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Sprawozdanie

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
w Dąbrowie Tarnowskiej
z d z i a ł a l n o ś c i za 2 O15 r.

Stosownie do postanowień art. 38 § l pkt 2 ustawy Prawo spółdzielcze, art. 49 ust. 1 ustawy o
rachunkowości i §53 ust. 1 pkt 9 Statutu Zarząd Spółdzielni przedstawia roczne sprawozdanie z
działalności Spółdzielni za 2015 rok.
Sprawozdanie niniejsze sporządzone zostało w oparciu o dane o charakterze ekonomicznym i
rzeczowym będące w posiadani u Zarządu.

I. Informacje wstępne
Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Spadowa 8 w Dąbrowie Tarnowskiej została założona w
1966 roku. Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII
Gospodarczy pod numerem KRS 0000105457.
Działalność Spółdzielni prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 16 wrzesrua 19821'. Prawo
Spółdzielcze oraz Ustawę z dnia 15 grudnia 20001'. o Spółdzielniach Mieszkaniowych i Statut
Spółdzielni.
Zasadniczym i podstawowym celem działalności Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniov.rych
członków Spółdzielni i ich rodzin, bieżąca eksploatacja i utrzymanie mieszkań oraz zaspakajanie
potrzeb kulturalno-oświatowych wynikających z zamieszkiwania w naszych zasobach.
W roku sprawozdawczym 20151'. Zarząd Spółdzielni kierował bieżącą działalnością gospodarczą i
reprezentował ją na zewnątrz w 2 osobowym składzie zgodnie z obowiązującym Statutem Spółdzielni
w osobach:
Mariusz Micek
- Prezes Zarządu od dnia 01.02.20151'.
Wiesława Kądzieława - Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych
Dodatkowo pracę Zarządu wspierał Pan Stanisław Ryczek - Prokurent
W okresie od stycznia do grudnia 20151'. Zarząd odbył 19 protokołowanych posiedzeń.
Do najczęściej rozpatrywanych zagadnień należały sprawy dotyczące:
- przyjęcia nowych członków,
- ustanawiania odrębnej własności lokali mieszkalnych,
- windykacji zadłużeń czynszowych,
- rozpatrywania pism wpływających od mieszkańców,
- organizowania przetargów i wybór wykonawców,
- zawierania umów z wykonawcami,
- opracowywania planów remontów i planów finansowo-gospodarczych,
- zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi,
- zakończenia i rozliczenia inwestycji termomodernizacyjnych,
- innych spraw wynikających z bieżącej działalności Spółdzielni.

II. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe
Na dzień 31.12.20151'.
oczekujących.

Spółdzielnia

Mieszkaniowa

liczyła l 079 członków w tym 163 członków
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Liczba lokali mieszkalnych w 2015r. nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego i wynosiła
979 szt.
Główną rolą w działalności członkowsko-mieszkaniowej jest obsługa członków w zakresie realizacji
umów sprzedaży mieszkań, spadkobierstwa a także darowizny. Spółdzielnia jak w latach poprzednich
także w 2015r. dokonywała przekształceó spółdzielczych praw do lokali na odrębną własność. W
2015 r. przekształcono 12 lokali mieszkalnych.
Ogólna liczba administrowanych budynków wynosi 21szt. o łącznej pow. mieszkalnej 46950 mkw. w
tym budynków z lokalami użytkowymi 5 szt. Liczba lokali użytkowych w budynkach wynosi 24 szt.
Powierzchnia lokali użytkowych wynosi 1 595 mkw.
W/g stanu na 31.12.2015r. Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządzała zasobami własnymi i obcymi, w tym:
- lokatorskie prawo do lokalu
- 13
- własnościowe prawo do lokalu
- 632
- prawo odrębnej własności
- 342
- lokale w najmie
-4
- wspólnoty mieszkaniowe
- 53
W roku 2015 Spółdzielnia zarządzała 3 Wspólnotami Mieszkalnymi na podstawie zawartych umów.

III. Struktura organizacyjna - zatrudnienie
W/g stanu na dzień 31.12.20 l5r. Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudniała 20 osób na 18 etatach.
Zarząd Spółdzielni
Prokurent
Administracja
Konserwatorzy
Sprzątające

- 2 osoby
- l osoba na 1/4 etatu
- 6 osób
- 3 osoby
- 8 osób na 6,75 etatu

IV. Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi
J. Dzialalność finansowa zasobami mieszkaniowymi

L.p.

