
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 

SPÓŁDZIELNI ZA 2018 ROK  

/wyciąg/ 

WSTĘP 
 
Szanowni Państwo,  

Zarząd Spółdzielni, przedkładając Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności 
Spółdzielni za 2018 rok, szczególną uwagę chce zwrócić na realizację zadań poprawiających jakość 
i efektywność zarządzania nieruchomościami oraz obsługę lokatorów. Jest to proces długofalowy     
i będzie realizowany przez Zarząd przez kolejne lata. Podkreślamy, że część działań została już 
wykonana, zaś kolejne są w trakcie realizacji. Niemniej jednak, na Państwa wnioski, podejmujemy 
nowe zadania.  

 
Lustracja Spółdzielni  

 Zarząd przypomina, że zgodnie z postanowieniami Ustawy „Prawo Spółdzielcze” Regionalny 
Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach w okresie od 18 września                                    
do 11 października 2017 r. przeprowadził lustrację pełną Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”. 
Badaniem lustracyjnym objęta została działalność Spółdzielni za okres od 01.01.2014 r. do 
31.12.2016 r. Badanie lustracyjne nie wykazało żadnych zastrzeżeń co do legalności, rzetelności      
i gospodarności w działalności Spółdzielni. Sformułowane przez Regionalny Związek Rewizyjny dwa 
wnioski dotyczące kontynuacji działań, a mianowicie: „Nadal kontynuować działania związane z ana-
lizą obowiązujących w Spółdzielni regulaminów oraz Statutu i w przypadkach koniecznych (szcze-
gólnie tych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze) dokonać ich aktu-
alizacji, doprowadzając do pełnej zgodności   z przepisami obowiązujących ustaw.” oraz „Nadal ana-
lizować stan zaległości w opłatach za lokale mieszkalne oraz wzmóc dotychczasowe działania           
w celu niedopuszczenia do pogorszenia sytuacji finansowej Spółdzielni.” są realizowane na bieżąco, 
o czym, m.in. świadczy kolejny spadek zaległości czynszowych. W porównaniu do 2017 zaległości 
na koniec 2018 r. spadły o 289 753,43 zł.   
 
Wymiana wind 

Decyzja o modernizacji wind w naszej Spółdzielni była odkładana w czasie, przede wszyst-
kim z uwagi na kwestię związaną z finansowaniem tego typu wysokonakładowych inwestycji. Zda-
niem Zarządu, taka praktyka jest nie do przyjęcia. Około 30 % dźwigów osobowych w naszych za-
sobach wymaga wymiany na energooszczędne i w większym stopniu dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Przede wszystkim jednak, windy powinny stać się bezpieczniejsze. Wymagania 
w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa nakłada na nas również norma SNEL Europejskiego Insty-
tutu Normalizacyjnego, według której właściwie każda winda po 20 latach użytkowania powinna zo-
stać wymieniona. Problem wymiany dźwigów osobowych w naszej Spółdzielni staje się szczególnie 
pilny w blokach 10-kondygnacyjnych budowanych w latach 1970-1990, w których wyłączanie windy 
z eksploatacji - najczęściej w wyniku awarii, wiąże się z olbrzymim obniżeniem jakości życia miesz-
kańców. Szczególnie dla starszych lokatorów wejście na wyższe piętra, wymuszone awarią dźwigu 
osobowego, jest niejednokrotnie zadaniem ponad ich siły. Zarząd Spółdzielni w miesiącu wrześniu 
2017 roku, w trakcie spotkań w terenie, przeprowadził konsultacje z lokatorami, czego konsekwencją 
stało się przygotowanie programu wymiany dźwigów osobowych w okresie najbliższych trzech lat. 
W 2018 roku rozpoczęto proces inwestycyjny i wymieniono 7 wind. W 2019 roku została już prze-
prowadzona procedura przetargowa na generalny remont dźwigów osobowych, co pozwoli na wy-
mianę kolejnych 4 wind już w tym roku.   
 
Utrzymanie czystości w budynkach i na zewnątrz.  

Od 1 czerwca 2016 roku Zarząd podjął działania w celu wdrożenia programu sprzątania kla-
tek schodowych powyżej parteru na całych zasobach. Program ten został uruchomiony zgodnie                  
z wnioskami lokatorów zgłaszanymi w indywidualnych prośbach oraz w trakcie jesiennych spotkań 
„remontowych” w 2015 roku. Wprowadzając na zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 
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usługę wykonywaną własnymi siłami i środkami, Zarząd miał na uwadze maksymalne ograniczenie 
bieżących kosztów i ich wpływu na obciążenie lokatorów w momencie stworzenia dodatkowych sta-
nowisk pracy, co zostało osiągnięte dzięki uzyskaniu refundacji kosztów utworzenia nowych stano-
wisk pracy przez Powiatowy Urząd Pracy, w łącznej wysokości 605 619,13 zł. Efekty, w postaci 
czystych i zadbanych klatek schodowych są widoczne we wszystkich budynkach Spółdzielni. Zgod-
nie z decyzją Walnego Zgromadzenia koszty sprzątania klatek rozliczane są w oparciu o jeden lokal. 
Zgodnie z regulaminowymi uregulowaniami, na wniosek lokatorów można odstąpić od sprzątania 
klatki schodowej. Jak do tej pory lokatorzy nie wnieśli takiego wniosku.  

Zarząd, na wniosek lokatorów, przy akceptacji Rady Nadzorczej, buduje place gospodarcze 
na odpady komunalne. Jak w przypadku innych tego typu inwestycji staramy się, aby obiekty te były 
w takiej samej stylizacji oraz jakości na całych na zasobach Spółdzielni. Za wywóz odpadów komu-
nalnych odpowiadają władze samorządowe oraz mieszkańcy zgodnie z prawem lokalnym. Zaś za 
porządek na placach oraz wokół pomieszczeń gospodarczych, wraz z całorocznym utrzymaniem 
terenów zewnętrznych, odpowiada Spółdzielnia. W tym celu, w 2016 roku, została wyłoniona,                       
w drodze przetargu, firma zewnętrzna, która realizuje to zadanie.  
 
