SPRAWOZDANIE
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie
za 2009 rok

I. Informacje ogólne
W roku 2009 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 12-osobowa Rada Nadzorcza.
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 49 protokołowanych posiedzeń. Członkowie
Zarządu uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisji. Uczestniczyli również w kilkudziesięciu zebraniach Rad Osiedlowych oraz ich komisji, zebraniach z
mieszkańcami, zebraniach Grup Członkowskich i Zebraniu Przedstawicieli.
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 Zebrań Przedstawicieli 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 zebrań Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli.
Szczególny nacisk położony był na realizację zadań związanych z procesem przekształceń
mieszkań lokatorskich oraz własnościowych w odrębną własność. Ogólna liczba zawartych w
2009 r. umów przeniesienia własności lokali wyniosła 1.348, w tym:
- z lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność przeniesiono 271 lokali,
- z własnościowego prawa w prawo odrębnej własności przeniesiono 1.077 lokali, w tym: 24
lokale użytkowe.

II. Stan organizacyjny Spółdzielni
Na 31.12.2009 r. Spółdzielnia liczyła ogółem 10.660 członków, z których 235 osób posiadało więcej niż jedno mieszkanie.
W tej liczbie było:
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- członków posiadających spółdzielcze (lokatorskie i własnościowe)
prawo do lokali mieszkalnych
- członków Spółdzielni będących właścicielami
po ustanowieniu odrębnej własności lokali mieszkalnych
- członków posiadających lokale mieszkalne w najmie
- członków posiadających spółdzielcze własnościowe
prawo do garażu
- członków posiadających prawo odrębnej własności garażu
- członków posiadających spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu użytkowego
- członków posiadających prawo odrębnej własności
lokalu użytkowego
- współmałżonków będących członkami
- członków, którzy utracili prawo do lokalu i nie
wypowiedzieli członkostwa
- członków posiadających lokal we wspólnotach
- członków będących pracownikami Spółdzielni nie posiadających
lokalu w zasobach Spółdzielni
- członków oczekujących i założycieli Sp-ni

5.604 osoby
4.191 osób
5 osób
87 osób
42 osoby
68 osób
38 osób
326 osób
311 osób
144 osoby
55 osób
24 osoby

III. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
1. Zasoby mieszkaniowe
Na dzień 31.12.2009 r. Spółdzielnia posiadała w eksploatacji:
- 12.081 mieszkań o pow. użytkowej 658.364 m2,
- 369 lokali użytkowych o pow. użytkowej 41.031 m2,
- 140 garaży o pow. użytkowej 2.334 m2.
Powierzchnia lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni wynosiła 4.703 m2. Ogółem powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni na koniec 2009 r. wynosiła 706.432 m2. Na
dzień 31.12.2009 r. w mieszkaniach zameldowanych było 29.690 osób.
W stosunku do roku 2008 powierzchnia eksploatowanych zasobów zmniejszyła się o
6.262 m2. Liczba zameldowanych osób w lokalach mieszkalnych uległa zmniejszeniu o 998
osób i taka tendencja spadkowa utrzymuje się od kilku lat.
Zmniejszenie eksploatowanej powierzchni oraz liczby zameldowanych osób jest głównie
efektem powstania w 2009 r. dwóch wspólnot mieszkaniowych (przy ul. Kanta 40D i Flisa 5,
7), które powierzyły zarządzanie swoimi zasobami Spółdzielni oraz jednej wspólnoty lokalowej przy ul. Żurawskiego 1A, gdzie zarządzanie powierzono obcemu zarządcy.
Według stanu na dzień 31.12.2009 r. Spółdzielnia posiadała 92,53 ha gruntów, z czego:
- 39,61 ha stanowią grunty własne,
- 52,92 ha stanowią grunty w wieczystym użytkowaniu.
W 2009 r. w wyniku przekształceń lokatorskich i własnościowych praw do lokali w odrębną własność powierzchnia gruntów zmniejszyła się ogółem o 7,42 ha. Prawo własności
tych gruntów w częściach ułamkowych nieruchomości w których się znajdują, należy do
mieszkańców posiadających odrębną własność, a Spółdzielnia sprawuje zarząd nieruchomościami wspólnymi jako zarząd powierzony na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych.
2. Wyniki finansowe działalności gospodarczej Spółdzielni za 2009 r.
Rok 2009 jest już trzecim z kolei okresem obrachunkowym, w którym wyniki finansowe gospodarki zasobami Spółdzielni rozliczone są w układzie poszczególnych nieruchomości. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych różnice między kosztami
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eksploatacji i utrzymania a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2 i 4 za 2008
rok zwiększyły odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania poszczególnych
nieruchomości w 2009 r. W stawkach eksploatacyjnych poszczególnych nieruchomości znalazły one odbicie dopiero w 2010 r.
Analogicznie różnice, o których mowa wyżej za 2009 r. zwiększą odpowiednio koszty
lub przychody poszczególnych nieruchomości w 2010 r. i zostaną uwzględnione w stawkach
eksploatacyjnych na 2011 r.
Wynik finansowy działalności gospodarczej w podziale na poszczególne rodzaje działalności Spółdzielni za rok 2009 prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie

Koszty

Dochody

Wynik

I. Eksploatacja lokali mieszkalnych
- osiedle Nagórki
- osiedle Jaroty
- osiedle Pieczewo
II. Eksploatacja lokali użytk. własnościowych
i stanowiących odrębną własność
- osiedle Nagórki
- osiedle Jaroty
- osiedle Pieczewo
III. Eksploatacja lokali użytkowych w najmie
- osiedle Nagórki
- osiedle Jaroty
- osiedle Pieczewo

43.049.240
14.152.260
19.229.631
9.667.349

40.709.937
13.326.187
18.221.320
9.162.430

- 2.339.303
- 826.073
- 1.008.311
- 504.919

730.832
164.100
445.360
121.372
2.928.041

662.051
144.052
422.880
95.119
3.922.364

- 68.781
- 20.048
- 22.480
- 26.253
+ 994.323

1.415.262
1.078.238
434.541

1.821.415
1.561.122
539.827

+ 406.153
+ 482.884
+ 105.286

IV. Mienie Spółdzielni
V. Energia cieplna – lokale mieszkalne

3.528.174
17.764.177

2.550.142
17.764.177

- 978.032
-

731.327
980.273
126.253
32.233
10.232
18.514
505
437.843
487.073
-

719.577
859.085
390.705
22.939
32.194
16.935
93.445
48
1.896.257
1.325.861
-

- 11.750
- 121.188
+ 264.452
+ 22.939
- 39
+ 6.703
+ 74.931
+ 48
+ 1.895.752
+ 888.018
- 487.073
+ 141.000

VI. Energia cieplna – lokale użytkowe
VII. Działalność kulturalno-oświatowa
VIII. Dzierżawa terenów
IX. Pożytki z nieruchomości wspóln.
X. Sprzedaż usł. wykon. własnego
XI. Sprzedaż pozostałych usług
XII. Przychody z zarządu nieruch. wspóln.
XIII. Pozostałe przychody i pożytki
XIV. Przychody i koszty i finansowe
XV. Pozost. przychody i koszty operacyjne
XVI. Podatek dochodowy
Wynik finansowy netto

Nadwyżkę bilansową netto Spółdzielni wynoszącą 3.542.834,04 zł stanowią głównie
wyniki na eksploatacji lokali użytkowych w najmie, dochody z dzierżawy terenów, zarządzania obcymi zasobami oraz dochody z pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej pomniejszone o podatek dochodowy od osób prawnych.
Proponowany podział ww. nadwyżki przedstawia się następująco:
- na zwiększenie funduszu zasobowego
394.142,00 zł,
z czego 217.000,00zł na sfinansowanie udziału
Spółdzielni w inwestycji realizowanej wspólnie
z Gminą Olsztyn polegającej na budowie miejsc
postojowych na terenach stanowiących jej własność
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przy ulicach: Janowicza 34, Orłowicza 14-18,
Turkowskiego 3, Wachowskiego 3, Wiecherta 18,
- na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami na
działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej
- na częściowe pokrycie wydatków związanych z
z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
w zakresie obciążającym członków

121.188,16 zł
3.027.503,88 zł

IV. Gospodarka remontowa
Działalność remontowa finansowana była z własnych środków funduszu remontowego
oraz ze środków budżetu państwa (premia termomodernizacyjna):
Źródła tworzenia funduszu remontowego w 2009 r. były następujące:
1. Odpisy obciążające lokale mieszkalne
15.665.374 zł
2. Odpisy obciążające lokale użytkowe
996.280 zł
3. Premia termomodernizacyjna
565.200 zł
4. Zwrot poniesionych kosztów termomodern.
36.860 zł
5. Pozostałość środków z 2008 r.
2.364.078 zł
Razem
19.627.792 zł
Fundusz remontowy został wykorzystany na następujące cele:
1. docieplenia budynków
2. malowanie klatek schodowych
3. wymiana stolarki okiennej
4. remonty ulic
5. remont kanalizacji sanitarnej
6. przełożenie istniejących chodników
7. wykonanie słupów oświetlenia zewnętrznego
8. opomiarowanie zużycia wody w bud.
9. zagospodarowanie placów zabaw
10. remont dźwigów
11. malowanie elewacji
12. wymiana drzwi wejściowych do bud.
13. remont tarasów
14. remont armatury steruj. węzłów kompakt.
15. izolacja ścian piwnic z drenażem opask.
16. wykonanie nowych chodników
17. wykonanie zatok postojowych
18. legalizacja ciepłomierzy i wym. ukł. pom.
19. zagospodarowanie terenów zielonych
20. modernizacja zasilania bud. w ciepło
21. pozostałe remonty
22. odsetki od kredytów na docieplenia
i wynagrodz. prowizyjne BGK
Razem

