręczył dyplomy oraz 

odznaczenia,  

• W dniu 11.11.2019 r. zorganizowano wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi 

na sztukę „BÓG MORDU”,  

• Dnia 22.11.2019 r. została zorganizowana wycieczka do Piotrkowa Trybunalskiego, 

W programie przewidziano m.in.: zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa, Muzeum 

Piwowarstwa, Browaru Rzemieślniczego, Zamku Królewskiego, Starówki 

Piotrkowskiej. 

• W dniu 30.11.2019 r. został zorganizowany „Bal Andrzejkowy”, który odbył się 

w MEDIATECE, uczestnikom do tańca przygrywał zespół muzyczny składający się 

z seniorów, 

• W dniach od 23.12.2019 r. do 02.01.2020 r. miał miejsce wyjazd na „Turnus 

Świąteczno-Noworoczny” w Ciechocinku. Oprócz uroczystej Kolacji Wigilijnej 

i Balu Sylwestrowego, zaplanowano w drugi dzień świąt wieczorek taneczny 

z poczęstunkiem.  

• W styczniu 2020 r. odbyło się „Spotkanie Noworoczne”,  

• W lutym 2020 r. odbyło się spotkanie z okazji „Tłustego Czwartku”.  

 Ponadto członkowie PZERiI brali czynny udział w spotkaniach przyjacielskich 

przy kawie i herbacie oraz skromnym poczęstunku.  

Z funduszu społeczno-wychowawczego dofinansowaliśmy działalność PZERiI 

na kwotę: 3.428,97 zł. 

Osiedlowy „Klub Seniora”. 

  W grudniu 2019 r. minęło już dziewięć lat od rozpoczęcia działalności „Klubu 

Seniora” mieszkańców Osiedla „Centrum” Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Członkiem Klubu może zostać każdy „starszy” mieszkaniec naszego osiedla. 

Z perspektywy czasu widać, jak bardzo potrzebne było stworzenie takiego miejsca. 

Świadczy o tym duża popularność „Klubu Seniora”, który co roku pozyskuje coraz 

większą liczbę członków. Przynależność do Klubu daje przede wszystkim możliwość 
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spędzenia czasu w miłym towarzystwie, rozwijania swoich zainteresowań, zdolności 

oraz wspierania się w trudnych chwilach. Klubowicze bardzo aktywnie uczestniczą 

w życiu kulturalnym miasta, wspólnie chodzą na koncerty, do kina, teatru. Życie 

Klubu uatrakcyjniają, również imprezy organizowane z okazji świąt oraz rocznic. 

Najważniejsza jest jednak domowa i radosna atmosfera jaka panuje w Klubie oraz 

możliwość zrobienia czegoś razem.  

W okresie sprawozdawczym w Klubie Seniora odbyło się 45 spotkań, w których 

udział wzięło łącznie 699 członków. Spotkania w klubie odbywają się zawsze 

w czwartki w godz. od 1500 do 1930. Na czwartkowych spotkaniach jest zawsze bardzo 

ciekawie m.in. jest prezentowana poezja, w tym autorstwa samych członków, 

prowadzone są rozmowy i dyskusje. Poruszane są istotne tematy zarówno dotyczące 

naszej gminy, powiatu, religii oraz spraw naszego kraju. Członkowie grają w gry 

stolikowe, czytają literaturę piękną, oglądają filmy dokumentalne i fabularne na DVD. 

Niesłabnącym powodzeniem cieszy się gra w szachy i warcaby oraz karty w tym 

układanie pasjansa. Nasi seniorzy mogli zapoznać się z książkami Pani Walerii 

Mikołajczyk „Czarna Księga Kresów” oraz „Ziarna Historii”. Czytana była 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, a w ramach rozrywki opowiadano sobie 

dowcipy i różnego rodzaju humory. W trakcie spotkań czwartkowych swoje wiersze 

czytali członkowie Klubu Pani Stanisława Wierzbicka i Pan Bernard Maciejewski. 

Klubowicze chętnie korzystają z seansów filmowych dla seniorów. Uczestniczą, 

w koncertach organizowanych przez Centrum Kultury w ramach spotkań „Gdzie są 

gwiazdy z tamtych lat”, a także koncertach dla Seniorów w Mediatece.  

