Sprawozdanie
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
za 2011 rok

I. Informacje ogólne
W roku 2011 Zarząd
wchodzili:
dr Roman Przedwojski
inż. Piotr Wałecki
mgr Jolanta Piotrowicz

Spółdzielni działał w niezmienionym składzie i w jego skład
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu ds. technicznych
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 Walnych Zgromadzeniach.
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 w swojej bieżącej pracy koncentrował się 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.
2.

MIESZKANIA
Odrębna własność
Własnościowe

Liczba lokali
W tym należących do:
w zasobach
nieczłonków
członków
Spółdzielni
12.079
2.852
9.227
5.344
723
4.621
6.167
2.001
4.166
1

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

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

438
42
88
139
50
89
128
45
83

4
36
88
19
7
12
34
7
27

434
6
0
120
43
77
94
38
56

Poszczególne typy własności lokali prezentuje powyższa tabela, z której wynika, że
9.441 lokali należy do członków Spółdzielni.
Ogółem na 31.12.2011 r. Spółdzielnia liczyła 9.953 członków. W tej liczbie znajdują się
również członkowie posiadający więcej niż jedno mieszkanie (128), współmałżonkowie
będący członkami (259) oraz 84 osoby posiadające lokale we Wspólnotach Mieszkaniowych,
które nie zrezygnowały z członkostwa.
Członków Spółdzielni nieposiadających lokalu w zasobach Spółdzielni na 31.12.2011 r.
było 297 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 31.12.2011 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:
- 12.079 mieszkań o pow. użytkowej 658.270,49 m2,
- 362 lokale użytkowe o pow. 40.626,38 m2,
- 139 garaży o pow. użytkowej 2.309,93 m2.
Powierzchnia lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni wynosiła 4.703 m2.
Ogółem powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na koniec 2011 r. wynosiła 705.909,80
m2 .
Na dzień 31.12.2011 r. w mieszkaniach zameldowane były 28.272 osoby. W stosunku
do roku poprzedniego liczba ta uległa zmniejszeniu o 666 osób.
Według stanu na dzień 31.12 2011 r. Spółdzielnia posiadała 61,66 ha gruntów, z czego:
- 0,81 ha stanowią grunty własne,
- 52,85 ha stanowią grunty w wieczystym użytkowaniu.
Spółdzielnia sprawuje również zarząd powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych 28,39 ha gruntów, do których prawo własności w częściach
ułamkowych nieruchomości należy do mieszkańców posiadających odrębną własność.
2.

Wyniki finansowe działalności gospodarczej Spółdzielni za 2011 r.
(bilans sporządzony na 31.12.2011 r.)

Wynik finansowy działalności gospodarczej w podziale na poszczególne rodzaje
działalności Spółdzielni za rok 2011 prezentuje poniższa tabela:
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Wyszczególnienie

Koszty

Przychody

Wynik

I. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
1. Eksploatacja lokali mieszkalnych
- osiedle Nagórki
- osiedle Jaroty
- osiedle Pieczewo
2. Ekspl. lok. użytk. własn. i stanowiące odrębną
własność
- osiedle Nagórki
- osiedle Jaroty
- osiedle Pieczewo

41.539.086
13.070.242
19.391.021
9.077.823

38.951.450
12.484.410
17.862.995
8.604.045

- 2.587.636
- 585.832
- 1.528.026
- 473.778

657.980

635.270

- 22.710

122.278
433.517
102.185

115.163
433.471
86.636

- 7.115
- 46
- 15.549

Razem gospodarka zasobami mieszkaniowymi

42.197.066

39.586.720

- 2.610.346

18.393.011

20.284.529

+1.891.518

17.720.322
672.689
993.906

19.479.748
804.781
812.521

+1.759.426
+132.092
- 181.385

3.355.291
1.583.937
1.294.627
476.726
150.764
47.907
8.138
26.159
3.892
232.623
701.162
4.525.936
66.946.538

4.180.170
1.892.745
1.716.552
570.872
427.588
47.907
16.663
127.275
59
2.598.493
1.063.195
82.916
8.544.266
70.064.655

