SPRAWOZDANIE
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
za 2018 rok

 Informacje ogólne
W roku 2018 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 47 protokołowanych posiedzeń, w trakcie których
podjął szereg decyzji w sprawie bieżącej działalności Spółdzielni. 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.
W 2018 r. 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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 Stan organizacyjny Spółdzielni
Ilość lokali
W tym należących do:
w zasobach
nieczłonków
członków
Spółdzielni
1.638
10.807
12.445

L.p.

Rodzaj lokalu

I.

MIESZKANIA

1.

Odrębna własność

6.217

1.431

4.786

2.

Własnościowe

5.870

110

5.760

3.

Lokatorskie

261

0

261

4.

Najem

55

55

0

5.

Bez tytułu prawnego

42

42

0

II

GARAŻE

288

28

260

1.

Odrębna własność

151

28

123

2.

Własnościowe

137

0

137

III

LOKALE UŻYTKOWE

351

247

104

1.

Odrębna własność

51

9

42

2.

Własnościowe

62

0

62

3.

Najem

219

219

0

4.

Pustostan

19

19

0

Poszczególne typy własności lokali prezentuje powyższa tabela, z której wynika, że 11.171
lokali należy do członków Spółdzielni.
Ogółem na 31.12.2018 r. Spółdzielnia liczyła 13 565 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 31.12.2018 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:
- 12.445 mieszkań o pow. użytkowej 674.513,13 m2,
- 351 lokali użytkowych o pow. 39.051,40 m2,
- 288 garaży o pow. użytkowej 4.647,52 m2.
Powierzchnia lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni wynosiła 4.703 m2.
Ogółem powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na koniec 2018 r. wynosiła
722.915,05 m2.
Na dzień 31.12.2018 r. zgłoszonych do zamieszkania w mieszkaniach było 24.860 osób.
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W stosunku do roku poprzedniego liczba ta uległa zmniejszeniu o 398 osób.
Według stanu na dzień 31.12 2018 r. Spółdzielnia posiadała 82,6451 ha gruntów, z czego:
- 33,1755 ha stanowią grunty, do których przysługuje prawo własności,
- 49,4696 ha stanowią grunty w wieczystym użytkowaniu.
Spółdzielnia sprawuje również zarząd powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych w odniesieniu do 34,8008 ha gruntów, do których prawo
własności w częściach ułamkowych nieruchomości należy do mieszkańców posiadających
odrębną własność.
2. Wyniki finansowe działalności gospodarczej Spółdzielni za 2018 r. (bilans sporządzony na
31.12.2018 r.)
Wynik finansowy działalności gospodarczej w podziale na poszczególne rodzaje działalności
Spółdzielni za rok 2018 prezentuje poniższa tabela:
Wyszczególnienie

I

Koszty

Eksploatacja lokali mieszkalnych
36.263.643,21 38.572.042,54
- osiedle Nagórki
11.249.541,83 12.025.081,84
- osiedle Jaroty
17.216.499,98 18.085.830,54
- osiedle Pieczewo
7.797.601,40 8.461.130,16
Ekspl. lok. użytk. własn. i stanowiące od469.450,56
448.340,03
rębną własność
- osiedle Nagórki
40.979,56
30.351,95
- osiedle Jaroty
383.919,11
380.959,68
- osiedle Pieczewo
44.551,89
37.028,40

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

V

Przychody

Wynik
-2.308.399,33
-775.540,01
-869.330,56
-663.528,76
+21.110,53
+10.627,61
+2.959,43
+7.523,49

36.733.093,77 39.020.382,57

-2.287.288,80

21.648.053,41 21.548.500,35
963.565,74
993.110,12

+99.553,06
-29.544,38

5.141.678,88

3.549.727,33 +1.591.951,55

2.860.055,04
1.692.165,10
589.458,74

1.747.764,20 +1.112.290,84
1.330.001,11
+362.163,99
471.962,02
+117.496,72

485.094,41
47.844,63
16.166,28
112,53
1.010.355,56
1.973.760,21
-

178.469,37
+306.625,04
51.513,54
-3.668,91
108,00
-108,00
4.238,16
+11.783,12
112,53
0,06 +1.010.355,50
848.296,92 +1.125.463,29
827.820,00
-827.820,00