 Pierwsze organizacyjne spotkanie członków Klubu odbyło się na początku 

2019 r. Na spotkaniu został omówiony i zatwierdzony plan pracy Klubu Seniora na 

2019 r. m.in.: 

• zapraszanie na cotygodniowe spotkania ciekawych gości w tym: artystów, 

polityków, przedstawicieli firm oraz instytucji oraz władz samorządowych, 

• organizowanie pieszych wycieczek w intersujące pod względem turystycznym 

miejsca, 

• omawianie bieżących istotnych spraw zamieszczanych w lokalnej prasie oraz 

stronach internetowych Gminy Grodzisk Maz., Starostwa Powiatu Grodziskiego 

oraz Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

• wspólna rozrywka przy grach planszowych i stolikowych oraz czytanie poezji, 

literatury pięknej, 

• planowanie i informowanie członków o planowanych wycieczkach integracyjno-

turystycznych, 

• ścisła współpraca z Zarządem Związku oraz Administracją Osiedla „Centrum” 

GSM, 

• przygotowanie prelekcji na tematy zgłaszane przez członków Klubu, 

• organizowanie spotkań towarzyskich przy kawie i herbacie oraz wieczorków 

tanecznych, 

• zbieranie aktualnych informacji krajowych i zagranicznych i o nich dyskusja, 
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• informowania na bieżąco członków Klubu o planowanych imprezach 

i wycieczkach organizowanych przez zarząd Związku PZERiI w Grodzisku Maz. 

Ponadto w roku sprawozdawczym w Klubie Seniora odbyły się imprezy oraz 

spotkania: 

•     W dniu 14. 02 2019 r. w Walentynki, przy kawie, herbacie i słodkościach, odbył 

się wieczorek taneczny, 

•     W dniu 28.02.2019 r. zorganizowano „Tłusty czwartek”, na spotkanie została 

zaproszona Pani Ewa Rytel – Kierownik Osiedla „Centrum”, 

•     W dniu 8.03.2019 r. z okazji „Dnia Kobiet” klubowi koledzy złożyli życzenia 

wszystkim Paniom oraz wręczyli kwiaty, 

•     W dniu 11.04.2019 r., odbyło się uroczyste spotkanie w którym uczestniczyli 

członkowie Klubu oraz zaproszeni goście tj.: Prezydium PZERiI, Wiceburmistrz 

Grodziska Maz. - Pan Piotr Galiński, Starosta Powiatu Grodziskiego - Pan Marek 

Wieżbicki,  Prezes GSM - Pan Krzysztof Kozera oraz W-ce Prezes GSM – Pani 

Teresa Flegier, Kierownik Osiedla „Centrum” – Pani Ewa Rytel, Redaktor Radia 

Bogoria – Mieczysław Osiadacz. Wszystkich gości słodkościami obdarowała 

Sołtys wsi Makówka – Pani Bożena Bajkowska.  

•     W kwietniu 2019 r. klubowicze udali się na jednodniową Pielgrzymkę do 

Częstochowy, natomiast w maju 2019 r. na Pielgrzymkę do Lichenia. W obydwu 

zorganizowanych wyjazdach przez PZERiI udział wzięli wszyscy członkowie 

Klubu.  

•     W dniu 26.05.2019 uroczyście obchodzono „Dzień Matki”, z tej okazji czytano 

poezję, wiersze oraz słuchano muzyki.  

•     W dniu 5.07.2019 r. gościem w Klubie był podróżnik i żeglarz Pan Romuald 

Wąsikowski, który opowiadał o Warmii i Mazurach, jednych z najpiękniejszych 

regionów Polski. Swoją opowieść uświetnił pokazem slajdów oraz przepięknymi 

zdjęciami. 

•     W dniu 23.07.2019 r. została zorganizowana trzydniowa wycieczka autokarowa na 

trasie Bydgoszcz, Inowrocław, Myślęcinek. W wycieczce wzięli udział wszyscy 

członkowie Klubu. W Bydgoszczy zwiedzono Dzielnice Muzyczną oraz Park Jana 

Kochanowskiego, Park Kazimierza Wielkiego, Stary Rynek, Katedrę Gotycką Św. 

