SPRAWOZDANIE
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie za 2013 rok
I.
Informacje ogólne
W roku 2013 Zarząd Spółdzielni działał w niezmienionym składzie i w jego skład wchodzili: dr Roman
Przedwojski - prezes Zarządu, inż. Piotr Wałecki - wiceprezes Zarządu ds. technicznych, mgr Jolanta Piechocka wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych. Funkcje kontrolne w Spółdzielni sprawuje 12-osobowa Rada Nadzorcza. W
okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 49 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,
decyzji
lub
zarządzeń.
W pozostałych sprawach zadania i funkcje Zarządu realizowane były przez poszczególnych jego członków w ramach
podziału pracy ustalonego w regulaminie 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 czynszowych,
- działalności inwestycyjnej.
II.

Stan organizacyjny Spółdzielni

L.p.

Rodzaj lokalu

I.
1.

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

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

Liczba
lokali
w zasobach
Spółdzielni
12.258

nie
członków
3.310

członków

5.723
6.048
372
46

983
2.216
1
41

4.740
3.832
371
5

69
205

69
28

0
177

116
89

16
12

100
77

119

34

85

47
72

7
27

40
45

W tym należących do:

8.948

Poszczególne typy własności lokali prezentuje powyższa tabela, z której wynika, że 9.210 lokali należy do członków
Spółdzielni.
Ogółem na 31.12.2013 r. Spółdzielnia liczyła 9.434 członków. W tej liczbie znajdują się również członkowie posiadający
więcej niż jedno mieszkanie (390), współmałżonkowie będący członkami (388) oraz 33 osoby posiadające lokale we
wspólnocie mieszkaniowej, które nie zrezygnowały z członkostwa.
Członków Spółdzielni nieposiadających lokalu w zasobach Spółdzielni na 31.12.2013 r. było 193 i były to głównie
osoby, które utraciły prawo do lokalu z różnych przyczyn i nie wypowiedziały członkostwa, członkowie przyjęci w związku
z budową oraz oczekujący i założyciele.

III. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
1. Zasoby mieszkaniowe
Na dzień 31.12.2013 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:
- 12.258 mieszkań o pow. użytkowej 666.274,69 m2,
- 355 lokali użytkowych o pow. 39.613,90 m2,
- 205 garaży o pow. użytkowej 3.295,71 m2.
Powierzchnia lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni wynosiła 4.703 m2.
Ogółem powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na koniec 2013 r. wynosiła
713.887,30 m2.
Na dzień 31.12.2013 r. w mieszkaniach zameldowanych było 27.090 osób. W stosunku
do roku poprzedniego liczba zmniejszyła się o 514 osób.
Według stanu na dzień 31.12 2013 r. Spółdzielnia posiadała 87,29 ha gruntów, z czego:
- 35,30 ha stanowią grunty własne,
- 51,99 ha stanowią grunty w wieczystym użytkowaniu.
Spółdzielnia sprawuje również zarząd powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w
odniesieniu do 29,08 ha gruntów, do których prawo własności w częściach ułamkowych nieruchomości należy do
mieszkańców posiadających odrębną własność.
2.
Wyniki finansowe działalności gospodarczej Spółdzielni za 2013 r.
(bilans sporządzony na 31.12.2013 r.)
Wynik finansowy działalności gospodarczej w podziale na poszczególne rodzaje działalności Spółdzielni za rok 2013
prezentuje poniższa tabela:
Wyszczególnienie