Pożytki z nieruchomości wspólnych

262.126,00

207.935,13

+54.190,87

Energia cieplna – lokale użytkowe
Razem działalność gospodarcza

735.249,30

694.057,89

+41.191,41
+3.310.076,40
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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 31.12.2018 r.
Wynik ten określany jako wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniósł ogółem
(-) 2.287.288,80 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 2017 – 2018 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. W roku 2018 nastąpił jednak wzrost wyniku na gospodarce lokalami mieszkalnymi o 661.717,00 zł w stosunku
do roku 2017, spowodowany podwyższeniem opłat eksploatacyjnych w nieruchomościach z wysokim niedoborem.
Wyniki z rozliczenia kosztów i przychodów poszczególnych nieruchomości za 2018 r. zwiększają
koszty lub przychody tych nieruchomości w roku 2019 i zostały częściowo uwzględnione
w stawkach eksploatacyjnych zatwierdzonych już przez Radę Nadzorczą, które będą
obowiązywały od 1.07.2019 r. Stawki eksploatacyjne wzrosły jedynie w kilkudziesięciu nieruchomościach,
co spowodowane było w szczególności koniecznością pokrycia wzrostu kosztów sprzątania;
-działalności kulturalno-oświatowej
Wynik za 2018 r. wynosi -29.544,38 zł i uległ poprawie w stosunku do poprzedniego roku o 233.453,62 zł.
Jest to konsekwencją podwyższenia opłaty na działalność kulturalno-oświatową od lipca 2018 r.
z 0,12 zł/m2 do 0,13 zł/m2 oraz wzrostem liczby członków z mocy Ustawy a tym samym zwiększoną powierzchnią użytkową zajmowaną przez członków, od której nalicza się opłatę na działalność kulturalnooświatową.
- energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych
Dodatni wynik w wysokości 99.553,06 zł jest spowodowany wniesieniem większych niż koszty zakupu
zaliczek na pokrycie kosztów energii cieplnej do ogrzewania lokali i paliwa gazowego. Nadwyżka ta będzie rozliczona z użytkownikami lokali zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie 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 3.310.076,40 zł, a o jej przeznaczeniu zadecyduje Walne
Zgromadzenie.

IV.

Gospodarka remontowa w okresie 1.01.-31.12.2018 r.

Gospodarkę środkami funduszu remontowego w 2018 r. prezentuje poniższa tabela.

5
Wyszczególnienie
I. Środki funduszu remontowego z roku ubiegłego, w tym:

Nagórki w zł

Jaroty w zł

Pieczewo w zł

Spółdzielnia w zł

-347 404,25

8 745 273,12

2 801 547,12

11 199 415,99

-3 635 365,44

5 494 093,59

1 319 395,34

3 178 123,49

3 287 961,19

3 251 179,53

1 482 151,78

8 021 292,50

-80 095,65

8 772 485,65

2 873 581,46

11 565 971,46

-3 368 056,84

5 521 306,12

1 391 429,68

3 544 678,96

- na mieniu Spółdzielni

3 287 961,19

3 251 179,53

1 482 151,78

8 021 292,50

II. Dochody tworzące fundusz remontowy

3 271 464,70

4 674 708,68

2 188 260,39

10 134 433,97

2 748 958,22

4 227 286,50

1 964 462,97

8 940 707,69

235 779,51

396 962,23

178 587,65

811 329,39

-470 008,73

-791 129,19

-357 175,10

-1 618 313,02

336 553,63

357 731,42

101 255,91

795 540,96

13 343,48

1 365,56

3 337,58

18 046,62

406 838,59

482 492,16

297 791,58

1 187 122,33

- na nieruchomościach budynków mieszkalnych
- na mieniu Spółdzielni
I a. Środki funduszu remontowego z roku ubiegłego, nie
uwzględniające wyniku na wodomierzach, w tym:
- na nieruchomościach budynków mieszkalnych

1. Odpisy obciążające lokale mieszkalne, w tym:
- na pokrycie kosztów remontów nieruchomości
- na pokrycie kosztów remontów mienia Spółdzielni
* przeksięgowanie na lokale mieszkalne
2. Odpisy obciążające lokale użytkowe, w tym:
- na pokrycie kosztów remontów nieruchomości
- na pokrycie kosztów remontów mienia Spółdzielni
3. Zwrot poniesionych kosztów wymiany wodomierzy
III. Koszty ogółem, w tym:
1) remont dachów

2 350 458,19 7 507 772,57
9 930,44

2) termomodernizacja budynków mieszkalnych
3) malowanie elewacji

1 352 360,74

11 210 591,50

553 541,60

563 472,04

2 139 248,26

2 139 248,26

239 768,00

239 768,00

4) remont klatek schodowych

214 530,00

1 516 519,38

896 096,00

2 627 145,38

5) wymiana drzwi wejściowych

112 965,84

197 347,80

2 885,44

313 199,08

1 018 200,00

628 427,99

20 754,60

1 667 382,59

20 600,95

481,50

6) remont tarasów i balkonów
7) remont armatury sterującej węzłów kompaktowych
8) montaż liczników ciepła
9) remont ulic

