SPRAWOZDANIE
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
za 2015 rok

I. Informacje ogólne
W roku 2015 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 51 protokołowanych posiedzeń. 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 (przyjmowanie w poczet członków Spółdzielni, określanie przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym
przeznaczeniu w nieruchomości Spółdzielni, ustalanie wysokości zaliczek za media dla lokali
mieszkalnych, użytkowych i garaży, zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę Nadzorczą) 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
L.p.

Rodzaj lokalu

I.
1.
2.
3.
4.
5.
II
1.
2.
III
1.
2.
3.

MIESZKANIA
Odrębna własność
Własnościowe
Lokatorskie
Najem
Bez tytułu prawnego
GARAŻE
Odrębna własność
Własnościowe
LOKALE UŻYTKOWE
Odrębna własność
Własnościowe
Najem

Ilość lokali
w zasobach
Spółdzielni

12.378
6.080
5.862
338
47
51
241
114
127
352
47
68
237

W tym należących do:
nieczłonków

3.647
1.353
2.201
0
42
51
37
15
22
36
9
27
-

członków

8.731
4.727
3.661
338
5
0
204
99
105
79
38
41
-

Poszczególne typy własności lokali prezentuje powyższa tabela, z której wynika, że 9.014 lokali należy do członków Spółdzielni.
Ogółem na 31.12.2015 r. Spółdzielnia liczyła 9.216 członków. W tej liczbie znajdują się
również członkowie posiadający więcej niż jedno mieszkanie (683), współmałżonkowie będący
członkami (431) oraz 42 osoby posiadające lokale wyłącznie we Wspólnotach Mieszkaniowych,
które nie zrezygnowały z członkostwa.
Członków Spółdzielni nie posiadających lokalu w zasobach Spółdzielni na 31.12.2015 roku
było 252 i były to głównie osoby, które utraciły prawo do lokalu z różnych przyczyn i nie wypowiedziały członkostwa.
III. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
1. Zasoby mieszkaniowe
Na dzień 31.12.2015 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:
- 12.378 mieszkań o pow. użytkowej 671.673,03 m2,
- 352 lokale użytkowe o pow. 39.514,46 m2,
- 241 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 2015 r. wynosiła
719.717,82 m2.
Na dzień 31.12.2015 r. w mieszkaniach zameldowane były 26.173 osoby. W stosunku
do roku poprzedniego liczba ta uległa zmniejszeniu o 420 osób.
Według stanu na dzień 31.12 2015 r. Spółdzielnia posiadała 85,98 ha gruntów, z czego:
- 35,36 ha stanowią grunty, do których przysługuje prawo współwłasności,
- 50,62 ha stanowią grunty w wieczystym użytkowaniu.
Spółdzielnia sprawuje również zarząd powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w odniesieniu do 32,4 ha gruntów, do których prawo własności w częściach ułamkowych nieruchomości należy do mieszkańców posiadających odrębną własność.
2. Wyniki finansowe działalności gospodarczej Spółdzielni za 2015 r. (bilans sporządzony na
31.12.2015 r.)
Wynik finansowy działalności gospodarczej w podziale na poszczególne rodzaje działalności
Spółdzielni za rok 2015 prezentuje poniższa tabela:
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Wyszczególnienie
Eksploatacja lokali mieszkalnych
- osiedle Nagórki
- osiedle Jaroty
- osiedle Pieczewo
Ekspl. lok. użytk. własn. i stanowiące odrębną własność
- osiedle Nagórki
- osiedle Jaroty
- osiedle Pieczewo
Razem gospodarka zasobami mieszkaI
niowymi
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
Sprzedaż pozostałych usług
Przychody z zarządu nieruch. wspóln.
Pozostałe przychody i pożytki
Przychody i koszty finansowe
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Podatek dochodowy
Pożytki z nieruchomości wspólnych
Energia cieplna- lokale użytkowe
IV Razem działalność gospodarcza
V Straty i zyski nadzwyczajne

Przychody

Koszty

Wynik

33.667.322
10.383.349
16.075.492
7.208.481

32.690.835
10.124.687
15.435.829
7.130.319

+976.487
+258.662
+639.663
+78.162

471.310

450.569

+20.741

46.939
377.553
46.818

36.026
378.502
36.041

+10.913
- 949
+10.777

34.138.632

33.141.404

+997.228

19.721.993
753.144
4.694.108

19.184.778
877.246
3.446.344

+537.215
- 124.102
+1.247.764

2.696.730
1.468.558
528.819
439.099
45.313
20.801
15.723
128
1.425.311
754.457
50.391
641.996
8.087.327
35.448

1.696.570
1.298.002
451.771
176.688
46.927
4.579
5.089
1.740
409.138
645.497
659.100
5.395.102
11.081

+1.000.160
+ 170.556
+77.048
+262.411
-1.614
+16.222
+10.634
+128
+1.423.571
+345.319
- 645.497
+50.391
- 17.104
+ 2.692.225
+24.367

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.
wynika konieczność ustalenia wyników odrębnie z następujących tytułów:
- eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości na dzień 31.12.2015 r. Wynik ten określany jako wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniósł ogółem (+) 997.228 zł i dotyczy wyniku na lokalach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych ze spółdzielczym własnościowym prawem i z odrębną własnością.
Wyniki z rozliczenia kosztów i przychodów poszczególnych nieruchomości za 2015 r. zwiększają koszty lub przychody tych nieruchomości w roku 2016 i zostały uwzględnione w stawkach
eksploatacyjnych zatwierdzonych już przez Radę Nadzorczą, które będą obowiązywały od
1.07.2016 r.;
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- działalności kulturalno-oświatowej. Ujemny wynik za 2015 r. w wysokości 124.102 zł jest
konsekwencją utrzymania stawki opłaty na pokrycie kosztów tej działalności z roku poprzedniego
oraz systematycznego zmniejszania się powierzchni lokali należącej do członków (w 2015 r. o
2.426,97 m2 w porównaniu do stanu na 31.12.2014 r.) i w związku z tym zmniejszeniem wpływów na pokrycie kosztów działalności kulturalno-oświatowej. Na koniec 2015 r. wystąpił niedobór w wysokości 124.102 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki bilansowej wygospodarowanej w
2015 r.
- energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych.
Nadwyżka przychodów (wniesionych zaliczek) na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej wyniosła (+)537.215 zł.
Dodatnie saldo jest konsekwencją różnych terminów rozliczenia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania dla poszczególnych nieruchomości i środki te podlegają 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 oraz saldo strat i zysków nadzwyczajnych wyniosła
2.716.592 zł, a o jej przeznaczeniu zadecyduje Walne Zgromadzenie.
IV. Gospodarka remontowa w okresie 1.01.-31.12.2015 r.
Gospodarkę środkami funduszu remontowego w 2015 r. prezentuje poniższa tabela.
Wyszczególnienie

Nagórki

Jaroty

I Środki funduszu remontowego
z roku ubiegłego ogółem w tym:
- 462.427,13 8.407.628,49
- na nieruchomościach budynk.mieszk - 2.683.839,56 5.120.242,64
- na mieniu Spółdzielni
2.221.412,43 3.287.385,85
II. Dochody tworzące fundusz
2.988.080,70 4.150.151,39
z tego:
1. Odpisy obciążające lokale mieszkalne, w tym:
- na pokrycie kosztów remontów
2.300.701,64 3.393.048,78
nieruchomości
- na pokrycie kosztów remontów
235.736,42 389.703,37
mienia Spółdzielni
2. Odpisy obciążające lokale użytkowe
346.940,21 367.399,24
3. Dotacje unijne
104.702,43
III Koszty ogółem
w tym:
1) remont dachów
2) docieplenia budynków
3) malowanie elewacji
4) remont klatek schodowych
5) wymiana drzwi wejść.do bud
6) remont balkonów i tarasów
7) remont armat.sterm.węzł.komp.

Pieczewo

Razem
Sp-nia

3.812.352,19 11.757.553,55
2.254.389,92 4.690.793,00
1.557.962,27 7.066.760,55
1.892.029,27 9.030.261,36

1.607.287,90

7.301.038,32

178.587,62

804.027,41

106.153,75
-

820.493,20
104.702,43

2.075.556,55 3.760.057,74

2.045.946,64

7.881.560,93

90.172,20
1.056,60
150.000,00 341.366,79
2.200,00
612.093,10 1.249.230,33
172.539,00
39.527,00
7.000,00 188.400,00
16.654,10
31.157,47

98.000
1.282.301,50
6.410,00
33.100,00
4.316,74

91.228,80
589.366,79
2.200,00
3.143.624,93
218.476,00
228.500,00
52.128,31
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8) montaż liczników ciepła
3.382,50 106.573,32
9) remont ulic
124.280,26
10) remont kanaliz.sanit. i wodoc.
35.019,99 243.405,94
11) wykon. nowych chodników
6.744,80 104.888,10
12) przełoż.istniejąc.chodników
159.104,85 108.655,89
13) wykon.zatok postoj.
157.933,25
56.362,71
14) remonty elektryczne
33.465,12
7.407,70
15) zagosp. terenów zielonych
8.590,36 223.134,84
16) modern.zasil.bud. w ciepło
147,60 161.231,62
17) remont dźwigów
143.146,86
18) uzupeł.urządz.na pl.zabaw
35.163,00 268.882,89
19) remont osłon śmietnik.
1.981,24 157.924,74
20) wymiana kaset domofonow.
91.301,94
15.949,00
21) wymiana stolarki okiennej
16.097,56
22) rozbiórka wiatrołap.i remonty
2.129,76
23) legaliz.ciepłom.i wym.ukł.pom.
6.434,00
24) izolacja ścian piwn.z drenaż.opask.
51.494,99
25) wymiana drzwi
2.402,00
26) wykonanie schodów
15.492,00
27) pozostałe remonty
224.636,38 360.852,49
Saldo środków funduszu remont. na
450.097,02 8.797.722,14
31.12.2015 r. ogółem w tym:
- w nieruchomościach budynk.mieszkal. - 3.062.143,06 4.999.762,92
- na mieniu Spółdzielni
3.512.240,08 3.797.959,22

115.976,14
225.931,96
124.280,26
15.443,26
293.869,19
111.632,90
27.180,32
294.941,06
214.295,96
33.871,75
74.744,57
27.437,65
259.162,85
285.749,14
447.128,36
143.146,86
2.327,17
306.373,06
159.905,98
17.388,00
124.638,94
5.337,42
21.434,98
2.129,76
6.434,00
51.494,99
13.065,00
15.467,00
15.492,00
78.042,55
663.531,42
3.658.434,82 12.906.253,98
1.557.031,91
2.101.402,91

