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Sprawy organizacyjne 
 

 

 

 

Zatrudnienie Zarządu w 2019  roku przedstawiało się następująco: 

 

DARIUSZ SURWIŁŁO 
 

od 01.01.2019 do 31.12.2019  1  etat  Prezes Zarządu 

 

DOROTA PIELAK 
 

od 01.01.2019 do  31.12.2019   1 etat  Członek Zarządu i Główna Księgowa 

 

W Spółdzielni zatrudnionych było 7 osób. 

 
Lp 

Wyszczególnienie 
Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 

1. Zatrudnienie średnioroczne 

ogółem w etatach 

w tym:  -  pracownicy umysłowi 

- dozorcy i sprzątacze 

- konserwatorzy 

- pracownicy 

przebywający na 

urlopach 

wychowawczych lub 

bezpłatnych 

8 

 

4 

3 

1 

5,79 

 

4,54 

1,25 

 

 

 

6,75 

 

3,75 

1,00 

 

2,00 

 

 

 

Działalność Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 

prowadzona była w oparciu o sporządzony przez Zarząd i uchwalony przez 

Radę Nadzorczą Plan gospodarczo finansowy oraz Plan remontów na 2019r. 
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W ciągu 2019 roku odbyło się 13 posiedzeń Zarządu. 

 

Najważniejsze wykonane zadania Zarządu to: 

 

� przygotowanie i zatwierdzenie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej, 

Walnego Zgromadzenia oraz Statutu Spółdzielni, 

� wybór wykonawcy  wymiany instalacji elektrycznej, gazowej oraz 

remontu klatek schodowych budynku przy ulicy Miodowej 23 oraz 

wykonanie  remontu „stawika”, 

� wystąpienie do Urzędu  dzielnicy Śródmieście z wnioskami o wydanie 

zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości Spółdzielni, zgodnie z art. 

4.1. ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku     o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 

w prawo własności tych gruntów., 

� Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku  o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe                    

w prawo własności tych gruntów  podejęto decyzję  wniesienia 

jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości Spółdzielni z 

uwzględnieniem 98 % bonifikaty., 

� prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach zatwierdzonych planów i 

wykonanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych, 

� zabezpieczenie majątku Spółdzielni, sporządzenie sprawozdań 

finansowych oraz przedkładanie ich Radzie Nadzorczej i Walnemu 

Zgromadzeniu, 

� współdziałanie z organami rządowymi i samorządowymi oraz 

organizacjami spółdzielczymi. 
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Określenie przedmiotu odrębnej własności lokali 

 

         W 2019 z uwagi, iż nie było zakończonego procesu przekształcania prawa 

użytkowania gruntów w prawo własności wszystkie wnioski o wyodrębnienie 

lokalu zostały tymczasowo wstrzymane do momentu sfinalizowania sprawy 

wykupu gruntów. 

 

Sprawy  członkowskie 
 

Na dzień 31.12.2019 roku Spółdzielnia: 

 

� liczyła 382 Członków, 

� 6 właścicieli mieszkań nie jest Członkami Spółdzielni, w przypadku 

trzech lokali toczą się sprawy spadkowe w związku z tym sprawa 

członkostwa jest nie uregulowana. 

� właścicielem 4 lokali mieszkalnych jest SM Osiedle Starówka  (lokale na 

Miodowej 23/29, Schillera 4/25, Długa 30/34/2, Kilińskiego 3/2) 

 

W 2019 roku przyjęto w poczet Członków 16 osób w tym: 

 

� w wyniku postępowania spadkowego lub na podstawie Aktu 

poświadczenia dziedziczenia – 2 osoby, 

� w wyniku Umowy sprzedaży – 8 osób 

� w wyniku Umowy darowizny – 1 osoba 

 

 

Lokale z założonymi Księgami Wieczystymi na koniec 2019 roku: 

 

� Długa 19:  28 lokali mieszkalnych + 6 garaży + 1 lokal użytkowy, 

� Długa 30/34: 20 lokali mieszkalnych + 5 garaży, 

� Długa 36:    2 lokale mieszkalny + 1 lokal użytkowy, 

� Kilińskiego 1:  12 lokali mieszkalnych, 

� Kilińskiego 3 :    8 lokali mieszkalnych, 

� Miodowa 23:  24 lokale mieszkalne + 2 lokale użytkowe 

� Miodowa 26: 20 lokali mieszkalnych + 1 garaż, 
� Schillera 4:   16 lokali mieszkalnych + 2 garaże 

� Schillera 6:   11 lokali mieszkalnych + 2 garaże + 1 pracownia, 

� Senatorska 30:  17 lokali mieszkalnych. 
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Podsumowanie: 
 

� 158 lokali mieszkalnych, 

� 16 garaży, 

� 4 lokale użytkowe, 

� 1 pracownia. 

