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Za nami Walne Zgromadzenie
Tegoroczne Walne Zgromadzenie za nami.  

W tym roku przyniosło wiele zmian. Zarząd Spół-
dzielni reprezentował Prezes SM Ostrobramska 
Dariusz Kujawa, sprawujący swoją funkcję od  
1 czerwca 2018r. i Członek Zarządu Spółdzielni 
Jolanta Zielińska.

Rada Nadzorcza kadencji 2015-2018 złożyła 
sprawozdanie ze swojej działalności, podsumo-
wując miniony okres.  Wszystkie materiały, w tym 
sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Za-
rządu i podsumowujące rok informacje finansowe 
były dostępne dla Członków Spółdzielni przed Ze-
braniem w siedzibie naszej Administracji i są tam 
dostępne nadal, w godzinach przyjęć interesantów

Nowa inwestycja na obrzeżach naszych tere-
nów - planowany hotel przy ul. Grochowskiej - 
wzbudzała i nadal wzbudza żywe zainteresowanie, 
zwłaszcza osób mieszkających w Nieruchomości 
III. Warto wspomnieć, że już po Walnym odbyło 
się spotkanie dyskusyjne z przedstawicielami In-
westora, który okazał spore zrozumienie i elastycz-
ność, co wpłynęło na zmianę przez niego wstęp-
nych, niezadowalających nas planów budowy 
hotelu i zagospodarowania jego bezpośredniego 
otoczenia. Zabiegamy też o spotkanie trójstronne, 
z naszymi Mieszkańcami, przedstawicielem Inwe-
stora i władzami Pragi Południe. Poinformujemy 
Państwa, gdy Dzielnica określi termin i miejsce..

Podczas Zebrania przystąpiono też do wyboru 
nowego składu Rady Nadzorczej na lata 2018-
2021. Skład Rady i podział obowiązków pomię-
dzy jej Członków umieszczamy w dalszej części 
numeru.
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S p ó ł d z i e l n i a  M i e s z k a n i o w a

w Y d A N I E  s p E C J A L N E

Stało się tradycją, że w naszym Biuletynie in-
formujemy Państwa o najciekawszych inicjaty-
wach i działaniach podejmowanych przez Radę 
Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni. Analizując 
możliwości dalszego rozwoju oraz poszukując 
dodatkowych dochodów, które pomogłyby nam 
na przykład przyspieszyć przeprowadzenie re-
montów, podjęliśmy nowe wyzwanie. Rada 
Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni podjęły de-
cyzję o rozpatrzeniu możliwości wykorzystania 
pod względem inwestycyjnym jedynej możli-
wej do zabudowy w granicach osiedla Ostro-

bramska działki gruntu 6/10 z obrębu 3-05-18 
(zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego rejonu ul. Za-
mienieckiej – uchwała nr XLIII/1341/2008 Rady 
m.st. Warszawy z dnia 13 listopada 2008).

Decyzją Rady Nadzorczej, tj. Uchwałą nr 11 
z dnia 29.06.2020 r., Zarząd Spółdzielni został 
zobowiązany do podjęcia działań w tym za-
kresie. Pragniemy przypomnieć, że stosowna 
Uchwała została też przedstawiona naszym 
mieszkańcom podczas ostatniego Walnego 
Zgromadzenia Członków. Za jej realizacją wy-
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W październiku czekamy na ogłoszenie wyników 
konkursu na najpiękniej ukwiecone balkony i ogródki 
„Ostrobramskiej:. Jak zawsze, będzie ono połączone 
z miłym, sąsiedzkim spotkaniem w Klubie Relax. 
O terminie poinformujemy na tablicach ogłoszenio-
wych Klubu i w siedzibie Spółdzielni, ale serdecznie 
zapraszamy już dzisiaj.
Do zobaczenia!

Karmisz ptaki?Konkurs - rozstrzygnięcie
Nie karm chlebem! To wbrew obiegowym opiniom 
bardzo szkodliwe dla ptasich żołądków, podobnie, 
jak wyrzucane na trawnik paskudne resztki z obiadu, 
stanowiące dowód na bezmyślność i całkowity brak 
kultury.
O ile w lecie najważniejsze było pojenie ptaków  
i udostępnianie im pojemników ze świeżą wodą,  
o tyle zimą mile widziane są wszelkie ziarna, suro-
we marchewki czy jabłka. Specjalne kule - karma dla 
ptaków, dostępne także w wielu supermarketach, to 
wydatek rzędu 2-5 złotych i gwarancja prawdziwej 
pomocy, korzystnej dla skrzydlatej braci.

