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I.

Sprawozdanie
działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
w Dąbrowie Tarnowskiej za 2014 r.

Informacje wstępne.
Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Spadowej 8 w Dąbrowie Tarnowskiej została
założona 1966 roku. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia Wydział
XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000105457.

W 2014 roku Spółdzielnią kierował Zarząd w składzie:
Prezes Zarządu - Krzysztof Kaczmarski do dnia 04.12.2014 r.
Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych - Wiesława Kądzielawa.
Dodatkowo pracę Zarządu wspierał Prokurent - Stanisław Ryczek.

Działalność

Spółdzielni prowadzona jest w oparcIU o ustawę z dnia 16 września

Prawo Spółdzielcze

oraz ustawę z dnia 15.12.2000 r. o Spółdzielniach

1982 r.

Mieszkaniowych

z późniejszymi zmianami oraz Statut Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zasadniczym przedmiotem działalności Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb
członków i ich rodzin oraz potrzeb kulturalno-oświatowych

wynikających

mieszkaniowych
z zamieszkiwania

w spółdzielczym budynku.

W roku sprawozdawczym

Zarząd odbył 12 protokołowanych

posiedzeń i podejmował decyzje

w następujących sprawach:
- przyjęcia nowych członków,
- rozpatrywanie pism wpływających od mieszkańców,
- organizowanie

przetargów

i wybór

wykonawców

na wykonanie

prac

remontowych,

- zawieranie umów z wykonawcami na wykonanie prac remontowych i innych,
- opracowywanie planów remontów,
- opracowywanie planów finansowo-gospodarczych,
- analizowanie zadłużeń z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,
- opracowywanie regulaminów,
- organizowanie Walnych Zgromadzeń,
- zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi.

str. ł

II.

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
Ilość członków w dniu 31.12.2014 r. - 1129, w tym oczekujących 162.
Liczba lokali mieszkalnych w 2014 roku nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego
i wynosi 979.
W 2014 roku struktura zasobów mieszkaniowych przedstawiała się następująco:
- lokatorskie prawo do lokalu:

14

- własnościowe prawo do lokalu:

632

- prawo odrębnej własności:

330

- lokale w najmie:

3

W okresie sprawozdawczym dokonano 11 sprzedaży lokali mieszkalnych.
W 2014 roku Spółdzielnia

zarządzała

trzema

Wspólnotami

Mieszkalnymi

na podstawie

zawartych umów.

III. Struktura

organizacyjna - zatrudnienie.

W 2014 roku zatrudnienie w Spółdzielni nie uległo zmianie i przedstawiało

się następująco:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej - 2 osoby,
Prokurent - l osoba na Y4 etatu,
Dział Księgowości - 3 osoby,
Dział GZM - l osoba oraz l osoba współfinansowana z Powiatowego Urzędu Pracy,
Konserwatorzy - 3 osoby oraz doraźnie osoby współfinansowane z P.U.P,
Sprzątające - 8 osób na pełny etat, l osoba na

Y:!

etatu, l osoba na Y4 etatu.

IV. Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi.

1. Działalność finansowa zasobami mieszkaniowymi.
Poniesione koszty w 2014 roku wynosiły:
- eksploatacja lokali mieszkalnych:
w tym odpis na fundusz remontowy

2.057.632,28
879.581,34

- eksploatacja lokali użytkowych:

200.772,02

- woda i kanalizacja:

780.893,48

- wywóz nieczystości:

167.943,00

- c.o. i c.w. lokali mieszkalnych:
- c.o. lokali użytkowych:

1.497.312,31
75.517,61
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- zarządzanie wspólnotami:

754,89

- działainość społeczno-kulturalna:

3.719,65

- obroty wewnętrzne:

29.797,94

- pozostałe koszty operacyjne:

33.621,57
Ogółem koszty:

Działalność

4.847.964,75

Spółdzielni zamknęła SIę wynikiem dodatnim, który netto za 2014 r. wyniósł

250.604,47 w tym:
- wynik na nieruchomościach:

20.174,10

- wynik na pozostałej działalności:

230.430,37

2. Gospodarka funduszem remontowym.

Remonty budynków

prowadzone

są przez

ekipę konserwatorów

lub przez wykonawców

zewnętrznych. Wykonawcy zewnętrzni wyłaniani są w drodze przetargów.
Środki na remonty ewidencjonowane są na wydzielonym funduszu remontowym.
Remonty

wykonywane

na lokalach

użytkowych

księgowane

są bezpośrednio

w koszty

pozostałej działalności.

Stan funduszu na początek roku:

- 2.786.557,46

Zwiększenia:

1.077.121,05

w tym:
- odpis na remonty bieżące:

136.978,20

- odpis na termomodernizację:

742.603,14

- zasilenie funduszu wynikiem finansowym za 2013 r.:

137.171,51

Zmniejszenia:

447.280,52

w tym:
- termomodernizacja:

345.748,38

- remonty wykonywane przez własną ekipę:

29.797,94

- malowanie klatek schodowych:

53.132,98

* Westerplatte
* Westerplatte

3:

17.756,00

8:

20.005,46

* Westerplatte

9:

15.371,52

- remont instalacji odprowadzania spalin + montaż wkładu kominowego:

* Wyszyńskiego

2.740,15

3
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- inne remonty:

15.861,07

* wyburzenie

kotłownie Graniczna 6.

* utwardzenie

parkingu Graniczna 6.

Stan funduszu na koniec roku:

-2.156.716,93

Ujemny stan funduszu jest wynikiem prowadzonego procesu termo modernizacyjnego.
Poniesione wydatki są wyższe niż odpis na fundusz remontowy.

3. Zaległości czynszowe.

Zaległości z tytułu opłat czynszowych wynoszą:
- od lokali mieszkalnych:

346.030,51
53.943,81

- od lokali użytkowych:
Ogółem:

399.974,32

W stosunku do roku poprzedniego zaległości zmniejszyły się o kwotę 56.706,63 zł.
Struktura zadłużenia lokali mieszkalnych przedstawia się następująco:

* zadłużenia

do 3 miesięcy:
79 osób na kwotę:

* zadłużenia

99.698,60

od 4 miesięcy do 6 miesięcy:
25 osób na kwotę:

* zadłużenia

39.449,03

powyżej 6 miesięcy:
32 osoby na kwotę:

206.882,88

Ogólny wskaźnik zaległości czynszowych liczony do rocznego wymiaru opłat wynosi 7,04 %
i zmniejszył się w stosunku do roku 2013 o 1,24 %.

W zakresie windykacji należności Zarząd podejmował różnego rodzaju działania:
- prowadzenie indywidualnych rozmów ustalając warunki spłaty zadłużenia w wyniku, których
zawierano ugody na miesięczne ratalne spłaty,
- pomoc przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy,
- kierowanie spraw na drogę sądową,
- kierowanie wniosków do komorników o wszczęcie egzekucji komorniczej w stosunku do
dłużników nie realizujących dobrowolnie wyroków sądowych.
W 2014 roku skierowaliśmy

9 spraw na drogę postępowania

sądowego.

Do egzekucji

komorniczej skierowane zostały 3 sprawy.
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v. Sytuacja majątkowa i finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej.
Rzeczowe

aktywa

trwałe

netto

całości majątku. W porównaniu

Spółdzielni

wynoszą

10.064.807,03

i stanowią

72,2 %

do stanu na koniec ubiegłego roku uległ on zmniejszeniu

o 411.867,17 w związku z naliczeniem umorzeń rocznych od zasobów mieszkaniowych

oraz

przeniesieniem wartości lokali mieszkalnych i gruntów na odrębną własność.
W jednym przypadku nastąpił zwrot wieczystego użytkowania gruntu do Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej.

