SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
w Olsztynie za 2010 rok
I. Informacje ogólne
W roku 2010 Zarząd Spółdzielni był trzyosobowy i w jego skład wchodzili: dr Roman Przedwojski
prezes Zarządu, inż. Piotr Wałecki wiceprezes Zarządu ds. technicznych, mgr Jolanta
Piotrowicz - wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych. Funkcje kontrolne w Spółdzielni sprawuje 12osobowa Rada Nadzorcza.
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 53 protokołowane posiedzenia. Członkowie Zarządu uczestniczyli we
wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisji. Uczestniczyli również w kilkudziesięciu zebraniach Rad
Osiedlowych oraz ich komisji, Zebraniu Przedstawicieli 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.
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,
- przygotowaniu i przeprowadzeniu Zebrania Przedstawicieli i Walnego Zgromadzenia.
Szczególny nacisk położony był na realizację zadań związanych z procesem przekształceń mieszkań lokatorskich oraz
własnościowych w odrębną własność. Ogólna liczba zawartych w 2010 r. umów przeniesienia własności lokali wyniosła
349, w tym: z lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność przeniesiono 70 lokali, z własnościowego prawa w prawo
odrębnej własności przeniesiono 279 lokali, w tym: 4 lokale użytkowe i 2 garaże.

II. Stan organizacyjny Spółdzielni
Na 31.12.2010 r. Spółdzielnia liczyła ogółem 10.310 członków, z których 150 osób posiadało więcej niż jedno
mieszkanie. W tej liczbie było:
- członków posiadających spółdzielcze (lokatorskie i własnościowe) prawo do lokali mieszkalnych - 4.888 osób;
- członków Spółdzielni będących właścicielami po ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych - 4.632 osoby;
- członków posiadających lokale mieszkalne w najmie - 5 osób;
- członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do garażu - 78 osób;
- członków posiadających prawo odrębnej własności garażu - 45 osób;
- członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego - 60 osób;
- członków posiadających prawo odrębnej własności lokalu użytkowego - 42 osoby;
- współmałżonków będących członkami - 267 osób ;
- członków, którzy utracili prawo do lokalu i nie wypowiedzieli członkostwa - 219 osób;
- członków posiadających lokal we wspólnotach - 95 osób;
- członków będących pracownikami Spółdzielni nieposiadających lokalu w zasobach Spółdzielni - 59 osób;
- członków oczekujących i założycieli Spółdzielni - 20 osób.
Zarząd Spółdzielni w 2010 r. przyjął 80 osób w poczet członków, a RN przywróciła członkostwo 5 osobom.
Jednocześnie skreślono z rejestru członków 435 osób z powodu:
- zgonów - 45 osób;
- rezygnacji z członkostwa w związku ze zbyciem lokalu (sprzedaż, zamiana, darowizna, podział majątku, dział spadku) 232 osoby;
- wykreśleń - 158 osób.
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III. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
1.

Zasoby mieszkaniowe
Na dzień 31.12.2010 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji: 12.080 mieszkań o pow. użytkowej 658.351,47 m2,
371 lokali użytkowych o pow. użytkowej 40.701,98 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 2010 r. wynosiła 706.066,38 m2. Na dzień 31.12.2010 r. w mieszkaniach zameldowanych było 28.938 osób. W
stosunku do roku poprzedniego liczba ta uległa zmniejszeniu o 752 osoby.
Według stanu na dzień 31.12.2010 r. Spółdzielnia posiadała 90,61 ha gruntów, z czego: 37,76 ha stanowiły grunty
własne, 52,85 ha stanowiły grunty w wieczystym użytkowaniu.
W 2010 r. w wyniku przekształceń lokatorskich i własnościowych praw do lokali w odrębną własność, powierzchnia
gruntów zmniejszyła się o 1,92 ha. Prawo własności tych gruntów w częściach ułamkowych nieruchomości, w których się
znajdują, należy do mieszkańców posiadających odrębną własność, a Spółdzielnia sprawuje zarząd powierzony na
podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2.

