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Sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
w Olsztynie za 2010 rok
I. Informacje ogólne
W roku 2010 Zarząd Spółdzielni był trzyosobowy i w jego skład wchodzili: dr Roman Przedwojski – prezes Zarządu, inż. Piotr
Wałecki – wiceprezes Zarządu ds. technicznych, mgr Jolanta Piotrowicz – wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych. Funkcje kontrolne w Spółdzielni sprawuje 12-osobowa Rada Nadzorcza.
Szczególny nacisk położony był na realizację zadań związaW okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 53 protokołowane
nych z procesem przekształceń mieszkań lokatorskich oraz własposiedzenia. Członkowie Zarządu uczestniczyli we wszystkich ponościowych w odrębną własność. Ogólna liczba zawartych w 2010 r.
siedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisji. Uczestniczyli również
umów przeniesienia własności lokali wyniosła 349, w tym: z lokatorw kilkudziesięciu zebraniach Rad Osiedlowych oraz ich komisji, Zeskiego prawa do lokalu w odrębną własność przeniesiono 70 lokali,
braniu Przedstawicieli i Walnym Zgromadzeniu.
z własnościowego prawa w prawo odrębnej własności przeniesiono
W sprawach o podstawowym znaczeniu dla bieżącej działal279 lokali, w tym: 4 lokale użytkowe i 2 garaże.
ności Spółdzielni Zarząd działał kolegialnie podejmując ważniejsze
postanowienia w drodze uchwał, decyzji lub zarządzeń. W pozostaII. Stan organizacyjny Spółdzielni
łych sprawach zadania i funkcje Zarządu realizowane były przez poNa 31.12.2010 r. Spółdzielnia liczyła ogółem 10.310 członków,
szczególnych jego członków w ramach podziału pracy ustalonego
z których 150 posiadało więcej niż jedno mieszkanie. W tej liczbie
w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
było:
Działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym dotyczy–– członków posiadających spółdzielcze (lokatorskie i własnościowe)
ła głównie wykonywania obowiązków statutowych, realizowania
prawo do lokali mieszkalnych – 4.888 osób;
uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz realizacji
–– członków Spółdzielni będących właścicielami po ustanowieniu odzadań określonych w rocznym planie gospodarczo-finansowym.
rębnej własności lokali mieszkalnych – 4.632 osoby;
Zarząd koncentrował się w swojej bieżącej pracy na najważ–– członków posiadających lokale mieszkalne w najmie – 5 osób;
niejszych zadaniach organizacyjno-gospodarczych, a zwłaszcza na:
–– członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do ga–– prawidłowej eksploatacji, remontach i konserwacji zasobów
rażu – 78 osób;
mieszkaniowych,
–– członków posiadających prawo odrębnej własności garażu
–– rozpatrywaniu spraw członkowsko-mieszkaniowych,
– 45 osób;
–– gospodarce lokalami handlowo-usługowymi,
–– członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lo–– załatwianiu skarg i wniosków członków Spółdzielni,
kalu użytkowego – 60 osób;
–– działalności społeczno-kulturalnej na rzecz mieszkańców,
–– członków posiadających prawo odrębnej własności lokalu użytko–– kontroli jakości i cen usług wykonywanych przez firmy specjaliwego – 42 osoby;
styczne,
–– współmałżonków będących członkami – 267 osób;
–– wyegzekwowaniu jak największych sum zaległych opłat czynszo–– członków, którzy utracili prawo do lokalu i nie wypowiedzieli członwych,
kostwa – 219 osób;
–– przygotowaniu i przeprowadzeniu Zebrania Przedstawicieli i Wal–– członków posiadających lokal we wspólnotach – 95 osób;
nego Zgromadzenia.
ciąg dalszy na str. 5

Rozliczanie opłat niezależnych od Spółdzielni, czyli jak
rozliczamy koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków, gazu,
energii cieplnej oraz wywozu nieczystości
W związku z licznymi pytaniami o to, w jaki sposób w naszej Spółdzielni są rozliczane koszty zużycia wody, gazu, energii
cieplnej i wywozu nieczystości postaramy się po raz kolejny przybliżyć tę tematykę.
Ogólne zasady rozliczania kosztów zużycia mediów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie są ujęte w Statucie, natomiast szczegółowy sposób ich rozliczania zapisano w regulaminach
uchwalonych przez Radę Nadzorczą. Podstawowymi regulaminami
w tym zakresie są:

1. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie. W rozdziale IV ujęto
zasady rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzadokończenie na str. 2
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Rozliczanie opłat niezależnych od Spółdzielni,
czyli jak rozliczamy koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków,
gazu, energii cieplnej oraz wywozu nieczystości

nia ścieków, w rozdziale V zasady rozliczania kosztów dostaw
gazu sieciowego, rozdział VII stanowi o rozliczaniu kosztów wywozu nieczystości stałych.
2. Regulamin rozliczeń kosztów ciepła dostarczanego do mieszkań
na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody.
Koszty związane ze zużyciem wody, gazu, energii cieplnej i wywozu nieczystości są to tak zwane koszty niezależne od Spółdzielni,
na wysokość których spółdzielnie mieszkaniowe ani też inni zarządcy nie mają wpływu. Na ich pokrycie pobierane są od mieszkańców
comiesięczne zaliczki. Spółdzielnia jest jedynie inkasentem wpłat
od mieszkańców, które następnie przekazuje dostawcom poszczególnych mediów.
Zasady rozliczania kosztów zużycia zimnej wody
i odprowadzania ścieków
Jak już pisaliśmy w drugim numerze naszego miesięcznika
z 2010 r., w Olsztynie zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków zajmuje się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Natomiast cena wody i odprowadzania ścieków jest
ustalana na podstawie uchwały Rady Miasta Olsztyn i jest publikowana w prasie lokalnej, na stronach internetowych Urzędu Miasta i PWiK
Sp. z o.o. W ostatnich latach koszt wody i odprowadzania ścieków
sukcesywnie wzrastał. Zgodnie z taryfą obowiązującą w 2011 r. cena
1 m3 wody i odprowadzania ścieków jest wyższa o 10,16% od ceny
obowiązującej w ubiegłym roku. W 2010 r. za 1 m3 wody i odprowadzania ścieków płaciliśmy 7,68 zł, w 2011 r. płacimy 8,46 zł.
Zaliczki na pokrycie kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków dla mieszkań wyposażonych w wodomierze zostały
ustalone jako iloczyn ceny 1 m3 dostarczanej wody oraz ceny 1 m3
odprowadzonych ścieków, liczby osób oraz prognozowanego zindywidualizowanego zużycia wody w m3. W okresach kwartalnych
następuje rozliczenie wniesionych zaliczek z rzeczywistymi kosztami zużycia wody. Dokonuje się tego według wskazań wodomierzy
mieszkaniowych, których odczyty mieszkańcy przekazują do administracji Spółdzielni. Lokatorzy są obciążani w następujący sposób:
ilość zużytej wody i odprowadzonych ścieków wynikająca ze wskazania wodomierza x koszt 1 m3 wody wynikający z faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Olsztynie. Należy pamiętać, że koszt 1 m3 nie jest równoważny
cenie 1 m3 dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków. Faktury
wystawiane przez PWiK Sp. z o.o. zawierają również stałe opłaty
abonamentowe. Jeżeli wniesione zaliczki przewyższają poniesione
w danym okresie koszty, to występuje nadpłata, w przeciwnym wypadku niedopłata.
A co się dzieje, gdy ktoś zapomni dokonać odczytu wodomierza? Jeśli taka sytuacja zdarzy się w jednym okresie rozliczeniowym, to do rozliczeń przyjmuje się średnie zużycie wody z ostatnich 12 miesięcy w danym lokalu. Ten sposób rozliczenia może być
dokonany tylko przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe. Gdy nadal
do administracji Spółdzielni nie są przekazywane dane o stanach
wodomierzy, lokal taki uznaje się za nieopomiarowany i pobiera się
opłaty zryczałtowane, które nie podlegają rozliczeniu.
W przypadku, gdy w danym lokalu mieszkalnym brak jest wodomierza lub z innych przyczyn lokal taki jest uznawany za nieopomiarowany, opłata za zużycie zimnej wody i odprowadzanie ścieków jest ustalona w formie ryczałtu. Jest to koszt zużycia 5,4 m3
wody na osobę miesięcznie (norma zużycia wody została ustalona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody z 14 stycznia 2002 r.