Budżet Partycypacyjny - tak niewiele brakło
Tym razem w Budżecie Partycypa-
cyjnym walczyliśmy ze zmiennym 
szczęściem. 
Zabrakło tyko 10 głosów, by sfi-
nansowano nam (w kwocie234.500 
zł) otwarte boisko przy budynkach 
Łukowska 3/5/7 i 9 (autorzy: Mar-
cin Kluś i Dariusz Kujawa). Cho-
dzi o 
wyremontowanie części starego, 
asfaltowego boiska ( 600 m2 tj. 
30x20 m). 
Nowoczesne boisko miało mieć 
nawierzchnię poliuretanową i wy-
posażenie do gry w piłkę nożną, 
siatkówkę, koszykówkę i tenisa 
ziemnego. Projekt zyskał 511 gło-

sów, a następny, już zwycięski, 
miał 521. Cóż, będziemy walczyć 
w kolejnej edycji - liczymy na 
Państwa, ponieważ ta inwestycja 
wpłynie znakomicie na funkcjo-
nalność i estetykę obiektu, bez 
kosztów, które musieliby ponosić 
Spółdzielcy.
Więcej szczęścia w głosowaniu 
miały inne nasze projekty, w tym 
autorstwa Dariusza Kujawy: bu-
dowa oświetlenia nad nowo po-
wstałym przejściem pieszo-rowe-
rowym, na wysokości pawilonów 
handlowych przy ulicy Łukowskiej 
7 na kwotę 40.000,00 zł, zorgani-
zowanie 45 godzin zajęć z instruk-

torem na siłowniach plenerowych 
w naszej dzielnicy, rotacyjnie na 
kolejnych siłowniach plenerowych 
na terenie dzielnicy Praga-Połu-
dnie (10.200,00 zł), oraz projek-
ty Anny Oleksiak: umieszczenie 
3 tablic informujących o historii 
powstania pomnika w Parku Zni-
cza poświęconego ofiarom barba-
rzyństwa hitlerowskiego II wojny 
światowej (7.500,00 zł) i uszycie 
strojów estradowych dla Chó-
ru Witolin składającego się z 18 
osób, koncertującego na terenie 
całej stolicy (5.400,00 zł).
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powiedziała się większość obecnych na Zebra-
niu Członków Spółdzielni (Uchwała Walnego 
Zgromadzenia nr 7 z dnia 30.09.2020).

W przeprowadzonym na początku stycznia 
2021 r. konkursie, dotyczącym budowy bu-
dynku mieszkalnego z lokalami usługowymi, 
zwracaliśmy szczególną uwagę na zagwa-
rantowanie Spółdzielni przez uczestników 
bezpieczeństwa prawnego i finansowego 
przez cały okres inwestycji, bez konieczności 
angażowania środków własnych SM „Ostro-
bramska”, możliwość zrealizowania budowy 
w systemie Generalnego Realizatora Inwe-
stycji (GRI), doświadczenie uczestnika kon-
kursu w ramach inwestycji prowadzonych we 
współpracy z innymi spółdzielniami mieszka-
niowymi oraz propozycje rozliczenia inwesty-
cji w formie przekazania naszej Spółdzielni 
lokali usługowych. 

Po dokładnej analizie, w ramach konkursu 
ofert, do współpracy w zakresie inwestycji wy-
brano Firmę PROFBUD, która przedstawiła 
Spółdzielni najkorzystniejszą ofertę. 

PROFBUD to firma deweloperska z polskim 
kapitałem, która w systemie GRI we współpra-
cy z warszawskimi spółdzielniami mieszkanio-
wymi zrealizowała m.in. następujące inwesty-
cje: Osiedle Stella na Bemowie (Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Rozłogi”), Yugo oraz Haven 
House na Gocławiu (Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Gocław Lotnisko”), Osiedle Ligia w Ursusie 
(Społdzielnia Mieszkaniowa „Ursus”), Zakątek 
Cybisa na Ursynowie oraz Osiedle Primo zlo-
kalizowane w Nowym Centrum Łodzi. Wysoka 
jakość realizacji zaowocowała przyznaniem fir-
mie wielu wyróżnień, m.in. „Jakość Roku 2014” 
dla Osiedla Eskadra, Znaków European Pro-
perty Awards za projekt Biura Sprzedaży na 
Bemowie oraz projekt mieszkania pokazowe-

go w inwestycji Awangarda, tytuł Dewelopera 
Roku w latach 2016, 2017 i 2018 za całokształt 
działań, European Quality Certificate za Osie-
dle Awangarda, a także tytuł Orła Nierucho-
mości 2019 za najlepszą jakość oferowanych 
usług. Firma należy do Polskiego Związku Firm 
Deweloperskich.

