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Szanowni Spółdzielcy 
 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” – przedstawia Członkom roczną 
informacje sprawozdawczą o działalności Spółdzielni w roku 2014 i sytuacji 
ekonomiczno-finansowej naszej Spółdzielni. 
Działalność Spółdzielni w okresie sprawozdawczym sprowadzała się na realizacji: 

1) założeń objętych rocznym planem gospodarczo – finansowym, 
2) wykonywaniu zaleceń i uchwał organów samorządowych, 
3) wykonywaniu zaleceń wynikających z obowiązujących przepisów i ustaw, w 

tym miedzy innymi poddaniu się lustracji. 
 
W roku 2014 Zarząd Spółdzielni działał w niezmienionym składzie,  i w jego 

skład wchodzili: 
Czesław Bęski - Prezes Zarządu 
Marianna Bujak - Członek Zarządu 
 
Zarząd w swej działalności w znacznej mierze koncentrował się na kontynuacji  

najważniejszych zadaniach organizacyjno – gospodarczych, a zwłaszcza na: 
 

1) prawidłowej eksploatacji i utrzymaniem zasobów w niepogorszonym stanie 
technicznym, zapewniając przy tym bezpieczeństwo mieszkańców i polepszenie 
komfortu zamieszkiwania,  

2) dążeniem do uzyskania właściwych wskaźników ekonomicznych zapewniających 
stabilną sytację finansową Spółdzielni,   

3) rozpatrywaniu spraw członkowsko - mieszkaniowych ze szczególnym 
uwzględnieniem wniosków związanych z dalszym wyodrębnianiem lokali 
spółdzielczych i przenoszeniem na własność członków spółdzielni, 

4) prowadzeniu skutecznej windykacji należności z tytułu zaległych opłat za 
użykowanie lokali, 

5) działalności modernizacyjnej źródeł ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i 
podgrzania ciepłej wody użytkowej. 

 
W codziennej działalności Zarząd podejmował decyzje wynikające z bieżących 

potrzeb lub zgłaszanych przez poszczególnych członków  Spółdzielni. 
 
 
1. Zagadnienia członkowskie 
 
 

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. w rejestrze  członków  Spółdzielni  było 
zarejestrowanych ogółem 962 członków, w tym: 

 
1) posiadający prawa do lokali mieszkalnych          -      859 członków, 
2) małżonkowie członków Spółdzielni – współczłonkowie       -      43 członków,  
3) oczekujący na otrzymanie mieszkania         -      55 członków, 
4) posiadający tytuł prawny do lokalu użytkowego 

bądź garażu             -           4 członków, 
5) osoby prawne             -         1 członek, 
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W roku 2014 Zarząd Spółdzielni przyjął ogółem  5 osób w poczet członków w 
związku z : 

− kupnem na wolnym rynku prawa do lokalu mieszkalnego       -      4 osoby 
− wstąpieniem w prawa członkowskie osób bliskich       -      1 osoba 

 
Jednocześnie Zarząd skreślił z rejestru 24 członków z powodu: 
− rezygnacji z członkostwa w związku ze zbyciem prawa do  

do lokalu               -      1 osoba 
− zgonu            -     10 osób 
− pozbyli się prawa do lokalu spółdzielczego, które było 
     ich jedynym prawem i nie złożyli rezygnacji    -        8 osób 
− członkowie wykluczeni           -                5 osób 
 

W rezultacie liczba członków zmniejszyła się o dalsze 19 osób i to w grupie 
członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, co przedstawia 
poniższa struktura członków Spółdzielni na koniec roku 2014. 
1) posiadający prawa do lokali mieszkalnych          -      840  tj.  89,08% 
2) małżonkowie członków  – współczłonkowie       -         43  tj.   4,56%  
3) oczekujący na otrzymanie mieszkania              - 55  tj.    5,83% 
4) posiadający tytuł prawny do lokalu  

użytkowego bądź garażu            -           4  tj.   0,42% 
5) osoby prawne              -    1  tj.   0,11% 
 
2.  Informacje o majątku Spółdzielni w 2014 
 
2.1.  Majątek trwały 
 

Wartość majątku trwałego Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 
ogółem   - 14 702 753 14 zł  i zmniejszyła się o 633 493,19 zł w porównaniu z 
wartością majątku na dzień 31.12.2013 r. kiedy wynosiła -  15 336 246,33 zł  

Decydującą przewagę w strukturze majątku trwałego stanowiły ( zgodnie ze 
specyfiką działalności naszej Spółdzielni ) budynki mieszkalne wielorodzinne oraz 
grunty własne i będące w użytkowaniu wieczystym.  
 

