
      Toruń, marzec 2017 r. 

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  Z  DZIAŁALNOŚCI 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „RUBINKOWO” 

ZA  2016 ROK. 

 

 Spółdzielnia  Mieszkaniowa  „Rubinkowo”  uzyskała   pierwszy  wpis  do  rejestru  sądowego  

17 stycznia 1978 roku – nr ARS  284. W dniu 10 stycznia 2002 roku Spółdzielnia została wpisana 

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000079086. 

 Podstawowym przedmiotem działalności Spółdzielni jest zarządzanie nieruchomościami 

stanowiącymi mienie Spółdzielni i osób fizycznych. 

Siedziba Spółdzielni znajduje się w Toruniu  przy ulicy Dziewulskiego 12.      

Średnie zatrudnienie w Spółdzielni w przeliczeniu na  etaty wyniosło w 2016 roku  98,4 etatów. 

 Rada Nadzorcza Spółdzielni składa się z 11 członków, którzy zostali wybrani na kadencję 

2014-2017 przez Walne Zgromadzenie w czerwcu 2014 roku. W trakcie 2016 roku zmarł jeden z jej 

członków, zatem aktualnie rada liczy 10 członków.  

Zarząd Spółdzielni składa  się z trzech osób: 

-  Zdzisław Zakrzewski - Prezes Zarządu  

-  Włodzimierz Fidos    -  z-ca Prezesa Zarządu ds. technicznych 

-  Maciej Uciński          -  z-ca Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych  

 Spółdzielnia podlega corocznemu badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego 

rewidenta. Za 2016 rok badanie sprawozdania przeprowadza  podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych – ABBA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

 

Według stanu na koniec 2016 roku, Spółdzielnia posiada w swych zasobach 127 budynków 

mieszkalnych, w których znajdują się 9.304  lokale mieszkalne zarządzane przez Spółdzielnię 

będące jej własnością lub stanowiące odrębną własność o  powierzchni użytkowej 448.434 m2.  

Status lokali mieszkalnych jest następujący: 

-  z własnościowym spółdzielczym prawem do lokalu ….  5 723 

-  wyodrębniona własność  ………………………………  3 370 

-  z lokatorskim spółdzielczym prawem do lokalu ………    164  

-  najem  ………………………………………………….     47 
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W spółdzielczych zasobach funkcjonują również  243 lokale użytkowe (w tym 17 odrębna 

własność) o łącznej powierzchni użytkowej  26.447  m2 oraz  62 garaże, w tym 44 z odrębną 

własnością o łącznej powierzchni 1.100 m2. 

 

W związku z wprowadzonym (w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych) 

opodatkowaniem części dochodów spółdzielni mieszkaniowych, stosowany w SM „Rubinkowo” 

układ ewidencyjny przychodów i kosztów umożliwia prowadzenie równoległych ewidencji dla 

dwóch zasadniczych grup podatkowych tzn. gospodarki zasobami mieszkaniowymi  (GZM) – 

zwolnionej z podatku dochodowego oraz pozostałej działalności (gospodarczej) – opodatkowanej. 

 

Podstawowe dane z bilansu Spółdzielni za 2016 rok. 

 

Suma bilansowa na 31.12.2016 roku wyniosła           208.944 tys. zł 

Główne pozycje Aktywów to: 

I.  Aktywa trwałe                                                          193.516 tys. zł     w tym:  

1. wartości niematerialne i prawne                                    0 tys. zł 

2. rzeczowe aktywa trwałe                                      186.081 tys. zł 

3. należności długoterminowe                                    2.448 tys. zł 

4. inwestycje długoterminowe                                    4.987 tys. zł 

II. Aktywa obrotowe                                                       15.428 tys. zł     w tym: 

    1.   zapasy       1 tys. zł 

    2.   należności krótkoterminowe                                   1.760 tys. zł 

    3.   inwestycje krótkoterminowe                         10.885 tys. zł 

    4.   krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe      2.782 tys. zł 

 

Główne pozycje Pasywów to: 