837,63

837,63

54,00

54,00

10) wymiana stolarki okiennej

68 139,27

11) rozbiórka wiatrołapów i remonty

740,00
26 169,32

14) izolacja ścian piwnic z drenażem opaskowym
15) roboty elektryczne

276 950,80

16) zagospodarowywanie terenów zielonych

6 534,00

17) pozostałe remonty

160 673,14

18) remont dźwigów

119 524,53

19) uzupełnianie urządzeń na placach zabaw

42 978,31

20) wykonanie schodów
21) remont osłon śmietnikowych
22) wymiana kaset domofonowych

1 350,00
24 206,40

24) wykonanie chodników

96 140,00

25) modernizacja zasilania w ciepło

148,00

888,00

120 427,99

146 597,31

171 813,00

171 813,00

186 567,90

295,20

463 813,90

9 154,80

7 354,80

23 043,60

587 271,73

15 691,44

763 636,31
119 524,53

78 087,99

121 066,30

19 000,00

19 000,00
16 206,00

85 050,00

51 300,00

137 700,00
24 206,40

111 150,00

207 290,00

20 000,00

20 000,00

26) wykonanie zatok postojowych
202 606,83

80 970,91
4 800,00

16 206,00

23) wykonanie instalacji odgromowej

27) wymiana wodomierzy
SALDO na 31.12.2018 r.

12 831,64

4 800,00

12) wymiana ciepłomierzy i ukł. pomiarowych
13) remont kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

21 082,45

770 235,36

28 000,00

28 000,00

317 003,62

1 289 845,81
10 123 258,46
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Przy planowaniu robót remontowych w poszczególnych nieruchomościach na 2018 r. uwzględniono
stan środków funduszu remontowego na 31.12.2017 r. oraz planowane naliczenia odpisu na fundusz remontowy w 2018 r. Ogólnie przyjęto zasadę planowania robót w nieruchomościach, w których zrównoważenie
wpływów i wydatków z funduszu remontowego nastąpi do końca 2019 r.
Na realizację robót remontowych w 2018 r. wydatkowano łącznie 11.210.591,50 zł, z czego
9.005.658,11 zł na remonty w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych oraz 917.667,26 zł
na remonty na mieniu Spółdzielni. Na przejściowe finansowanie wymiany wodomierzy zaangażowano kwotę 1.286.213,68 zł
Wydatki ogółem na remonty w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych w poszczególnych osiedlach
wyniosły:
- osiedle Nagórki - 1.627.797,81 zł
- osiedle Jaroty
- 6.381.031,08 zł
- osiedle Pieczewo 996.829,22 zł
Wydatki na remonty na mieniu Spółdzielni w poszczególnych osiedlach wyniosły:
- osiedle Nagórki - 521.638,26 zł
- osiedle Jaroty
- 357.132,60 zł
- osiedle Pieczewo 38.896,40 zł
Na osiedlu Nagórki największe remonty dotyczyły klatek schodowych, wymiany drzwi wejściowych do budynków, tarasów i balkonów i robót elektrycznych. Na osiedlu Jaroty wykonano przede wszystkim remonty
dachów, termomodernizację budynków, malowanie elewacji, remont klatek schodowych, wymianę drzwi
wejściowych do budynków, remont tarasów i balkonów, izolacje ścian piwnic z drenażem opaskowym, roboty elektryczne oraz chodniki. Na osiedlu Pieczewo największe prace remontowe dotyczyły remontu klatek
schodowych.
Saldo funduszu remontowego na 31.12.2018 r. ogółem wyniosło 10.123.258,46 zł, z czego:
- osiedle Nagórki – (+) 573.602,26 zł, w tym: (-) 2.243.329,14 zł w nieruchomościach
budynkowych mieszkalnych oraz (+) 2.878.423,53 zł na mieniu Spółdzielni.
- osiedle Jaroty - (+) 5.912.209,23 zł, w tym: (+) 3.479.415,74 zł w nieruchomościach
budynkowych mieszkalnych oraz (+) 2.747.122,75 zł na mieniu Spółdzielni.
- osiedle Pieczewo – (+) 3.637.446,97 zł, w tym: (+) 2.366.801,05 zł w nieruchomościach
budynkowych mieszkalnych oraz (+) 1.361.523,80 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 w poprzednich latach. Niedobór sukcesywnie zmniejsza się.
Środki funduszu remontowego pozostałe na koniec 2018 r. zostaną wykorzystane na szeroki zakres
robót zatwierdzony przez Radę Nadzorczą do wykonania w 2019 r.
V.
Zaległości w opłatach za użytkowanie lokali
Saldo zaległości w opłatach za użytkowanie lokali na koniec 2018 r. wynosiło 4.593.949 zł
i było o 288.579 zł niższe w porównaniu do początku roku.
Na ogólną liczbę 12.445 mieszkań zaległości za używanie lokali powyżej 1 miesiąca obciążały
732 lokale i było to o 102 lokale więcej niż w roku poprzednim.
Wskaźnik zaległości na koniec roku w stosunku do naliczonych w ciągu roku opłat czynszowych wyniósł 6,99 % ( na koniec 2017 r. wynosił 7,78 %) i jest to najniższy od wielu lat wskaźnik zaległości.
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Porównanie stanu zaległości za używanie lokali za lata 2015-2018
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

