
Szanowni Państwo, 

 

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczyna prace nad przygotowaniem planu remontów         

i inwestycji na 2016 rok. Ich najważniejszym elementem będą konsultacje z Państwem. 

To zmiana w stosunku do ubiegłych lat. Dotychczas, po przeglądzie zasobów Spółdzielni, to Rady 

Osiedla, następnie Państwo, a na koniec Zarząd wspólnie ustalali zakres prac. W tym roku kluczowe 

znaczenie przy wybieraniu najważniejszych inwestycji będzie miało Państwa zdanie. 

Jesteśmy przekonani, że to Państwo najlepiej wiedzą, jakie działania są najpotrzebniejsze w Państwa 

najbliższym otoczeniu. Zadaniem Zarządu jest te propozycje zebrać, przeanalizować i zrealizować,              

w ramach środków zgromadzonych w funduszu remontowym. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie wszystkich spraw, które wymagają interwencji 

spółdzielni – od wypalonych żarówek w klatkach schodowych, przez zniszczone ławki, zaniedbany plac 

zabaw i nierówny chodnik, po nieszczelne okna i klatki schodowe wymagające odmalowania. Fundusz 

remontowy został stworzony właśnie po to, by na takie potrzeby odpowiadać. 

Konsultacje rozpoczynają się na początku lipca i potrwają przez cały lipiec i sierpień. Ostateczna 

data zgłaszania wniosków upływa 31 sierpnia 2015 roku. 

Wnioski można zgłaszać na kilka sposobów: 

 osobiście w biurze swojej administracji, w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ulicy 

Zamkowej 42 (parter w przejściu), lub do rąk gospodarza, 

 drogą pocztową na adres swojej administracji bądź adres Pabianickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej (ulica Zamkowa 42/44), 

 drogą elektroniczną na adres mailowy swojej administracji bądź kancelarii spółdzielni. 

Po zebraniu wszystkich propozycji, zostaną one przeanalizowane i uzupełnione przez Rady Osiedla    

i trafią do Zarządu do dnia 30 września 2015 roku. Na ich podstawie Zarząd przygotuje Plan Remontowo-

Inwestycyjny i Finansowy na 2016 rok i ostatecznie przedłoży go do zaopiniowania i zatwierdzenia Radzie 

Nadzorczej w grudniu 2015 roku. 

Informację o zadaniach uwzględnionych w ramach funduszu remontowego w 2016 roku planujemy 

przekazać w naszej gazetce, która ukaże się na koniec grudnia 2015 roku lub na początku stycznia 2016 

roku. 

Już teraz proszę, by aktywnie włączyli się Państwo w konsultacje. Im więcej wiedzy uzyskamy       

od Państwa, tym lepiej dopasujemy zadania remontowe i inwestycyjne do Państwa potrzeb. 

 

  W imieniu Zarządu 

Prezes Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Wacław Przybylski 


