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Jako p.o. Prezesa Spoidzielni Mieszkaniowej „Jednosc" czuj? si? w obowi^zku przedstawic Panstwu 
krotkie podsumowanie przeprowadzonych przeze mnie prac i dzialan w 2014r. 

Zaczynaĵ c swojq prac§ w iutym 2014r. przedstawilem plan dzialan maj^cych na celu popraw? 
sytuacji finansowej w naszej Spoidzielni. Stwierdzam, ze prawie wszystkie zalozenia zostaly 
zrealizowane. 

Przyjmuj^c w zarz^dzanie nasẑ  Spoidzielni? wiedzialem z jakimi trudnosciami b̂ d̂  %i% borykal 
a przeprowadzone przeze mnie dzialania przysporzyly mi zarowno zwolennikow jak i zagorzalych 
przeciwnikow, ktorzy bardzo zadufani w sobie. 

Na pocz t̂ku swojej dzialalnosci dokonatem sporo zmian kadrowo - piacowych adekwatnie do ilosci 
obslugiwanych przez Spoidzielni^ nieruchomosci. 
Zaczynaĵ c swoje dzialania, w kasie Spoidzielni bylo 345 tys. co nie wystarczylo na 1 miesî c oplaty za 
centralne ogrzewanie , oraz mielismy ok. 7 mln dhigu w kasie Spol.. 

Moje wynagrodzenie przynioslo Spoidzielni w 2014r. oszczfdnosci na poziomie 66 tys. w stosunku do 
wynagrodzenia, jakie pobieral wczesniejszy Prezes Zarz^du Spol. 

Obecnie pelni? funkcj? Prezesa Spoidzielni, jak rowniez dodatkowo wykonuj? obowî zki kierownika 
technicznego i zaopatrzeniowca, co zwiffcsza oszczfdnosci Spoidzielni na kosztach osobowych. 
Dokonalem analizy poszczegolnych umow i dokonaiem ich optymalizacji co przynioslo kolejne 
oszczfdnosci na rzecz Spoidzielni. 

Wprowadzone przeze mnie zmiany , oraz bardzo cifzka praca wszystkich pracownikow Spoidzielni i 
zatwierdzenie strat na W.Z. pozwolila na zgromadzenie na koncie Spoidzielni ok. 4.miliony zl , co 
zmniejszylo dlug do 3.5miliona zl, ktory do konca 2014r. zostal splacony i mam nadziejf , ze 
zostanie zatwierdzony na W- Zgromadzeniu w czerwcu 2015 r.. 

Zarzadzilem wykonanie niezbednych prac: l)dokonczylem wymian? starych lamp zewn?trznych na 
LED; 2) wymiana zardzewialych grzejnikow co. na oszczfdnosciowe (10 blokow); 3) wymiana 25 
pionow w. z. - w . 0 . ; 4) wykonanie dojazdow do blokow (4 szt); 5) wykonanie chodnikow do blokow 
(3szt); 6) naprawa dachow w budynkach (3 szt); 7) przycinka drzew za kwotf 15.5 tys.zl (w 2013r. byl 
to koszt na poziomie 136.tys. zl); 8) Wydzielenie z umowy z firm^ Gazkor zakresu prac 
konserwatorskich branzy budowlanej i przekazanie ich do dwoch nowo zatrudnionych pracownikow 
w Spoidzielni , daly nam mieszkancom oszczfdnosci na poziomie 6.tys. zl miesifcznie. 

Podsumowuĵ c dzialania mogf powiedziec, ze w roku 2014r. poprzez cifzk^ pracf i zaangazowanie 
Pracownikow jak rowniez przyjaznych mi mieszkancow Spoidzielni, udalo Nam sif wypracowac 
oszczfdnosc wwysokosci ok. 946.252,00 zl. 

Bior^c pod uwagf powyzsze chciatbym Panstwu podzifkowac za zaufanie i wsparcie jakim mnie 
obdarzyliscie przekazuj^c w zarz^dzanie Spoldzielnif. 
Jednoczesnie pragnf podzifkowac mieszkancom za terminowe wplaty czynszowe. 
W przypadku osob posiadaĵ cych zalfglosci czynszowe zapraszam do rozmow w celu wypracowania 
i podpisania stosownej ugody, co pozwoli na uniknifcie skierowania spraw windykacyjnych na drogf 
ŝ dow .̂ 
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