
MIESZKANIOWEJ

W20tt ROKU

Dąbrowa Tarnowska maj 2012 rok

1



Stosownie do postanowień art. 38 §1 pkt 2 ustawy Prawo spółdzielcze, art. 49 usL 1 ustawy
o rachunkowości i §105 usL2 pkt 5 Statutu Zarząd Spółdzielni przedstawia roczne sprawozdanie
z działalności Spółdzielni za 2011 rok.

Sprawozdanie niniejsze sporządzone zostało w oparciu o dane o charakterze ekonomicznym
i rzeczowym będące w posiadaniu Zarządu i obejmujące okres 2011 roku,

Zgodnie z art. 7 ustawy Prawo spółdzielcze Spółdzielnia wpisana jest do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000105457.

W 2010 r. Spółdzielnia funkcjonowała w oparciu o: ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych,
ustawę Prawo spółdzielcze oraz Statut uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu
29 listopada 2007 r. i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 31 stycznia 2008 roku
wraz ze zmianami uchwalonymi w roku 2009, 2010 i 2011r.

Aktualnie obowiązujące przepisy, jak i wprowadzone nowelizacje, nie zmieniają
podstawowego celu działania Spółdzielni - którym jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
członków Spółdzielni i ich rodzin - wynikających z zamieszkiwania w naszych zasobach.
Statutowym organem spółdzielni odpowiedzialnym za całokształt działalności jest zarząd, który
w 2011 roku pracował w składzie:
Krzysztof Kaczmarski -Prezes Zarządu,
Wiesława Kądzielawa -Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych
Stanisław Ryczek-Członek Zarządu

Obowiązki Zarządu wynikające z postanowień § 50-57 Statutu Spółdzielni były wykonywane
na bieżąco. W 2011 r. Zarząd odbył 21 protokołowanych posiedzeń. Do stałych zagadnień
rozpatrywanych kolegialnie przez Zarząd należały sprawy członkowsko - mieszkaniowe oraz analiza
i ocena wyników gospodarczo - finansowych. Omawiane były zagadnienia z zakresu gospodarki
zasobami mieszkaniowymi, gospodarki lokalami użytkowymi, remontów, zadłużeń w opłatach za
lokale, działalności społecznej i kulturalno - oświatowej, spraw pracowniczych.

W Spółdzielni skargi i wnioski członków załatwiane są poprzez codzienne przyjęcia
członków Spółdzielni przez Prezesa Zarządu. Przedmiotem rozmów na przyjęciach stron są głównie
tematy wynikające ze stosunku członkostwa Izbycie prawa do mieszkania, zamiany, nabycie prawa
do mieszkania!, niewłaściwe załatwianie spraw przez pracowników Spółdzielni, rozkładanie
dłużnikom zaległości na raty, interwencje lokatorów w sprawie: dewastacji mienia i naruszania
Regulaminu Porządku Domowego. Zgłoszone sprawy kierowane są do załatwienia lub załatwiane na
bieżąco. Podobny tryb obowiązuje przy skargach pisemnych.
Struktura organizacyjna Spółdzielni przestawia się następując;
Liczba zatrudnionych pracowników 22 osoby z tego: 1 osoba 1 etatu, 2 osoby 1 etatu.
Zarząd -3 osoby
Dział finansowy-3 osoby
Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi - 1 osoba oraz 1 stażysta ( finansowany przez Powiatowy
Urząd Pracy)
Sprawy członkowskie i administracyjne - 1 etat
Konserwatorzy - 4 etaty ( obecnie 3 )
Sprzątające - 8,75 etatów

W 2011r. Spółdzielnia Mieszkaniowa korzystała z zatrudnienia subsydiowanego przez
Powiatowy Urząd Pracy, dzięki temu można było zrealizować bez obciążania mieszkańców, więcej
prac remontowych i konserwacyjnych a także usprawnić obsługę klientów w biurze Spółdzielni.

w

Na dzień 31.12.2011 r. Spółdzielnia zrzeszała ogółem 1155 członków, z tego:
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• 979 członków z tytułu posiadania mieszkania,
• 167 członków oczekujących,
• 77 członków jako współmałżonków.
·1 członek założyciel
• 2 członków -lokale użytkowe
• 62 bez członkostwa

W 2011 roku kontynuowano w Spółdzielni proces przekształceń mieszkań w odrębną
własność. Postawą realizacji procesu tych przekształceń były przepisy obowiązującej z dniem 30
grudnia 2009 r. nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która określiła żasady na
jakich osobie, której przysługuje spółdzielcze (własnościowe lub lokatorskie) prawo do lokalu, służy
roszczenie o przeniesienie na nią odrębnej własności tego lokalu. Należy nadmienić, że zasady
określone w znowelizowanej ustawie nie odbiegają od zakwestionowanych w orzeczeniu Trybunału
Konstytucyjnego jako niezgodnych z Konstytucją.