2015

2016

2017

2018

12.378
5.887
879
47,48%
7,10%
60.878.662

12.379
5.805
807
46,89%
6,52%
61.725.233

12.379
6.277
834
50,71%
6,74%
62.732.489

12.445
5.907
732
47,47%
5,88%
65.763.735

5.294.924

4.841.626

4.882.528

4.593.949

8,70%

7,84%

7,78%

6,99%

+33.873

x

+40.902

x

+0,06%
201
3.163.180

x
185
2.869.400

+0,06%
159
2.605.411

x
133
2.431.457

Podana w poz. 5 tabeli kwota zaległości w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych
obrazuje stan tych zaległości na 31.12.2018 r i są to zadłużenia mieszkańców liczone narastająco, obejmujące również powstałe w latach poprzednich.
Na koniec 2018 r. struktura zaległości w opłatach przedstawiała się następująco:
- zadłużenie od 1 do 3 m-cy miało 5.601 rodzin na sumę
1.647.066 zł
- zadłużenie od 4 do 6 m-cy miały 111 rodzin na sumę
280.360 zł
- zadłużenie od 7 do 12 m-cy miało 62 rodziny na sumę
235.066 zł
- zadłużenie powyżej 12 m-cy miało 133 rodziny na sumę
2.431.457 zł
Jak z powyższego zestawienia widać, 52,93 % ogólnej sumy zadłużeń w opłatach dotyczy 133 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 2016
była to kwota 2.869.400 zł, w 2017 – kwota 2.605.411 zł ). W 2018 r. nastąpił spadek sumy zadłużeń osób
zalegających powyżej 12 m-cy (o 173.954 zł).
W ramach działań windykacyjnych w roku 2018 wysłano do dłużników 796 przedsądowych wezwań
do zapłaty, skierowano 186 pozwów do sądu i uzyskano 107 prawomocnych nakazów zapłaty.
Do egzekucji komorniczej zostało skierowanych 166 nakazów zapłaty.
W 2018 r. Spółdzielnia skierowała również do komorników 56 wniosków o egzekucję zadłużenia z prawa
do lokalu. W 2018 roku nie uzyskano żadnych wyroków eksmisyjnych i nie wszczęto żadnego postępowania eksmisyjnego.
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
2018 r. Spółdzielnia posiadała 34 niezrealizowane jeszcze wyroki eksmisyjne, z czego w stosunku do 30
orzeczono prawo do lokalu socjalnego. Ilość niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych uległa zmniejszeniu
w stosunku do roku 2017 z powodu przywrócenia praw do lokali po spłacie zadłużenia.
W roku 2018 od dłużników wyegzekwowano 300.189 zł odsetek za nieterminowe regulowanie opłat
z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i garaży.
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VI. Działalność inwestycyjna
W 2018 r. Spółdzielnia kontynuowała budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy
Flisa i w listopadzie 2018 r. zakończyła inwestycję, czego efektem jest oddanie do użytku 65 lokali
mieszkalnych i 48 stanowisk w garażu podziemnym wielostanowiskowym.
Inwestycja w całości została sfinansowana środkami przyszłych użytkowników lokali.

VII. Przewidywany rozwój Spółdzielni w 2019 roku
Ogłoszono przetarg na wykonawstwo czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego przy ul. Flisa 6.
Budynek zaprojektowano na 24 lokale mieszkalne i 26 stanowisk w garażu podziemnym wielostanowiskowym.
W fazie projektowej jest inwestycja przy ul. Mroza – Piotrowskiego. Będą to dwa czterokondygnacyjne bloki
mieszkalne
z
68
lokalami
mieszkalnymi
i
22
samodzielnymi
garażami.
W roku 2019 planuje się wymianę oświetlenia na ledowe na klatkach schodowych oraz malowanie elewacji
budynków. Plan remontów na rok 2019 jest w przygotowaniu i będzie zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej w kwietniu bieżącego roku.
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