I.  Fundusz własny                                                        200.954 tys. zł     w tym:   

1. fundusz podstawowy                                             61.325 tys. zł 

2.   fundusz zasobowy                              135.906 tys. zł 

1. fundusz z aktualizacji wyceny                                      35 tys. zł 

2. zysk netto             3.688 tys. zł   

II.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                 7.991 tys. zł       w tym: 

    1.   zobowiązania długoterminowe (kredyt)                  2.342 tys. zł 

    2.   zobowiązania krótkoterm. i fund.specjalne             5.344 tys. zł 
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Przychody ogółem Spółdzielni wyniosły w 2016 roku  53.954.167 zł  co przy kosztach w 

wysokości 51.984.162 zł daje wynik na działalności Spółdzielni  w wysokości 1.970.005 zł.  

Na wynik ten składa się:  

I. wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (GZM)       (- 2.598.330 zł) 

1.   wynik na  lokalach mieszkalnych                               (- 2.600.625 zł) 

2.   wynik na garażach                85 zł 

3.   wynik na pozost. przych. i koszt. operacyjn. dotyczących GZM        (-  118.174 zł) 

4.   wynik na przych.  i kosztach finansowych dotyczących GZM                120.384 zł 

 

II. wynik na działalności gospodarczej  ogółem              4.568.335 zł 

1.   wynik na  lokalach użytkowych w najmie, reklamach ...           4.187.347 zł 

2.   wynik na lokalach użytkowych własnościowych                        (- 45.738 zł) 

3.   wynik na pozost. przych. i koszt. operac. dotycz. pozost. działaln.        372.651 zł 

4.   wynik na przych.  i kosztach finans. dotycz. pozost. działaln.              231.482 zł 

5.   wynik na działalności  społeczno – kulturalnej                                    (-177.406 zł) 
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Dla oceny działalności Spółdzielni oraz jej sytuacji finansowej  mogą być pomocne przedstawione 

poniżej wskaźniki ekonomiczno – finansowe. 

 

        2015 rok   2016 rok 

                    

1.   Wskaźnik  płynności I  (bieżącej)                 

  aktywa obrotowe ogółem     13 891      
2,70 

  15 428      
2,89 

  zobowiązania bieżące krótkoterminowe      5 152        5 344      

2.   Wskaźnik  płynności III  (szybkiej                 

  inwestycje krótkoterminowe     9 459      
1,84 

  10 885      
2,04 

  zobowiązania bieżące krótkoterminowe       5 152        5 344      

3.   Wskaźnik  pokrycia majątku kapitałami                  

  kapitał własny     202 378      
96,4% 

  200 954      
96,2% 

  aktywa ogółem     209 988        208 944      

4.   Wskaźnik  wyposażenia w środki trwałe                 

  aktywa trwałe     196 097      
93,4% 

  193 516      
92,6% 

  aktywa ogółem     209 988        208 944      

5.   Samofinansowanie majątku trwałego                 

  kapitał własny     202 378      
103,2% 

  200 954      
103,8% 

  aktywa trwałe     196 097        193 516      

6.   Stopa zadłużenia (poziom zadłużenia)                 

  zobowiązania bieżące krótkotermin.       5 152      
2,5% 

  5 344      
2,6% 

  pasywa ogółem     209 988        208 944      

7.  Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego                 

  zobowiązania bieżące krótkoterminowe     5 152      
2,5% 

  5 344      
2,7% 

  kapitał własny     202 378        200 954      

8.   Szybkość obrotu należności                 

  należności z tyt. dostaw i usług  
x 365 

dni 

  1 329      9,3   1 547      10,7 

  przychód netto ze sprzedaży prod. i usł.   51 896      dni   52 779      dni 

9.  Szybkość spłaty zobowiązań                 

  zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
x 365 

dni 

  3 213      22,6   2 940      20,3 

  przychód netto ze sprzedaży prod. i usł.   51 896      dni   52 779      dni 

10.   Rentowność sprzedaży                 

  wynik finansowy netto (nadwyżka)     3 459      
6,7% 

  3 688      
7,0% 

  przychód netto ze sprzedaży prod. i usł.     51 896        52 779      

11.   Rentowność majątku                 

  wynik finansowy netto    
 3 459    

 1,6%  
3 688    

 1,8% 
  aktywa ogółem     209 988        208 944      
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Przychody uzyskane z eksploatacji podstawowej lokali mieszkalnych wyniosły 6.728.784 zł 

i są wyższe od  przychodów 2015 roku o 51.870 zł. Wynik na eksploatacji podstawowej  

w lokalach mieszkalnych jest ujemny i wynosi (- 2.849.345 zł). 