3.494.651,77
9.411.602.21

Przy planowaniu robót remontowych w nieruchomościach na 2015 r. kontynuowana była zasada zrównoważenia wpływów i wydatków z funduszu remontowego, które nastąpi najdalej w
I kwartale 2016 r. W związku z powyższym saldo środków funduszu r montowego na koniec każdego roku będzie zawsze dodatnie i będzie przede wszystkim sumą środków zgromadzonych na
poszczególnych nieruchomościach na wykonanie planowanych w następnych okresach robót remontowych.
Na realizację robót remontowych w 2015 r. wydatkowano łącznie 7.881.560,93 zł, z czego
5.231.803,89 zł na remonty według planu w nieruchomościach budynkowych oraz 620.682,15 zł na
remonty pozostałe nie ujęte w planie.
W nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni wykonano remonty na łączną kwotę
2.029.074,89 zł, w tym na remonty według planu na kwotę 1.618.569,17 zł oraz remonty nie planowane wcześniej na kwotę 410.505,72 zł.
Z robót ujętych w planie remontów na 2015 r. przesunięto na 2016 r. termin realizacji niżej
wymienionych robót:
Osiedle Nagórki – ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych w budynku
Murzynowskiego 6, wykonanie projektu wymiany kabli i słupów oświetlenia zewnętrznego z podziałem na dwa obwody – ulice Wańkowicza i Barcza (nr parzyste), opracowanie dokumentacji na zmianę systemu zasilania w ciepło i wodę budynków przy ul. Barcza 8, 10, 12.
Osiedle Jaroty - ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych Boenigka 6, Kanta
38; ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych przy Leyka 8, 10, Janowicza 26,
ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych z wymianą drzwi do korytarzy piwnicznych Wiecherta 25, 27.
Osiedle Pieczewo –malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej Gębika 8 A;
ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych Wachowskiego 6;
docieplenie i wymiana stolarki okiennej w przedszkolu przy ul. Panasa 12.
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Środki funduszu remontowego pozostałe na koniec 2015 r. zostaną wykorzystane na wymienione prace remontowe przesunięte na 2016 r. oraz szeroki zakres robót zatwierdzony przez Radę
Nadzorczą do wykonania w 2016 r.
V. Zaległości czynszowe
Saldo zaległości czynszowych na koniec 2015 r. wynosiło 5.294.924 zł i było o 33.873 zł
wyższe niż na początku roku.
Na ogólną liczbę 12.378 mieszkań zaległości czynszowe powyżej 1 miesiąca obciążały 879
lokali 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 8,70% (na koniec 2014 r. wynosił 8,64 %), ale był znacznie niższy niż
w latach 2012 i 2013.
.
Porównanie stanu zaległości czynszowych za lata 2012-2015
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 czynszowe za rok
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
ponad 12 miesięcy
-suma zadłużenia –zł

2012
12.157
6.362
1.026
52,3%
8,4%
61.060.396

2013
12.258
5.398
921
44,04%
7,51%
61.721.382

2014
2015
12.258
12.378
5.919
5.877
852
879
48.28%
47,48%
6,95%
7,10%
60.920.316 60.878.662

6.318.385

5.733.228

5.261.051

5.294.924

10,35%

9,29%

8,64%

8,70%

+ 93.842
+ 0,15%

x
x

x
x

+ 33.873
+ 0,06 %

214
3.608.878

220
3.519.543

203
3.156.532

201
3.163.180

Podana w poz. 5 tabeli kwota zaległości czynszowych obrazuje stan tych zaległości na
31.12.2015 r i są to zadłużenia mieszkańców liczone narastająco, obejmujące również powstałe w
latach poprzednich.
Na koniec 2015 r. struktura zaległości czynszowych przedstawiała się następująco:
- zadłużenie od 1 do 3 m-cy miało 5.389 rodzin na sumę
1.327.677 zł
- zadłużenie od 4 do 6 m-cy miało 194 rodziny na sumę
418.624 zł
- zadłużenie od 7 do 12 m-cy miało 93 rodziny na sumę
385.443 zł
- zadłużenie powyżej 12 m-cy miały 201 rodzin na sumę
3.163.180 zł
Jak z powyższego zestawienia widać, ok. 60 % ogólnej sumy zadłużeń czynszowych dotyczy
201 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 2012 była to kwota 3.608.878 zł, w 2013 r. - 3.519.543 zł, w 2014 r. 3.156.532 zł). W 2015 r. nastąpił nieznaczny wzrost sumy zadłużeń osób zalegających powyżej 12
m-cy (o około 7 tys. zł).
W ramach działań windykacyjnych w roku 2015 wysłano do dłużników 1048 wezwań do zapłaty, skierowano 118 pozwów do sądu i uzyskano 105 prawomocnych nakazów zapłaty.
Do egzekucji komorniczej zostały skierowane 134 nakazy zapłaty. W 2015 r. Spółdzielnia
skierowała również do komorników 59 wniosków o egzekucję zadłużenia z prawa do lokalu. Uzyskano 6 wyroków eksmisyjnych. W 2015 r. przeprowadzono ogółem 4 eksmisje.
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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 2015 r. Spółdzielnia posiadała 36 niezrealizowanych jeszcze wyroków
eksmisyjnych, z czego w stosunku do 32 orzeczono prawo do lokalu socjalnego.
W roku 2015 od dłużników wyegzekwowano 394.000,01 zł odsetek za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i garaży.
VI. Przewidywany rozwój Spółdzielni w 2016 r.
W 2015 r. Spółdzielnia zakończyła budowę i rozpoczęła zasiedlanie trzech budynków mieszkalnych przy ulicy Flisa, w których znajduje się 120 lokali mieszkalnych i 36 garaży.
Inwestycja w całości była finansowana ze środków własnych przyszłych użytkowników lokali.
W 2016 r. planowane jest rozpoczęcie budowy 2 budynków mieszkalnych przy ul. Flisa po
stronie północnej. Aktualne prace są na etapie opracowywania dokumentacji.
W kwietniu 2016 r. Spółdzielnia złożyła wniosek o dofinansowanie projektu: „Inwestycje w
Odnawialne Źródła Energii – kolektory słoneczne w budynkach mieszkalnych” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
Projekt dotyczy instalacji solarnej do podgrzewu ciepłej wody użytkowej w istniejących budynkach wielorodzinnych przy ul. Jeziołowicza 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, Sobocińskiego 1,
Jaroszyka 16,18,20, Hanowskiego 7. Przewidywana wartość projektu wynosi 2.457.238,81 zł
VII. Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla Nagórki w 2015 roku
W 2015 roku działalnością administracji osiedla Nagórki objęte były tereny przy ulicach:
Wańkowicza, Murzynowskiego, Orłowicza, Barcza, Sikorskiego 23 o łącznej powierzchni 379.898
m2.
Administracja obsługiwała 68 budynków mieszkalnych (w tym 19 wieżowców), które składają się
na 45 nieruchomości mieszkalnych. Ponadto administracja zarządza 21 pawilonami wolnostojącymi
w tym 3 stanowiącymi łączniki pomiędzy bryłami budynków mieszkalnych (Murzynowskiego 7, 10
i 22) oraz jednym budynkiem socjalnym (Barcza 13), które są na mieniu Spółdzielni.
W 2015 r. pracownicy Administracji Osiedla Nagórki wykonali następujące prace:
Prace ogólnoadministracyjne:
1. Wpłynęły 1100 pisma, które rozpatrzono i załatwiono. Tematyka spraw zgłoszonych przez lokatorów była bardzo zróżnicowana. Zgłaszano przede wszystkim awarie, usterki, uwagi dotyczące warunków zamieszkania, i wnioski dotyczące spraw eksploatacyjnych. Pisma lokatorów dotyczyły też próśb o wydanie warunków planowanego remontu mieszkania i zgłoszenia
zmian ilości osób zamieszkałych w lokalach.
2. Zarejestrowano 266 zmian osobowych w mieszkaniach. Informacje przekazywano do działu
czynszów, celem właściwego naliczenia opłat eksploatacyjnych.
3. Przyjęto 7941 zgłoszenia lokatorskie w tym:
 hydrauliczne – 1302
 ślusarskie – 304
 stolarskie –140
 budowlane – 558
 elektryczne - 1502
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4.
5.
6.

7.
8.

9.

domofonowe – 3927 (cała Spółdzielnia)
dotyczące utrzymania porządku i zieleni - 208
Zgłoszenia dotyczyły spostrzeżonych przez mieszkańców usterek, próśb o likwidację
gniazd os (zlikwidowano 4 gniazda) oraz spraw porządkowych takich jak sprzątanie terenu
osiedla i części wspólnych budynków w tym sprzątania klatek schodowych oraz posprzątania
piwnic po usunięciu awarii kanalizacyjnych, wywozu z korytarzy piwnic zgromadzonych tam
mebli i innych sprzętów. Na osiedlu Nagórki w 2015 r. na wniosek większości mieszkańców
nieruchomości przy ul.: Murzynowskiego 10, Orłowicza 3, Barcza 43 i 45 oraz Barcza 27, 29,
31 obowiązek sprzątania klatek schodowych przejęła Spółdzielnia. Łącznie na Nagórkach do
końca 2015 r. klatki schodowe za pośrednictwem Spółdzielni sprzątane są w 6 nieruchomościach (9 budynkach). Koszty sprzątania klatek schodowych w tych nieruchomościach doliczone są do opłat eksploatacyjnych.
Przejęto do dyspozycji Spółdzielni w wyniku eksmisji 1 lokal mieszkalny i przekazano do
dyspozycji Gminie-Olsztyn 4 lokale mieszkalne.
Przyjęto 6 lokali użytkowych i przekazano następnym najemcom.
Rozliczano rachunki za media na poszczególne nieruchomości i obciążano najemców lokali
użytkowych za media zużyte na potrzeby wynajmowanych przez nich lokali. Dotyczy to należności za dostawę: wody – PWiK, energię elektryczną – Zakład Energetyczny, gaz – Zakład
Gazowniczy, c.o. i c.w. – MPEC oraz za wywóz nieczystości – Gmina Olsztyn. W 2015 roku
wystawiono 765 faktury VAT.
Przyjmowano i rozliczano kwartalnie stany wodomierzy mieszkaniowych.
W 2015 roku przeprowadzono uzupełniającą kontrolę wodomierzy mieszkaniowych w 148
mieszkaniach. Kontrola większości wodomierzy mieszkaniowych przeprowadzona została w
2014 roku. Nie udało się skontrolować wodomierzy w 231 mieszkaniach, z których 148 skontrolowaliśmy w 2015 roku.
Prowadzono zgodnie z wymogami prawa budowlanego dokumentację techniczną i książki
obiektów.