       

 
 

Sprawy prawne 
 

Obsługę prawną zapewniali radca prawny Jadwiga Mirska Maziarczyk oraz 

radca prawny Adam Florczak i radca prawny Teresa Piekarczyk (kończą tylko 

rozpoczęte wcześniej sprawy). 

 

• Lokal użytkowy Miodowa 23 – wystąpiono z pozwem o zapłatę kwoty 

7.983,50 zł, nie ma jeszcze nakazu zapłaty, 

 

• Lokal użytkowy (pracownia) Długa 19 – wystąpiono z pozwem o zapłatę 
kwoty 4.383,28 zł, nakaz zapłaty VI Nc 2597/19 –sprawa w toku, 

 

• Lokal użytkowy Miodowa 23 – wystąpiono z pozwem o zapłatę kwoty 

6.727,21 zł – nakaz zapłaty VI Nc 2241/19 –sprawa w toku, 

 

• Lokal mieszkalny Schillera 4 – wystąpiono z pozwem o zapłatę 9.355,76 

zł, otrzymaliśmy nakaz zapłaty, właściciel spłacił dług w całości, 

 

• Lokal mieszkalny Schillera 6 – wystąpiono z pozwem o zapłatę 5.155,83 

zł, otrzymaliśmy nakaz zapłaty, lokator spłacił dług w całości, 

 

Kontynuowane są sprawy z 2018 roku. 

 

 

 

 



6 

 

Finanse Spółdzielni 

          PLAN  KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH  
NA  ROK  2019 

i wykonanie na dzień 31.12.2019 roku 
 

 

l.p. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E 
Plan na               

2019 rok 
Wykonanie na 

31.12.2019 

1.  wynagrodzenia pracowników   350 000,00 341 544,59 

           - narzuty na wynagrodzenia pracowników 80 000,00 65 479,42 

2. świadczenia na rzecz pracowników (świadczenie urlopowe) 4 000,00 3 503,51 

3.  energia elektryczna (pompy, co, ccw, ośw.klatek i zewn.) 55 000,00 40 643,40 

4.  opłaty za telefony,  internet 3 000,00 2 186,44 

5.  prowizje bankowe , prowizje od wpłat z terminala 3 000,00 2 645,03 

6.  usługi prawne, zlecenie stałe p.mecenas 25 000,00 29 988,06 

7. usługi informatyczne 12 000,00 16 014,01 

8.  materiały biurowe 5 000,00 3 898,36 

9. 
 materiały gosp.(żarówki, zamki, klucze, art.hydr, wycieraczki, 

miotły) 5 000,00 2 742,28 

10. środki czystości 2 000,00 697,11 

11.  opłaty pocztowe, znaczki 5 000,00 5 652,60 

12.  czasopisma fachowe  1 500,00 558,28 

13.  zakup  wyposażenia (drukarka, szafka pod drukarkę, fotele-2szt) 6 000,00 7 875,46 

14.  szkolenia i kursy pracowników  2 000,00 0,00 

15.  ubezpieczenie majątku 13 000,00 11 522,00 

16.  ryczałt samochodowy przewóz pieniędzy kasa SM-bank  2 200,00 2 160,00 

17. konserwacja domofonów 15 000,00 14 488,24 

18. konserwacja instalacji elektrycznej 15 000,00 12 973,80 

19. konserwacja co, zw, cw, budowlana 30 000,00 35 330,00 

20. 
utrzymanie czystości - firma sprzątająca (Senat.30, Dł. 30/34/36,  

Schillera 4 i 6, Miodowa 23, Długa19) 135 000,00 119 722,20 

21.  odzież ochronna i inne wydatki BHP (badania lekarskie) 2 000,00 1 630,19 

22.  składka na Związek Rewizyjny  2 500,00 2 072,50 

23.  dezynsekcja,dezynfekcja i deratyzacja 1 500,00 600,00 

24. organizacja Walnego Zgromadzenia 2 000,00 1 217,06 
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25. 
 inne (m.in.usł.poligrafi,opłaty sąd.,publiczno prawne,amortyzacja, koszty 

