Sprawozdanie Żarządu
z działalnościSpółdzielni Mieszkaniowej
im. J. l. Kraszewskiego w Sopocie
za 20'17 rok

W 2017 roku Spółdzielnią Mieszkaniowej im' J
Zarząd W składzie:

.].

Kraszewskiego kierował

Małgorzata Samól - Prezes Zarządu
Marek sowiński - z-ca Prczesa zalządu
lzabela olszewska _ członek Zarządu _ GłóWny Księgowy

Działąąc zgodnie z obowiązującymi przepisami W ciągu 2017 roku zarząd odbył
27 protokołowanych posiedZeń podejmUjąc 105 Uchwał dotyczących
działalnościspółdzielni i spraw członkowskich'
od 9 Września 2017 l.weszław Życie Ustawa z dnia 20 |ipca 2017 r' o zmianie
ustawy o Spółdzielniach mieszkanjowych' ustawy _ Kodeks postępowania
cywilnego oraz ustawy _ prawo spółdzielcze, co ma ogromny WpłyW
na całokształt działalnościSpółdzielni'

l.

sprawy członkowsko - mieszkaniowe
W minionym roku ustanowiono naszym członkom 4 plawa odrębnej
Własności,W którą przekształcono 4 mieszkania spółdzielczo _
Własnościowe.
Księgi Wieczyste założono d|a 9 mieszkań, W tym 3 dla mieszkań o odrębnej
Własności'natomiast W 1 księdze Wieczystej dokonano zmiany Wpisu
ze spółdzielczego Własnościowegona odrębną Własność'a pozostałe 6
założono d|a mieszkań spółdzieIczych Własnościowych'

Łącznie pod zalządem spółdzielni znajduje się obecnie 'l055 mieszkań,
w tym:

lokalu
lokalu
- najem
- prawo odrębnej Własnościlokalu
- Spółdzielcze Własnościowe prawo do
- spółdzielcze lokatorskie prawo do

-

-

672
8
5

370

Dominującą Własnościąjest nadal Własnośóspółdzielcza' która stanowi
o/o
Wszystkich mieszKań'
'70

63

ll. Sprawy ekonomiczno

- finansowe

Łącznie we Władaniu spółdzielni na koniec 2017 loku znajdowało się
58.080 m'gruntóW, W tym gruntóW W Wieczystym użytkowaniu
25.843 m2.
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W ubiegłym roku spółdzielnia administrowała lokalami o łącznej
powierzchni 49'005'96 m., z czego przypadało;

mieszkalne
użytkowe
- galaŻe

- na lokale
(W tym odrębna Własność'15'768'78m,)
- lokale
- budynek administracyjno

-

44.123,59 m,

1584'86 m,
1054
m,
'02
642,61 m,

biurowy

W marcu 2017 r' spółdzielnia Sprzedała Gminie Pruszcz Gdański udział
częściW praWie użytkowania Wieczystego oraz W prawie Własnościbudynku
W straszynie' zaśW czerwcu uległo przekształceniu We Własnośćprawo
uzytkowania Wieczystego nieruchomości gruntowej pod budynkiem
mieszkalnym przy ul. Malczewskiego 4.
zalządzanie zasobarni Spółdzielni zgodnie z zakresem Wynikającym
z obowiązków ujętych W ustawach, normach i rozpolządzeniach, utrzymanie
ich stanu technicznego i prowadzenie bezpiecznej eksploatacji wymaga
ponoszenia kosztóW'
zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planem gospodarczym na
2017 lok plan przychodóW i kosztóW przewidywał kwotę 6.982.4'12p0 zł.
FaktycŻnie W roku 2017 uzyskano przychody W kwocie 6.907.800,00 zł,
co stanowi 98'93 % planu, oraz poniesiono koszty W Wysokości
6.782.597'00 zł ' co stanowi 97 a/o p|anu'
'1

Bjlans na dzień 3'1 grudnia 2017 loku Wykazuje po stronie aktywóW
i pasywów sumę 17.050.394,89 zł'
Po uwzględnieniu zapłaconego zgodnie z odpoWiednimi przepisami podatku
dochodowego' rachunek zyskóW istrat zamknął się zyskiem bilansowym
z działalnościspółdzielniza 2017 rok W Wysokości 348'208,86 zł'
zalząd będzie Wnioskował o przeznaczenie zysku na zWiększenie
przychodóW z gospodarki mieszkaniowej (GZl,4) W 2018 roku'
Natornlast Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (GZN,4) Wyniósł
W 201 7 loku _ 564'838'86 zł (natomiast niepokryty Wynik ten za |ala 2016
i 2015 wyniósł narastająco _745'118'31 zł) - jest to nadwyżka
poniesionych kosztóW nad osiągniętymi przychodami' Zarząd proponuje nie
pokrytą nadwyżkę z kosztóW nad przychodami z GzM za lata ubiegłe pokryc
wynikiern bilansowym z 2017 r. i funduszem zasobowym.
W listopadzie 2017 r' spółdzielnia otrzymała Wynagrodzenie za Wydane