+ 824.879
+ 308.808
+ 421.925
+ 94.146
+276.824
+ 8.525
+ 101.116
+ 59
+ 2.594.601
+ 830.572
+ 82.916
- 701.162
+ 4.018.330
+ 3.118.117

II. Energia cieplna
w tym:
- lokale mieszkalne
- lokale użytkowe
III. Działalność kulturalno-oświatowa
IV. Działalność gospodarcza Spółdzielni
1. Eksploatacja lokali użytkowych w najmie
- osiedle Nagórki
- osiedle Jaroty
- osiedle Pieczewo
2. Dzierżawa terenów
3. Sprzedaż usług wykonawstwa własnego
4. Sprzedaż pozostałych usług
5. Przychody z zarządu nieruch. wspóln.
6. Pozostałe przychody i pożytki
7. Przychody i koszty finansowe
8. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
9. Pożytki z nieruchomości wspólnych
10. Podatek dochodowy
Razem działalność gospodarcza
V. Wynik finansowy netto ogółem

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 31.12.2011 r. Wynik ten
określany jako wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniósł ogółem (-)
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2.610.346 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 2011 r.
zwiększają koszty lub przychody tych nieruchomości w roku 2012 i znalazły odbicie w
stawkach eksploatacyjnych zatwierdzonych już przez Radę Nadzorczą, które będą
obowiązywały od 1.07.2012 roku;
- działalności kulturalno-oświatowej. Ujemny wynik za 2011 r. w wysokości 181.385 zł jest
konsekwencją utrzymania stawki opłaty na pokrycie kosztów tej działalności z roku
poprzedniego, pomimo zakładanego wzrostu kosztów ogółem i przyjęcie w zatwierdzonym
na 2011 r. planie gospodarczo-finansowym założenia pokrycia niedoboru nadwyżką z
działalności gospodarczej Spółdzielni. Zmniejszenie wpływów na pokrycie kosztów
działalności kulturalno-oświatowej wynika głównie z wypowiedzeń członkostwa;
- energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania. Nadwyżka przychodów (wniesionych
zaliczek) na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej wyniosła ogółem (+) 1.891.518 zł,
z czego 1.759.426 zł dotyczy lokali mieszkalnych, a 132.092 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 2011 r. 4.719.492 zł. Wynik finansowy netto (skorygowany o należny podatek
dochodowy) wyniósł 4.018.330 zł, a o jego przeznaczeniu zadecyduje Walne Zgromadzenie.

IV. Gospodarka remontowa w okresie 1.01.-31.12.2011 r.
Gospodarkę środkami funduszu remontowego w 2011 r. prezentuje poniższa tabela.
Wyszczególnienie
I. Środki funduszu remont. z r. ubiegł.

Nagórki

Jaroty

Pieczewo

II. Dochody tworzące fundusz
z tego:
1. Odpisy obciążające lokale mieszkalne
3.898.234,66 5.547.035,01 2.623.433,69
- na pokrycie kosztów remontu
3.667.366,71 5.164.521,19 2.444.907,89
nieruchomości
230.867,95
382.513,82
178.525,80
- na pokrycie kosztów remontów mienia
2. Odpisy obciążające lokale użytkowe
391.434,77
441.914,09
125.324,35
3. Premia termomodernizacyjna
306.727,38
128.097,08
80.162,42
4. Zwrot poniesionych koszt. termomoder.
5.134,25
1.278,32
III. Koszty ogółem
z tego:
1) docieplenia budynków
2) remontów dachów
3) remonty klatek schodowych
4) remont armat. ster. węzłów kompakt.
5) montaż liczników ciepła

Razem Sp-nia
8.900.244,75
13.548.776,02
12.068.703,36
11.276.795,79
791.907,57
958.673,21
514.986,88
6.412,57
10.660.625,97

2.667.738,68
2.676,69
9.048,15
28.383,95
943.800,00 1.562.166,93
3.540,53
39.174,80
7.511,78

