SPRAWOZDANIE
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
za 2012 rok

I. Informacje ogólne
W roku 2012 Zarząd Spółdzielni działał w niezmienionym składzie i w jego skład wchodzili:
dr Roman Przedwojski
inż. Piotr Wałecki
mgr Jolanta Piechocka

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

Funkcje kontrolne w Spółdzielni sprawuje 12-osobowa Rada Nadzorcza.
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 45 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
Walnych Zgromadzeń i Rady Nadzorczej oraz realizacji zadań określonych w rocznym planie gospodarczo-finansowym.
Zarząd koncentrował się w swojej bieżącej pracy na najważniejszych zadaniach organizacyjnogospodarczych, 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.
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II. Stan organizacyjny Spółdzielni
L.p.

Rodzaj lokalu

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

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

Ilość lokali
W tym należących do:
w zasobach
nieczłonków
członków
Spółdzielni
12.157
3.115
9.042
5.526
871
4.655
6.101
2.123
3.978
407
3
404
45
40
5
78
78
0
180
25
155
89
12
77
91
13
78
120
33
87
45
7
38
75
26
49

Poszczególne typy własności lokali prezentuje powyższa tabela, z której wynika, że 9.284 lokale
należą do członków Spółdzielni.
Ogółem na 31.12.2012 r. Spółdzielnia liczyła 9.614 członków. W tej liczbie znajdują się również
członkowie posiadający więcej niż jedno mieszkanie (352), współmałżonkowie będący członkami
(392) oraz 115 osób posiadających lokale we Wspólnotach Mieszkaniowych, które nie zrezygnowały z członkostwa.
Członków Spółdzielni nie posiadających lokalu w zasobach Spółdzielni na 31.12.2012 r. było 173
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 31.12.2012 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:
- 12.157 mieszkań o pow. użytkowej 661.726,43 m2,
- 355 lokale użytkowe o pow. 39.404,57 m2,
- 180 garaży o pow. użytkowej 2.841,43 m2.
Powierzchnia lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni wynosiła 4.703 m2. Ogółem
powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na koniec 2012 r. wynosiła 708.675,43 m2.
Na dzień 31.12.2012 r. w mieszkaniach zameldowane były 27.604 osoby. W stosunku do roku
poprzedniego liczba ta uległa zmniejszeniu o 668 osób.
Według stanu na dzień 31.12 2012 r. Spółdzielnia posiadała 60,11 ha gruntów, z czego:
- 8,08 ha stanowią grunty własne,
- 52,03 ha stanowią grunty w wieczystym użytkowaniu.
Spółdzielnia sprawuje również zarząd powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w odniesieniu do 28,61 ha gruntów, do których prawo własności w częściach ułamkowych nieruchomości należy do mieszkańców posiadających odrębną własność.
2. Wyniki finansowe działalności gospodarczej Spółdzielni za 2012 r. (bilans sporządzony na 31.12.2012 r.)
Wynik finansowy działalności gospodarczej w podziale na poszczególne rodzaj działalności
Spółdzielni za rok 2012 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 mieszkaniowymi
Energia cieplna
w tym:
II
- lokale mieszkalne
- lokale użytkowe
III Działalność kulturalno-oświatowa
Eksploatacja lokali użytkowych w najmie
I

- 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
IV Razem działalność gospodarcza
V Straty i zyski nadzwyczajne
VI Wynik finansowy netto ogółem

Koszty

Przychody

Wynik

36.500.432
11.447.560
17.312.796
7.740.076

35.444.568
11.180.151
16.512.121
7.752.296

- 1.055.864
- 267.409
- 800.675
+ 12.220

518.881

552.884

+ 34.003

80.946
361.516
76.419

76.880
399.630
76.374

- 4.066
+ 38.114
- 45

37.019.313

35.997.452

- 1.021.861

20.140.669

21.238.576

+1.097.907

19.385.552
755.117
834.741
3.276.466

20.366.208
872.368
787.522
3.840.178

+980.656
+117.251
- 47.219
+ 563.712

1.540.453
1.291.825
444.188
184.710
49.132
22.066
32.015
20
857.734
888.970
5.311.113
25.152
64.170.249

1.630.331
1.657.205
552.642
499.812
49.132
35.497
132.942
237.159
3.122.194
947.875
11.373
8.876.162
16.238
67.755.211

+ 89.878
+ 365.380
+ 108.454
+ 315.102
+ 13.431
+ 100.927
+ 237.159
+ 3.122.174
+ 90.141
- 888.970
+ 11.373
+ 3.565.049
- 8.914
+ 3.584.962

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 31.12.2012 r. Wynik ten określany jako wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniósł ogółem (-) 1.021.861 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 2012 r. zwiększają
koszty lub przychody tych nieruchomości w roku 2013 i znalazły odbicie w stawkach eksploatacyjnych zatwierdzonych już przez Radę Nadzorczą, które będą obowiązywały od 1.07.2013 r.;

4
- działalności kulturalno-oświatowej. Ujemny wynik za 2012 r. w wysokości 47.219 zł jest konsekwencją utrzymania stawki opłaty na pokrycie kosztów tej działalności z roku poprzedniego. W
związku z likwidacją w 2011 r. klubu przy ul. Leyka 17 nastąpiło obniżenie kosztów prowadzenia
tej działalności o 159.164,80 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak w wyniku systematycznego zmniejszania się powierzchni lokali należącej do członków ( w 2012 r. o 9.097,69 m2 w
porównaniu do stanu na 31.12.2011 r.) i w związku z tym zmniejszeniem wpływów na pokrycie
kosztów działalności kulturalno-oświatowej, na koniec 2012 r. wystąpił niedobór w wysokości
47.219 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki bilansowej wygospodarowanej w 2012 r.
- energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania. Nadwyżka przychodów (wniesionych zaliczek) na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej wyniosła ogółem (+) 1.097.907 zł,
z czego 980.656 zł dotyczy lokali mieszkalnych, a 117.251 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 2012 r. 4.445.105 zł. Wynik finansowy netto (skorygowany o należny podatek dochodowy) wyniósł 3.556.135 zł, a o jego przeznaczeniu zadecyduje Walne Zgromadzenie.

IV. Gospodarka remontowa w okresie 1.01.-31.12.2012 r.
Gospodarkę środkami funduszu remontowego w 2012 r. prezentuje poniższa tabela.
Wyszczególnienie
I. Środki funduszu remontowego
z roku ubiegłego
II. Dochody tworzące fundusz
z tego:
1. Odpisy obciążające lokale mieszkalne
- na pokrycie koszt.remont.nieruch.
- na pokrycie koszt.rem.mienia sp-ni

Nagórki

Jaroty

Pieczewo

Razem Sp-nia

3.686.457

4.952.689

2.377.134

11.714.462
11.016.280

2.946.401
235.414

4.151.370
382.623

2.073.500
178.588

9.171.271
796.625

2. Odpisy obciążające lokale użytkowe

339.494

418.098

125.046

882.638

3. Premia termomodernizacyjna

160.664

-

-

160.664

4.484
4.855.689

598
4.760.501

517.195

5.082
10.133.385

523.679
1.427.438
43.972
118.133
2.449
1.350
4.800
41.857
25.000
115.090

39.864
3.026.813
23.532
50.241
26.646
484.831
32.475
56.826
44.853
519.402

150.655
17.235
66.585
2.347
23.325
45.467

563.543
4.604.906
67.504
185.609
29.095
552.766
39.622
98.683
93.178
679.959

4. Zwrot poniesionych koszt. termom.
III. Koszty ogółem
z tego:
1) docieplenia budynków
2) remont klatek schodowych
3) wymiana drzwi wejśc. do budynk.
4) remont dachów
5) remont armatury steruj.węzł.komp.
6) remont tarasów i balkonów
7) wymiana stolarki okiennej
8) remont ulic
9) remont kanaliz. sanit. i wodoc.
10) przełożenie istniej. chodników
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11) wykonanie zatok postojowych
12) roboty elektryczne
13) zagospodarow. teren. zielonych
14) remont dźwigów
15) remont osłon śmietnikowych
16) wymiana układów pomiarowych
17) izol. ścian piwnic z drenażem opas.
18) uzupełn. urządz. na placach zabaw
19) wykonanie schodów
20) malowanie elewacji
21) wymiana instal. odgromowej
22) wykonanie nowych chodników
23) wymiana drzwi
24) moderniz. zasil. bud. w ciepło
25) pozostałe remonty
26) remonty wykon. w ramach
humanizacji blokowisk
- rem. klatek schodowych
- roboty elektryczne
- remont dźwigów
IV. Odsetki od kredytu na dociepl.
Stan śr.fund.rem. na 31.12.2012 r.