Wyniki finansowe działalności gospodarczej Spółdzielni za 2010 r.
Wynik finansowy działalności gospodarczej w podziale na poszczególne rodzaje działalności Spółdzielni za rok
2010 prezentuje poniższa tabela:
Wyszczególnienie

Koszty

Dochody

Wynik

I. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
1. Eksploatacja lokali mieszkalnych
osiedle Nagórki
osiedle Jaroty
osiedle Pieczewo
2. Eksploatacja lokali użytk. własnościowych
i stanowiących odrębną własność
- osiedle Nagórki
- osiedle Jaroty
- osiedle Pieczewo

42.400.202
13.483.712
19.322.099
9.594.391
749.620

39.944.657
12.891.081
17.945.083
9.108.493
623.626

- 2.455.545
- 592.631
- 1.377.016
- 485.898
- 125.994

142.789
490.730
116.101

112.348
427.081
84.197

- 30.441
- 63.649
- 31.904

3.465.080

2.812.645

- 652.435

3. Mienie Spółdzielni
4. Pożytki z nieruchom. wspólnych
(dzierżawa ścian i pozost.)
5. Energia cieplna – lokale mieszkalne

-

16.650

+ 16.650

19.007.569

19.390.743

+ 383.174

Razem gospodarka zasob. mieszkaniowymi

65.622.471

62.788.321

- 2.834.150

964.668

837.943

- 126.725

1. Eksploatacja lokali użytkowych w najmie
osiedle Nagórki
osiedle Jaroty
osiedle Pieczewo
2. Energia cieplna – lok. użytkowe
3. Dzierżawa terenów
4. Pożytki z nieruch. stanow. mienie Spółdzielni
5. Sprzedaż usł. wykon. własnego
6. Sprzedaż pozostałych usług
7. Przychody z zarządu nieruch. wspóln.
8. Sprzedaż materiałów
9. Pozostałe przychody (ksero)
10. Przychody i koszty i finansowe
11. Pozost. przychody i koszty operacyjne
12. Podatek dochodowy
13. Straty i zyski nadzwyczajne

3.102.687
1.527.864
1.127.606
447.217
833.842
136.240
42.856
10.141
22.895
34
207
679.402
646.576
20.394

4.152.070
1.903.932
1.682.562
565.576
813.103
418.283
5.788
42.856
19.928
123.531
49
65
2.179.407
1.164.042
20.394

+ 1.049.383
+ 376.068
+ 554.956
+ 118.359
- 20.739
+ 282.043
+ 5.788
+ 9.787
+ 100.636
+ 15
+ 65
+ 2.179.200
+ 484.640
- 646.576
-

Razem działalność gospodarcza

5.495.274

8.939.516

3.444.242

72.082.413

72.565.780

+ 483.367

II. Działalność kulturalno-oświatowa
III. Działalność gospodarcza Spółdzielni

Ogółem wynik Spółdzielni (I+II+III)
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W tabeli pokazany 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 31.12.2010 r. Wynik ten określany jako wynik z
gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniósł (-) 2.834.150 zł
i dotyczy wyniku na lokalach mieszkalnych, lokalach
użytkowych ze spółdzielczym
własnościowym prawem i z odrębną własnością, kosztów utrzymania mienia Spółdzielni
dotyczących lokali mieszkalnych nie pokrytych wniesionymi opłatami oraz pożytków z nieruchomości wspólnych
mieszkalnych i nadwyżki na c.o. i c.w.
Wyniki z rozliczenia kosztów i przychodów poszczególnych nieruchomości za 2010 r. zwiększają koszty lub
przychody tych nieruchomości w roku 2011 i znalazły odbicie w stawkach eksploatacyjnych zatwierdzonych już przez Radę
Nadzorczą, które będą obowiązywały od 1.07.2011 r.
− działalności kulturalno-oświatowej. Ujemny wynik za 2010 r. w wysokości (-) 126.725 zł jest konsekwencją
utrzymania stawki opłaty na pokrycie kosztów tej działalności z roku poprzedniego, pomimo zakładanego wzrostu kosztów
ogółem i przyjęcia w zatwierdzonym na 2010 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 (w roku 2010 członkostwo w Spółdzielni wypowiedziały 232 osoby).
− pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni (tj. z tytułu wynajmowanych lokali
użytkowych, dzierżawy terenów, z zarządzania obcymi zasobami, sprzedaży materiałów i pozostałych usług) oraz na
pozostałych przychodach operacyjnych i finansowych Spółdzielni.
Ogółem kwota pożytków i innych przychodów z działalności gospodarczej wyniosła w 2010 r. 4.090.817 zł. Wynik
finansowy netto, o przeznaczeniu którego zadecyduje Walne Zgromadzenie, skorygowany o należny podatek
dochodowy wyniósł 3.444.242 zł.