Monitoring 
 Rozpoczęty w 2015 roku montaż kamer na terenach zewnętrznych był kontynuowany rów-
nież w latach 2016 - 2018. Kamery są również instalowane w klatkach schodowych, na wniosek 
naszych lokatorów, po przeprowadzeniu ankietowania. Jednocześnie przypominamy, że przepisy 
prawa nie zezwalają na udostępnianie przez Spółdzielnię nagrań z naszego monitoringu mieszkań-
com. Monitoring jest instalowany w poszczególnych lokalizacjach w celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa mieszkańców nieruchomości i skutkuje redukcją naruszeń porządku publicznego oraz zama-
chów na dobra lokalnej społeczności. Spółdzielnia udostępnia dane z monitoringu uprawnionym or-
ganom wykonującym funkcje publiczne, takim jak Policja, Sąd, Prokuratura, które  zwrócą się o ich 
przekazanie we właściwym trybie. Rejestrowane przy pomocy monitoringu dane podlegają znisz-
czeniu po upływie 10 dni od ich utrwalenia. Dzięki zamontowanym kamerom zmniejsza się liczba 
występków, a dzięki współpracy pracowników administracji z Policją, Strażą Miejską wzrasta wykry-
walność tych czynów, jak też i bezpieczeństwo na naszych zasobach.  
 
Pomieszczenia wspólne i piwniczne. 

Zarząd wyznaczył sobie również w 2017 roku cel uregulowania wykorzystania przez naszych 
lokatorów piwnic oraz pomieszczeń wspólnych. Rada Nadzorcza określiła zasady wykorzystania 
części wspólnych, np. suszarni, pralni, schowków, wsypów, komórek itp. Pracownicy administracji 
przeprowadzili inwentaryzację pomieszczeń piwniczych oraz innych pomieszczeń, tak zwanych 
wspólnych. Zgodnie z zaleceniem Rady Nadzorczej, jeżeli pozwalały na to możliwości techniczne 
danego budynku, piwnice przypisano od nowa do każdego lokalu mieszkalnego. Natomiast lokato-
rzy, którzy posiadają więcej pomieszczeń piwniczych lub w sposób indywidualny korzystają z po-
mieszczeń wspólnych, zgodnie z podpisanymi ze Spółdzielnią umowami wnoszą stosowne opłaty. 
Dzięki tym uregulowaniom do „kasy” Spółdzielni w roku 2018 wpłynęło dodatkowo 76 031,14 złotych.  
 
Pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia biurowe.  

Jednym z zaległych zadań, z którym musiała zmierzyć się Spółdzielnia w latach ubiegłych, 
w tym w 2018 roku, było dokończenie realizacji nakazu Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dostosowania pomieszczeń socjal-
nych dla pracowników do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz norm sa-
nitarnych. Pomieszczenia socjalne zostały wyremontowane (w tym zaadoptowano na pomieszcze-
nie socjalne lokal przy ul. Śląskiej 17). Dzięki decyzji Walnego Zgromadzenia o przyznaniu z nad-
wyżki budżetowej kwoty 250 000 złotych na modernizację pomieszczeń biurowych, od 2018 roku 
sukcesywnie, siłami własnymi, Spółdzielnia poprawia warunki pracy pracowników oraz lokatorów 
korzystających z pomieszczeń biurowych w administracjach i w budynku Zarządu.  
 
Remont i budowa miejsc parkingowych.  

Zarząd, na wniosek lokatorów, podjął działania związane z modernizacją i rozbudową miejsc 
parkingowych. Zgodnie z możliwościami finansowymi oraz przede wszystkim mając na uwadze moż-
liwości techniczne i terenowe w 2018 roku zostały wykonane miejsca postojowe przy ul 26 Marca 
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118-128 w Wodzisławiu Śląskim oraz przy ul. K. Miarki 6-7 w Jastrzębiu-Zdroju za ogólną kwotę 
260 000,00 zł. 
 
Zintegrowany System Informatyczny.  

W listopadzie 2017 roku Spółdzielnia rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na  wdrożenie 
nowego sytemu informatycznego w celu dostosowania sposobu zarządzania i przepływu informacji 
do dzisiejszych realiów. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta firmy 
„Unisoft”. Obecnie trwa realizacja tego zadania. Głównymi cechami tego systemu są: funkcjonalna 
kompleksowość, integracja danych i procedur, elastyczność we wprowadzaniu zmian. Zarząd Spół-
dzielni chce tym samym w sposób znaczący poprawić jakość obsługi lokatorów, zabezpieczyć dane 
osobowe zgodnie z wymogami wprowadzonymi Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego                      
i Rady Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych, jak i zabezpieczyć pod względem  infor-
matycznym nową jakość komunikowania się z Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami pań-
stwowymi. Jesteśmy też zmuszeni wymienić przestarzałe urządzenia informatyczne pracujące obec-
nie w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” na sprzęt spełniający wymogi dnia dzisiejszego. 
 
Place zabaw i rekreacji dla dorosłych. 

Spółdzielnia podjęła działania zmierzające do unifikacji zabudowy placów zabaw stosując 
jeden wzorzec i kolorystykę sprzętu i urządzeń zabawowych. Projekt ten jest na ukończeniu, odbywa 
się z godnie z możliwościami finansowymi danych nieruchomości. Na wniosek lokatorów, od 2018 
roku, SM „JAS-MOS” rozpoczęła realizację zadania budowy placów rekreacyjno- sportowych na po-
szczególnych nieruchomościach. Tak jak w przypadku placów zabaw, Zarząd uwzględnia wnioski 
lokatorów w powiązaniu z możliwościami finansowymi danych nieruchomości. Takie place powstały 
na ul. Krasickiego oraz ul. Warmińskiej.  W obydwóch przypadkach Zarząd złożył wniosek o dofi-
nansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Niestety nie otrzymaliśmy zewnętrznego 
wsparcia finansowego dlatego inwestycje te realizowane są etapowo z funduszy naliczonych na 
nieruchomościach.  
 
Windykacja. 

Zarząd na bieżąco reagował oraz podejmował nowe działania w celu minimalizacji wysokości 
zaległości w opłatach za lokale. W tym celu, w kwietniu 2017 roku zostały wprowadzone zmiany do 
Regulaminu i procedur windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych i użyt-
kowych wprowadzające zapisy o „miękkiej windykacji należności”. Informacje o występującym za-
dłużeniu dostarczane są użytkownikom lokali, których zaległość nie przekroczyła 3 naliczeń mie-
sięcznych, a w przypadku posiadaczy odrębnej własności 2 okresów płatności. Jest to windykacja 
polubowna polegająca na monitowaniu dłużnika. W dalszym etapie, wobec lokali z występującym 
zadłużeniem, zasadą stało się zmniejszanie przez Spółdzielnię zakresu świadczenia niektórych 
usług. Działania te mają doprowadzić do szybkiej spłaty należności, jak też sprawnego przeprowa-
dzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika, po uprzednim uzyskaniu sądowego nakazu 
zapłaty. Warunkiem skutecznej egzekucji jest w każdym przypadku posiadanie przez dłużnika ma-
jątku, z którego można taką egzekucję przeprowadzić. Zadłużenie na koniec 2015 roku wynosiło 
2 533 556,69 złotych, w 2016 roku wynosiło 2 562 918,82 złotych. Zmiany wprowadzone przez Za-
rząd, w porozumieniu z Radą Nadzorczą, spowodowały, że zadłużenie w naszej Spółdzielni sukce-
sywnie spada - na koniec roku 2017 wynosiło 2 289 430,01 zł, zaś na koniec 2018 roku wyniosło 
1 999 676,58 złotych.  
 