Konserwacja i naprawy bieżące wykonane w 2015 roku.
Roboty stolarskie:
- naprawy stolarki drzwiowej w korytarzach piwnicznych i w pomieszczeniach ogólnego użytku;
- bieżące naprawy (łącznie ze szkleniem) okien na klatkach schodowych, w korytarzach piwnicznych i w pomieszczeniach ogólnego użytku;
- przeglądy, naprawa i konserwacja urządzeń na placach zabaw w tym: kompleksowa naprawa
zabawek, sukcesywna zmiana sposobu kotwienia elementów drewnianych zabawek w gruncie, wymiana listew w ławkach i dorabianie do nich oparć, szpachlowanie pęknięć drewnianych elementów, malowanie drewnianych elementów Sadolinem – 25 placów zabaw,
- naprawy i wymiany wyłazów dachowych - 15 szt.;
- wymiana zamków i wkładek w drzwiach w częściach wspólnych budynków - 33 szt.;
Roboty ogólnobudowlane (malarskie, dekarskie, ślusarskie):
- czyszczenie (usuwanie liści i innych nieczystości) z dachów budynków, zadaszeń wiatrołapów
i kratek w wejściach do budynków (wiosna, jesień);
- czyszczenie budek lęgowych;
- wykonanie, naprawa i uzupełnianie obróbek blacharskich (rynny, rury spustowe, kosze, okapniki, parapety, inne elementy),
- udrażnianie rur spustowych,
- usuwanie przecieków;
- bieżące naprawy zapadniętych i uszkodzonych chodników, jezdni i opasek budynków,
- usuwanie usterek i wykonywanie napraw przy użyciu wynajętego sprzętu specjalistycznego
do prac na wysokościach,
- montaż nowych samozamykaczy w miejsce uszkodzonych – 13 szt.;
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- bieżąca naprawa i regulacja drzwi wejściowych do budynków i piwnic oraz samozamykaczy –
196 szt.;
- konserwacja i naprawa ogrodzeń terenów zielonych przy budynkach, barierek, balustrad z rur
stalowych;
- malowanie ławek, piaskownic, płotków, poręczy, barierek itp. na placach zabaw przy budynkach,
- wymiana płytek gresu na podestach wejściowych, montaż odboi przy drzwiach w częściach
wspólnych;
- wymiana i uzupełnienie znaków drogowych i informacyjnych - 3 szt.;
- wykonanie i zamontowanie 1 szt. drzwi metalowych wewnętrznych do magazynku w pawilonie przy ul. Murzynowskiego 20 i zewnętrznych stanowiących wyjście na dach w budynku
użytkowym przy ul. Barcza 12;
- wykonanie i zamontowanie krat metalowych na ostatniej kondygnacji w bud. przy ul. Orłowicza 1, 7, 29, 35;
- czyszczenie koryt dachów pogrążonych;
- wykonanie i montaż osłon na wywiewkach kanalizacyjnych na dachach budynków;
- usuwanie rozszczelnień na połączeniach rur spustowych oraz rynien;
- montaż nowych uchylnych koszy na śmieci i konserwacja starych;
- wykonanie i montaż oparć do ławek na osiedlu – 29 szt.;
- wymiana wpustu dachowego i naprawa pokrycia dachu w obrębie tego wpustu w I klatki
schodowej bud. Wańkowicza 16;
- wykonanie i montaż bramy wjazdowej i 2 szt. furtek do ogrodzenia placu zabaw przy bud.
Wańkowicza 6;
- naprawa zewnętrznych schodów p.poż. w pawilonie przy ul. Murzynowskiego 20;
- remont osłon śmietnikowych przy bud. Murzynowskiego 10, 13, Orłowicza 16, Barcza 29 i
31;
- naprawa izolacji pionowych ścian piwnic w budynku Orłowicza 15 (przeciek do piwnic);
- remont pomieszczeń podwęzłów (rozdzielacze c.o.) w budynkach przy ul. Murzynowskiego 1,
2, 3, 5, 6, 15;
Roboty hydrauliczne:
- przeglądy techniczne węzłów i rozdzielaczy c.o. i c.w. przed, w trakcie i po sezonie grzewczym- wszystkie budynki;
- wprowadzenie spustów wody w remontowanych pomieszczeniach podwęzłów do kratek
ściekowych;
- wyprowadzenie zaworów odcinających na instalacji wody z komórek piwnicznych na korytarze piwnic w budynkach przy ul. Murzynowskiego 10, 14, Barcza 3;
- montaż odpowietrzników na pionach c.o. i w grzejnikach;
- konserwacja instalacji ciepłej i zimnej wody oraz bieżące usuwanie nieprawidłowości cyrkulacji ciepłej wody;
- usuwanie na bieżąco usterek centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym poprzez odpowietrzanie instalacji i grzejników, uzupełnianie zładu, usuwanie niesprawności grzejników i
zaworów grzejnikowych;
- plombowanie, kontrola wodomierzy, czyszczenie filtrów;
- udrażnianie i płukanie instalacji sanitarnej z oczyszczeniem studzienek rewizyjnych;
- udrażnianie studni burzowych i przykanalików;
- spawanie gałązek grzejnikowych, wymiana śrubunków, płukanie grzejników;
- wymiana skorodowanych odcinków instalacji c.o. i gazu;
- wymiana uszkodzonych odcinków pionów i poziomów zimnej i ciepłej wody;
- wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego w 1 klatce schodowej budynku przy ul. Barcza 25;
- uzupełnienie uszkodzonych izolacji na rurach centralnego ogrzewania w piwnicach budynków;
- naprawa i konserwacja podejść zimnej wody i zaworów w komorach zsypowych;
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-

spuszczanie i uzupełnianie zładu w instalacji c.o. w celu umożliwienia wymiany grzejników
i przeprowadzenia remontów mieszkań w szczególności łazienek lokatorom.