Dz.U. Nr 8, poz. 70). Od lipca 2011 r. ryczałt dla lokali nieopomiarowanych wynosi 46 zł/osobę miesięcznie.
Ponadto raz do roku dla każdej nieruchomości dokonuje się
porównania sumy wskazań wodomierzy budynkowych, na podstawie których PWiK obciąża nas fakturami z sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Różnica wskazań jest rozliczana jako składnik
kosztów eksploatacyjnych danej nieruchomości zgodnie z zapisami
§ 8 ust. 5 Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi (…). Do rozliczenia tej różnicy wskazań Spółdzielnię zobowiązują również przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858).
Różnica wskazań między wodomierzami mieszkaniowymi
a wodomierzem budynkowym powstaje z wielu powodów. Przede
wszystkim z powodów różnic technicznych wodomierzy budynkowych i mieszkaniowych (ich czułości), różnic w czasie odczytu wodomierzy, znikomych ubytków wody (np. kapanie z kranu), które nie
są rejestrowane przez pojedyncze wodomierze mieszkaniowe, ale
w przypadku występowania takiej usterki w kilku mieszkaniowych instalacjach wodnych jest to jednak odnotowywane przez wodomierz
główny.
Zasady rozliczania kosztów dostawy gazu
sieciowego
W budynkach wyposażonych w zbiorcze gazomierze budynkowe koszty zużycia gazu rozliczane są raz do roku. Mieszkańcy
takich budynków wnoszą co miesiąc zaliczki na pokrycie kosztów
zużycia gazu liczone w zł/osobę. Wysokość zaliczki na 1 osobę jest
ustalana na podstawie kosztów ubiegłego okresu rozliczeniowego
oraz zapowiadanych przez dostawcę zmian cen. Podstawą rozliczenia kosztów są kwoty wynikające z faktur wystawionych przez
dostawcę gazu, tj. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.
Wówczas ustala się średnioroczny koszt zużycia gazu dla każdego budynku oraz przeciętną liczbę mieszkańców danego lokalu
za okres roku objętego rozliczeniem. Na tej podstawie porównuje się
wysokość wniesionych zaliczek z faktycznie poniesionymi kosztami.
Często spotykamy się z zarzutem, że ten sposób rozliczania
jest niesprawiedliwy, bo… sąsiedzi gotują więcej, bo zimą dogrzewają mieszkanie gazem, aby zmniejszyć koszty związane z centralnym ogrzewaniem lub ciepłą wodą. Podnoszony jest również zarzut,
że w niektórych lokalach zamieszkuje więcej osób niż zostało to zgłoszone. Niewątpliwie są to słuszne uwagi, bo zużycie gazu w różnych
gospodarstwach domowych nawet przy takiej samej liczbie osób
jest odmienne. Wydaje się że rozwiązaniem tego problemu byłoby
zainstalowanie indywidualnych gazomierzy. Czy jednak jest to zasadne? Analizy takie były już prowadzone w 2003 r. (artykuł pt. „Czy
będziemy instalować indywidualne gazomierze?” w numerze 6/2003
miesięcznika „Jaroty”) i odpowiedź była negatywna. W przypadku
posiadania indywidualnego gazomierza koszty stałe w 2010 r., tj.
opłata abonamentowa oraz opłaty sieciowe stałe, wynosiły 121,80 zł,
co daje 10,15 zł miesięcznie na lokal. Koszt ten nie obejmuje kosztów zużycia gazu oraz opłaty sieciowej zmiennej. W Spółdzielni łączny koszt zakupu gazu w 2010 r. wyniósł 1.987.062,46 zł, średni koszt
zużycia gazu przez jedną osobę ustalono na 7,02 zł miesięcznie,
co w skali roku daje kwotę 84,21 zł. Do obliczeń przedstawionych
w poniższej tabeli przyjęto założenie, że przy zainstalowaniu indywidualnych gazomierzy oszczędność gazu wyniesie 20%.
Przy powyższych parametrach opłacalność posiadania indywidualnych gazomierzy przedstawia się następująco:
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Licznik budynkowy

Opłaty stałe

suma

Koszt gazu

Roczny wzrost kosztów
po indywidualnym
opomiarowaniu

1 osoba

67,37 zł

121,80 zł

189,17 zł

84,21 zł

+104,96 zł

2 osoby

134,74 zł

121,80 zł

256,91 zł

168,42 zł

+88,49 zł

3 osoby

202,11 zł

121,80 zł

324,28 zł

252,63 zł

+71,65 zł

4 osoby

269,48 zł

121,80 zł

391,28 zł

336,84 zł

+54,44 zł

5 osób

336,85 zł

121,80 zł

458,65 zł

421,05 zł

+37,60 zł

6 osób

404,22 zł

121,80 zł

526,02 zł

505,26 zł

+20,76 zł

7 osób

471,59 zł

121,80 zł

593,39 zł

589,47 zł

+3,92 zł

8 osób

538,96 zł

121,80 zł

660,76 zł

673,68 zł

-12,92 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że dla znacznej liczby gospodarstw domowych, mimo pewnych mankamentów ryczałtowego
rozliczania gazu, system ten jest korzystniejszy. Indywidualne opomiarowanie byłoby korzystniejsze dopiero w rodzinach ośmioosobowych i większych, ale z uwagi na ich niską liczebność nie można
tego systemu zastosować dla rodzin mniejszych, gdyż wywołano
by efekt wylania dziecka z kąpielą.

W okresie rozliczeniowym użytkownicy wnoszą zaliczki na pokrycie kosztów ogrzewania, które ustalane są indywidualnie dla każdego lokalu na podstawie kosztów z poprzedniego okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem zmian taryf ciepła i zmiennych warunków
atmosferycznych w równej wysokości przez 12 miesięcy.

Zasady rozliczania kosztów ciepła, dostarczanego
do mieszkań na cele ogrzewania lokali

Zaliczka na pokrycie kosztów podgrzewania wody dla mieszkań wyposażonych w wodomierze w budynkach zasilanych z sieci
MPEC ustalana jest jako iloczyn średniomiesięcznego kosztu podgrzania wody w roku poprzednim, powiększonego o średnioroczny
wzrost opłat za ciepło i usługi przesyłowe z tytułu zmian taryf i liczby
osób zamieszkujących dany lokal i prognozowanego zindywidualizowanego zużycia wody w m3.
Przy rozliczaniu kosztów ciepła w lokalach opomiarowanych
w danym okresie rozliczeniowym, którym jest kwartał, ustalane są rzeczywiste koszty zużytego ciepła, tj. koszt podgrzania 1 m3 wody. Następnie wniesione zaliczki są porównywane z poniesionymi kosztami.
I jak w poprzednich przypadkach, gdy zaliczki przewyższają rzeczywiste koszty powstaje nadpłata, w przeciwnym wypadku niedopłata.

Energię cieplną do zasobów naszej Spółdzielni dostarcza Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie.
Ceny za dostarczane ciepło wynikają z taryf, które są zatwierdzane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i są publikowane
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Ponieważ sieć miejska zasilana jest w ciepło z dwóch źródeł – z ciepłowni w Kortowie i Michelin Polska S.A. – ceny zmieniają się dwa
razy w roku. Przewiduje się, że ostatnie zmiany w lutym 2011 r. spowodują wzrost kosztów o ponad 3,3%.
Opłaty za ciepło składają się z części stałej, niezależnej od ilości dostarczonego ciepła, a wynikającej z mocy zamówionej oraz
z opłat zmiennych, liczonych na podstawie rzeczywistego zużycia,
mierzonego przez układy pomiarowe. Zasada podziału na koszty
stałe i zmienne została również przeniesiona do indywidualnych
rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania według wskazań podzielników kosztów. Koszty ciepła poniesione na ogrzanie jednostki
rozliczeniowej, tj. budynku lub części budynku objętych wspólnym
urządzeniem pomiarowym, rozdzielane są na użytkowników lokali
w następującej proporcji: 40% stanowią koszty stałe i są one dzielone proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali oraz 60% stanowią koszty zmienne, które są dzielone proporcjonalnie do wskazań
podzielników kosztów.
Rozliczenie kosztów ogrzewania następuje w okresach 12-miesięcznych. Raz do roku na koniec okresu rozliczeniowego dokonywane są odczyty podzielników kosztów przez specjalistyczne
firmy rozliczeniowe. Koszty serwisu rozliczeniowego są doliczane
indywidualnie każdemu użytkownikowi proporcjonalnie do ilości
grzejników/podzielników zainstalowanych w lokalu. Ilość jednostek
odczytanych na podzielnikach odzwierciedla zużycie ciepła przez
poszczególne grzejniki i pozwala na proporcjonalny do ich wskazań
podział kosztów. W lokalach nieopomiarowanych opłaty za ogrzewanie ustala się w podwojonej wysokości średniego kosztu ogrzewania
1 m2 powierzchni użytkowej w danej jednostce rozliczeniowej.
W budynkach wyposażonych w indywidualne stacje cieplne,
w których każde mieszkanie wyposażone jest w licznik ciepła, rozliczenie następuje w oparciu o wskazania tych liczników.