W 2011 roku na odrębną własność przeniesiono 8 mieszkania, ogółem przekształcono 308
mieszkań z ogólnej liczby -979 .

W Spółdzielni obserwuje się podobnie jak w roku poprzednim zmniejszenie zainteresowania
członków procesem przekształcenia mieszkań w odrębną własność.

Na koniec 2011 r. w posiadaniu Spółdzielców znajdowało się 18,6 ha gruntów oddanych przez
Gminę Dąbrowa Tarnowska w użytkowanie wieczyste, jak i gruntów w stosunku do których
Spółdzielnia posiada prawo własności. Na przestrzeni ostatniego roku powierzchnia gruntów, do
których Spółdzielnia wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., administrowała 1000 lokali mieszkalnych
i użytkowych o łącznej powierzchni 47,5 tys. m2. W strukturze lokali mieszkalnych według praw
największy udział stanowią lokale o statusie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - blisko
66% ogólnej liczby lokali. Wg stanu na dzień 31.12.2011 r. Spółdzielnia administrowała 308
lokalami mieszkalnymi będącymi w odrębnej własności. W związku z kontynuacją procesu realizacji
wniosków członków o przeniesienie własności lokali ich liczba w stosunku do roku 2010
zmniejszyła się o 8 lokali.

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWE.'

Właściwa obsługa i zabezpieczenie potrzeb członków i mieszkańców to priorytetowe zadanie
dla wszystkich organów Spółdzielni. Zadania w tym zakresie obejmują bardzo szeroki wachlarz
przedsięwzięć - począwszy od zabezpieczenia właściwego stanu technicznego zasobów poprzez
zapewnienie poprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych i infrastruktury (łącznie ze
sprawnym usuwaniem awarii, we własnym zakresie i siłami zewnętrznymi), jak i prawidłowe
przeprowadzanie rozliczeń finansowych, a przede wszystkim zapewnienie zgodności wszystkich
działań z obowiązującymi przepisami ustawowymi i statutowymi,

Kierunki działania odzwierciedlają podstawowe cele statutowe oraz wyrażają wnioski i
wytyczne organów samorządowych Spółdzielni formułowane w latach poprzednich i w 2011 roku.
Przedmiotem działalności jest zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi, lokalami
użytkowymi, zarządzanie wspólnotą oraz działalność społeczno -kulturalna. W roku
sprawozdawczym Spółdzielnia prowadziła działalność we wszystkich tych zakresach. Działalność
Spółdzielni związana z zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi prowadzona jest na
zasobach spółdzielczych oraz zasobach stanowiących przedmiot odrębnego prawa własności w
nieruchomościach stanowiących współwłasność Spółdzielni. Na zlecenie w oparciu o umowę
wspólnoty mieszkaniowej Spółdzielnia zarządzała budynkiem wspólnoty mieszkaniowej o łącznej
ilości 30 mieszkań.

Począwszy od roku 2009 - uwzględniając zmiany w ustawie o spółdzielniach
mieszkaniowych oraz zmiany dokonane w Statucie -Spółdzielnia rozlicza bezwynikowo tylko

3



gospodarkę spółdzielczymi zasobami mieszkaniowymi (zwaną dalej GZM), natomiast na
działalności gospodarczej tj. z innego tytułu niż GZM, ustala wynik finansowy. Wynik finansowy
wykazywany w działalności gospodarczej podlega zatwierdzeniu uchwalą Walnego Zgromadzenia co
do sposobu podziału nadwyżki lub pokrycia straty.

Rozliczanie bezwynikowo gospodarki spółdzielczymi zasobami mieszkaniowymi - stosownie
do postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych -polega na tym, że różnica między
kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, a przychodami z opłat zwiększa
odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku następnym. Taki
sposób rozliczania wynikający z ustawy spowodował zróżnicowanie stawek odpłatności między
poszczególnymi nieruchomościami.