Inne prace wykonywane przez zespół konserwatorów:
- zbieranie kartek ze stanami wodomierzy mieszkaniowych- raz na kwartał;
- odczyty liczników ciepła - na koniec każdego miesiąca;
- naprawy bieżące i konserwacja instalacji wewnętrznych.
Prace wykonane przez osoby zewnętrzne na zlecenie Spółdzielni:
1. Zlokalizowanie i usunięcie awarii na instalacji i sieci c.o. zasilającej budynki Barcza 8, 10, 12;
2. Badanie hydrantów wewnętrznej instalacji p.poż w budynkach przy ul. Murzynowskiego 16,
18, 20, 22a, b, c, d;
3. Wykonanie plakietek informujących o monitoringu w kabinie, naklejonych w 24 windach, w
których funkcjonuje monitoring;
4. Montaż sterowania z przyciskiem stop w urządzeniach stolarskich na warsztacie ul. Murzynowskiego 12;
5. Remont piwnic po pożarze w bud. przy ul. Orłowicza 7;
6. Wykonanie map do celów projektowych niezbędnych do zaprojektowania zatok parkingowych
przy ul. Barcza 5 i Orłowicza 31;
7. Wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych na budowę zatok parkingowych przy Barcza 5 i przebudowę sieci energetycznej za budynkiem Barcza 7;
8. Wymiana przykanalika kanalizacyjnego - I bryła budynku Barcza 19;
9. Naprawa attyk przy ul. Orłowicza 1A i Orłowicza 31;
10. Wymiana nawiewników, naprawa okucia okiennego oraz konserwacja i regulacja stolarki
okiennej w lokalu socjalnym w budynku przy ul. Barcza 13;
11. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę zasilania oddziału BOŚ w budynku
Wańkowicza 9;
12. Wykonanie dokumentacji projektowej do założenia instalacji klimatyzacyjnej w niektórych
pokojach w biurowcu przy ul. Wańkowicza 9;
13. Modernizacja instalacji z.w. w hydroforni Wańkowicza 26 – wykonanie obejścia umożliwiającego wyłączenie zbiorników hydroforowych;
14. Mycie okien w biurowcu Wańkowicza 9;
15. Przegląd klimatyzacji w biurowcu Wańkowicza 9;
16. Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali filatelistycznej klubu „Na Górce";
17. Remont schodów do przyziemia budynku Murzynowskiego 10 C;
18. Uzupełnienie liter i cyfr w oznakowaniu budynków oraz kratek wentylacyjnych do przestrzeni
stropodachowej.;
19. Wykonanie projektu kolorystyki budynku Barcza 12 w celu wykonania termomodernizacji;
20. Wykonanie zmiany sposobu zasilania opraw oświetleniowych na klatkach schodowych przy
ul. Barcza 10 i Wańkowicza 20;
21. Wymiana podzespołów na dźwigach osobowych w bud. przy ul.: Orłowicza 1 kl. I; Orłowicza
8 kl. II i VI; Barcza 5 kl. V; Murzynowskiego 14 kl. II i III; Murzynowskiego 10 kl. V; Murzynowskiego 22 kl. I.
Nadzór:
- prowadzenie stałego nadzoru, nad jakością usług świadczonych przez firmy zewnętrzne tj.
utrzymaniem na terenie Spółdzielni czystości, porządku, koszeniem traw i pielęgnacją zieleni,
utrzymaniem zimowym, odśnieżaniem, konserwacją instalacji elektrycznych w częściach
wspólnych budynków, konserwacją oświetlenia zewnętrznego i węzłów cieplnych;
- egzekwowanie zapisów umów zawartych przez Spółdzielnię na sprzątanie klatek schodowych, po zgłoszeniu nieprawidłowości przez mieszkańców;
- prowadzenie stałego nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez firmy wyłonione w drodze przetargów (realizacja planu remontów);
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- sprawdzanie wycen kosztorysowych robót zleconych do wykonania firmom zewnętrznym;
- kontrola wykonania rocznych i pięcioletnich przeglądów budowlanych wszystkich obiektów;
- przygotowanie umów dzierżawy terenów będących w obrębie działania administracji Nagórki
dla nowych dzierżawców;
- przygotowanie umów lub wystawianie zleceń na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych wykonawcom zewnętrznym;
- prowadzenie nadzoru nad realizacją umów i zleceń, o których mowa wyżej;
- ustalanie przyczyn usterek i nieprawidłowości zgłaszanych przez użytkowników lokali i określanie sposobu ich usunięcia;
- ewidencjonowanie usterek zgłoszonych przez użytkowników lokali;
- nadzór nad usuwaniem usterek wyszczególnionych powyżej;
- rozwiązywanie problemów dotyczących zamieszkania zgłaszanych przez lokatorów osobiście
i telefonicznie;
- uczestniczenie w przygotowaniu zadań remontowych w wykonawstwie obcym;
- załatwianie formalności i rozliczeń wykonawstwa obcego w tym wydawanie terenu w celu
wykonania robót i odbiór odtworzonego terenu po zakończeniu robót;
- wykonanie przeglądów gwarancyjnych robót wykonywanych przez firmy zewnętrzne;
- organizowanie przetargów i uczestniczenie w procedurach przetargowych zgodnie z decyzjami Zarządu;
- doradztwo i prowadzenie spraw formalno-prawnych związanych z remontami i modernizacjami mieszkań.
VIII. Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla Pieczewo w roku 2015 r.
Działalnością administracji osiedla Pieczewo objęte są tereny położone przy ulicach: B. Jeziołowicza, L. Sobocińskiego, St. Żurawskiego, L. Stramkowskiej, I. Krasickiego, H. Panasa, B.
Świtycz Widackiej, Wł. Gębika, I. Sikiryckiego, R. Wachowskiego i L. Turkowskiego. Tereny należące do SM „Jaroty” leżące na Osiedlu Pieczewo obejmują obszar o powierzchni 224379 m2. W
zasobach administracji osiedla Pieczewo w 2015 roku znajdowało się 108 budynków mieszkalnych
o łącznej ilości 2691 mieszkań oraz 67 lokali użytkowych.
Zadania obejmujące obsługę ok. 6100 mieszkańców realizowane były przez 7 pracowników
administracji, 6 konserwatorów i 1 gospodarza osiedla.
Prace administracyjne
Do administracji osiedla Pieczewo w 2015 r. wpłynęło 1183 podań i pism od mieszkańców
osiedla oraz różnych instytucji zewnętrznych. Wszystkie sprawy załatwiane były na bieżąco bez
nieuzasadnionej zwłoki lub kierowane do odpowiednich instytucji do załatwienia zgodnie z ich
kompetencjami.
1. Na bieżąco pion administracyjny realizował zadania związane bezpośrednio z zapewnieniem
pełnej obsługi w zakresie dbałości o czystość i porządek w budynkach i ich otoczeniu. Nadzorował oraz na bieżąco monitorował całość spraw związanych z wykonywaniem usług porządkowych oraz przyjmowaniem od mieszkańców wniosków, zastrzeżeń co do jakości wykonywanych usług przez firmy zewnętrzne w zakresie:
 całorocznego sprzątania osiedla – zbieranie papierów i nieczystości, opróżnianie koszy na śmieci, sprzątanie śmietników,
 pielęgnacji zieleni, cięć sanitarnych drzew, krzewów, żywopłotów, koszenia trawników, zgrabianie skoszonej trawy,
 usuwania skutków zimy, odśnieżania chodników, schodów i dróg osiedlowych oraz zabezpieczenie i transport piachu do posypywania chodników,
 sprzątania klatek schodowych w 98 budynkach,
 sprawowanie nadzoru nad wywozem nieczystości z obudów śmietnikowych,
 wymiany piasku w piaskownicach,
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przeprowadzania dezynfekcji i deratyzacji piwnic oraz kompleksowe rozkładanie w korytarzach
piwnic środków przeciwko gryzoniom,
 oczyszczania pozostawionych przez mieszkańców przedmiotów i nieczystości z korytarzy piwnic i pomieszczeń ogólnodostępnych,
 dostarczanie korespondencji do skrzynek pocztowych oraz wywieszanie w gablotach ogłoszeń i
komunikatów skierowanych do mieszkańców.
2. W ramach przeglądów osiedla na bieżąco dokonuje się wymiany koszy na śmieci, naprawy lub
wymiany ławeczek, naprawę uszkodzonych chodników, zamalowywanie napisów na budynkach, naprawa uszkodzonych ogrodzeń placów zabaw, dostawianie na terenach zielonych tabliczek z zakazem wyprowadzania psów oraz usuwanie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto administracja uczestniczy w komisyjnych przeglądach osiedla wraz z przedstawicielami Straży Miejskiej, Rady Osiedla, Zarządu Dróg Zieleni i Transportu. Komisja zwraca
szczególną uwagę na zły stan techniczny chodników miejskich oraz brak miejsc postojowych.
W wielu miejscach pasy zieleni miejskiej nie spełniają swojej funkcji, tereny rozjeżdżone są
przez parkujące tam samochody.
3. Zgodnie z realizacją planu remontów na 2015 r. zagospodarowano tereny zielone wokół budynków przy ul. Jeziołowicza 23, Żurawskiego 21,23, Sikiryckiego 12, Gębika 1A, Krasickiego
11. Dobór gatunków roślinności został uwzględniony w projekcie nasadzeń w odniesieniu do
istniejących warunków usytuowania budynku, nasłonecznienia, mrozoodporności, istniejącej infrastruktury podziemnej. Nasadzenia uatrakcyjniły otoczenie budynków.
4. Dokonano nasadzeń zastępczych drzew w zamian za usunięte, które były w złym stanie lub zostały posadzone zbyt blisko budynków (ul. Sikiryckiego 6, Żurawskiego 12, Gębika 20-22).
Nowe drzewa nasadzono na terenie przy budynkach Żurawskiego 14 i Turkowskiego 17-19.
Natomiast na skutek silnych kilkudniowych wiatrów zostały połamane i zniszczone drzewa przy
bud. ul. Jeziołowicza 6 i Żurawskiego 1,3, które zostały usunięte przez służby porządkowe.
5. Jak co roku, cyklicznie Państwowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie z udziałem administracji
przeprowadził kontrolę stanu sanitarnego placów zabaw wraz z pobraniem próbek piasku do
badań laboratoryjnych. Wymieniony piasek jest czysty i bezpieczny dla dzieci, wolny od jaj pasożytów. Coraz więcej mieszkańców osiedla sprząta po swoich zwierzętach korzystając z woreczków na odchody. W woreczki można zaopatrzyć się w administracji osiedla lub skorzystać
z umieszczonych na osiedlu dystrybutorów. Na placach uzupełniono tabliczki informujące zakazie wyprowadzania psów.
6. Na wniosek mieszkańców, Spółdzielnia w drodze wyboru ofert zawarła umowy w zakresie
sprzątania klatek schodowych w 16 budynkach. W dalszym ciągu administracja odnotowuje
zwiększoną ilość przyjmowanych w tym zakresie wniosków. Klatki schodowe sprzątane są
przez firmy zewnętrzne zgodnie z ustalonym harmonogramem prac.