świadectwaefektywności energetycznej _ tzw' BlAŁE cERTYFlKATY
' W kwocie 162.'104,04 zł brutto' zostały one przyznane w związku
z poniesionymi plzez spółdZielnię W latach 201 1-2016 Wydatkami
na zmniejszenie zużycia energii cieplnej ielektrycznej'

Podsumowując przedstawione omóWienie danych finansowych, zarząd Uznaje
sytuację finansową spółdzielni za stabilną' l\4imo stale zmniejszających się lecz
nadal Występujących ZaległościWe Wpłatach czynszóW - omóWionych osobno zachowana jest płynnośćfinansowa, a zobowiązania spółdzielni regulowane są
terminowo.
zarząd paIwierdza zawańe W sprawozdaniu finansowym stwierdzenie o braku
zaglożeń dla kontynuowania działalnościspółdzielni W dającej
przewidziec
l

przyszłości'
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roku
zatrudnienie iosobowy fundusz płac w 2017
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Zatrudnienie (tzw. średnioroczne) W Spółdzielni
?t|rllt! n'1
Wykonany fundusz płac
3'982'28 zł
Przecietna ołaca pracownlcza Drulto
e;;;;Ęil. iirajowe miesięczne Wynagrodzenie 4'271'5o zt
za rck 2017 t
za 20-17
-loR
Stosunek przeciętne] płacy pracowniczej W spółdzielni
x100oo wynosi 93'23%'
ogólnopolsłiej
;;;;;il;;il;;J;zJciętń"i
tv.

.,

Windykacja czynszów
z gaażami .
zadlużenie czynszowe (opłaty za lokale mieszkalne 227
'372'4'l zł'
ifi'ljśi,i"i.i?ii;'a.lLi u 'lz'zolł r' Wynosi:
z czego zadłuŻenie czynszowe:
5^!
do 3
???:?^1ł,
33'óz|'|z L1
od 3do6m-cy
31 381 41 zt
od 6 do 12 m-cy
- 104'817 '51 zl
powyŻe! 12 m-cy

m-cy

W opła1ach 'Jla które
Dodatkowo istnieją irudno ściągalne należności
(na 3 lokale) - 56'695'74 zł'
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Dz\alaniazarząduzmierzającedopoprawypłatnościiopierająceSięna
po"i"po*ania Spółdzielni W spraWie
lo"ń'"li"v"ł n"gulaminie wpl.o""iui
ońiatacn m eizka n iowych p rzv n oszą ef ekty
źadłużeń
).l"l'"'"li'.1,ń"
od 12
mieszkań było zadłuŻonych
il; ilH;;;b] "i" za|edwie i było
ich 1o)' z czego 5 mieszkań
iri"sii"v io,]ją'."k.'
iiol *cz"sniej
i

na kwotę

powyżej '1o'oo0'00 zł kaŻde'

Gospodarka remontowa

z roz|iczenia Wydatkowania środkóW na remonty.wynika'
większą jak
czy|i
.znaczn1e
z" *vI"*iisńv *mónty na'x*oi| z''ios'aał 'ł''

W roku 2017

Wooprzednichlatach'zczegoprawiepołowestanowiłykosztyzwiązanez
wysoklch'
ciepłej Wody uŻytkowej w budynkach

iij;t"a"1;;'

prace remontowe przedstawiają Się
W podziale na grupy tematyczne planu

następująco:
1.

jedenasto
instalacyjne _ instalacje ciepłej Wody W budynkach
Roboty
'*;-;dyd";;ll;y;ri'przy
Kraszewskiego
17'
Tatrzańiiei z' ł' 6' sient<iewicza
6
17
21'30i32' lnstalacje gu'o'" p"y Si"nkiewicza
_T_atrzańskiej
na parkingu._-boisku'
ix,#l''-"r,l"óii ii] .żnt"z lamp'zewnętrznych
konlec7na
*"ton*. s.źa"* na zewnętrznei instalacji Wody zimne]'
Ca 704'000 zł'
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2.

wydaliśmy

Wejściowych do budynku
Roboty budowlane - wstawienie nowvch drzwi naprawa płf_osłonowych
orzv sienkiewicza 'lz i t<raszewiriegó 39 o'u'
prac opiewał na ca
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44'000 zł.
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3.

Roboty dekarskie - remont dachu z ociepleniem przy ul. Kraszewskiego 32
i sienkiewicza 17 - koszt ca 185'000 zł'
Roboty drogowe iziemne - chodniki i opaski oraz plac zabaw - boisko
- tu Wydaliśmy niespełna 15'000 zł. rz planowanych 125-000).

5.

Roboty cykliczne - naprawiano pozimowe szkody w drogach osiedlowych
- za kwotę nieco ponad 21'000 zl'

6.

Koszty związane z odbiorem ciepła sieciowego

7.