11.088.295 zł
1.204.600 zł
107.800 zł
20.545 zł
110.237 zł
146.612 zł
134.928 zł
101.284 zł
130.034 zł
12.230 zł
226.065 zł
154.953 zł
274.900 zł
6.608 zł
10.200 zł
2.689 zł
184.454 zł
630 zł
5.375 zł
4.987 zł
159.655 zł
69.173 zł
14.156.254 zł

Na koniec 2009 roku powstała niewykorzystana kwota 5.471.538 zł, która zwiększy
środki funduszu remontowego w 2010 r.
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V. Zaległości czynszowe
Saldo zaległości czynszowych na koniec 2009 roku wynosiło 6.594.891 zł i było o
39.511 zł wyższe niż na początku roku.
Na ogólną liczbę 12.081 mieszkań zaległości czynszowe powyżej 1 miesiąca obciążały 714 osób i było to o 54 osoby więcej niż w roku poprzednim.
Wskaźnik zaległości czynszowych na koniec roku w stosunku do naliczonych w ciągu
roku opłat czynszowych wyniósł 10,81% i był o 0,69% niższy niż w roku 2008.
Porównanie stanu zaległości czynszowych za lata 2007-2009
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
12.158
6.062
890
49,9%
7,3%
55.312.003
6.107.774
11,04%
- 634.589
- 9,41%
232

2008
12.186
6.857
660
56,3%
5,4%
57.193.598
6.555.380
11,5%
+ 447.606
+ 7,3%
187

2009
12.081
7.099
714
58,8%
5,9%
61.024.256
6.594.891
10,81%
+ 39.511
+ 0,6%
180

Podana w poz. 5 tabeli kwota zaległości czynszowych obrazuje stan tych zaległości na
31.12.2009 r. i są to zadłużenia mieszkańców liczone narastająco, obejmujące również powstałe w latach poprzednich.
Na koniec 2009 r. struktura zaległości czynszowych przedstawiała się następująco:
- zadłużenie do 1 m-ca miało
6.385 rodzin na sumę
1.570.847 zł
- zadłużenie od 2 do 3 m-cy miało
325 rodzin na sumę
625.182 zł
136 rodzin na sumę
438.236 zł
- zadłużenie od 4 do 6 m-cy miało
- zadłużenie od 7 do 12 m-cy miało
73 rodzin na sumę
316.946 zł
- zadłużenie powyżej 12 m-cy miało 180 rodzin na sumę
3.643.680 zł
Jak z powyższego zestawienia widać, ponad 55% ogólnej sumy zadłużeń czynszowych
dotyczy 180 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 180 w 2009 r. i obniżenia kwoty
ich zaległości. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, gdyż odzyskanie należnych Spółdzielni
opłat od tej grupy dłużników jest bardzo trudne. Większość tych dłużników jest wykluczona
ze Spółdzielni, a część z nich posiada wyroki eksmisyjne. Jednak istniejące przepisy ustawy
o ochronie praw lokatorów utrudniają wykonanie eksmisji, a wyegzekwowanie długów przez
komorników jest często niemożliwe z powodu niewypłacalności dłużników.
W 2009 r. Spółdzielnia podjęła kolejne działanie w walce z dłużnikami, podpisując
umowę o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.
we Wrocławiu. Osoby zadłużone, których dane znajdują się w tym rejestrze będą miały ograniczone możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim lub w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej.
Niezależnie od tego, w minionym roku Spółdzielnia podjęła próbę zasiedlenia w jednym mieszkaniu dwóch zadłużonych rodzin, wobec których zawodziły dotychczasowe metody odzyskiwania długu. W efekcie trzy rodziny w krótkim czasie doprowadziła do spłaty zadłużenia.
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Działania takie podejmowane będą w dalszym ciągu i oferty zamieszkania w jednym
mieszkaniu dwóch obcych sobie rodzin będą kierowane do innych dłużników.
VI. Przewidywany rozwój Spółdzielni w 2010 r.
W związku ze zmianą sytuacji na rynku kredytowym dotyczącym budownictwa mieszkaniowego i możliwością pozyskania kredytów hipotecznych przez potencjalnych nabywców
mieszkań, którzy będą finansować budowę z własnych środków finansowych, Spółdzielnia
rozpocznie budowę budynku mieszkalnego przy ul. Orłowicza 17”b”. W dwubryłowym budynku będzie 78 mieszkań o łącznej powierzchni 3.633,23 m2 i 40 miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym o pow. 531,50 m2.
Planowany termin zakończenia budowy – 15.10.2011 r.
W 2010 r. Spółdzielnia zakończy proces dociepleń budynków mieszkalnych. Planowane
jest docieplenie ostatnich 20 budynków. Szacowany koszt dociepleń wyniesie 10.674.000 zł,
a źródłem pokrycia tych wydatków będą odpisy na fundusz remontowy, kredyt na realizację
przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz premia termomodernizacyjna z BGK.

VII. Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla Jaroty za rok 2009
W zasobach Administracji Osiedla „Jaroty” na dzień 31 grudnia 2009 roku w obsłudze
znajdowało się 227 budynków mieszkalnych oraz 161 lokali użytkowych łącznie z garażami.
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” administruje budynkami
położonymi przy ul. Boenigka 21, 23, 25, 27 i Wilczyńskiego 6 stanowiącymi własność SM
„Sami Swoi” oraz na podstawie zawartych umów zarządza dwiema wspólnotami mieszkaniowymi przy ul. Kanta 40D i Flisa 5,7. Zadania wynikające z prowadzenia obsługi mieszkańców realizowane były w 2009 r. przez 12 pracowników administracji, 11 konserwatorów,
2 gospodarzy oraz magazyniera.
Prace ogólnoadministracyjne.
1. W 2009 r. zarejestrowano 2480 spraw z tego wpłynęło 2073 podań lokatorskich (wychodzącej i przychodzącej korespondencji od członków jak i różnych instytucji).
2. Przekazano protokółami zdawczo-odbiorczymi na podstawie umów najmu 7 lokali użytkowych, 7 lokali przyjęto do administracji, w tym 2 na oświadczenie najemców.
.Zajmowano stanowiska w sprawach wnioskowanych przez najemców lokali użytkowych
– 24 pisma.
3. Sporządzono 6 nowych umów dzierżawy i 22 aneksy do obowiązujących umów. Prowadzono korespondencje w sprawie dzierżaw – 59 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 226 zgłoszeń.
5. Załatwiano pisemne skargi na sąsiadów, podnoszone w pismach do Spółdzielni – 33 pisma, w tym 9 skarg przy udziale komisji porządkowej Rady Osiedla „Jaroty”.
6. Prowadzono bieżącą kontrolę pracy zakładów świadczących usługi w zakresie utrzymania
czystości i konserwacji zieleni, terenów będących w bieżącej eksploatacji, jak również
kontrolę zimowego utrzymania uliczek, chodników(także miejskich) oraz wywozu nieczystości.
7. Prowadzono korespondencję i współpracę w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z firmą ZGOK Sp. z o.o. oraz zbiórki odzieży używanej z firmą TESSO sp. j.
z Gdyni.
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8. Prowadzono korespondencję w zakresie zmian w umowie zawartej z firmą „Asdor” Sp.
cywilna wprowadzanych aneksami.
9. Na wnioski mieszkańców i administracji wykonano wycinki 5 drzew, po uzyskaniu pozytywnych decyzji z Wydziału Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta w Olsztynie.
10. Dokonano wymiany urządzeń metalowych na nowe, na placach zabaw przy ul. Wiecherta
35 przez firmę wyłonioną w przetargu. Zinwentaryzowano urządzenia na 21 placach zabaw, do planu remontów na 2010 r.
11. Prowadzono stałą współpracę z organami Policji i dzielnicowymi, ze Strażą Miejską,
MZDiM.
12.
13.
14.

15.

Przyjęto 2 mieszkania od dłużnika i jedno po zmarłym lokatorze.
W 2009 roku załatwiono 1037 wniosków członków Spółdzielni w zakresie zmian opłat
czynszowych związanych z ilością zamieszkałych osób.
Prowadzono stałą współprace z firmami ubezpieczeniowymi zakresie: załatwiono 43
sprawy związane z likwidacją szkód powstałych w wyniku zalania i innych zdarzeń, prowadzono korespondencję w 47 sprawach udzielania informacji o przyczynach powstania
szkód i odpowiedzialności za zaistniałe szkody. Prowadzono 7 postępowań roszczeniowe
w sprawie należnych odszkodowań dla Spółdzielni za wybite szyby w drzwiach wejściowych do budynków.
Dokonywano przeglądu istniejącej zieleni drzew i krzewów w celu przeprowadzenia cieć
sanitarnych i prześwietlających.