Marcina i Mikołaja oraz Katedrę Bydgoską. Seniorzy mieli, też okazję popłynąć 

tramwajem wodnym po Brdzie ze śluzowaniem. Inowrocław zachwycił 

uczestników romańską Bazyliką imienia Najświętszej Maryi Panny oraz 

przepięknym Parkiem Solankowym. O pięknych zabytkach i o miastach w których 

się znajdują się, opowiadał uczestnikom wycieczki przewodnik, który towarzyszył 

w trakcie zwiedzania.  

•     W listopadzie 2019 r. w trakcie czwartkowego spotkania w związku z obchodami 

11-listopada Święta Niepodległości w Klubie śpiewano pieśni patriotyczne oraz 

czytano Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej. 
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•    W listopadzie odbyło się, również spotkanie Andrzejkowe, w którym uczestniczył 

członek Zarządu PZERiI – Pan Marian Stankiewicz. Uświetnił spotkanie piękną 

grą na akordeonie - zabawa trwała do godz. 2030. 

•     W dniu 12.12.2019 r. z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w Klubie odbyła się 

uroczysta Kolacja Wigilijna. Udział w tym spotkaniu wzięli wszyscy członkowie 

Klubu oraz zaproszeni goście z władz Gminy i GSM. Wszystkich uczestników 

kolacji, słodkościami obdarowała Kierownik PCK – Pani Bożena Bajkowska.  

•     Raz w miesiącu na spotkania z seniorami przychodzi Pani Marzena Kucińska, 

która jest pielęgniarką. Spotkania dotyczą tematyki zdrowotnej tj. problemów 

zdrowotnych, prawidłowej profilaktyki. Ponadto mierzy naszym seniorom 

ciśnienie tętnicze., 

 Od grudnia 2014 r. z lokalu Klubu Seniorów Osiedla „Centrum” korzystają 

również seniorzy z Liceum Pedagogicznego (pierwotnie przez okres prowadzenia 

remontu w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Maz. Przy ul. Kilińskiego, 

na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Grodziską Spółdzielnią 

Mieszkaniową, a Grupą Inicjatywną Absolwentów Liceum Pedagogicznego 

w Grodzisku Mazowieckim. Spotkania tej grupy odbywają się w środy, kilka razy 

w miesiącu. Opiekę nad grupą sprawują Panie Elżbieta Bartosiak i Emilia 

Roszkowska, mieszkanki naszego osiedla. 

 Kierownikiem „Klubu Seniora” od lat jest Pani Celina Boczkiewicz mieszkanka 

Osiedla Kościuszki – członek Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Grodzisku 

Maz. Działalność „Klubu Seniora” Osiedla „Centrum” została dofinansowana 

z funduszu społeczno-wychowawczego na kwotę: 2.479,38 zł. 

 Od dnia 06.10.2018 r. w naszej Gminie działa innowacyjny obiekt Mediateka. 

Służy on głównie do integracji społeczności lokalnej. To przestrzeń wymiany wiedzy, 

prezentacji pomysłów i twórczych rozwiązań, gdzie działają prawdziwi pasjonaci. 

W obiekcie organizowane są różnego rodzaju zajęcia oraz spotkania kulturalne dla 

różnych środowisk i grup wiekowych. W Mediatece odbywają się zajęcia ze Strefy 

Aktywnego Seniora, w której czynnie uczestniczą członkowie naszego Klubu. Ponadto 

nasi klubowicze regularnie uczęszczają na koncerty niedzielne do Mediateki, a raz 

w miesiącu spotykają się na filmie dedykowanym dla seniora. Z całą pewnością nowo 

wybudowany obiekt stanowi nową jakość w ofercie kulturalnej i rozrywkowej naszej 

Gminy. 

W okresie zimowym, jak co roku nasze zasoby nabrały świątecznego charakteru 

w wybranych reprezentacyjnych miejscach drzewa zostały przyozdobione 

świątecznymi ozdobami i migającymi światełkami oraz bombkami świątecznymi. 