Wynik ten jest konsekwencją niepodwyższania od 1.02.2002 roku opłat zależnych od SM 

"Rubinkowo"  obciążających  członków tj. głównie opłaty eksploatacyjnej ale także i remontowej. 

   Nierozliczająca się woda ogółem w wymiarze wartościowym ukształtowała się w 2016 roku 

na poziomie 304.292 zł. Woda i opłaty związane z jej zużyciem stanowią przedmiot stałego 

analizowania przez służby Spółdzielni. Podjęte działania w kierunku poprawy bilansu wodnego 

przyniosły w dłuższym horyzoncie czasowym wymierne efekty i to w wartościach bezwzględnych 

bowiem w 2004 roku niedobór wynosił 866.908 zł natomiast w 2016 roku 304.292 zł mimo, że w 

latach 2004-2016 cena wody wzrosła ponad dwukrotnie. Uwzględniając zatem zmiany cen wody 

niedobór zmalał w tym okresie  5 krotnie. Największy wpływ na to miało przekazanie Toruńskim 

Wodociągom hydroforni  i wprowadzenie rozliczeń na podstawie wodomierzy budynkowych.        

W ujęciu ilościowym niedobór utrzymuje się od pięciu lat na zbliżonym poziomie i oscyluje wokół 

6 - 8% wody wykazanej przez wodomierze Toruńskich Wodociągów.  

Koszty wywozu nieczystości stałych wyniosły 2.667.989 zł i były niższe w stosunku do roku 

poprzedniego o ok. 35 tys. zł. Wynika to ze zmniejszającej się liczby mieszkańców. 

Uzyskany w 2016 roku ujemny wynik związany z rozliczeniem dźwigów wynika z wzrostu 

kosztów eksploatacji i utrzymania dźwigów przy braku podwyżek opłat dla mieszańców.                

W związku z tym należy rozważyć możliwość wzrostu opłat z tego tytułu. 

Na koniec 2016 roku przeprowadziliśmy wzorem poprzednich lat księgowania 

umożliwiające uzyskiwanie realnego wyniku na rozliczeniu ciepła zużywanego zarówno do 

centralnego ogrzewania jak i podgrzewania wody.  

W zakresie opłaty zmiennej dotyczącej centralnego ogrzewania (CO zmienne) zestawiliśmy 

nierozliczone w 2016 roku zaliczki na centralne ogrzewanie z odpowiadającymi im miejscowo 

kosztami zużycia energii cieplnej zafakturowanej przez dostawcę ciepła - EDF.   Z tego zestawienia 

wynika kwota różnicy między nierozliczonymi zaliczkami a faktycznymi kosztami w wysokości 

1.166.989 zł (saldo), która stanowi nadpłatę mieszkańców z tego tytułu. Kwota ta została 

przeniesiona na rozliczenia z mieszkańcami (konto 207 Ma) i o tą samą kwotę pomniejszone 

zostały przychody na CO zmiennej (konto 708 Wn). 

W pozycji opłaty zmiennej dotyczącej podgrzania wody (CW zmienna) rozliczenie zużycia energii 

cieplnej do podgrzania wody według stanów na koniec 2016 roku wykazało nadpłatę mieszkańców 

na kwotę 232.509 zł. Ponieważ rozliczenie nastąpiło fizycznie w miesiącu styczniu 2017 roku i 

zostało dołączone mieszkańcom do naliczeń styczniowych a dotyczyło roku 2016 kwota powyższa 
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została przeniesiona na rozliczenia z mieszkańcami (konto 207 Ma) i o tą samą kwotę 

pomniejszono przychody roku 2016 w pozycji CW zmienna (konto 708 Wn). 

