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Informacja o SOK

CO DALEJ Z KULUTRĄ?

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszka-

niowych oraz na podstawie obowiązujących  statutów,  

spółdzielnie prowadzą działalność społeczno-

kulturalną (DSK). W jej ramach organizowane są 

różnego rodzaju  zajęcia a także utrzymywane są kluby 

służące tej działalności. 

Celem działalności społeczno-kulturalnej jest 

integracja członków Spółdzielni i umożliwienie im 

korzystania z różnych form zorganizowanego 

spędzenia wolnego czasu.

Dopóki ustawodawca w latach 90-tych nie  zmienił 

przepisów, w spółdzielniach funkcjonował fundusz 

społeczno-wychowawczy, który pokrywał koszty tej 

działalności. Obciążał on gospodarkę zasobami 

mieszkaniowymi. Za merytoryczną stronę działal-

ności odpowiedzialni byli pracownicy spółdzielczego 

ośrodka kultury.

Po zmianie przepisów działalność ta zaliczana jest 

do „pozostałej działalności spółdzielni”, która jest 

objęta podatkiem dochodowym. Jedynym źródłem 

pokrycia generowanych kosztów są wpływy z części 

opłaty  stawki eksploatacyjnej i z zysku bilansowego.

W naszej spółdzielni do roku 2008 obciążenie 

stawki  eksploatacyjnej z tytułu DSK przypadające  na  

członka spółdzielni  kształtowało się średnio od 0,13 
2 2zł/m  do 0,10 zł/m   w różnych latach.

Pod wpływem krytycznych głosów oraz wniosku 

złożonego przez uczestników Walnego Zgromadzenia   

zlikwidowano opłatę eksploatacyjną na te cele.
2W stawce pozostawiono jedynie 0,01 zł/m  na pokrycie 

eksploatacji klubów osiedlowych tzw. majątku 

spółdzielni, a koszty działalności społeczno-

kulturalnej  pokrywane są z zysku bilansowego. Z tego 

powodu zdecydowano się zlecić prowadzenie tej 

działalności osobom, które do tej pory się nią 

zajmowały, ale w ramach prowadzonej przez nich 

działalności gospodarczej, co zmniejszało koszty

i ułatwiało rozliczenia.

Spółdzielnia wypracowuje zysk z działalności  

pozostałej miedzy innymi z najmu i dzierżaw oraz 

działalności Spółdzielczej Sieci Telewizji Kablowej

i Wirtualnej Sieci Komputerowej. Z roku na rok zysk 

bilansowy maleje. Wpływ na to ma rozwijająca się 

konkurencja na rynku usług telekomunikacyjnych 

oraz spadek atrakcyjności oferty w zakresie najmu 

lokali i pozostałych usług.

Przy ustalaniu planów rocznych określa się 

możliwości finansowe całej gospodarki spółdzielni

w tym także dotyczące działalności społeczno-

kulturalnej .

W sytuacji braku akceptacji członków spółdzielni 

wprowadzenia dodatkowej opłaty w stawce eksploata-

cyjnej, środki na prowadzenie działalności społeczno-

kulturalnej musiały zostać znacznie ograniczone.

Mimo, że od 2011 roku Spółdzielnia ogranicza 

koszty prowadzenia działalności społeczno-kultu-

ralnej, to w 2014 roku  aż ponad 77 % zysku 

przeznaczono na pokrycie kosztów DSK (tj. 329 tyś. 

zł.) podczas gdy w 2009 roku  przeznaczono tylko 18% 

zysku. (tj.478 tyś. zł) .

W 2015 roku pod obrady Walnego Zgromadzenia,  

na wniosek grupy członków Zarząd wprowadził 

projekt uchwały nr 23/15 w sprawie oceny wniosku 

członków spółdzielni dotyczącego wprowadzenia 

opłaty eksploatacyjnej na działalność społeczno-

kulturalną. W wyniku głosowania uchwała nie została 

przyjęta.

W związku z powyższym niezbędne jest dalsze 

ograniczenie finansowania działalności społeczno-

kulturalnej.

A. Paprocka, BS
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CO  SŁYCHAĆ  NA  OSIEDLACH

 
 

Zaległości na osiedlu Sobieskiego na  30.09.2015 r.

Spotkania informacyjne

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział 

w październikowych spotkaniach informacyjnych. Mamy 

nadzieję, że w przyszłym roku spotkania z Zarządem będą 

cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem. Dziękujemy 

za wszystkie sugestie i uwagi. 

Na prośbę mieszkańców zamieszczamy informację na 

temat wysokości zadłużeń dla poszczególnych budynków.

W przedostatniej kolumnie każdej tabeli oznaczonej jako 

“Zaległość” znajduje się łączna kwota zaległości z danego 

budynku na dzień 30 września 2015 r., zaś w ostatniej kolumnie 

- procentowa wartość zadłużenia. W drugiej kolumnie “Bilans 

otwarcia zawarto kwotę, która nie została uregulowana jeszcze 

za rok 2014 r, natomiast w trzeciej kolumnie “Naliczenia”, 

widnieje kwota środków, które powinny wpłynąć na konto 

Spółdzielni z tytułu należności od początku roku do końca 

września 2015 r.