Zakup ozdób świątecznych sfinansowano z funduszu społeczno-wychowawczego 

na kwotę: 4.784,84  zł. 

W Mikołajki - 6 grudnia 2019 roku zasoby Osiedla „Centrum”, już po raz 

czwarty odwiedził nas sam Święty Mikołaj. Zniecierpliwione dzieci czekały 

i wypatrywały Świętego Mikołaja. Kiedy już się pojawił w dodatku ze swoim  

pomocnikiem Elfem, radość wśród dzieci była wielka. Co prawda Święty Mikołaj 

przyjechał bez reniferów, ale przygotował dla dzieci słodkie upominki. Czasami prosił 
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dzieci o wykonanie dowolnej piosenki lub wyrecytowanie wierszyka. Święty Mikołaj 

w taki dzień jak Mikołajki ma bardzo dużo pracy, więc z żalem musiał pożegnać się 

z naszymi małymi mieszkańcami, jednak obiecał, że za rok znowu nas odwiedzi.  

Zakup słodkich upominków dla dzieci został sfinansowany z funduszu społeczno-

wychowawczego na kwotę: 1.254,30 zł.  

Łącznie na prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej w Osiedlu „Centrum” 

wydatkowano kwotę: 31.579,32 zł. 

 

3. Realizacja „Planu remontów na rok 2019” 

w zasobach mieszkaniowych i lokalach użytkowych 

Osiedla „Centrum” 

 Rok 2019, to kolejny rok, w którym obowiązywała zasada określania zakresu 

robót pod przewidywane wpływy finansowe, które zgromadzą poszczególne 

nieruchomości budynkowe na funduszu remontowym. Wysokość odpisu na fundusz 

remontowy nie uległ zmianie od 01.01.2007 r., dokonano jedynie podziału na fundusz 

remontowy nieruchomości budynkowych oraz fundusz remontowy infrastruktury 

osiedlowej. Po tej zmianie od 01.07.2012 r. na fundusz remontowy nieruchomości 

budynkowych mieszkalnych odpis wynosi 1,37 zł/m2, a na fundusz remontowy 

infrastruktury osiedlowej 0,15zł/m2. Mieszkańcy budynku Sienkiewicza 45A, którzy 

zdecydowali się dobrowolnie na zwiększone odpisy o 1,00 zł/m2 na fundusz 

remontowy z przeznaczeniem na termomodernizację, otrzymali saldo zadłużenia 

z tytułu ocieplenia elewacji ze stanem na 31.12.2019 r. i przewidywanym terminem 

spłaty. Budynki, które zakończyły spłatę termomodernizacji miały przedłużony okres 

płacenia zwiększonego odpisu do czasu spłaty zadłużenia z tytułu wymiany instalacji 

gazowej, są to budynki: Sienkiewicza 49A, Sienkiewicza 47B i Grunwaldzka 1. 

Budynek Sienkiewicza 45B zakończył spłatę w marcu 2019 r. W 2020 r. taką samą 

zasadę zastosujemy również do mieszkańców pozostałych budynków: Sienkiewicza 

49A, 45A i 47B, tj. do spłaty całkowitego zadłużenia z tytułu wykonywania robót 

remontowych w budynku. 

Ponieważ nasze zasoby „starzeją się”, najstarsze mają już ponad 60 lat, a najmłodsze 

40 lat w niedługim czasie konieczne będzie zajęcie się kompleksowo wymianą pionów 

wodnych i kanalizacyjnych, na realizację robót nieruchomości będą musiały 

zgromadzić dodatkowe środki finansowe, być może w formie długoterminowego 

obciążenia się dodatkowym funduszem celowym. Na taką wymianę instalacji, która 

wiąże się z rozkuciami ścian w łazienkach zgodę musi wyrazić większość 

mieszkańców. W przeprowadzonej ankiecie w budynkach Sadowa 2 i 4 oraz 

Grunwaldzka 5 mieszkańcy nie wyrazili takiej zgody, chociaż posiadali fundusze 

na ten cel. 

