
Sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej

im. J.l. Kraszewskiego w Sopocie
za 2016 tok

W 2016 roku spÓłdzie|nią Mieszkaniowej im. J'l. Klaszewskiego kierował
Zarząd W składzie:

lV]ałgorzata samól - Prezes Zarządu
l\y'arek sowiński - z-ca Prezesa zarządu
lzabela olszewska - CŻanek zaŻądu _ GłóWny Księgowy

Dzlałając zgodn1e z obowiązującymi przepisami W ciągu 2016 fok] zarząd odbył
28 protokołowanych posiedzeń podejmując 143 uchwały dotyczące działalności
spółdzielni i spraw członkowskich'
We Wrześniu i paŹdzierniku miała miejsce lustracja naszej spółdzielni za
bta 2A13-2015, przeprowadzona przez lusiratora z Krajowej Rady
spółdzielczej _ panją Janinę Boncler, upr' 138/95 List po|ustracyjny Wraz
z zawartymi w nim wnioskami zostanie odczytany podczas WZCZ

Wybrany przez komisję Rady Nadzorczej Biegły ReWident przeprowadził
badanie sprawozdania finansowego spółdzielni za 2016 lok.

l. sprawy członkowsko _ mieszkaniowe

W minionym roku ustanowiono naszym członkom B praw odrębnej
Własności, W którą plzekształcono 8 mieszkań spółdzielczo -
Własnościowych'

Księgi Wieczyste założono dla 7 mieszkań, W tym 7 dla mieszkań o odrębnej
Własności, natomiast W 1 księdze Wieczystej dokonano zmiany Wpisu
ze spółdzielczego własnościowego na odrębną Własność'

Łącznie pod zarządem Spółdzielni znajduje się obecnie 1055 mieszkań,
w tym:

- Spółdzielcze Własnościowe prawo do lokalu - 676
- spółdzjelcze lokatorskie prawo do lokalu - 8
- najem - 5
- prawo odrębnej Własności lokalu - 366

Dominującą Własnością jest Własność spółdzielcza' która stanowi 64'07 %
Wszystkich mieszkań '

ll. Sprawy ekonomiczno - finansowe

Łącznie We Władaniu Spółdzielni na koniec 2016 roku znajdowało się
58.080 m" gruntóW, W tym gru ntóW w Wieczystym uŻytkowaniu 27 '031'42 m" '

W ubiegłym roku spółdzielnia administrowała lokalami o łącznej
powierzchni 49.099'03 m2, z czego przypadało:
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na lokale mieszkalne 44123.59 m'
(W iym odrębna Własność 15'634'13 m')

lokale uzytkowe 1611,86 m"_ garuŻe 1054'02 m'
budynek administracyjno - biurowy 653,11 rn,
lokal socjalny w Siraszynie 71 ,21 m"

zaŻądzanie tymi zasobami zgodnie z zakresem Wynikającym
z obowiązkóW Ujętych W ustawach, normach i razpolządzeniach, utrzymanie
ich stanu technicznego i prowadzenie bezpiecznej eksploatacji wymaga
ponoszenia kosztóW'

zgodnie z zatwierdzonyrn prZeZ Radę Nadzorczą planem goSpodarczym na
2016 rok plan przychodóW i kosztów przewidywał kwotę 7.289'000,00 zł'

Faktycznie W roku 2016 uzyskano przychody W kwocie 6.508.219 zł,
co stanowi 89,3 % planu' oraz poniesiono koszty W Wysokości 6'907'090 zł
, co stanowi 94,76 % planu.

Bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazuje po stronie aktywóW
i pasywóW s]mę 16'374'442'01 zł.

Po uwzględnieniu zapłaconego zgodnie z odpowiednimi przepisami podatku
dochodowego, rachunek zyskóW istrat Zamknął się zyskiem bilanSowym
z działalności spółdzieln' za 2016 rok W Wys okości 207 '87 5,99 zł '
zaŻąd będzie Wnioskował o przeznaczenie Zysku na zwiększenie
przychodóW z gospodarki mieszkaniowej (GZN.4) W 2017 roku.

Natomiast Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (GZM) Wynjósł
-952.994'30 zł _ jest to nadwyżka poniesionych kosztóW nad osiągniętymi
przychodam i.