Rada Nadzorcza, jako czynny obserwator 
bieżących wydarzeń, Uchwałą nr 30 z dnia 
28.06.2021 r. określiła warunki graniczne, jakie 
powinny zostać spełnione przed podpisaniem 
Umowy z Generalnym Realizatorem Inwestycji 
tj. Firmą PROFBUD.

Wszystkie te wymagania, dzięki długim 
i konsekwentnym negocjacjom z udziałem ob-
sługi prawnej każdej ze stron, zostały zawarte 
w umowie z dnia 14.07.2021 r.

Generalny Realizator Inwestycji (GRI) zo-
bowiązany został do zaprojektowania, budo-
wy i oddania do użytku budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego z usługami, garażami pod-
ziemnymi, infrastrukturą komunikacyjną i tech-
niczną oraz do zorganizowania obsługi proce-
su sprzedaży lokali osobom trzecim, a także 
został uprawniony do zawierania w imieniu 
Spółdzielni umów o wybudowanie lokali i prze-
niesienie ich własności na kupujących. Ponad-
to GRI ponosić będzie we własnym zakresie 
koszty realizacji inwestycji oraz zorganizowa-
nia i obsługi sprzedaży lokali. 

Wynagrodzeniem Spółdzielni za umożliwie-
nie zrealizowania inwestycji przez GRI stano-
wić będą lokale użytkowe o pow. nie mniejszej 
niż 900 m², które w przyszłości będą zwiększać 
zysk Spółdzielni w ramach działalności gospo-
darczej a tym samym zwiększać wynik nad-
wyżki bilansowej, o podziale której rokrocznie 
decyduje Walne Zgromadzenie przeznaczając 
środki na fundusz remontowy.
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Inwestycja nie zakłóci harmonii Osiedla, po-
wstanie na uboczu, nie powinna więc spowo-
dować uciążliwości dla Mieszkańców. Ponadto 
tego rodzaju działanie (zaangażowanie Spół-
dzielni w proces inwestycyjny) znajdzie ko-
rzystne odbicie w naliczeniach podatkowych 
dla SM „Ostrobramska”. 

Podsumowując, inwestycja której nadano 
nazwę Symbio City, zlokalizowana przy ul. 
Ostrobramskiej, oferować będzie wyraźnie 
rozdzielone części mieszkaniowe i inwestycyj-
ne, połączone z funkcjonalnie zaprojektowany-
mi częściami wspólnymi. Wszystko to stworzy 
spójną całość architektoniczną. 

Ośmiopiętrowy budynek składać się będzie 
z lokali użytkowych przeznaczonych dla na-
szej Spółdzielni o pow. ok. 900 m2, 131 lokali 
w tym: 52 mieszkań o metrażach od 47 m2 do 
150 m², 79 lokali inwestycyjno-mieszkalnych 
o pow. od 30 do 40 m2 oraz dwupoziomowe-
go garażu podziemnego. Dodatkowe miejsca 
postojowe wybudowane zostaną od strony 
ul. Witolińskiej, czyli między nową inwestycją 
a Aura Sky. 

Firma PROFBUD przygotowała specjalną 
ofertę cenową dla członków naszej Spółdzielni 
i ogłosiła przedsprzedaż promocyjną obowią-
zującą do 15.04.2022 r. 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 605 606 606 i w Biurze 
Sprzedaży SYMBIO CITY przy ul. Bora Komo-
rowskiego 39 A, 03-982 Warszawa.

Do tej pory SM „Ostrobramska” nie prowa-
dziła działalności inwestycyjnej. Dla Zarządu, 
Rady Nadzorczej i wszystkich pracowników 
będzie to duże wyzwanie, jednak podejmujemy 
je mając na uwadze realne korzyści finanso-
we, jakie uzyskamy dla Spółdzielni z wynajmu 
lokali użytkowych i jej dalszy rozwój. Liczymy 
na zrozumienie ze strony mieszkańców bu-
dynków Ostrobramska 78 i Łukowska 3, którzy 
w początkowej fazie będą narażeni na niedo-
godności związane z pracami budowlanymi. 
Zieleń zostanie zrewitalizowana i wzbogacona 
o nowe nasadzenia przy budynku Ostrobram-
ska 78, a zakończenie inwestycji przewidziano 
do końca grudnia 2023 r.




