
ponieważ pomoc PFRON jest komplementarna z instrumentem pożyczkowym
Banku Gospodarstwa Krajowego. Uzyskaliśmy pożyczkę w kwocie 60.268,00 zł z
oprocentowaniem  0,15%  w  skali  roku  i  umorzeniem  40%  tj.  24.107,20  zł  ,
pozostałą kwotę tj. 36.160,80 zł spłacimy w trzech ratach tj. listopad, grudzień
2022 i styczeń 2023 r.

To jest koszt, który poniesie Spółdzielnia a uzyskaną pomoc ( PFRON + BGK )
wyniesie 97.768,48 zł.

Wykonawcą  robót  była  firma  AND-BUD  ze  Starachowic,  która  zrealizowała
roboty w terminie solidnie i jakościowo bardzo dobrze.

Zarząd  Spółdzielni  dbając  o  finanse  Spółdzielni  wykorzystuje  programy
umożliwiające uzyskanie dodatkowych środków finansowych zewnętrznych na
realizację projektów z programów rządowych oszczędzając środki mieszkańców.

Zarząd Spółdzielni

Nagroda PFRON dla Spółdzielni.

Spółdzielnia została nagrodzona w VII  konkursie „Świętokrzyscy Burzyciele
Barier im. Anny Sowy” 2022 r. w kategorii „Łatwy Dostęp” organizowanym
przez PFRON oddział  świętokrzyski  w Kielcach. Nagrodę w dniu 5 grudnia
2022 r.  w Wojewódzkim Domu Kultury odebrali  Prezes Zarządu Stanisław
Bzymek i Członek Zarządu Andrzej Sierpiński. Wręczenia nagrody dokonali
Andrzej  Michalski  Dyrektor  oddziału  świętokrzyskiego  PFRON  oraz
Przewodniczący  Kapituły  Konkursu  Krzysztof  Słoń  Senator  R.P.  Nagrodę
stanowi statuetka wykonana z brązu z napisem „ Świętokrzyscy Burzyciele
Barier”.  Nagroda  jest  wynikiem  angażowania  się  Spółdzielni  w  pomoc
osobom  niepełnosprawnym  w  likwidacji  barier  architektonicznych  w
budynkach  spółdzielczych  takich  jak:  wykonanie  podjazdu  przy  budynku
Wysockiego  8,  wymiana  barierek  i  poręczy  przy  schodach  zewnętrznych,
wymiana drzwi wejściowych do budynków na półautomatyczne i wymiana
wind  z  przystosowaniem  dla  osób  niepełnosprawnych.  Programy  w  tym
zakresie były współfinansowane ze środków PFRON.

Zarząd Spółdzielni

Informacja Prezesa Zarządu SML-W „Wanacja” dla mieszkańców

Informuję, że przechodzę na emeryturę

Z dniem 31 grudnia 2022 r po 57 latach pracy ogółem i 54 latach służby dla
idei  spółdzielczej  i  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko-Własnościowej
„Wanacja”  w Starachowicach,  kończę 40 lat  pracy  na stanowisku Prezesa
Zarządu.

Trochę historii

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  Lokatorsko-Własnościowa  „Wanacja”
w  Starachowicach  została  powołana  na  zebraniu  Założycieli  w  dniu
26.05.1981 r. a zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach 6 sierpnia
1981 r. Wśród ponad 30 założycieli była również moja osoba. Od powstania
Spółdzielni pełniłem obowiązki Z-cy Prezesa Zarządu a 21 kwietnia 1982 r.
Rada  Nadzorcza  powierzyła  mi  obowiązki  Prezesa  Zarządu.  Spółdzielnia
została  powołana  na  bazie  budowanego  przez  SSM  osiedla  domków
jednorodzinnych  „Wanacja”  i  Zakładu  Budowy  Domów  Jednorodzinnych
(  podział  SSM)  do  realizacji  dodatkowego  budownictwa  mieszkaniowego
wielorodzinnego i jednorodzinnego. Podstawą do realizacji takiego pomysłu
była „Fabryka domów” oraz własny Zakład Budowlany zatrudniający blisko
800  osób  ogółem.  Fabryka  domów  posiadała  zdolność  do  produkcji


