SPRAWOZDANIE
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
za 2017 rok

I. Informacje ogólne
W roku 2017 Zarząd Spółdzielni działał w niezmienionym składzie obejmującym
następujące osoby:
dr Roman Przedwojski
inż. Piotr Wałecki
mgr Jolanta Piechocka

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu ds. technicznych
Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych.

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 52 protokołowane posiedzenia. Członkowie
Zarządu uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisji oraz
w kilkudziesięciu zebraniach Rad Osiedlowych i Walnym Zgromadzeniu.
W sprawach o podstawowym znaczeniu dla bieżącej działalności Spółdzielni Zarząd działał
kolegialnie podejmując ważniejsze postanowienia w drodze uchwał oraz decyzji.
W pozostałych sprawach zadania i funkcje Zarządu realizowane były przez poszczególnych
jego członków w ramach podziału pracy ustalonego w regulaminie Zarządu uchwalonym przez
Radę Nadzorczą.
Kierując działalnością Spółdzielni Zarząd podejmował decyzje wynikające z bieżących
potrzeb lub zgłaszanych przez poszczególnych członków Spółdzielni. Działalność Zarządu
w okresie sprawozdawczym dotyczyła głównie wykonywania obowiązków statutowych,
realizowania uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz realizacji zadań określonych
w rocznym planie gospodarczo-finansowym.
Zarząd koncentrował się w swojej bieżącej pracy na najważniejszych zadaniach
organizacyjno-gospodarczych, a zwłaszcza na:
- prawidłowej eksploatacji, remontach i konserwacji zasobów mieszkaniowych,
- rozpatrywaniu spraw członkowsko-mieszkaniowych,
- gospodarce lokalami handlowo-usługowymi,
- załatwianiu skarg i wniosków członków Spółdzielni,
- działalności społeczno-kulturalnej na rzecz mieszkańców,
- kontroli jakości i cen usług wykonywanych przez firmy specjalistyczne,
- wyegzekwowaniu jak największych sum zaległych opłat za używanie lokali,
- działalności inwestycyjnej.
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II. Stan organizacyjny Spółdzielni
Ilość lokali
W tym należących do:
w zasobach
nieczłonków
członków
Spółdzielni
12.379
1.613
10.766

L.p.

Rodzaj lokalu

I.

MIESZKANIA

1.

Odrębna własność

6.111

1.394

4.717

2.

Własnościowe

5.868

121

5.747

3.

Lokatorskie

302

0

302

4.

Najem

53

53

0

5.

Bez tytułu prawnego

45

45

0

II

GARAŻE

240

26

214

1.

Odrębna własność

151

26

125

2.

Własnościowe

89

0

89

III

LOKALE UŻYTKOWE

350

246

104

1.

Odrębna własność

52

10

42

2.

Własnościowe

62

0

62

3.

Najem

226

226

0

4.

Pustostan

10

10

0

Poszczególne typy własności lokali prezentuje powyższa tabela, z której wynika, że 11.084
lokali należy do członków Spółdzielni.
Ogółem na 31.12.2017 r. Spółdzielnia liczyła 13 531 członków. W tej liczbie znajdują się
również członkowie posiadający więcej niż jeden lokal każdej kategorii (mieszkalny, użytkowy,
garaż) lub posiadający więcej niż jeden lokal mieszkalny.

III. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
1. Zasoby mieszkaniowe
Na dzień 31.12.2017 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:
- 12.379 mieszkań o pow. użytkowej 671.399,24 m2,
- 350 lokali użytkowych o pow. 39.279,42 m2,
- 240 garaży o pow. użytkowej 3.827,33 m2.
Powierzchnia lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni wynosiła 4.703 m2.
Ogółem powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na koniec 2017 r. wynosiła
719.208,99 m2.
Na dzień 31.12.2017 r. zgłoszonych do zamieszkania w mieszkaniach było 25.258 osób.
W stosunku do roku poprzedniego liczba ta uległa zmniejszeniu o 498 osób.
Według stanu na dzień 31.12 2017 r. Spółdzielnia posiadała 84,0085 ha gruntów, z czego:
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- 33,7827 ha stanowią grunty, do których przysługuje prawo własności,
- 50,2258 ha stanowią grunty w wieczystym użytkowaniu.
Spółdzielnia sprawuje również zarząd powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych w odniesieniu do 33,9497 ha gruntów, do których prawo
własności w częściach ułamkowych nieruchomości należy do mieszkańców posiadających
odrębną własność.
2. Wyniki finansowe działalności gospodarczej Spółdzielni za 2017 r. (bilans sporządzony na
31.12.2017 r.)
Wynik finansowy działalności gospodarczej w podziale na poszczególne rodzaje działalności
Spółdzielni za rok 2017 prezentuje poniższa tabela:
Wyszczególnienie
Eksploatacja lokali mieszkalnych
- osiedle Nagórki
- osiedle Jaroty
- osiedle Pieczewo
Ekspl. lok. użytk. własn. i stanowiące odrębną własność
- osiedle Nagórki
I - osiedle Jaroty
- osiedle Pieczewo
Razem gospodarka zasobami mieszkaniowymi
II Energia cieplna – lokale mieszkalne
III Działalność kulturalno-oświatowa
Eksploatacja lokali użytkowych w najmie
- osiedle Nagórki
- osiedle Jaroty
- osiedle Pieczewo
Dzierżawa terenów
Sprzedaż usług wykonawstwa własnego
IV Sprzedaż pozostałych usług
Przychody z zarządu nieruch. wspólnot
Pozostałe przychody i pożytki
Przychody i koszty finansowe
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Podatek dochodowy
Pożytki z nieruchomości wspólnych
V

Energia cieplna – lokale użytkowe
Razem działalność gospodarcza

Przychody

Koszty

Wynik

34.038.444
10.442.266
16.332.654
7.263.524

36.991.533
11.515.054
17.406.784
8.069.695

- 2.953.089
- 1.072.788
- 1.074.130
- 806.171

464.120

460.036

+ 4.084

42.333
377.256
44.531

33.808
389.769
36.459

+ 8.525
- 12.513
+ 8.072

34.502.564

37.451.569

- 2.949.005

20.937.621
741.769

21.160.037
1.004.767

- 222.416
- 262.998

4.765.307

3.643.301

+ 1.122.006

2.749.288
1.449.088
566.931
459.226
35.389
22
13.665
51
994.715
349.644
-

1.801.087
1.353.128
489.086
187.636
38.360
59
4.258
332
452.915
547.494

+ 948.201
+ 95.960
+ 77.845
+ 271.590
- 2.971
- 37
+ 9.407
+ 51
+994.383
- 103.271
- 547.494

52.646

-

+ 52.646

752.314
7.422.979

716.200
5.590.555

+ 36.114
1.832.424
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W tabeli wykazany 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”
Z postanowień obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12 2000 r.
(tekst jednolity: Dz.U.z 2013 r. poz.1222) wynika konieczność ustalenia wyników odrębnie
z następujących tytułów:
- eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości na dzień 31.12.2017 r. Wynik ten
określany jako wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniósł ogółem (-) 2.949.005 zł
i dotyczy wyniku na lokalach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych ze spółdzielczym
własnościowym prawem i z odrębną własnością.
Ujemny wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi jest konsekwencją wzrostu kosztów
eksploatacji i utrzymania nieruchomości w latach 2016 – 2017 spowodowanego głównie
podwyższaniem minimalnego wynagrodzenia. Miało to znaczny wpływ na koszty wszystkich
usług świadczonych przez firmy zewnętrzne. Jednocześnie zmiana (wzrost) stawek eksploatacyjnych uwzględniająca przewidywane koszty danego roku, a obowiązująca od 1 lipca danego roku
powoduje powstanie niedoboru z tytułu niższych opłat wnoszonych przez mieszkańców w okresie
pierwszego półrocza. Jest to niedobór planowany, uwzględniający przesunięcie w czasie naliczeń
w porównaniu z ponoszonymi kosztami.
Wyniki z rozliczenia kosztów i przychodów poszczególnych nieruchomości za 2017 r. zwiększają
koszty lub przychody tych nieruchomości w roku 2018 i zostały częściowo uwzględnione
w stawkach eksploatacyjnych zatwierdzonych już przez Radę Nadzorczą, które będą
obowiązywały od 1.07.2018 r.;
- działalności kulturalno-oświatowej. Ujemny wynik za 2017 r. w wysokości 262.998 zł jest
konsekwencją utrzymania stawki opłaty na pokrycie kosztów tej działalności z roku poprzedniego
oraz zmniejszeniem się powierzchni lokali należącej do członków w okresie pierwszych trzech
kwartałów i w związku z tym zmniejszeniem wpływów na pokrycie kosztów działalności kulturalno-oświatowej. Na koniec 2017 r. wystąpił niedobór w wysokości 262.998 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki bilansowej wygospodarowanej w 2017 r.
- energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych.
Niedobór przychodów (wniesionych zaliczek) na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej wyniósł (-) 222.416 zł.
Ujemne saldo jest konsekwencją różnych terminów rozliczenia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania dla poszczególnych nieruchomości. Nadwyżka kosztów ponad wniesione zaliczki podlega rozliczeniu z użytkownikami lokali zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie
rozliczeń kosztów ciepła dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania
wody uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
- pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni (tj. z tytułu wynajmowania lokali użytkowych, dzierżawy terenów, z zarządzania obcymi zasobami, sprzedaży pozostałych usług i energii cieplnej dla lokali użytkowych) oraz na pozostałych przychodach operacyjnych i finansowych Spółdzielni.
Ogółem kwota pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni po
skorygowaniu o należny podatek dochodowy wyniosła 1.832.424 zł, a o jej przeznaczeniu zadecyduje Walne Zgromadzenie.
IV.

