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Szanowni Paflstwo,

w wyniku uchwal podjgtych na ubieglorocznym Walnym Zgromadzeniu Sp6ldzielnia
zobowr1zala byLa do zaprr,estania prowadzenia we wlasnym zakresie i w obecnej formie
dziaLalnoSci kulturalno -. o Srviatowei w Domu Kulturv ..Relax".

Wyst4pilidmy w6wczas z proSb4 do Pani Prezydent Miasta tr-odzi o wynajgcie przez
Miasto pomieszczeri w D.l(. ,,Relax" po preferencyjnych stawkach i prowadzenie w nim
dziatalno lci kulturalno -. oSrriatowej .

W odpowiedzi Pan Wiceprezydent Miasta N,odzi Krzysztof Pi4tkowski zaoferowal
pomoc w wynajgciu pomiesrzczen i poprowadzeniu dzialalnoSci kulturalnej w D. K. ,,Relax",
podtrzymujqc przedstawione we wczeSniejszychrczmowach ze Sp6ldzielnrq, zairrtercsowanie
pozyskaniem na wlasnoic przez Miasto nieruchomoSci przy ul. tr-anowej 14 ( C.T. ,,Lutnia")
wt az z przyle gly m terenem.

Stanowisko Miasta, a w szazeg6lnoSci chgc pozyskania na wlasnoSi budynku, w
kt6rym dziala C.T. ,,Lutnia" wynika zfaktu braku moZliwo3ci inwestowaniaprzez Miasto w
budynki i tereny nie bgdEce jego wlasnoSci4. Pomieszczenia w budynku przy uL tr-anowej 14
s4 wynajmowane przez Miasto od 42 lat i wymagajq przeprowadzenia remont6w, kt6re
pozwolilyby rozs'zerzyd propozycj e zajEd i uatrakcyjnid ofertg kulturaln4 plac6wki.

Rada Nadzorcza i Zaruqd Sp6idzielni od pocz4tku uznaly, 2e przedstawiona
propozycja nie jest dla Sp,Sldzielni satysfakcjonuj4ca, a nieodplatne przekazanie na rzecz
Mi asta ww. nieruchomo rici no siloby znamiona nie go spodarno Sci.

Zarowno budynek, r,v kt6rym dziaNa C.T. ,,Lutnia" jak i caty przylegly teren stanowi
maj4tek Czlonk6w Sp6ldzielni, ktorzy dodatkowo w 2005r. poniesli koszty przeksztalcenia
przedmiotowego gruntu z u?ytkowania wieczystego na wlasnoSi, co przy rozpatrywaniu
omawianej sprawy nie jesrt bez znaczenia. tr-qczn4 wartoSi budynku wraz z przyleglym
terenem nale2y szacowaf neL ok. 4-5 mln, w zalelnoilci od powierzchni terenu, kt6ry zostalby
przekazany Miastu.

Ponadto pewna czgS0 pomieszczeri w tym budynku wynajmowana jest od 2000r. przez
dzialajqce na Osiedlu Stowarzyszenie Telewizji Kablowej ,,TEOSAT", kt6re r6wniez
powstalo z inicjatyv,ry i zer Srodk6w naszych Czlonk6w. W chwili obecnej podmiot ten
posiada znaczrry maj4tek w' postaci zamontowanych urzEdzen zapewniaj4cych dostarczanie
sygnalu telewizyjnego i intornetowego do wielu lokali mieszkalnych na naszym osiedlu. W
trakcie trwania umowy najmu Podmiot ten poczynil r6wnie2 znaczne naklady, ktore
przyczynily sig do poprawy' estetyki pomieszczef w budynku przy 'tl. tr-anowej 14, w tym:
wymienil drzwi wejSciowe, okna w pomieszczeniach nr 20, 14, ll, I0, 9, 7 oraz w czgsci
korfiarua od strony patio, p<>LoLyl plytki w czgSci korytarza, zakupiN centralg alarmow4, kt6r4
udostgpnia C.T. ,,Lutnia" w ramach monitoringu, zainstalowai kurtyny powietrzne nad
drzwiami wejSciowymi do budynku.
Ewentualna koniecznoSc r<>zwia;zania umowy najmu ze Stowarzyszeniem. w przypadku
przekazywania budynku na rzecz Miasta, moglaby doprowadzi(, do zakloceh i utrudnieri w
dostawie ustug Swiadczonych mieszkaflcom.