16.580,39
729.022,86
-

2.686.995,76
37.432,10
3.234.989,79
3.540,53
46.686,58
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6) remonty ulic
7) remonty kanalizacji sanit. i wodociąg
8). przełożenie istniejących chodników
9) roboty elektryczne
10) moderniz. zasil. bud. w ciepło
11) remonty dźwigów
12) malowanie elewacji pawil.
13) remont tarasów i balkonów
14) wymiana stolarki okiennej
15) rozbiórka wiatrołapów
16) wymiana układów pomiarowych
17) izolac. ścian piwnic z drenażem opask.
18) wykonanie nowych chodników
19) wykonanie zatok postojowych
20) wymiana drzwi
21) opomiarow. zużycia wody w bud.
22) zagospodarow. terenów zielonych
23) likwidacja szuflad zsypowych
24)uzupełnienie urządzeń na pl. zabaw
25)pozostałe remonty
26) remont osłon śmietnikowych

5.981,35
62.810,35
29,137,00
155.922,64
18.649,31
78.299,40
86.998,46
-

192.413,82
33.023,74
684.329,09
102.553,92
84.837,85
850.205,78
43.678,15
9.787,41
1.634,12
1.458,51
42.000,00
10.420,00
253.099,01
18.659,55
28.058,03
30.241,64
254.380,19
170.514,55
289.623,89

50.781,53
212.673,94
33.904,45
397,45
546.000
77.155,20
10.463,92
5.157,52
21.065,00
1.814,28
110.512,78
20.137,10
22.200,18

198.395,17
146.615,72
926.140,03
292.381,01
103.884,61
78.299,40
1.396.205,78
120.833,35
20.251,33
1.634,12
1.458,51
42.000,00
10.420,00
253.099,01
18.659,55
33.215,55
51.306,64
1.814,28
364.892,97
277.650,11
311.824,07

IV. Wynagrodzenie prowizyjne BGK

15.541,32

-

3.433,05

18.974,37

V. Odsetki od kredyt. na docieplenia

32.593,75

13.335,56

9.029,30

54.958,61

x

x

x

11.714.461,82

Stan środk. fund. rem. na 31.12.2011 r.

W 2011 r. zakończono program dociepleń budynków rozpoczęty w 2002 r. Na koniec
tego okresu pozostało dodatnie saldo środków funduszu remontowego w wysokości
11.714.461,82 zł. W związku z tym Zarząd podjął decyzję o podziale środków
zgromadzonych na funduszu remontowym na poszczególne nieruchomości budynkowe,
którego kluczem była nominalna wysokość przyznanych przez Bank Gospodarstwa
Krajowego wcześniejszych premii termomodernizacyjnych, zmniejszających zadłużenie
kredytowe Spółdzielni i stanowiących jedno ze źródeł przychodów funduszu remontowego.
Uznano, że taki sposób podziału pozostaje w pewnym związku z wysiłkiem finansowym
mieszkańców danej nieruchomości w programie dociepeń budynków. W efekcie, przy
planowaniu wydatków w poszczególnych nieruchomościach na 2012 r. uwzględnione zostaną
środki pochodzące z podziału funduszu oraz planowane naliczenia odpisu na fundusz
remontowy.
Ogólnie przyjęta została zasada planowania robót w nieruchomościach, w których
zrównoważenie wpływów i wydatków z funduszu remontowego nastąpi najdalej w I kwartale
2013 r. Wyjątkiem są 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 zasobach Spółdzielni do docieplenia pozostają 3 budynki zrealizowane w systemie
wielkiej płyty przy ul. Wilczyńskiego 15, 17, 19, które zostały kupione w 2003 r. od SM
„Współpraca”. W tych nieruchomościach sukcesywnie podnoszony jest odpis na fundusz
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remontowy, jednak zgromadzone środki nie pozwolą na wykonanie robót w najbliższych
latach.
Środki funduszu remontowego pozostałe na koniec 2011 r. zostaną wykorzystane na
bardzo szeroki program prac remontowych zatwierdzony już przez Radę Nadzorczą do
wykonania w 2012 roku.