8.776
41.982
810
13.698
4.934
1.720
148
7.252
31.423
4.336
60.085
158.573

23.834
8.303
74.274
3.238
40.374
83.523
42.621
750
16.411
62.673
99.017

21.577
6.652
13.439
192
66.084
32.763
18.576
23.521
28.777

8.776
87.393
15.765
13.698
92.647
5.150
40.522
156.859
74.044
33.513
18.576
4.336
76.496
86.194
286.367

538.012
8.332
1.671.840
4.546

-

-

538.012
8.332
1.671.840
4.546
12.592.811

Przy planowaniu robót remontowych w nieruchomościach na 2012 r. przyjęta została zasada zrównoważenia wpływów i wydatków z funduszu remontowego, które nastąpi najdalej w I kwartale
2013 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
jest też konsekwencją przesunięcia na 2013 r. znacznego zakresu robót remontowych spowodowanego trudnościami z wyłonieniem wykonawców robót. Sytuacja ta dotyczy 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 osiedlu Nagórki odstąpiono w 2012 r. od wymiany drzwi do pomieszczeń w częściach wspólnych budynku Orłowicza
1, a w budynkach przy ul. Orłowicza 9, 15; Murzynowskiego 5, 6; Wańkowicza 20 realizację tego
zakresu przełożono do czasu wykonywania remontu klatek schodowych.
Środki funduszu remontowego pozostałe na koniec 2012 r. zostaną więc wykorzystane na wyżej
wymienione prace remontowe przesunięte na 2013 r. oraz szeroki zakres robót zatwierdzony już
przez Radę Nadzorczą do wykonania w 2013 r.

V. Zaległości czynszowe
Saldo zaległości czynszowych na koniec 2012 r. wynosiło 6.318.385 zł i było o 93.842 zł wyższe
niż na początku roku.
Na ogólną liczbę 12.157 mieszkań zaległości czynszowe powyżej 1 miesiąca obciążały 1.026
osób i było to o 146 osób więcej niż w roku poprzednim.
Wskaźnik zaległości czynszowych na koniec roku w stosunku do naliczonych w ciągu roku opłat
czynszowych wyniósł 10,35 % ( na koniec 2011 r. wyniósł 9,8 %). Jest to efekt zmniejszenia o
2.348.916 zł naliczonych w 2012 r. opłat czynszowych w porównaniu z 2011 r. przy jednoczesnym
wzroście kwoty zadłużenia.
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Porównanie stanu zaległości czynszowych za lata 2009-2012
Wyszczególnienie
2009
2010
1. Liczba mieszkań w Spółdzielni
12.081
12.080
2. Liczba dłużników na 31.XII
7.099
6.678
w tym zalegających za ponad 1 m-c
714
773
3. % zadłużonych mieszkań ogółem
58,8 %
55,3 %
w tym zalegających za ponad 1 m-c
5,9 %
6,4 %
4. Naliczone opłaty czynszowe za rok 61.024.256 64.808.549
5. Kwota zaległości czynszowych
na 31.XII.
6.594.891
6.197.169
6. % zaległości czynszowych
na 31.XII
10,81 %
9,71 %
7. Wzrost zaległości czynszowych
w ciągu roku
+ 39.511
- 397.722
8. % wzrostu zaległości czynszowych
+ 0,6 %
- 6,03 %
9. Liczba dłużników zalegających za
ponad 12 miesięcy
180
169

2011
2012
12.079
12.157
6.283
6.362
880
1.026
52,02 %
52,3%
7,3 %
8,4%
63.409.312 61.060.396
6.224.543

6.318.385

9,8 %

10,35%

+ 27.374
+ 0,44 %

+ 93.842
+ 0,15%

178

214

Podana w poz. 5 tabeli kwota zaległości czynszowych obrazuje stan tych zaległości na 31.12.2012
rok i są to zadłużenia mieszkańców liczone narastająco, obejmujące również powstałe w latach
poprzednich.
Na koniec 2012 r. struktura zaległości czynszowych przedstawiała się następująco:
- zadłużenie do 1 m-ca miało 5.336 rodzin na sumę
1.054.698 zł
- zadłużenie od 2 do 3 m-cy miało 455 rodzin na sumę
562.393 zł
- zadłużenie od 4 do 6 m-cy miało 218 rodzin na sumę
531.827 zł
- zadłużenie od 7 do 12 m-cy miało 139 rodzin na sumę
560.589 zł
- zadłużenie powyżej 12 m-cy miało 214 rodzin na sumę
3.608.878 zł
Jak z powyższego zestawienia widać, ponad 57 % ogólnej sumy zadłużeń czynszowych dotyczy
214 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 2010 była to kwota 3.209.710 zł, a na koniec 2011 r. - 3.138.644 zł). Wzrost
kwoty zadłużenia powyżej 12 m-cy w 2012 r. jest wynikiem przede wszystkim sytuacji na olsztyńskim rynku pracy i wzrostu stopy bezrobocia.
W ramach działań windykacyjnych w roku 2012 wysłano do dłużników 1.090 wezwań do zapłaty,
uzyskano 180 prawomocnych nakazów zapłaty. Do egzekucji komorniczej zostało skierowanych
99 nakazów zapłaty. W 2012 r. Spółdzielnia skierowała również do komorników 6 wniosków o
egzekucję zadłużenia z własnościowego prawa do lokalu. Uzyskano 3 wyroki eksmisyjne. W 2012
r. przeprowadzono 2 eksmisje, z czego 1 do lokalu socjalnego i 1 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 2012 r. Spółdzielnia posiadała 52 niezrealizowane jeszcze wyroki eksmisyjne, z czego w stosunku do 34 orzeczono prawo do lokalu socjalnego.
W roku 2012 od dłużników wyegzekwowano 485.901,42 zł odsetek za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i garaży.
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VI. Przewidywany rozwój Spółdzielni w 2013 r.
W grudniu 2012 r. Spółdzielnia zakończyła realizację budowy dwóch budynków mieszkalnych przy
ul. Kanta 40 A i B, w których znajduje się 100 lokali mieszkalnych i 25 stanowisk garażowych.
Zasiedlenie budynków rozpoczęło się w m-cu styczniu 2013 r.
Inwestycja była w całości finansowana ze środków własnych lokatorów i po zawarciu umów notarialnych ustanawiających prawo odrębnej własności wszystkich lokali, powstanie w tej nieruchomości z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa zarządzana w oparciu o przepisy ustawy o własności
lokali.
W fazie projektowej znajdują się 3 budynki mieszkalne przy ul. Flisa, jednak podjęcie decyzji o
rozpoczęciu procesu inwestycyjnego uzależnione jest od zapowiadanej zmiany przepisów ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych.
W 2013 r. będzie kontynuowana realizacja dwóch zadań objętych dofinansowaniem w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (planowane koszty
stanowią udział Spółdzielni w wysokości 50% całkowitych kosztów), tj:
a/ Humanizacja blokowisk w zakresie kompleksowej rewitalizacji obszaru, w ramach którego zostanie dokonana wymiana 12 szt. dźwigów osobowych w budynkach Orłowicza 29, 33, 35,
Wańkowicza 6, 18 i Barcza 3, kompleksowy remont 4 klatek schodowych w budynkach Orłowicza 29, 35 oraz wykonanie przyłączy wodociągowych i przygotowanie pomieszczeń dla węzłów
kompaktowych Murzynowskiego 22.
W 2012 r. rozpoczęto drugi etap tego zadania realizowany w oparciu o odrębną umowę zawartą
z Urzędem Marszałkowskim, w ramach którego wykonywane są:
- remont klatek schodowych w budynkach Barcza 3, 18, Orłowicza 33 oraz
Murzynowskiego 10,
- wymiana 4 szt. dźwigów osobowych w budynku Murzynowskiego 10,
- modernizacja zasilania przedlicznikowego oraz modernizacja i wymiana tablic głównych w
budynkach Barcza 18, Murzynowskiego 10.
b/ Poprawa jakości obsługi klientów Spółdzielni poprzez wdrożenie nowych usług elektronicznych
wspomagających procesy biznesowe, w ramach którego został już zakupiony zintegrowany
system informatyczny wraz z serwerami i sprzętem komputerowym. Aktualnie trwa wdrażanie
systemu.