W zasobach osiedla 5833 mieszkań wyposażonych jest w 20.754 szt. wodomierzy ciepłej i zimnej wody. W budynkach przy Flisa 5 i 7 oraz Kanta 40D powstały wspólnoty, w
których comiesięcznie dokonywane są odczyty 146 szt. wodomierzy. W 2009 r. przeprowadzono kontrolę sprawności wodomierzy w 100 mieszkaniach oraz sporządzono 84 notatki.
Oplombowano 200 szt. wodomierzy oraz sporządzono 124 protokóły po wymianie na
nowe z powodu uszkodzeń. W 144 lokalach użytkowych wyposażonych w wodomierze dokonywane są odczyty zużycia wody zimnej i ciepłej ich rozliczanie i fakturowanie. Pracownicy administracji wraz z przedstawicielami PWiK co miesiąc dokonują odczytu wodomierzy
głównych w 135 budynkach mieszkalnych, 14 hydroforniach i 9 wymiennikowniach.
Prowadzona jest comiesięczna kontrola prawidłowości odczytów i rachunków za zużycie wody i odprowadzanie ścieków 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, energię
elektryczną oraz zużycie gazu.
W 2009 r. wystawiono 982 faktury VAT dla lokali użytkowych za energię cieplną,
energię elektryczną, zużycie wody i odprowadzenie ścieków.
Roboty ogólnobudowlane (malarskie, dekarskie, stolarskie, ślusarskie, hydrauliczne).
Ogółem w 2009 r. przyjęto 7.357 różnego rodzaju zgłoszeń usług i napraw w tym:
2.194 lokatorskich, 2.175 ogólno budowlanych i administracyjnych, 536 stolarskich, 1.110
hydraulicznych, 1.342 elektrycznych.
Poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi wykonano:
- wymieniono pochwyty PCV na poręcze drewniane w 17 budynkach (tj. w 38 klatkach schodowych,
- odeskowano 6 szt. piaskownic,
- uzupełniono listwy w ławkach, na placach zabaw naprawiono elementy drewniane wymieniając uszkodzone części z wałków oraz części metalowych jak łańcuchy, zakonserwowano
i wykonano malowanie – zużyto 5,16 m³ tarcicy,
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- wykonano w całości lub naprawiono istniejące już ogrodzenie z rury w ilości 144 mb miedzy innymi przy ul. Janowicza 32, Wiecherta 35, Herdera 16, Burskiego 6
- wykonano bieżącą naprawę i szklenie okien na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych- na ten cel zużyto 41 m2 szkła gładkiego
- w 42 budynkach wymieniono i zamontowano nowe zawory podpionowe regulujące instalacje c.w.u i co – STAD 15 i STAD 20 oraz Oventrop w ilości 59 szt. oraz regulatory PMRegler w ilości 16 szt.,
- w 15 budynkach przewidzianych do docieplenia w 2009 roku dokonano przeglądu oraz naprawy stolarki okiennej na klatkach schodowych i piwnicach,
- zawieszono 38 szt. gablot administracyjnych,
- zamontowano 18 szt. samozamykaczy,
- wykonano przedłużenie kanałów wentylacyjnych na dachach w 18 mieszkaniach,
- przeprowadzono remonty i malowanie loggii i balkonów ogółem 16 szt.,
- dokonano naprawy pionów kanalizacyjnych w budynkach Wiecherta 7 I kl., Leyka 13/25,
Wilczyńskiego 19 II kl.,
- wykonano przeróbkę instalacji c.o. w budynku przy ul. Janowicza 2/29,
- wykonano malowanie pomieszczeń w klubie „17” oraz wymieniono zawory grzejnikowe,
- wymieniono 5.049 szt. żarówek 220 V i 110 V na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych,
- wykonano 2 szt. zamknięć i drzwi do osłon śmietnikowych przy ul. Kanta 22A i Kanta 12,
- pokryto papą dach garażu wolnostojącego przy ul. Kanta 12 – zużyto 273 m² papy termozgrzewalnej,
- przeprowadzono inwentaryzację szafek TV kablowej na całym osiedlu z pełna dokumentacja fotograficzną,
- wykonano i zamontowano drzwi metalowe do pomieszczenia wózkowni przy ul. Boenigka
52,
- w pawilonie przy ul. Kanta 46 wykonano i zamontowano kraty zabezpieczające wejście do
hydroforni oraz dokonano zmian w instalacji elektrycznej,
- w pawilonie przy ul. Boenigka 12A przeprowadzono remont po wylaniu kanalizacji
- w pawilonie przy ul. Boenigka 40A przerobiono instalacje wodociągową oraz wymieniono
grzejniki,
- na bieżąco oczyszczano zadaszenia wiatrołapów wejść do budynków,
- konserwatorzy uczestniczyli w comiesięcznych odczytach ciepłomierzy w budynkach przy
ul. Kanta 22A, 22B, 22C, Kanta 40, Flisa 5 i 7, Burskiego 13,
- wykonano naprawy uszkodzonych chodników i jezdni,
- w budynkach Wilczyńskiego 6, 6A wykonano wymianę obróbek blacharskich i rur spustowych,
- wielokrotnie usuwano i zamalowywano różnego rodzaju graffiti na szczytach i ścianach
podłużnych budynków oraz na klatkach schodowych,
- co kwartał zbierane były kartki ze skrzynek „woda” ze stanami wody w mieszkaniach,
- na bieżąco plombowano wodomierze w mieszkaniach i lokalach użytkowych,
- wymieniono 11 szt. szyb bezpiecznych w drzwiach domofonowych, które uległy aktom
wandalizmu,
- wystawiono 497 faktur za usługi wykonane przez zespół konserwatorów,
- na bieżąco przekazywano zgłoszenia o awarii domofonów do firmy ,,WIT-CZAR”.
- Wykonano 9 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, ustawiając znaki i malując
koperty,
- Na bieżąco realizowano zgłoszenia gospodarzy osiedla,
- Dokonano wymiany opraw oświetlenia parkowego w ilości 11 szt. opraw oraz 78 szt. żarówek,
- Wykonano podjazd dla wózka inwalidzkiego przy ul. Wiecherta 18 kl. III,
- Na zgłoszenia montowano uchwyty do flag dla chorążych,
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- Wykonano ogrodzenie z rur Ø 50 wokół przedszkola przy ul. Boenigka 24C
- Wykonano malowanie suszarni w budynku przy ul. Boenigka 46.
W 2009 r. inspektorzy prowadzili stały nadzór nad realizacją umów na roboty wykonywane w drodze przetargów zgodnie z planem remontów:
- docieplenie ścian budynków mieszkalnych łącznie z kolorystyką oraz przebudową wejść w
15 budynkach przy ul. Kanta 1, 26, 36, 38, 28, 30, 32, 34, 42, 44, 48, Janowicza 19, 21,
Mroza 29,31 – prace były wykonywane przez trzy firmy,
- docieplenie stropodachów w 15 budynkach granulatem z wełny mineralnej – prace były wykonywane przez jedna firmę,
- docieplenie stropów piwnic w 15 budynkach płytami trójwarstwowymi z rdzeniem styropianowym – prace wykonywały trzy firmy,
- malowanie elewacji pawilonów i wymiennikowni wykonywała jedna firma przy ul. Kanta
24, 46, Mroza 30, Wiecherta 10,
- remont osłon śmietnikowych wykonywała jedna firma przy ul. Wilczyńskiego 17, 19, Malewskiego 14,
- malowanie klatek schodowych wraz z wymiana okienek na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Boenigka 2, 4, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 30, 34A, 34B, 36, 38, 40,
Wilczyńskiego 17, 19, oraz malowanie klatek bez wymiany okienek w budynkach przy ul.
Piotrowskiego 11A, 13, 15, Wilczyńskiego 6A, 6C, 6D,
- wymiana 45 szt. drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych i 2 szt. drzwi do pawilonów przy ul. Wilczyńskiego 15, 17, 19, Janowicza 5, 7, 22, 24 i pawilonie Boenigka 12A
- remont tarasów nad garażami przy ul. Mroza 14
- remont 44 szt. loggii na budynkach przy ul. Malewskiego 14, 16, 18 – wykonywała jedna
firma,
- wykonanie przełożenia istniejących chodników przy ul. Janowicza 32 – wykonała jedna
firma
- wykonanie ułożenia nowego chodnika przy ul. Malewskiego 8, Wiecherta 19 – wykonała
jedna firma,
- wykonanie zatok parkingowych przy ul. Janowicza 19-21, Mroza 32, Herdera 15, Hanowskiego 8 – wykonywała jedna firma,
- urządzenie placu zabaw przy ul. Wiecherta 35,
- wykonano modernizację instalacji domofonowej w 15 budynkach mieszkalnych objętych
termomodernizacją,
- przeprowadzono roczną kontrolę instalacji gazowej i wentylacji zgodnie z przepisami art. 62
Prawo budowlane.
- prowadzono nadzór na robotami zleconymi w systemie zleconym między innymi: modernizacją instalacji elektrycznej w pawilonie przy ul. Jaroszyka 8, wykonaniem izolacji ścian
piwnic w budynku przy ul. Malewskiego 14, remontu spalonych osłon śmietnikowych przy
ul. Leyka 22 i 26, wykonaniem docieplenia mansardy w obrębie mieszkania nr 10 przy ul.
Jarockiej 49, wykonaniem izolacji ścian piwnic przy II klatce schodowej budynku przy ul.
Boenigka 52, usunięciem awarii przyłącza wodociągowego do budynków przy ul. Wiecherta 8, 13, 18, 31, naprawa kominów wentylacyjnych w budynkach przy ul. Malewskiego 8,
10, 12, 14, 18, modernizacją układu zasilania elektrycznego lokalu usługowego przy ul.
Kanta 46
- dokonywano przeglądu mieszkań w związku z interwencjami lokatorów,
- przygotowywano dane do planu remontów na rok 2010,
- uczestniczono w przeglądach budynków objętych trzyletnią gwarancją przy udziale wykonawcy i sekcji inwestycji,
Pracownicy administracji uczestniczyli w pracach komisji przetargowych dotyczących
między innymi: prac objętych planem remontów, sprzedażą mieszkań po eksmisji, lokalami
pod najem.
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VIII. Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla Nagórki w 2009
roku
Działalnością Administracji Osiedla Nagórki objęte są tereny przy ulicach: Wańkowicza, Murzynowskiego, Orłowicza, Barcza, Sikorskiego o łącznej powierzchni 38,238 ha.
Administracja obsługuje 67 budynków mieszkalnych (w tym 19 wieżowców), które składają
się na 44 nieruchomości i 19 pawilonów wraz z wymiennikowniami stanowiącymi mienie
Spółdzielni.
W roku 2009 r. pracownicy Administracji Osiedla Nagórki wykonali następujące prace:
I. Prace ogólnoadministracyjne:
1. Wpłynęły 773 pisma, 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 prośby o wydanie warunków planowanego remontu mieszkania, zgłoszenia zmian ilości osób zamieszkałych w lokalu.
2. Zarejestrowano 349 zmian osobowych w mieszkaniach. Informacje przekazywano do
działu czynszów, celem właściwego naliczenia opłat eksploatacyjnych.
3. Przyjęto 4366 zgłoszenia lokatorskie w tym:
 hydrauliczne – 1489
 ślusarskie –450
 stolarskie – 125
 budowlane – 303
 elektryczne - 1375
 domofonowe - 624
Zgłoszenia dotyczyły spostrzeżonych przez mieszkańców usterek, próśb o likwidację
gniazd os (zlikwidowano 11 gniazd) oraz spraw porządkowych takich jak sprzątanie terenu osiedla i części wspólnych budynków w tym posprzątania piwnic po usunięciu
awarii kanalizacyjnych, wywozu z korytarzy piwnic zgromadzonych tam mebli i innych
sprzętów.
4. Wspólnie z przedstawicielami towarzystw ubezpieczeniowych załatwiono 57 likwidacji
szkód w lokalach mieszkalnych, użytkowych oraz mieniu Spółdzielni.
5. Przejęto do dyspozycji Spółdzielni 3 lokale mieszkalne.
6. Przyjęto 19 lokali użytkowych i wszystkie 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 2009 roku wystawiono 1581 faktury
VAT.
8. Przyjmowano i rozliczano kwartalnie stany wodomierzy mieszkaniowych.
9. Załatwiano sprawy związane z wyodrębnieniem własności lokali.
10. Prowadzono zgodnie z wymogami prawa budowlanego dokumentację techniczną i
książki obiektów.
11. Na podstawie zawartej umowy Spółdzielnia zarządzała w minionym roku wspólnotą lokalową Wańkowicza 26.
II. Konserwacja i naprawy bieżące wykonane w 2009 roku.
1. Roboty stolarskie:
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- 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;
- wykonanie nowych gablot administracyjnych –16 szt. i naprawa istniejących;
- naprawy odeskowania piaskownic – 8 piaskownic;
- przeglądy, naprawa i konserwacja urządzeń na 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 drewnochronem – 24 place zabaw,
- uzupełnianie klamek w oknach klatek schodowych i pomieszczeniach ogólnego użytku;
- naprawy i wymiany wyłazów dachowych - 6 szt.;
- wymiana zamków i wkładek drzwiowych - 97 szt.;
- wykonanie i montaż nowych drewnianych pochwytów na balustradach schodowych w
budynkach Orłowicza 13 i 23.
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),
o udrażnianie rur spustowych,
- usuwanie przecieków;
- bieżące naprawy zapadniętych i uszkodzonych chodników, jezdni i opasek budynków,
schodów terenowych,
- miejscowe naprawy ścian klatek schodowych;
o montaż nasad kierunkowych na przewodach wentylacyjnych na dachach – 9 szt.;
o uszczelnianie spękanych oraz uszkodzonych filarków międzyokiennych,
o usuwanie usterek i wykonywanie napraw przy użyciu wynajętego sprzętu specjalistycznego do prac na wysokościach,
- montaż nowych samozamykaczy w miejsce uszkodzonych – 12 szt.;
- bieżąca regulacja samozamykaczy i drzwi wejściowych do budynków – 196 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,
- odtworzenie przewodów wentylacyjnych;
- malowanie ławek, piaskownic, płotków, poręczy, barierek itp. na placach zabaw przy
budynkach,
- remont spoczników klatek schodowych i posadzek w wiatrołapach, naprawa kratekwycieraczek, wymiana płytek na podestach wejściowych, montaż odboi;
- bieżąca naprawa drzwi wejściowych do budynków i piwnic – 136 szt.;
- wymiana i uzupełnienie znaków informacyjnych - 10 szt.;
- czyszczenie koryt dachów pogrążonych,
- wykonanie i montaż osłon na wywiewkach kanalizacyjnych;
- wykonanie i montaż krat na studzienkach okien piwnicznych;
- wykonanie i montaż ogrodzeń przed budynkami;
- wykonanie nowych wejściowych drzwi metalowych do lokalu użytkowego w budynku
Barcza 12;
- wykonanie i zamontowanie nowych kratek- wycieraczek w drzwiach wejściach do budynków – 12 szt.;
- wykonanie I etapu prac związanych z wyłączeniem z użytkowania zsypów w budynkach: Murzynowskiego 10, Orłowicza 1, 2, 7, 8, 29, 33, 35, Wańkowicza 6, 16, 18, Bar-
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cza 3, 5, 11, 18 (zamknięcie lejów w górnych i dolnych komorach zsypowych, zaspawanie szuflad);
kompleksowe wykonanie prac związanych z wyłączeniem z użytkowania zsypów w budynkach: Murzynowskiego 7, 14, 22, oraz w bud. Orłowicza 8 w II klatce schodowej
pomiędzy III i IV piętrem (zakres robót I etapu prac wyszczególnionego w poprzednim
punkcie z demontażem szuflad międzypiętrowych zamiast zaspawania, zadeklowaniem
otworów w leju, odtworzeniem ścian na klatce schodowej oraz ich malowaniem);
naprawianie rozszczelnień na połączeniach rur spustowych oraz rynien - 56 szt.;
montaż nowych uchylnych koszy na śmieci i konserwacja starych;
likwidacja (wycięcie) metalowych kanałów wentylacji mechanicznej w lokalu użytkowym Wańkowicza 24;
wykonanie i montaż nowych stalowych poręczy przy schodach zejściowych do piwnic –
19 szt.