 W obszarze infrastruktury osiedlowej największe i najkosztowniejsze roboty 

drogowe zostały już praktycznie zrealizowane. Skupiamy się na poprawie estetyki 

terenów osiedlowych, tj. budowaniu nowych miejsc parkingowych, wykonywaniu 

dodatkowych chodników, przekładaniu nierównych zapadniętych chodników, 
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rozbudowie wiat śmietnikowych, wymianie starych i zniszczonych żywopłotów, 

rekultywacji trawników wymianie znaków drogowych osiedlowych wyznaczaniu 

miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych oraz wymianie płotków ogradzających 

trawniki.  

„Plan remontów nieruchomości budynkowych” tworzony jest z uwzględnieniem 

wpływów i kosztów dla poszczególnych nieruchomości, jednak na potrzeby tego 

opracowania przedstawimy realizację z podziałem na rodzaje robót. Z pełną wersją 

z podziałem na nieruchomości mogą się mieszkańcy zapoznać na naszej stronie 

internetowej www.gsm-grodzisk.pl lub w Administracji Osiedla „Centrum”. 

 

Realizacja w wyrazie rzeczowym i finansowym, przedstawia się następująco: 

1. ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE:  

 plan 2 470 zł  realizacja  4 492,01 zł 

   w tym: lokale mieszkalne 4 492,01 

▪ Wymieniono rurę spustową w budynku Kościuszki 4/6, 

▪ Uzupełniono kratki wentylacyjne w stropodachach wentylowanych w budynkach 

Grunwaldzka 3, Wólczyńska 8, Skłodowskiej 11 i 13 

▪ Jak co roku po zakończeniu okresu zimowego usunięto nieszczelności pokrycia 

dachów, uzupełniono i wymieniono odcinki rur spustowych, rynien i obróbek 

blacharskich. 

2. REMONTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:   

 plan 27 700 zł  realizacja  62 635,03 zł 

   w tym: lokale mieszkalne 30 554,48 

    lokale użytkowe  32 080,55 (brutto) 

▪ Wykonano instalację i zamontowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku 

Sadowa 4 zgodnie z decyzją 0231/40/19 Komendanta Powiatowego PSP, 

▪ Przeprowadzono badania okresowe wraz z niezbędnymi robotami remontowymi 

instalacji odgromowej w budynkach: Spółdzielcza 13, Skłodowskiej 8, 11 i 13, 11 

Listopada 48 

▪ Wymieniono z dostosowaniem do opomiarowania instalację elektryczną w klatce 

schodowej, holu, pomieszczeniach sanitarnych i lokalach użytkowych w klatce 

schodowej od ul. Montwiłła w budynku Sienkiewicza 45, 

▪ Przy remontach klatek schodowych budynkach Sienkiewicza 43A i Cicha 8 

wymieniono istniejące oświetlenie na typu LED, wraz z osprzętem. Łącznie w 

latach 2015-2019 wymieniliśmy oświetlenie klatkowe na typu LED w 84 klatkach 

schodowych (ze 107). W roku 2020 będziemy kontynuować zmianę tego typu 

oświetlenia (zaplanowano wymianę w 7 kl. schod.), jako bardziej oszczędną, 

a pozwalającą na lepsze doświetlenie klatek. 

3. REMONTY INSTALACJI GAZOWYCH:    

W latach 2002-2018 wymieniono wewnętrzną instalację gazową we wszystkich 

37 budynkach mieszkalnych – w 1.766 lokalach mieszkalnych.   

http://www.gsm-grodzisk.pl/
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4. REMONTY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O.:  

 plan 719 200 zł  realizacja  710 715,95 zł 

   w tym: lokale mieszkalne 694 205,57 

    lokale użytkowe    16 510,38 (brutto) 

▪ Wymieniono poziomy instalacji centralnego ogrzewania z podejściami do pionów 

i zamontowaniem zaworów podpionowych w budynkach: Spółdzielcza 

13,Sienkiewicza 43A, Cicha 4, Skłodowskiej 7, 8, 9, 10 i 11. Jest to szósty rok 

realizacji tego zamierzenia, tj. wymiany wyeksploatowanej instalacji wspólnej 

w budynkach, przez ten okres wymieniono poziomy c.o. w 20 budynkach. Roboty 

będą kontynuowane w 2020 r. w 2 budynkach: Montwiłła 71 i Skłodowskiej 13. 