V. Zaległości czynszowe
Saldo zaległości czynszowych na koniec 2011 r. wynosiło 6.224.543 zł i było o 27.374
zł wyższe niż na początku roku.
Na ogólną liczbę 12.079 mieszkań zaległości czynszowe powyżej 1 miesiąca obciążały
880 osób i było to o 107 osób więcej niż w roku poprzednim.
Wskaźnik zaległości czynszowych na koniec roku w stosunku do naliczonych w ciągu
roku opłat czynszowych wyniósł 9,8 % i był o 0,09 % wyższy niż w roku 2010.
Porównanie stanu zaległości czynszowych za lata 2008-2011
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

2008
2009
12.186
12.081
6.857
7.099
660
714
56,3 %
58,8 %
5,4 %
5,9 %
57.193.598 61.024.256

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

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

6.555.380

6.594.891

6.197.169

6.224.543

11.5 %

10,81 %

9,71 %

9,8 %

+ 447.606
+ 7,3 %

+ 39.511
+ 0,6 %

- 397.722
- 6,03 %

+ 27.374
+ 0,44 %

187

180

169

178

Podana w poz. 5 tabeli kwota zaległości czynszowych obrazuje stan tych zaległości na
31.12.2011 r. i są to zadłużenia mieszkańców liczone narastająco, obejmujące również
powstałe w latach poprzednich.
Na koniec 2011 r. struktura zaległości czynszowych przedstawiała się następująco:
1.450.150 zł
- zadłużenie do 1 m-ca miały 5.403 rodziny na sumę
- zadłużenie od 2 do 3 m-cy miały 424 rodziny na sumę
718.156 zł
- zadłużenie od 4 do 6 m-cy miały 192 rodziny na sumę
527.675 zł
- zadłużenie od 7 do 12 m-cy miało 86 rodzin na sumę
389.918 zł
- zadłużenie powyżej 12 m-cy miało 178 rodzin na sumę
3.138.644 zł
Jak z powyższego zestawienia widać, ponad 50 % ogólnej sumy zadłużeń czynszowych
dotyczy 178 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 2009 była to kwota 3.643.680 zł, a na
koniec 2010 r. - 3.209.710 zł).
W ramach działań windykacyjnych w roku 2011 wysłano do dłużników 1.090 wezwań
do zapłaty, uzyskano 157 prawomocnych nakazów zapłaty.
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Do egzekucji komorniczej zostało skierowanych 161 nakazów zapłaty. W 2011 r.
Spółdzielnia skierowała również do komorników 14 wniosków o egzekucję zadłużenia z
własnościowego prawa do lokalu. Uzyskano 9 wyroków eksmisyjnych.
Do działań windykacyjnych od kilku lat włączone są również Rady Osiedlowe, które
zapraszają na rozmowy dłużników posiadających zadłużenie nieprzekraczające wymiaru 3miesięcznych 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 2011 r. Spółdzielnia posiadała 60
niezrealizowanych jeszcze przez Gminę wyroków eksmisyjnych.
W roku 2011 od dłużników wyegzekwowano 465.713,38 zł odsetek za nieterminowe
regulowanie opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i garaży.

VI. Przewidywany rozwój Spółdzielni w 2012 r.
Na początku roku 2012 Spółdzielnia oddała do użytku dwubryłowy budynek
mieszkalny przy ul. Orłowicza 17B, w którym znajduje się 78 mieszkań o łącznej
powierzchni 3.553,27 m2 i 40 miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym o pow.
531,5 m2.
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.
Aktualnie Spółdzielnia prowadzi budowę 2 budynków mieszkalnych przy ul. Kanta 40
A i B, finansowaną również ze środków własnych przyszłych lokatorów. Planowany termin
oddania budynków do użytkowania - styczeń 2013 r. Ponadto w fazie projektowej znajdują
się 3 budynki mieszkalne przy ul. Flisa.
W 2012 r. będą realizowane dwa zadania objęte dofinansowaniem w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (planowane
koszty stanowią udział Spółdzielni w wys. 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.
b) Poprawa jakości obsługi klientów Spółdzielni poprzez wdrożenie nowych usług
elektronicznych wspomagających procesy biznesowe, w ramach którego zostanie
zakupiony zintegrowany system informatyczny wraz z serwerami i sprzętem
komputerowym.
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