
Iława, dnia 31.10.2016r. 

 

 

ODPOWEDŹ ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” W IŁAWIE 

NA WNIOSKI JAKIE WPŁYNĘŁY DO KOMISJI WNIOSKOWEJ 

PODCZAS WALNEGRO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW W DNIU 22.06.2016R. 

 

 

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość’ w Iławie w odpowiedzi na wnioski, 

które wpłynęły do Komisji Wnioskowej podczas Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 

22.06.2016r. informuje, iż: 

 

1. Zwiększenie liczby konserwatorów - zaznaczamy, że Zarząd na bieżąco monitoruje 

pracę konserwatorów i obecnie nie widzi potrzeby zatrudniania trzeciego, czy 

kolejnego konserwatora. Podstawową zaś kwestią jest efektywne wykorzystanie 

zatrudnionych pracowników i w tym momencie Zarząd koncentruje się na tej materii.  

2. Ustawienie większej ilości stojaków na rowery na terenach osiedli - Zarząd podjął już 

działania zmierzające do ustawienia stojaków w obrębie pierwszych 10 

nieruchomości. Zaplanowane prace zostaną wykonane do końca 2016r. Na początku 

2017r. zostaną zakupione kolejne stojaki, a następnie zostanie wykonany ich montaż. 

3. Wykorzystywanie energii słonecznej - Zarząd obecnie nie planuje inwestowania w 

odnawialne źródła energii. Jednakże na bieżąco będą monitorowane możliwości jej 

wykorzystania, w szczególności energii słonecznej, w zasobach Spółdzielni. 

Oczywiście względy finansowe będą musiały być wzięte pod uwagę przy 

wykorzystaniu tego rodzaju energii. 

4. Uporządkowanie dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego - drogi wewnątrz osiedla 

Dąbrowskiego znajdują się w gestii Burmistrza Miasta Iława. Wszelkie naprawy i 

modernizacje muszą być finansowane z środków budżetu miasta. Zarząd podjął 

próbę sfinansowania modernizacji dróg ze środków Budżetu Obywatelskiego. 

Jednakże Komisja opiniująca projekt, stwierdziła, że nie ma możliwości jego realizacji, 

ponieważ związane byłoby to ze zmianą organizacji ruchu. Jako, że jedynym 

rozwiązaniem jest finansowanie modernizacji ze środków samorządu lokalnego, 

Zarząd rozpoczął działania zmierzające do uwzględnienia remontu dróg w budżecie 

Miasta Iławy. 

5. Zabezpieczenie budynku przy ul. Kościuszki 3 przed osobami bezdomnymi - budynek, 

w którym przebywają bezdomni nie jest we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„PRZYSZŁOŚĆ”. Dlatego wystąpiono do właściciela nieruchomości o jej 

zabezpieczanie, w taki sposób aby nie korzystały z niej osoby bezdomne. W miarę 

możliwości finansowych Zarząd rozważy również zamontowanie całodobowego 

monitoringu. 

6. Pomalowanie budynku Kopernika 6B z zewnątrz i wewnątrz, a także namalowanie 

koperty przed wejściem do budynku od strony sądu, zadbanie o żywopłoty i 

zabezpieczenie kominów przed kawkami  - część wymienionych wyżej zadań może 

być wykonana wyłącznie ze środków funduszu remontowego. Obecnie nieruchomość 

ma niedobór na FR. Jeżeli zostaną zgromadzone odpowiednie fundusze, wówczas 



prace wymienione wyżej będą ujęte w planie remontów. Zadania nie wymagające 

środków FR będą wykonywane sukcesywnie. 

7. Zwrócenie uwagi na jakość sprzątania na osiedlu Dąbrowskiego oraz w budynku 

Kopernika 6B - firmy sprzątające przedkładają comiesięczny harmonogram sprzątania 

wg którego jest kontrolowana jakość świadczonych usług. Ponadto przeprowadzono 

rozmowy odnośnie kształtu współpracy z firmami sprzątającymi, tak aby możliwe 

było podniesienie jakości świadczonych przez nie usług. 

8. Zorganizowanie spotkania z mieszkańcami budynku Kopernika 3 oraz dzielnicowym – 

Zarząd już rozmawiał z częścią mieszkańców. W czasie spotkania rozmawiano na 

temat problemów związanych z nieruchomością. Termin spotkania ze wszystkimi 

mieszkańcami jest przewidziany na koniec miesiąca listopada 2016. 

 

 

 

      /Zarząd Spółdzielni/ 

 

        
 

 

 


