Sprawozdanie z działalności SM „Jaroty”
w Olsztynie za 2016 rok
I Informacje ogólne
W roku 2016 Zarząd Spółdzielni działał w niezmienionym składzie obejmującym następujące osoby: dr Roman Przedwojski prezes Zarządu, inż. Piotr Wałecki - wiceprezes Zarządu ds. technicznych, mgr Jolanta Piechocka - 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
Liczba lokali
W tym należących do:
Rodzaj lokalu
w zasobach
Spółdzielni
nieczłonków członków
12.379
3.804
8.575
MIESZKANIA
Odrębna własność
6.052
1.313
4.739
Własnościowe
5.912
2.395
3.517
Lokatorskie
314
0
314
Najem
50
45
5
Bez tytułu
51
51
0
prawnego
240
30
210
GARAŻE
Odrębna własność
125
13
112
Własnościowe
115
17
98
350
34
81
LOKALE
UŻYTKOWE
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48
9
39
Własnościowe
67
25
42
Najem
235
-

Poszczególne typy własności lokali prezentuje powyższa tabela, z której wynika, że 8.866 lokali należy do członków Spółdzielni.
Ogółem na 31.12.2016 r. Spółdzielnia liczyła 9.117 członków. W tej liczbie znajdują się
również członkowie posiadający więcej niż jedno mieszkanie (520), współmałżonkowie będący członkami (463) oraz 42 osoby
posiadające lokale wyłącznie we Wspólnotach Mieszkaniowych, które nie zrezygnowały z członkostwa.
Członków Spółdzielni nie posiadających lokalu w zasobach Spółdzielni na 31.12.2016 roku było 205 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 31.12.2016 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:
- 12.379 mieszkań o pow. użytkowej 671.713,33 m2,
- 350 lokali użytkowych o pow. 39.455,37 m2,
- 240 garaży o pow. użytkowej 3.827,33 m2.
Powierzchnia lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni wynosiła 4.703 m 2.
Ogółem powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na koniec 2016 r. wynosiła 719.699,03 m2.
Na dzień 31.12.2016 r. w mieszkaniach zameldowanych było 25.756 osób. W stosunku

do roku poprzedniego liczba ta uległa zmniejszeniu o 417 osób.
Według stanu na dzień 31.12 2016 r. Spółdzielnia posiadała 84,68 ha gruntów, z czego:
- 34,10 ha stanowią grunty, do których przysługuje prawo własności,
- 50,58 ha stanowią grunty w wieczystym użytkowaniu.
Spółdzielnia sprawuje również zarząd powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w
odniesieniu do 33,70 ha gruntów, do których prawo własności w częściach ułamkowych nieruchomości należy do mieszkańców
posiadających odrębną własność.
2. Wyniki finansowe działalności gospodarczej Spółdzielni za 2016 r. (bilans sporządzony na 31.12.2016 r.)
Wynik finansowy działalności gospodarczej w podziale na poszczególne rodzaje działalności Spółdzielni za rok 2016 prezentuje
poniższa tabela:
Wyszczególnienie

Przychody
33.872.087

35.057.657

- 1.185.570

- osiedle Nagórki

10.331.236

10.819.900

- 488.664

- osiedle Jaroty

16.377.318

16.643.275

- 265.957

7.163.533

7.594.482

- 430.949

469.520

464.833

+ 4.687

43.144

33.607

+ 9.537

379.252

393.002

- 13.750

47.124

38.224

+ 8.900

Razem gospodarka zasobami mieszkaniowymi

34.341.607

35.522.490

- 1.180.883

Energia cieplna – lokale mieszkalne

20.158.716

20.223.899

- 65.183

753.328

995.449

- 242.121

4.799.377

3.685.116

+ 1.114.261

- osiedle Jaroty
- osiedle Pieczewo

2.711.770
1.489.808
597.799

1.817.269
1.375.794
492.053

+ 894.501
+ 114.014
+ 105.746

Dzierżawa terenów

463.155

191.381

+ 271.774

36.401

39.916

- 3.515

917

1.427

- 510

13.665

4.389

+ 9.276

Pozostałe przychody i pożytki

115

-

+ 115

Przychody i koszty finansowe

1.228.674

30

+ 1.228.644

900.931

1.121.298

- 220.367

-

557.402

- 557.402

47.059

-

+ 47.059

699.809

699.735

+ 74

8.190.103

6.300.694

1.889.409

Ekspl. lok. użytk. własn. i stanowiące odrębną własność
- osiedle Nagórki
- osiedle Jaroty
- osiedle Pieczewo