3. Roboty hydrauliczne:
-przeglądy techniczne węzłów i rozdzielaczy c.o. i c.w. przed, w trakcie i po sezonie
grzewczym- wszystkie budynki;
- wymiana zaworów odcinających c.w. i z.w. na kulowe - 38 szt.;
- wymiana zaworów podpionowych na c.w.- 20 szt.;
- montaż wodomierzy w lokalach użytkowych - 3 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;
- 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 zaworów odcinających i spustowych w węzłach cieplnych;
- wymiana skorodowanych odcinków instalacji c.o. i gazu;
- wymiana uszkodzonych odcinków pionów i poziomów zimnej i ciepłej wody ;
- 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 lokatorom.
Inne prace wykonywane przez Zespół Konserwatorów:
- zbieranie kartek ze stanami wodomierzy - raz na kwartał;
- odczyty liczników ciepła i wodomierzy – na koniec każdego miesiąca;
- naprawy bieżące i konserwacja instalacji wewnętrznych w biurowcu przy Wańkowicza
9, klubach „Na Górce” i „Muza”.
III. Prace wykonane na zlecenie Spółdzielni:
−
−
−

wykonanie nawierzchni dywaników asfaltowych boisk Wańkowicza 10 i 14 – zgodnie
z planem remontów;
naprawa techniką „alpinistyczną” rynien na budynkach mieszkalnych Barcza 35, 41,
43 oraz obróbek blacharskich na bud. Orłowicza 2;
wykonanie inwentaryzacji drzew zlokalizowanych w obrębie modernizowanej sieci
oświetlenia przy ul. Orłowicza;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

wykonanie ekspertyz technicznych dotyczących dachów dwuspadowych budynków
mieszkalnych przy ul. Barcza;
remont balkonu budynku przy ul. Barcza 13;
malowanie drzwi do komór zsypowych budynków Murzynowskiego 10, 14, Wańkowicza 16, 18, Orłowicza 29, 33, 35;
wykonanie otworów nawiewnych w drzwiach komór zsypowych w bud. Murzynowskiego 10, 14, Orłowicza 29, 33, 35, Wańkowicza 16, 18;
opracowanie dokumentacji projektowej do wymiany kanalizacji sanitarnej w budynku
Barcza 7 i wykonanie wymiany zgodnie z dokumentacją;
opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej do modernizacji instalacji
oświetlenia zewnętrznego przy ul. Orłowicza dla obszaru zasilanego z szafki SO-N1;
wykonanie próby szczelności instalacji gazowej w budynku Wańkowicza 12, po usunięciu wycieku na pionie gazowym;
montaż zaworu zwrotnego w instalacji zimnej wody w hydroforni przy ul. Murzynowskiego 22;
rozdzielenie instalacji gazowej budynku Orłowicza 33 od budynku jednorodzinnego
Orłowicza 33 A;
wykonanie dokumentacji projektowej do termomodernizacji budynku Barcza 21 (rozszerzenie planu remontów, po uzyskaniu w przetargu dla planowanych robót cen niższych niż zakładane);
wykonanie projektu kolorystyki bud. Barcza 21 – rozszerzenie planu remontów jw.;
wykonanie pomiarów kabli w obrębie ul. Orłowicza 2, 8, 10, 16, 18;
wymiana skorodowanego odcinka pionu instal. gazowej Orłowicza 8;
wymiana przyłącza sanitarnego bud. Murzynowskiego 10 klatka III;
usunięcie przecieku na niskoparametrowej sieci centralnego ogrzewania bud. Murzynowskiego 22;
wymiana uszkodzonej części instalacji wody ciepłej w komorze przy budynku Murzynowskiego 22;
odcięcie w hydroforni instalacji wody ciepłej i cyrkulacji do budynków Murzynowskiego 16 i 20;
wykonanie pomiarów powykonawczych do aktualizacji mapy zasadniczej w rejonie
budynków Barcza 5 i 7 oraz Murzynowskiego 4, 6, 8;