I

Przychody

Koszty

Eksploatacja lokali
mieszkalnych

36.753.390

37.071.260

- 317.870

- osiedle Nagórki

11.469.069

11.551.414

- 82.345

- osiedle Jaroty
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17.625.140

- 428.778
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+ 193.253
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+ 25.956
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Eksploatacja lokali
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+ 3.215.804
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W tabeli wykazany jest odrębnie wynik na lokalach mieszkalnych, lokalach użytkowych ze spółdzielczym
własnościowym prawem lub z odrębną własnością oraz na lokalach użytkowych wynajmowanych, które stanowią własność
SM „Jaroty”. Wyników tych nie sumuje się, bowiem z postanowień obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
z dnia 15.12 2000 r. wynika konieczność ustalenia wyników odrębnie z następujących tytułów:
- eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości na dzień 31.12.2013 r. Wynik ten określany jako wynik z
gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniósł ogółem (-) 291.914 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 2013 r. zwiększają koszty lub
przychody tych nieruchomości w roku 2014 i znalazły odbicie w stawkach eksploatacyjnych zatwierdzonych już przez
Radę Nadzorczą, które będą obowiązywały od 1.07.2014 r.;
- działalności kulturalno-oświatowej. Ujemny wynik za 2013 r. w wysokości 78.405 zł jest konsekwencją
systematycznego zmniejszania się powierzchni lokali należącej do członków (w 2013 r. o 8.374 m2 w porównaniu do
stanu na 31.12.2012 r.) i w związku z tym zmniejszeniem wpływów na pokrycie kosztów działalności kulturalnooświatowej. Niedobór zostanie pokryty z nadwyżki bilansowej wygospodarowanej w 2013 r.
- energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania. Nadwyżka przychodów (wniesionych zaliczek) na pokrycie
kosztów
zakupu
energii
cieplnej
wyniosła
ogółem
(+)
884.202
zł,
z czego 816.343 zł dotyczy lokali mieszkalnych, a 67.859 zł dotyczy lokali użytkowych. Dodatnie saldo jest konsekwencją
różnych terminów rozliczenia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania dla poszczególnych nieruchomości i
środki te podlegają rozliczeniu z użytkownikami lokali;
- pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni (tj. z tytułu wynajmowania lokali
użytkowych, dzierżawy terenów, z zarządzania obcymi zasobami, sprzedaży pozostałych usług) oraz na pozostałych
przychodach operacyjnych i finansowych Spółdzielni.
Ogółem kwota pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej wyniosła w 2013 r. 4.012.666 zł. Wynik
finansowy netto (skorygowany o należny podatek dochodowy i saldo zysków i strat nadzwyczajnych) wyniósł 3.189.924 zł,
a o jego przeznaczeniu zadecyduje Walne Zgromadzenie.
IV.

Gospodarka remontowa w okresie 1.01.-31.12.2013 r.

Gospodarkę środkami funduszu remontowego w 2013 r. prezentuje poniższa tabela.
Nagórki

Jaroty

Pieczewo

4.800.404,22

4.430.477,12

2.086.029,34

12.592.810,70
11.316.910,68

2.568.378,70

3.665.882,49

1.787.027,39

8.021.288,58

- na pokrycie koszt.rem.mienia sp-ni

235.717,32

388.191,46

178.545,33

802.454,11

2. Odpisy obciążające lokale użytkowe

341.952,36

374.483,17

120.456,62

836.892,15

Wyszczególnienie
I. Środki funduszu remontowego
z roku ubiegłego
II. Dochody tworzące fundusz
z tego:

Razem Sp-nia

1. Odpisy obciążaj. lokale mieszkalne
- na pokrycie koszt.remont.nieruch.

3. Pozostałe wpływy

-

1.920,-

-

1.920,-

4. Dotacje ze środków uninjnych

1.654.355,84

-

-

1.654.355,84

III. Koszty ogółem
z tego:
1) remont klatek schodowych
2) malowanie elewacji
3) remont dachów
4) remont armatury steruj.węzł.komp.
5) wymiana stolarki okiennej
6) wykonanie instalacji odgromowej
7) remont ulic
8) remont kanaliz. sanit. i wodoc.
9) wykonanie zatok postojowych
10) wymiana drzwi
11) roboty elektryczne
12) moderniz. zasil. bud. w ciepło
13) remonty dźwigów
14) uzupełn. urządz. na pl. zabaw
15) remont osłon chodnikow.
16) dociepl. bud. mieszk.
17) wymiana drzwi wejść. do bud.
18) remont tarasów i balkonów
19) przebudowa pionów energetyczn.
20) montaż liczników ciepła
21) wymiana układów pomiarow.
22) izolacja ścian piwnic z drenaż.op.
23) przełoż. istniejąc. chodników
24) zagospodarow. teren. zielon.
25) pozostałe remonty
26) roboty remont.dofinans. ze
środków unijnych
- remont klatek schodowych
- roboty elektryczne
- remont dźwigów
- moderniz. systemu zasilania w
ciepło i ciepłą wodę
- wymiana drzwi
Stan śr.fund.rem. na 31.12.2013 r.