Zasady rozliczania kosztów ciepła dostarczonego
na podgrzewanie wody

Zasady rozliczania kosztów
wywozu nieczystości stałych
Wywozem śmieci z terenów naszych osiedli zajmuje się PGM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA w Olsztynie na podstawie zawartej umowy. Zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionych regulaminów koszty wywozu nieczystości są ewidencjonowane
i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości, a następnie na poszczególne lokale proporcjonalnie do liczby osób w nich zamieszkałych. Oznacza to, że za wywóz śmieci płacimy od osoby, a nie od ilości wyprodukowanych śmieci. Fakt, że w pobieranych opłatach nie
jest uwzględniana ilość śmieci zgromadzonych w śmietnikach nie
oznacza tego, że Państwo jako mieszkańcy nie powinniście zwracać
uwagi na to, że osoby postronne wyrzucają śmieci do naszych osłon
śmietnikowych. Tolerowanie takich przypadków może spowodować,
że PGM Sp. z o.o. SKA będzie dążyć do przyjęcia innych zasad rozliczeń. W latach ubiegłych opłaty za wywóz śmieci zmieniały się często: do września 2007 r. płaciliśmy 2,55 zł/osoby, w okresie wrzesień
2007 r. – wrzesień 2009 r. 8,67 zł/osoby, następnie od października
2009 r. do lipca 2010 r. 9,90 zł/osoby i od lipca 2010 r. do chwili obecnej opłata wynosi 8,68 zł/osoby. Zmiany te następowały m.in. w ślad
za zmianami uchwał Rady Miasta Olsztyn w tym zakresie, a także
w efekcie negocjacji prowadzonych przez Spółdzielnię z odbiorcą
śmieci, tak jak to miało miejsce w przypadku ostatniej obniżki.
mgr Jolanta Piotrowicz
Wiceprezes ds. ekonomicznych SM „Jaroty”
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Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM „Jaroty”
z działalności w 2010 r.
W pierwszym półroczu 2010 r. działała Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji w składzie: L. Araszkiewicz, J. Czaplejewicz,
J. Gruszewski, K. Iwulski, K. Kantor, R. Kamiński, K. Kowalkowski, H. Maniakowski, E. Połomka, W. Przybysz, E. Siemińska,
A. Taźbierski.
niczącego RN, w każdy trzeci poniedziałek miesiąca spółdzielców
Rada Nadzorcza zebrała się na 6 posiedzeniach, w trakcie któprzyjmowali członkowie RN. Dodatkowo członkowie RN uczestnirych, m.in.:
czyli jako obserwatorzy w licznych przetargach organizowanych
–– uchwaliła zmiany w regulaminie rozliczania kosztów gospodarki
przez Spółdzielnię.
zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
Rada Nadzorcza działała zgodnie z zakresem kompetencji
–– uchwaliła podział członków na grupy członkowskie przed XLV
określonym w Statucie Spółdzielni. Uchwały podejmowane były
ZPCz.,
po uprzednim wnikliwym zapoznaniu się członków RN z materiała–– uchwaliła zmiany w regulaminie rozliczania kosztów ciepła dostarmi oraz po ich zaopiniowaniu przez komisje problemowe. Pozwoliło
czanego na cele ogrzewania lokali i podgrzania wody,
to na dokładne rozpatrzenie wniosków i umożliwiło członkom Rady
–– uchwaliła ustanowienie służebności drogowej na działce 88/10
podejmowanie decyzji dających gwarancję, że sprawy były rozstrzy(obręb 105).
gane rzetelnie, kompetentnie i obiektywnie.
Ponadto RN poprzedniej kadencji rozpatrzyła 23 wnioski o wyZgodnie ze Statutem wszystkie decyzje Rady Nadzorczej pokreślenie z rejestru członków Spółdzielni za zwłokę w zapłacie opłat
dejmowane były w formie uchwał, których podjęto 170, w tym 144
za używanie lokali. RN podjęła 19 uchwał o wykreśleniu z rejestru
uchwały o wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni, osób które
członków.
zbyły lub utraciły w inny sposób prawo do lokalu znajdującego się
RN zapoznała się z informacjami Zarządu Spółdzielni dotycząw zasobach Spółdzielni, jeżeli było to jedyne przysługujące im prawo
cymi m.in.:
i nie wypowiedzieli członkostwa.
–– wyników działalności gospodarczej Spółdzielni za 2009 rok,
Z uchwał można wymienić te najważniejsze:
–– założeń organizacyjno-finansowych planowanej inwestycji miesz–– przywrócenie członkostwa ośmiu osobom po spłacie należności
kaniowej przy ul. Orłowicza 17B,
za używanie lokalu,
–– zmian w Statucie Spółdzielni,
–– dokonanie zmian w regulaminach: najmu lokali mieszkalnych i po–– sprawozdania z realizacji planu remontów za 2009 r. wraz z rozlimieszczeń tymczasowych; Rad Osiedlowych; wydatkowania środczeniem funduszu remontowego,
ków finansowych wydzielonych dla Rad Osiedlowych; rozliczania
–– przeprowadzonych negocjacji z PGM o stawkach za wywóz niekosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat
czystości stałych.
za używanie lokali; używania lokali oraz porządku domowego;
Rada Nadzorcza rozwiązała Komitet Organizacyjny Obchodów
określającym obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw
XXX-lecia SM „Jaroty”, który organizował i koordynował imprezy
wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami
z okazji jubileuszu SM „Jaroty”.
zwalniającymi lokale,
W dniu 25 czerwca 2010 r. XLVI Walne Zgromadzenie wybra–– uchwalenie planu remontów na 2011 rok,
ło Radę Nadzorczą na trzyletnią kadencję zgodnie z następującym
–– wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansopodziałem mandatów: osiedle Jaroty – 5 mandatów, osiedle Nagórki
wego za 2010 rok,
– 4 mandaty, osiedle Pieczewo – 3 mandaty – w składzie: Krzysztof
–– uchwalenie założeń do planu gospodarczo-finansowego na 2011
Iwulski – przewodniczący RN, Józef Gruszewski – wiceprzewodrok.
niczący RN, Jerzy Czaplejewicz – sekretarz RN, Kazimierz KoW trakcie okresu sprawozdawczego RN przyjęła do wiadomowalkowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jadwiga Gazda
ści informacje o wynikach finansowych Spółdzielni za I półrocze i III
– przewodnicząca Komisji Interwencyjno-Regulaminowej, Henryk
kwartały 2010 r., informację o przebiegu prac remontowych.
Maniakowski – przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Technicznej,
Uwzględniając pozytywne wyniki działalności Spółdzielni poStanisława Dobrowolska – przewodnicząca Komisji Kultury, Sportwierdzone opinią biegłego rewidenta, jak również pozytywną oceną
tu i Rekreacji, Teresa Kojło-Wąsowska, Ewa Lewczuk, Olga Łopracy Zarządu SM „Jaroty” w minionym 2010 roku, Rada Nadzorcza
zowska, Joanna Markiewicz, Eugeniusz Połomka – członkowie.
wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdaW 2010 roku nowej kadencji Rada odbyła 7 posiedzeń. Poza
nia z działalności Spółdzielni „Jaroty” za 2010 rok, zatwierdzenie
tym odbyło się: 5 posiedzeń prezydium RN, 4 posiedzenia Komisji
sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz udzielenie absolutoInterwencyjno-Regulaminowej, 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 4
rium członkom Zarządu w osobach: prezesowi Zarządu dr. Romaposiedzenia Komisji Inwestycyjno-Technicznej, 2 posiedzenia Kominowi Przedwojskiemu, wiceprezesowi ds. technicznych inż. Piotrowi
sji Kultury, Sportu i Rekreacji.
Wałeckiemu, wiceprezesowi ds. ekonomicznych mgr Jolancie PioW obradach Rady Nadzorczej brali udział członkowie Zarządu,
trowicz.
przewodniczący Rad Osiedlowych, radca prawny. Członkowie RN
pełnili dyżury w siedzibie Spółdzielni dwa razy w miesiącu: pierwszy
Sekretarz Rady Nadzorczej Jerzy Czaplejewicz,
poniedziałek miesiąca interesanci byli przyjmowani przez przewodPrzewodniczący Rady Nadzorczej mgr Krzysztof Iwulski

Przepraszamy

Panią Zofię Krywczuk za błędnie wydrukowane nazwisko w poprzednim wydaniu „Jarot”.
Redakcja

Ogłoszenia mieszkaniowe
Kupię mieszkanie 2-pokojowe z możliwością przerobienia
na 3-pokojowe, z kuchnią lub M-4. Osiedle Jaroty i Pieczewo. Wykluczam wieżowce X-piętrowe. Tel. 509 804 414
Własnościowe 3-pokojowe, o pow. 60,4 m² (I piętro,
na Jarotach) – zamienię na mniejsze lub sprzedam. Tel. 89 541
97 15 lub 792 523 942.