BS

SMLW w Legionowie 
oferuje do sprzedaży miejsce postojowe nr 21

2(z aneksem o pow. 3,5 m )
położone w garażu podziemnym w budynku A

przy ul. Królowej Jadwigi 2, 
cena 25 278,04 zł brutto

Informacje:  Biuro SMLW ul. Jagiellońska 11 pok. 7
tel. 22 784-27-07
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Zaległości na osiedlu Batory na   30.09.2015 r.

Zaległości na osiedlu Młodych na  30.09.2015 r.

Zaległości na osiedlu Przylesie  na 30.09.2015 r.

Zaległości na osiedlu Jagiellońska na  30.09.2015 r.
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OGŁOSZENIA DROBNE

źAngielski – wszystkie poziomy nauczania – profesjonalnie 
501-159-539;

źBudynek gospodarczy na działce 960 m, do zamieszkania 
media lub zamienię na M2, 604-146-007;

źBudynek na działce 900 m, stan surowy otwarty ocieplony, 
wszystkie media, na czas wykończenia możliwość 
zamieszkania, tel. 604-146-007;

źEnergiczna, pogodna emerytka zaopiekuje się dziećmi lub 
osobą starszą dorywczo lub na stałe tel. 663-270-222;

źGaraż do wynajęcia przy ul. Czarneckiego i Rycerskiej. Tel. 
606-912-276;

źMłoda osoba prywatna odkupi mieszkanie z zastrzeżeniem 
dożywocia. Może być zadłużone. 665 925 655;

źNowy fotel dziecięcy rozkładany niedrogo szer. 1,40 m, dł. 
2 m - przy rozłożeniu. Tel. kom. 604 512 680, 660 120 331;

źPoszukuję do pracy do pomocy w domu i do opieki nad 
dzieckiem, na kilka godzin dziennie, tel. 603-477-248;

2
źSprzedam bezpośrednio M-3 (42,30 m ), p.9/11, do 

zamieszkania, przy ul. Ogrodowej w Legionowie. 
Wymienione podłogi, okna, łazienka i wc, kuchnia w 
zabudowie, bez balkonu z piwnicą, drzwi wejściowe 
GERDA, c. 210 000 zł. kontakt tel: 731 942 287;

2
źSprzedam działki budowlane ok. 1000 m  w miejscowości 

Stasi Las – w pobliżu Serocka. Cena do uzgodnienia, tel. 
600-231-499;

2
źSprzedam M-4, 56 m , osiedle Jagiellońska, Legionowo, 

tel. 502-824-592;

- Remonty, wykończenia 
wnętrz, glazura,

- sufity podwieszane,

- przeróbki hydrauliczne,

- gładź bezpyłowo Fleximil,

- ścianki działowe gips.

Solidnie, terminowo!

Antoni: tel. 790-432-247

2
źSprzedam, M-5 , 63,5 m  na osiedlu Sobieskiego. Telefon 

502 958 977;

źSprzedam mieszkanie M-5, 64m na 1-pietrze w niskim bloku 
tel. 501-561-839;

źSprzedam dom na Mazurach w miejscowości Rozogi. Cena 
270 tys. Tel. 600612731;

źSprzedam lub zamienię na większe mieszkanie M3 w 
Legionowie przy ul. Sowińskiego piętro 8/11. Mieszkanie 
zadbane do zamieszkania, blisko do sklepów, urzędu i 
przychodni. Tel. 504-018-613, 501-616-413;

źSprzedam wózek wielofunkcyjny Bebecar Stylo At. Kolor 
zielono-czarny stan bardzo dobry, tel. 501-744-252;

źSprzedam wózek spacerówkę składaną Chicco. Kolor 
granatowy, stan bardzo dobry, tel. 501-744-252;

źSprzedam/zamienię kawalerkę 31 mkw (11 piętro) na 
większe. Tel. 693-224-523, 695-908-521;

źUmyję okna, posprzątam mieszkanie, pomogę w zakupach, 
tel. 797-503-163;

źZamienię kawalerkę 31m na ul. Norwida na większe 2 lub 3 
pokojowe z dopłatą lub ze spłatą zadłużonego czynszu. 
Kontakt: 604503291;

źZamienię kawalerkę na 2 pokoje, mieszkanie może być do 
remontu. Tel. 644-892-413;

2
źZamienię M-2 (31 m  - I piętro) z garażem w Częstochowie 

na podobne mieszkanie w Legionowie (z widną kuchnią, 
balkonem lub loggią na I piętrze w niskim bloku) z dopłatą - 
tel. 513-715-285;

Zapraszamy do udziału

w przetargu na lokal 

mieszkalny M-3, 

os. Jagiellońska.

Więcej na stronie:

www.legionowodom.pl