IV. Gospodarka remontowa
Gospodarkę środkami funduszu remontowego w 2010 r. prezentuje poniższa tabela.
Fundusz remontowy za 2010 rok
Wyszczególnienie
I. Środki funduszu remontowego
z roku ubiegłego
II. Zwiększenia funduszu remontowego
w roku obrotowym
z tego:
1. Odpisy obciążające lokale mieszkalne
- na pokrycie koszt. remont. nieruch.
- na pokrycie koszt. rem. mienia
Spółdzielni

Nagórki

Jaroty

Pieczewo

-

-

-

Razem Spółdzielnia
5.468.564,91

5.186.491,15

7.258.397,78

3.735.420,15

16.180.309,08

4.499.572,58
4.268.564,53
231.008,05

6.361.807,27
5.979.375,82
382.431,45

3.344.473,20
3.166.105,51
178.367,69

14.205.853,05
13.414.045,86
791.807,19

418.592,86

450.424,67

124.691,05

993.708,58

263.687,56

419.807,93

256.946,85

940.442,34

4.638,15

26.357,91

9.309,05

40.305,11

5.802.584,08

4.149.251,03

2.727.426,38

21.648.873,99
12.679.261,49

4.774.888,57
9.900,00
12.610,90
44.192,00
145.492,56
51.765,27
23.226,46
200.200,00
46.873,62
128.732,71
19.639,84
68.160,65
229.819,80

1.505.880,56
49.593,00
22.337,83
68.269,34
36.900,00
878.358,20
21.888,98
8.725,44
31.818,00
73.570,50
9.300,00
565.900,00

1.716.537,81
1.233,63
2.349,35
18.140,59
54.460,00
1.567,65
508.250,00
72.167,17
70.465,80

7.997.306,94
11.133,63
64.553,25
84.670,42
268.221,90
51.765,27
23.226,46
38.467,65
1.586.808,20
21.888,98
8.725,44
78.691,62
128.732,71
165.337,51
77.460,65
866.185,60

2. Odpisy obciążające lokale użytkowe
3. Premia termomodernizacyjna
4. Zwrot poniesionych koszt. termom.

III. Fundusz remontowy ogółem
IV. Koszty ogółem
z tego:
1) docieplenia budynków
2) wymiana stolarki okiennej
3) remont ulic
4) remonty kanalizacji sanitarnej
5) wymiana słupów oświetl. zewn.
6) remont dźwigów
7) przeniesienie gazomierzy na zewn.
8) remont dachów
9) malowanie klatek schodowych
10) wymiana drzwi wejśc. do bud.
11) remont armat. ster. węzłów komp.
12) wykonanie zatok postojowych
13) likwidacja szuflad zsypowych
14) zagospodar. placów zabaw
15) izol. ścian piwn. z drenażem opask
16) przełoż. istniej. chodników
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17) zagospodarow. terenów zielonych
18) malowanie elewacji
19) remont tarasów
20) montaż liczników ciepła
21) opomiarow. zuż. wody w bud.
22) wymiana układów pomiarowych
23) wykonanie nowych chodników
24) moderniz. zasil. bud. w ciepło
25) remont osłon śmietnikowych
26) pozostałe remonty
V. Wynagrodzenie prowizyjne BGK
VI. Odsetki od kredyt. na dociepl.
VII. Razem zmniejszenia
Stan śr. fund. rem. na 31.12.2010 r.

8.510,56
4.307,21
7.951,10
1.676,41
24.636,42
15.697,91
16.195,81
5.834.477,80

1.485,94
714.073,94
10.118,38
976,00
1.169,60
10.748,13
1.633,07
28.500,01
108.004,11
8.454,41
15.709,98
4.173.415,42

15.916,93
191.960,65
8.539,55
7.592,06
5.509,49
9.582,49
5.000,00
3.996,99
34.156,22
4.006,07
9.303,57
2.740.736,02

17.402,87
906.034,59
18.657,93
8.568,06
15.189,65
24.637,83
12.951,10
7.306,47
28.500,01
166.796,75
28.158,39
41.209,36
12.748.629,24
8.900.244,75

W 2010 r. nie zakończono programu dociepleń budynków na osiedlu Nagórki. Pomimo przyjęcia do planu na 2010
r. dociepleń 7 budynków przy ul. Barcza zadanie to nie zostało w pełni wykonane i zostało przeniesione na 2011 r. Nie
wykonano też remontu elewacji i balkonów w 5 budynkach na osiedlach Jaroty i Pieczewo, również te zadania zostały
przeniesione na 2011 r.
W efekcie na koniec 2010 r. pozostała niewykorzystana kwota środków funduszu remontowego w wysokości
8.900.244,75 zł, która zwiększy środki funduszu w 2011 r.