II

Wynik

Eksploatacja lokali mieszkalnych

- osiedle Pieczewo

I

Koszty

Działalność kulturalno-oświatowa

Eksploatacja lokali użytkowych w najmie
- osiedle Nagórki

Sprzedaż usług wykonawstwa własnego
III Sprzedaż pozostałych usług
Przychody z zarządu nieruch. wspóln.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Podatek dochodowy
Pożytki z nieruchomości wspólnych
Energia cieplna – lokale użytkowe
IV Razem działalność gospodarcza

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 31.12.2016 r. Wynik ten określany jako wynik z
gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniósł ogółem (-) 1.180.883 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 2016 r. zwiększają koszty lub przychody tych
nieruchomości w roku 2017 i zostały uwzględnione w stawkach eksploatacyjnych zatwierdzonych już przez Radę Nadzorczą, które będą
obowiązywały od 1.07.2017 r.;
- działalności kulturalno-oświatowej. Ujemny wynik za 2016 r. w wysokości 242.121 zł jest konsekwencją utrzymania stawki opłaty na
pokrycie kosztów tej działalności z roku poprzedniego oraz systematycznego zmniejszania się powierzchni lokali należącej do członków
(w 2016 r. o 8.521,14 m2 w porównaniu do stanu na 31.12.2015 r.) i w związku z tym zmniejszeniem wpływów na pokrycie kosztów
działalności kulturalno-oświatowej. Na koniec 2016 r. wystąpił niedobór w wysokości 242.121 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki
bilansowej wygospodarowanej w 2016 r.;
- energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych;
Niedobór przychodów (wniesionych zaliczek) na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej wyniósł (-) 65.183 zł.
Ujemne saldo jest konsekwencją różnych terminów rozliczenia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania dla poszczególnych
nieruchomości. Nadwyżka kosztów ponad wniesione zaliczki podlega rozliczeniu z użytkownikami lokali zgodnie z zasadami
określonymi w regulaminie rozliczeń kosztów ciepła dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody
uchwalonym przez Radę Nadzorczą;
- pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni (tj. z tytułu wynajmowania lokali użytkowych, dzierżawy
terenów, z zarządzania obcymi zasobami, sprzedaży pozostałych usług i energii cieplnej dla lokali użytkowych) oraz na pozost ałych
przychodach operacyjnych i finansowych Spółdzielni.
Ogółem kwota pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni po skorygowaniu o należny podatek
dochodowy wyniosła 1.889.409 zł, a o jej przeznaczeniu zadecyduje Walne Zgromadzenie.
IV Gospodarka remontowa w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r.
Gospodarkę środkami funduszu remontowego w 2016 r. prezentuje poniższa tabela.
Wyszczególnienie
I. Środki funduszu remontowego
z roku ubiegłego
w tym:
- na nieruchom. bud. mieszk.
- na mieniu Spółdzielni
II. Dochody tworzące fundusz
z tego:

Nagórki

Jaroty

Pieczewo

Razem Spółdzielnia

450.097,02

8.797.722,14

3.658.434,82

12.906.253,98

- 3.062.143,05
3.512.240,07
2.856.182,99

4.999.762,92
3.797.959,22
4.191.368,28

1.557.031,91
2.101.402,91
1.895.515,07

3.494.651,78
9.411.602,20
8.943.066,34

2.509.837,16

3.817.143,24

1.785.875,52

8.112.855,92

2.274.174,70

3.421.475,44

1.607.287,90

7.302.938,04

235.662,46

395.667,80

178.587,62

809.917,88

346.345,83

364.384,01

109.639,55

820.369,39

- na pokrycie koszt. rem. nieruch.

329.063,92

343.430,81

104.676,11

777.170,84

- na pokr. koszt. rem. mienia Sp-ni

17.281,91

20.953,20

4.963,44

43.198,55

2.587.824,80

9.841,03
3.760.652,25

3.017.384,71

9.841,03
9.365.861,76

265.137,03
1.137.686,02
43.239,96
68.960,38
10.514,20
11.916,40
4.000,00
2.839,00
38.744,00
196.084,29
59.643,41
694,50
154.001,88
240.025,23
1.993,05

176.722,80
1.313.841,50
42.919,32
43.990,00
2.525,19
108.315,29
42.570,30
2.245,90
83.350,34
9.718,41
203.473,93
505.015,15
288.747,84
157.394,00

160.663,01
340.300,00
25.500,00
97.654,34
621,95
324.261,07
79.581,74
39.726,54
1.272.589,42
1.296,00
228.966,00
6.600,00