7. Administracja na pisemny wniosek mieszkańców dokonuje zmiany w zakresie ilości osób zgłoszonych do naliczenia opłat za używanie lokalu. Prawidłowość zgłoszonych przez mieszkańców
zmian ma wpływ na ustalenie prawidłowych świadczeń w budynku (czasowy pobyt poza miejscem zamieszkania, zgon, urodzenie dziecka, pobyt w szpitalu, kupno-sprzedaż, darowizny itp.)
W 2015 r. dokonano zmian w 307 lokalach mieszkalnych.
8. Administracja przygotowuje i załatwia sprawy związane z zawieraniem, rozwiązywaniem,
zmianą umów dzierżaw pod kioski handlowe, tablice reklamowe oraz prowadzi całość dokumentacji z nią związaną. Na podstawie zawartych umów najmu administracja przekazywała do
użytkowania protokołem zdawczo-odbiorczym lokale użytkowe będące w zasobach administracji (58 lokali),
9. Administracja prowadzi korespondencję z firmami ubezpieczeniowymi dot. potwierdzenia okoliczności i przyczyny szkód na rzecz członków Spółdzielni oraz osób poszkodowanych jak
również odszkodowań z tytułu dewastacji mienia spółdzielczego i innych zdarzeń losowych.
10. Do administracji wpływają pisemne, ustne i telefoniczne skargi mieszkańców, najczęściej w
zakresie zakłócenia spokoju i ciszy nocnej, palenia papierosów i spożywanie alkoholu w klatkach schodowych i korytarzach piwnic, wyprowadzania psów na tereny zielone, pozostawionych przez mieszkańców mebli w korytarzach piwnic, wózkowniach i suszarniach. Wszystkie
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uwagi i wnioski mieszkańców załatwiane są zgodnie z obowiązującym regulaminem używania
lokali oraz porządku domowego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni. Natomiast w stosunku do użytkowników lokali naruszających w sposób uporczywy postanowienia regulaminu
sprawy kierowane są do właściwych organów do tego powołanych jak: Straż Miejska, Policja,
Ochrona Obiektów Efekt Warma, która całodobowo sprawuje nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa na osiedlu.
11. Niestety nie obyło się bez dewastacji mienia spółdzielczego - uszkodzone zostały szyby w
drzwiach zewnętrznych do budynków. Stwierdzono również kradzież pewnej ilości krzewów
ozdobnych posadzonych w ramach zagospodarowania terenów zielonych przy ul. ŚwityczWidackiej 14, 16. Mieszkańcy byli bardzo zaskoczeni i zbulwersowani kradzieżą. W celu odtworzenia wcześniejszego projektu szaty roślinnej uzupełniono brakujące krzewy.
Rozliczenie i opomiarowanie budynków
W zasobach osiedla Pieczewo znajduje się 2.691 lokali mieszkalnych z czego 2.686 lokali
wyposażonych jest w 10.744 szt. urządzeń pomiarowych ciepłej i zimnej wody, które w okresach
kwartalnych są wprowadzane do systemu komputerowego w celu rozliczenia zużycia wody.
W roku 2015 dokonano dodatkowego rozliczenia zużycia wody z tytułu sprzedaży 51
mieszkań. Na bieżąco udzielano mieszkańcom wyjaśnień dot. stanów wodomierzy, sposobu rozliczania wody a w przypadku błędnego rozliczenia wprowadzono stosowne korekty, natomiast w 71
lokalach mieszkalnych dokonano odbioru technicznego wodomierzy po wymianie.
W zasobach osiedla znajdują się również lokale użytkowe, w których comiesięcznie dokonuje się odczytów urządzeń pomiarowych energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody,
gdzie na ich podstawie dokonuje się rozliczeń i wystawia stosowne obciążenia dla poszczególnych
użytkowników lokali (wystawiono ponad 500 faktur).
Comiesięcznie w budynkach mieszkalnych, użytkowych, wymiennikowniach i hydroforniach pracownicy administracji wraz z przedstawicielami służb MPEC i PWiK dokonywali odczytów liczników energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania oraz
wody zimnej.
Ponadto prowadzono bieżącą kontrolę nad prawidłową pracą zainstalowanych urządzeń pomiarowych oraz prowadzono ewidencję z tym związaną.
Administracja comiesięcznie prowadziła sprawy związane ze sprawdzaniem faktur, pod
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym obciążających Spółdzielnię za dostarczenie
mediów tj. energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody oraz wywozu nieczystości stałych.
Roboty ogólnobudowlane – malarskie, dekarskie, stolarskie, ślusarskie, hydrauliczne.
Zespół Konserwatorów administracji osiedla Pieczewo w roku 2015 liczył siedem osób. Ogółem
w 2015 roku zrealizowano 2456 różnego rodzaju napraw i usług na podstawie przyjętych zgłoszeń
od mieszkańców, służb pogotowia awaryjnego i pracowników administracji, w tym:
- 499 elektrycznych;
- 288 stolarsko-szklarskich;
- 1335 hydrauliczno-ślusarskich
- 334 ogólnobudowlanych
Prace wykonywane przez zespół konserwatorów:
- naprawa, montaż lub wymiana samozamykaczy do drzwi budynków, odbojników i stopek przytrzymujących drzwi,
- naprawa stolarki drzwiowej w korytarzach piwnicznych wraz z wymianą zamków i wkładek,
- wykonanie drewnianych pochwytów na balustrady w klatkach schodowych budynków mieszkalnych,
- naprawa stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz węzłach c.o,
- wykonanie listew do ławek oraz wymianę zniszczonych siedzisk,
- konserwacja i naprawa elementów zabawowych placów zabaw wraz z wymianą zniszczonych
części,
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- przeglądy placów zabaw, przeglądy nieruchomości pod względem regulacji drzwi i samozamykaczy,
- wymiana żarówek, przycisków i wyłączników, opraw oświetleniowych, w klatkach schodowych,
korytarzach piwnicznych, numerach policyjnych budynków mieszkalnych,
- wymiana uszkodzonych opraw lamp parkowych i żarówek,
- przeglądy i konserwacja instalacji elektrycznej klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń ogólnego użytku oraz tablic administracyjnych w budynkach, a także oświetlenia zewnętrznego,
- regulacja zegarów oświetlenia zewnętrznego,
- osiatkowanie kominów przed dostępem ptactwa oraz ich uszczelnianie,
- montaż odstraszaczy ptaków; wymiana kratek wentylacyjnych stropodachów,
- uzupełnienie brakujących i wymiana uszkodzonych płytek gresowych przed wejściami do budynków,
- montaż koszy na śmieci na terenie osiedla,
- miejscowe naprawy zapadniętych bądź zniszczonych chodników,
- dokonywano miejscowych napraw lamperii na klatkach schodowych,
- zamalowywano graffiti i wulgaryzmy na ścianach budynków, wiatrołapach i osłonach śmietnikowych,
- wymiana zaworów w budynkach mieszkalnych,
- wymiana części pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych,
- usuwano niesprawności na cyrkulacji ciepłej wody,
- usuwano nieszczelności na pionach instalacyjnych,
- usuwano na bieżąco w sezonie grzewczym usterki w funkcjonowaniu centralnego ogrzewania
(dot. odpowietrzania instalacji i grzejników, wymiany odpowietrzników, usuwania niesprawności
zaworów grzejnikowych, czyszczenia filtrów, ustawiania przepływów),
- dokonywano przeglądów hydroforni oraz przeglądów instalacji wodociągowej, instalacji c-o wraz
z bieżącą konserwacją i usuwaniem stwierdzonych nieprawidłowości w budynkach mieszkalnych,
- dokonywano kontroli wodomierzy w lokalach mieszkalnych,
- po zakończeniu każdego kwartału zbierano kartki ze stanami wody z budynków mieszkalnych,
- dokonywano plombowania i odbiorów wodomierzy mieszkalnych po wymianie,
- dokonywano wymiany ciepłomierzy,
- wystawiano faktury użytkownikom lokali mieszkalnych i usługowych za usługi wykonane przez
zespół konserwatorów lub podmiotom zewnętrznym,
- na bieżąco przekazywano zgłoszenia o awarii domofonów.
Nadzór
Prowadzono stały nadzór nad robotami wykonywanymi przez firmy wyłonione w drodze przetargów m. in.:
- malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynkach przy ul. Gębika
13; Turkowskiego 2, 5, 9; Wachowskiego 1, 4; Sikiryckiego 3 oraz Gębika 8A (bez wymiany stolarki okiennej),
- remont schodów i podestów (ułożenie terakoty) na klatkach schodowych w budynkach przy ul.
Żurawskiego 5, 6, 15, 23; Panasa 2; Gębika 5, 18; Krasickiego 3; Turkowskiego 13, Sikiryckiego 8 oraz Wachowskiego 6,
- remont korytarzy piwnicznych (ułożenie terakoty na posadzkach) wraz z wymianą stolarki
drzwiowej do korytarzy piwnicznych w budynkach przy ul. Żurawskiego 2, 4, 12, 14; Stramkowskiej 1, 3, 5, Gębika 14, Świtycz-Widackiej 14, 16; Gębika 7, 20; Sikiryckiego 12; Turkowskiego
4; Wachowskiego 10, 12, 14,
- wykonanie robót dociepleniowych pawilonów oświatowych wraz wymianą stolarki okiennej –
budynek przedszkola Jeziołowicza 21 oraz Panasa 12,
- wykonanie remontu izolacji płyt loggii i balkonów w budynkach przy ul. Wilczyńskiego 1; Świtycz-Widackiej 1, 9; Stramkowskiej 1,
- wykonanie wymiany stolarki drzwiowej w pawilonie przy ul. Sikiryckiego 9,
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- wykonanie wymiany kaset domofonowych na cyfrowe w budynkach przy ul. Turkowskiego 17,
19, 21, 23, 25; Wilczyńskiego 1, 3,
- wykonanie remontu chodników wraz z ich przełożeniem przy ul. Sikiryckiego 2-4,
- wykonanie wymiany termostatycznych zaworów podpionowych DN 15 wraz z zaworami kulowymi DN 15 w budynkach przy ul. Jeziołowicza 1, 3, 7, 9, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 14, 16, 18, 20, 22,
23, 17, 19, Sobocińskiego 1; Żurawskiego 1, 3, 5, 7, 2, 4, 12, 14, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 21, 23, 18,;
Stramkowskiej 1, 3, 5, 7, 9; Krasickiego 1, 3, 5, 11; Panasa 10, 2, 4, 6; Gębika 14; SwityczWidackiej 14, 16, 1; Gębika 5, 8A, 13, 16, 18, 9, 11; Turkowskiego 2, 3,5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, Wilczyńskiego 1, 3, Wachowskiego 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ; Gębika 7, 20, 22,
24, 26; Sikiryckiego 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8,12,
- wykonanie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowej i przewodów wentylacji grawitacyjnej, kontrole roczne oraz uzupełnienia kontroli pięcioletnich w zasobach osiedla