Podsumowując przedstawione omóWienie danych finansowych, zaząd uznąe
s}łuację finansoWą spółdzie|ni za stabilną' lV]imo stale zmniejszających się lecz
nadal \Ąystępujących zaległości we wpłatach czynszóW - omóWionych osobno -
zachowana jest płynność finansowa, a zobowiązania spółdzielni regulowane są
terminowo.

zalząd potwierdza zawańe W sprawozdaniu finansowym stwierdzenie o braku
zaglożeń d|a kontynuowania działalności spółdzielni W dającej się
przeWidziec przyszłości.

lll. zatrudnienie i osobowy fundusz płac w 2016 roku

- Zatrudnlenie (tzw' średnioroczne) w Spółdzielni wynosi 21,57 etatóW- Wykonany fundusz płac 1'392'745,60 zł- Przeciętna płaca pracownicza brutto 3'330'48 zł- Przeciętne ogólnopo|skie Wynagrodzenie miesięczne za rok 2016 r.
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wg obwieszczenia Prezesa GUS 4277,00 zl
Stosunek przeciętnej płacy pracowniczej W Spółdzielni za 2016 rck
W poróWnaniu do przeciętnej ogóLnopolskiej x100lo wynosi 77,87a/o.

lV' Windykacjaczynszów

zadłużenie czynszowe (opłaIy za lokale mieszka|ne z galaŻami
iwodomierzami)
na dzień 31.12'2016 r' Wynosi 214-925,40 zł'
z czego:
W tym zadłuzenie cŻynszowe do 3 m-cy - 36'858'95 zł

od 3 do 6 m-cy - 39.491'76 zł
od 6 do 12 m-cy - 29 '326,65 zł

powyżej 12 m-cy - 109'248'04 zł

Dodatkowo istnieją trudno ściągalne należności W opłatach , na które
utworzono odpisy aktualizacyjne (w tym na lokal socjalny w Straszynie)
- 65'281'99 zł'

Działania zalządu zmlerzające do poprawy płatności i opierające Się na
oboWiązu.jącym Regulam jnie procedur postępowania spółdzielni W sprawie
zm inimalizowania ZadłUŻeń W opłatach mieszkaniowych przyniosły po raz
kolejny efekt i na koniec 2016 roku zadłużenia były mniejsze o ponad
23 tysiące złotych w stosunku do końca 2015 roku, W tym mieszkań
z zadłuŻeniem powyżej 12 miesięcy jest niemal dwukroinie mniej niŻ 2 lata
temu.

V. Gospodarkaremontowa

W roku 2016 z loz|iczenia wydatkowania środkóW na remonty Wynika,
że Wykonaliśmy remonty na kwotę 1.152.651 zł-, z czego gros stanowiły
koszty związane z moŻ|iwością odbioru ciepła sieciowego' tj' Wykonaniem
indywidualnych dwufunkcyjnych WęZłóW cieplnych'

W podziale na 9rupy tematyczne planu prace remontowe przedstawiają się
następująco:

1' Roboty instalacyjne _ Wymiana poziomóW Zimnej Wody W budynkach przy
ul. Sienkiewicza 17 oraz Kraszewskiego 30, 32, 35, 37 i 39, projekt
insta|acji gazowych przy sienkiewicza 23, 25 i l\łalczewskiego 4' montaż
lampy zewnętrznej przy Kraszewskiego 39' Wymiana lampy zewnętrznej
przy Pokorniewskiego 5 iwymiana lamp na ledowe z czujnikami ruchu w
budynku Kraszewskiego 30 - Wydaliśmy ca 91-500 zł.

2' Roboty budowlane _ Wstawienje nowych drzwi Wewnętrznych plzy
Tatrzańskiej 2 (drzwi Wejściowe przy Sienkiewicza 17 i Kraszewskiego 39
przesunięte na 2017 rok) _ koszt Wykonanych plac opiewał Ca 5.000 zł'

3. Roboty dekarskie - remont dachu z ociepleniem przy ul. Kraszewskiego 30
- koszt ca 74.000 zł'

4' Roboty drogowe - chodniki iopaski Wokół budynku Tatrzańska 6,
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Kraszewskiego 21, 30 i 32' modernizacja schodóW na plac postojowy przy
ulicy sienkiewicza oraz naptawa drogi do śmietnika zbiorczego
- Wydaliśmy ca 49'500 zł.

Roboty cykliczne - naprawiano pozimowe szkody w drogach osiedlowych
_ za kwoię ca 13.000 zł.

Koszty związane z odbiorem ciepla sieciowego - 19 węzłów
indywidualnych, a W tym przygotowanie pomieszczeń w budynkach
mieszkalnych, roboty instalacyjne wod-kan, roboty instalacyjne elektryczne,
nadzór inspektora nadzoru nad pIacami
_ Wszystko to na kwotę ca 824.000 zl.

vt.