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 w tym termomodernizacyjnymi wykonywanymi przez firmy wyłonione w drodze przetargów (realizacja planu remontów);
- sprawdzanie wycen kosztorysowych robót zleconych do wykonania firmom zewnętrznym;
- wykonanie 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;
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- 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;
- 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” SM „Jaroty” w Olsztynie za rok 2009 r.
Osiedle „Pieczewo” obejmuje teren 22.58 ha. W zasobach Administracji Osiedla „Pieczewo” w 2009 roku znajdowało się 108 budynków mieszkalnych przy ul. Jeziołowicza, Żurawskiego, Sobocińskiego, Wachowskiego, Turkowskiego, Gębika, Sikiryckiego, Stramkowskiej, Świtycz-Widackiej, Panasa, Krasickiego, o łącznej ilości 2691 mieszkań o pow. użytkowej 148 780,50 m2 oraz 57 lokali użytkowych.
Zadania obejmujące obsługę ok. 7500 mieszkańców realizowane były przez 7 pracowników
administracji, 7 konserwatorów i 1 Gospodarza Osiedla.
Prace administracyjne
Do Administracji Osiedla „Pieczewo” wpłynęło 948 pism i podań od mieszkańców
osiedla oraz różnych instytucji zewnętrznych. Wszystkie sprawy załatwiane były na bieżąco
bez nieuzasadnionej zwłoki, lub kierowane według kompetencji do różnych instytucji. Na
bieżąco realizowane są zadania związane z konserwacją, naprawami, administrowaniem, nadzorem oraz utrzymaniem w należytym stanie budynków i terenów osiedla.
Najważniejsze sprawy administracyjne wykonane w 2009 r. to między innymi:
1. Sporządzanie umów dzierżaw terenu pod pawilony handlowe, tablice reklamowe, dzierżawę terenu z przeznaczeniem na plac zabaw dla przedszkola oraz umowy na korzystanie
z obudowy śmietnikowej;
2. Wypowiedzenie starych i ustalenie nowych stawek za dzierżawę terenów pod pawilony
handlowe, tablice reklamowe oraz podejmowanie działań w egzekwowaniu od Dzierżawców terminowych płatności należności czynszowych;
3. Przekazywanie (protokółem zdawczo-odbiorczym) osobom fizycznym i prawnym na
podstawie zawartych umów lokali użytkowych w pawilonie przy ul. Sikiryckiego 9 oraz
przyjmowanie lokali po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy.
4. Pracownicy administracji (w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Olsztyn a
Spółdzielnią) dokonali komisyjnych przeglądów w 16 zadłużonych mieszkaniach, w których orzeczony został wyrok eksmisyjny z prawem do lokali socjalnych;
5. Administracja przy udziale Komornika Sądowego uczestniczyła w eksmisji z lokalu
mieszkalnego kat. M-4 przy ul. Jeziołowicza 19. Osoby zadłużone otrzymały lokal socjalny o zmniejszonym standardzie (piece, w-c wspólne). Pozyskany lokal został sprzedany w
drodze przetargu nieograniczonego;
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6. Prowadzenie ewidencji ludności ok. 7500 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, zgony mieszkańców oraz
przekazywania do Działu Czynszów miesięcznych wykazów zmian osobowych osób zameldowanych i wymeldowanych, w celu skorygowania opłat z tytułu użytkowania w 467
lokalach mieszkalnych;
7. Udzielanie niezbędnych informacji mieszkańcom osiedla w sprawie uzyskania dodatku
mieszkaniowego lub pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
8. Prowadzenie korespondencji z firmami ubezpieczeniowymi dot. ustalania odpowiedzialności i wysokości roszczeń o wypłatę odszkodowania przez firmy ubezpieczeniowe na
rzecz członków Spółdzielni; z tytułu zalania mieszkań oraz ustalanie odszkodowań z polisy odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni oraz dewastacji mienia spółdzielczego;
9. Kierowanie spraw do Komendy Policji o wszczęcie postępowań w sprawach dewastacja
mienia spółdzielczego;
10. Nadzór nad firmami wykonującymi usługi na rzecz Spółdzielni w zakresie utrzymania
terenów osiedlowych – ich sprzątanie, odśnieżanie, usuwanie skutków zimy, pielęgnację i
odnawianie zieleni;
11. Bieżące monitorowanie jakości wykonywanych usług utrzymania czystości oraz przyjmowanie od mieszkańców wniosków i zastrzeżeń co do jakości ich wykonywana;
12. Po zakończonym okresie zimowym, jak co roku przystąpiono do sprzątania i oczyszczania
osiedla z różnych zanieczyszczeń. Prace porządkowe na osiedlu wykonywane były w zakresie: oczyszczanie chodników i ulic osiedlowych z zaległego piasku po zimie, gracowanie (oczyszczania chodników z trawy), cięć sanitarnych drzew i krzewów, grabienia opadłych liści;.
13. Z udziałem przedstawicieli Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, Wydziału Ochrony
Środowiska i Zieleni, Straży Miejskiej i Rady Osiedla pod koniec kwietnia przeprowadzony został komisyjny przeglądu osiedla „WIOSNA - 2009 ”. Przeglądy te przynoszą
wymierne efekty w rozwiązywaniu niejednokrotnie dość trudnych problemów. Pozytywnym przykładem tych przeglądów może być ułożenie nowego chodnika z kostki polbruk
przy sklepie „WOKAL” przy ul. Sobocińskiego 2, przy szkole Stramkowskiej 13, przy
aptece Gębika 10 oraz przełożenie na znacznej długości chodnika miejskiego przy ul.
Gębika 1A; Krasickiego, których stan budził poważne zastrzeżenia. Prace te wykonane
zostały przez M.Z.D.i.M.
14. Na podstawie wydanej decyzji Wydziału Ochrony Środowiska, usunięto topolę rosnącą
przed bud. Panasa 4. W zamian za wycięte drzewo, na terenie nieruchomości będą wykonane dosadzenia zastępcze;
15. Dokonano nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów ozdobnych przy bud. Stramkowskiej 3, Gębika 1,4-8,11, Jeziołowicza 5, Sikiryckiego 12, Gębika 9,22, Wachowskiego
1,4;
16. Wykonanie całorocznych cięć sanitarno-pielęgnacyjnych drzew i krzewów.
17. Przeprowadzono przegląd terenów zielonych przy budynkach przeznaczonych do termomodernizacji pod kątem zabezpieczenia roślinności przed robotami budowlanymi;
18. Na placach zabaw przy ul. Wachowskiego 1, Gębika 1,2,9 Jeziołowicza 6,15,21 Stramkowskiej 7, Panasa 2, Krasickiego 11 zostały zamontowane dodatkowe urządzenia zabawowe, tj., sprężynowce, karuzele, zestaw sprawnościowy. Nowe zabawki cieszą się dużym powodzeniem wśród dzieci. Urządzenia te wykonane są z bardzo atrakcyjnych kolorowych, trwałych elementów;
19. Zgodnie z obowiązującą uchwała 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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20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Przed okresem lęgowym oczyszczono wszystkie budki lęgowe dla sikorek, w celu umożliwienia ptakom założenie nowych gniazd. Sikorki są naturalnym wrogiem szkodników
drzew;
Dokonano kompleksowego oczyszczania piaskownic ze starego piasku po okresie zimowym oraz uzupełnienia czystym piaskiem. Pracownicy SANEPIDU przeprowadzili komisyjny przegląd placów zabaw w zakresie przestrzegania wymogów higienicznych i sanitarnych. Natomiast Powiatowa Stacja sanitarno Epidemiologiczna dokonała badań bakteriologicznych wymienionego piasku;
Zlikwidowano gniazda szerszeni w bud. przy ul. Jeziołowicza 10-12, Żurawskiego 8-10,
Stramkowskiej 11, Turkowskiego 13, Gębika 22;
Bieżące monitorowanie jakości wykonywanych usług PGM-u, w zakresie wywozu stałych odpadów komunalnych z obudów śmietnikowych;
Przy większości obudów śmietnikowych zostały przez PGM ustawione pojemniki na
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.
Przy obudowach śmietnikowych (ul. Jeziołowicza 14, Krasickiego 1, Żurawskiego 9,
Sikiryckiego 2-6) ustawiono pojemniki na odzież używaną;
Oznakowano nowe miejsca dla osób niepełnosprawnych w zatoce postojowej przy bud.
Panasa 8 i Gębika 8;
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.
Stała współpraca ze Strażą Miejska w zakresie przeglądów wiosennych i zimowych,
należytego utrzymania czystości na terenie osiedla, usuwania „wraków” samochodowych,
gruzu z osiedla, spożywania alkoholu w miejscach publicznych;
Uczestniczenie w organizowanych przez Straż Miejską i Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi, spotkaniach przedstawicieli administratorów i zarządców terenów dotyczących problemu utrzymania czystości i porządku na osiedlach oraz selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.
Kierowanie spraw do Dzielnicowego w zakresie eliminowania dewastacji mienia Spółdzielni oraz podejmowanie interwencji w sprawach zakłócenia spokoju współmieszkańcom oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu konfliktów sąsiedzkich;
Stała współpraca z Radą Osiedla „Pieczewo” we wspólnym rozwiązywaniu problemów
osiedla jak również konfliktów międzysąsiedzkich;
.
Rozliczenie i opomiarowanie budynków
Comiesięcznie prowadzono sprawy związane ze sprawdzaniem faktur, pod względem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym obciążających Spółdzielnię za dostarczenie
mediów tj. energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu i wody oraz wywozu nieczystości
stałych;
W roku 2009 r. administracja dokonała odbioru technicznego wodomierzy w 91 lokalach
mieszkalnych;
Co kwartał zbierano kartki z odczytami wodomierzy znajdujące się w skrzynkach zamontowanych na 260 klatkach schodowych oraz przyjmowano zgłoszenia osobiste i telefoniczne lokatorów;
Co kwartał wprowadzano do systemu komputerowego odczyty wodomierzy z 2686
mieszkań wyposażonych w 10 744 szt. wodomierzy w celu rozliczenia zużycia ciepłej i
zimnej wody;
Dokonywano wyrywkowych kontroli sprawności i stanu wodomierzy mieszkaniowych;
Dokonano dodatkowego rozliczenia zużycia wody wynikającej ze sprzedaży 23 mieszkań
oraz wprowadzania korekt dot. stanów wodomierzy w 53 mieszkaniach;
Na bieżąco udzielano wyjaśnień lokatorom dot. stanów wodomierzy i sposobu rozliczania
za zużytą wodę;