VII. Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla Jaroty za rok 2012
W zasobach Administracji Osiedla Jaroty na 31 grudnia 2012 roku w obsłudze znajdowało
się 227 budynków mieszkalnych o łącznej ilości mieszkań 5844 i powierzchni użytkowej
316.630,02 m2 oraz 188 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 19.306,31 m2 oraz garaży o
powierzchni 2.309,93 m2. Zadaniem administracji jest zajmowanie się gospodarką zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi prowadząc ich bieżącą konserwacje, remonty i usuwanie awarii. Na mocy zawartej przez Spółdzielnie umowy Administracja Osiedla Jaroty administrowała budynkami
położonymi przy ul. Boenigka 21, 23, 25, 27 i Wilczyńskiego 6 stanowiącymi własność SM „Sami
Swoi” oraz zarządzała dwiema wspólnotami mieszkaniowymi przy ul. Flisa 5 i 7, Kanta 40D. Zadania realizowane były w 2012 roku przez 12 pracowników administracji, 11 konserwatorów, 2
gospodarzy oraz magazyniera.

Prace ogólnoadministracyjne.
1. W 2012 r. zarejestrowano 2811 spraw (wychodzącej i przychodzącej korespondencji) z
tego 2282 pism od członków Spółdzielni pozostałe z różnych instytucji.
2. Przekazano protokółami zdawczo-odbiorczymi na podstawie umów najmu 12 lokali
użytkowych, w tym 6 na oświadczenia najemców, 4 lokale przyjęto do administracji.
Zajmowano stanowisko w sprawach wnioskowanych przez najemców lokali użytkowych.
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3. Sporządzono 10 nowych umów dzierżaw terenu w tym 2 na dzierżawę ściany szczytowej.
Sporządzono 2 aneksy do obowiązujących umów, 7 umów zostało rozwiązanych. Prowadzono korespondencję w sprawach dotyczących dzierżaw terenów oraz ścian budynków
pod reklamy, odpłatnego korzystania z terenu pod handel sezonowy – 51 pism.
4. Podejmowano interwencje na zgłoszenia osobiste i telefoniczne mieszkańców, dotyczące
porządku w budynkach, pomieszczeniach administracyjnych i ogólnego użytku, na terenie
osiedla, a także w sprawach konfliktów sąsiedzkich; zarejestrowano 293 zgłoszeń w rejestrze zgłoszeń.
5. Załatwiano skargi w sprawach sąsiedzkich konfliktów, podnoszone w pismach do Spółdzielni – 52 pisma, w tym 12 skarg wyjaśnianych było z udziałem przedstawicieli komisji porządkowej Rady Osiedla Jaroty i funkcjonariuszy Policji.
6. Prowadzono bieżącą kontrolę jakości usług świadczonych przez firmy zewnętrzne w zakresie utrzymania porządku i czystości, pielęgnacji zieleni terenów 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. Prowadzono kontrolę wywozu odpadów wielkogabarytowych z
części wspólnych budynków i pomieszczeń ogólnego użytku, przeprowadzenie deratyzacji oraz utrzymania czystości gablot w budynkach.
7. Prowadzono korespondencje i współpracę w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z firmą ZGOK Sp. z o.o. oraz zbiórki odzieży używanej z firmą TESSO z
Gdyni.
8. Na wniosek mieszkańców, Spółdzielnia przejęła sprzątanie klatek schodowych i korytarzy
piwnicznych w nieruchomościach budynkowych przy ul. Boenigka 34A i 34B; Herdera
19 i 21 oraz Wiecherta 16.
9. Na zgłoszenia mieszkańców wykonano wycinki drzew i krzewów przy budynkach ul.
Wiecherta 12, 16, 35 kl. VII, Kanta 30,38,54 I kl., Herdera 1, 6, 16, 24 po uzyskaniu pozytywnych decyzji z Wydziału Środowiska Urzędu Miasta w Olsztynie. Zgodnie z decyzjami wykonano nasadzenia zastępcze z wycinki drzew.
10. Dokonano przeglądu istniejącej zieleni na osiedlu, prowadzono cięcia korekcyjne i sanitarne drzew i krzewów w uzgodnieniu z pracownikiem do spraw zieleni.
11. Współpracowano na bieżąco oraz prowadzono korespondencję z organami Policji i dzielnicowymi, Strażą Miejską, MZDiM.
12. Przyjęto do dyspozycji Spółdzielni 2 mieszkania (w tym jedno po zmarłej i jedno przekazane do dyspozycji spółdzielni przez użytkownika).
13. Prowadzono korespondencję z firmami ubezpieczeniowymi; przeprowadzono 11 postępowań roszczeniowych w sprawach należnych odszkodowań dla użytkowników lokali i
Spółdzielni z tytułu zalań, pożarów i innych zdarzeń losowych, 11 postępowań w sprawie
wypłaty dla Spółdzielni odszkodowań z tytułu zbitych szyb w drzwiach wejściowych do
budynku. Prowadzono korespondencje w sprawach udzielania informacji o przyczynach
szkód w lokalach mieszkalnych i użytkowych- takich spraw odnotowano 196.
14. W 2012 roku załatwiono 830 wniosków użytkowników lokali w budynkach Spółdzielni w
zakresie zmian opłat czynszowych związanych z ilością zamieszkałych osób.
15. 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 5.833 mieszkań wyposażonych jest w 20.710 szt. wodomierzy c.w. i z.w. W
2012 roku przeprowadzono kontrolę sprawności wodomierzy w 5.522 mieszkaniach oraz sporządzono 261 notatek. Oplombowano 339 szt. wodomierzy po wymianie na nowe z powodu uszkodzeń.
W 146 lokalach użytkowych wyposażonych w wodomierze dokonywane są kwartalnie odczyty
zużycia wody i rozliczenia oraz fakturowania zużycia wody zimnej i ciepłej.
Comiesięcznie pracownicy administracji wraz z przedstawicielami PWiK dokonują odczytu wodomierzy głównych w 135 budynkach mieszkalnych, 14 hydroforniach i 9 wymiennikowniach oraz
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prowadzą kontrole prawidłowości odczytów jak i rachunków za zużycie wody i odprowadzenie
ścieków dostarczanych przez PWiK.
W sezonie grzewczym wraz z przedstawicielami MPEC dokonywane są comiesięczne odczyty c.o.
w 136 budynkach mieszkalnych. Poza sezonem grzewczym dokonywane są comiesięczne odczyty
w węzłach kompaktowych w 28 budynkach. 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.
W 2012 r. wystawiono 903 faktury VAT dla lokali użytkowych za energię cieplną, energie elektryczną, zużycie wody i odprowadzenie ścieków.