Własnościowe M-3 o pow. 48 m² (wysoki parter, ładne wyremontowane, na Jarotach) – zamienię na mieszkanie o takim samym metrażu lub trochę mniejszym. Tel. 89 514 10 42.
Osoby starające się o zamianę mieszkania mogą umieścić bezpłatne ogłoszenie w naszym miesięczniku. Zgłoszenia
pisemne przyjmuje sekretariat SM „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9.
Ogłoszenia zamieszczamy również na naszej stronie internetowej: www.smjaroty.pl
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Sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
w Olsztynie za 2010 rok

–– członków będących pracownikami Spółdzielni nieposiadających
lokalu w zasobach Spółdzielni – 59 osób;
–– członków oczekujących i założycieli Spółdzielni – 20 osób.
Zarząd Spółdzielni w 2010 r. przyjął 80 osób w poczet członków, a RN przywróciła członkostwo 5 osobom. Jednocześnie skreślono z rejestru członków 435 osób z powodu:
–– zgonów – 45 osób;
–– rezygnacji z członkostwa w związku ze zbyciem lokalu (sprzedaż,
zamiana, darowizna, podział majątku, dział spadku) – 232 osoby;
–– wykreśleń – 158 osób.

III. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
Zasoby mieszkaniowe
Na dzień 31.12.2010 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:
12.080 mieszkań o pow. użytkowej 658.351,47 m2, 371 lokali użytkowych o pow. użytkowej 40.701,98 m2, 139 garaży o pow. użytkowej
2.309,93 m2. Powierzchnia lokali zajmowanych na potrzeby własne
Spółdzielni wynosiła 4.703 m2. Ogółem powierzchnia użytkowa zasoWyszczególnienie
I. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
1. Eksploatacja lokali mieszkalnych
– osiedle Nagórki
– osiedle Jaroty
– osiedle Pieczewo
2. Eksploatacja lokali użytk. własnościowych i stanowiących odrębną własność
– osiedle Nagórki
– osiedle Jaroty
– osiedle Pieczewo
3. Mienie Spółdzielni
4. Pożytki z nieruchom. wspólnych (dzierżawa ścian i pozost.)
5. Energia cieplna – lokale mieszkalne
Razem gospodarka zasob. mieszkaniowymi
II. Działalność kulturalno-oświatowa
III. Działalność gospodarcza Spółdzielni
1. Eksploatacja lokali użytkowych w najmie
– osiedle Nagórki
– osiedle Jaroty
– osiedle Pieczewo
2. Energia cieplna – lok. użytkowe
3. Dzierżawa terenów
4. Pożytki z nieruch. stanow. mienie Spółdzielni
5. Sprzedaż usł. wykon. własnego
6. Sprzedaż pozostałych usług
7. Przychody z zarządu nieruch. wspóln.
8. Sprzedaż materiałów
9. Pozostałe przychody (ksero)
10. Przychody i koszty i finansowe
11. Pozost. przychody i koszty operacyjne
12. Podatek dochodowy
13. Straty i zyski nadzwyczajne
Razem działalność gospodarcza
Ogółem wynik Spółdzielni (I+II+III)

bów Spółdzielni na koniec 2010 r. wynosiła 706.066,38 m2. Na dzień
31.12.2010 r. w mieszkaniach zameldowanych było 28.938 osób.
W stosunku do roku poprzedniego liczba ta uległa zmniejszeniu o 752
osoby.
Według stanu na dzień 31.12.2010 r. Spółdzielnia posiadała 90,61
ha gruntów, z czego: 37,76 ha stanowiły grunty własne, 52,85 ha stanowiły grunty w wieczystym użytkowaniu.
W 2010 r. w wyniku przekształceń lokatorskich i własnościowych
praw do lokali w odrębną własność, powierzchnia gruntów zmniejszyła
się o 1,92 ha. Prawo własności tych gruntów w częściach ułamkowych
nieruchomości, w których się znajdują, należy do mieszkańców posiadających odrębną własność, a Spółdzielnia sprawuje zarząd powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Wyniki finansowe działalności gospodarczej Spółdzielni za 2010 r.
Wynik finansowy działalności gospodarczej w podziale na poszczególne rodzaje działalności Spółdzielni za rok 2010 prezentuje
poniższa tabela:
Koszty

Dochody

Wynik

42.400.202
13.483.712
19.322.099
9.594.391

39.944.657
12.891.081
17.945.083
9.108.493

– 2.455.545
– 592.631
– 1.377.016
– 485.898

749.620

623.626

– 125.994

142.789
490.730
116.101
3.465.080

112.348
427.081
84.197
2.812.645

– 30.441
– 63.649
– 31.904
– 652.435

-

16.650

+ 16.650

19.007.569
65.622.471

19.390.743
62.788.321

+ 383.174
– 2.834.150

964.668

837.943

– 126.725

3.102.687
1.527.864
1.127.606
447.217
833.842
136.240
42.856
10.141
22.895
34
207
679.402
646.576
20.394
5.495.274

4.152.070
1.903.932
1.682.562
565.576
813.103
418.283
5.788
42.856
19.928
123.531
49
65
2.179.407
1.164.042
20.394
8.939.516

+ 1.049.383
+ 376.068
+ 554.956
+ 118.359
– 20.739
+ 282.043
+ 5.788
+ 9.787
+ 100.636
+ 15
+ 65
+ 2.179.200
+ 484.640
– 646.576
3.444.242

72.082.413

72.565.780

+ 483.367
dokończenie na str. 8
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II Święto ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego

Letnie przebudzenie w jarockiej sypialni
Mieszkańcy Olsztyna, a przede wszystkim osiedla Jaroty, 10 i 11 czerwca 2011 r. dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu społeczników z Rady Osiedla „Jaroty” już po raz drugi tłumnie bawili się na Święcie ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego.

W tym roku świętowaliśmy przez dwa dni. W piątkowe przedpołudnie nauczyciele SP 30 zorganizowali zawody sportowe oraz
konkurs wiedzy o patronie ulicy dla najmłodszych – I miejsce zajęli
uczniowie SP 33, II – SP 30, III – SP 32, IV – SP 34. W pobliżu przejścia podziemnego przy ulicy Wilczyńskiego uczniowie osiedlowych
szkół podstawowych 30, 32, 34 zmagali się w biegach przełajowych.
Następnie na boisku Orlik przy SP 30 uczniowie pod kierunkiem
nauczycieli „trzydziestki” zdrowo rywalizowali w meczach piłki
nożnej, koszykowej i siatkowej. Najlepszymi okazali się uczniowie
SP 30 i 34. Zwycięzcy otrzymali puchary, medale, gadżety oraz
słodkości ufundowane przez cukiernię „Raszczyk”. Dodatkową
nagrodą była sobotnia przejażdżka białą limuzyną w barwnym korowodzie, w którym uczestniczyli między innymi Olsztyńska Orkiestra
Dęta, cheerleaderki, uczniowie SP 30, 32, 34 z opiekunami, wycho-