utrzym.pom.biurowych, ppoż,ogłoszenia,najem terminala płatn ) 70 000,00 57 711,10 

  w tym:                                                          utrzymanie zieleni 6 000,00 5 384,31 

  przeglądy techniczne  budynków 20 000,00 11 155,02 

  przegląd instalacji gazowej i kominowej 15 000,00 11 500,00 

  odśnieżanie dachów, oczyszczanie dachów z sopli 5 000,00 0,00 

  razem 846 700,00 782 855,64 

 

 

 

 

 

Analiza  finansowa z działalności SM „Osiedle Starówka” 
                                 za    2019 rok 

Treść     Przychody         Koszty          Wynik 

Eksploatacja i utrzymanie 

nieruchomości 1 040 355,62 1 053 336,49 -12 980,87 
Centralne ogrzewanie 

446 387,16 447 544,12 -1 156,96 

Ciepła woda 175 831,24 156 741,67 19 089,57 

Zimna woda i ścieki 245 562,80 242 077,77 3 485,03 

Wywóz nieczystości 54 244,67 55 908,00 -1 663,33 

Eksploatacja dźwigu 6 192,00 6 800,92 -608,92 

Razem WYNIK GZM 1 968 573,49 1 962 408,97 6 164,52 
Przychody i pożytki z 

mienia SM 
880 817,74 225 850,32 654 967,42 

Pożytki i pozostałe 

przychody z nieruchomości 7 023,40   7 023,40 

Pozostałe 18 023,07 40 367,11 -22 344,04 

Odsetki  11 149,06 5 253,77 5 895,29 

R A Z E M 2 885 586,76 2 233 880,17 651 706,59 
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Koszty 2019 roku w przeliczeniu na m2 powierzchni przedstawiają 
się następująco: 
        (całkowita  powierzchnia  lokali  mieszkalnych  w m2 : 15 152,57 ) 

          minus powierzchnia lok.niebędących członkami s-ni 14 639,57 

eksploatacja i utrzymanie nieruchomości : 5,79 zł/m2 

(tj.:eksploatacja, fundusz remontowy, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, 

    podatek od nieruchomości, konserwacja domofonów) 

centralne ogrzewanie : 2,46 zł/m2 

ciepła woda : 0,86 zł/m2 

zimna woda i ścieki : 1,33 zł/m2 

wywóz nieczystości : 0,31 zł/m2 

eksploatacja dźwigu ul. Kilińskiego 1 : 0,78 zł/m2 

Dochód netto w przeliczeniu na m2 powierzchni wyniósł: 3,67 zł/m2 
 

 
 
 

Wykonanie planu remontów w 2019 roku 

 

Długa 19 30 705,68 
zakup i wymiana wodomierzy zw cw 4 825,58 

projekt remontu stawiku 575,00 

remont stawiku 10 313,27 

ekspertyza konstrukcji kładki nad stawikiem 399,75 

materiały do remontu stawiku 1 132,90 

montaż filtra w oczku wodnym 499,50 

dodatkowe wzmocnienie stawiku wg zaleceń inspektora 2 459,11 

wykop pod przyłącze pompy i studzienkę 967,30 

zasilanie filtra w stawiku 276,75 

projekt dot.remontu kładki 461,25 

remont kładki nad stawikiem 3 997,50 

demontaż nawierzchni placu zabaw 378,27 

zakup zabawki na plac zabaw 2 137,25 

modernizacja placu zabaw 682,65 

inwentaryzacja zieleni - projekty 1 089,62 

wyposażenie wózkarni 509,98 
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Długa 30/34  3 818,85 
zakup i wymiana wodomierzy zw cw 3 304,06 

materiały do przesunięcia ściany między piwnicami 514,79 

 

 

Długa 36 874,14 
zakup i wymiana wodomierzy zw cw 874,14 

 

 

Kilińskiego 1 1 356,29 
zakup i wymiana wodomierzy zw cw 1 356,29 

 

 

Kilińskiego 3 1 528,88 
zakup i wymiana wodomierz zw cw 1 528,88 

 