Gospodarka remontowa w okresie 1.01.-31.12.2017 r.

Gospodarkę środkami funduszu remontowego w 2017 r. prezentuje poniższa tabela.
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Wyszczególnienie
I. Środki funduszu remontowego
z roku ubiegłego
w tym: - na nieruch. bud. mieszkalnych
- na mieniu Spółdzielni
II. Dochody tworzące fundusz
z tego:
1. Odpisy obciążające lokale mieszkalne
w tym:
- na pokrycie kosztów remontu
nieruchomości
- na pokrycie kosztów remontów mienia
Sp-ni
2. Odpisy obciążające lokale użytkowe
w tym:
- na pokrycie kosztów remontu
nieruchomości
- na pokrycie kosztów remontów mienia
Sp-ni
3. Pozostałe wpływy
4. Wpłaty za wodomierze
III. Koszty ogółem
w tym:
1)docieplenia budynków
2) remonty dachów
3) remont klatek schodowych
4) remont tarasów i balkonów
5) remont armat. steruj. węzłów kompaktow.
6) remonty ulic
7) legalizacja ciepłomierzy
8) remont kanaliz. sanit. i wodociągowych
9) wykonanie nowych chodników
10) wykonanie zatok postojowych
11) roboty elektryczne
12) zagospodarowanie terenów zielonych
13) modernizacja zasilania bud. w ciepło
14) remonty dźwigów
15) uzupełnienie urządzeń na placach zabaw
16) remont osłon śmietnikowych
17) wymiana kaset domofonowych
18) wymiana drzwi wejściowych
19) montaż liczników ciepła
20) izolacj. ścian piwn. z drenaż. opaskowym
21) przełożenie istniejących chodników
22) wymiana drzwi
23) wymiana wodomierzy
24) wywieszenie gazomierzy na zewnątrz
25) pozostałe remonty
Saldo środków funduszu remontowego na
31.12.2017 r.

Nagórki

Jaroty

Pieczewo

Razem Sp-nia

718.455,21

9.228.438,17

2.536.565,18

12.483.458,56

- 2.441.515,33
3.159.970,54

5.891.436,91
3.337.001,26

1.107.794,41
1.428.770,77

4.557.715,99
7.925.742,57

2.907.332,97

4.180.882,01

1.898.805,11

8.987.020,09

2.513.317,95

3.813.252,93

1.785.703,27

8.112.274,15

2.277.630,92

3.417.559,47

1.607.132,86

7.302.323,25

235.687,03

395.693,46

178.570,41

809.950,90

357.171,50

354.748,91

112.305,84

824.226,25

339.342,56

334.282,24

107.247,77

780.872,57

17.828,94

20.466,67

5.058,07

43.353,68

-

6.780,00

-

6.780,00

36.843,52

6.100,17

796,00

43.739,69

3.975.736,43

4.661.503,06

1.633.823,17

10.271.062,66

1.620,00
1.783,50
1.660.087,80
368.900,00
7.196,35
2.997,76
7.035,00
224.302,81
2.500,00
16.360,00
66.198,47
47.399,23
706.642,45
172.116.86
148.915,60
1.753,43
31.050,00
2.544,00
304.152,12
202.181,05

232.873,62
501.319,08
1.930.826,79
242.999,99
20.189,29
5.895,00
34.653,67
1.880,00
50.981,00
38.518,56
127.588,10
684.227,41
112.796,00
209.442,00
40.986,00
2.475,99
55.240,00
110.581,00
2.095,00
33.312,70
4.700,00
217.921,86