Roboty ogólnobudowlane (malarskie, dekarskie, stolarskie, ślusarskie, hydrauliczne).
Ogółem w 2012 r. przyjęto 7.753 zgłoszeń usług i napraw w tym:
2.565 lokatorskich różnego rodzaju, 1.863 ogólnobudowlanych i administracyjnych, 592 stolarskich, 1.482 hydraulicznych, 1.251 elektrycznych.
Poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi wykonano:
- wymieniono pochwyty PCV na poręcze drewniane w 7 budynkach przy ul. Leyka 3, Hanowskiego 8, Mroza 29, Wiecherta 19, Herdera 9, 24, 26,
- wykonano i zamontowano 7 wyłazów dachowych na budynkach Boenigka 13, 15, 6A, 30;
Leyka 11, Herdera 16, Mroza 31
- wymieniono 51 szt. zaworów Oventrop i STAD w budynkach przy ul. Malewskiego 5, 2, 4,
6, Leyka 11, Wiecherta 1,3, Janowicza 4, Boenigka 4, 6A,11, 16, 18, 22, 54, Burskiego 2, 4,
10, 16, 12, 18, 20, 22, 32, Jaroszyka 20, Herdera 9, 11,15, 17, 19, Kanta 3, 5, 7, Janowicza
10, 24, 26, Mroza 22, 24, 27, Kanta 42, 3, Leyka 30, Piotrowskiego 11
- wykonano remont studni drenażowej przy ul. Kanta 26
- odeskowano 2 szt. piaskownic na placach zabaw przy ul. Leyka 6 i Kanta 42,
- wykonano remont urządzeń na 22 placach zabaw
- wykonano barierki zabezpieczające schody terenowe i skarpę oraz parking przy ul. Wilczyńskiego 6B
- wykonano i zamontowano bramy w osłonach śmietnikowych przy ul. Pieczewska 4, Mroza
12
- wykonano bieżącą naprawę, malowanie i uzupełnienie listew w 68 ławkach oraz wykonano
2 nowe ławki przy budynku Janowicza 4
- wykonano częściową wymianę kabli instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Leyka 19,
Malewskiego 7, Kanta 1, Leyka 2
- dokonano naprawy chodników i schodów terenowych w rejonach budynków Kanta 9, 12,
Janowicza 4, Mroza 14
- wykonano uzupełnienie warstw docieplenia stropodachu, mansard w budynkach Malewskiego 10, Janowicza 4, Burskiego 2, 12, Janowicza 24
- wykonano odpływy z daszków wiatrołapów oraz częściowo lub całkowicie wymieniono
orynnowanie; Wiecherta 6, Mroza 12,14, Wilczyńskiego 6B, Malewskiego 8, 10, Wilczyńskiego 17
- wykonano drzwi do korytarza piwnicznego w budynku Boenigka 34A i kraty w korytarzu
piwnicznym Jaroszyka 10
- zamontowano drzwi do lokalu socjalnego przy ul. Boenigka 30A/2
- wykonano remont posadzek w garażach przy ul. Kanta 12/1,40
- wykonano remont rampy na zapleczu lokalu użytkowego przy ul. Jaroszyka 8
- wykonano miejscową (częściową) naprawę pokrycia dachowego) w budynkach przy ul.
Wilczyńskiego 6F, Kanta 12, Jaroszyka 10, Janowicza 34, Wiecherta 27
- odtworzono instalacje cw w lokalu przy ul. Boenigka 12A
- wymieniono grzejniki w lokalu przy ul. Wiecherta 15, oraz zlikwidowano i zmieniono miejsce usytuowania grzejników w budynku przy ul. Boenigka 54 (I i II klatka)
- wykonano ogrodzenia terenów zielonych przy budynku Malewskiego 10
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wykonano remonty płyt balkonowych i loggii w 7 mieszkaniach
zamontowano 17 szt. samozamykaczy w drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych budynków
mieszkalnych,
dokonano przełożenia poziomów sieci kanalizacji sanitarnej w poziomie piwnic w budynkach Jaroszyka 1, Leyka 14 , 22, Burskiego 6, Boenigka 52,
wymieniono 10 szt. regulatorów PM - Regler w 2 budynkach (Kanta 22A i 22B),
dokonano naprawy posadzek z terakoty na podestach wejściowych do pawilonów Wiecherta 15, Wiecherta 33, budynku Boenigka 40
wymieniono – 13 opraw oświetlenia zewnętrznego przy budynkach Kanta 9, Herdera 7,
Burskiego 14-16, Boenigka 2 – 4, 12, 38, Kanta 22A, Mroza 10-16, Malewskiego 16, Boenigka 7
zlokalizowano i usunięto awarię kabla oświetlenia ulicznego przy ul. Kanta 9 i 12,
na bieżąco dokonywano sprzątnięcia zadaszeń wiatrołapów przy budynkach,
na bieżąco zamalowywano różnego rodzaju graffiti na ścianach budynków oraz klatek schodowych,
wydano 135 pisemnych decyzji dotyczących wymiany grzejników,
wymieniono 5.296 szt. żarówek 220V i 110V na klatkach schodowych i przed klatkami oraz
korytarzach piwnicznych,
wymieniono 17 szt. szyb bezpiecznych w drzwiach domofonowych i wewnętrznych,
namalowano 7 znaków poziomych miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych oraz
ustawiono znaki stojące
według kolejności usuwano usterki zgłaszane po przeglądach przez gospodarzy osiedla,
wystawiono 698 faktur za usługi wykonane przez zespół konserwatorów,
na bieżąco przekazywano zgłoszenia o awarii domofonów do firmy ,,WIT-CZAR”.

W 2012 r. inspektorzy prowadzili stały nadzór nad realizacją umów na roboty wykonywane w drodze przetargów zgodnie z planem remontów:
- wykonanie ogrodzeń 4 placów zabaw przy ul. Leyka 26-32, Janowicza 32-34. Mroza 16, Janowicza 22 -24,
- malowanie 91 szt. klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej na klatkach - wykonywało 6 firm w budynkach przy ul. Burskiego 8, 10, 32, Malewskiego 7, Jaroszyka 2, 4, 6, Leyka 1,2,
3, 13,16,19, 28, Hanowskiego 1, 2, 3,4, 7, Jaroszyka 20, Pieczewska 6, 8, Wiecherta 29, Herdera
9, 14, Kanta 26, 38, 44, Mroza 29
- remont biegów i podestów w 109 klatkach schodowych budynków mieszkalnych – ułożenie terakoty – wykonywało 5 firm w budynkach przy ul. Boenigka 1A, 2, 3,8, 14, 19, 13, Malewskiego 2, 418, 20, 22, 26, 24A, 30, 32, 34A, 34B, 36,, 40, 42, 44, 46, 48, 52, Burskiego 22, Hanowskiego 3, 8, 12, Jaroszyka 16, 18, 22, Leyka 9, 4, 12, Wiecherta 1, 3, 8, 25, Herdera 1, 4, 6, 8
- remont 4 szt. osłon śmietnikowych – wykonywała 1 firma przy ul. Boenigka 11A, Wiecherta 19,
Janowicza 32, Wilczyńskiego 6B
- przełożenie istniejących chodników na kostkę polbruk – wykonywały 2 firmy,
- naprawa i wykonanie nawierzchni asfaltowej o pow. 310 m2 – wykonywała jedna firma przy ul.
Boenigka 7 i Wilczyńskiego 17
- uzupełnienie urządzeń na 2 placach zabaw- wykonywała jedna firma przy ul. Leyka 26-32, Wiecherta 8
- wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach przy ul. Jaroszyka 3 – wykonywała 1 firma
- wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Burskiego 10 – wykonywała jedna firma
- wykonanie docieplenia mansard o powierzchni 135 m2 – wykonywała 1 firma
- wykonanie nasadzeń przy budynkach – wykonywała jedna firma
- wykonanie przeglądów instalacji gazowej, wentylacji oraz elektrycznych w obiektach należących
do Spółdzielni jak i będących w zarządzaniu.
- wykonanie remontu 84 szt. balkonów i loggii – wykonywały 3 firmy
- wymiana stolarki drzwiowej w lokalach usługowych budynków przy ul. Boenigka 12A, Jaroszyka
8 oraz witryny okiennej w lokalu przy ul. Burskiego 18 – wykonywała 1 firma.
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Prowadzono również nadzór nad robotami w systemie zleconym:
- wykonanie opasek betonowych przy ul. Mroza 10 i 12
- wykonanie wymiany 2 szt. okienek w suszarni w budynku Leyka 28
- wymiana stolarki drzwiowej Hanowskiego 14, Leyka 15, Burskiego 2, Wiecherta 1 oraz witryny
okiennej Jaroszyka 8,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Wiecherta 1
- wymiana stolarki okiennej w pawilonie Boenigka 12A oraz Boenigka 6A
- wymiana przewodów instalacji domofonowej w jednym pionie mieszkań w budynku Hanowskiego 1
- wymiana odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Boenigka 7
- przełożenie chodników – dojść do budynków przy ul. Wiecherta 23 oraz chodnika przy ul. Wiecherta 29,
- wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych przy ul. Wiecherta 8 i 13,
- wymiana stolarki drzwiowej w budynkach szt. 3 w budynku przy ul. Malewskiego 16 i Hanowskiego 12
- remont schodów przy budynku ul. Mroza 14,
- remont loggii w budynku przy u. Wiecherta 8/29, Wilczyńskiego 6A/19 oraz balkonu przy u. Leyka 22/19,
- dokonywano przeglądu mieszkań w związku z interwencjami lokatorów dotyczącymi m.in. zacieków, zawilgoceń, nieprawidłowej wentylacji, remontów,
- przygotowywano dane do planu remontów na rok 2013,
- prowadzono na bieżąco ewidencję robót remontowych w książkach obiektów budowlanych.
Pracownicy administracji uczestniczyli w pracach komisji przetargowych dotyczących między innymi: prac objętych planem remontów, sprzedażą mieszkań po eksmisji, lokalami pod najem.