V. Zaległości czynszowe
Saldo zaległości czynszowych na koniec 2010 roku wynosiło 6.197.169 zł i było o 397.722 zł niższe niż na
początku roku.
Na ogólną liczbę 12.080 mieszkań zaległości czynszowe powyżej 1 miesiąca obciążały 773 osoby i było to o 59
osób więcej niż w roku poprzednim.
Wskaźnik zaległości czynszowych na koniec roku w stosunku do naliczonych w ciągu roku opłat czynszowych
wyniósł 9,71% i był o 1,1% niższy niż w roku 2009. Jest to najniższy wskaźnik na przestrzeni ostatnich 4 lat.
Porównanie stanu zaległości czynszowych za lata 2007-2010
Wyszczególnienie
1. Liczba mieszkań w Spółdzielni
2. Liczba dłużników na 31 XII,
w tym zalegających za ponad 1 miesiąc
3. % zadłużonych mieszkań ogółem,
w tym zalegających za ponad 1 miesiąc
4. Naliczone opłaty czynszowe za rok (zł)
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 12
m-cy

2007

2008

2009

2010

12.158
6.062
890
49,9%
7,3%
55.312.003
6.107.774
11,04%

12.186
6.857
660
56,3%
5,4%
57.193.598
6.555.380
11,5%

12.081
7.099
714
58,8%
5,9%
61.024.256
6.594.891
10,81%

12.080
6.678
773
55,3%
6,4%
64.808.549
6.197.169
9,71%

- 634.589

+ 447.606

+ 39.511

- 397.722

- 9,41%

+ 7,3%

+ 0,6%

- 6,03%

232

187

180

169

Podana w poz. 5 tabeli kwota zaległości czynszowych obrazuje stan tych zaległości na 31.12.2010 r. i są to
zadłużenia mieszkańców liczone narastająco, obejmujące również powstałe w latach poprzednich.
Na koniec 2010 r. struktura zaległości czynszowych przedstawiała się następująco:
- zadłużenie do 1 m-ca miało 5.905 rodzin na sumę 1.553.170 zł;
- zadłużenie od 2 do 3 m-cy miało 369 rodzin na sumę 603.884 zł;
- zadłużenie od 4 do 6 m-cy miały 144 rodziny na sumę 14.038 zł;
- zadłużenie od 7 do 12 m-cy miały 92 rodziny na sumę 416.367 zł;
- zadłużenie powyżej 12 m-cy miało 169 rodzin na sumę 3.209.710 zł.
Jak z powyższego zestawienia widać, ponad 51,8% ogólnej sumy zadłużeń czynszowych dotyczy 169 dłużników
zalegających z zapłatą czynszu od ponad roku.
Zintensyfikowane działania windykacyjne w minionych latach doprowadziły do zmniejszenia tej grupy dłużników z
232 osób w 2007 r. do 169 w 2010 r. i obniżenia kwoty ich zaległości (w roku 2009 była to kwota 3.643.680 zł).
W ramach działań windykacyjnych w roku 2010 wysłano do dłużników 1.557 przedsądowych wezwań do zapłaty,
uzyskano 306 prawomocnych nakazów zapłaty.
Do egzekucji komorniczej zostały skierowane 173 nakazy zapłaty. Ponadto złożono 6 wniosków o dokonanie wpisu
do hipoteki zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokali.
W 2010 r. Spółdzielnia skierowała również do komorników 19 wniosków o egzekucję zadłużenia z własnościowego
prawa do lokalu i 1 z prawa odrębnej własności.
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Do działań windykacyjnych od kilku lat włączone są również Rady Osiedlowe, które zapraszają na rozmowy
dłużników posiadających zadłużenie nieprzekraczające wymiaru 3-miesięcznych opłat. W 2010 r. na takie spotkania zostały
zaproszone 522 osoby.
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 zostanie pokryte środkami
uzyskanymi ze sprzedaży na przetargach lokali dotychczas przez nich zajmowanych.

VI. Przewidywany rozwój Spółdzielni w 2011 r.
W roku 2011 Spółdzielnia zakończy budowę budynku mieszkalnego przy ul. Orłowicza 17B (planowany termin
zakończenia budowy 15.10.2011 r.), w którym będzie 78 mieszkań o łącznej powierzchni 3.633,23 m2 i 40 miejsc
postojowych w garażu wielostanowiskowym o pow. 531,5 m2.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo 2 budynków mieszkalnych przy ul. Kanta 40A i
B. Spółdzielnia planuje rozpoczęcie budowy tych budynków w III kwartale 2011 r., przy założeniu, że będą potencjalni
nabywcy mieszkań.
Niezależnie od powyższych zadań, w fazie projektowej znajdują się 3 budynki mieszkalne przy ul. Flisa.
W 2011 r. Spółdzielnia zakończy cały program dociepleń budynków i rozpocznie remonty klatek schodowych w
nowym standardzie - ułożenie terakoty na schodach i podestach w 45 klatkach schodowych w 15 budynkach Vkondygnacyjnych.
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