▪ Wymieniono 6 przyłączy wodociągowych do 6 budynków mieszkalnych: 

Montwiłła 71, Sienkiewicza 28, 45A i 47B, Kościuszki 2 i Grunwaldzka 1, 

co znacząco wpłynęło na poprawę ciśnienia wody w budynkach. Tym samym 

zakończyliśmy wymianę przyłączy wodociągowych w naszych zasobach. 

▪ Wykonano pion przeciwpożarowy z 2 hydrantami w kl. schodowej (po ZUS), 

▪ Wymieniono poziomy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w budynkach 

Kilińskiego 3 i Kościuszki 4/6, 

▪ Awaryjnie wymieniono odcinki pionów kanalizacyjnych w budynkach 

mieszkalnych (14 pionów) i wodnych (11 pionów): Spółdzielcza 13, Montwiłła 71, 

Wólczyńska 8, Kościuszki 4/6, Skłodowskiej 7, 8, 9, 11 i 13, Grunwaldzka 5, 

Sadowa 2, Sienkiewicza 33, 45C i 49B. Po ww. robotach zamurowano i naprawiono 

w lokalach rozkucia w ścianach i stropach. 

▪ Siłami własnymi Administracji (konserwatorów) przebudowaliśmy instalację 

wodną z likwidacją przyłączy (obejść) wodomierzowych w 18 lokalach. 

▪ Wymianę drugiego pionu p.pożarowego do lokalu Szkoły Tańca w budynku 

Sienkiewicza 45 przeniesiono na rok przyszły z powodu za niskiego ciśnienia wody 

z sieci miejskiej. 

5. REMONTY ELEWACJI BUDYNKÓW:  

 plan 1 500 zł  realizacja  663,65 zł  

   w tym: lokale użytkowe  663,65 (brutto) 

▪ Siłami własnymi wykonano tynk mozaikowy na cokole budynku (od strony zach.) 

Cicha 11 

▪ Remont szczytowej ściany budynku Kościuszki 6 przeniesiono do planu 2020. 

Nadal trwają negocjacje z Gminą Grodzisk na wykonanie murala (np. grafika 

Tadeusza Łapińskiego) na szczycie tego budynku. 

6. ROBOTY MALARSKIE:  

 plan 127 840 zł  realizacja  23 732,65 zł 

   w tym: lokale mieszkalne 23 732,64  

▪ Wyremontowano klatkę schodową w budynku Sienkiewicza 47A z wykonaniem 

gładzi gipsowej i malowaniem. 
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▪ Siłami własnymi wyremontowaliśmy pomieszczenia suszarni, wspólne, 

administracyjne i gospodarcze w budynkach: Spółdzielcza 11A, Sienkiewicza 45C, 

Kilińskiego 3, Skłodowskiej 9, 11 i 13, Sadowa 4 i Wólczyńska 8. Rozpoczęliśmy 

remont kolejnych 5 pomieszczeń, który zakończymy w przyszłym roku. 

7. ROBOTY STOLARSKIE:    

 plan 71 930 zł  realizacja  70 459,71 zł 

   w tym: lokale mieszkalne 47 300,10 

    lokale użytkowe  23 159,61 (brutto) 

▪ Wymieniono stolarkę okienną w pomieszczeniach wspólnych, technicznych 

i administracyjnych w budynkach: Spółdzielcza 11A, 11 B i 13,  Sienkiewicza 43A 

i 47B, Cicha 4 i 8, Grunwaldzka 5, Sadowa 2, Skłodowskiej 7, 8, 9, 10, 11 i 13, 

Sienkiewicza 33 – łącznie 91 szt. 

▪ Przebudowano naświetla i wymieniono okna w pom. administracyjnych (po 

pralniach) ostatniej kondygnacji w budynkach Spółdzielcza 11, 11A i 11B – 5 szt. 

▪ Wymieniono okno w lokalu użytkowym – Spółdzielcza 13, studiu TVKab. 