Środki zewnętrzne.  

W  latach 2016–2018  Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” ubiegała się o dofinansowanie 
na modernizację energetyczną budynków mieszkaniowych w ramach środków unijnych.  
Przygotowaliśmy projekty przeprowadzenia termomodernizacji z wykorzystaniem Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, składając w pierwszym etapie wnioski na re-
alizację docieplenia 11 budynków na ogólną kwotę 4 010 000 złotych. Podczas realizacji tej inwe-
stycji pozyskamy około 30% wymienionej kwoty.  W drugim etapie złożono wniosek na realizację 
docieplenia 5 budynków na ogólną kwotę 4 196 207,00 zł. 
Zarząd nadal poszukuje różnego rodzaju możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych, np. na 
realizację usuwania barier architektonicznych, we współpracy z PFRON, zabudowana została winda 
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dla osoby niepełnosprawnej. Zarząd w b.r. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o podniesienie 
kwoty środków na likwidację barier architektonicznych do 100 000 złotych rocznie.  
 
Szanowni Państwo,  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” przedstawia poniżej szczegółowe sprawozda-
nie z działalności Spółdzielni za rok 2018 i równocześnie sprawozdanie z realizacji swoich obowiąz-
ków przez wszystkich pracowników Spółdzielni, którzy na co dzień podejmują szeroki wachlarz za-
dań na rzecz lokatorów. Począwszy od utrzymania porządku i czystości, zachowania dobrego stanu 
technicznego urządzeń i budynków, prowadzenia inwestycji, remontów i modernizacji, poprzez czu-
wanie nad aspektami finansowymi, księgowymi i rozliczeniami kosztów oraz czynszów, windykowa-
niem zadłużenia, bezpośredniej obsługi lokatorów w administracjach oraz w terenie, a kończąc na 
obsłudze prawnej, ochronie mienia, czy danych osobowych. To zespół świetnych fachowców odda-
nych naszej Spółdzielni i za ich codzienną pracę na rzecz Spółdzielni i lokatorów składamy im po-
dziękowania.  
 

Zarząd Spółdzielni korzystając z okazji, pragnie serdecznie podziękować wszystkim człon-

kom Rady Nadzorczej, którzy aktywnie uczestniczyli w jej pracach. Wysoka frekwencja na posie-

dzeniach plenarnych Rady oraz duże zainteresowanie problemami naszej Spółdzielni skutkuje do-

brymi decyzjami i wysoką odpowiedzialnością za pełnione funkcje. Zarząd dziękuje poszczególnym 

członkom Rady Nadzorczej za zaangażowanie i aktywny udział w jej pracach, nadzór i kompetentną 

kontrolę wykonywaną przez Komisję Rewizyjną  oraz merytoryczną dyskusję na tematy spółdziel-

cze.   

Zarząd Spółdzielni pragnie też podziękować Lokatorom, Członkom Spółdzielni, którzy na co dzień 
współpracują z nami i naszymi pracownikami. Dzięki Państwa aktywności, wnoszeniu wniosków, 
uwag oraz propozycji, poprawiamy jakość naszych usługi. Dziękujemy za aktywny udział w  spotka-
niach, które organizujemy dwa razy w roku w terenie. Dzięki spotkaniom w terenie możemy na bie-
żąco reagować na Wasze propozycje. Zarząd deklaruje, że spotkania w terenie z Lokatorami będą 
kontynuowane w dalszym ciągu, bo jest to dobra forma uczestniczenia w życiu Spółdzielni 

 
DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKA 
 
Liczba członków -  7 638, (2017 r. – 7 479, 2016 r. - 4843) 
Liczba mieszkań – 6 538, (2017 r. – 6 537 – zmiana 1 lokalu użytkowego na mieszkalny) 
Znaczny wzrost liczby członków Spółdzielni w latach 2017-2018 związany jest ze zmianą Ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych. Od dnia 09.09.2017 r. członkami Spółdzielni są wszystkie osoby 
posiadające spółdzielcze własnościowe i lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych.  
 
Prawa do lokali mieszkalnych:   
(w nawiasie dane dot. 2017 r.) 
Odrębna własność - 1 758, (1 724) 
Spółdzielcze własnościowe prawo – 4 397, (4 406) 
Spółdzielcze lokatorskie prawo – 69, (72) 
Umowy najmu – 157, (171) 
Bez tytułu prawnego – 155, (163) 
Wolne lokale – 2, (1). 
 

W 2018 roku Spółdzielnia zawarła: 28 umów o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej 
własności na wniosek lokatora, 6 umów o ustanowienie i sprzedaż prawa odrębnej własności w 
drodze przetargu, 4 umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, 6 umów 
najmu w drodze przetargu, 2 umowy najmu na wniosek lokatora.  
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Opłaty za lokale mieszkalne w 2018 r. 
Opłaty zależne, zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, ustalane są dla każdej nieru-
chomości oddzielnie na podstawie kosztów, jakie nieruchomość ponosi. 
Opłaty niezależne od Spółdzielni wyliczone są w oparciu o:  indywidualne zużycie ciepła w miesz-
kaniu (rozliczenia na podstawie wskazań podzielników kosztów), bądź o wielkość zużytego ciepła w 
budynku (rozliczenia wykonywane wg powierzchni użytkowej lokali); indywidualne zużycie wody w 
mieszkaniu (rozliczenia na podstawie wodomierzy indywidualnych), bądź ryczałtowo (10 m3 na 
osobę miesięcznie) w mieszkaniach, gdzie nie ma lub nie odczytano wodomierzy indywidualnych;  
liczbę osób zamieszkałych w lokalu przy kalkulacji kosztów wywozu nieczystości stałych. 

Lp. Składnik opłaty 
Jednostka 

przelicze-

niowa 

Stan na 

31.12.2017 r. 

(zł/m-c) 

Stan na 

31.12.2018 r. 