 

Miodowa 23 640 596,90 
zakup i wymiana wodomierzy zw cw 7 195,96 

ogłoszenie -przetarg remont klatek 1 230,00 

projekty -remont klatek, wymiana instal. gaz,elektr. 10 000,00 

wymiana instalacji gazowej 95 000,00 

wymiana instalacji elektrycznej 222 256,27 

nadzór inwestorski -wymiana instal.gazowej 2 460,00 

nadzór inwestorski -wymiana instal.elektrycznej 2 460,00 

wymiana pionów kanalizacyjnych -klatka 3, 4 68 228,52 

wynajem sali na spotkanie z mieszkańcami -dot.remontu klatek 35,01 

remont klatek schodowych 194 400,00 

wymiana grzejników na klatkach schodowych 11 192,95 

naprawa instal.domofonowej po remoncie klatek 378,00 

klucze do drzwi wejściowych 390,00 

projekt remontu stawiku 

remont stawiku 10 888,31 

ekspertyza konstrukcji kładki nad stawikiem 399,75 

materiały do remontu stawiku 1 132,91 

montaż filtra w oczku wodnym 499,50 

dodatkowe wzmocnienie stawiku wg zaleceń inspektora 2 459,11 

wykop pod przyłącze pompy i studzienkę 967,32 

zasilanie filtra w stawiku 276,75 

projekt dot.remontu kładki 461,25 

remont kładki nad stawikiem 3 997,50 

demontaż nawierzchni placu zabaw 378,27 
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zakup zabawki na plac zabaw 2 137,25 

modernizacja placu zabaw 682,65 

inwentaryzacja zieleni - projekty 1 089,62 

 

 

Miodowa 26 45 105,08 
zakup i wymiana wodomierzy zw cw 2 866,88 

ogłoszenie do pracy dot.remontu elewacji budynku 521,52 

wykonanie instalacji do odbioru TV na dachu 41 716,68 

 

 

Schillera 4 41 855,10 
zakup i wymiana wodomierzy zw cw 7 629,01 

projekt remontu stawiku 575,00 

remont stawiku 10 313,27 

ekspertyza konstrukcji kładki nad stawikiem 399,75 

materiały do remontu stawiku 1 132,87 

montaż filtra w oczku wodnym 499,50 

dodatkowe wzmocnienie stawiku wg zaleceń inspektora 2 459,11 

wykop pod przyłącze pompy i studzienkę 967,30 

zasilanie filtra w stawiku 276,75 

projekt dot.remontu kładki 461,25 

remont kładki nad stawikiem 3 997,50 

projekt izolacji ściany (od.ul.Schillera) 8 856,00 

demontaż nawierzchni placu zabaw 378,27 

zakup zabawki na plac zabaw 2 137,25 

modernizacja placu zabaw 682,65 

inwentaryzacja zieleni - projekty 1 089,62 

 

 

Schillera 6 31 259,54 
zakup i wymiana wodomierzy zw cw 5 889,41 

projekt remontu stawiku 575,00 

remont stawiku 10 313,27 

ekspertyza konstrukcji kładki nad stawikiem 399,75 

materiały do remontu stawiku 1 132,87 

montaż filtra w oczku wodnym 499,50 

dodatkowe wzmocnienie stawiku wg zaleceń inspektora 2 459,13 

wykop pod przyłącze pompy i studzienkę 967,30 

zasilanie filtra w stawiku 276,75 

projekt dot.remontu kładki 461,25 

remont kładki nad stawikiem 3 997,50 

demontaż nawierzchni placu zabaw 378,27 
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zakup zabawki na plac zabaw 2 137,25 

modernizacja placu zabaw 682,65 

inwentaryzacja zieleni - projekty 1 089,64 

Senatorska 30 2 783,39 
zakup i wymiana wodomierzy zw cw 2 783,39 

mienie SM 3 146,40 
zakup i wymiana wodomierzy zw cw 3 146,40 

lokale użytkowe 4 132,80 
zakup i wymiana wodomierzy zw cw 4 132,80 

Razem wydatki z funduszu remontowego: 807 163,05 
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Analiza windykacji opłat eksploatacyjnych S.M. Osiedle 
Starówka za 2019 rok 

      Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie  z tytułu opłat eksploatacyjnych 

wyniosło:    202 415,82 zł 

W podziale na grupy lokali zadłużenie kształtuje się : 

Lokale mieszkalne 113 880,89 zł 

Lokale użytkowe 73 462,55 zł 

Pracownie 8 639,64 zł 

Garaże 6 432,74 zł 

Razem: 202 415,82 zł 

W podziale na budynki  zadłużenie przedstawia się: 
 

Lp Budynek Ogółem 
L/mieszkalne L/użytkowe Pracownie Garaże 

zadłużenie zadłużenie zadłużenie zadłużenie 

1 Długa 19 43 023,16 12 868,59 23 446,71 6 275,55 432,31 

2 Długa 30/34 9 273,40 7 187,01     2 086,39 

3 Długa 36 542,51 541,40 1,11     

4 Kilińskiego 1 12 170,09 3 934,57 8 235,52     

5 Kilińskiego 3 7 831,05 7 831,05       

6 Miodowa 23 44 241,65 4 330,29 39 911,36     

7 Miodowa 26 7 511,36 7 511,22     0,14 

8 Schillera 4 53 279,89 48 886,22   2 364,09 2 029,58 

9 Schillera 6 21 163,08 17 410,91 1 867,85   1 884,32 

10 
Senatorska 
30 3 379,63 3 379,63       

              

  Razem: 202 415,82 113 880,89 73 462,55 8 639,64 6 432,74 
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Lokale mieszkalne – zadłużenie 113 880,89 zł         

Zadłużenia w lokalach mieszkalnych spowodowało 108 lokali.  

Średnie zadłużenie lokalu wyniosło 1 054,44 zł.  

 

W listopadzie 2019 roku lokale zadłużone otrzymały informację o stanie konta 

(potwierdzenie salda) na dzień 31.10.2019r 

W 2019 roku wysłano 29 wezwania do zapłaty do właścicieli lokali mieszkalnych, większość 
z nich uregulowała zaległości. Sprawę zadłużenia dwóch lokali mieszkalnych przekazano do 

Pani Mecenas – sprawy są w toku załatwiania. W wyniku działalności Pani Mecenas 

uzyskano nakaz zapłaty dot. jednego lokalu mieszkalnego. 

 

 

Lokale użytkowe – zadłużenie 73 462,55 zł 

Zadłużenie w lokalach użytkowych spowodowało 16 lokali. 

Średnie zadłużenie lokalu wyniosło 4 591,41  zł.  

 

Pracownie – zadłużenie  8 639,64 zł. 

Zadłużenie spowodowało 6  lokali. 

Średnie zadłużenie lokalu wyniosło 1 439,94 zł. 

 

Również w listopadzie zadłużone lokale zarówno użytkowe jak i pracownie otrzymały 

potwierdzenia sald na dzień 31.10.2019 r. 

 

W 2019 roku do właścicieli i najemców lokali użytkowych i pracowni wysłano 7 wezwań do 

zapłaty, większość uregulowała zadłużenia, sprawę zadłużenia jednej pracowni i jednego 

lokalu użytkowego oddano do Pani Mecenas. W wyniku postępowań sądowych uzyskano 

nakazy zapłaty. 

 

 

Garaże – zadłużenie  6 432,74 zł. 

Zadłużenie spowodowało 14 garaży. 

Średnie zadłużenie wynosi 459,48 zł. 

 

Do 5 właścicieli garaży zostały wysłane wezwania do zapłaty 

 

 

Po otrzymaniu zawiadomień o stanie salda lokalu, a także wezwań do zapłaty większość 
dłużników zaczęła spłacać swoje zadłużenia. Sprawy problematyczne uporczywych 

dłużników są prowadzone przez Panią Mecenas. 
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       Informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Starówka” o 

realizacji wniosków z lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres 
01.01.2015-31.12.2017 roku. 

      

       Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle 

Starówka” na posiedzeniu w dniu 28.03.2019r. podjęło uchwałę nr 1/2019                

w sprawie rozpatrzenia i  przyjęcia  wniosków wynikających z protokołu 

polustracyjnego Spółdzielni za lata 2015 - 2017. 