19.320,00
531.900,00
17.000,00
15.020,00
23.592,84
16.934,64
20.338,05
80.254,84
785.242,83
16.539,00
11.178,00
639,60
72.830,34
23.033,03

234.493,62
522.422,58
4.122.814,59
628.899,99
27.385,64
2.997,76
12.930,00
273.976,48
27.972,84
84.275,64
125.055,08
255.242,17
2.176.112,96
172.116,86
278.250,60
211.195,43
83.214,00
2.544,00
2.475,99
55.879,60
110.581,00
2.095,00
410.295,16
4.700,00
443.135,94
11.199.415,99
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Przy planowaniu robót remontowych w poszczególnych nieruchomościach na 2017 r.
uwzględniono stan środków funduszu remontowego na 31.12.2016 r. oraz planowane naliczenia
odpisu na fundusz remontowy w 2017 r. Ogólnie przyjęto zasadę planowania robót w nieruchomościach, w których zrównoważenie wpływów i wydatków z funduszu remontowego nastąpi do końca
2018 r.
Na realizację robót remontowych w 2017 r. wydatkowano łącznie 10.271.062,66 zł, z czego
8.423.108,20 zł na remonty w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych oraz 1.437.659,30 zł
na remonty na mieniu Spółdzielni. Na przejściowe finansowanie wymiany wodomierzy zaangażowano kwotę 410.295,16 zł
Wydatki ogółem na remonty w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych w poszczególnych
osiedlach wyniosły:
- osiedle Nagórki - 3.204.847,19 zł
- osiedle Jaroty
- 3.888.460,54 zł
- osiedle Pieczewo - 1.329.800,47 zł.
Wydatki na remonty na mieniu Spółdzielni w poszczególnych osiedlach wyniosły:
- osiedle Nagórki - 464.193,12 zł
- osiedle Jaroty
- 742.273,82 zł
- osiedle Pieczewo - 231.192,36 zł
Saldo funduszu remontowego na 31.12.2017 r. ogółem wyniosło 11.199.415,99 zł, z czego:
- osiedle Nagórki – (-) 347.404,25 zł, w tym: (-) 3.368.056,84 zł w nieruchomościach
budynkowych mieszkalnych oraz (+) 3.287.961,19 zł na mieniu Spółdzielni.
- osiedle Jaroty - (+) 8.745.273,12 zł, w tym: (+) 5.521.3016,12 zł w nieruchomościach
budynkowych mieszkalnych oraz (+) 3.251.179,53 zł na mieniu Spółdzielni.
- osiedle Pieczewo – (+) 2.801.547,12 zł, w tym: (+) 1.391.429,68 zł w nieruchomościach
budynkowych mieszkalnych oraz (+) 1.482.151,78 zł na mieniu Spółdzielni.
Salda funduszu remontowego ogółem na poszczególnych osiedlach uwzględniają kwoty z tytułu
przejściowego finansowania wymiany wodomierzy.
Utrzymujący się niedobór na osiedlu Nagórki w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych
wynika z zaangażowania środków na realizację programów unijnych, niespłaconych kosztów
dociepleń i zmiany systemu zasilania w ciepło.
Środki funduszu remontowego pozostałe na koniec 2017 r. zostaną wykorzystane na szeroki
zakres robót zatwierdzony przez Radę Nadzorczą do wykonania w 2018 r.
V.
Zaległości w opłatach za użytkowanie lokali
Saldo zaległości w opłatach za użytkowanie lokali na koniec 2017 r. wynosiło 4.882.528 zł
i było o 40.902 zł wyższe w porównaniu do początku roku.
Na ogólną liczbę 12.379 mieszkań zaległości czynszowe powyżej 1 miesiąca obciążały
834 lokale i było to o 27 lokali więcej niż w roku poprzednim.
Wskaźnik zaległości czynszowych na koniec roku w stosunku do naliczonych w ciągu roku
opłat czynszowych wyniósł 7,78 % ( na koniec 2016 r. wynosił 7,84 %) i jest to najniższy od wielu lat wskaźnik zaległości.