Struktura warto ści majątku trwałego na dzień 31 grudnia 2014r. 
przedstawia się następująco: 

 

Środki trwałe 
 

wartość w zł 
na 

31.12.2013 

% udział 
w majątku 

ogółem 

wartość w zł 
na 

31.12.2014 

% udział 
w majątku 

ogółem 

saldo 
„+”,”-„ 

w zł 
budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej 

12 701 433,11 82,82 12 248 789,15 83,31 - 452 643,96 

grunty własne i prawo 
użytkowania wieczystego 

2 536 248,16 16,54 2 396 701,03 16,30 - 139 547,13 

urządzenia techniczne i 
maszyny 

98 565,06 0,64 57 262,96 0,39 -   41 302,10 

ogółem 15 336 246,33 100,00 14 702 753,14 100,00 - 633 493,19 
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2.2. Przeniesienie własności lokali 
 

 
Spółdzielnia w roku 2014 kontynuowała realizację zapisów ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 roku. Wnioski w sprawie 
przeniesienia własności lokali są realizowane bez zwłoki. Ilość tych wniosków i 
zawieranych umów notarialnych, utrzymuje się na niskim poziomie, gdyż wszyscy 
zainteresowani nabyciem prawa własności dokonali tego w pierwszych latach po 
wejściu w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w roku 2007. 

 
W roku 2014 zostało zawarte 15 umów notarialnych, na mocy których została 

przeniesiona własność 15 lokali mieszkalnych  o łącznej powierzchni użytkowej 
844,88 m2 na rzecz dotychczasowych użytkowników. 

 
Przenoszenie odrębnej własności na dotychczasowych użytkowników powoduje, 

że zmniejsza się majątek Spółdzielni, który staje się ich własnością, a Spółdzielnia w 
tych nieruchomościach staje się współwłaścicielem. 
 
 Kształtowanie się struktury lokali pod względem tytułów prawnych w roku 
2014 w porównaniu z 2013 przedstawia poniższe zestawienie. 
 

 
2.3. Struktura własności lokali na dzień 31.12.2014 r. 

 
 

Lp Wyszczególnienie 
2013 2014 

ilość % wsk. ilość % wsk. 

1 spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 93 8,93 88 8,45 

2 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 424 40,69 414 39,73 

3 odrębna własność lokalu 525 50,38 540 51,82 

 
 ogółem 1 042  100,00 1 042 100,00 

 
Strukturę lokali użytkowych, która nie zmieniła  się  w porównywalnym okresie, 

przedstawia poniższe zestawienie.  

2.3.2 Lokale użytkowe ( ilość lokali ogółem)  -      18           ( 100,00 %) 

1) własnościowe prawo do lokalu   -      11    (61,11 %) 
2) odrębna własność     -        4    (22,22 %) 
3) mienie Spółdzielni     -        3      (16,67 %) 
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Zestawienie powierzchni mieszkalnych wyodrębnionych 
w latach 2007 -2014 

Tabela Nr 1 
 

Wyszczególnienie 

lokale 
mieszkalne 

 
 

lokale 
wyodrębnione 

w latach 
2007-2014 

lokale 
pozostające 
własnością 

Sp – ni 
 

% 
wskź. lokali 

mieszk. 
pozostałych 

w 
Sp – ni ilość pow. uż. 

w m2 ilość pow. uż.  
w m2 ilość pow. uż. 

w m2 

Kamień Pomorski 696 36 155 368 19 234 328 16 921 47,13 
Dziwnów 75 3 090 39 1 688 36 1 402 48,00 
Dziwnówek 66 3 916       18 1 075 48 2 841 72,73 
Golczewo 205 10 988 115 6 285 90 4 703 44,88 
Razem 
Spółdzielnia 

1 042 54 121 540 28 282 502 25 867 48,18 

 

2.4. Grunty 

W związku z przenoszeniem prawa własności lokali proporcjonalnie przenoszony 
jest też udział w nieruchomości gruntowej, co powoduje, że udział Spółdzielni we 
własności  ulega z roku na rok zmniejszeniu. 