Odwrotne operacje księgowe wykonano w zakresie zimnej wody. Rozliczenie według stanów na 

koniec roku  wykazało bowiem niedopłatę mieszkańców na kwotę 256.929 zł, w tym przypadku 

również rozliczenie nastąpiło fizycznie w miesiącu styczniu 2017 roku i zostało dołączone 

mieszkańcom do naliczeń styczniowych a dotyczyło roku 2016. Kwota powyższa została zatem 

przeniesiona na rozliczenia z mieszkańcami (konto 207 Wn) i o tą samą kwotę powiększono 

przychody roku 2016 w pozycji Woda i kanalizacja (konto 722 Ma) 

W zakresie opłat stałych w centralnym ogrzewaniu i w ciepłej wodzie zanotowaliśmy wynik 

dodatni.  

Garaże w przyjętej przez Spółdzielnię klasyfikacji są również zaliczane do zasobów 

mieszkaniowych a działalność związana z nimi stanowi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi 

(GZM). Za 2016 rok osiągnięty został niewielki dodatni wynik (85 zł). Garaże stanowią marginalny 

rodzaj działalności w Spółdzielni, ich przychody stanowią 0,03% łącznych przychodów Spółdzielni.  

 

Gospodarka lokalami użytkowymi jest ważnym obszarem działalności Spółdzielni 

zapewniającym zasilenie w dodatkowe środki finansowe, które  przeznaczone są na eksploatację i 

utrzymanie zasobów mieszkaniowych, a także inwestycje w infrastrukturę Spółdzielni. 

W zakresie  lokali  użytkowych w 2016 roku nie występowały większe problemy z  „obłożeniem”  

posiadanych zasobów. Niewynajęta powierzchnia lokali użytkowych w 2016 roku to średnio ok. 

400 m2, co stanowi mniej niż 2% ogólnej powierzchni lokali użytkowych. Zadaniem na najbliższy 

okres będzie utrzymanie tego korzystnego stanu. Osiągnięty zysk na gospodarce lokalami 

użytkowymi  w  najmie  wyniósł  3.836.067 zł. 

Zysk brutto wykazany w rachunku zysków i strat zawdzięczamy głównie tej właśnie działalności. 

Przychody z lokali użytkowych własnościowych wyniosły 280.760 zł. Zakwalifikowanie 

gospodarki lokalami użytkowymi własnościowymi  do działalności opodatkowanej umożliwiło 

amortyzowanie tych lokali, co skutkuje obciążeniem  kosztów z tego tytułu. Konsekwencją 

powyższego jest ujemny wynik na tym rodzaju działalności.  

W grupie reklamy, pozostałe pożytki, sprzedaż pozostałych usług  zanotowaliśmy za 2016 

rok dodatni wynik finansowy w wysokości  351.279 zł. 

Działalność społeczno-kulturalna (klubowa) realizowana poprzednio w  ramach funduszu 

społeczno - kulturalnego  na którym ewidencjonowano wpływy i wydatki, jest od 2007 roku 

traktowana jako działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem dochodowym (CIT). 

Działalność ta wykazuje za 2016 rok wynik ujemny w wysokości 177.406 zł.         
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W pozycji  pozostałe przychody operacyjne wynoszącej  822.878 zł znajdują się opłaty 

sądowe w kwocie 113.577 zł, rozwiązanie  odpisów  aktualizujących  należności  w  wysokości 

260.931 zł  tj. uregulowane w trakcie roku należności, odszkodowania 20.152 zł, fundusz 

prewencyjny 14.800 zł, pozostałe przychody w wysokości 19.818 zł oraz przychody z tzw. białych 

certyfikatów 393.600 zł 

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 568.401 zł, z tego 58.248 zł  stanowiły opłaty sądowe  

i komornicze, 32.867 zł odszkodowania, 304.500 zł rezerwy utworzone na przewidywane wydatki 

w 2017 roku oraz pozostałe koszty  7.431 zł. Na dzień 31.12.2016 roku w ciężar pozostałych 

kosztów operacyjnych utworzone zostały odpisy aktualizujące należności na kwotę 165.355 zł. 

Kwota ta dotyczy należności, które po wyczerpaniu drogi polubownej  zostały skierowane na drogę 

sądową, na które Spółdzielnia uzyskała  sądowe nakazy zapłaty i skierowała je do egzekucji 

komorniczej. Odpisy te są dokonywane na nieściągnięte  należności dotyczące lokali mieszkalnych 

oraz lokali użytkowych.  