17

8. W 39 lokalach użytkowych dokonywano odczytów stanów wodomierzy i rozliczenia zużycia ciepłej i zimnej wody (prowadzenie ewidencji z tym związanej);
9. Comiesięcznie odczytywano i rozliczano energię elektryczną w 12 lokalach użytkowych
oraz prowadzono ewidencję z tym związaną;
10. Comiesięcznie uczestniczono z MPEC w odczytach liczników c-o oraz c-w w budynkach
mieszkalnych i użytkowych oraz prowadzenie ewidencji z tym związanej;
11. Prowadzono bieżącą kontrolę prawidłowej pracy urządzeń pomiarowych energii cieplnej,
urządzeń pomiarowych ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych (prowadzenie
ewidencji z tym związanej);
12. Uczestniczono z PWiK w odczytach głównych wodomierzy zamontowanych w hydroforniach;
13. Wystawiono 628 szt. faktur użytkownikom lokali i wspólnotom mieszkaniowym dot.
obciążeń za zużytą energię elektryczną, c-w, z-w, c-o;
Roboty ogólnobudowlane – malarskie, dekarskie, stolarskie, ślusarskie, hydrauliczne.
Zespół Konserwatorów Administracji Osiedla ,,Pieczewo” w roku 2009 liczył osiem
osób. Pracownicy zatrudnieni byli na następujących stanowiskach: pracownik ogólnobudowlany – 3 osoby, hydraulik – 2 osoby, 1 elektryk, 1 stolarz-szklarz i 1 Gospodarz Osiedla.
Ogółem w 2009 roku zrealizowano 3246 różnego rodzaju napraw i usług na podstawie
przyjętych zgłoszeń od mieszkańców, służb PGM, Gospodarza Osiedla i pracowników administracji, w tym:
- 716 elektrycznych;
- 471 stolarsko-szklarskich;
- 1694 hydrauliczno-ślusarskich
- 365 ogólnobudowlanych
Poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi wykonano m.in.:
- drewniane pochwyty na balustrady w budynkach, ujętych w planie remontów na rok 2010
do malowania klatek schodowych;
- montaż lub wymianę samozamykaczy do drzwi budynków – 2 szt.;
- malowanie metalowych ogrodzeń terenów zielonych;
- malowanie ławek wraz z wymianą desek siedzisk;
- malowanie elementów zabawowych placów zabaw wraz z wymianą zniszczonych części;
- wymianę 5 szt. opraw oświetlenia parkowego;
- wymianę: 1328 szt. żarówek, 64 bezpieczników, 68 przycisków i wyłączników,
93 szt. opraw oświetleniowych, 69 szt. kloszy w klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych budynków mieszkalnych;
- wymianę 83 szt. żarówek lamp ulicznych i parkowych;
- montaż lub wymianę zegarów astronomicznych w ilości 9 szt., sterujących oświetleniem
zewnętrznym;
- demontaż nieczynnych skrzynek AZART ze ścian klatek schodowych, ujętych w planie
remontów na rok 2009 do malowania;
- przeglądy i konserwację instalacji elektrycznej klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń ogólnego użytku oraz tablic administracyjnych w budynkach, a także
oświetlenia zewnętrznego;
- dwukrotne sprzątanie zadaszeń wiatrołapów w budynkach;
- miejscowe naprawy zapadniętych bądź zniszczonych chodników, przełożenie fragmentów
chodników z wymianą nawierzchni – Turkowskiego 1, Jeziołowicza 15;
- naprawę pokryć dachowych;
- remont płyt loggii – 2 szt.;
- osiatkowanie kominów wentylacyjnych przed dostępem ptactwa w budynkach wykonanych
w technologii W-k 70;
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betonowe posadzki w trzech osłonach śmietnikowych;
najazdy na wózki przy schodach prowadzących do czterech klatek schodowych;
malowanie korytarza w budynku administracji;
dwukrotny przegląd dachów w budynkach oraz pawilonach wraz z oczyszczeniem koryt
dachowych i uzupełnieniem koszyków we wpustach dachowych;
montaż gniazd lęgowych dla jeżyków – 8 szt.;
zamalowywano graffiti w na ścianach budynków, wiatrołapach i osłonach śmietnikowych;
oczyszczenie i udrożnienie 11 szt. wpustów dachowych kanalizacji deszczowej budynków
hydroforni;
wymianę głównych zaworów cyrkulacyjnych w ilości 20 szt. w budynkach mieszkalnych;
wymianę podpionowych zaworów cyrkulacyjnych w ilości 16 szt. w budynku przy ul. Turkowskiego 6;
wyniesienie podpionowych zaworów odcinających z piwnic lokatorskich na korytarze piwniczne – 3 piony;
montaż układu opomiarowania zimnej wody w budynkach zasilanych z hydroforni przy ul.
Żurawskiego 21A i Świtycz-Widackiej 1A;
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);
wymianę fragmentów pionów kanalizacyjnych w korytarzach piwnicznych – 110 szt.
przełożenie fragmentu poziomu kanalizacyjnego w budynku przy ul. Gębika 2;
wymianę 105 szt. baterii litowych w licznikach ciepła w budynkach;
214 odpłatnych usług lokatorom, bądź podmiotom zewnętrznym;