Ogółem powierzchnia gruntów pozostających w Spółdzielni na dzień 31.12.2014r. 
wynosiła 38 028 m2 i zmniejszyła się o   1 537 m2 w porównaniu do roku 2013 z tego: 

− 1 319 m2 zostało przeniesione na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali, 
−    218 m2 z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz 

właścicieli punków handlowych bądź garaży 

  
Zestawienie powierzchni gruntowych wyodrębnionych w poszczególnych 
miejscowościach w latach 2007 -2014 przedstawia poniższe zestawienie 

 
Tabela Nr 2 

 

Lp. Miejscowość 

Powierzchnia 
gruntów 
ogółem 
w [m2] 

 

Powierz. gruntów 
wyodrębniona 
w l. 2007-2014  

w [m2] 

Pozostało 
w 

Sp – ni 
w [m2] 

 

% 
wskź. 

 

1 Kamień Pomorski 43 349 23 069 20 280 46,78 
2 Dziwnów 8 308 3 604 4 704 55.62 
3  Dziwnówek 8 731 2 134 6 597 75,56 
4 Golczewo 14 538 8 091 6 447 44,35 
 Razem 

Spółdzielnia 74 926 36 898 38 028 50,75 
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Udział Spółdzielni we własności tych nieruchomości na dzień 31.12.2014r. 
wynosi ogółem 50,75 % i kształtuje się różnie w poszczególnych miejscowościach i 
bezpośrednio zależny od ilości lokali stanowiących odrębną własność.  

Spółdzielnia na podstawie art. 27 ust.2 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych sprawuje zarząd powierzony w odniesieniu do 34 095 m2 gruntów, 
do których prawo własności w ilościach posiadanych udziałów do nieruchomości 
należy do mieszkańców posiadających odrębną własność. 
 Proces ten będzie kontynuowany i w roku 2014 o ile użytkownicy lokali 
podejmą takową decyzję.  

Na dzień 31.12.2013 roku wszystkie nieruchomości zabudowane są przygotowane 
do przenoszenia własności na rzecz członków Spółdzielni jak i właścicieli nie 
będących członkami. 

 
 

4. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 
 
4.1.  Eksploatacja Zasobów 
 

Spółdzielnia w roku 2014 podobnie jak i w latach poprzednich prowadziła  
swoją działalność gospodarczą  w zakresie obsługi gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi. Spółdzielnia nie prowadzi żadnej działalności produkcyjnej czy 
handlowej.  

Jak już powiedzieliśmy wcześniej, że pomimo znacznego zmniejszenia majątku 
Spółdzielni z tytułu przeniesienia wyodrębnionych lokali na rzecz ich użytkowników, 
to majątek ten w  przeważającej większości pozostaje w administracji Spółdzielni. 

W roku 2014 korzystając z Art. 241 ust.1 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych mieszkańcy budynku posiadający większość udziałów w 
nieruchomości wspólnej podjęli uchwałę, że do zarządzania nieruchomością będą 
miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, powierzając jednocześnie 
administrowanie podmiotowi zewnętrznemu. 

W związku z powyższym powierzchnia użytkowa zasobów zarządzanych przez 
Spółdzielnię uległa zmniejszeniu w porównaniu do roku 2013 o 1 570 m2 ( 55 968 ) i 
na koniec roku 2014 wynosiła 54 398 m2. 
 
4.1.1. Przychody i koszty 
 

Przychody ze sprzedaży ogółem w roku w roku 2014 z tytułu działalności 
eksploatacyjnej wyniosły – 6 351 887 zł, natomiast koszty działalności wyniosły – 
6 651 877 zł. Wynik z działalności ogółem w roku 2014 zamyka się niedoborem w 
kwocie – 299 990 zł ( dla przypomnienia wynik za 2013 r. zamknął się niedoborem w 
wysokości – 456 117 zł ). Zgodnie  z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych różnica 
między kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości, a przychodami z opłat 
zwiększy koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku następnym.  