7

Porównanie stanu zaległości czynszowych za lata 2014-2017
Wyszczególnienie
1. Liczba mieszkań w Spółdzielni
2. Liczba dłużników na 31.XII
w tym zalegających za ponad 1 m-c
3. % zadłużonych mieszkań ogółem
w tym zalegających za ponad 1 m-c
4. Naliczone opłaty za użytkowanie
lokali za rok
5. Kwota zaległości w opłatach
na 31.XII.
6. % zaległości w opłatach
na 31.XII
7. Wzrost zaległości w opłatach za
użytkowanie lokali w ciągu roku
8. % wzrostu zaległości w opłatach
9. Liczba dłużników zalegających za
ponad 12 miesięcy
-suma zadłużenia -zł

2014
12.258
5.919
852
48,28 %
6,95 %

2015
12.378
5.877
879
47,48 %
7,10 %

2016
12.379
5.805
807
46,89 %
6,52 %

2017
12.379
6.277
834
50,71 %
6,74 %

60.920.316

60.878.662

61.725.233

62.732.489

5.261.051

5.294.924

4.841.626

4.882.528

8,64 %

8,70 %

7,84 %

7,78 %

x
x

+ 33.873
+0,06 %

x
x

+ 40.902
+ 0,06 %

203
3.156.532

201
3.163.180

185
2.869.400

159
2.605.411

Podana w poz. 5 tabeli kwota zaległości w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych
obrazuje stan tych zaległości na 31.12.2017 r i są to zadłużenia mieszkańców liczone narastająco,
obejmujące również powstałe w latach poprzednich.
Na koniec 2017 r. struktura zaległości w opłatach przedstawiała się następująco:
- zadłużenie od 1 do 3 m-cy miało 5.918 rodzin na sumę
1.673.930 zł
- zadłużenie od 4 do 6 m-cy miały 134 rodziny na sumę
312.396 zł
- zadłużenie od 7 do 12 m-cy miało 66 rodzin na sumę
290.791 zł
- zadłużenie powyżej 12 m-cy miało 159 rodzin na sumę
2.605.411 zł
Jak z powyższego zestawienia widać, 53,36 % ogólnej sumy zadłużeń w opłatach dotyczy
159 dłużników zalegających z zapłatą opłat za użytkowanie lokalu od ponad roku. Zintensyfikowane działania windykacyjne prowadzą do stopniowego obniżania kwot zaległości tej grupy użytkowników lokali (w roku 2015 była to kwota 3.163.180 zł, w 2016 – 2.869.400 zł ). W 2017 r. nastąpił
znaczny spadek sumy zadłużeń osób zalegających powyżej 12 m-cy (o 263.989 zł).
W ramach działań windykacyjnych w roku 2017 wysłano do dłużników 1.052 przedsądowe
wezwania do zapłaty, skierowano 286 pozwów do sądu i uzyskano 215 prawomocnych nakazów
zapłaty.
Do egzekucji komorniczej zostało skierowanych 160 nakazów zapłaty.
W 2017 r. Spółdzielnia skierowała również do komorników 120 wniosków o egzekucję zadłużenia
z prawa do lokalu. Uzyskano 2 wyroki eksmisyjne. W 2017 r. wszczęto jedno postępowanie eksmisyjne.
Do działań windykacyjnych od kilku lat włączone są również Rady Osiedlowe, które zapraszają na rozmowy dłużników posiadających zadłużenie nie przekraczające wymiaru 3-miesięcznych
opłat. Efektem tych spotkań jest przede wszystkim uświadomienie o możliwości skorzystania z
dodatku mieszkaniowego, który niejednokrotnie w znaczny sposób obniża koszty utrzymania lokalu
osób posiadających niskie dochody i spełniających warunki do przyznania takiego dodatku.
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 pokryte środkami uzyskanymi ze sprzedaży na przetargach lokali dotychczas przez nich zajmowanych. Na koniec 2017 r. Spółdzielnia posiadała 37 niezrealizowanych jeszcze wyroków
eksmisyjnych, z czego w stosunku do 32 orzeczono prawo do lokalu socjalnego.
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W roku 2017 od dłużników wyegzekwowano 336.569 zł odsetek za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i garaży.
VI. Przewidywany rozwój Spółdzielni w 2018 r.
W 2017 r. Spółdzielnia kontynuowała budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy
Flisa, w których znajduje się 65 lokali mieszkalnych i 36 garaży.
Inwestycja w całości jest finansowana ze środków własnych przyszłych użytkowników lokali.
Planowane zasiedlanie budynków rozpocznie się w miesiącu sierpniu 2018 r.
Zgodnie z zatwierdzonym planem remontów na 2018 r. wydatki ogółem na prace remontowe
określono w kwocie 14.623.890 zł , z czego 12.040.491 zł na remonty w nieruchomościach
budynkowych mieszkalnych i 2.583.399 zł na remonty mienia Spółdzielni .