Wykonując postanowienia powyższej uchwały podjęto następujące działania: 

1. Podjęto uchwałę  nr 2/2019   

w sprawie: zmiany Statutu  Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Starówka” 

 

2.  Podjęto uchwałę  nr  3/2019  

w sprawie: zmiany Regulaminu  Obrad  Walnego Zgromadzenia 

 

3. Podjęto uchwałę  nr 4/2019 

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 

 

4.  Analiza sytuacji finansowej Spółdzielni.   

        Powołane orzeczenie Sądu Najwyższego sygn. akt II CPN 17/12 jako 

uzasadnienie do wykazanych nieprawidłowości w dysponowaniu nadwyżką 
bilansową w Spółdzielni nie jest trafny. 

         Powołane orzeczenie wydane zostało o stan faktyczny jaki był podstawą 
sporu sądowego który powstał w latach 2004-2005 wobec zgłoszonego przez 

członka spółdzielni zarzutu potrącenia wzajemnych wierzytelności z tytułu opłat 

eksploatacyjnych . Wobec braku odpowiedniego Regulaminu opłaty za „ co” 

zostały wstępnie ustalone  w  nadmiernej wysokości a stawki z tytułu 

eksploatacji za niskie. 

Zarząd spółdzielni postanowił przeznaczyć nadwyżkę z „co” na pokrycie 

kosztów eksploatacji. W 2006r  rachunek zysków i strat wykazał nadwyżkę 
przychodów nad kosztami 

W tym sensie SN słusznie zauważa że powinna być zachowana równowaga w 

kalkulowaniu wysokości kosztów eksploatacji. 

     Zasadniczym przedmiotem badania sprawy przez Sąd Najwyższy było 

ustalenie, iż w sprawie  ma miejsce stosowanie art.  6 usm  który dotyczy 

wyników całej działalności gospodarczej spółdzielni mieszkaniowej a nie tylko 

kosztów przychodów o których mowa w art. 4 ust1 usm . 

     Po aktualizacji przepisów ustawy Prawo spółdzielcze  oraz Ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych szereg przepisów dotyczących gospodarki 

finansowej spółdzielni uległ pewnej  modyfikacji. Podkreślona została zasada 

samodzielności finansowej spółdzielni. 
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     Opracowana przez autorów zmian w w/wym przepisów „Analiza” przepisów 

ustawy z 20.VII.2017 o zmianie ustawy o spółdz. Mieszk. ,KC oraz u. Prawo 

spółdzielcze w temacie „ewidencja i rozliczanie wpływów i wydatków funduszu 

remontowego” powołany został wyrok SN z 12.IV.2007r cyt. „art. 90 par 1 Pr. 

Spółdz. żadnego z funduszy własnych nie wyłącza z zakresu pokrywania straty 

bilansowej, w braku szczególnej podstawy prawnej  nie jest z niego wyłączony 

fundusz remontowy. …” 

Zarząd ocenił wysokość opłaty eksploatacyjnej i uznał, że  nie powinna  być 
zmieniana. Argumentem za pozostawieniem  opłaty eksploatacyjnej na 

dotychczasowym poziomie jest dochodowa działalność inna niż GZM -  

wynajem powierzchni reklamowej, wynajem lokali użytkowych, co powoduje, 

że Spółdzielnia uzyskuje ogólny dodatni wynik finansowy netto. Inne 

argumenty za prezentowanym wyżej stanowiskiem znajdziemy również w 

ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.  Zgodnie art. 1 ust. 1 celem 

spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych  

potrzeb członków oraz ich rodzin. Natomiast zgodnie z ust. 6 tego artykułu, 

spółdzielnia mieszkaniowa może prowadzić również inną działalność 
gospodarczą na zasadach określonych  w odrębnych przepisach i w statucie. W 

art. 5 ust. 2 ustawy stwierdzono z kolei, że pożytki i inne przychody z własnej 

działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na 

pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w 

zakresie obciążającym członków. 

    Powyższe stanowisko zostało przedstawione, w sprawozdaniu Zarządu, 

podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 

12.06.2014 roku  i zostało zatwierdzone uchwałą. 
     Należy także podkreślić, że Spółdzielnia przeznacza każdego roku znaczne 

środki finansowe na wykonanie prac remontowych.  

W celu realizacji pozostałych wniosków  podpisano umowę z prawnikiem                

w celu sądowego dochodzenia należności z tytułu opłat mieszkaniowych, 

podpisano umowy na wykonanie przeglądów opisanych w art. 62 ustawy Prawo 

budowlane natomiast wykonanie planu remontów znajduje się w Sprawozdaniu 

Zarządu z działalności za 2018 rok. 

        Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie rozpatrzenia  i przyjęcia  

wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego Spółdzielni  za lata 2015 - 

2017 zostało przedstawione podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków, 

które odbyło  się dnia 06.06.2019 roku. 
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Remonty i konserwacje 
 
Funkcjonowanie spółdzielni w 2019 roku opierało się na pracy pracowników 

etatowych zatrudnionych przez spółdzielnię oraz firm zewnętrznych 

sprawujących bieżącą konserwację w zakresie robót sanitarnych, budowlanych, 

elektrycznych i konserwacji domofonów. 

Do głównych prac w poszczególnych rodzajach robót należały prace: 

Roboty sanitarne 

-  dokonano wymiany pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Miodowej 

23, klatka III i IV oraz instalacji kanalizacyjnych w lokalach mieszkalnych, 

- dokonano wymiany grzejników na klatkach schodowych w budynku przy       

ul. Miodowej 23, 

- dokonano wymiany instalacji gazowej w budynku przy ul. Miodowej 23, 

- dokonano wymiany ciepłomierza w węźle cieplnym Miodowa 23, 

- dokonano wymiany ciepłomierza w węźle cieplnym Schillera 6, 

- w części lokali mieszkalnych dokonano uzupełniającej wymiany wodomierzy,  

- w części lokali mieszkalnych dokonano uzupełniającej wymiany podzielników 

ciepła na radiowe  /wykonawcą była firma TECHEM/ 

Roboty elektryczne: 

- wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Miodowej 23. 

Roboty ogólnobudowlane i dekarskie: 

- wykonano remont „stawika” oraz kładki nad „stawikiem”, 

- wykonano modernizację placu zabaw, 

- wykonano instalację telewizyjną do odbioru programów telewizji satelitarnej   

i naziemnej w budynku przy ul. Miodowej 26, 

- wykonano remont klatek schodowych w budynku przy ul. Miodowej 23, 

- wykonano czyszczenie dachów i rynien, 

Konserwacje bieżące 

W ciągu całego roku były wykonywane bieżące roboty konserwacyjne 

budowlane, elektryczne i sanitarne oraz konserwacje domofonów. 

Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew, na bieżąco wykonywano pielęgnację 
roślin na terenach wokół budynków. 

W okresie zimowym /grzewczym/ usuwano awarie pionów centralnego 

ogrzewania oraz odpowietrzników w lokalach. 

W ramach konserwacji elektrycznej wymieniano żarówki tradycyjne na 

energooszczędne i częściowo ledowe. 

Zainstalowany został system telewizji przemysłowej – zamontowano dwie 

kamery na budynku przy ul. Miodowej 23, monitorujące ulice Miodową             
i Schillera. 

Dokonano corocznych, nakazanych prawem budowlanym, przeglądów stanu 

wentylacji i szczelności instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych                    

i usługowych. 
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Prace projektowe 

Zlecono wykonanie opracowań projektowych w zakresie: 

- remontu „oczka wodnego” i zagospodarowania terenu wokół niego, 

- wykonania izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej budynku przy 

ul. Schillera 4 

- zagospodarowania terenu oraz inwentaryzacji istniejącego drzewostanu na 

terenie obejmującym działki nr 26 z obrębu 5-02-10 oraz nr 27 z obrębu 5-02-10 

oraz działki przylegające do budynków przy ul. Schillera 4 i Schillera 6 

- ekspertyzy technicznej określającej warunki zamienne doprowadzenia drogi  

pożarowej do budynków położonych przy ulicy Długiej 30/34 i Długiej 36. 

 

Zgodnie z prawem budowlanym przeprowadzono pięcioletnie i roczne 

przeglądy budowlane wszystkich budynków oraz okresowe badania ochrony 

przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji przewodów roboczych  

(przegląd elektryczny) oraz kontrolę szczelności instalacji gazowej i drożności 

przewodów wentylacyjnych i kominowych w budynkach.  

 

         Na zakończenie pragniemy podziękować Radzie Nadzorczej za 

konstruktywną współpracę. 
 
Warszawa, dnia 25  maja 2020 roku. 
 