wawcami i rodzicami, zaproszeni goście, Olsztyńskie Towarzystwo
Amazonki, mieszkańcy osiedla Jaroty i miasta Olsztyn, grupa Capoeira, kominiarze, medyk, Szkoła Tańca STEP ONE, młodzieżowa grupa SIM PCK, Kołodrom, Bractwo Alatus Mortis z SP 30 oraz
miłośnicy quadów.
Na scenie ustawionej na boisku SP 34 mogliśmy podziwiać m.in. umiejętności zespołu bezdotykowej walki brazylijskiej
Capoeira – walka, śpiew, sprawność, Amatorskiej Szkoły Tańca
STEP ONE, świetnego występu Zespołu Pieśni i Tańca KORTOWO,
dzieci i młodzieży ze Szkoły Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy,
cygańskiej muzyki zespołu ROMANCA, muzyki szantowo-rockowo-countrowej w wykonaniu olsztyńskiego zespołu „Stare Drobne
Małże”.
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Chętni mogli wziąć udział w wielu konkursach, m.in.: „Znam ulicę Wilczyńskiego i jej patrona”, „Rodzinne rysowanie – ulica Wilczyńskiego wczoraj, dziś i jutro”, „Najładniejsza witryna sklepu, firmy lub
banku”, w rozgrywkach sportowych służb mundurowych – wygrała
drużyna Straży Miejskiej. Spośród 30 zgłoszonych najlepszy wędkarz z SP 30 zdobył puchar łowiąc 33 rybki, które powróciły do wody
naszego jarockiego „Balatonu”, a pozostali w nagrodę otrzymali
wędki od prowadzącego zawody – właściciela sklepu Okoń. Najwspanialsze rodziny otrzymały kosze wędlin ufundowane przez Zakład
Mięsny PODLASIE w Mońkach. Dużym powodzeniem i zainteresowaniem cieszyły się konkursy prowadzone przez grupę Policealnej
Szkoły MEDYK. Pod fachowym okiem instruktorów każda chętna pani
mogła samodzielnie i własnoręcznie wykonać kolczyki z filcu i otrzymać je na własność.
Znamy już najmłodszego mieszkańca ulicy Biskupa Tomasza
Wilczyńskiego. Urodził się w pierwszy dzień świąteczny, czyli 10
czerwca 2011 r. o godz. 6.10, ma na imię Miron, a szczęśliwi rodzice otrzymali od firmy B&M Toys specjalnie na ten cel przygotowaną
niespodziankę – matę edukacyjną, która umożliwi maleństwu poznawanie świata. Z pewnością w przyszłym roku na święto ulicy Miron
przyjdzie z rodzicami świętować swoje pierwsze urodziny.
Na specjalnie rozstawionych kramach można było dokonać
udanego zakupu ciekawostek, spróbować pyszności przygotowanych

Ciepłe słowa, podziękowania, zadowolenie mieszkańców, przybyłych gości oraz uczestników z przygotowanego przez organizatorów
bardzo atrakcyjnego i bogatego programu artystycznego, jak również
niespodzianek napawa organizatorów optymizmem i chęcią działania
społeczników w kolejnych latach. Już dziś przymierza się do tego między innymi niestrudzony Ryszard Kordalski z Rady Osiedla „Jaroty”,
który nie szczędził czasu i wysiłku w uświetnienie zarówno zeszłorocznej, jak i tegorocznej uroczystości. To dzięki Jego olbrzymiemu
zaangażowaniu na boisko SP 34 przybyło tak wielu przedstawicieli oraz właścicieli różnych instytucji, firm oraz zespołów. To właśnie
On pozyskiwał upominki i gadżety dla zwycięzców biorących udział
w proponowanych konkursach (nawiasem mówiąc już w styczniu
zdobył pierwszy upominek – wejście do kręgielni) i za to korzystając
z okazji składam na Jego ręce gorące podziękowania.
W imieniu Rady Osiedla „Jaroty” serdecznie dziękuję wszystkim
mieszkańcom osiedla, miasta i gościom za udział oraz włączenie się
we wspólną osiedlową zabawę.
Szczególne słowa podziękowania kieruję do Piotra Grzymowicza – Prezydenta Miasta Olsztyna, Romana Przedwojskiego –
Prezesa SM „Jaroty”, Bogusława Żmijewskiego z Urzędu Miasta,
Krzysztofa Stachowskiego i Kazimierza Gubicza z CEiIK, Bogusława Woźniaka – Kierownika Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo,
banków, MPEC, służb porządkowych, ratownictwa medycznego PCK,

między innymi przez Hotel Anek z Mrągowa lub Zalesie Mazury, następnie osłodzić sobie życie ciastkami z kiermaszu. Każdy uczestnik
mógł skosztować grochówki z polowego kociołka oraz samodzielnie
przygotowanego przez Pana Janka smalcu z chlebem i ogórkiem.
Dzięki uprzejmości fotoreportera „Gazety Olsztyńskiej”, mieszkańcy biorący udział w barwnym korowodzie mogą odnaleźć siebie
lub znajomych na wspólnym zdjęciu w „Gazecie Olsztyńskiej” z 13
czerwca br. Warto przywołać wspomnienia z tego, co było oglądając zdjęcia lub wchodząc na archiwalne strony patronackich mediów:
„Gazety Olsztyńskiej”, „Naszego Olsztyniaka”, „Nowego Życia Olsztyna”, Olsztyn 24, itv, TVP Olsztyn. Każdy mieszkaniec mógł otrzymać
specjalne numerowane wydanie „Gazety Olsztyńskiej” i przy odrobinie szczęścia wygrać upominki.

księży Romualda Zapadki, Zdzisława Milewicza, Mariana Matuszka oraz Bożeny Rzepki – Dyrektora SP 30, Marka Wąsika – Dyrektora SP 34, właścicieli kwiaciarni, przedstawicieli mediów oraz koleżanek i kolegów z Rady Osiedla „Jaroty” i wszystkich wspierających
naszą inicjatywę.
Jestem przekonana, że święto głównej i najdłuższej ulicy
Biskupa Tomasza Wilczyńskiego – łączącej trzy osiedla: Pieczewo, Jaroty, Generałów – na stałe zagości w życiu kulturalnym
naszego największego olsztyńskiego osiedla Jaroty, wielkości
miasta powiatowego, bo liczącego ok. 25 tys. mieszkańców,
a razem z osiedlem Pieczewo i Generałów – ponad 44 tys.
Teresa Antczak – sekretarz Rady Osiedla „Jaroty”
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Sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
w Olsztynie za 2010 rok

W tabeli pokazany jest odrębnie wynik na lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych ze spółdzielczym własnościowym prawem lub z odrębną własnością oraz na lokalach użytkowych wynajmowanych, które stanowią własność SM „Jaroty”. Wyników tych nie
sumuje się, bowiem z postanowień obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. wynika konieczność
ustalenia wyników odrębnie z następujących tytułów:
– eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości na dzień
31.12.2010 r. Wynik ten określany jako wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniósł (-) 2.834.150 zł i dotyczy wyniku na lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych ze spółdzielczym własnościowym prawem i z odrębną własnością, kosztów utrzymania
mienia Spółdzielni dotyczących lokali mieszkalnych nie pokrytych
wniesionymi opłatami oraz pożytków z nieruchomości wspólnych
mieszkalnych i nadwyżki na c.o. i c.w.
Wyniki z rozliczenia kosztów i przychodów poszczególnych
nieruchomości za 2010 r. zwiększają koszty lub przychody tych
nieruchomości w roku 2011 i znalazły odbicie w stawkach eksploatacyjnych zatwierdzonych już przez Radę Nadzorczą, które będą
obowiązywały od 1.07.2011 r.
– działalności kulturalno-oświatowej. Ujemny wynik za 2010 r. w wyso-

kości (-) 126.725 zł jest konsekwencją utrzymania stawki opłaty na
pokrycie kosztów tej działalności z roku poprzedniego, pomimo
zakładanego wzrostu kosztów ogółem i przyjęcia w zatwierdzonym na 2010 r. planie gospodarczo-finansowym założenia pokrycia niedoboru nadwyżką z działalności gospodarczej Spółdzielni.
Zmniejszenie wpływów na pokrycie kosztów działalności kulturalno-oświatowej wynika głównie z wypowiedzeń członkostwa (w
roku 2010 członkostwo w Spółdzielni wypowiedziały 232 osoby).
– pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni (tj. z tytułu wynajmowanych lokali użytkowych, dzierżawy
terenów, z zarządzania obcymi zasobami, sprzedaży materiałów
i pozostałych usług) oraz na pozostałych przychodach operacyjnych i finansowych Spółdzielni.
Ogółem kwota pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej wyniosła w 2010 r. 4.090.817 zł. Wynik finansowy netto,
o przeznaczeniu którego zadecyduje Walne Zgromadzenie, skorygowany o należny podatek dochodowy wyniósł 3.444.242 zł.

IV. Gospodarka remontowa

Gospodarkę środkami funduszu remontowego w 2010 r. prezentuje poniższa tabela.