Pieczewo.
Prowadzono nadzór nad robotami wykonywanymi w formie zlecenia takimi jak:
- wykonanie ułożenia gresu na posadzce wózkowni w klatce I piwnicy budynku położonego przy
ul. Jeziołowicza 6,
- wykonanie naprawy i wymiany uszkodzonych elementów osprzętu furtek, bram ogrodzeń wraz
z ich regulacją w odniesieniu do ośmiu placów zabaw na osiedlu Pieczewo 1) Jeziołowicza 6-1012; 2) Jeziołowicza 1-3-5; 3) Jeziołowicza 13-15; 4) Gębika 1-3, Wachowskiego 2,-8; 5) Żurawskiego 2; 6) Panasa 2-4-6; 7) Sikiryckiego 1-3; 8) Sikiryckiego 2-4, Gębika 28,
- wymianie i montażu 112 szt. lamp oświetleniowych LED z czujnikami ruchu w czternastu klatkach schodowych i przed wejściami do budynków przy ul. Turkowskiego 17, 19, 21, 23, 25 Wilczyńskiego 1, 3, Żurawskiego 21, 23,
- wymiany i montażu drzwi stalowych w budynku przedszkola przy ul. Panasa 12,
- przeniesienia i montażu nowej kasety domofonowej do budynku Przedszkola przy ul. Panasa 12,
- usunięcie awarii wodociągowej przy budynku przedszkola ul. Jeziołowicza 21,
- usunięcie awarii wodociągowej przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Jeziołowicza 17,
- wykonanie i montaż drzwi stalowych do zaplecza budynku handlowego przy ul. Gębika 1A,
- wykonanie wymiany złamanego słupa oświetlenia zewnętrznego przed budynkiem przy ul. Żurawskiego 7.
Ponadto:
1. Sprawdzano wyceny ofertowe i kosztorysowe robót zleconych.
2. Dokonywano przeglądów mieszkań w związku z interwencjami użytkowników lokali.
3. Udzielano pisemnych odpowiedzi na pisma właścicieli i użytkowników lokali.
4. Przygotowanie danych do planu remontów na 2016 r.
5. Prowadzenie książek obiektów budowlanych.
6. Dokonanie rocznego przeglądu technicznego budynków osiedla w zakresie ogólnobudowlanym.
7. Uczestnictwo w komisjach przetargowych na planowane roboty remontowe.
8. Prowadzenie stałego nadzoru nad robotami wykonywanymi przez zespół konserwatorów.
IX. Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla Jaroty za rok 2015
Działalnością administracji osiedla Jaroty objęte były tereny położone przy ulicach: Boenigka,
Burskiego, Malewskiego, Jaroszyka, Hanowskiego, Leyka, Pieczewskiej, Mroza, Piotrowskiego,
Janowicza, Flisa, Kanta, Wiecherta, Herdera, Wilczyńskiego, Jarocka o łącznej powierzchni
582.231 m². W zasobach administracji osiedla Jaroty w 2015 roku w obsłudze znajdowały się 232
budynki mieszkalne o łącznej ilości mieszkań 6067, które składają się na 103 nieruchomości mieszkalne, 188 lokali użytkowych oraz 201 garaży. Administracja obsługuje również na mocy zawartej
ze Spółdzielnią umowy Wspólnotą Mieszkaniową Kanta 40D, w której zasobach znajduje się 40
lokali mieszkalnych i 12 garaży. Zadaniem administracji jest bieżąca realizacja zadań związanych z
konserwacją, naprawami bieżącymi, nadzorowaniem realizowanych robót w celu utrzymania w
należytym stanie technicznym budynków mieszkalnych, użytkowych i technicznych oraz terenów
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osiedla. Zadania realizowane były w 2015 roku przez 11 pracowników administracji, 11 konserwatorów, 2 gospodarzy oraz magazyniera.
Prace ogólnoadministracyjne.
1. W 2015 r. zarejestrowano 2480 spraw (wychodzącej i przychodzącej korespondencji) z tego
2360 pism od członków Spółdzielni oraz pozostałe z różnych instytucji. Korespondencja dotyczyła bardzo różnorodnych sprawa między innymi: wydania warunków na wymianę grzejników, kuchenek gazowych, remontu mieszkań, usuwania awarii, zmiany ilości zamieszkiwania
osób, decyzji dotyczących wycinki drzew, warunków zabudowy.
2. Przyjęto do obsługi nowo oddane budynki przy ul. Flisa 9, 11, 13, dokonano zasiedlenia 120
mieszkań oraz przekazano 36 garaży znajdujących się na tej nieruchomości.
3. Podpisano umowę na sprzątanie terenu nowej nieruchomości przy ul. Flisa 9, 11, 13, jak również umowę na sprzątanie klatek schodowych.
4. Sporządzono 5 umów dzierżawy terenu i 1 umowę ścian budynków. Zawarto 2 terminowe
umowy dzierżawy terenu pod ogródki konsumpcyjne.
5. Podejmowano 382 interwencje na zgłoszenia pisemne, osobiste i telefoniczne mieszkańców,
dotyczące utrzymania czystości i porządku wewnątrz budynków i na terenie osiedla, utrzymania zieleni i niewłaściwych zachowań mieszkańców i konfliktów sąsiedzkich. W sprawie
niewłaściwych zachowań mieszkańców, zakłócania spokoju i porządku 5 skarg wyjaśnianych
było przy udziale przedstawicieli komisji pojednawczo-porządkowej Rady Osiedla Jaroty.
6. Przyjęto do dyspozycji Spółdzielni 1 mieszkanie od dłużnika.
7. Prowadzono bieżącą kontrolę jakości usług świadczonych przez firmy zewnętrzne na administrowanym terenie w zakresie utrzymania porządku i czystości, pielęgnacji zieleni na terenach
będących w bieżącej eksploatacji, jak również kontrolę zimowego utrzymania uliczek, chodników (także miejskich) oraz wywozu nieczystości, sprzątania klatek schodowych w budynkach, w których umowy obowiązują.
8. Na wnioski mieszkańców porządkowano pomieszczenia wózkowni, suszarni jak również korytarzy piwnicznych z przedmiotów pozostawionych przez mieszkańców łącznie z ich wywozem na wysypisko w celu umożliwienia mieszkańcom korzystania z tych pomieszczeń
zgodnie z ich przeznaczeniem.
9. Przeprowadzono dwukrotnie kompleksową deratyzację we wszystkich budynkach wiosną i
jesienią, polegającą na rozłożeniu środków na gryzonie w korytarzach piwnicznych.
10. Prowadzono współpracę z firmą REMONDIS Sp. z o.o. świadczącą usługi na rzecz Gminy
Olsztyn w zakresie wywozu odpadów komunalnych jak również z ZGOK w zakresie selektywnej zbiórki odpadów: szkło, makulatura, plastik.
11. Na wniosek mieszkańców, Spółdzielnia przejęła sprzątanie klatek schodowych i korytarzy
piwnicznych w kolejnych 25 nieruchomościach budynkowych. Obecnie administratorzy
nadzorują sprzątanie klatek schodowych w 57 nieruchomościach budynkowych znajdujących
się z zasobach spółdzielni oraz sprzątanie klatek w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kanta
40D.
12. Na zgłoszenia mieszkańców wykonano wycinki drzew i krzewów po uzyskaniu pozytywnych
decyzji z Wydziału Środowiska Urzędu Miasta w Olsztynie. Po wykonanych przeglądach istniejącej zieleni na osiedlu przeprowadzono również cięcia korekcyjne i sanitarne drzew,
krzewów w uzgodnieniu z pracownikiem do spraw zieleni.
13. Wykonano nasadzenia zastępcze za wycinki drzew na podstawie wydanych decyzji Wydziału
środowiska Urzędu Miasta w Olsztynie przy ul. Burskiego 13, Leyka 24, 18, 20, Jaroszyka 10,
12, Boenigka 12, 15, 46, Jaroszyka 22, Herdera 1, 6, 7, 4, Kanta 22B.
14. Współpracowano na bieżąco oraz prowadzono korespondencję z organami Policji i dzielnicowymi, Strażą Miejską, Z D Z i T w Olsztynie
15. Prowadzono korespondencję z firmami ubezpieczeniowymi; przeprowadzono 6 postępowań
roszczeniowych w sprawach należnych odszkodowań dla użytkowników lokali i Spółdzielni z
tytułu zalań, pożarów i innych zdarzeń losowych, 2 postępowania w sprawie wypłaty dla
Spółdzielni odszkodowań z tytułu zbitych szyb w drzwiach wejściowych do budynku, 1 po-
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stępowanie dotyczące dewastacji drzwi do budynku i w 6 w sprawach związanych z podpaleniem osłon śmietnikowych. Prowadzono korespondencje w 148 sprawach udzielania informacji o przyczynach powstania szkód w lokalach mieszkalnych. Ogółem prowadzono 163 postępowań dotyczących likwidacji szkód zalaniowych powstałych w lokalach mieszkalnych i
użytkowych.
16. W 2015 roku załatwiono 600 wniosków użytkowników lokali w zakresie zmian opłat czynszowych związanych z ilością zamieszkałych osób, związanych z wymeldowaniem z pobytu
stałego lub czasowego, czasowe przebywanie poza miejscem zameldowania, zgłoszenia urodzenia dzieci, aktów zgonu.
17. Dokonywano zmian na podstawie aktów notarialnych lub umów w księgach ewidencji mieszkańców w związku z kupnem, darowizną, zamianą, spadkiem lub przepisaniem lokali mieszkalnych na inne osoby.
W zasobach osiedla 6.053 mieszkania wyposażone są w 21.030 szt. wodomierzy ciepłej i
zimnej wody. W 2015 roku przeprowadzono kontrolę sprawności wodomierzy w 122 mieszkaniach.
Sporządzono 122 notatki z powodu niesprawnych wodomierzy oraz nieprawidłowości w przekazywaniu stanów wody. Oplombowano 254 szt. wodomierzy po wymianie na nowe z powodu uszkodzeń oraz sporządzono 180 protokołów.
W 133 mieszkaniach dokonano rozliczeń zużycia wody i odprowadzenia ścieków z powodu
zmiany najemców oraz 189 korekt z tytułu nieprzekazanych stanów wodomierzy bądź błędnie podanych.
Wysłano 656 pism przypominających o przekazywaniu stanów wodomierzy zgodnie z obowiązującym regulaminem.
W 146 lokalach użytkowych oraz w 33 pomieszczeniach firm sprzątających klatki schodowe i
korytarze piwniczne wyposażonych w wodomierze dokonywane były kwartalnie odczyty zużycia
wody i rozliczenia oraz fakturowania zużycia wody zimnej i ciepłej.
W 2015 roku wystawiono 611 faktur VAT dla lokali użytkowych za energię cieplną, energię
elektryczną, zużycie wody i odprowadzenie ścieków.
Comiesięcznie pracownicy administracji dokonują odczytów liczników c.o. i z.w. w budynkach z indywidualnymi węzłami w ilości 178 szt. oraz wodomierzy głównych w 133 budynkach
mieszkalnych i lokalach użytkowych, 14 hydroforniach i 9 wymiennikowniach, oraz prowadzą kontrole prawidłowości odczytów jak i rachunków za zużycie wody i odprowadzenie ścieków dostarczanych przez PWiK.
W sezonie grzewczym dokonywane są comiesięczne odczyty c.o. w 93 budynkach mieszkalnych. Prowadzona jest comiesięczna kontrola prawidłowości odczytów i obciążeń rachunków za