7. Wymiana wind w budynkach przy sienkiewicza 23 i 25 _ lozpoczęcie
prac' które zakończone będą W ll kwartale b'r'

8' Rezerwa ogólna - ekspeńyzy i roboty kominiarskie' awarie instalacji Wod-kan'
awaryjne remonty dachóW i balkonóW' W tym roboty alpinistyczne - Wydano ca
66'500 zł

9. Garaże - remont dachu i obróbki b]acharskie W ciągu garaży przy
Kraszewskjego 23 - ca 30.000 zł.

Działalność kuIturalno - społeczna

spółdZielnia prowadzi przewidzianą Statutem działalnośc kulturalną'
społeczną i ośWiatową zaróWno dla Wszystkich grup Wiekowych _ to jest dla
licznych senioróW' dla dzieci i młodziezy jak róWnież chętnych dorosłych'
Działalność kulturalno _ społeczna naszej Spółdzielni finansowana jest
głóWnie z wpłat lokatoróW będących członkami Spółdzielni olaz powzez
Wpływy związane z zajęciami stałymi, dofinansowaniem z U.M' sopot,
uczestnictwem W programie ,'Wakacje za Własne pieniądze''' Łączne Wpłaty
na działalność klubu Wyniosłe 49'067'06 zł'

Vll. zamierzenia zarządu na 2017 lok

Po zaopatrzeniu budynkóW osiedla W indywidualne węzły cieplne zarząd
spółdzielni' działając z upoważnienia Rady Nadzorczej olaz mając na
uWadze zwiększenie bezpieczeństwa ppoż W budynkach
Wysokich postanowił przyspieszyó Wykonanie W nich inStalacji
Wewnętrznych ciepłej Wody itym samym likwidację indywidualnych
gazowych podgrzewaczy wody' Na ten cel spółdzielnia zaciągnie kredyt,
któIego zabezpieczeniem będzie wpłacany przyszły fundusz remontowy c'o'
Dodatkowo zostanie wykonany remont instalacji gazowej w 3 budynkach, w
ktÓrych nie była ona jeszcze Wymieniona'
spółdzielnia musi W kolejnych latach przewidzieó dostosowanie zasobóW do
obowiązujących plzepisóW przeciWpozarowych'
Prócz Wym iany wind W budynkach przy ul' sienkiewicza 23 i 25 ' która
lozpoczęla się w 2016, a Zostanie sfinalizowana w 2017 rcku, zalząd
spółdzielni Wraz ze stowarzyszeniem Windy iPodjazdy Kraszewskiego
przeprowadZi W 7 pięciokondygnacyjnych budynkach zlokaIizowanych przy
ul' Kraszewskiego' a mających moŻliwości techniczne Wyposażenia ich W
dŹwigi osobowe - referendum '
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W zakresie remontóW Spółdzielnia po zaciągnięciu kredytóW na roboty
remontowe będzie miała W tym roku do dyspozycji łączną Wysoką kwotę
2.813.000'- zł (W której dodatkowa wypłala z oszczędności c'o' Stanowi
219.226,- zl)

, I. ROBOTY INSTALACYJNE
/ wykonanie projektu i instalacji ciepłej Wody W 7 budynkach Wysokich

osiedla oraz lvlalczewskiego 4.
Projekt modernizacji WeWnętrznych instalacji gazowych W budynkach
przy ul' Tatrzańskiej 6' Klaszewskiego 21, sienkiewicza 17 oraz
Malczewskiego 4.
Trzy Zasuwy na instalacji zewnętrznej zimnej Wody'
MontaŹ lamp zewnętrznych na parkingu-boisku przy ul' sienkiewicza'
Wyposazenie dwóch budynkóW W piony ppoz _ zgodne z obowiązującymi
przepisami.

II. ROBOTY BUDOWLANE
Wymiana drzwi Wejściowych przy Sienkiewicza 17 iKraszewskiego 39
olaz Ulządzenia ppoz W budynku przy sienkiewicza 23'

III, ROBOTY DEKARSKIE
Remont dachu z ociepleniem w budynkach mieszkalnych przy
Kraszewskiego 32 i Sienkiewicza 25.

IV, ROBOTY DROGOWE I ZIEMNE
Chodniki iopaski.
Plac zabaw - boisko.

V. ROBOTY CYLKICZNE
Drogi _ przełomy poz'mowe'

Vl. KosŻTY ZWIĄZANE Z oDBloREM clEPŁA slEcloWEGo
Węzeł indywidualny W budynku przy ul' l\ilalczewskiego 4 oaz pŻy
obodrzycóW 3'

VII. WINDY
Sienkiewicza 23 I Sienkiewicza 25 - wymiana wind, roboty budowlane przy
nowych wiatrołapach' chodniki i spłata kledytu.

Vlll' REZERWA oGÓLNA na awarie i nieprzewidziane roboty budowlane'

lX' Garaże _ dach iobróbki W garażach przy Kraszewskiego 36'

Niniejsze sprawozdanie za rok 2016 plzedstawia zalząd
W składzie:

l\4ałgorzata samól - Prezes zarządu
l\4arek sowiński - z-ca Plezesa zalządl)

. lzabela olszewska _ członek Zarządu _ GłóWny Księgowy
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