Fundusz remontowy za 2010 rok
Wyszczególnienie
I. Środki funduszu remontowego z roku ubiegłego
II. Zwiększenia funduszu remontowego
w roku obrotowym
z tego:
1. Odpisy obciążające lokale mieszkalne
– na pokrycie koszt. remont. nieruch.
– na pokrycie koszt. rem. mienia Spółdzielni
2. Odpisy obciążające lokale użytkowe
3. Premia termomodernizacyjna
4. Zwrot poniesionych koszt. termom.
III. Fundusz remontowy ogółem
IV. Koszty ogółem
z tego:
1. docieplenia budynków
2. wymiana stolarki okiennej
3. remont ulic
4. remonty kanalizacji sanitarnej
5. wymiana słupów oświetl. zewn.
6. remont dźwigów
7. przeniesienie gazomierzy na zewn.
8. remont dachów
9. malowanie klatek schodowych
10. wymiana drzwi wejśc. do bud.
11. remont armat. ster. węzłów komp.
12. wykonanie zatok postojowych
13. likwidacja szuflad zsypowych
14. zagospodar. placów zabaw
15. izol. ścian piwn. z drenażem opask.
16. przełoż. istniej. chodników
17. zagospodarow. terenów zielonych
18. malowanie elewacji
19. remont tarasów
20. montaż liczników ciepła
21. opomiarow. zuż. wody w bud.
22. wymiana układów pomiarowych
23. wykonanie nowych chodników
24. moderniz. zasil. bud. w ciepło
25. remont osłon śmietnikowych
26. pozostałe remonty

Nagórki

Jaroty

Razem Spółdzielnia

Pieczewo

–

–

–

5.468.564,91

5.186.491,15

7.258.397,78

3.735.420,15

16.180.309,08

4.499.572,58
4.268.564,53
231.008,05
418.592,86
263.687,56
4.638,15

6.361.807,27
5.979.375,82
382.431,45
450.424,67
419.807,93
26.357,91

3.344.473,20
3.166.105,51
178.367,69
124.691,05
256.946,85
9.309,05

5.802.584,08

4.149.251,03

2.727.426,38

14.205.853,05
13.414.045,86
791.807,19
993.708,58
940.442,34
40.305,11
21.648.873,99
12.679.261,49

4.774.888,57
9.900,00
12.610,90
44.192,00
145.492,56
51.765,27
23.226,46
–
200.200,00
–
–
46.873,62
128.732,71
19.639,84
68.160,65
229.819,80
–
–
–
–
8.510,56
4.307,21
7.951,10
1.676,41
–
24.636,42

1.505.880,56
–
49.593,00
22.337,83
68.269,34
–
–
36.900,00
878.358,20
21.888,98
8.725,44
31.818,00
–
73.570,50
9.300,00
565.900,00
1.485,94
714.073,94
10.118,38
976,00
1.169,60
10.748,13
–
1.633,07
28.500,01
108.004,11

1.716.537,81
1.233,63
2.349,35
18.140,59
54.460,00
–
–
1.567,65
508.250,00
–
–
–
–
72.167,17
–
70.465,80
15.916,93
191.960,65
8.539,55
7.592,06
5.509,49
9.582,49
5.000,00
3.996,99
–
34.156,22

7.997.306,94
11.133,63
64.553,25
84.670,42
268.221,90
51.765,27
23.226,46
38.467,65
1.586.808,20
21.888,98
8.725,44
78.691,62
128.732,71
165.337,51
77.460,65
866.185,60
17.402,87
906.034,59
18.657,93
8.568,06
15.189,65
24.637,83
12.951,10
7.306,47
28.500,01
166.796,75

Jaroty ∙
V. Wynagrodzenie prowizyjne BGK
VI. Odsetki od kredyt. na dociepl.
VII. Razem zmniejszenia
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15.697,91

8.454,41

4.006,07

28.158,39

16.195,81

15.709,98

9.303,57

41.209,36

5.834.477,80

4.173.415,42

2.740.736,02

12.748.629,24

Stan śr. fund. rem. na 31.12.2010 r.

8.900.244,75

W 2010 r. nie zakończono programu dociepleń budynków
na osiedlu Nagórki. Pomimo przyjęcia do planu na 2010 r. dociepleń
7 budynków przy ul. Barcza zadanie to nie zostało w pełni wykonane
i zostało przeniesione na 2011 r. Nie wykonano też remontu elewacji
i balkonów w 5 budynkach na osiedlach Jaroty i Pieczewo, również
te zadania zostały przeniesione na 2011 r.
W efekcie na koniec 2010 r. pozostała niewykorzystana kwota
środków funduszu remontowego w wysokości 8.900.244,75 zł, która
zwiększy środki funduszu w 2011 r.

V. Zaległości czynszowe
Saldo zaległości czynszowych na koniec 2010 roku wynosiło
6.197.169 zł i było o 397.722 zł niższe niż na początku roku.
Na ogólną liczbę 12.080 mieszkań zaległości czynszowe powyżej 1 miesiąca obciążały 773 osoby i było to o 59 osób więcej niż
w roku poprzednim.
Wskaźnik zaległości czynszowych na koniec roku w stosunku
do naliczonych w ciągu roku opłat czynszowych wyniósł 9,71% i był
o 1,1% niższy niż w roku 2009. Jest to najniższy wskaźnik na przestrzeni ostatnich 4 lat.
Porównanie stanu zaległości czynszowych za lata 2007–2010
Wyszczególnienie

2007

1. Liczba mieszkań w Spółdzielni

2008

2009

2010

12.158

12.186

12.081

12.080

2.	Liczba dłużników na 31 XII,
w tym zalegających za ponad 1 miesiąc

6.062
890

6.857
660

7.099
714

6.678
773

3. % zadłużonych mieszkań ogółem,
w tym zalegających za ponad 1 miesiąc

49,9%
7,3%

56,3%
5,4%

58,8%
5,9%

55,3%
6,4%

55.312.003

57.193.598

61.024.256

64.808.549

6.107.774

6.555.380

6.594.891

6.197.169

11,04%

11,5%

10,81%

9,71%

– 634.589
– 9,41%

+ 447.606
+ 7,3%

+ 39.511
+ 0,6%

– 397.722
– 6,03%

232

187

180

169

4. Naliczone opłaty czynszowe za rok (zł)
5. Kwota zaległości czynszowych na 31 XII
6. % zaległości czynszowych na 31 XII
7. Wzrost zaległości czynszowych w ciągu roku
8. % wzrostu zaległości czynszowych
9. Liczba dłużników zalegających za 12 m-cy

Podana w poz. 5 tabeli kwota zaległości czynszowych obrazuje stan tych zaległości na 31.12.2010 r. i są to zadłużenia mieszkańców liczone narastająco, obejmujące również powstałe w latach
poprzednich.
Na koniec 2010 r. struktura zaległości czynszowych przedstawiała się następująco:
– zadłużenie do 1 m-ca miało 5.905 rodzin na sumę 1.553.170 zł;
– zadłużenie od 2 do 3 m-cy miało 369 rodzin na sumę 603.884 zł;
– zadłużenie od 4 do 6 m-cy miały 144 rodziny na sumę 14.038 zł;
– zadłużenie od 7 do 12 m-cy miały 92 rodziny na sumę 416.367 zł;
– zadłużenie powyżej 12 m-cy miało 169 rodzin na sumę 3.209.710 zł.
Jak z powyższego zestawienia widać, ponad 51,8% ogólnej
sumy zadłużeń czynszowych dotyczy 169 dłużników zalegających
z zapłatą czynszu od ponad roku.
Zintensyfikowane działania windykacyjne w minionych latach doprowadziły do zmniejszenia tej grupy dłużników z 232 osób
w 2007 r. do 169 w 2010 r. i obniżenia kwoty ich zaległości (w roku
2009 była to kwota 3.643.680 zł).
W ramach działań windykacyjnych w roku 2010 wysłano
do dłużników 1.557 przedsądowych wezwań do zapłaty, uzyskano
306 prawomocnych nakazów zapłaty.
Do egzekucji komorniczej zostały skierowane 173 nakazy zapłaty. Ponadto złożono 6 wniosków o dokonanie wpisu do hipoteki
zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokali.
W 2010 r. Spółdzielnia skierowała również do komorników 19
wniosków o egzekucję zadłużenia z własnościowego prawa do lokalu i 1 z prawa odrębnej własności.

Do działań windykacyjnych od kilku lat włączone są również
Rady Osiedlowe, które zapraszają na rozmowy dłużników posiadających zadłużenie nieprzekraczające wymiaru 3-miesięcznych opłat.
W 2010 r. na takie spotkania zostały zaproszone 522 osoby.
Część dłużników posiada wyroki eksmisyjne wydane w latach
poprzednich. Po uzyskaniu od Gminy mieszkań socjalnych osoby
te zostaną wyeksmitowane z zasobów Spółdzielni, a ich zadłużenie
zostanie pokryte środkami uzyskanymi ze sprzedaży na przetargach
lokali dotychczas przez nich zajmowanych.