Sienkiewicza 33 i okienka piwniczne w pawilonie Sienkiewicza 45, 

▪ Wymieniono drzwi wejściowe do budynków użytkowych Kościuszki 4/6 

i Sienkiewicza 45 (od ul. Montwiłła). 

8. ROBOTY RÓŻNE:  

 plan 244 500 zł  realizacja  411 826,44 zł 

   w tym: lokale mieszkalne   79 856,81 

    lokale użytkowe  331 969,63 (brutto) 

▪ Zamontowano nasady kominowe typu szenard na przewodach spalinowych 

w budynkach: Sienkiewicza 49A (16 szt.), Kilińskiego 1 (16 szt.), Sienkiewicza 28 

(16 szt.), Kościuszki 2 (16 szt.), Kilińskiego 3 (48 szt.), Kościuszki 4/6 (64 szt.), 

▪ Zamontowano nasady kominowe typu Turbowentylator na przewodach 

kominowych wentylacyjnych lokali użytkowych i pomieszczeń socjalnych 

w budynku Sienkiewicza 45  250 – 12 szt. i  150 – 23 szt. 

▪ Zakończono remont łazienki wspólnej ogólnodostępnej w budynku użytkowym 

Kościuszki 6 – 1 piętro wraz z sąsiadującym lokalem użytkowym i korytarzem, 

▪ Wymieniono płytki podłogowe na wykładzinę w korytarzu przejściowym ostatniej 

kondygnacji budynku Sienkiewicza 29. 

▪ W holu budynku 11 Listopada 48, część użytkowa, wykonano sufit podwieszany 

ocieplony wełną mineralną oraz wykonano instalację elektryczną stałego 

oświetlenia holu, pozostałe roboty, wykonanie posadzki z gresu, wymiana płyt nad 

kanałami c.o., remont bramy będą zakończone w 2020 r. 

▪ Wykonano remont klatki schodowej (po ZUS) w budynku Sienkiewicza 45 wraz 

z holem i korytarzem. Przebudowano i wyremontowano 3 łazienki i 4 lokale 

użytkowe. 

▪ Podwyższono balustrady loggi do wys. 1,10 m w dwóch lokalach budynku 

Spółdzielcza 13. Kontynuacja w pozostałych lokalach tego budynku w 2020 r. 
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▪ Wymieniono kamery w istniejącym systemie monitoringu wokół budynku 

Sienkiewicza 45 oraz rozbudowano system o dodatkowych 5 kamer obejmujący 

także teren osiedla. 

▪ Przebudowano podesty przed klatkami schodowymi z okładziną lastrico 

na wybudowane z kostki: Kilińskiego 1, Grunwaldzka 3 i Kilińskiego 3 (kl. II i III), 

▪ Wykonano i zamontowano poręcze (zewnętrzne przy wejściu do klatki schodowej 

i wewnętrzne przy wejściu na parter i zejście do piwnicy) dla osób starszych 

i niepełnosprawnych – na ich wniosek (7 szt.), 

▪ Z funduszu remontowego nieruchomości budynkowej w budynku Sienkiewicza 29 

dofinansowano wymianę dźwigów w latach poprzednich (29.000). 

Wynik finansowy funduszu remontowego nieruchomości budynkowych Osiedla 

„Centrum” (po rozliczeniu podatku VAT)  na 31.12.2019 r. wyniósł:  

➢ fundusz remontowy n.b. mieszkalnych      (+)      864 738,84 zł 

➢ remonty elewacji budynków mieszkalnych    (-)         22 454,32 zł 

➢ fundusz remontowy n.b. użytkowych      (-)         57 633,84 zł 

 

„Plan remontów infrastruktury osiedlowej”    

1. ROBOTY DROGOWE: 

 plan 41 700 zł   realizacja 49 297,36 zł 

▪ Wykonano chodniki z kostki brukowej pomiędzy budynkami Skłodowskiej 8 i 10, 

▪ Wykonano 7 miejsc parkingowych przed budynkiem Sienkiewicza 45C, 

▪ Przebudowano i przełożono częściowo chodniki przed budynkami Kilińskiego 1, 

Kilińskiego 3 i Grunwaldzka 3. 