(zł/m-c) 
1. Opłaty zależne: * 

a. Eksploatacja podstawowa: 

-      członkowie 

-      nie członkowie 

-      najem, bez tytułu 

-      najem spółdzielnia 

b. fundusz remontowy:  

 -     część wspólna nieruchomości 

c. fundusz modernizacyjny 

d. docieplenie budynku 

e. f. rem.- docieplenie budynku 

f. antena 

g. podatki i ubezpieczenia 

h. wieczyste użytkowanie 

i. winda 

j. przyłącze wodno-kanaliz. 

k. sprzątanie klatek schodowych 

l. monitoring 

- wykonanie 

- konserwacja 

ł.    wodomierz radiowy 

 

 

m2 

m2 

m2 

m2 

 

m2 

m2 

m2 

m2 

mieszkanie 

m2 

m2 

osoba 

mieszkanie 

mieszkanie 

 

mieszkanie 

mieszkanie 

ilość liczników 

 

 

1,35 – 2,49  

1,73 – 3,25  

4,10 - 6,85 

8,20 – 17,13 

 

0,50 – 1,60  

0,00 – 0,50 

1,10 – 2,12 

1,05 – 2,23 

1,51 

0,11 – 0,44 

0,02 – 0,30 

3,26 – 7,21 

           0,27 – 1,56 

- 

 

11,46 

5,72 

1,67 

 

 

1,15 – 2,36  

1,65 – 3,05  

4,40 – 6,85 

8,20 – 40,00 

 

0,50 – 2,10  

0,01 – 0,50 

0,95 – 1,35 

1,29 – 2,23 

1,51 

0,11 – 0,44 

0,01 – 0,28 

3,51 – 7,68 

           0,27 – 1,71 

5,97 – 18,93 

 

11,46 – 15,15 

5,72 

1,67 

 

2. Opłaty niezależne: 

a. centralne ogrzewanie 

-       rozl. wg podzielników 

-       rozl. wg powierzchni 

b. zimna woda                               

i  odprowadzanie ścieków 

- Jastrzębie-Zdrój 

- Wodzisław Śląski 

c. opłata za gospodarowanie od-

padami komunalnymi 

- Jastrzębie-Zdrój 

- Wodzisław Śląski 

 

 

 

kwota/m-c 

m2 

 

 

m3 

m3 

 

 

osoba 

osoba 

 

 

 

indywidualne zaliczki 

2,88 – 6,28 

 

 

10,78  

12,86  

 

 

12,60 

12,00 

 

 

indywidualne zaliczki 

2,95 – 6,28 

 

 

11,39  

13,19 

 

 

12,00 

12,00 

 

3. Inne: 

a. pomieszczenia wspólnego 

użytku (suszarnie, rowerownie) 

b. korytarze 

c. zsyp 

d. światło w piwnicy 

 

 

m2 

m2 

pomieszczenie 

mieszkanie 

 

 

 

2,30 zł/m2 p.uż. 

4,00 zł/m2 p.uż. 

6,90 zł/m-c 

1,00 

 

 

 

2,30 zł/m2 p.uż. 

4,00 zł/m2 p.uż. 

6,90 zł/m-c 

1,00 

 
*   stawki kalkulowane na nieruchomości 
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Wykonanie robót eksploatacyjnych w 2018 r. 
 
Roboty eksploatacyjne realizowane są w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan finan-
sowy Spółdzielni w ramach opłaty eksploatacyjnej. Zakres robót eksploatacyjnych zrealizowanych 
w 2018 r. przedstawia poniższa tabela:  
 

Lp. Wyszczególnienie Wykonany zakres 

1. Utrzymanie terenów zielonych   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

a) koszenie trawy 1 x 90 075,27 m2 

b) ziemia 333 worki 80 l. 

c) kora  946 worki 80 l. 

d) paliki do drzewek 617 szt. 

e) obrzeże trawnikowe 292 szt. 

f) tkanina czarna 1135 m.b. 

g) siatka rabatowa 586 m.b. 

h) szpilki 7 493 szt. 

i) kamień ozdobny 34,48 t. 

j) palisada 3 899 szt. 

2. Utrzymanie terenów zewnętrznych   

  

  

  

a) koszenie trawy 3 x 262 354,76 m2 

b) odmładzanie żywopłotów 2 x 26 163,14 m2  

c) sprzątanie 395 017,18 m2 

3. Wycinka drzew   

  

  

  

  

a) wycinka drzew 89 sztuk 

b) cięcia korekcyjne drzew i krzewów 294 sztuki 

c) frezowanie pni po wycince 103 sztuki 

d) nasadzenia nowych drzew i krzewów 1590 sztuk 

4. Usługi kominiarskie - czyszczenie i kontrola 

przewodów kominowych 

wszystkie lokale mieszkalne i użytkowe  

5. DDD   

  

  

a) dezynsekcja, dezynfekcja, dezodoryzacja 2 419,60 m2, 37 gniazda owadów i insekty, 1 mieszkanie 

czyszczenie  i utylizacja odchodów po gołębiach, 2 komplek-

sowe sprzątanie mieszkań 

b) wiosenna i jesienna deratyzacja 2 x 121 budynków 

6. Utrzymanie placów zabaw   

  

  

  

  

  

  

  

a) przegląd urządzeń zabawowych całe zasoby 

b) zakup nowych elementów zabawowych huśtawka podwójna - 1 szt., huśtawka wagowa - 4 szt., ze-

staw zabawowy - 1 kpl., sprężynowiec - 1 szt., regulaminy - 

13 szt., stożek - 1 szt., klepsydra - 2 szt., ogrodzenie 4 placów 

zabaw, furtka stalowa - 1 szt., zawiesie z siedziskiem - 1 kpl. 

c) zakup urządzeń siłowni zestaw wahadło–twister - 1 kpl., zestaw wioślarz-prasa 

nożna - 1 kpl., zestaw wyciąg górny-wyciskanie siedząc - 1 

kpl., zestaw orbitrek-biegacz - 1 kpl., wioślarz - 1 szt., twi-

ster - 1 szt., wahadło - 1 szt., orbitrek - 1 szt. 

d) zakup piasku do piaskownic  236 ton 

e) koszenie trawy 5463,25 m2 

f) kosze na śmieci 4 szt. 

g) ławki 4 szt. 

7. Usługi transportowe   

  

  

  

a) zbieranie odpadów pobudowlanych z placów 

gospodarczych 

604,50 godziny 

b) wywóz odpadów pobudowlanych na PSZOK 53 kursy 

c) transport piasku na place zabaw 189 godzin 

8. Zimowe utrzymanie terenów - usługa firmy 41 940,41 m2 całe zasoby  

9. Mycie okien na zewnątrz budynku 15 budynków 

10. Pozostałe usługi znaki drogowe - 6 szt., gabloty - 33 szt., kosze na śmieci – 

38 szt., ławki - 15 szt., tablice ostrzegawcze - 20 szt., tablice 

informacyjne - 61 szt. 