VI. Przewidywany rozwój Spółdzielni w 2011 r.
W roku 2011 Spółdzielnia zakończy budowę budynku mieszkalnego przy ul. Orłowicza 17B (planowany termin zakończenia budowy
15.10.2011 r.), w którym będzie 78 mieszkań o łącznej powierzchni
3.633,23 m2 i 40 miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym
o pow. 531,5 m2.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo 2 budynków mieszkalnych przy ul. Kanta 40A i B. Spółdzielnia planuje rozpoczęcie budowy tych budynków w III kwartale
2011 r., przy założeniu, że będą potencjalni nabywcy mieszkań.
Niezależnie od powyższych zadań w fazie projektowej znajdują
się 3 budynki mieszkalne przy ul. Flisa.
W 2011 r. Spółdzielnia zakończy cały program dociepleń budynków i rozpocznie remonty klatek schodowych w nowym standardzie – ułożenie terakoty na schodach i podestach w 45 klatkach
schodowych w 15 budynkach V-kondygnacyjnych.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

Jaroty ∙
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Sprawozdanie
z działalności Osiedlowego Domu Kultury za 2010 r.
Osiedlowy Dom Kultury prowadzi działalność na rzecz członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Klubach Kultury: „Na Górce”, ul. Wańkowicza 9, „Akant”, ul. Kanta 11 i „17”, ul. Leyka 17.
Zadaniem jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży w takich dziedzinach sztuki, jak:
– plastyka (pracownie plastyczne – podstawy malarstwa, rysunek,
grafika, kopie);
– muzyka (nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, pianinie,
instrumentach klawiszowych);
– taniec (balet, taniec towarzyski, hip-hop, break-dance, taniec nowoczesny);
– teatr (teatrzyki dziecięce, teatr młodzieżowy);
Adresuje również swoją ofertę dla dorosłych, jest to:
–– plastyka (cztery grupy malarskie);
–– rękodzieło;
–– taniec;
–– zajęcia rekreacyjno-sportowe (aerobik, joga, ruchowe zajęcia specjalistyczne).
Działają również Kluby Seniorów.
IMPREZY OTWARTE

Imprezy cykliczne
I. „X Jarocki Halowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci szkół podstawowych” – uczestniczyło około 500 chłopców i dziewcząt.
Turniej taneczny pod hasłem „Pierwszy krok” – prezentacja
umiejętności tanecznych, Klub „Akant”, ok. 150 dzieci.
„Dyktando 2010”- konkurs ortograficzny dla dzieci kl.V i VI, gimnazjum w Klubie „17”.
„Turniej Jednego Wiersza” – XIII edycja – konkurs dla dzieci
szkół podstawowych, gimnazjów i średnich, Klub „Na Górce” –
50 osób.
„Bal Samotnych i Seniora”- organizowany z inicjatywy Rady
Osiedla „Pieczewo” w Klubie „Akant”, ok. 80 osób.
Grupa Malarska Dorosłych – wystawy plastyczne w „Galerii Korytarzowej” Klub „Na Górce”, Klub „17”.

KONKURS ‘2011

Scena Prezentacji „Bez Rezerwacji” – przegląd młodzieżowych
teatrów amatorskich – Klub „Na Górce”, Klub ”Akant”.
Klub Pań „Rękodzieło”- comiesięczne zajęcia artystyczne,
Klub „17”.
„Wiosenne sympatyczne spotkania muzyczne”, Klub „Na Górce”.
Międzyszkolny Turniej Wiedzy „I Ty możesz zostać omnibusem”, Klub „Akant”.
II. „Akcja Zima”, „Akcja Lato” – bezpłatne półzimowiska i półkolonie dla dzieci w wieku 7–12 lat, Klub „Akant”, Klub „17”, Klub
„Na Górce”.
III. „Bal przebierańców” – zabawa karnawałowa dla dzieci, Klub
„Na Górce”, Klub „17”, Klub „Akant”; „Ptaki zimą”- konkurs plastyczny dla dzieci; „Walentynkowy tydzień w klubie”; „Laurka dla Babci
i Dziadka”; Karnawał w Klubie Seniora – zabawa taneczna; „Tłusty
Czwartek” w Klubach; „Dzień Kobiet” w Klubach Seniora – pokaz
makijażu; „Witaj Wiosno” – wykonanie kukły Marzanny, konkursy; „Kwiaty wiosną” – plener malarski; „Taneczny show”- przegląd
wszystkich form tanecznych działających przy ODK; Ozdoby wielkanocne: pisanki, kraszanki, gipsowe odlewy; „Mini playback show”;
„Dzień Matki” – pokaz baletowy; „Przedszkolaki mają głos”- festiwal
piosenki; „Dzień Dziecka – zabawa z klaunem, rodzinny piknik; Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego; Sportowe osiedle; „Święto ulicy
Wilczyńskiego” – program artystyczny; „Słońce krąży wokół Ziemi”
– premiera teatru Młodzieżowego „Koniec...c.d.n.”; XV-lecie Teatru
Młodzieżowego „Koniec…c.d.n” – spotkanie z byłymi uczestnikami teatru; „Grzybobranie”; „Jesienne impresje” – plener malarski;
Halloween’owe wariacje z dynią; Spektakl „Sen nocy sobótkowej”
GOK Dywity; „Bal Seniora”; „Bal Andrzejkowy” dla dzieci, pokaz
iluzji, gry i zabawy; „Bal Andrzejkowy” dla dorosłych; „Mikołajkowy
Turniej Tańca Towarzyskiego”; Spotkanie z Mikołajem; „Świąteczne
malowanki” – malowanie gipsowych aniołków i gwiazdek; „Pastorałki”; Spotkania Wigilijne w Klubach „Seniora”; „Bal Sylwestrowy” dla
dorosłych.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK

Balkony w kwiatach

Wśród wielu elementów decydujących o komforcie życia w osiedlach mieszkaniowych ważne miejsce zajmuje zagospodarowanie przestrzeni zielenią i kwiatami. Ze względu na ich piękno mają pozytywne działanie psychologiczne. Już dawno
stwierdzono, że pięknie zadbane otoczenie przyrodnicze ma ogromny wpływ na dobre samopoczucie i poprawia nasz nastój.
Od wielu lat na naszych osiedlach przeprowadzany jest konkurs na najpiękniejszy balkon i ogródek przydomowy. W bieżącym roku
na Jarotach trwa jubileuszowa XV edycja konkursu, na Pieczewie XII, natomiast na Nagórkach IX.
Zasady konkursu od lat są te same – do konkursu nie trzeba się zgłaszać, bowiem wyłonione komisje, składające się z członków
poszczególnych Rad Osiedlowych, kilkakrotnie przemierzają osiedla, oglądając balkony, loggie i ogródki. Dokonują oceny, które z nich
prezentują się najpiękniej i urzekają oryginalnością zagospodarowania. Fotografują bądź filmują, a następnie decydują, kogo za trud
włożonej pracy nagrodzić. Przypominamy, że o zwycięstwie decyduje sukcesywne dbanie o rośliny przez całe lato.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi jesienią. Na łamach „Jarot” opublikujemy wyniki konkursu oraz podamy listę
zwycięzców.

DYŻURY

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Iwulski.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt) w biurze
Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15.00–17.00. Najbliższy dyżur:

22 sierpnia 2011 r. – pełni Henryk Maniakowski

ZARZĄDU
Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piotrowicz i wiceprezes ds. technicznych
inż. Piotr Wałecki przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14.00–17.00 w biurze Spółdzielni, przy
ul. Wańkowicza 9.
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UPAŁY, SUSZE I…
Sezon letni to upały… warto więc pomyśleć – znajdując się zarówno
u nas, jak i gdzieś w szeroko otwartym świecie – jak zabezpieczyć się przed
nimi, gdyż zagrażają zdrowiu i życiu. Zbyt intensywny wysiłek w czasie
gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt długie
przebywanie w mocno nagrzanym miejscu grozi urazem termicznym, który
może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania.
Oparzenie słoneczne: zaczerwienienie i bolesność skóry, możliwe
swędzenie, pęcherze, gorączka, ból głowy. Pierwsza pomoc: chłodny
prysznic, użyj mydła, aby usunąć olejki (kremy), a miejsca oparzone polewaj dużą ilością zimnej wody – nigdy nie należy ich niczym smarować. Jeśli
na skórze wystąpią pęcherze, zrób suchy, sterylny opatrunek i skorzystaj
z pomocy medycznej.
Przegrzanie: osłabienie, zawroty głowy, pragnienie, nudności i wymioty, kurcze mięśni (zwłaszcza nóg i brzucha), utrata przytomności. Pierwsza pomoc: połóż poszkodowaną osobę w chłodnym miejscu (nogi unieś
do wysokości 20–30 cm), poluzuj ubranie. Użyj zimnej, mokrej tkaniny jako
okładu do obniżenia temperatury ciała. Podawaj do picia wodę z solą małymi łykami – ale tylko wówczas, gdy porażony jest przytomny. Jeśli wystąpią
nudności, odstaw wodę. Jeśli wystąpią wymioty, szukaj natychmiastowej
pomocy medycznej.
W przypadku utraty przytomności, przy wyczuwalnym oddechu
i tętnie, ułóż poszkodowanego na boku. Jeśli wybieramy się na wycieczkę czy wyprawę, gdzie spodziewamy się upałów, bądźmy przygotowani:
utrzymujmy chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń, zasłaniajmy żaluzje
w drzwiach oraz oknach i okiennice przez cały rok – to ostatnio nowe trendy!
Ważna jest sprawność przewodów wentylacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych i klimatyzatorów, wentylatorów, lodówek i zamrażarek. Podczas upałów
używamy wielu urządzeń, ale oszczędzajmy elektryczność, bo „co za dużo
– to nie zdrowo” i większe zużycie energii elektrycznej często prowadzi
do przerw w dopływie prądu, wówczas dopiero zaczynają się problemy!
W okresach wielkich upałów i suszy – przebywajmy wewnątrz pomieszczeń
tak długo, jak to możliwe. Jeśli budynek, w którym przebywamy pozbawiony jest klimatyzacji, starajmy się być na najniższym jego poziomie, poza
zasięgiem światła słonecznego. Spożywajmy zbilansowane, lekkie posiłki,
a najważniejsze – regularnie pijmy duże ilości wody. Osoby cierpiące na epilepsję oraz schorzenia serca, nerek lub wątroby, będące na niskowodnej
diecie oraz mające problemy z utrzymaniem płynów powinny skontaktować
się z lekarzem przed zwiększonym przyjmowaniem płynów i dostosować
do egzystowania w warunkach upałów. Albo całkowicie wyeliminujmy, albo
ograniczmy przyjmowanie napojów alkoholowych. Mimo że piwo i napoje
alkoholowe zdają się zaspokajać pragnienie, to zazwyczaj powodują dalsze
odwodnienie organizmu. Ubierajmy się w luźno dopasowane rzeczy, zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry. Lekka, o jasnych kolorach
odzież odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała. Obowiązkowo nośmy okrycia głowy, które skutecznie
będą chronić twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem i unikajmy zbytniego nasłonecznienia. Opalenizna spowalnia zdolność do samoczynnego
chłodzenia się. Używajmy środków ochrony przed promieniami słonecznymi
o wysokim współczynniku skuteczności ochronnej przed promieniowaniem
ultrafioletowym. W warunkach upałów unikajmy skrajnych zmian temperatury, w miarę możliwości spowolnijmy tryb życia. Zredukujmy, wykreślmy
lub przeorganizujmy wyczerpujące zajęcia. Pamiętajmy, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie pożarowe. Przebywając w lesie,
na podsuszonych łąkach, ścierniskach zachowujmy szczególną ostrożność
i starajmy się nie zaprószyć ognia. Upały to zazwyczaj okres suszy – zagrożenia się zwielokrotniają i grozi nam również, poza ewentualnymi brakami

energii elektrycznej, brak wody, a przynajmniej ograniczenia w jej dostarczaniu. Stąd w czasie upałów i podczas suszy zmniejszmy zużycie wody,
gospodarujmy nią rozsądnie. Ograniczmy lub pozostawmy na później mycie
samochodów, niezbędne zaś prace w ogródkach i podlewanie trawników
przesuńmy na godziny wieczorne. W całym układzie gospodarowania, jeśli
to możliwe, używajmy wielokrotnie tej samej wody. Często w okresie upałów i suszy zdarzają się gwałtowne i przelotne burze czy ulewy (mieliśmy
tego dowody w czerwcu) – bądźmy przygotowani na „wyłapywanie” wody
deszczowej – przyda się do gospodarczo-technicznego wykorzystania.
Równie często w okresie letnim, i to właśnie przy upałach i suszach, występuje GRADOBICIE. Najczęstszą przyczyną jego występowania jest powstawanie chmur gradowych na skutek silnych, pionowych ruchów powietrza.
Bądźmy przygotowani na wystąpienie gradobicia! Ubezpieczajmy swoje
mienie, zwierzęta gospodarskie i uprawy od skutków gradobicia, pamiętajmy numery telefonów alarmowych, zapoznajmy z nimi wszystkich członków
rodziny. Zawczasu zabezpieczmy się przed skutkami gradobicia, bądźmy
przygotowani – te zabiegi jak przed innymi kataklizmami – wykonujmy raz
a dobrze, a potem tylko sprawdzajmy! Podczas gradobicia – jeśli spotka
nas z dala od domu, znajdźmy bezpieczne schronienie i pozostańmy tam
do czasu jego zakończenia. Jeśli przebywamy w domu: zamknijmy okna,
usuńmy z parapetów i balkonów ruchome i tłukące się przedmioty, ponadto
miejmy włączone radio (pasmo lokalne) – mogą być podawane komunikaty.
O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa
ludzi, informujmy pogotowie ratunkowe, a w przypadku zerwania linii energetycznych zgłośmy to zdarzenie pogotowiu energetycznemu. Po gradobiciu – jeśli są poszkodowani – udzielmy pierwszej pomocy rannym lub
poszkodowanym, jeśli trzeba – wezwijmy pomoc.
PRZYDATNE TELEFONY ALARMOWE I FUNKCYJNE:
Policja – 997, Pogotowie ratunkowe – 999, Straż Pożarna – 998, Straż
Miejska – 986, Pogotowie gazowe – 992, Pogotowie energetyczne – 991,
Pogotowie wod.-kan. – 994, Pogotowie dźwigowe – 192 82, Pogotowie ciepłownicze – 993, PGM – 89 527 37 71, Sanepid – 89 527 43 10, zawsze:
DYŻURNY MIASTA – 89 522 81 12 (89 522 24 11/12) i SM „JAROTY” –
89 543 55 00 (03,48), a ponadto nasze osiedla monitorują w godzinach:
21.00–7.00 rano dnia następnego patrole agencji ochrony „EFEKT WAR-MA”
– telefony do centrum alarmowania: 89 523 53 22 i 604 269 554.
Patrole zobowiązane są do:
–– ochrony przed dewastacją i niszczeniem przez osoby trzecie budynków,
budowli, urządzeń i terenu (np. placów zabaw, zieleni i nasadzeń itd.)
będących w administrowaniu Spółdzielni;
–– podjęcia działań, do jakich patrole są uprawnione w granicach ochrony
osób i mienia w celu przywrócenia ładu i porządku na terenie administrowanym przez Spółdzielnię;
–– zawiadamiania odpowiednich służb w przypadku powzięcia wiadomości
o naruszeniu porządku i bezpieczeństwa mieszkańców czy też powstania
awarii urządzeń Spółdzielni bądź komunalnych;
–– ustalenia tożsamości złapanych na gorącym uczynku sprawców,
a w przypadku przeszkód w tym zakresie zatrzymania ich do czasu przybycia odpowiednich służb w celu przekazania tych osób i sporządzenia
stosownych dokumentów dotyczących zatrzymania. Patrole działają wykonując ww. zadania samodzielnie, a także na telefoniczne zgłoszenia
członków Spółdzielni, zaś numer ich centrum alarmowania znajduje się
w każdej klatce schodowej wszystkich budynków Spółdzielni. 
cdn.
St. Inspektor OC Marek Krysiewicz

Gazeta bezpłatna Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00; Redaguje Rada Programowa: Danuta
Jamiołkowska, Jadwiga Pilarek, Tamara Jesionowska, Zbigniew Karpiński, Andrzej Rzempołuch; Redaktor naczelny: Małgorzata Gieczewska,
tel. 663 743 083, e-mail: sm.jaroty@wp.pl. Skład, przygotowalnia offsetowa i druk: Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., 10-684 Olsztyn,
ul. Wańkowicza 24, tel./fax 89 542 87 66, 542 03 39. Redakcja nie odpowiada za treść i nie zwraca nie zamówionych tekstów oraz zastrzega sobie
dokonywanie skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Nakład 6000 egz.

12

Jaroty ∙

nr 7/2011

Akcja Lato ‘2011

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
już rozpoczęliśmy wakacje!
Do naszych Klubów Kultury „Na Górce”, „17” i „Akant” – jak co roku w porze wakacyjnej - zaprosiliśmy na półkolonie dzieci w wieku
7–12 lat (dla dzieci członków SM „Jaroty” półkolonie są bezpłatne). Poniżej prezentujemy zdjęcia z dwóch pierwszych dni pobytu, podczas
których dzieci zapoznały się ze sobą, opracowały regulamin półkolonisty: „co wolno – czego nie wolno”, zwiedzały osiedla, bawiły się na
placu zabaw. Były też w „Figlolandii” oraz na plaży miejskiej. Minireportaż z półkolonii zamieścimy w następnym wydaniu „Jarot”.
Krystyna Licznerska – kierownik ODK