▪ Utwardzono tłuczniem teren przy budynku Sadowa 2.  

2. DROBNA ARCHITEKTURA:        

 plan 55 800 zł   realizacja 36 154,44 zł 

▪ Zakupiono (42 szt.) oraz zamontowano na budynkach i terenach osiedlowych wiele 

tablic informacyjnych i znaków drogowych, w tym oznaczono wszystkie drogi 

wewnętrzne wzdłuż budynków, jako „drogi pożarowe”,  

▪ Przeprowadzono drobne remonty pergoli śmietnikowych polegające na wymianie 

i uzupełnieniu siatek oraz kolanek odpływowych od rur spustowych. Powiększenia 

pergoli śmietnikowych oraz utwardzenia nawierzchni pod pojemniki przeniesiono 

do 2020 r. 

▪ Wyremontowano ogrodzenia i sprzęt zabawowy na placach zabaw (malowanie 

sprzętu zabawowego, ławek i itp.) 

▪ Zamontowano 1 stojak na rowery. 

▪ Wykonano monitoring podłączony do rejestratorów osiedlowych na terenie osiedla 

XX-lecia i Sadowa z rejestratorami zamontowanymi w budynkach Sienkiewicza 
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45C i Sadowa 4. Do systemu włączonych jest 14 kamer. Dodatkowo zainstalowano 

monitoring bramy i terenu kotłowni XX-Lecia. 

▪ Posiadamy zabezpieczone środki finansowe na zainstalowanie kamer i przyłączenie 

się do monitoringu miejskiego (7.000 zł). 

▪ Siłami własnymi wykonano i zamontowano płotki i słupki blokujące wjazd 

samochodów na tereny zielone i chodniki. 

3. ROBOTY RÓŻNE:    

 plan 122 100 zł   realizacja 110 190,86 zł 

▪ Wymieniono odcinek kanalizacji deszczowej w osiedlu Sadowa, pomiędzy 

budynkami Sadowa 4 i Grunwaldzka 4 o długości ok. 84 m.  

▪ Przygotowano wnioski na przyłącza do ZWiK i mapy do celów projektowych, na 

wykonanie dokumentacji na wykonanie przyłączy wodociągowych do celów 

nawodnienia pionów przeciwpożarowych w budynkach Sienkiewicza 27 i 33. 

▪ Zamontowano napędy z systemem PIN-SOS do 2 bram w Osiedlu Spółdzielcza, 

▪ Wycięto 11 drzew zgodnie z decyzjami oraz awaryjnie 2 jabłonie na terenie 

Os. XX-lecia i Sadowa. 

▪ Sfrezowano 5 karp na terenie Osiedla Spółdzielcza. 

▪ Nasadzono 5 grabów piramidalnych, 1 jabłoń i 1 świerk serbski na terenie 

Os. Spółdzielcza. 

▪ Łącznie nasadzono około 490 szt. krzewów ozdobnych w formie żywopłotów 

i skupin. Założonych zostało metodą siewu 780 m2 nowych trawników.  

 

 Wynik finansowy funduszu remontowego infrastruktury osiedlowej Osiedla 

„Centrum” (po rozliczeniu podatku VAT) na 31.12.2019 r. wyniósł:  

➢ fundusz remontowy infrastruktury osiedlowej     (+)  26 345,58 zł 

 

„Plan remontów dźwigów w nieruchomościach budynkowych”  

W 2014 i 2015 r. wymieniono wszystkie dźwigi osobowe, wraz z monitoringiem. 

W grudniu 2018 zakończyły spłatę wymiany dźwigów budynki Sienkiewicza 27 

i Sienkiewicza 33. Dla budynku Sienkiewicza 29 (-) 44 972,92 zł przewidywany okres 

spłaty – marzec 2021 r. 

 

Wynik finansowy funduszu remontowego dźwigów Osiedla „Centrum” 

(po  uwzględnieniu dofinansowania z funduszu remontowego nieruchomości 

budynkowej Sienkiewicza 29 w wysokości 29 000,00 zł)   na 31.12.2019 r. wyniósł:   

       (-) 42 229,26 zł 

 