 
Strukturę kosztów i  jej wpływ na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi 

przedstawia poniższe zestawienie w postaci tabelki: 
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4.1.2. Struktura kosztów eksploatacji i utrzymania zasobów Spółdzielni 
 

 
UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW KOSZTÓW 

W KOSZTACH OGÓLNYCH SPÓŁDZIELNI 
W ROKU 2014 

Tabela Nr 1 
 

 
 

Z przedstawionego zestawienia widzimy, że z opłat miesięcznych wnoszonych 
przez użytkowników lokali na pokrycie kosztów aż 62,81 % wpływów idzie na 
pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni a tylko 37,19 % pozostaje w 
dyspozycji Spółdzielni na bieżące potrzeby utrzymania i obsługę zasobów 
mieszkaniowych. 

Wśród opłat, podobnie jak w latach poprzednich największą pozycję stanowią 
opłaty na pokrycie kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej ( 47,13 % kosztów ogółem ) , a których cena z roku na rok nieustannie 
wzrasta. 

Ale oprócz ciepła drożeją też inne składniki naszych opłat. Wszystko to sprawia, że 
mimo zabiegów o obniżanie kosztów niezależnych, ciecie wydatków i wewnętrzne 
oszczędzanie nie równoważą tempa zmian cen, a tym samym wzrostu kosztów. 

A jak stwierdziliśmy powyżej, spółdzielnia nie prowadzi żadnej działalności 
zarobkowej pokrywając koszty eksploatacyjne tylko wnoszonymi przez lokatorów 
zaliczkowymi stawkami na rzecz opłat eksploatacyjnych.  

Wyszczególnienie 
kosztów 

WYKONANIE KOSZTÓW  W ROKU 
2014 

Koszty 
poniesione 

% udział 
w kosztach 

ogółem 

koszt 
na 1m2 

p.u. 

Koszty  ogółem 6 651 877 100,00 10,19 

1. koszty niezależne 4 177 901 62,81 6,40 

w tym opłaty : 
1) za ciepło na potrzeby co i cwu 
2) za wodę i ścieki 
3) za wywóz nieczystości 
4) za energię elektryczną 
5) na podatki i opłaty lokalne 

 
3 134 805 

 
47,13 

 
4,80 

   644 726 9,69 0,99 
   260 238 3,91 0,40 
     55 658 0,84 0,09 
     82 474 1,24 0,13 

2. koszty zależne od Spółdzielni 2 473 976 37,19 3,79 

w tym: 
1) koszty eksploatacyjne nieruchomości i 

utrzymanie mienia Spółdzielni 
2) odpis na fundusz remontowy 
 

 
1 232 983 

 
1 240 993 

 

 
18,53 

 
18,66 

 

1,89 
 

1,90 
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Trzeba pamiętać o tym, że stawki te pozostają niezmienne od szeregu lat, co przy 
ciągle wzrastających kosztach utrzymania  udało nam się w roku 2014 zmniejszyć 
niekorzystny wynik z roku 2014 należy uznać za duży sukces. 

Jednak nie da się, pomimo oszczędnej gospodarki dłużej zachować zrównoważony 
wynik na działalności eksploatacyjnej. Wynik ten może zostać tylko skorygowany 
przychodami z dodatkowych opłat  eksploatacyjnych w roku 2015. 
 
 
4.2  Gospodarka ciepłem 
. 
Poniesione koszty ciepła w roku 2014 wyniosły ogółem 2 602 068 zł  w tym: 

 
1) koszty na potrzeby centralnego ogrzewania stanowiły kwotę    -   2 240 904 zł 
2) koszty na podgrzanie ciepłej wody użytkowej wyniosły    -      361 164 zł  

 
W związku z niedoborem dochodów na pokrycie kosztów ciepła w roku 2013 które; 
 

1) na centralnym ogrzewaniu stanowiły kwotę       -      513 833 zł 
2) na ciepłej wodzie użytkowej stanowiły kwotę      -        18 904 zł 

 
zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych zwiększają koszty w roku 
następnym, spowodowało, że ogólny koszt ciepła w roku 2014 zamknął się kwotą – 
3 134 805 zł. 
 