W zakresie działalność społeczno -kulturalnej już po raz drugi zorganizowano projekt w
ramach funkcjonowania świetlicy osiedlowej który umożliwił wyjazd dzieci z terenu osiedla na
wyjazd integracyjny, uczestnictwo w "Mikołajkach" oraz programie wakacyjnym. Fundusze na
wymienione zadania zostały pozyskane między innymi z Funduszu Społeczno Wychowawczego oraz
innych źródeł. Przedsięwzięcia te zostały zorganizowane wspólnie z Komisją Oświatowo-
Wychowawczą oraz Dąbrowskim Domem Kultury.

Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni (łącznie własne i mienie wyodrębnione pozostające w
zarządzie Spółdzielni z tytułu współwłasności) składają się z 21 budynków mieszkalnych
wielorodzinnych o 979 mieszkaniach.

Roczne koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi skali całej Spółdzielni obejmujące:
koszty utrzymania i bieżącej eksploatacji nieruchomości, koszty konserwacji i napraw wyniosły
ogółem 1.865.423,67 zł. natomiast na pokrycie tych kosztów naliczone wpływy z opłat na lokale
stanowiły kwotę 1.785.815,34 zł. Niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi wyniósł
79.608,33 zł. Ponadto Spółdzielnia z tytułu zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków poniosła
koszty w kwocie 771.332,34 zł. natomiast opłaty wniesione przez mieszkańców zamknęły się kwotą
756.797,94 zł. Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody wyniosły 1.431.006,35 zł., a wniesione
zaliczki w kwocie 1.646.333,70 zł. Koszty wywozu nieczystości zamknęły się kwotą 238.963,20 zł.
natomiast wniesione opłaty 236.166,24 zł.
Różnice wynikające z rozliczenia mediów zgodnie z obowiązującymi regulaminami zostały
rozliczone w roku bieżącym.

Zgodnie z przedstawioną wyżej zasadą - nadwyżka kosztów nad wpływami podlega
rozliczeniu w roku następnym lub może być pokryta (w zakresie obciążającym członków) z wyniku
wypracowanego na działalności gospodarczej. Na etapie konstruowania planu gospodarczego na
2011 rok uwzględniono podwyższenie opłat eksploatacyjnych od członków, mając na uwadze,
między innymi wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za 2011r, koszt wzrostu
energii elektrycznej i gazu, wywozu nieczystości oraz przeglądów technicznych.

ozostała działalność

Pozostała działalność Spółdzielni obejmująca: najem lokali użytkowych, dzierżawę terenów,
zarządzanie wspólnotą mieszkaniową oraz pozostałe koszty i przychody operacyjne, a także
przychody finansowe po stronie kosztów zamknęła się kwotą 336.333,01 zł., natomiast uzyskane
przychody wyniosły 551.927,37 zł. Naliczony i odprowadzony do budżetu państwa podatek
dochodowy wyniósł 48.188,- zł.
Wynik finansowy Spółdzielni netto to nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 167.406,36 zł.
Powyższa kwota pozostaje do podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie o jej przeznaczeniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami -dochody osiągane z innej działalności niż
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mieszkaniowa podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Kwota podatku
zmniejsza wynik finansowy brutto. Koszty ponoszone w związku z utrzymaniem lokali z kolei
zmniejszają kwoty będące podstawa do opodatkowania.

Członkowie i mieszkańcy oczekują od Spółdzielni przede wszystkim pewności ciągłego
i nieprzerwanego zapewniania dostaw mediów do lokali oraz utrzymania budynków i ich otoczenia
w co najmniej nie pogorszonym stanie technicznym, eksploatacyjnym i porządkowym oraz
podejmowania działań zmierzających do minimalizowania kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi w części dotyczącej eksploatacji lokali oraz poszczególnych nieruchomośyi.
W 2011 roku realizując poszczególne działania zmierzające do pełnego zabezpieczenia potrzeb
mieszkańców przy zachowaniu zasady minimalizowania ich kosztu, Spółdzielnia prowadziła
działalność eksploatacyjną i remontową. Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z realizacji zadań w
tym zakresie.

ziałalność eks

Mając na uwadze przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, określające
w pokrywaniu jakich kosztów uczestniczą lokatorzy, wydzielono siedem głównych grup kosztów, tj.:
1. Eksploatacja lokalu, .
2. Eksploatacja nieruchomości wspólnej,
3. Utrzymanie mienia ogólna spółdzielczego,
4. Koszty zarządzania,
5. Koszty organów samorządowych,
6. Działalność społeczno -wychowawcza

Ad.l. W ramach eksploatacj i lokalu lokator uczestniczy w kosztach:
• centralnego ogrzewania (opłata stała, zmienna),
• dostawy zimnej wody i odbiór ścieków
• wywozu nieczystości,
• rozliczania mediów, na które składają się koszty: odczytu wodomierzy, rozliczania
podzielników ciepła oraz legalizacji wodomierzy,
• koszty podatku od nieruchomości związanego bezpośrednio z eksploatacją lokalu.