8.377.106,94

3.500.174,26

3.523.573,90

15.400.855,10

1.363.382,12
3.000,189,19.452,62
53.273,03
12.179,95
216,205.903,42
7.872,99.650,60.150,63
606.429,51
5.994,6.509,23
729,98
312.736,83

2.296.224,80
4.556,08
59.138,43
36.221,61
41.451,79
21.521,92
3.580,7.188,35
1.201,16
201.465,67
130.217,38
70.645,82
16.494,67
227.810,40
3.444,4.852,74
1.234,19
81,41
140.113,22
45.287,16
187.343,46

3.029.247,3.621,20
3.320,14.998,87
160.109,21
24.501,75
12.481,34
133.514,17
1.188,5.250,70.800,11.183,38
681,63
52.677,35

6.688.853,92
3.000,8.366,28
81.911,05
104.493,51
12.179,95
216,407.464,42
29.493,92
103.230,91.840,73
620.112,01
5.994,341.489,07
132.135,36
70.645,82
21.744,67
298.610,40
3.444,16.036,12
1.234,19
81,41
140.113,22
45.968,79
552.757,64

3.119.417,48
342.321,15
1.723.680,-

-

-

3.119.417,48
342.321,15
1.723.680,-

343.391,99
90.628,-

-

-

343.391,99
90.628,8.508.866,28

Przy planowaniu robót remontowych w nieruchomościach na 2013 r. przyjęta została zasada zrównoważenia wpływów i
wydatków z funduszu remontowego, które nastąpi najdalej w I kwartale 2014 r. Wyjątkiem były roboty objęte
dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (planowane
koszty stanowią udział Spółdzielni 50% całkowitych kosztów robót) oraz przebudowa zasilania w wodę i ciepło budynków
zasilanych z hydroforni przy ul. Panasa 1A, której likwidacja jest niezależna od Spółdzielni. W związku z powyższym saldo
środków funduszu remontowego 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.
Stan środków funduszu remontowego na 31.12.2012 r. w wysokości ogółem 12.592.811 zł był konsekwencją
przesunięcia na 2013 r. znacznego zakresu robót remontowych, spowodowanego trudnościami z wyłonieniem wykonawców
robót. Sytuacja ta dotyczyła głównie osiedli Jaroty i Pieczewo, gdzie na 2013 r. przełożono remont 139 klatek schodowych
wraz z wymianą stolarki okiennej oraz ułożenie terakoty na biegach i podestach w 37 klatkach oraz tarketu w 6 klatkach
schodowych. Umowy na wykonanie tych robót zostały zawarte w 2012 r.
Na realizację robót remontowych w 2013 r. wydatkowano łącznie 15.400.855,10 zł , z czego 5.619.438,62 zł na
realizację projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Do końca 2013 r. na konto Spółdzielni
wpłynęły środki z dofinansowania w wysokości 1.654.355,84 zł.
Z robót ujętych w planie na 2013 r. przesunięto na 2014 r. termin realizacji malowania klatek schodowych w budynkach
przy ul. Orłowicza 18, Murzynowskiego 5, Barcza 14A, ułożenie terakoty w korytarzach piwnicznych wraz z wymianą
drzwi w zejściach do piwnic w budynkach przy ul. Boenigka 30, 34A, 34B, 36, 38, 42, 44, przełożenie chodników w rejonie
budynków przy ul. Boenigka 2, 4, 6, 10, 12, 18, wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Herdera 24 oraz ułożenie terakoty w
korytarzach piwnicznych wraz z wymianą drzwi w zejściach do piwnic Jeziołowicza 15, 20, 22, Żurawskiego 18,
Stramkowskiej 1.
Środki funduszu remontowego pozostałe na koniec 2013 r. zostaną więc wykorzystane na wyżej wymienione prace
remontowe przesunięte na 2014 r. oraz szeroki zakres robót zatwierdzony już przez Radę Nadzorczą do wykonania w 2014 r.
V.
Zaległości czynszowe
Saldo zaległości czynszowych na koniec 2013 r. wynosiło 5.733.228 zł i było o 585.157 zł niższe niż na początku roku.
Na ogólną liczbę 12.258 mieszkań zaległości czynszowe powyżej 1 miesiąca obciążały 921 osób i było to o 105 osób
mniej niż w roku poprzednim.
Wskaźnik zaległości czynszowych na koniec roku w stosunku do naliczonych w ciągu roku opłat czynszowych wyniósł
9,29% (na koniec 2012 r. wynosił 10,35%).
Porównanie stanu zaległości czynszowych za lata 2010-2013
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