Aktywa obrotowe

rozliczenia

międzyokresowe

wnoszą 3.882.933,05

stanowią 27,8 %

sumy aktywów.

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 użytkowych.
Stan należności wynosi 451.953,62.

Środki pieniężne na 31.12.2014 r. wynosiły ogółem 1.273.442,95 i zabezpieczały regulowanie
na bieżąco wszystkich zobowiązań.
Rozliczenia

międzyokresowe

kosztów wnoszą 2.157.536,48

obejmują fundusz remontowy

oraz inne rozliczenia.

Majątek Spółdzielni sfinansowany jest w 72,2 % funduszami własnymi:

* funduszem

wkładów mieszkaniowych i budowlanych:

* funduszem

udziałowym w kwocie:

40.889,25

* funduszem
* funduszem

zasobowym w kwocie:

1.385.781,74

Zobowiązania

z aktualizacji w kwocie:

długoterminowe

termomodernizacji.

7.609.822,66

800.403,01

to kredyty i pożyczki zaciągnięte na sfinansowanie

kosztów

Saldo na 31.12.2014 r. wynosi 2.730.093,50 i uległo zmniejszeniu o kwotę

345.960,59 w stosunku do grudnia roku poprzedniego.
Zobowiązania
społecznych

krótkoterminowe
i podatków,

stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, ubezpieczeń

rozrachunki

z członkami,

a także

zobowiązań

pozostałych.

Saldo na dzień 31.12.2014 r. wynosi 976.875,81
Rozliczenia międzyokresowe wynoszą 173.443,74
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VI. Podsumowanie i wnioski.

Na zakończenie niniejszego sprawozdania pragniemy chwilę skupić się na podsumowaniu działań
prowadzonych w 2014 r.
Należy stwierdzić, że realizacja wszystkich zamierzeń napotykała i napotyka znaczne trudności,
niezależne od Spółdzielni, a wynikające z trudnych warunków gospodarczych kraju.
Zaległości w opłatach czynszowych wpływają niekorzystnie na sytuację finansową Spółdzielni.
Mamy świadomość,

że nasze decyzje

w zakresie zarządzania

substancją mieszkaniową

nie

zawsze spotykały się z aprobatą wszystkich członków Spółdzielni.
Podejmując

niejednokrotnie

bardzo trudne decyzje zawsze mamy na uwadze, że ponosimy

za nie odpowiedzialność.
Pomimo niesprzyjających uwarunkowań w 2014 r. kontynuowano program docieplenia na trzech
ostatnich nieruchomościach.
Zamierzeniem
na

zasobach

Spółdzielni
Spółdzielni.

jak zgromadzenie

na rok bieżący
W

roku

i następny jest budowa

bieżącym

potrzebnej dokumentacji,

planowane

są

16 kotłowni
prace

lokalnych

przygotowawcze

natomiast proces budowy kotłowni zaplanowano

na rok następny.
Ponadto

realizowane

będą remonty

bieżące

zgodnie

z zatwierdzonym

Aktualna sytuacja finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej

planem

remontów.

mimo znacznego zadłużenia z tytułu

zaciągniętych kredytów i pożyczek jest stabilna.
Wszystkie nasze zamierzenia oraz sytuacja finansowa zależna jest w znacznej mierze od naszych
członków, ich dyscypliny, a także poszanowania wspólnej własności.
W celu poprawy sytuacji finansowej

Spółdzielni prowadzi działania windykacyjne,

a także

dyscyplinę kosztów.
Należy podkreślić, że stawki opłat eksploatacyjnych nie zmieniły się od 2013 roku.
Zarząd Spółdzielni na bieżąco współpracuje z Radą Nadzorczą i współpracę tą Zarząd 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.

Zarząd Spółdzielni

Dąbrowa Tarnowska dnia 20.05.2015 r.
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