Pragniemy podkre6lii, 2e Sp6ldzielnia od lat wsp6trpracowala z Miastem w ramach
rozwoju kultury na terenie naszych osiedli - wynajmowala i nadal wynajmuje lokale
przeznaczone na ten cel po preferencyjnych stawkach. W ramach moZliwoSci finansowych
starala sig r6wnie2 przeprowadzac ntezbgdne prace remontowe, w tym r6wniez w budynku
przy ul. tr-anowej 14, jakrnerprzyleglym terenie.

Sp6fdzielnia Mieszkaniowa TEOFIL6W



Z pewnym rozezarowaniem przyjgliSmy przedstawiony r6wniez przez Pana
Wiceprezydenta Miasta \-,odzi Krzysztofa Pi4tkowskiego plan reorganizacji prowadzonych
przez Miasto plac6wek kulturalnych i oSwiatowych na terenie Sp6ldzielni, a w tym plan
ewentualnego przeniesienia. C.T. ,,Lutnia" z ul. tr-anowej do budynku obecnego gimnazjum
nr 7 przy ul. Rojnej, kt6ry l,Edzie rozpatrywany przez Miasto w przypadku odmownej decy4i
Sp 6ldzielni w sprawi e pr zek:azarria naszej ni eruchomo S ci.

Organy Sp6ldzielni podchodzq ze zrozumieniem do problemu przed jakim staje
Miasto nie mog4c inwestowad w budynek przy ul, tr anowej 14, kt6ry nalezy do Sp6ldzielni,
co ograniczarozw6j istniejqcej tam plac6wki.
Niemniej jednak Rada l tradzorcza i Zaruqd Sp6ldzielni musz4 dba1 o racjonalne
rczwiqzywanie wszelkich problem6w, a przede wszystkim odpowiedzialne zarz4dzanie
maj4tkiem naszych Czlonk6w. Dlatego wskazana znaczna dysproporcja pomigdzy kosztem
jaki musialaby poniesi Sp6tdzielnia, w zamian za przejgcie przez Miasto prowadzenia
dzialalnoSci kulturalnej w D.K. ,,Relax", nie pozwolila nam dotychczas odniesd sig
pozytyr,vnie do zLoAonej propozycji, co zostalo zawarte w odpowiedzi skierowanej do Miasta.

Staraj4c sig jednak sprostad oczekiwaniom jak najszerszej grupy mieszkaric6w
bezpoSrednio korzystaj4cych z oferty dom6w kultury dziahqqcych na naszych osiedlach oraz
bior4c pod uwagg fakt, 2e to Paristwo jako Czlonkowie Sp6ldzielnijeste6cie wlaScicielami
opisywanej nieruchomoSci, czuliSmy sig zobowi4zani do przedstawienia Paristwu zLoaonej
przez Miasto oferty i ewentualnych konsekwencji jej nieprzyjgcia.

Niniejsz4 informacjg przedstawiamy Paristwu nieco wczeSniej, a nie na samym
Walnym Zgromadzeniu, ab;rScie mieli Paristwo chwilg czasunaprzemy6lenie tego tematu, co
pozwoli Paristwu podj4i odpowiedzialn4 decyzjg w tej sprawie.

To bowiem Paristwo - Czlonkowie Sp6ldzielni stanowicie najwyaszy jej organ jakim
jest Walne Zgromadzenie, do kt6rego kompetencji nale?y wydanie zgody na zbycie
nieruchomoSci Sp6idzielni, a tym samym WruZenie ostatecznego stanowiska w powylszym
temacie.

Zwytazami szacunku

'Bo rrl6wi