2010 r.
12.080
6.678
773
55,3 %
6,4 %
64.808.549

2011 r.
12.079
6.283
880
52,02 %
7,3 %
63.409.312

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

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

6.197.169

6.224.543

6.318.385

5,733.228

9,71 %

9,8 %

10,35%

9,29%

- 397.722
- 6,03 %

+ 27.374
+ 0,44 %

+ 93.842
+ 0,15%

x
x

169

178

214

220

Podana w poz. 5 tabeli kwota zaległości czynszowych obrazuje stan tych zaległości na 31.12.2013 rok i są to zadłużenia
mieszkańców liczone narastająco, obejmujące również powstałe w latach poprzednich.
Na koniec 2013 r. struktura zaległości czynszowych przedstawiała się następująco:
- zadłużenie do 1 m-ca miało 4.477 rodzin na sumę 847.998 zł
- zadłużenie od 2 do 3 m-cy miały 404 rodziny na sumę 478.103 zł
- zadłużenie od 4 do 6 m-cy miały 194 rodziny na sumę 451.052 zł
- zadłużenie od 7 do 12 m-cy miały 103 rodziny na sumę 436.532 zł
- zadłużenie powyżej 12 m-cy miało 220 rodzin na sumę 3..519.543 zł
Jak z powyższego zestawienia widać, ponad 61% ogólnej sumy zadłużeń czynszowych dotyczy 220 dłużników
zalegających z zapłatą opłat za użytkowanie lokalu od ponad roku. Zintensyfikowane działania windykacyjne prowadzą do
stopniowego obniżania kwot zaległości ogółem, jednak wyegzekwowanie zaległości od osób zalegających powyżej 12 m-cy
stanowi problem, na który wpływ ma ogólna sytuacja na olsztyńskim rynku pracy i wysoka stopa bezrobocia.
W ramach działań windykacyjnych w roku 2013 wysłano do dłużników 940 wezwań do zapłaty, uzyskano 161
prawomocnych nakazów zapłaty. Do egzekucji komorniczej zostało skierowanych 85 nakazów zapłaty.
W 2013 r. Spółdzielnia skierowała również do komorników 8 wniosków o egzekucję zadłużenia z własnościowego
prawa do lokalu. Uzyskano 2 wyroki eksmisyjne. W 2013 r. przeprowadzono 5 eksmisji, z czego 2 do lokalu socjalnego i 3
do pomieszczenia tymczasowego.
Do działań windykacyjnych od kilku lat włączone są również Rady Osiedlowe, które zapraszają na rozmowy dłużników
posiadających zadłużenie nie przekraczające wymiaru 3-miesięcznych opłat.
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 2013 r. Spółdzielnia posiadała 46
niezrealizowanych jeszcze wyroków eksmisyjnych, z czego w stosunku do 33 orzeczono prawo do lokalu socjalnego.
W roku 2013 od dłużników wyegzekwowano 574.819,40 zł odsetek za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu
użytkowania lokali mieszkalnych i garaży.

VI. Przewidywany rozwój Spółdzielni w 2014 r.
W 2013 r. Spółdzielnia zasiedliła dwa budynki mieszkalne przy ul. Kanta 40A i 40B, w których znajduje się 100 lokali
mieszkalnych i 25 stanowisk garażowych.
Inwestycja była w całości finansowana ze środków własnych lokatorów. Większość z nich zawarła już akty notarialne
ustanawiające odrębną własność lokali, ale dopiero po ustanowieniu prawa odrębnej własności do wszystkich lokali
powstanie w tej nieruchomości z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa zarządzana w oparciu o przepisy ustawy o własności
lokali.
W listopadzie 2013 r. zostały uchwalone założenia organizacyjno-finansowe zadania inwestycyjnego obejmującego
budowę trzech budynków mieszkalnych przy ul. Flisa, w których będzie znajdowało się 120 lokali mieszkalnych i 36 garaży.
Sprzyjająca pogoda pozwoliła na rozpoczęcie robót ziemnych jeszcze w 2013 r. Planowany termin zakończenia robót i
przekazania budynków do eksploatacji – wrzesień 2015 r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”