602.522,84
2.791.827,52
86.159,28
138.450,38
13.039,39
217.886,03
46.570,30
5.706,85
446.355,41
285.384,44
302.843,88
1.778.299,07
155.297,88
757.739,07
165.987,05

1. Odpisy obciążaj. lokale mieszkalne
w tym:
- na pokrycie koszt. remont. nieruch.
- na pokrycie koszt. rem. mienia Sp-ni
2. Odpisy obciążające lokale użytkowe
w tym:

3. pozostałe wpływy
III. Koszty ogółem
w tym:
1) docieplenie budynków
2) remont klatek schodowych
3) wymiana drzwi wejść. do bud.
4) remont tarasów i balkonów
5) remont armatury steruj. węzł. kompak.
6) remont stolarki okiennej
7) remont ulic
8) legaliz. ciepłom. i wym. ukł.
9) remont kanaliz. sanit. i wodociąg.
10) roboty elektryczne
11) zagospodarow. teren. zielonych
12) modern. zasil. bud. w ciepło
13) remont dźwigów
14) uzupełnienie urządz. na pl. zabaw
15) remont osłon śmietnikowych

16) wykonanie schodów
17) wymiana kaset domofonowych
18) remonty dachów
19) montaż liczników ciepła
20) izol. ścian piwnic z drenażem opask
21) przełoż. istniej. chodników
22) wykonanie zatok postojowych
23) wykonanie nowych chodników
24) pozostałe remonty
Saldo śr. fund. rem. na 31.12.2016 r.

29.977,20
22.356,00
300.012,25
718.455,21

19.889,56
36.579,02
993,60
5.734,26
130.489,27
140.924,84
164.252,00
280.959,73
9.228.438,17

1.865,91
329.265,97
40.166,36
18.545,00
49.781,40
2.536.565,18

49.866,76
58.935,02
993,60
7.600,17
130.489,27
470.190,81
204.418,36
18.545,00
630.753,38
12.483.458,56

Przy planowaniu robót remontowych w poszczególnych nieruchomościach na 2016 r. uwzględniono stan środków funduszu
remontowego na 31.12.2015 r. oraz planowane naliczenia odpisu na fundusz remontowy w 2016 r. Ogólnie przyjęto zasadę planowania
robót w nieruchomościach, w których zrównoważenie wpływów i wydatków z funduszu remontowego nastąpi do końca 2017 r.
W związku z powyższym saldo środków funduszu remontowego na koniec każdego roku powinno być dodatnie i będzie przede
wszystkim sumą środków zgromadzonych na poszczególnych nieruchomościach na wykonanie planowanych w następnych okresach robót
remontowych.
Na realizację robót remontowych w 2016 r. wydatkowano łącznie 9.365.861,76 zł, z czego 6.351.603,50 zł na remonty w
nieruchomościach budynkowych mieszkalnych oraz 3.014.258,26 zł na remonty na mieniu Spółdzielni.
Wydatki ogółem na remonty w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych w poszczególnych osiedlach wyniosły:
- osiedle Nagórki - 1.656.695,06 zł;
- osiedle Jaroty
- 2.631.660,76 zł;
- osiedle Pieczewo - 2.063.247,68 zł.
Wydatki na remonty na mieniu Spółdzielni w poszczególnych osiedlach wyniosły:
- osiedle Nagórki - 931.129,74 zł;
- osiedle Jaroty
- 1.128.991,49 zł;
- osiedle Pieczewo - 954.137,03 zł.
Saldo funduszu remontowego na 31.12.2016 r. ogółem wyniosło 12.483.458,56 zł, z czego:
- osiedle Nagórki – 718.455,21 zł, w tym: (-) 2.441.515,33 zł w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych oraz (+) 3.159.970,54 zł na
mieniu Spółdzielni.
- osiedle Jaroty - 9.228.438,17 zł, w tym: (+) 5.891.436,91 zł w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych oraz (+) 3.337.001,26 zł
na mieniu Spółdzielni.
- osiedle Pieczewo – 2.536.565,18 zł, w tym: (+) 1.107.794,41 zł w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych oraz (+) 1.428.770,77
zł na mieniu Spółdzielni.
Utrzymujący się niedobór na osiedlu Nagórki w nieruchomościach budynkowych mieszkalnych wynika z zaangażowania środków na
realizację programów unijnych, niespłaconych kosztów dociepleń i zmiany systemu zasilania w ciepło.
Środki funduszu remontowego pozostałe na koniec 2016 r. zostaną wykorzystane na szeroki zakres robót zatwierdzony przez Radę
Nadzorczą do wykonania w 2017 r.
V Zaległości czynszowe
Saldo zaległości czynszowych na koniec 2016 r. wynosiło 4.841.626 zł i było o 453.298 zł niższe w porównaniu do początku roku.
Na ogólną liczbę 12.379 mieszkań zaległości czynszowe powyżej 1 miesiąca obciążały 807 lokali i było to o 72 lokale mniej niż w
roku poprzednim.
Wskaźnik zaległości czynszowych na koniec roku w stosunku do naliczonych w ciągu roku opłat czynszowych wyniósł 7,84 %
(na koniec 2015 r. wynosił 8,70 %) i jest to najniższy od wielu lat wskaźnik zaległości.
Porównanie stanu zaległości czynszowych za lata 2013-2016
Wyszczególnienie
2013
1. Liczba mieszkań w Spółdzielni
12.258
2. Liczba dłużników na 31 XII
5.398
w tym zalegających za ponad 1 m-c
921
3. % zadłużonych mieszkań ogółem
44,04 %
w tym zalegających za ponad 1 m-c
7,51 %
4. Naliczone opłaty czynszowe za rok
61.721.382
5. Kwota zaległości czynszowych
na 31 XII
5.733.228
6. % zaległości czynszowych
na 31 XII
9,29 %
7. Wzrost zaległości czynszowych w ciągu roku
x
8. % wzrostu zaległości czynszowych
x
9. Liczba dłużników zalegających
za ponad 12 miesięcy
220
-suma zadłużenia - zł
3.519.543