Wynik  na  pozostałej  działalności  operacyjnej  ukształtował  się  za  2016 rok  na  poziomie          

254.477 zł.  

Pozostałe przychody i koszty operacyjne podzielone zostały na dotyczące GZM oraz dotyczące   

działalności gospodarczej (opodatkowanej). Do GZM zostały zakwalifikowane pozostałe przychody 

operacyjne w wysokości 376.486 zł oraz pozostałe koszty operacyjne w wysokości 494.660 zł. 

Natomiast do działalności  gospodarczej  zaliczono  przychody  w  wysokości 446.392 zł oraz 

koszty w wysokości 73.741 zł. 

Wynik dodatni uzyskany w 2016 roku  na operacjach finansowych wyniósł  351.866 zł.  

Na osiągnięte przychody  finansowe w wysokości 352.148 zł  składają się odsetki bankowe    

(229.857 zł)  oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności (122.291 zł). 

Koszty finansowe wyniosły 282 zł. Również  przychody i koszty finansowe podzielone zostały na 

wolne od podatku dochodowego od osób prawnych (GZM) i opodatkowane tym podatkiem. Do 

GZM zostały zakwalifikowane przychody finansowe w wysokości 120.385 zł oraz koszty finansowe 

w wysokości 1 zł. Natomiast  do  działalności  pozostałej  (gospodarczej)  zaliczono  przychody  w  

wysokości 231.763 zł, a koszty w wysokości 281 zł 

 

Spółdzielnia zamknęła rok obrotowy 2016 na całokształcie działalności wynikiem 1.970.005 zł.  

Na działalności gospodarczej wypracowany został zysk w wysokości 4.568.335 zł. 

Na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (GZM) Spółdzielnia osiągnęła wynik ujemny  

w wysokości (-) 2.598.330 zł. 

Osiągnięty wynik netto na działalności gospodarczej w wysokości 3.687.894 zł (po odprowadzeniu 

podatku dochodowego 880.441 zł), pozwoli pokryć ujemny wynik na gospodarce zasobami 
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mieszkaniowymi, a wygospodarowaną nadwyżkę w kwocie 1.089.564 zł przeznaczyć na cele 

określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 

W zakresie realizacji planu zatrudnienia i wynagrodzenia na planowane zatrudnienie w 

wysokości 99,5 etatów wykonanie zatrudnienia wyniosło 98,4 etatów. Osobowy fundusz płac został 

wykonany na poziomie 99,4 % planu, wyniósł  4.571.346 zł i był niższy od planowanego o  

28.654 zł. Bezosobowy fundusz płac osiągnął  90 %  planowanego i wyniósł 439.720 zł.  

 

 

Stan należności Spółdzielni w zakresie lokali mieszkalnych i użytkowych.  

ZADŁUŻENIE NA LOKALACH MIESZKALNYCH 

30.06.2005 r. 2 787 578 zł 31.12.2005 r. 2 607 495 zł 

30.06.2006 r. 2 699 161 zł 31.12.2006 r. 2 226 807 zł 

30.06.2007 r. 2 007 060 zł 31.12.2007 r. 1 800 175 zł 

30.06.2008 r. 1 858 505 zł 30.12.2008 r. 1 817 938 zł 

30.06.2009 r. 1 887 377 zł 31.12.2009 r. 2 007 053 zł 

30.06.2010 r. 2 094 252 zł        31.12.2010 r. 2 235 077 zł 

30.06.2011 r. 2 302 604 zł        31.12.2011 r. 2 271 144 zł 

30.06.2012 r. 2 325 324 zł        31.12.2012 r. 2 286 725 zł 

30.06.2013 r. 2 328 950 zł        31.12.2013 r. 2 134 798 zł 

30.06.2014 r. 2 168 800 zł        31.12.2014 r. 1 954 144 zł 

30.06.2015 r. 1 890 204 zł 31.12.2015 r. 1 732 334 zł 

30.06.2016 r. 1 745 312 zł 31.12.2016 r. 1 595 380 zł 

 

W stosunku do  stanu na 31.12.2015 r. zadłużenie zmniejszyło się  o 136.954 zł. Zadłużenie to 

stanowi 3,6 % rocznych przychodów z lokali mieszkalnych, co jest bardzo dobrym rezultatem. 