VIII. Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla Nagórki w 2012 roku
Działalnością Administracji Osiedla Nagórki objęte są tereny przy ulicach: Wańkowicza, Murzynowskiego, Orłowicza, Barcza, Sikorskiego o łącznej powierzchni 373.848 m 2. Administracja
obsługuje 68 budynków mieszkalnych (w tym 19 wieżowców), które składają się na 45 nieruchomości mieszkalnych. Ponadto administracja zarządza 20 pawilonami (w tym wymiennikownie) i
jednym budynkiem socjalnym, które są na mieniu Spółdzielni.
W 2012 r. pracownicy Administracji Osiedla Nagórki wykonali następujące prace:

I. Prace ogólno-administracyjne:
1. Wpłynęło 879 pism, 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, zgłoszenia zmian ilości
osób zamieszkałych w lokalach.
2. Zarejestrowano 360 zmian osobowych w mieszkaniach. Informacje przekazywano do działu
czynszów, celem właściwego naliczenia opłat eksploatacyjnych.
3. Przyjęto 6989 zgłoszenia lokatorskie w tym:

hydrauliczne – 1158

ślusarskie –257

stolarskie – 91

budowlane – 298

elektryczne - 1464

domofonowe - 1121

dotyczące utrzymania porządku i zieleni - 299
Zgłoszenia dotyczyły spostrzeżonych przez mieszkańców usterek, próśb o likwidację gniazd os
(zlikwidowano 8 gniazd) oraz spraw porządkowych takich jak sprzątanie terenu osiedla i części
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wspólnych budynków w tym posprzątania piwnic po usunięciu awarii kanalizacyjnych, wywozu z
korytarzy piwnic zgromadzonych tam mebli i innych sprzętów.
4. Z towarzystwami ubezpieczeniowymi dokonano 155 likwidacji szkód, które wystąpiły w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz mieniu Spółdzielni.
5. Przejęto do dyspozycji Spółdzielni 4 lokale mieszkalne.
6. Przyjęto 11 lokali użytkowych i 7 z nich przekazano następnym najemcom.
7. Rozliczano rachunki za media na poszczególne nieruchomości i obciążano najemców lokali
użytkowych za zużyte media. Dotyczy to należności za dostawę: wody – PWiK, energię elektryczną – Zakład Energetyczny, gaz – Zakład Gazowniczy, c.o. i c.w. – MPEC oraz za wywóz
nieczystości – PGM. W 2012 roku wystawiono 989 faktur VAT.
8. Przyjmowano i rozliczano kwartalnie stany wodomierzy mieszkaniowych.
9. W 2012 roku przeprowadzono kontrolę wodomierzy mieszkaniowych. Z 3624 lokali opomiarowanych (tylko 7 mieszkań jest nie opomiarowanych), skontrolowano 3609 lokali, do skontrolowania pozostało jeszcze 15 lokali mieszkalnych.
10. Prowadzono zgodnie z wymogami prawa budowlanego dokumentację techniczną i książki
obiektów.
11. Na podstawie zawartych umów Spółdzielnia zarządzała w minionym roku wspólnotami lokalowymi Wańkowicza 26 i Sikorskiego 23A.

II. Konserwacja i naprawy bieżące wykonane w 2012 roku.
1. 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;
- montaż nowych gablot administracyjnych –3 szt. (Orłowicza 17B)
- naprawy odeskowania piaskownic – 8 piaskownic;
- przeglądy, naprawa i konserwacja urządzeń na 24 placach zabaw w tym: kompleksowa naprawa
zabawek, sukcesywna zmiana sposobu kotwienia elementów drewnianych zabawek w gruncie,
wymiana listew w ławkach, szpachlowanie pęknięć drewnianych elementów, malowanie drewnianych elementów Sadolinem – 24 place zabaw,
- uzupełnianie klamek w oknach klatek schodowych i pomieszczeniach ogólnego użytku;
- naprawy i wymiany wyłazów dachowych - 27 szt.;
- wymiana zamków i wkładek drzwiowych - 64 szt.;
- wykonanie i montaż nowych drewnianych pochwytów na balustradach schodowych w budynkach
Murzynowskiego 1, 3, 8, 13, 15 i Wańkowicza 8, 10, 12, Barcza 8, 21, 10 Orłowicza 7;
2. Roboty ogólnobudowlane (malarskie, dekarskie, ślusarskie):
- czyszczenie (usuwanie liści i innych nieczystości) z dachów budynków, zadaszeń wiatrołapów i
kratek w wejściach do budynków (wiosna, jesień);
- 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, schodów
terenowych w tym naprawa stopni schodów terenowych z najazdami na wózki na nieruchomości
Barcza 37, 39, 41 i mieniu Spółdzielni, z wymianą cieku odwadniającego na nowy,
- naprawa podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni chodnika o pow. 63 m2 przy budynkach
Wańkowicza 12;
- naprawa podbudowy i przełożenie nawierzchni chodnika przy budynku Barcza 5;
- wykonanie schodów terenowych stanowiących zejście od bud. Wańkowicza 8 na parking;
- wykonanie nowego chodnika w miejscu przedeptu na trawniku przy bud. Murzynowskiego 16;
- remont schodów terenowych o pow. 130 m2 prowadzących od bud. Wańkowicza 4 do PZN przy
ul. Turowskiego (zgodnie z planem remontów na 2012 rok.);
- miejscowe naprawy ścian klatek schodowych;
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- usuwanie usterek i wykonywanie napraw przy użyciu wynajętego sprzętu specjalistycznego do
prac na wysokościach,
- montaż nowych samozamykaczy w miejsce uszkodzonych – 12 szt.;
- bieżąca naprawa i regulacja drzwi wejściowych do budynków i piwnic oraz samozamykaczy –
156 szt.;
- konserwacja i naprawa ogrodzeń terenów zielonych przy budynkach, barierek, balustrad z rur stalowych;
- usuwanie nieprawidłowości polegających na braku szczelności lub drożności kanałów wentylacyjnych w mieszkaniach,
- przebudowa wejść do piwnicy (I i II kl) polegająca na przesunięciu drzwi p.poż;
- malowanie ławek, piaskownic, płotków, poręczy, barierek itp. na placach zabaw przy budynkach,
- remont spoczników klatek schodowych i posadzek w wiatrołapach, naprawa kratek-wycieraczek,
wymiana płytek na podestach wejściowych, montaż odbiór;
- wymiana i uzupełnienie znaków informacyjnych - 7 szt.;
- wykonanie na warsztacie i zamontowanie 1 szt. drzwi metalowych wewnętrznych do lokali użytkowych w bud. Murzynowskiego 18 (wiatrołap od strony południowej);
- wykonanie i montaż osłon na wywiewkach kanalizacyjnych na dachach budynków;
- wykonanie i montaż krat na studzienkach okien piwnicznych;
- wykonanie i zamontowanie nowych kratek- wycieraczek w drzwiach wejściach do 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 – 80 szt.;
- wyburzenie starej murowanej i wykonanie nowej osłony śmietnikowej w konstrukcji stalowej
przy ul. Murzynowskiego 6;
- wymiana fragmentów instalacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej w obrębie ostatnich kondygnacji budynków przy ul. Murzynowskiego 10 i 14 (z żeliwa na PCV);
3. Roboty hydrauliczne:
-przeglądy techniczne węzłów i rozdzielaczy c.o. i c.w. przed, w trakcie i po sezonie grzewczymwszystkie budynki;
-wymiana zaworów podpionowych na instalacji c.w.- 184 szt.;
- montaż odpowietrzników na pionach c.o. i w grzejnikach;
- płukanie 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;
- uzupełnianie izolacji termicznej rur w tym na rury w przestrzeni nieużytkowej (podcienie) budynków Murzynowskiego 18 i 20;
- 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 poziomu kanalizacyjnego w piwnicy budynku Barcza 41
- wymiana uszkodzonych odcinków pionów i poziomów kanalizacyjnych;
- naprawa i konserwacja podejść zimnej wody i zaworów w komorach zsypowych;
- 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 i wodomierzy budynkowych– na koniec każdego miesiąca;

14
- naprawy bieżące i konserwacja instalacji wewnętrznych w biurowcu przy Wańkowicza 9, klubach
„Na Górce” i „Muza”.