Nadzór
1. Prowadzono stały nadzór nad robotami wykonywanymi przez firmy wyłonione w drodze
przetargów m. in.:
• Ocieplenie ścian podłużnych, stropów piwnic i stropodachów budynków Sikiryckiego 1, 6, 8, 12; Gębika 20, 22; Turkowskiego 13,15 wraz z robotami towarzyszącymi
(remont balkonów i loggii, przebudowa wiatrołapów i zadaszeń itp.);
• Remont elewacji pawilonów przy ul. Turkowskiego 1; Panasa 6A; Żurawskiego 21A;
• Rozbiórka nieczynnych wiatrołapów - 5 szt. budynków: Turkowskiego 13 – 1 szt.;
Turkowskiego 15 – 1 szt.; Gębika 22 – 3 szt.
• Malowanie klatek schodowych – 23 klatki w budynkach przy ul. Jeziołowicza 1, 3, 7,
9, 10,12,14, 17, Sobocińskiego 1;
• Wymiana 84 szt. okienek na klatkach schodowych w budynkach przy ul. Jeziołowicza
1, 3, 7, 9, 10, 12, 14, 17; Sobocińskiego 1;
• Przełożenie chodników:
- 392 m² przy budynkach Jeziołowicza 5, 7, 9, 13, 15;
- 116 m² przy budynku Panasa 8;
• Wykonanie nowych zatok postojowych dla samochodów osobowych:
- przy ul. Jeziołowicza 3 - 4 miejsca parkingowe;
- przy ul. Turkowskiego 9 - 10 miejsc parkingowych;
- przy ul. Gębika 5 – Wachowskiego 10 – 14 miejsc parkingowych;
- przy ul. Turkowskiego 21 – Wilczyńskiego 1 powiększenie istniejącego parkingu o
16 miejsc parkingowych;
• Wymiana drzwi wejściowych do budynków Jeziołowicza 10, 12 - szt. 5;
• Naprawa drewnianej podbitki i rynien w budynku przy ul. Gębika 8A;
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• Zagospodarowanie placów zabaw - uzupełnienie, montaż urządzeń zabawowych na
placach zabaw przy ul. Jeziołowicza 14-18-21; Jeziołowicza 6-8-10-12; Jeziołowicza
13, 15; Wachowskiego 1-3, Turkowskiego 9; Gębika 2-4-8-8A; Wachowskiego 6-8;
Gębika 9, Turkowskiego 2; Gębika 20-22, Sikiryckiego 6-8-12; Panasa 2, Krasickiego
1; Krasickiego 11, Panasa 8-10.
• Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznej sprawności instalacji gazowej i
przewodów wentylacji grawitacyjnej
• Wykonanie modernizacji instalacji domofonowej na 8 budynkach,
2. Prowadzono nadzór nad robotami wykonywanymi w formie zlecenia takimi jak:
• Wykonanie projektów przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV
(przeniesienie złączy kablowych oraz przepięcie kabli zasilających) w związku z likwidacją wiatrołapów budynków przy ul. Turkowskiego 13, 15;
• Wykonanie projektu budowlanego wyniesienia licznika gazowego z pomieszczenia
piwnicznego na ścianę podłużną wraz z przeniesieniem kurka gazowego głównego z
wiatrołapu na ścianę podłużną budynku przy. ul. Turkowskiego 13;
• Opomiarowanie zużycia wody w budynkach Żurawskiego 1, 3,5, 7, 21, 23; Krasickiego 11; Panasa 8,10; Świtycz–Widackiej 1 oraz Jeziołowicza 23A;
• Wykonanie poszerzenia schodów wraz z najazdem na wózki do klatki I budynku Jeziołowicza 6;
• Wykonanie i montaż zadaszeń nad wejściami do budynków mieszkalnych przy ul. Panasa 6 – szt. 3; Żurawskiego 4 – szt. 2;
3. Sprawdzanie wycen kosztorysowych robót zleconych;
4. Dokonywanie przeglądów mieszkań w związku z interwencjami lokatorów;
5. Udzielanie pisemnych odpowiedzi na pisma lokatorów;
6. Przyjmowanie zgłoszeń lokatorskich dotyczących usterek technicznych w zasobach
mieszkaniowych;
7. Prowadzenie książek obiektów budowlanych;
8. Dokonanie rocznego przeglądu technicznego budynków osiedla w zakresie ogólnobudowlanym;
9. Przygotowanie danych do planu remontów na 2010 r.;
10. Uczestnictwo w komisjach przetargowych na planowane roboty remontowe;
11. Prowadzenie nadzoru nad robotami wykonywanymi przez zespół konserwatorów;
12. Wykonywanie przeglądów gwarancyjnych robót budowlanych wykonanych w latach poprzednich;
13. Nadzór nad usuwaniem usterek gwarancyjnych;
14. Udzielanie niezbędnych informacji oraz porad technicznych w zakresie remontów mieszkań
przeprowadzanych przez lokatorów;
15. Wystawianie zleceń wykonawcom zewnętrznym prowadzącym roboty budowlane na osiedlu, prowadzenie nadzoru nad tymi robotami oraz ich rozliczanie finansowe;

X. Działalność Osiedlowego Domu Kultury SM „Jaroty”
Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, w skład którego wchodzą
Kluby Kultury:
- „Na Górce” ul. Wańkowicza 9
- „Akant” ul. Kanta 11
- „17” ul. Leyka 17
adresuje swoją działalność edukacyjną i kulturalną do mieszkańców osiedli. Postawione przed
nim cele i zadania realizuje zgodnie ze Statutem Spółdzielni i zapotrzebowaniem społecznym
mieszkańców. Działalność ODK wpisała się na trwałe w mapę kulturalną miasta.
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Koła zainteresowań działające w Klubach Kultury:
Taniec
- Balet klasyczny dla dziewczynek , Klub „Na Górce”
- Klub Tańca Towarzyskiego „Muza”
- sekcja dziecięca, młodzieżowa, klub „Na Górce”, klub „Akant”
- Studio Tańca „FOCUS” , klub „Akant”
- Taniec nowoczesny, Klub „Akant”
- Olsztyńska Grupa Młodych Cheerleaders, klub „Akant”
- Rytmika dla dzieci 4-6 lat, Klub „Akant”
- Nauka tańca towarzyskiego dla dorosłych, Klub „Akant”
Teatr
- Amatorski Młodzieżowy Teatr „Koniec…c.d.n.”, Klub „Na Górce”
- Teatrzyk Dziecięcy „Bzik” Klub „Na Górce”
- Teatrzyk Dziecięcy „Muchomorki”, klub „17”
Plastyka
- Pracownie plastyczne dla dzieci i młodzieży, Klub „Na Górce”, Klub „17”
- grupa malarska dorosłych, Klub „Na Górce”, Klub „17”
- młodzieżowa grupa malarska, Klub „Na Gorce”, Klub „17”
- „Galeria Korytarzowa”, Klub „Na Górce”
- „Galeria Korytarzowa – Akwarelka”, Klub „17”
- Klub Pań „Rękodzieło”, Klub „17”
Muzyka
- nauka gry na gitarze klasycznej, Klub „Na Górce”, ,, Klub „Akant”,
- nauka gry na instrumentach klawiszowych, Klub „Akant”
- nauka gry na pianinie, klub „Na Górce”
- próby młodzieżowych zespołów muzycznych, Klub „Akant”
Sport
- aerobik, step-aerobic, Klub „Na Górce”, Klub „Akant”, Klub „17”
- Klub Rekreacji Ruchowej , Klub „Akant”, Klub „Na Górce”
- zajęcia korekcyjne dla dzieci, klub „17”
- zajęcia rehabilitacyjne dla dorosłych, klub „17”
- „Joga”, Klub „17”
- kiokushin-kan, Karate - Do, klub „17”
- Capoeira, klub „17”
I n n e:
- Klub Seniora, Klub „Na Gorce”, Klub „17”, Klub „Akant”
- Regionalne Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Filatelistów, Klub „Na Górce”
- ZBOWiD, Klub ”17”
- Klub Małego Iluzjonisty, Klub „Akant”
- Klub Malucha, klub „Na Górce”
Imprezy cykliczne:
„Jarocki Halowy Turniej Piłki Nożnej” dla dzieci szkół podstawowych
- uczestniczyło ok. 550 dzieci.
Turniej taneczny pod hasłem „Pierwszy krok” – prezentacja umiejętności tanecznych
dzieci w Klubie „Akant”, ok. 150 dzieci.
„Dyktando 2009-konkurs ortograficzny dla dzieci kl. V, VI i gimnazjum, Klub „17”
„Turniej Jednego Wiersza” – XII edycja, Klub „Na Górce”, ok. 120 osób
„Bal Samotnych i Seniora”- organizowany z inicjatywy Rady Osiedla „Pieczewo” w Klubie
„Akant”, ok. 140 osób.
Grupa Malarska Dorosłych – wystawy plastyczne, Klub „Na Górce”, Klub „17”
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Scena Prezentacji „Bez Rezerwacji”- przegląd młodzieżowych teatrów amatorskich
z Olsztyna i województwa. Organizują Klub „Na Górce”, Klub „Akant”.
„Wiosenne Sympatyczne Spotkania Muzyczne”
Klub „ Na Górce”
„Z bajką przez życia” – Klub „17
Klub Pań „Rękodzieło”- comiesięczne zajęcia artystyczne, Klub „17”
Konkursy plastyczne dla uczniów szkół podstawowych; uczestniczą dzieci ze szkół osiedlowych, Klub „17”, Klub „Na Górce”.
Międzyszkolny Turniej Wiedzy „I Ty możesz zostać omnibusem”
Klub „Akant”
Grupa Malarska Dorosłych – wystawy plastyczne w „Galerii Korytarzowej”,
Klub „Na Górce”, Klub „17”
”Akcja Zima” , „Akcja Lato”
bezpłatne półzimowiska i półkolonie dla dzieci w wieku 7 – 12 lat, Klub „Na Górce”,
Klub „Akant”, Klub „17”
Imprezy otwarte:
- „ Żegnamy Ferie Zimowe”, Klub „Na Górce, Klub „17”, Klub „Akant”
- Grafika dziecięca – wystawa w „Galerii Korytarzowej”, Klub „Na Górce”
- „Walentynkowy tydzień”, Klub „Na Górce”, Klub „17, Klub „Akant”
- Karnawał w Klubie „Seniora” – zabawa taneczna, Klub „Akant”
- „Pączki z różą – Tłusty Czwartek”, Klub „Na Górce”, Klub „Akant”, Klub „17”
- „Dzień Kobiet” – pokaz makijażu , Klub „17”
- „Dzień Kobiet” w Klubach Seniora, Klub „Na Górce”, Klub „17”
- „Dzień Seniora” , Klub „Na Górce”, Klub „Akant”, Klub „17”
- „Witamy Wiosnę” – wykonanie kukły Marzanny, konkursy o wiośnie, Klub „17”, Klub
„Na Górce”, Klub „Akant”
- „Taneczne Show” – przegląd wszystkich form tanecznych działających przy ODK SM „Jaroty”, Klub „Akant
- „Ozdoby Wielkanocne”, Klub „17”
- „Dzieci – Rodzicom” – koncert z okazji „Dnia Matki”, klub „Akant”
- Pokaz baletowy z okazji „Dnia Matki”, Klub „Na Górce”
- „Dzień Dziecka”, „Dzień Matki”, „Dzień Ojca” – rodzinny piknik, Klub „17”
- „Dzień Dziecka” – Rodzinny Rajd Pieszy, Klub „Akant”
- „Wiosna w Arboretum” – plener malarski w Kudypach, Klub „Na Górce”
- „Festyn osiedlowy „ organizowany przez Rady Osiedla „Pieczewo”, „Jaroty”, „Nagórki”,
współorganizator ODK SM „Jaroty”
- „Mini playback show” , Klub „17”
- „Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego”, Klub „Akant”
- Sportowe Osiedle: Klub „Akant”
- Olsztyńskie Centrum Bowlingu
- Basen OSiR
- Turniej Tenisa Stołowego
- Turniej Siatkówki
- Strachy Halowinowe, Klub „Na Górce”
- Halowinowe wariacje z dynią, Klub „17”
- „Andrzejki” dla dzieci – pokaz iluzji, gry i zabawy, Klub „Na Górce”
- Zabawa Andrzejkowa dla dzieci z wodzirejem, Klub „17”
- „Wieczór wróżb” w Klubie Seniora, Klub „Akant”
- „Bal Andrzejkowy” dla dorosłych, Klub” Akant”
- „Mikołajki” dla dzieci, Klub „Na Górce”, Klub „Akant”, Klub „17”
- „Wieczór Wigilijny” w Klubach Seniora, Klub „Na Górce”, Klub „17”, Klub „Akant”
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- „Pastorałki” – spektakl słowno-muzyczny, Klub „Na Górce”
- „Bal Sylwestrowy” dla dorosłych, Klub „Akant”
- „Pieczenie chleba i ciast” – konkurs, Klub „17”
- Udział Młodzieżowego Teatru „Koniec ..c.d.n” w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów
Amatorskich w Bartoszycach – III miejsce za spektakl „Święci osiedlowi” wg Lidii Alejko
- Udział Młodzieżowego Teatru „Koniec …c.d.n” w Festiwalu Teatralnym VI LO
- nagroda im. Stefana Jaracza
- Spektakl „Sen Nocy Sobótkowej” – Słupy
- Spektakl „Świeci osiedlowi” - Barczewo
Klub Pań „Rękodzieło”, Klub „17”
- Ozdoby karnawałowe
- Malowanie na szkle i porcelanie
- Batic
- Decoupage – dekorowanie pudełek na prezenty
- Szycie ozdobnych aplikacji