Szeroko propagowana jest w Spółdzielni możliwość skorzystania z pomocy finansowej gminy na 

utrzymanie lokalu mieszkalnego. W ubiegłym roku z dodatków mieszkaniowych skorzystało ok. 

280 osób, a kwota przekazana z tego tytułu do Spółdzielni przez Urząd Miasta wyniosła 542.330 zł 
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STRUKTURA ZADŁUŻENIA W LOKALACH MIESZKALNYCH  

na dzień 31.12.2016 
          

Okres zaległości 

Kwota 

zaległości w 

zł. 

% 
Ilość lokali z 

zaległościami 

Przeciętna kwota 

zaległości na 

mieszkanie w zł. 

Do 3 m-cy 541 048 34 1 229 440 

  3 - 6 m-cy 168 986 11 99 1 707 

  6 - 9 m-cy           143 102 9 48 2 981 

  9 - 12 m-cy 114 987 7 26 4 423 

12 - 15 m-cy 77 252 5              15 5 150 

15 - 18 m-cy 38 373 2 6 6 395 

Powyzej 18 m-cy 511 632 32 39 13 119 

Razem 1 595 380 100 1 462 1 091 
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3135 141 zł

2947 869 zł

2607 495 zł

2226 807 zł

1800 175 zł
1817 938 zł

2007 053 zł

2235 077 zł

2271 144 zł 2286 725 zł

2134 798 zł

1954 144 zł

1732 334 zł

1595 380 zł

ZADŁUŻENIE W LOKALACH MIESZKALNYCH
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ZADŁUŻENIE NA LOKALACH UŻYTKOWYCH, TERENACH  I GARAŻACH  

W LATACH 2003 - 2016 

 

 

Lp. Okres Razem 
Pow. użyt. w  m2 Zaległość na 1 

m2 p.u. (zł) 

1. 30.06.2003 676 069 27 944 24,19 

2. 31.12.2003 471 342 27 944 16,87 

3. 30.06.2004 520 999 28 853 18,06 

4. 31.12.2004 633 731 28 853 21,96 

5.  30.06.2005 686 654 29 248 23,48 

6. 31.12.2005 648 045 29 248 22,16 

7. 30.06.2006 768 420 29 523 26,03 

8. 31.12.2006 617 267 28 824 21,42 

9. 30.06.2007 517 766 28 871 17,93 

10. 31.12.2007 468 543 28 871 16,23 

11. 30.06.2008 417 213 28 839 14,47 

12. 31.12.2008 402 224 28 839 13,95 

13. 30.06.2009 413 145 29 028 14,23 

14. 31.12.2009 186 982 29 502 6,34 

15. 30.06.2010 229 474 29 502 7,78 

16. 31.12.2010 266 335 28 230 9,43 

17. 30.06.2011 282 908 28 230 10,02 

18. 31.12.2011 296 009 28 094 10,54 

19. 30.06.2012  256 589 26 944 9,51 

20. 31.12.2012 217 475 26 944 8,06 

21. 30.06.2013 205 130 26 994 7,60 

22. 31.12.2013 197 266 26 994 7,31 

23. 30.06.2014 185 149 26 994 6,86 

24. 31.12.2014 167 092 26 994 6,19 

25. 30.06.2015 189 460 26 924 7,03 

26. 31.12.2015 175 330 26 924 6,51 

27. 30.06.2016 91 099 26 924 3,38 

28. 31.12.2016 84 600 26 924 3,14 
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ZADŁUŻENIE W LOKALACH UŻYTKOWYCH 
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  W 2016 roku zrealizowaliśmy sprzedaż 6 lokali mieszkalnych. Finanse Spółdzielni zostały 

zasilone z tego tytułu środkami pieniężnymi w wysokości 230.623 zł (wolne środki - fundusz 

zasobowy).  