11. Wiaty śmietnikowe 17 szt. 
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GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI 
  

     Spółdzielnia wynajmowała w 2018 r. lokale o łącznej powierzchni 3 938,03 m², w tym 3 pawilony 
usługowe o powierzchni 946,80 m². Ponadto w zasobach Spółdzielni znajdowało się 25 garaży                          
o powierzchni 475,11 m².  

 
Przychody z gospodarki lokalami użytkowymi (w nawiasie dane dot. 2017 r.): 
  czynsz za lokale   - 723 645,72 zł, (698 594,25 zł), 
  dzierżawa terenu   - 152 702,72 zł, (160 083,60 zł),  
  garaże    -   17 167,11 zł, (17 274,60 zł), 
  dzierżawa części dachu  -   30 801,03 zł, (30 331,65 zł), 
  inne (m.in.: tablice reklamowe, opłata za dojazd, dzierżawa gruntu pod pojemniki, itp.)  

–  46 624,95 zł, (38 043,66 zł). 
 
Łącznie przychody zamknęły się kwotą 970 941,53 zł, (944 327,76 zł). 
 
Koszty obciążające gospodarkę lokalami użytkowymi wyniosły 277 597,41 zł, (267 702,51 zł). 
 
Zaległości z tytułu opłat za najem i dzierżawę na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 70 384,90 zł                       
i w porównaniu do dnia 31.12.2017 r. wzrosły o 9 228,76 zł (kwota zaległości w wys. 29 067,59 zł   
w opłatach za lokal użytkowy jednego najemcy, który spłaca ją, w ramach porozumienia ze Spół-
dzielnią, w ratach po 3 000,00 zł miesięcznie.) W 2018 r. wyegzekwowano od dłużników tytułem 
odsetek od nieterminowo wnoszonych zapłat kwotę 7 044,23 zł. 
                

   DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA  
 

Działalność remontowa była prowadzona na podstawie zatwierdzonych przez Radę Nadzor-
czą planów remontowych, które obejmowały: plan remontów budynków mieszkalnych (część 
wspólna) finansowany ze składek na fundusz remontowy części wspólnej, kar umownych i potrąceń 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; plan remontów lokali użytkowych finansowany z 
odpisu części środków uzyskanych z wynajmu lokali użytkowych; plan remontów mienia Spółdzielni. 
Wykonanie wyżej wymienionych planów obrazują załączone tabele. 
 
Realizacja planu remontów nieruchomości budynkowych 

L.p. 
Roboty remontowe części 
wspólnych nieruchomości 

Zakres rzeczowy 
Wartość  
robót (zł) 

1. 
Roboty dekarskie i remonty 
kominów                                                 

Kaszubska 5, Pomorska 30-42, 44-56, 17-29, 45-57, 31-43, 59-
71, 73-85, 87-99, Warmińska 1-13, 2-14, 16-28, 30-42, 44-56,  
Poprzeczna 1-5, Ofiar Faszyzmu 2-10, Moniuszki 2, 8-10, 26 
Marca 140-152, Wyszyńskiego 51-53, 55-57, 59-61 

410 996,17  
 

2. 
Remont i malowanie klatek 
schodowych                                                 

Ofiar Faszyzmu 7-15 40 000,00  

3. 
Remont instalacji wodnej  
i kanalizacyjnej                                          

Zielona 1-3, 5-7, 9, Harcerska 1-3, Pomorska 30-42, Ofiar Faszy-
zmu 7-15, 12-16, Andersa 6-8, Jana Pawła II 15 a-f, Wyszyń-
skiego 51-53, 55-57 

194 172,74  

4. Remont instalacji gazowej                                                                  Harcerska 1-3, Andersa 23-37, Konopnickiej 2, Konopnickiej 4 495 587,99  

5. 
Remont i  naprawa dźwigów 
osobowych 

Zielona 31, Śląska 13,19, Kaszubska 7 1 004 091,30  

6. 
Roboty brukarskie, asfaltowe 
i schody terenowe                              

Zielona 1-3, 5-7, 21-31, 33-43,  4-22, 24-42, 44-62, Harcerska 1-
3, Kaszubska 3, Śląska 11, 13, Pomorska 30-42, 31-43, 17-29, 
44-56, Warmińska 2-14, Andersa 23-37, 2-4, K. Miarki 6-7, 1 
Maja 2-8, Kusocińskiego 5-23, Wyspiańskiego 1-7, Wiejska 17c, 
17d, 29d, 26 Marca 15, 26 Marca 118-128 

515 669,50  
 

7. 
Remont sieci i przykanalików 
sanitarnych i deszczowych                                                                       

Zielona 5-7, 9, Kurpiowska 15-23, Słoneczna 32-42, Kusociń-
skiego 25-43, 5-23, Krasickiego 1, Wyszyńskiego 55-57 

82 421,21  

8. 
Remont i wymiana drzwi wej-
ściowych do budynków                 

Zielona 33-43, Krasickiego 19, 8, Wiejska 9C 26 367,11  

9. 
Remont i wymiana drzwi we-
wnętrznych                                                                                                                                   

Zielona 41, Pomorska 17-29, 45-57, 73-85, Warmińska 1-13, 44-
56, 16-28 

59 968,38  

10. 
Remont i wymiana stolarki 
okiennej, zabudowa loggii 
szybami przesuwnymi                                                                                    

Poprzeczna 8-12 12 312,03  
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11. 
Remont schodów wejścio-
wych do budynków                                     

Pomorska 87-99, ul. Wiejska 13C 17 800,00  

12. 
Remont balkonów i balustrad 
balkonowych                                         

Śląska 13, Kaszubska 1, ul. Andersa 2-4, K. Miarki 6-7,  8-9, Po-
przeczna 8-12,Krasickiego 1, Wiejska 9B, 

63 099,02  

13. 
Wykonanie zadaszeń nad 
balkonami                                                              

1 Maja 2-8 34 475,00  

14. 
Remont świetlików, włazów 
dachowych i innych,                       

Pomorska 17-29, 31-43, 45-57, Warmińska 2-14, 30-42, 44-56 58 558,25  

15. 
Remont i naprawa  instalacji 
elektrycznej,                                                

Zielona 76A-J, Warmińska 1-13, Ofiar Faszyzmu 7-15, Andersa 
6-8, Aleja J.P. II 15 a -f, Konopnickiej 4,  Krasickiego 1,2,4,7,6, 
Wiejska 17D, 19D, 23B 