III: Prace wykonane na zlecenie Spółdzielni:
Prace wykonywane w 2012 roku na zlecenie Spółdzielni:
 wykonanie 8 szt. półwkładek do nowych szafek oświetlenia zewnętrznego Barcza 11A i Barcza
23A;
 wymiana szaf oświetlenia zewnętrznego przy ul. Barcza 11 i 27;
 uzupełnienie kratek wentylacyjnych w bud. przy ul. Orłowicza 2, 8, 10;
 uzupełnienie liter i cyfr w oznakowaniu budynków przy ul. Orłowicza 2,8,10 i 16;
 wymiana 2 szt. drzwi wejściowych i jednego okna w lokalu przy ul. Barcza 12;
 wykonanie i montaż balustrady przy dojściu do klubu "Na Górce";
 malowanie sali tanecznej w klubie "Na Górce";
 opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie 3 miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Barcza 10 i Wańkowicza 20;
 odbudowanie spalonego śmietnika przed budynkiem Orłowicza 18;
 wymiana słupa oświetleniowego przy ul. Barcza 37;
 wyrób i montaż pochwytów poręczy na klatkach schodowych budynków Orłowicza 35 i 29;
 modernizacja instalacji elektrycznej klatek schodowych i korytarzy w budynku Murzynowskiego
8;
 wymiana drzwi wejściowych do korytarzy piwnicznych w budynku przy Barcza 8;
 wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynku przy ul. Orłowicza 23;
 naprawa ściany frontowej mieszkania nr 26 w budynku przy ul. Orłowicza 10;
 wykonanie projektu budowlanego przeniesienia 3 latarni oświetleniowych z wymianą odcinka
kabla zasilającego w obrębie budynków przy ul. Barcza 43, 45;
 wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach maszynowni oraz nadbudówkach dźwigów w budynkach przy ul. Orłowicza 29,33,35 i Wańkowicza 16.

IV: 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, konserwacją hydroforni i węzłów cieplnych;
- prowadzenie stałego nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez firmy wyłonione
w drodze przetargów (realizacja planu remontów);
- sprawdzanie wycen kosztorysowych robót zleconych do wykonania firmom zewnętrznym;
- kontrola wykonania rocznych przeglądów budowlanych wszystkich obiektów;
- przygotowanie umów dzierżawy terenów będących w obrębie działania administracji Nagórki;
- 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;
- przyjmowanie lokatorów zgłaszających się do administracji ze swoimi problemami dotyczącymi
zamieszkania;
- 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;
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- organizowanie przetargów i uczestniczenie w procedurach przetargowych zgodnie z decyzjami
Zarządu;
- doradztwo i prowadzenie spraw formalno-prawnych związanych z remontami i modernizacjami
mieszkań.

IX. Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla Pieczewo w 2012 roku
Osiedle Pieczewo obejmuje teren 22.58 ha. W zasobach Administracji Osiedla Pieczewo w
2012 roku znajdowało się 108 budynków mieszkalnych o łącznej ilości 2691 mieszkań oraz 67 lokali użytkowych.
Zadania obejmujące obsługę ok. 7.000 mieszkańców realizowane były przez 7 pracowników
administracji, 6 konserwatorów i 1 gospodarza osiedla.

Prace administracyjne
Do Administracji Osiedla Pieczewo wpłynęło 1 391 pism i podań od mieszkańców osiedla
oraz różnych instytucji zewnętrznych. Wszystkie sprawy załatwiane były na bieżąco bez nieuzasadnionej zwłoki lub kierowane według kompetencji do odpowiednich instytucji.
Na bieżąco realizowane były zadania związane z administrowaniem - między innymi:
1. Prowadzenie ewidencji ludności ok. 7000 osób zameldowanych na osiedlu w zakresie: zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowania z miejsca pobytu
stałego lub czasowego, dokonywania zmian meldunkowych zgłaszanych przez lokatorów
obejmujących urodzenie dziecka, zmiany stanu cywilnego, zgonu mieszkańców oraz przekazywania do Działu Czynszów miesięcznych wykazów zmian osobowych osób zameldowanych i wymeldowanych, w celu skorygowania opłat z tytułu użytkowania mieszkań;
2. Sporządzanie umów dzierżaw terenu pod pawilony i kioski handlowe, tablice reklamowe,
umowy o korzystanie z obudowy śmietnikowej oraz podejmowanie stosownych działań w
egzekwowaniu od dzierżawców terminowych płatności należności czynszowych;
3. Przekazywanie (protokółem zdawczo-odbiorczym) osobom fizycznym i prawnym na podstawie zawartych umów najmu lokali użytkowych mieszczących się w pawilonach użytkowych oraz przyjmowanie tych lokali po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub wypowiedzeniu
umowy.
4. Prowadzenie korespondencji z firmami ubezpieczeniowymi dot. ustalania odpowiedzialności oraz wypłatę odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe na rzecz członków Spółdzielni z tytułu zalania mieszkań;
5. Nadzór nad firmami wykonującymi usługi na rzecz Spółdzielni w zakresie utrzymania terenów osiedlowych – ich sprzątanie, odśnieżanie, usuwanie skutków zimy, całorocznych cięć
sanitarno-pielęgnacyjnych drzew i krzewów;
6. Bieżące monitorowanie jakości wykonywanych usług utrzymania czystości i porządku na
osiedlu, sprzątania klatek schodowych oraz przyjmowanie od mieszkańców wniosków, spostrzeżeń i uwag;
7. Na podstawie wydanej decyzji Wydziału Ochrony Środowiska, usunięto drzewa rosnące
przed bud. Gębika 16, Sikiryckiego 6, Wachowskiego 5, 6 i 12, Żurawskiego 3, Krasickiego 11. Drzewa te rosły w nadmiernym zagęszczeniu, wzajemnie ze sobą kolidując, a rozrastając się ograniczały dostęp światła dziennego do części mieszkań. Usunięte drzewa zostaną zastąpione nowymi nasadzeniami;
8. Dokonano nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych przy bud. Żurawskiego 1-5-7: Turkowskiego 17-25; Turkowskiego 3; Sikiryckiego 10.
9. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Nr I V/746/06 z dnia 25.05.2006 r. przeprowadzono w okresie wiosennym i jesiennym kompleksową deratyzację, polegającą na rozłożeniu środków na gryzonie w korytarzach piwnicznych we wszystkich budynkach mieszkalnych na osiedlu;
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10. Przed okresem lęgowym oczyszczono wszystkie budki lęgowe dla sikorek, w celu umożliwienia ptakom założenie nowych gniazd. Sikorki są naturalnym wrogiem szkodników
drzew.
11. Dokonano kompleksowego oczyszczania piaskownic ze starego piasku po okresie zimowym
oraz uzupełnienia czystym piaskiem. Pracownicy Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej przeprowadzili komisyjny przegląd placów zabaw w zakresie przestrzegania wymogów higienicznych i sanitarnych oraz wykonali badania bakteriologiczne wymienionego piasku. Na placach zabaw umieszczono tabliczki z zakazem wyprowadzania
psów.
12. W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców, zlecano specjalistycznej firmie usuwanie
gniazd szerszeni i os z dachów budynków oraz daszków balkonów.
13. Bieżące monitorowanie jakości wykonywanych usług przez firmę REMONDIS w zakresie
wywozu stałych odpadów komunalnych z obudów śmietnikowych;
14. Przy większości obudów śmietnikowych zostały ustawione pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz pojemniki na odzież używaną. Natomiast w administracji
pojemnik na zużyte baterie.
15. Usuwano z korytarzy piwnic oraz pomieszczeń ogólnego użytku (tj. wózkownie, suszarnie)
rzeczy gromadzone przez mieszkańców oraz przekazano pomieszczenia mieszkańcom budynku do korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem.
16. Stała współpraca ze Strażą Miejska w zakresie przeglądów wiosennych i zimowych, należytego utrzymania czystości na terenie osiedla:
Jak co roku tak i w 2012 r. komisja przystąpiła do przeglądu osiedla. Dnia 27.03.2012 r. z
udziałem przedstawicieli: Zarządu Zieleni Miejskiej, Miejskiego Zarząd Dróg i Mostów, Zarządców Nieruchomości (WAM) oraz Administracji Osiedla Pieczewo dokonano przeglądu w zakresie
czystości i porządku oraz stanu technicznego dróg i chodników na osiedlu. W przeglądzie wzięli
również udział członkowie Rady Osiedla Pieczewo i przedstawiciele Straży Miejskiej w Olsztynie.
Pozytywnym przykładem przeglądu była natychmiastowa reakcja na niedociągnięcia w zakresie
czystości i porządku na terenach należących do gminy Olsztyn tj. oczyszczenie „oczka wodnego”
przy pętli autobusowej oraz oczyszczenie zieleni w pasach drogowych. Zwrócono szczególną
uwagę na zły stan techniczny chodników i ulic miejskich na osiedlu. Niektóre z nich wymagają
natychmiastowej naprawy lub przełożenia. Wnioskowano o ujęcie w planach inwestycji miejskiej
ułożenie nowych centralnych chodników przy ul. Gębika od nr 1 do nr 13 oraz od nr 2 do nr 28, jak
również pozostałych przy ul. Wachowskiego 14, Turkowskiego 3,6, Gębika 1A. Komisja również
zwróciła uwagę na brak miejsc postojowych. W wielu miejscach pasy zieleni miejskiej nie spełniają
swojej funkcji. Tereny rozjeżdżone są przez parkujące tam samochody. Istnieje możliwość utworzenia w tych miejscach dodatkowych miejsc postojowych.
Administracja na bieżąco współpracuje z Radą Osiedla Pieczewo we wspólnym rozwiązywaniu problemów osiedla jak również konfliktów sąsiedzkich i udziela niezbędnych informacji
mieszkańcom w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego lub pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Rozliczenie i opomiarowanie budynków
W zasobach osiedla Pieczewo znajduje się 2.691 lokali mieszkalnych z czego 2.687 wyposażonych jest w 10.748 szt. urządzeń pomiarowych ciepłej i zimnej wody, które w okresach kwartalnych są wprowadzane do systemu komputerowego w celu rozliczenia zużycia wody.
W zasobach osiedla znajdują się również lokale użytkowe, w których dokonuje się odczytów urządzeń pomiarowych wody, energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania i na ich podstawie dokonuje się rozliczeń i wystawia stosowne obciążenia dla poszczególnych użytkowników
(wystawiono 566 faktur).
W roku 2012 dokonano kompleksowej kontroli sprawności i stanu wodomierzy w 2.662 lokalach mieszkalnych.
Dokonano dodatkowego rozliczenia zużycia wody z tytułu sprzedaży mieszkań w 32 lokalach. Na bieżąco udzielano mieszkańcom wyjaśnień dot. stanów wodomierzy, sposobu rozliczania
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wody a w przypadku błędnego rozliczenia wprowadzono stosowne korekty, natomiast w 116 lokalach mieszkalnych dokonano odbioru technicznego wodomierzy po wymianie.
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 2012 liczył siedem osób.
Pracownicy zatrudnieni byli na następujących stanowiskach:
pracownik ogólnobudowlany – 2 osoby, hydraulik – 2 osoby, 1 elektryk, 1 stolarz-szklarz i 1
gospodarz osiedla.
Ogółem w 2012 roku zrealizowano 3039 różnego rodzaju napraw i usług na podstawie
przyjętych zgłoszeń od mieszkańców, służb pog. awaryjnego Remondis, i pracowników administracji, w tym:
650 elektrycznych;
376 stolarsko-szklarskich;
1635 hydrauliczno-ślusarskich
378 ogólnobudowlanych
Poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi wykonano m.in.:

drewniane pochwyty na balustrady w 10 klatkach schodowych budynków mieszkalnych,
montaż lub wymianę samozamykaczy do drzwi budynków – 8 szt.;
naprawę stolarki drzwiowej w korytarzach piwnicznych wraz z wymianą zamków i wkładek,
malowanie ławek wraz z wymianą desek siedzisk;
malowanie elementów zabawowych placów zabaw wraz z wymianą zniszczonych części,
oraz rozplantowanie piasku po korytowaniu pod zestaw zabawowy na placu zabaw przy
budynkach Żurawskiego 2,4,6,8,10;
- wymianę : 2400 szt. żarówek, 55 szt. bezpieczników, 25 szt. przycisków i wyłączników, 17
szt. opraw oświetleniowych, w klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, numerach
policyjnych budynków mieszkalnych;
- wymianę 4 szt. opraw lamp parkowych i 20 szt. żarówek;
- wymianę styczników w tablicy głównej budynku Jeziołowicza 23;
- przeglądy i konserwację instalacji elektrycznej klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń ogólnego użytku oraz tablic administracyjnych w budynkach, a także oświetlenia
zewnętrznego;
- osiatkowanie kominów przed dostępem ptactwa w budynkach Gębika 4 i 8,
- podesty kominiarskie, osiatkowanie kominów i montaż odstraszaczy ptaków w budynku Sikiryckiego 9,
- zabezpieczenie przed wjazdem na teren zielony przy budynkach Krasickiego 1,3,5,
- przełożenie płytek chodnikowych na dojściu do budynku Żurawskiego 5 kl. II,
- zamurowanie otworów nad ławą fundamentową na łączeniu budynku Żurawskiego 2 i 4
z naprawą opaski i cieków,
- usunięcie przyczyny przecieku wód opadowych ze studni telekomunikacyjnej do piwnicy
budynku,
- uzupełnienie brakujących i wymiana uszkodzonych płytek gresowych przed wejściami do budynków mieszkalnych i usługowych;
-
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- montaż koszy na śmieci na terenie osiedla;
- miejscowe naprawy zapadniętych bądź zniszczonych chodników;
- przegląd dachów w budynkach mieszkalnych oraz pawilonach wraz z naprawą ewentualnych
nieprawidłowości pokryć dachowych, oczyszczeniem koryt dachowych i uzupełnieniem koszyków we wpustach dachowych;
- oczyszczanie zadaszeń wiatrołapów wejść do budynków;
- zamalowywano graffiti na ścianach budynków, wiatrołapach i osłonach śmietnikowych;
- remont osłon śmietnikowych ujętych w planie remontów na 2012 r. - 5 szt.;
- wymianę głównych zaworów cyrkulacyjnych w ilości 16 szt. w budynkach mieszkalnych;
- wymianę zaworów flanszowych na instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - 4 szt.;
- wymianę części pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych – 18 szt.;
- wymianę zaworów cyrkulacyjnych podpionowych ciepłej wody na kulowe w budynku Żurawskiego 12,
- 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, usuwania niesprawności zaworów grzejnikowych, czyszczenia filtrów, ustawiania przepływów);
- po zakończeniu każdego kwartału zbiór kartek ze stanami wody z budynków mieszkalnych;
- kontrola wodomierzy w lokalach mieszkalnych, plombowanie;
- wystawiono 250 faktur użytkownikom lokali mieszkalnych i usługowych za usługi wykonane
przez zespół konserwatorów lub podmiotom zewnętrznym;
- na bieżąco przekazywano zgłoszenia o awarii domofonów do firmy „WIT-CZAR”

Nadzór
1. Prowadzono stały nadzór nad robotami wykonywanymi przez firmy wyłonione w drodze
przetargów m. in.:


Remont schodów i podestów ( ułożenie terakoty) na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Jeziołowicza 1, Jeziołowicza 5 i Jeziołowicza 7,
 Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynkach przy
ul. Krasickiego 3, Krasickiego 5, Wachowskiego 10, Turkowskiego 13,
 Wykonanie remontu izolacji płyt loggii i balkonów w budynkach przy ul. Turkowskiego 17; Turkowskiego 19; Turkowskiego 23; Turkowskiego 25, Wilczyńskiego 3;
Stramkowskiej 7,
 Wykonanie i montaż ogrodzeń 4 szt. placów zabaw przy ul. Gębika 24-28, Sikiryckiego 2-4; Gębika 1-5, Wachowskiego 2-8; Żurawskiego 2-10; Jeziołowicza 1-9,
2. Prowadzono nadzór nad robotami wykonywanymi w formie zlecenia takimi jak:
 Wykonanie malowania (bieżącej konserwacji ) elewacji pawilonu przy ul. Sikiryckiego 9 w Olsztynie,
 Wykonanie wymiany 3 szt. szaf oświetlenia zewnętrznego przy ul. Panasa 4; Żurawskiego 7-17; Żurawskiego 6-8 wraz z wykonaniem wymaganego projektu technicznego,
 Wykonanie wymiany instalacji odgromowej na budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Jeziołowicza 23 w Olsztynie,
 Wykonanie otworów włazowych – wejściowych do poddaszy nieużytkowych w budynkach przy ul. Turkowskiego 17, 23, 25 wraz z wykonaniem niezbędnego projektu budowlanego,
 Wykonanie wymiany 2 szt. okien na okna PCV w klubie „AKANT” przy ul. Kanta
11,
 Wykonanie i montaż drzwi stalowych ażurowych do osłony śmietnikowej przy u.
Turkowskiego 15,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wykonanie korytowania (wraz z wywozem urobku) pod nawierzchnię bezpieczną
zestawu zabawowego przy ul. Żurawskiego 2 -10,
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego sprawności instalacji gazowej i
przewodów wentylacji grawitacyjnej.