 Sprawnie przebiega w Spółdzielni proces przekształceń własnościowych. Osoby posiadające 

tytuł do lokalu mieszkalnego którym przysługuje takie uprawnienie są uwłaszczane na bieżąco w 

momencie zadeklarowania gotowości do zawarcia aktu notarialnego. Liczba lokali mieszkalnych z 

prawem odrębnej własności  na dzień 31.12.2016 roku wynosi 3.370  zatem w trakcie omawianego 

roku zawarto 35 aktów notarialnych  przenoszących własność lokali mieszkalnych.  

 

 Potrzeby Spółdzielni w zakresie  remontów, napraw i konserwacji są duże w związku z 

wiekiem i  stanem infrastruktury technicznej będącej w zasobach Spółdzielni oraz z postępującym 

procesem starzenia się substancji budynkowej i towarzyszącej. Zrealizowane w Spółdzielni zadania 

w zakresie remontów, napraw i dociepleń  w 2016 roku zamknęły się kwotą łączną w wysokości 

9.449.647 zł. W ramach funduszu remontowego dotyczącego lokali mieszkalnych zrealizowano 

prace na kwotę 8.820.619 zł.  W lokalach użytkowych oraz w obiektach na potrzeby własne  na 

remonty wydatkowano  kwotę 574.002 zł, w klubach  55.026 zł.  

W  minionym  roku  wykonano na kwotę  2.934.869 zł remonty elewacji wraz  z  dociepleniem     

12 budynków, o ogólnej powierzchni 15.700 m2. W  ramach  robót towarzyszących wymieniono 

okna  w piwnicach i domofony.  
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Wydatki na wymianę stolarki okiennej w  mieszkaniach wyniosły ogółem 87.732 zł.  W ramach 

tego zadania dokonano wymiany stolarki okiennej w 19 mieszkaniach,  przy jednoczesnym 

partycypowaniu w tych kosztach przez zainteresowanych na kwotę 36.868 zł oraz zwrotu części  

kosztów poniesionych przez mieszkańców realizujących samodzielnie  wymianę okien. Zadanie to 

realizowane było zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez mieszkańców. 

W 2016 roku przeprowadzono remonty kapitalne dachów na 2 budynkach mieszkalnych za kwotę 

66 164 zł.  

Wykonano  remonty   klatek  schodowych   o  wartości  693.234 zł  w  21 niskich (121 klatek)  i  8 

wysokich (21 klatek) budynkach. Remont klatek schodowych odbywa się w cyklu  pięcioletnim.   

Sukcesywnie prowadzona była wymiana nawierzchni dojść i dojazdów do budynków mieszkalnych.   

Na zadanie to wraz z wymianą nawierzchni na  chodnikach i utworzeniem miejsc postojowych  

wydatkowano łącznie 1.310.923 zł i wyremontowano nawierzchnię  na  powierzchni 19,2 tys. m2. 

W ramach remontów ogólnobudowlanych (70.341 zł) docieplono stropodachy 6 budynków  oraz 

rozbudowano trzy śmietniki. 

W zakresie instalacji realizowano w minionym roku: wymianę poziomów cyrkulacji c.w, wymianę 

termozaworów,  remonty kanalizacji sanitarnej i deszczowej, montaż podpionowych zaworów 

odcinających c.o.  W 2016 roku wydatkowano na te prace kwotę 841.928 zł. 

W minionym roku wymieniono 12 dźwigów w 4 budynkach wysokich na kwotę 1.556.120 zł.   

Remonty bieżące wykonano na łączną kwotę 843.629 zł, w tym naprawy instalacji, naprawy 

ogólnobudowlane, naprawy dekarskie,  montaż siatek zabezpieczających kominy wentylacyjne, 

wymiana oświetlenia klatek schodowych na LED, odwodnienie terenów, wymiana okien i drzwi w 

korytarzach piwnicznych, suszarniach, wózkowniach. Były one realizowane zgodnie z potrzebami 

(przeglądy okresowe, awarie i zgłoszenia). 

Roboty związane z rekultywacją zieleni realizowano zgodnie z najpilniejszymi potrzebami, 

przeprowadzano je głównie przy placach zabaw,  wymianie nawierzchni dojść i dojazdów do 

budynków oraz przy budynkach docieplanych, uzupełniano również nasadzenia drzew i krzewów - 

wydatkowano na to zadanie 128.886 zł.  