422 792,49  

16. 
Remont i naprawa  instalacji 
odgromowej                                 

Pomorska 17-29, 31-43, 45-57, 87-99, Poprzeczna 1-5, 2-6, 14-
18, Krasickiego 1,2,3,4,7,9 

152 396,44  

17. 
Remont i naprawa instalacji 
domofonowej i dostępu elek-
tronicznego                                                                                  

Zielona 9-19, ul. Harcerska 2-4, Warmińska 2-14 16-28, 30-
42,44-56, Ofiar Faszyzmu 12-16, 2-10, Staszica 8, Słoneczna 20-
30, Krasickiego 7, Kopernika 6-8, 10-12, Wiejska 9C, 17B, 26 
Marca 13, 15, Wyszyńskiego 45-49, 51-53, 55-57 

185 560,00  

18. 
Remont i naprawa instalacji 
AZART i SAT                                    

Kopernika 10-12, Górnicza 40 29 300,00  

19. Naprawy i  remonty elewacji                                                            
Zielona 9-19, Harcerska 2-4, Śląska 11, Pomorska 32-42, 17-29, 
K. Miarki 1, 

95 990,00  

20. 
Drobne roboty ogólnobudow-
lane                                                        

Zielona 9-19, 21-31,33-43,  Warmińska 16-28, Kusocińskiego 5-
23,  26 Marca 140-152 

29 229,45  

21. Prace projektowe                                                                      

Zielona 44-62, ul. Harcerska 1-3, 5-7, 2-4, Miodowa 2-4, Zielona 
9-19, Warmińska  30-42,  Pomorska 59-71. 73-85, Andersa 23-
37, K. Miarki 1, 1 Maja 2-8,  J. P. II 15 A-F, Krasickiego 19, Wy-
szyńskiego 45-49, 59-61, PCK 14-20 

103 400,00  

22. 

Roboty termomodernizacyjne 
finansowane z fund. remonto-
wego (udział własny, koszty 
audytu i wniosku do 
WFOŚiGW)                                                                                                        

Zielona 9-19, ul. Harcerska 2-4, 5-7, Miodowa 2-4, Staszica 8, 
Kusocińskiego 25-43 

345 154,56  

23. 
Docieplenie ścian frontowych 
(spłata pożyczki i odsetek)                                                           

Zielona 9-19, Harcerska 5-7, 2-4, Miodowa 2-4, Kusocińskiego 
25-43 

25 641,09  

24. Montaż nasad EKON                                                                                Harcerska 2-4, Zielona 44-62, 4-22, Pomorska 45-57 15 134,14  

25. 
Naprawa systemu oddymia-
nia                                                                         

Śląska 17 3 294,00  

26.  Roboty nieplanowane i awaryjne 258 640,26  

Razem 4 682 051,13  

 
Realizacja planu remontów lokali użytkowych 

Lp. Adres  Rodzaj robót 
Wartość robót  

(zł) 

1. Wyspiańskiego Uzupełnienie ubytków asfaltowych na placu targowym 1 846,79  

2.   Roboty nieplanowane i awaryjne 2 894,80 

RAZEM 4 741,59  

 
Realizacja planu remontów mienia Spółdzielni 

L.p. Adres  Rodzaj robót 
Wartość robót 

(zł) 

1. Staszica 8 Remont pomieszczeń administracji wraz z wyposażeniem 13 111,79  

2. Zielona 5 Remont pomieszczeń administracji wraz z wyposażeniem 33 460,12  

3. Słoneczna 18A Remont pomieszczeń siedziby Zarządu wraz z wyposażeniem 99 570,26  

4.   Roboty nieplanowane i awaryjne    2 501,08  

RAZEM    148 643,25  
 

Realizacja planu remontów dociepleń           

L.p. Adres  Rodzaj robót 
Wartość robót 

 (zł) 

1. Poprzeczna 8-12 Docieplenie ścian podłużnych i stropów piwnic 220 000,00  

2. Zielona 9-19 Docieplenie ściany frontowej 730 000,00  

3. Harcerska 2-4 Docieplenie ściany frontowej 230 000,00  

4. Zielona 4-22 Docieplenie ścian podłużnych i stropów piwnic 950 000,00  

5. Kopernika 10-12 Docieplenie ścian podłużnych i stropów piwnic 265 000,00  

RAZEM    2 395 000,00  
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DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 
 

W roku 2018 Spółdzielnia, w ramach inwestycji, zamontowała 17 wiat śmietnikowych na nie-
ruchomościach Spółdzielni. Ponadto wykonano również podnośnik dla osoby niepełnosprawnej przy 
kl. 50 budynku na ul. Zielonej 44-62, który został sfinansowany z funduszu zasobowego zgodnie                  
z uchwałą Walnego Zgromadzenia w 2014 r. oraz dofinansowany ze środków PFRON przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej. 
 

Lp. Adres  Rodzaj robót 
Wartość robót 

(zł) 

1. Wyszyńskiego 45-49, 51-53 

Wiata śmietnikowa 

26 721,40  

2. 26 Marca 11,13,15, Plac Zwycięstwa 12 20 583,35  

3. Poprzeczna 1-5, 2-6, 8-12, 14-18, Krótka 2-6 22 336,20  

4. Kusocińskiego 5-23, 25-43 22 727,38  

5. Śląska 11,13,15,17,19 21 534,16  

6. Wrzosowa 1-19, Zielona 4-22 16 869,86  

7. Zielona 21-31 17 254,79  

8. Zielona 1-3, 5-7 17 604,61  

9. Warmińska 2-14, 16-28 19 084,51 

10. 11 listopada 7b, 11b 17 360,61  

11. Andersa 1-9, 11-21, 23-37, 2-4, 6-8, 10-12, 14-16 24 846,21  

12. Harcerska 1-3, 5-7 21 564,08  

13. Pomorska 59-71, 73-85, 87-99 27 487,03  

14. Górnicza 38, 40, Wyspiańskiego 1-7 24 745,17  

15. K. Miarki 5,6-7, 8-9 27 560,51 

16. Zielona 44-62, 76A-f 21 999,99  

17. 26 Marca 118-128 20 330,45  

18. Zielona 50 
Platforma dla osoby niepełno-

sprawnej 
58 272,38 

RAZEM 428 882,69 
 
 
 

WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI 
 

 W oparciu o przepisy ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości Spółdzielnia sporzą-
dziła za rok 2018 sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zesta-
wienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów środków pieniężnych, wprowa-
dzenia do sprawozdania oraz informacji dodatkowej.  
 Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2018 zostało sporządzone na podstawie ksiąg 
rachunkowych prowadzonych w Spółdzielni w okresie sprawozdawczym, w oparciu o przepisy 
ustawy o rachunkowości oraz zasady polityki rachunkowości przyjęte do stosowania w Spółdzielni, 
z uwzględnieniem postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie dotyczącym 
prowadzenia ewidencji księgowej i rozliczeń z użytkownikami lokali.  

Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.  przeprowadziła firma audytorska 
KPW Audytor Sp. z o.o., reprezentowana przez Magdalenę Kozłowską i Cezarego Kozłowskiego  
wybrana przez Radę Nadzorczą.  

Poszczególne części sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok przedstawiają się 
w swym wymiarze rachunkowym następująco: 

 

 Bilans Spółdzielni sporządzony na 31.12.2018 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 
85 842 794,03 zł 

 Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazuje zysk netto                            
w wysokości 1 384 845,64 zł 

 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
wykazuje stan kapitału (funduszu) własnego Spółdzielni na 31.12.2018 r. w kwocie 
67 175 366,29 zł oraz jego zmniejszenie w porównaniu ze stanem na koniec roku poprzedniego 
o 3 253 581,99 zł 
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 Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
wykazuje stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 18 941 024,85 zł oraz ich 
zwiększenie w porównaniu ze stanem na koniec roku poprzedniego o 1 456 096,32 zł. 

 
Bilans – wersja skrócona (w tys. zł) 
 

 
Lp. 

 

Wyszczególnienie 

2016 rok 2017 rok 2018 rok 

kwota kwota kwota 

A AKTYWA  TRWAŁE 62 685,8  62 517,2 60 691,5 

I Wartości niematerialne i prawne 12,9 8,0 266,1 

II Rzeczowe aktywa trwałe 59 286,6 57 641,4 55 546,7 

III Należności długoterminowe 94,2 89,0 75,1 

IV Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0 0,00 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 292,2 4 778,8 4 803,6 

B AKTYWA OBROTOWE 21 884,2 22 582,0 25 151,2 

I Zapasy 55,6 52,4 56,0 

II Należności krótkoterminowe 2 161,9 2 034,9 1 986,7 

III Inwestycje krótkoterminowe 19 070,7 18 138,5 19 750,9 

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 596,1 2 356,2 3 357,6 

  RAZEM  AKTYWA 84 570,0 85 099,2 85 842,7 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 71 605,5 70 429,0 67 175,3 

I Kapitał (fundusz) podstawowy 52 252,0 50 593,1 48 931,2 

II Kapitał (fundusz) zapasowy 17 776,8 17 423,5 16 859,3 

III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,0 0,0 0,0 

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,0 0,0 0,0 

V Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,0 0,0 0,0 

VI Zysk (strata) netto 1 576,7 2 412,4 1 384,8 

VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,0 0,0 0,0 

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 12 964,5 14 670,2 18 667,4 

I Rezerwy na zobowiązania 115,7 0,4 0,0 

II Zobowiązania długoterminowe 2 425,9 1 395,5 3 698,9 

III Zobowiązania krótkoterminowe 7 654,0 10 534,7 10 133,8 

IV Rozliczenia międzyokresowe 2 768,9 2 739,6 4 834,7 

  RAZEM  PASYWA 84 570,0 85 099,2 85 842,7 

 
Rachunek zysków i strat – wersja skrócona (w tys. zł) 

 

L.p. Wyszczególnienie 
 
2016 rok 

 
2017 rok 

 
2018 rok 

A. Przychody netto  ze sprzedaży  
 

35 463,2 
 

35 758,6 
 

34 417,4 

B Koszty działalności operacyjnej 
 

35 305,8 
 

36 439,5 
 

35 155,0 

C. Zysk ( Strata) ze sprzedaży (A-B) 
 

157,4 
 

-680,9 
 

-737,6 

D. Pozostałe przychody operacyjne 
 

1 165,2 
  

2 240,7 
 

715,4 

E. Pozostałe koszty operacyjne 
 

543,9 
 

603,0 
 

275,6 

F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) 
 

778,6 
 

956,8 
 

-297,8 

G. Przychody finansowe 
 

575,3 
 

473,5 
 

459,9 

H. Koszty finansowe 4,9  
 

85,9 
 

1,2 

I. Zysk (strata) z działalności gosp. - Zysk brutto 
 

1 349,0 
 

1 344,4 
 

160,9 
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J. Podatek dochodowy  
 

247,3 
  

295,5 
 

234,7 

K. Nadwyżka przychodów netto z roku bieżącego(-) 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

L. Nadwyżka kosztów netto z roku bieżącego (+) 
 

475,0 
 

1 363,5 
 

1 458,6 

 Zysk (strata) netto (I-J-K+L) 
 

1 576,7 
 

2 412,4 
 

1 384,8 

 
 

WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA LOKALE MIESZKALNE 
 

Zaległości na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1 999 676,58 zł, a ich porównanie do wielkości 
zasobów, naliczanych opłat za korzystanie z lokali oraz stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawione 
zostało w poniższej tabeli: 

 
Lp. Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych /m2/ 315 744,43 315 797,78 

2. Roczny wymiar opłat za korzystanie z lokali mieszk. /zł/ 34 142 034,93 34 519 165,50 

3. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia /zł/ 2 289 430,01 1 999 676,58 

4. Zaległości w przeliczeniu na m2 p. u. lokali /zł/m2/ 7,25 6,33 

5. Wskaźnik zadłużenia do naliczeń rocznych /%/ 6,71 5,79 

 
 

Z przedstawionych danych wynika, że zadłużenie mieszkańców zasobów Spółdzielni spadło w po-
równaniu do 2017 r. o kwotę 289 753,43 zł. Realne zadłużenie mieszkańców wg stanu na dzień 
31.12.2017 r. wyniosło 6,7% i według stanu na 31.12.2018 r. wynosiło 5,8 % naliczeń rocznych, czyli 
mniej niż jednomiesięczne opłaty za lokale. 
 

Na bieżąco są prowadzone przez służby windykacyjne działania w kierunku minimalizacji 
wysokości zaległości w opłatach za lokale. W ramach stosowanych w Spółdzielni procedur, określo-
nych w obowiązującej Instrukcji windykacyjnej, realizuje się dochodzenie roszczeń zarówno w formie 
windykacji polubownej, polegającej na monitowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty na-
leżności, jak i windykacji sądowej, sprowadzającej się do uzyskania sądowego nakazu zapłaty, który 
uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej. Warunkiem skutecz-
nej egzekucji jest jednakże w każdym przypadku posiadanie przez dłużnika majątku, bądź też do-
chodów, z których można taką egzekucję przeprowadzić.  