Wymiana wind W budynkach przy sienkiewicza 23 i 25 - dokończenie
prac rozpoczętych W 2016 roku' instalacje 4 dŹWigóW, prace budowlane
przy Wiatrołapach' roboty brukarskie' spłata kredytu' a Wszystko to za kwotę
prawie 830.000 zł.

B.

Rezerwa ogó|na

-

zakupiliśrny dwa
indywidualne Węzły cieplne dla budynkóW położonych przy Malczewskiego 4
i obodrzyców 3 - za kwotę 66.000 zł.

-

naprawy ośWietlenia' hydroizolacje ścian zewnętrznych'
usuwanie awarii' roboty kominiarskie, awaryjne remonty dachóW ibalkonóW, W
tym roboty alpinistyczne _ Wydano o ponad 30 tysięcy Więcej niż planowano' a
więc 131.000 zł'

L

BUdoWa dźWigóW W budynkach niskich przy Kraszewskiego 23, 29 i 39
projektowe za Wawie 33.000 zł (robót tych nie planowano)

10.

Garaże _ remont dachu iobróbki blacharskie W ciągu garaży p.zy
Kraszewskiego 36 - za kwotę ponad 57'000 zł.

vt.

Działalnośćkulturalno - społeczna

-

prace

spółdzieJnia prowadzi przewidzianą statutem działalnoŚc kulturalną'
społeczną i ośWiatowądla Wszystkich grup wiekowych' a W tym roku
rozpoczęliśmy dodatkowo działalnośćW ramach tZW' domóW sąsiedzkich'
integrującą róŻne środowiska igrupy Wiekowe' którą planUjemy lozwijac.
DZiałalnośćkulturalno _ społeczna naszej spółdzielni finansowana jest
głóWnie z Wpłat IokatoróW będących członkami spółdzielni olaz poprzez
Wpływy związane z zajęciami stałymi' dofinansowaniem z U. M' Sopot'
uczestnictwem W programie
za Własne pieniądze''' Łączne Wpłaty
',Wakacje
na działalnoścklubu Wyniosły
49.382 Zł'

Vll.

zamielzenia zarządu na 2018 rok
Dla zaopatrzeniu budynkóW osiedla W instalacje ciepłej Wody użytkowej
oraz Windy Zarząd spółdzielni , działając z upowaznienia Walnego
zgromadzenia Członków oraz Rady Nadzotczej zaciągnął kredyty' których
Zabezpieczeniem jest Wpłacany przyszły fundusZ remontowy' dlatego też
tegorocŻne prace remontowe prowadzone są W dużej częściW budynkach
objętych tymi kredytami.
Jednocześnie spółdzielnia musi dostosowywaó zasoby do oboWiązujących
przepisóW przeciwpożarowych, remontować kolejne dachy czy Wykonywać
roboty cykliczne i awaryjne.
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W zakresie remontóW Spółdzielnia wraz z zaciągnięlymi kredytami na
roboty remontowe będzie miała W tym roku do dyspozycjiłączną kwotę
2.235.50o'- zł.
I. ROBOTY INSTALACYJNE
Wykonanie (dokończenie) instalacji ciepłej wody w 2 budynkach wysokjch
osiedla _ Tatrzańskiej 2 i Sienkjewicza 17, Wymiana poziomóW Wody zjmne]
w budynkach Pokorniewskiego 5, Kraszewskiego 23 i Kraszewskiego 29
Wykonanie instalacji c.w.u. , wymiana jnstalacji c. o. i gazu ptzy
Malczewskiego 4., wymiana instalacji gazowej przy Sienkiewicza 25

ROBOTY BUDOWLANE
Roboty ppoż stosownie do Wskazań ekspertyz technicznych dla budynkóW
sienkiewicŻa 23 l 25'
II.

III.

ROBOTY DEKARSKIE

Remont dachu z ociepleniem w budynkach mieszkalnych przy
Tatrzańskiej 4 i6.
IV. ROBOTY DROGOWE
Chodnjki iopaski.

V. ROBOTY CYKLICZNE
Drogi - przełomy pozimowe'

Vl KoszTY

ZW|ĄZANE Z BUDoWĄ WlND l PoDJAZDoW
- Kraszewskiego 23, 29 i 39.

W budynkach njskich osiedla

Vll' oBSŁUGA KREDYTÓW

- kredytóW Wind Sienkiewicza 23 i 25
- kredytów lnstalacji ciepłej Wody w budynkach 11 _ piętrowych
- kredytów Wind W budynkach niskich przy Kraszewskiego 23' 29 i 39.

Vlll' REZERWA oGÓLNA na awarie inieprzewidziane roboty
lX. GARAZE _ dach l ob.óbki

W

budoW|ane'

garażach przy Kraszewskiego 31'

Nin ejsze sprawozdanie za rck

2017 przedstawia Zażąd W składzie

Małgorzata samóI - Prezes zarządu
Marek sowiński - z ca Prezesa zarządu
lzabela olszewska _ Czlonek zaządu _

'

GłóWny Księgawy
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