XI. Informacja o realizacji uchwał i wniosków XLIV ZPCz.
XLIV Zebranie Przedstawicieli odbyło się 26.06.2009 r. i podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1: Zebranie Przedstawicieli Członków, działając na podstawie postanowień § 69 ust. 16 Statutu Spółdzielni, zatwierdziło Regulamin obrad Zebrania.
Uchwały nr 2 do 6: rozpatrzenie odwołań pięciu osób od uchwały Rady Nadzorczej o
wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni..
Zebranie Przedstawicieli trzem osobom uchyliło uchwałę Rady Nadzorczej o wykreśleniu z rejestru, dwie osoby pozostały wykreślone z rejestru członków, albowiem Zebranie
Przedstawicieli utrzymało w mocy uchwałę Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 7: Zebranie Przedstawicieli Członków, działając na podstawie postanowień § 69 ust. 2 Statutu, zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008 r.
Uchwała nr 8: Zebranie Przedstawicieli działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy
Prawo spółdzielcze oraz § 69 pkt. 3 Statutu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” za 2008 r.
Uchwała nr 9:
Zebranie Przedstawicieli działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 ustawy z 16.09.1982 r.
Prawo spółdzielcze oraz § 69 pkt. 3 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym
sprawozdaniem z działalności Spółdzielni za 2008 rok, bilansem rachunkiem zysków i strat,
rachunkiem przepływów pieniężnych i wnioskiem Rady Nadzorczej o przyjęcie sprawozdania
finansowego uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:
1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2008 r.
2) bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 332.820.469,11 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych jedenaście groszy).
3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2008 r. i wykazującego nadwyżkę na działalności Spółdzielni w kwocie 3.394.832,40 zł
(słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dwa
złote czterdzieści groszy),
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4) rachunku przepływu pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych
netto w ciągu roku obrotowego 2008 r. o kwotę 1.994.862,94 zł (słownie: jeden milion
dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze),
5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Uchwała nr 10: Zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej za 2008 rok.
Nadwyżkę bilansową na działalności Spółdzielni w kwocie 3.394.832,40 zł (słownie: trzy
miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dwa złote czterdzieści
groszy) wynikającą z rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2008, przeznacza się na:
1) zwiększenie funduszu zasobowego – 1.186.000,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), z czego 507.000,00 zł (słownie: pięćset siedem tysięcy złotych)
na sfinansowanie udziału Spółdzielni w inwestycji realizowanej wspólnie z Gminy Olsztyn polegającej na budowie miejsc postojowych na terenie stanowiących jej własność przy
ulicach: Murzynowskiego 7, Boenigka 7, Krasickiego (naprzeciwko Krasickiego 11) i Jeziołowicza 14-16,
2) pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami powstałej na działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej – 65.557,30 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt
siedem złotych trzydzieści groszy),
3) częściowe pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w
zakresie obciążającym członków – 2.143.275,10 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści
trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych dziesięć groszy).
Uchwała nr 11: wnioski polustracyjne.
Zebranie Przedstawicieli działając na podstawie § 69 pkt. 5 Statutu Spółdzielni uchwala
przyjęcie do realizacji niżej wymienionych wniosków wynikających z listu polustracyjnego
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 maja
2009 r. i zobowiązuje Radę Nadzorczą oraz Zarząd do ich realizacji:
1. Dostosować Statut i unormowania wewnętrzne o charakterze regulaminowym do wymogów znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Kontynuować prowadzone działania w zakresie windykacji opłat za używanie lokali.
3. Doprowadzić do dostosowania umów na dostawę ciepła i na usługi wodnokanalizacyjne do
obowiązujących przepisów.
1. XLV ZPCz. w dn. 07.05.2010 r. podjęło uchwałę o zmianie Statutu. Statut został dostosowany do przepisów ustawy z dn. 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dn. 24.09.2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dn. 18.12.2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz
niektórych innych ustaw oraz wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
2. Zgodnie z uchwałami XLIV ZPCz. działania w zakresie windykacji opłat za używanie lokali są kontynuowane, czego wynikiem jest stabilizacja zadłużenia z tytułu opłat. Działania
te są prowadzone przez 5 pracowników Działu Windykacji. W 2009 r. wysłano 1.104
przedsądowe wezwania do zapłaty, uzyskano 240 prawomocnych nakazów zapłaty i wyroków sądowych. Na drogę egzekucji komorniczej skierowano 156 spraw. Uzyskano 15 wyroków eksmisyjnych, 5 eksmisji zostało wykonanych. W styczniu 2009 r. podpisano umowę z Krajowym Rejestrem Długów BIG S.A. w Wrocławiu.
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” zawarła w dniu 07.04.1987 r. umowę na dostawę wody i odbiór ścieków z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w
Olsztynie. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z dnia 13 lipca 2001 r.) w art. 33 nakłada obowiązek
na Przedsiębiorstwo zawarcia umów z dotychczasowymi odbiorcami usług, o których mowa w art. 6. Przepis dotyczy sytuacji, w której dostawa wody nie jest uregulowana pomiędzy stronami na zasadzie umowy, a odbiorca wystąpi o zawarcie stosownej umowy.

24

Nowej propozycji umowy SM „Jaroty” nie podpisuje z powodu braku zapisu dotyczącego
własności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. W dniu 22.12.2008 r. SM „Jaroty”
wystosowała pismo z propozycją zmian do przedłożonej umowy przez PWiK w zakresie
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych i do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pismo.
W dniu 29.04.2010 r. Spółdzielnia podpisała z MPEC umowę na wspólną modernizację
kolejnego węzła grupowego na osiedlu „Nagórki” H-07 przy ul. Murzynowskiego 22D co
daje nadzieję na kontynuowanie modernizacji w latach następnych w szerszym zakresie
tak aby umożliwić przeniesienie miejsca dostawy ciepła z węzła grupowego do poszczególnych budynków i pozwoli na szybkie podpisanie umowy sprzedaży ciepła.
Uchwała nr 12, nr 13, nr 14: udzielenie absolutorium członkom Zarządu SM „Jaroty”
za 2008 rok.
Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium dr. Romanowi Przedwojskiemu prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., inż. Piotrowi Wałeckiemu wiceprezesowi ds. technicznych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., mgr Jolancie Piotrowicz
wiceprezesowi ds. ekonomicznych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Uchwała nr 15: zbycie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Witosa – działka nr
60/24 (obręb 125).
Zebranie Przedstawicieli działając na podstawie przepisów § 69 pkt. 7 Statutu Spółdzielni uchwala zbycie prawa wieczystego użytkowania działki nr 60/24 (obręb 125) o powierzchni 314 m2.
Uchwała nie została zrealizowana z uwagi na rezygnację wnioskodawcy.
Uchwała nr 16: nadanie odznaki „Zasłużony Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie”.
Zebranie Przedstawicieli działając na podstawie przepisów § 69 pkt. 7 Statutu Spółdzielni przyznało odznakę sześciu osobom.
Uroczyste wręczenie odznak odbyło się na zakończeniu obchodów 30 lecia SM „Jaroty”.
Uchwała nr 17: nadanie odznaki „Honorowy Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie”.
Zebranie Przedstawicieli działając na podstawie przepisów § 69 pkt. 7 Statutu Spółdzielni przyznało odznakę dziesięciu osobom.
Uroczyste wręczenie odznak odbyło się na zakończenie obchodów 30-lecia SM „Jaroty”.
Do XLIV Zebrania Przedstawicieli nie wpłynęły żadne wnioski z Zebrań Grup Członkowskich, które odbyły się przed ZPCz., jak również nie zgłoszono żadnych wniosków na
zebraniu.
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