energię cieplną i energię elektryczną oraz zużycie gazu wystawianych przez MPEC, Zakład Energetyczny i Zakład Gazowniczy.
Roboty ogólnobudowlane (malarskie, dekarskie, stolarskie, ślusarskie, hydrauliczne).
Ogółem w 2015 r. przyjęto 7.790 zgłoszeń usług i napraw w tym:
- 1.992 zgłoszeń lokatorskich różnego rodzaju,
- 1.450 ogólnobudowlanych, administracyjnych oraz ślusarskich,
- 1.097 stolarskich,
- 1.842 hydraulicznych,
- 1.609 elektrycznych.
Poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi wykonano:
- wymieniono 10 szt. zaworów podpionowych termostatycznych w budynkach: Leyka 28, Burskiego 20, 32, Wiecherta 3, Kanta 5, Piotrowskiego 15, w pawilonie Boenigka 6A;
- wykonano montaż 22 szt. zaworów sterujących węzłami mieszkaniowymi w następujących
budynkach Kanta 22C, Kanta 40 i Burskiego 13;
- dokonano wymiany budynkowych liczników ciepła w 75 węzłach budynków mieszkalnych i
5 węzłach w budynkach użytkowych przy ul.: Boenigka 24C, 32, 44, 46, 48, 50, 52, 30A, 10,
12, 14, 11, 19, 13, 17, 18, 20, 26, 24A, 28, 30, 32, 34B, 36, 38, 40, 42, 40A, 4, 6, 15, 22; Bur-
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skiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; Hanowskiego 2, 4, 7, 8, 12, 10; Leyka 9, 22, 24, 32, 26,
1, 16, 8, 30, 15, 19, 6, 10, 12, 14, 17; Piotrowskiego 11A; Mroza 16; Wiecherta 29, 33; Malewskiego 5, 2, 4, 7, 6, 9; Jaroszyka 1, 6, 10, 12, 22, 20; Pieczewska 4;
- w lampach parkowych i wysokich lampach na słupach betonowych wymieniono ogółem 119
szt. żarówek ( w rozbiciu na: WLS 70 WAT – 87 szt., WLS 100 WAT – 1 szt., WLS 150W -2
szt., LRF 125W – 18 szt. i LRF 250 W – 11 szt., w lampach wymieniono również 16 szt.
opraw i ram montażowych w rejonach ul. Jaroszyka 10, Janowicza 10, 2, 7, Flisa 1, Boenigka
28, 24A, 12, 38-40, Herdera 2, 6, Kanta 42, 1, 7, 22A, Burskiego 2- 4, 22, 20 Pieczewska 8,
Leyka 8, 22, Piotrowskiego 11A, Mroza 8-12
- wymieniono 3.694 szt. żarówek 230 i 110 „W” na klatkach schodowych i przed klatkami oraz
korytarzach piwnicznych, suszarniach ;
- wykonywano regulację zegarów oświetlenia zewnętrznego według potrzeb;
- do naprawy bieżącej ławek przed klatkami, sprzętu na placach zabaw oraz wykonania pochwytów na poręcze klatek schodowych zużyto 1,208 m³ tarcicy „25” i 5,572 m³ tarcicy
gr. „50”;
- wykonano i wbudowano 37 szt. nowych ławek;
- wykonano remonty i bieżącą naprawę wraz z malowaniem starych ławek na placach zabaw;
- wykonano remonty elementów na palcach zabaw przy ul. Boenigka 1-3, 2-4, 12-14, 19, 24A,
32, 36-40, 42-44, 46-52, 54, Burskiego 8-12, Jaroszyka 16-20, Leyka 9-15, 14-20, Pieczewska 4-8, Wiecherta 1-7, 8, 17, 35, Herdera 2, 7-11, 15-17,24, Kanta 12, 34, 42, Janowicza 10,
22-24, Mroza 22, 27-37, Kanta 22A, Janowicza 3, 4, 19, Wilczyńskiego 6F, Flisa 1-3;
- wymieniono pochwyty PCV na poręcze drewniane w 5 budynkach na klatkach schodowych
przy ul. Kanta 48, 1, Wiecherta 20, Wilczyńskiego 17A, Malewskiego 6;
- wykonano zamknięcia osłon śmietnikowych przy ul. Janowicza 2, 4, 7, Boenigka 10, 8, Jaroszyka 1, 22, Kanta 44, Leyka 15, Wiecherta 23, Wilczyńskiego 6B i 6D;
- wykonano malowanie osłon śmietnikowych przy ul. Janowicza 7, 4, 2, Kanta 44;
- wykonano ogrodzenia i słupki przy chodnikach w rejonie budynków Burskiego 8-10, Boenigka 26, Herdera 20, Hanowskiego 7, Mroza 31;
- zamontowano oprawy policyjne wraz z czujkami przed klatkami budynku Burskiego 8;
- zamontowano lub wymieniono 41 szt. samozamykaczy w drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych budynków mieszkalnych;
- zamontowano lub wymieniono 50 szt. podpór garażowych w drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych;
- wymieniono 10 szt. pakietów z szybą bezpieczną w drzwiach wejściowych do budynków w
budynkach przy ul. Mroza 33, Leyka 9, Wilczyńskiego 6A, Wiecherta 17, Janowicza 21,
Wiecherta 3, Mroza 8 oraz w lokalu użytkowym Kanta 11;
- docieplono narożnik ścian elewacyjnej i cokołu budynku Wilczyńskiego 6D przy mieszkaniu
nr 1;
- ustawiono i umocowano kule i donice przy budynku Kanta 40B;
- przebudowano poziom cyrkulacji w budynku Wilczyńskiego 6A;
- wykonano remont podjazdów do garaży nr 16 i 17 przy ul. Kanta 12;
- przerobiono instalacje elektryczną w kanałach budynków Boenigka 28, 30, 34A i 42;
- przebudowano częściowo piony kanalizacyjne w piwnicy w budynku Mroza 8 i Herdera 1,
Leyka 13; Hanowskiego 14, Boenigka 16;
- wykonano instalację elektryczną w korytarzu piwnicznym budynku Hanowskiego 14;
- wykonano remont trzech pokoi biurowych w budynku administracji osiedla;
- dokonano naprawy posadzek na podestach i schodach wejściowych przed klatkami budynków
przy ul. Leyka 10 kl. II, Boenigka 26 kl. II, Wiecherta 4 kl. I i II, Burskiego 13;
- wykonano i zamontowano kraty w korytarzu piwnicznym w budynku przy ul. Jaroszyka 24,
Jarocka 49;
- na bieżąco w sezonie grzewczym usuwano zgłaszane przez lokatorów zapowietrzenia grzejników, wymianę nieprawnych zaworów termostatycznych, uszkodzonych odpowietrzników co;
- wykonywane są przeglądy węzłów i rozdzielaczy c.o. przed, w trakcie i po sezonie grzewczym;
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- wykonywane jest udrażnianie i płukanie instalacji sanitarnej łącznie z czyszczeniem studzienek rewizyjnych;
- co kwartał sprzątano daszki wiatrołapów i daszki nad wejściami do klatek schodowych oraz
daszki nad lokalami użytkowymi oczyszczając rynny i odpływy wody;
- na bieżąco zamalowywano różnego rodzaju graffiti na ścianach budynków oraz klatek schodowych i śmietników,
- usunięto awarię kabla oświetleniowego ulicznego w rejonie ul. Leyka i Hanowskiego;
- wydano 140 pisemnych decyzji dotyczących warunków wymiany grzejników w mieszkaniach,
- wystawiono 633 faktur za: usługi płatne wykonane przez zespół konserwatorów na rzecz
członków spółdzielni, obciążeń za wodę firm wykonujących usługi sprzątania klatek schodowych, za zarządzanie i korzystanie innych podmiotów z nieruchomości należących do spółdzielni;
- na bieżąco przekazywano zgłoszenia o awarii instalacji domofonowej;
- zamontowano 227,5 mb odstraszaczy na gołębie;
- wykonano osiatkowania kominów przed dostępem ptaków;
- wykonywano częściową naprawę zapadniętych chodników, jezdni, opasek wokół budynków;
- co kwartał pracownicy zespołu konserwatorów zbierają kartki ze stanami wodomierzy mieszkaniowych;
Nadzór
W 2015 r. inspektorzy prowadzili stały nadzór nad realizacją umów na roboty wykonywane w
drodze przetargów zgodnie z planem remontów. W pierwszym kwartale 2015 roku kontynuowane
były roboty budowlane związane z ułożeniem terakoty w korytarzach piwniczych i wymianie drzwi
do korytarzy piwnicznych w budynkach przy ul. Boenigka 24A, wykonanie nowych nasadzeń oraz
rekultywacją trawników w rejonie budynków Boenigka 13, 15, 17, 16, Hanowskiego 12, 14 i Herdera 2 na podstawie umów zawartych w 2014 roku.
Inspektorzy nadzorowali:
- wykonanie ogrodzeń 13 placów zabaw w rejonie budynków przy ul. Boenigka 16,18, 54, Leyka 5
–Hanowskiego 1,3, Leyka 9-15, Leyka 2-6, Wiecherta 1-Herdera 1, Wiecherta 29, 31, 35, Herdera 7-11, 14-18, Kanta 26-38, 22A-22B; ogrodzenia do boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Burskiego 10-12 oraz zdemontowano stare ogrodzenie po kortach- wykonywała jedna firma;
- uzupełnienie i wymiana urządzeń zabawowych na 15 placach zabaw przy ul. Boenigka 16-18,
24A-26, 32, 54, Leyka 5-Hanowskiego 1,3, Leyka 9-15, Jaroszyka 22-Leyka 19, Leyka 2-6, Wiecherta 29-31, Wiecherta 3-7, Herdera 7-11, 14-18, Kanta 48, Mroza 22-26, Janowicz 3- wykonywały trzy firmy;
- malowanie 27 szt. klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej na klatkach oraz 5 klatek bez stolarki - wykonywało 6 firm w budynkach przy ul. Wiecherta 20, Herdera 21, 24, Kanta 1, 30, 48, Mroza 8, 22, 33, Piotrowskiego 11 i Wilczyńskiego 17A;
- ułożenie terakoty na schodach i podestach klatek schodowych w 37 klatkach w budynkach przy
ul. Boenigka 6, Burskiego 18, 2, 8, 32, Leyka 1, 2, 15, 14, 16, 32, Pieczewska 6, Wiecherta 31
Herdera 9, 14, Kanta 38, Mroza 29 – wykonywały 2 firmy;
- wykonano remont posadzek korytarzy piwnicznych na powierzchni 1623,2 m 2 układając terakotę
wraz z wymianą 141 szt. drzwi głównych prowadzących z klatek do piwnic w budynkach przy ul.
Boenigka 46, 48, 50, 52, 54, Burskiego 20, 22, Malewskiego 1, 3, 5, 7, 9, Jaroszyka 1,10, 12,16,
18, 20, Hanowskiego 7, 12, 14, Leyka 8, 10, 12, Wiecherta 25, 27, Kanta 42, 44, Janowicza 26 –
wykonywały cztery firmy;
- wykonanie remontu 31 balkonów i loggii – wykonywały 3 firmy;
- przełożenie istniejących chodników oraz ułożenie nowych chodników na kostkę polbruk w rejonie budynków przy ul. Boenigka 1, 1A, 3, 22A, 28, 30, Wiecherta 29-31, 35, Herdera 4, 14-16,
Kanta 28-30, 52-56, Jaroszyka 3; ułożenie nowych chodników w rejonie ul. Boenigka 36-40, 54,
Herdera 14-16, Kanta 7, wykonanie zatok parkingowych ul. Boenigka 54, i 16 oraz wykonanie
miejsc pod kontenery do segregacji odpadów w rejonach budynków ul. Boenigka 2—6, 24A-26,
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32, Burskiego 32, Leyka 14-16, 26, Wiecherta 23, Herdera 2, Herdera 26, Janowicza 2 –
wykonywało pięć firm;
- docieplenie pawilonów przy ul. Boenigka 24C, 12A, 6A, 40A, Leyka 7, Kanta 24, 46 - wykonywały trzy firmy;
- remont 8 osłon śmietnikowych – wykonywały trzy firmy;
- wykonano 116 m² powierzchni utwardzonej pod kontenery do segregacji odpadów;
- wymieniono 14 szt. stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Boenigka
46, 48, 50, 52, Wiecherta 19, 20, Piotrowskiego 11, oraz w lokalach użytkowych ul. Wiecherta 33
i Burskiego 18 – wykonywały 2 firmy;
- wymianę zaworów podpionowych instalacji ciepłej wody w budynkach przy ul. Burskiego 20, 22,