Ponadto:
Sprawdzano wyceny kosztorysowe robót zleconych.
Dokonywano napraw uszkodzonych wywiewek kanalizacyjnych na dachach budynków
Dokonywano napraw, przeglądów oraz konserwacji urządzeń zabawowych.
Dokonywano przeglądów mieszkań w związku z interwencjami lokatorów.
Udzielanie pisemnych odpowiedzi na pisma lokatorów.
Przygotowanie danych do planu remontów na 2013 r.

9. Prowadzenie książek obiektów budowlanych.
10. Dokonanie rocznego przeglądu technicznego budynków osiedla w zakresie ogólnobudowlanym.
11. Uczestnictwo w komisjach przetargowych na planowane roboty remontowe.
12. Prowadzenie stałego nadzoru nad robotami wykonywanymi przez zespół konserwatorów

X. Działalność Osiedlowego Domu Kultury SM ”Jaroty” w 2012 roku
Osiedlowy Dom Kultury prowadzi działalność na rzecz członków Spółdzielni Mieszkaniowej
”Jaroty” w Klubach Kultury: „Na Górce” ul. Wańkowicza 9, „Akant” ul. Kanta 11
Zadaniem ODK jest edukacja poprzez sztukę dzieci i młodzieży w takich dziedzinach jak:
- plastyka ( pracownie plastyczne – podstawy malarstwa, rysunek, grafika, kopie)
- muzyka (nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, instrumentach klawiszowych)
- taniec ( balet, taniec towarzyski, Hip-hop, Break-dance, taniec nowoczesny, Kids dance)
- capoeira
Swoją ofertę adresuje również dla dorosłych, jest to:
- plastyka (cztery grupy malarskie),
- rękodzieło (2 grupy)
- taniec (tango, zumba, Dance hall ),
- zajęcia rekreacyjno-sportowe ( aerobic, joga, capoeira, ruchowe zajecia specjalistyczne).
- Kluby Seniorów.
Postawione przed nim cele i zadania realizuje zgodnie ze Statutem Spółdzielni i zapotrzebowaniem społecznym mieszkańców. Działalność ODK wpisuje się w mapę kulturalną miasta.
1. Imprezy cykliczne
Turniej taneczny pod hasłem „Pierwszy krok” – prezentacja umiejętności tanecznych
Klub „Akant”, ok. 150 dzieci.
„Dyktando 2012”- konkurs ortograficzny dla dzieci kl. V i VI, gimnazjum w Klubie ”Akant”.
„Turniej Jednego Wiersza” – XIV edycja – konkurs dla dzieci szkół podstawowych,
gimnazjów i średnich
Klub „Na Górce” -70 osób.
„Z bajką przez życie”- konkurs literacki dla dzieci ,Klub ”Akant”, 60 osób.
„Pokaz gitarowy”- Klub „Akant”, ok. 80 osób.
„Jarmark Wielkanocny” – konkurs plastyczny dla dzieci, Klub ”Akant”, 70 dzieci.
„Mikołajki” w klubie - imprezy dla dzieci , klub ”Na Górce”, Klub ”Akant” ok. 300 dzieci
„Bale karnawałowe”- organizowane z inicjatywy Rady Osiedla „Pieczewo” i Rady Osiedla „Nagórki” w Klubie „Akant”
Sportowe Osiedle, Klub „Akant”
Grupa Malarska Dorosłych – wystawy plastyczne w „Galerii Korytarzowej” Klub ”Na Górce”.
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Klub Pań „Rękodzieło”- zajęcia artystyczne, Klub „Na Górce”, Klub ”Akant”.
2. „Akcja Zima”, „Akcja Lato”
bezpłatne półzimowiska i półkolonie dla dzieci w wieku 7 – 12 lat, Klub „Akant”,
Klub „Na Górce” - ogółem 360 dzieci.
3. Imprezy otwarte
- „Bal przebierańców” – zabawa karnawałowa dla dzieci, Klub ”Na Górce”
- „ Kiermasz świąteczny” – rękodzieło , pracownia plastyczna, Klub „Na Górce”
- „Ptaki zimą´- konkurs plastyczny dla dzieci od 7 do 12 lat, Klub „na Górce”
- „Złota jesień”- konkurs plastyczny dla dzieci, Klub ”Na Górce”
- „Zabawa walentynkowa” – konkursy dla dzieci, Klub „Akant”
- „Tłusty Czwartek” w Klubach
- „Dzień Kobiet” w Klubach Seniora
- „Żegnamy zimę” – wykonanie kukły Marzanny, konkursy, Klub ”Na Górce”, Klub „Akant”
- „Witamy wiosną” – malujemy pierwsze wiosenne kwiaty, Klub „Na Górce”
-„Taneczny show”- przegląd form tanecznych działających przy ODK
- Ozdoby wielkanocne : pisanki, kraszanki, gipsowe odlewy
-„To dla Ciebie Mamo” – imprezy z okazji „Dnia Matki” – prezentacje taneczno-muzyczne
- „Przedszkolaki mają głos”- festiwal piosenki, Klub „Akant”
- „Dzień Dziecka” w klubach
- Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego
-„Święto ulicy Wilczyńskiego” – program artystyczny
- Festyn Osiedlowy Pieczywa, program artystyczny
- „Jesienne impresje” - prace malarskie
- „Halowinowe wariacje z dynią” – imprezy dla dzieci, konkursy, pokaz strojów, lampiony z dyni
-„Bal Andrzejkowy” dla dzieci, pokaz iluzji, gry i zabawy
-„Bal Andrzejkowy” dla dorosłych
- „Świąteczne malowanki.” – malowanie gipsowych aniołków i gwiazdek
- Spotkania Wigilijne w Klubach „Seniora”,
4. Koła zainteresowań:
Plastyka
Pracownie plastyczne
- zajęcia dla dzieci , Klub „Na Górce”
I grupa – dzieci w wieku 7 – 9 lat
II grupa – dzieci w wieku 10 – 13 lat
- zajęcia dla młodzieży szkolnej i studenckiej
-grupa malarska dorosłych
I grupa mistrzowska
II grupa zaawansowana
III grupa początkująca
„Galeria Korytarzowa” - wystawy plastyczne, Klub „Na Górce”
Klub „Rękodzieło” - Klub ”Na Górce”, Klub „Akant”
Taniec
Klub Tańca Towarzyskiego „Muza”
- sekcja dziecięca i młodzieżowa , Klub ”Na Górce”, Klub „Akant”
Klub Tańca Towarzyskiego „FOCUS”
- sekcja dziecięca i młodzieżowa , Klub „Akant”
Balet klasyczny dla dziewczynek , Klub „Akant”, Klub „Na Górce”
Tango argentyńskie, Klub „Na Górce”
Breac- dance dla dzieci i młodzieży, Klub „Na Górce”
Hip-hop dla dzieci i młodzieży , Klub „Na Górce”, Klub „Akant”
Zumba dla młodzieży i dorosłych, Klub „Na Górce”
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Dance hall dla młodzieży, Klub „Na Górce”
Kids dance dla dzieci, Klub „Na Górce”
Muzyka
Nauka gry na gitarze klasycznej, Klub ”Na Górce”, Klub „Akant”
Nauka na instrumentach klawiszowych, Klub „Akant”
Próby młodzieżowych zespołów muzycznych, Klub „Akant”
Sport
Aerobik , Klub „Akant”, Klub „Na Górce”
Joga , Klub „Na Górce”
Klub Rekreacji Ruchowej, Klub „Akant”
Zajęcia rehabilitacyjne dla dorosłych, Klub „Akant”
Capoeira , Klub „Na Górce”
Sportowe Osiedle , Klub „Akant”
Tenis stołowy, Klub „Akant”
Kick-boxing, Klub „Akant”

Inne
Język angielski dla dzieci od 2 lat, Klub „Na Górce”
Klub Malucha dla dzieci od 1,5 do 3 lat , Klub „Na Górce”
Mama + dziecko dla dzieci od 1 do 3 lat, Klub „Na Górce”
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”

Zarząd SM „Jaroty”