Rodzaj działalności

Koszty

Przychody

Wynik

l

Eksploatacja lokali mieszkalnych

2

Eksploatacja lokali użytkowych

317 181,22

473981,55

3

Woda i kanalizacja

773 520,89

773 520,89

0,00

4

Wywóz nieczystości

163 202,75

163 202,72

0,00

5

co. i cw. lokale mieszkalne

6

co. i cw. lokale użytkowe

7

Zarządzanie innymi podmiotami

8

Pożytki z nieruchomości

0,00

5584,08

plus

5 584,08

9

Koszty i przychody finansowe

5,13

13968,51

plus

13 963,38

10

Pozostałe koszty i przychody operacyjne

15706,03

minus l 237,61

2045054,24

l 622525,37
78 140,37
289,48

16943,64

2067452,98

plus 22398,74
plus 156 800,33

0,00

1 622525,37

0,00

78 140,37

21 567,56 plus 21 278,08

3

11

Sprzedaż zewnętrzna
Ogółem

10285,65

10285,65

0,00

5027148,74

5245935,74

218787,00

Działalność Spółdzielni za 20l5rok zamknęła się wynikiem dodatnim w kwocie brutto 218787,00 zł.
natomiast wynik netto wyniósł 177215,00 zł., w tym:
- wynik na działalności GZM
- 22398,74 zł.
- wynik na pozostałej działalności - 154 816,26 zł.

2. Gospodarka funduszem remontowym
2. l. Stan na 01.01.20l5r.

Wykazał niedobór w wysokości

2.2 Zwiększenia w tym:

- 1 297 604,65 zł.

- odpis na remonty bieżące
- odpis na termomodernizację
- premia termomodernizacyjna
- zasilenie funduszu wynikiem finansowym za 20 14r.
2.3. Wykorzystanie w tym:
- termomodernizacja
- remonty wykonywane przez konserwatorów
- remont chodników i parkingów
- malowanie klatek
- remont balkonów i loggi
- nakłady poniesione na kotłownie
2.4. Stan na 31.l2.2015r. również wykazał niedobór
w wysokości

- 2 156716,93 zł.

-

125 809,83
742 726,83
155641,35
224742,55

zł.
zł.
zł.
zł.

- 1 421 186,35 zł.
- 1 181 288,04
10 285,65
74043,17
47 580,00
20412,00
57919,42

zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.

- 2 280 298,63 zł.

Ujemny stan funduszu remontowego jest wynikiem prowadzonego procesu termomodernizacyjnego
Wydatki sfinansowano zaciągniętymi pożyczkami w WFOŚ w Krakowie.
3. Zaległości czynszowe
Zaległości z tytułu opłat czynszowych wynoszą
w tym:
- od lokali mieszkalnych
- od lokali użytkowych

- 318 780,79 zł.
- 284 725,28 zł.
- 34 055,51 zł.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości zmniejszyły się o kwotę - 81 193,53 zł.
Struktura zadłużenia lokali mieszkalnych przedstawia się następująco:

* zadłużenie
* zadłużenie

*

do 3 m-cy posiada 69 osób na kwotę
- 72 233,11 zł.
od 4 do 6 m-cy posiada 23 osoby na kwotę - 38968,82 zł.
zadłużenie powyżej 6 m-cy posiada 22 osoby na kwotę - 173 523,35 zł.

Ogólny wskaźnik zaległości czynszowych lokali mieszkalnych liczony do rocznego wymiaru opłat
wynosi 6,24 % i zmniejszył się w stosunku do roku 2014 00,80 %.

4

Mając na uwadze dobro ogółu członków na rzecz których działa Zarząd Spółdzielni, podejmowane
były niejednokrotnie mediacje z osobami posiadającymi zaległości celem zawarcia warunków ugody na
spłatę zadłużenia. Ponadto systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty zarówno te zwykłe jak
również przed sądowe. W przypadku uporczywego uchylania się od płatności sprawy kierowane są na
drogę postępowania sądowego i do egzekucji komorniczej. Działania Zarządu w tym zakresie zawsze
są prowadzone w sposób prawnie dopuszczalny.
Należy podkreślić, że wobec dwóch członków Spółdzielni zalegających z opłatami zostały
przeprowadzone licytacje mieszkań na wniosek Banku PKO BP, co odniosło pozytywny skutek dla
Spółdzielni.
W 2015 roku skierowaliśmy 2 sprawy na drogę postępowania
skierowane zostały 2 sprawy.

sądowego. Do egzekucji komorniczej

Y. Sytuacja majątkowa i finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej.
Rzeczowe aktywa trwałe netto Spółdzielni wynoszą 9 516 676,72 zł. i stanowią 62,90 % całości
majątku. W porównaniu do stanu na koniec ubiegłego roku uległ on zmniejszeniu o 548 130,31 zł. w
związku z naliczeniem umorzeń rocznych od zasobów mieszkaniowych oraz przeniesieniem wartości
lokali mieszkalnych i gruntów na odrębną własność.
Aktywa obrotowe i rozliczenia międzyokresowe
aktywów.

wynoszą 5 607 955,74 zł. i stanowią 37,10 % sumy

Należności i roszczenia - pozycja ta stanowi rozrachunki z odbiorcami, członkami i osobami nie
będącymi członkami oraz najemcami z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Stan należności wynosi 371 518,02 zł.
Środki pieniężne na 31.l2.20l5r.
bieżąco wszystkich zobowiązań.
Rozliczenia międzyokresowe
inne rozliczenia.