2014
12.258
5.919
852
48,28 %
6,95 %
60.920.316

2015
12.378
5.877
879
47,48 %
7,10 %
60.878.662

2016
12.379
5.877
807
46,89 %
6,52 %
61.725.233

5.261.051

5.294.924

4.841.626

8,64 %
x
x

8,70 %
+33.873
+0,06 %

7,84 %
x
x

203
3.156.532

201
3.163.180

185
2.869.400

Podana w poz. 5 tabeli kwota zaległości czynszowych obrazuje stan tych zaległości na 31.12.2016 r.
mieszkańców liczone narastająco, obejmujące również powstałe w latach poprzednich.
Na koniec 2016 r. struktura zaległości czynszowych przedstawiała się następująco:
- zadłużenie od 1 do 3 m-cy miały 5.422 rodziny na sumę 1.384.668 zł
- zadłużenie od 4 do 6 m-cy miało 118 rodzin na sumę
252.429 zł;
- zadłużenie od 7 do 12 m-cy miało 80 rodzin na sumę
335.129 zł;

i są to zadłużenia

- zadłużenie powyżej 12 m-cy miało 185 rodzin na sumę
2.869.400 zł.
Jak z powyższego zestawienia widać, 59,3 % ogólnej sumy zadłużeń czynszowych dotyczy 185 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 2013 była to kwota 3.519.543 zł, w 2014 r. - 3.156.532 zł, w 2015 r.- 3.163.180 zł). W
2016 r. nastąpił znaczny spadek sumy zadłużeń osób zalegających powyżej 12 m-cy (o 293.780 zł).
W ramach działań windykacyjnych w roku 2016 wysłano do dłużników 1.266 wezwań do zapłaty, skierowano 230 pozwów do
sądu i uzyskano 206 prawomocnych nakazów zapłaty.
W 2016 r. Spółdzielnia skierowała również do komorników 105 wniosków o egzekucję zadłużenia z prawa do lokalu. Uzyskano 1
wyrok eksmisyjny. W 2016 r. przeprowadzono ogółem 2 eksmisje.
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 przet argach lokali
dotychczas przez nich zajmowanych. Na koniec 2016 r. Spółdzielnia posiadała 38 niezrealizowanych jeszcze wyroków eksmisyjnych, z
czego w stosunku do 32 orzeczono prawo do lokalu socjalnego.
W roku 2016 od dłużników wyegzekwowano 423.785,79 zł odsetek za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu użytkowania lokali
mieszkalnych i garaży.
VI Przewidywany rozwój Spółdzielni w 2017 r.
W 2016 r. Spółdzielnia rozpoczęła budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Flisa, w których znajduje się 65 lokali
mieszkalnych i 36 garaży. Inwestycja w całości będzie finansowana ze środków własnych przyszłych użytkowników lokali.
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. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 19 października 2016 r. a zakończenie finansowe
realizacji ustalono na 30.11.2017 r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