Hanowskiego 1, 3, 2, 4 6, 8, Leyka 5, 9, 11, 13, 15, 6, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, Wiecherta 1, 7, 2, 4, 6, 11, 13, 16, 18, 20, 29, 31, 35, Herdera 1, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, Kanta 7, 28, 30,
Mroza 22, 24, 26, 28, 32, 34, Janowicza 19, 21;
- wykonanie wymiany armatury sterującej węzłami cieplnymi w budynkach przy ul. Piotrowskiego
11A, 13, 15;
- wykonano zmianę systemu zasilania w ciepło i ciepłą wodę w budynkach przy ul. Janowicza 19,
21 i Mroza 32, 34;
- wykonanie nasadzeń w rejonach budynków przy ul. Boenigka 36-40, 42-44, . Burskiego 18, Hanowskiego 7, Leyka 2, 4, 6, Wiecherta 7, 19, 25, Herdera 8, 14, 16, Kanta 12 – wykonywały dwie
firmy;
- wykonano wymianę kaset domofonowych w budynkach Wiecherta 1, 35, Piotrowskiego 11, Malewskiego 18;
- wykonanie przeglądów instalacji gazowej i wentylacji rocznych i pięcioletnich w tym instalacji
gazowej, wentylacji oraz elektrycznych w obiektach należących do spółdzielni jak i będących w
zarządzaniu.
Prowadzono również nadzór nad robotami w systemie zleconym:
- wymiana przykanalika kanalizacji sanitarnej przy budynku Boenigka 40;
- wykonanie dokumentacji technicznej na drenaż odwadniający budynek ul. Boenigka 8;
- wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie zatok parkingowych przy ul. Boenigka 54 i
16;
- wykonanie opaski betonowej wokół budynku Piotrowskiego 11;
- wykonanie map do celów projektowych na poszerzenie schodów zewnętrznych do budynku Jaroszyka 22 wraz z dokumentacją budowlaną oraz wykonanie przebudowy schodów;
- wymiana bramy garażowej do garażu wielostanowiskowego Mroza 8;
- wykonanie remontu wejść do budynku Kanta 22 A;
- wykonanie remontu śmietnika po pożarze przy ul. Kanta 40B;
- wykonanie rozbiórki placu zabaw przy ul. Boenigka 54;
- wykonanie drenażu odwadniającego plac zabaw przy ul. Wiecherta 2, 4, 6, 8 wraz z dokumentacja
techniczną;
- naprawa karuzeli czteroramiennej na placu zabaw przy ul. Kanta 40, 40B;
- wykonanie zamknięcia dylatacji budynku, docieplenie narożnika budynków Janowicza 2 i 4 oraz
docieplenie prawego szczytu budynku Wilczyńskiego 17A;
- wymiana witryn w pawilonach usługowych Hanowskiego 10, Wiecherta 33 i Burskiego 18;
- wykonanie docieplenia narożnika ściany zewnętrznej w obrębie mieszkania 18 przy ul. Piotrowskiego 11;
- wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej w sąsiedztwie Leyka 3;
- remont wejść do pawilonu usługowego Wiecherta 33;
- montaż wycieraczek w wiatrołapach budynków Leyka 4 i Jaroszyka 20;
- przełożenie sięgaczy do budynków Kanta 28-30 na kostkę polbruk;
- dokonywano przeglądu mieszkań w związku z interwencjami lokatorów dotyczącymi m.in. zacieków, zawilgoceń, nieprawidłowej wentylacji, remontów;
- przygotowywano dane do planu remontów na rok 2015;
- prowadzono przeglądy gwarancyjne robót prowadzonych przez firmy zewnętrzne;
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- prowadzono na bieżąco ewidencję robót remontowych w książkach obiektów budowlanych.
Pracownicy administracji przygotowywali i uczestniczyli w pracach komisji przetargowych dotyczących między innymi: prac objętych planem remontów, sprzedażą mieszkań, lokali użytkowych
pod najem zgodnie z decyzjami Zarządu.
X. Działalność Osiedlowego Domu Kultury SM „Jaroty”
Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w skład którego wchodzą Kluby Kultury: - „Na Górce” ul. Wańkowicza 9, - „Akant” ul. Kanta 11 adresuje swoją działalność
edukacyjną i kulturalną do mieszkańców osiedli. Postawione przed nim cele i zadania realizuje
zgodnie ze Statutem Spółdzielni i zapotrzebowaniem społecznym mieszkańców. Działalność ODK
pisuje się na trwale w mapę kulturalną miasta.
Koła zainteresowań działające w Klubach Kultury:
Plastyka
- Pracownie plastyczne Klub „Na Górce”:
- grupa malarska dzieci 6 lat
- grupa malarska dzieci 7 – 9 lat
- grupa malarska – dzieci starsze 10-13 lat
- młodzieżowa grupa malarska
- trzy grupy malarskie dorosłych
- Galerie:
- „Galeria Korytarzowa Klubu „Na Górce”
- „Galeria Korytarzowa” Klubu „Akant”
- „Rękodzieło”:
- Klub „Na Górce”
- Klub „Akant”
Taniec
- Klub Tańca Towarzyskiego „MUZA”
- sekcja dziecięca i młodzieżowa Klub „Akant”
- sekcja młodzieżowa Klub „Na Górce”
- Balet klasyczny dla dziewczynek
- Klub „Akant” – 2 grupy
- Klub „Na Górce” – 2 grupy
-Studio Tańca „VENA”, Klub „Akant”
- Studio Tańca „FOCUS”, Klub „Akant”
- Hip hop, Klub „Akant”, Klub „Na Górce”
- Zumba
- grupa dziecięca Klub „Akant”
- grupy dorosłe Klub „Akant” , Klub „Na Górce”
- Kids dance, Klub „Na Górce”
- Tango argentyńskie
- grupa dorosłych Klub „Na Górce”
- Nauka tańca towarzyskiego dla dorosłych
Studio Tańca „FOCUS” Klub „Akant”
Muzyka
- Pianino
- nauka gry na instrumencie Klub „Na Górce”
- Gitara
- nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej
Klub „Na Górce”, Klub „Akant”
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- Keybord
- Nauka gry na instrumencie Klub „Akant”
- Studio Wokalne „SUKCES”
- próby zespołu Klub „Akant”
Sport
- Aerobik
- zajęcia Klub „Na Górce”, Klub „Akant”
- Fitnes
- zajęcia Klub „Na Górce”
- Klub Rekreacji Ruchowej, Klub „Akant”
- Joga
- Klub „Na Górce”, Klub „Akant”
- Gimnastyka dla seniorów
- zajęcia gimnastyczne 60+ Klub „Na Górce”
- Capoeira
- dla dzieci Klub „Na Górce”
-„Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego”
- Klub „Akant”
Język angielski
- nauka dla dzieci w wieku 3-4 lata, 5-6 lat, klasy V i VI Klub „Na Górce”
- nauka dla dorosłych Klub „Na Górce”
Inne:
- Kluby Seniora
- Klub „Na Górce”, Klub „Akant”
- Regionalne Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Filatelistów, Klub „Na Górce”
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Klub „Na Górce”
- Kluby Malucha
- Klub „Akancik” dla dzieci 1,5 – 3 lat, Klub „Akant”
- Zajęcia umuzykalniając dla najmłodszych od 6 miesięcy do 2 lat, Klub „Akant”
- Klub „Malucha” dla dzieci od 1,5 – 3 lat, Klub „Na Górce”
Imprezy cykliczne:
„Dyktando 2015-konkurs ortograficzny dla dzieci kl. V, VI i gimnazjum,
Klub „Akant”
„Turniej Jednego Wiersza” – XVIII edycja, konkurs dla dzieci, młodzieży szkół podstawowych,
gimnazjów i średnich, Klub „Na Górce”, Rada Osiedla „Nagórki”
Konkurs Poetycki „Piękne słowa” wspólnie z Filologią Polską UWM
dla uczniów szkół podstawowych Klas IV – VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Klub „Na Górce”
Turniej taneczny „Mikołajkowy przegląd tańca” – prezentacja umiejętności tanecznych
Klub „Akant”
Międzyszkolny Turniej Wiedzy „I Ty możesz zostać omnibusem”
dla dzieci szkół podstawowych klas I-III, Klub „Akant”
„Przedszkolaki mają głos” – turniej przedszkoli, Klub „Akant”
„Z bajką przez życie” – Klub „Akant”
„Bal Karnawałowy” wspólnie z Radą Osiedla „Nagórki”, Klub „Akant”
„Walentynkowy Bal Karnawałowy”- organizowany z inicjatywy Rady Osiedla „Pieczewo” w
Klubie „Akant”
„Bal Andrzejkowy dla dorosłych” organizowany z inicjatywy Rady Osiedla „Nagórki” w Klubie „Akant”
„Bal Sylwestrowy” - Klub „Akant”
„Pieczewskie Biesiady” – program artystyczny, Klub „Akant”, Klub „Na Górce”
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„Rękodzieło” – Ikony - prezentacja prac, Klub „Na Górce”
„Ciasto z Blachy” – konkurs kulinarny, Klub „Na Górce”
Grupa Malarska Dorosłych – wystawy plastyczne w „Galerii Korytarzowej”, Klub „Na Górce”
Konkursy plastyczne dla uczniów ze szkół podstawowych
Warsztaty malarskie dla artystów amatorów skupionych w grupach twórczych Klubu „Na Górce”
„Serce Jarot”, Klub „Akant” , impreza organizowana przez Radę Osiedla „Jaroty”
„Akcja Zima”
bezpłatne półzimowiska dla dzieci w wieku 7-12 lat, po 2 turnusy jednotygodniowe
w Klubie „Na Górce” ,Klubie „Akant”
(według oddzielnego programu)
„Akcja Lato”
bezpłatne półkolonie dla dzieci w wieku 7 – 12 lat, po 4 turnusy dwutygodniowe w Klubie „Na
Górce” i Klubie „Akant”
(według oddzielnego programu)
Imprezy otwarte:
- „ Bal andrzejkowy” dla dzieci” Klub „Akant”
- Wystawy plastyczne w „Galerii Korytarzowej” Klubu „Na Górce, Klubu „Akant”
- „Szukamy Wiosny”
- „Wspomnienie z wakacji”
- „Rejs życia” - podróżnika Jerzego Krasowskiego” – wystawa fotograficzna
- „Impresje warmińskie - motywy kwiatowe”
- „ Serduszka Walentynkowe”
- Tematyczne ekspozycje prac dziecięcych
- „Dzień Kobiet” w Klubach Seniora
- Klub „Na Górce” wspólnie z Radą Osiedla „Nagórki”,
- Klub „Akant” wspólnie z Radą Osiedla „Pieczewo”
- „Przywitanie Wiosny” – zabawa dla dzieci w Klubie „Akant”, Klub „Na Górce”
-„Życzenia dla Mamy i Taty” – Klub „Akant”
- Festyny Osiedlowe – „Osiedlisko kultury”
organizowane przez Rady Osiedla SM „Jaroty”
- program artystyczny – Klub „Akant”, Klub „Na Górce”
- „Dzień Dziecka” – zabawa z wodzirejem, Klub „Akant”
- Święto ulicy Wilczyńskiego –Rada Osiedla „Jaroty”
- program artystyczny, Klub „Na Górce”, Klub „Akant”
- „Swięto duszków”– hallowinowa zabawa i konkurs na najciekawszy strój wykonany przez dzieci,
Klub „Akant”
- Rzeźba z dyni – wariacje hallowinowe, Klub „Na Górce
- „Pokaz iluzji” impreza andrzejkowa dla dzieci, Klub „Na Górce”, Rada Osiedla „Nagórki”
- „Bal Andrzejkowy dla dzieci”, zabawa z wodzirejem, Klub „Akant”
- „Mikołajki” – zabawa dla dzieci Klub „Na Górce”, Rada Osiedla „Nagórki”
- „Mikołajki” – zabawa dla dzieci z wodzirejem, Klub „Akant”
- Choinka dla dzieci – organizowana przez Radę Osiedla „Jaroty”
- „Spotkanie opłatkowo – wigilijne” w Klubach Seniora
- Klub ”Na Górce” wspólnie z Radą Osiedla „Nagórki”
- Klub „Akant”
- Pokazy kulinarne
- „Zimny bufet – spotkanie towarzyskie” – Klub „Na Górce”
- „Potrawy świąteczne” – Klub „Akant”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