Ad.2. W ramach eksploatacji nieruchomości wspólnej lokator uczestniczy w kosztach:
• eksploatacji, na które składają się: sprzątanie, pielęgnacja zieleni, akcja zima i wymiana
piasku, prowizje bankowe, korekta zużycia wody, koszty regresów ubezpieczeniowych,
podatek od nieruchomości"
• energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia pomieszczeń wspólnych w budynkach (klatki
schodowe, korytarze, piwnice itp.),
• konserwacji i przeglądów technicznych (obligatoryjne przeglądy budynków, koszty bieżącej
konserwacji),
• ubezpieczeń (majątkowego, cywilnego deliktowego z tytułu administrowania zasobami i z
tytułu szkód powstałych na skutek zalań i awarii sieci wodkan.).

Ad.3. Na koszty utrzymania mienia pospółdzielczego na terenach będących
nieruchomościami niemieszkaniowymi składają się: utrzymanie zieleni, utrzymanie zimowe,
sprzątanie, podatek od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości

Ad.4. Koszty zarządzania odzwierciedlają ponoszone nakłady na koszty ogólnego zarządu
oraz koszty funkcjonowania administracji.

Ad.5. Zgodnie z postanowieniami statutu organami Spółdzielni są miedzy innymi Rada
Nadzorcza. Koszty związane z ich funkcjonowaniem znajdują odzwierciedlenie w pozycji "koszty
organów samorządowych".

Ad.6. Wydatki związane z prowadzeniem zajęć kulturalnych, edukacyjnych, wychowawczych
dla wszystkich mieszkańców znalazły odzwierciedlenie w pozycji "działalność społeczno
-kulturalna".
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z"alalność remontowa

Gospodarka remontowa zasobami mieszkaniowymi jest jednym z podstawowych zadań
Spółdzielni. Remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni finansowane są ze środków
zgromadzonych na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości oraz środkami
centralnego funduszu remontowego.
Przyjęte w Spółdzielni kierunki prac remontowych mają na celu utrzymanie na odpowiednim
poziomie stanu technicznego zasobów, poprawy warunków zamieszkiwania członków Spółdzielni
oraz obniżenie kosztów eksploatacji w kolejnych latach. "
W zakresie prac remontowych w 2011 roku główny wysiłek skierowany był na następuj ących
pracach:
• roboty ogólno budowlane naprawy
• roboty termomodernizacyjne budynków os. Westerplatte 4, Westerplatte 6 i Westerplatte 3.
• roboty instalacyjne przeróbki i naprawy kanalizacji
• utrzymanie małej architektury
• roboty elektryczne
• roboty malarskie
• roboty blacharsko -dekarskie
• pozostałe takie jak parkingi i chodniki

W ramach wydatkowania środków z funduszy remontowych w roku 2011 kontynuowano
prace w zakresie stanu elewacji, ograniczenia zużycia ciepła. W dalszym ciągu prace były
prowadzone przy użyciu pieniędzy pozyskiwanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska oraz Banku Gospodarstwa Krajowego co mimo że wymaga dużego nakładu pracy jest
dla mieszkańców bardzo korzystne z uwagi na pozyskiwaną premię termomodernizacyjną oraz
wysokie umorzenia pożyczek.Systematycznie i w miarę potrzeb oraz możliwości na poszczególnych
osiedlach kontynuowano remont klatek schodowych.

Gospodarka remontowa prowadzona była w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą
plan rzeczowo-finansowy.

I. Scentralizowany fundusz Spółdzielnia
Stan na 01.01.2011 rok
wpływy
w tym: nadwyżka bilansowa za 2010 r.
Wydatki
Stan na 31.12.2011 rok

II. Fundusz poszczególnych nieruchomości.
Stan na 01.01.2011 rok

- naliczenia na remonty bieżące
- naliczenia na termomodernizację
- otrzymane premie termomodernizacyjne
- wpłaty za montaż podzielników
- wpłaty za montaż suszarek

Ogółem wpływy

- remonty wykonywane przez konserwatorów
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490.835,25 zł.
167.299,00 zł.
150.000,00 zł.
10.749,46 zł.