Wymiana wodomierzy następowała w związku z upływem okresu legalizacji urządzeń 

pomiarowych. Wykorzystane na to zadanie środki wyniosły 286.793 zł.  

Duże znaczenie dla utrzymania zasobów ma też prawidłowo prowadzona konserwacja, która w 

znacznym stopniu może ograniczyć potrzeby napraw i remontów.    
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W zakresie zadań inwestycyjnych, kosztem 150.615 zł zostało wykonane boisko sportowe, 

kompleksowo wykonano jeden plac zabaw  oraz doposażono dwa kolejne za kwotę 70.660 zł. 

Wydatki na rozbudowę sieci światłowodowej wyniosły 31.927 zł. System zdalnego zarządzania 

systemami antyoblodzeniowymi  został zrealizowany na kwotę 53.128 zł. W ramach inwestycji 

wykonano również  rozbudowę monitoringu  wraz z instalacją zabezpieczenia dźwigów i  systemem 

zarządzania systemami IT (73.387 zł) . Instalacje antyoblodzeniowe wykonano za kwotę 183.450 zł. 

Zrealizowane zostało również zadanie inwestycyjne z planu na 2015 rok - budowa parkingu za 

172.960 zł. 

    

Podstawowe  zamierzenia przyjęte w Spółdzielni do realizacji na 2017 rok to: 

1. Kontynuacja polityki zamrożenia opłat zależnych od Spółdzielni dotyczących lokali 

mieszkalnych (piętnasty  rok z rzędu  nie przewiduje się podwyższenia  opłat 

eksploatacyjnych i remontowych). 

2. Podporządkowanie gospodarki lokalami użytkowymi strategii nie podwyższania opłat w 

lokalach mieszkalnych.  

3. Kontynuacja powtórnych remontów elewacji pierwszej strony najwcześniej 

docieplonych budynków  (10 budynków). Docieplenie to stanowi realizację wymogów 

energetycznych dla budynków wielorodzinnych. 

4. Kontynuacja robót remontowych pawilonów  handlowo-usługowych.        

5. Bieżące wywiązywanie się ze zobowiązań wobec mieszkańców z tytułu wymiany 

stolarki okiennej. 

6. Kontynuacja procesu budowy placów zabaw (ogradzanie, nowy sprzęt) dla poprawy 

stanu bezpieczeństwa i estetyki. 

7. Permanentne  prowadzenie procesów windykacyjnych, w tym negocjacje z Urzędem 

Miasta w zakresie pozyskania lokali socjalnych. 

8. Utrzymanie skuteczności windykacji należności dotyczących najemców lokali 

użytkowych. 

9. Dalsza realizacja procesu przekształceń własnościowych lokali. 

10. Budowa miejsc parkingowych.  

11. Kontynuacja  procesu generalnego remontu wind w budynkach mieszkalnych. 

12.  Montaż instalacji antyoblodzeniowych  na budynkach mieszkalnych - kontynuacja. 

13. Remonty instalacji wewnątrzbudynkowych. 

14. Modernizacja oświetlenia parkowego. 
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Analiza wyników Spółdzielni  daje podstawę do stwierdzenia, że Spółdzielnia posiada dobrą 

sytuację ekonomiczną oraz stabilną sytuację finansową co obrazują wskaźniki ekonomiczno – 

finansowe i co potwierdzają i podkreślają zewnętrzne kontrole Spółdzielni. 

Prowadzona od ponad czternastu lat polityka władz Spółdzielni  przynosi zatem oczekiwane 

efekty tj. dobrą sytuację  ekonomiczno – finansową, co istotne osiągniętą  przy nie podwyższaniu 

przez cały ten okres opłat eksploatacyjnych i  remontowych dla lokali mieszkalnych.  

Konsekwentnie realizowana przez Zarząd dyscyplina finansowa przynosi zamierzone rezultaty w 

postaci stabilnej sytuacji finansowej Spółdzielni.  Przekłada się to na zdolność płatniczą, która 

pozwala na bieżące bezproblemowe wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych.  

 

            

 