 
Zestawienie ilościowe podstawowych działań windykacyjnych zrealizowanych w 2018 roku oraz ich 
porównanie do działań zrealizowanych w roku 2017 przedstawione zostało  w poniższej tabeli: 

DZIAŁANIA WINDYKACYJNE  
         

LP. 
 

RODZAJ  PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH I-XII/2017 I-XII/2018 

1 
Przeprowadzone wizje 
Pisma ponaglające, w tym: 
z informację o możliwości zaprzestania konserwacji instalacji elektr.  

64 
809 
217 

29 
810 
252 

 
2 

Spotkania z dłużnikami (Komisja ds. zaległości): 
- liczba posiedzeń Komisji 
- osoby wezwane 

 
6 

213 

 
5 

144 

 
3 

Skierowane pozwy do Sądu Rejonowego 
- o zapłatę 
- o eksmisję  
 
Wartość skierowanych pozwów o zapłatę 

 
132 

1 
 

438 894 zł 

 
102 

2 
 

355 145 zł 

 
4 

Uzyskane wyroki 
- o zapłatę 
- o eksmisję  
w tym z prawem do lokalu socjalnego 

 
123 

5 
5 

 
83 
3 
3 
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5 

Sprawy oddane do Komornika Sądowego 
- o zapłatę 
- o eksmisję 
- egzekucja z prawa do lokalu 
 
Wartość spraw przekazanych do egzekucji 

 
81 
1 
2 
 

262 205 zł 

 
71 
2 
2 
 

212 285 zł 

 
6 

Zrealizowane wyroki o eksmisję 
- bez wskazania lokalu socjalnego 
- do lokalu socjalnego  
- komisyjne wejścia 
- zdane dobrowolnie 

 
0 
1 
1 
5 

 
0 
2 
2 
7 

7 Kwota wyegzekwowana przez Komornika Sądowego 265 198 zł 215 389 zł 

8 Kwota uzyskanych przez lokatorów dodatków mieszkaniowych 631 993 zł 605 208 zł 

9 Porozumienia w sprawie spłaty zaległości w ratach 99 78 

10 
Umowy z UM  (kwoty uzyskane za niedostarczenie lokalu socjal-
nego) 

622 858 zł 589 909 zł 

 
W wyniku realizowanych w 2018 roku działań windykacyjnych wyegzekwowano dodatkowo od dłuż-
ników kwotę 20 099,23 zł z tytułu odsetek od nieterminowych zapłat.  

 
 

REALIZACJA UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA – MAJ 2017 R. 
 
Walne Zgromadzenie w ubiegłym roku podjęło dziewięć uchwał. Sześć uchwał Walnego Zgroma-
dzenia dotyczyło przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdawczości oraz udzielenia absolutorium Zarzą-
dowi za 2017 rok i nie wymagały one realizacji w bieżącej działalności Spółdzielni. Wybrani w wyniku 
tajnego głosowania członkowie Rady Nadzorczej zostali zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Są-
dowym postanowieniem z dnia 10 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza od Walnego funkcjonuje w nowym 
składzie osobowym. 10 lipca ub.r. została również zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym nowa 
treść statutu przyjęta Uchwałą nr 8/2018. Nadwyżka bilansowa za rok 2017 w kwocie netto 
2 412 360,24 zł została podzielona zgodnie z Uchwałą Nr 9/2018 Walnego Zgromadzenia, m.in. na 
pokrycie wydatków związanych z remontami, eksploatacją i utrzymaniem poszczególnych nierucho-
mości w 2018 r. i latach następnych w zakresie obciążającym członków Spółdzielni proporcjonalnie 
do sumy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i garaży zajmowanych przez członków w po-
szczególnych nieruchomościach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.; zwiększenie funduszu remonto-
wego z  przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu części wspólnych poszczególnych nierucho-
mości w zakresie obciążającym użytkowników lokali w wykazanych w uchwale nieruchomościach 
oraz na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń biurowych w siedzibie Spółdzielni i administracjach 
osiedlowych.   

 

INFORMACJE POZOSTAŁE 
 

W roku 2018 Spółdzielnią Mieszkaniową „JAS-MOS” kierował Zarząd w składzie: 
 
Prezes Zarządu                 -  Piotr Szereda 
Zastępca Prezesa ds. technicznych              -  Andrzej Baran 
Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych i finansowych         - Janina Szymańska 
 

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz na podstawie unor-
mowań prawnych i wewnątrzspółdzielczych, a do jego uprawnień należy podejmowanie wszelkich 
decyzji niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia oraz dla Rady Nadzorczej. W oparciu o Statut 
i regulaminy obowiązujące w Spółdzielni w 2018 roku odbyły się 62 posiedzenia Zarządu, na których 
podjęto 104 uchwały dotyczące prawidłowego i efektywnego zarządzania Spółdzielnią. 
      W omawianym okresie Zarząd zawarł 124 umowy, które dotyczyły między innymi: utrzymania 
czystości klatek schodowych; dostawy materiałów; okresowych kontroli budynków mieszkalnych i 
pawilonów handlowych; likwidacji zejść do zsypów; przebudowy kominów wentylacyjnych i spalino-
wych w budynkach; dostawy i montażu urządzeń zabawowych; remontów dźwigów osobowych, ka-
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nalizacji sanitarnej, instalacji odgromowych; wymiany instalacji wod.-kan.; wykonania zbiorczej in-
stalacji SAT; remontu płyt balkonowych i wymiany balustrad balkonowych; robót alpinistycznych, 
ogólnobudowlanych; malowania i uzupełniania tynków i gładzi gipsowych na klatkach; wymiany in-
stalacji elektrycznej; wymiany obróbek blacharskich; wykonania robót dekarskich, awaryjnych i do-
datkowych; budowy i remontu chodników i schodów terenowych; wykonania elektronicznego do-
stępu do klatek schodowych; docieplenia ścian frontowych, stropów piwnic; uzupełnienia ubytków 
nawierzchni asfaltowych, przemalowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych; wykona-
nia monitoringu placów zabaw; ubezpieczenia zasobów; dostawy i montażu nasad typu EKON, usług 
kominiarskich; wycinki, prześwietlenia, cięć korekcyjnych, frezowania pni i korzeni drzew oraz innych 
zakresów związanych z obowiązkami statutowymi Zarządu i wynikających z realizacji zatwierdzo-
nego przez Radę Nadzorczą planu finansowo gospodarczego, w tym planu remontów. 
 

Średnie zatrudnienie w 2018 r. wynosiło 125 osób. 

 
Pełną treść sprawozdań wyłożono do wglądu Członków Spółdzielni w miejscach i terminach wska-
zanych w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