647.384,79 zł.

- 3.953.603,44 zł.

168.677,82 zł.
635.984,48 zł.
236.497,12 zł.
19.449,11 zł.

300,00 zł.

1.060.908,53 zł.

47.628,96 zł.



- koszty termomodemizacji
remonty chodników West. 8 i 10

- naprawa dachu,docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją
- malowanie klatek Daszyńskiego,Rynek,Wysz.2
- regresy firm ubezpieczeniowych
- montaż drzwi Narożnik,Wyszyń.3 i 2, JagielI.
- remont instalacji Rynek., West.3
- inne prace remontowe

1.117.155,08 zł.
48.441,66 zł.
54.644,37 zł
8.089,10 zł.
5.084,74 zł.

28.231,20 zł.
800,00 zł.

7.566,83 zł.

Ogółem wydatki

Stan na 31.12.2011 r.

okale mieszkalne i lokale u~tkow

1.317.641,94 zł.

4.210.336,85 zł.

Bieżącą możliwość realizacji rzeczowych zadań planowanych ogranicza niestety występujące
zjawisko zadłużeń czynszowych wynikające z niezachowania statutowych terminów wnoszenia
opłat. Zaległości od lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 310.125.67 zł.
W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost zaległości wopłatach.

Sytuacja w zakresie stanu zadłużenia jest bieżąco analizowana zarówno przez Zarząd
Spółdzielni.

Prowadzone są w szerokim zakresie różnorodne działania zmierzające do ograniczenia
zadłużenia, między innymi prowadzone są postępowania sądowe w trybie nakazowym.

Sytuacja społeczna, a w głównej mierze bezrobocie i niskie dochody części mieszkańców
powodują, że dla tej grupy problemem jest bieżące wywiązywanie się z obowiązku wnoszenia opłat.
Tym mieszkańcom Spółdzielnia udziela pomocy poprzez rozłożenie zaległości i umożliwienie spłaty
zadłużenia w ratach, informuje o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego z Gminy, wskazuje
na możliwości ograniczenia obciążeń poprzez racjonalne gospodarowanie zużycia wody i ciepła.
Dłużnikom zalegającym z opłatami naliczane są odsetki ustawowe za zwłokę.

Zaległości od lokali użytkowych wynosiły 80.812,96 zł. i obniżyły się w stosunku do
poprzedniego okresu. W 2011 roku wykorzystano wszelkie prawnie dozwolone formy windykacji.
Wysłano ogółem 784 upomnień. Skierowano 11 spraw na drogę postępowania sądowego. Wobec
dwóch osób wszczęto egzekucję.

Oprócz kontaktów bezpośrednich i telefonicznych z najemcami wysłano upomnienia, pod
rygorem wypowiedzenia umowy lub skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub
wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników.

W 2011 roku kontynuowano zadania zmierzające do zmniejszenia kosztów mediów m.in.
przeprowadzono w części zasobów wymianę wodomierzy co spowodowało zmniejszenie o ponad
36000.00 zł stratę na rozliczeniu wody w odniesieniu do roku 2010.
Zmierzano do poprawy komfortu zamieszkiwania, a w szczególności poprzez:

- poprawę estetyki budynków i ich otoczenia - odnawianie klatek schodowych, utrzymanie
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terenów zielonych
remont i wymianę nawierzchni chodników,
wymianę okien na klatkach schodowych, drzwi wejściowych do klatek,
remonty piaskownic i modernizacja placów zabaw.

ORGANIZACJA I ZARZ DZANIE

Kontynuowano prace nad zmianą wewnętrznych przepisów prawnych dostosowując.je do
znowelizowanych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo spółdzielcze.
Opracowywano regulaminy m.in. Regulamin Tworzenia Funduszu Społeczno - Wychowawczego,
uzupełniono Regulamin organizacyjny oraz regulamin przyjmowania w poczet członków i zamiany
mieszkań. Prowadzono doskonalenie pracowników poprzez udział w szkoleniach branżowych
organizowanych przez Małopolski Związek Rewizyjny.

Za Zarząd:
Prezes Zarzqdu

Krzysztof Kaczmarski
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