Wynosiły ogółem l 363 064,63 zł. i zabezpieczały regulowanie na

kosztów wynoszą 3 873 373,09 zł. i obejmują fundusz remontowy oraz

Majątek Spółdzielni sfinansowany jest w 62,30 % funduszami własnymi:

* funduszem

*
*
*

wkładów mieszkaniowych
i budowlanych w kwocie
- 7 324 052,46
funduszem udziałowym w kwocie
41 167,90
funduszem zasobowym w kwocie
- l 430962,93
funduszem z aktualizacji w kwocie
476499,64

zł.
zł.
zł.
zł.

Zobowiązania długoterminowe to kredyty i pożyczki zaciągnięte na sfinansowanie kosztów
termomodernizacj i. Saldo na 31.12.2015r. wynosi 2 916 934,05 zł. i zwiększyło się o kwotę
186 840,55 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, ubezpieczell
społecznych i podatków, rozrachunki z członkami a także zobowiązań pozostałych.
Saldo na dzieó31.12.2015r. wynosi
982713,35 zł.
Rozliczenia międzyokresowe wynoszą - l 797 485,87 zł.
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VI. Podsumowanie i wnioski.
Na zakończenie niniejszego sprawozdania należy podkreślić, że sytuacja finansowa Spółdzielni jest
stabilna i nie występują zagrożenia w poszczególnych sferach działalności.
Posiadane środki finansowe zabezpieczają bieżące działania i realizację zadań, które zmierzają do coraz
lepszego zaspokajania potrzeb członków Spółdzielni i utrzymywania substancji mieszkaniowej we
właściwym stanie technicznym. W 2015r. zakończony został proces termomodernizacji wszystkich
zarządzanych nieruchomości. Na ostatnim etapie prac poddano termomodernizacji budynki mieszkalne
wielorodzinne przy ul. Graniczna 6, Kościuszki-Grunwaldzka 2, Wyszyńskiego 2. Prace te zostały
sfinansowane z uzyskanej pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie oraz ze środków własnych.
W dniu 21 września 2015r. sukcesem zakol1czył się dla Spółdzielni proces uzyskania tzw. białych
certyfikatów, tj. Świadectw Efektywności Energetycznej o wysokości 70 toe. , i nominalnej wartości 70
tys. zł. Świadectwa te uzyskaliśmy w związku z przeprowadzonym procesem termomodernizacji
budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach SM. Ze sprzedaży Świadectw na
Towarowej Giełdzie Energii uzyskaliśmy kwotę 54 000,00 zł. netto, która zasiliła scentralizowany
fundusz remontowy Spółdzielni.
Mamy świadomość, że nasze decyzje w zakresie zarządzania substancją mieszkaniową nie zawsze
spotykały się z aprobatą wszystkich członków Spółdzielni. Podejmując niejednokrotnie trudne decyzje
zawsze mamy na uwadze, że ponosimy za nie odpowiedzialność.
Zamierzeniem Spółdzielni na rok bieżący jest kontynuacja i zakończenie budowy 16 indywidualnych
lokalnych kotłowni w zasobach Spółdzielni. Kotłownie są zlokalizowane w pomieszczeniach
piwnicznych poszczególnych nieruchomości po uprzednim spełnieniu aktualnie obowiązujących
wymagań prawa budowlanego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Kotłownie zostaną oddane do użytkowania przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2016/2017.
Inwestycja ta zapewni bezpieczeństwo zaopatrzenia w ciepło mieszkańców i w perspektywie czasu
wymierne oszczędności na ponoszonych kosztach ogrzewania.
Źródłem finansowania w/w inwestycji będzie udzielona pożyczka przez WFOŚiGW w Krakowie w
kwocie 2 275 866,00 zł. oraz środki własne.
Ponadto w roku bieżącym realizowane będą remonty zgodnie z zatwierdzonym planem remontów.
Wszystkie nasze zamierzenia oraz sytuacja finansowa zależna jest w znacznej mierze od naszych
członków i mieszkańców, ich dyscypliny a także poszanowania wspólnej własności.
Zarząd Spółdzielni na bieżąco współpracuje z Radą Nadzorczą i współpracę tą ocenia pozytywnie.
Przedstawione przez Zarząd problemy są szczegółowo i wnikliwie analizowane przez Radę a
podejmowane decyzje są realne i rozważne, wynikające z aktualnych potrzeb i możliwości Spółdzielni
a także dbałości o dobro Członków Spółdzielni.
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