4.2.1 Centralne ogrzewanie 
 

 
Zużycie i koszt ciepła w roku 2014 w porównaniu z 2013, 

przedstawia poniższa tabelka. 
 

Tabela Nr 1 
 

Wyszczególnienie 
Zużycie ciepła w  GJ Koszt zużytego ciepła w zł 

2013 
w GJ 

2014 
w GJ 

% wsk. 
3 : 2 

2013 
w zł 

2014 
w zł 

% wsk. 
6 : 5 

1 2 3 4 5 6 7 

ciepło na co 27 082 23 532 86,9 2 495 633 2 240 904 89,8 

ciepło na cwu 7 857 7 434 94,6 355 231 361 164 101,7 

razem 34 939 30 966 88,6 2 850 864 2 602 068 91,3 

 
* dla porównań statystycznych przyjęto zużycie i koszt ciepła na potrzeby c.o. i cwu w  budynku  
   przy ul. Mickiewicza 62 za 4 m-ce  roku 2013 i 4 m-ce roku 2014, do czasu gdy był zarządzany  
   i rozliczany przez  Spółdzielnię.   
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Z powyższego zestawienia widzimy, że w roku 2014 nastąpił  spadek zużycia  
ciepła zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej  w 
stosunku do roku 2013 o 3 973 GJ .  

 
Efektem zmniejszonego zużycia ilości ciepła jest niższy koszt jego 

wytworzenia o 248 796 zł. co pozwoliło zmniejszyć powstały niedobór na pokrycie 
kosztów ciepła za rok 2013 bez konieczności podnoszenia stawki zaliczkowej na jego 
pokrycie. 

 
Czynnikami, które zasadniczo wpłynęły na niższe koszty ciepła były: 
 

1) wyższe od średnich wieloletnich temperatury w miesiącach zimowych, 
2) zakończenie modernizacji kotłowni. 

 
W roku 2014 zakończyliśmy modernizację kotłowni w ostatnich budynkach do 

których ciepło dostarczane było z zakupu. W chwili obecnej do wszystkich budynków 
Spółdzielni , ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody 
użytkowej, dostarczane jest z własnych kotłowni gazowych obsługujących pojedyncze 
budynki, bądź grupy budynków czy nawet klatki schodowe. Łącznie eksploatowanych 
było 26 kotłowni własnych. 

Głównym nośnikiem energetycznym w naszych kotłowniach kształtującym 
koszty ciepła jest gaz. Od jego ceny zależy koszt wyprodukowania jednostki ciepła na 
potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej a na kształtowanie się cen 
gazu Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu. 

 
Zużycie i koszt gazu do produkcji ciepła w roku  2014 r. w porównaniu z 2013 

w kotłowniach własnych Spółdzielni przedstawia poniższa tabelka. 
 

Tabela Nr 2 

 
Z powyższego zestawienia widzimy, że zużycie gazu jest proporcjonalne do 

wyprodukowanego i zużytego ciepła mierzonego w GJ.  

Lp  
Wyszczególnienie 

Jedn. 
miary 

rok 
2013 

rok 
2014 

% wskaź 
5 : 4 

różnica 
5-4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Zużycie gazu do 
produkcji ciepła 

m3 1 013 724 947 524 93,5 -   66 200 

2. 
Wartość zużytego 
gazu 

zł 2 376 651 2 284 444 96,1 -   92 207 

3. 
Średni koszt zużytego 1 
m3 gazu 

zł 2,35 2,41 102,6 +     0,06 

4. 
Ilość wyprodukowanego 
ciepła 

GJ 31 892 29 329 92,0 -     2 563 

5. 
Zużycie gazu na 
jednostkę ciepła 

m3/GJ 31,79 32,31 101,6 +     0,52 

6. 
Koszt gazu na jednostkę 
ciepła 

zł/GJ 74,53 77,89 104,5 +     3,36 
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Wzrost średniej ceny 1 m3 gazu spowodował wzrost kosztu wyprodukowania 
1GJ ciepła do kwoty 77,89 zł/GJ, a więc o 3,36 zł/GJ więcej niż w roku 2013.  

 
Wzrost cen gazu, który stał się wyłącznym nośnikiem energetycznym w 

naszych kotłowniach następuje w ostatnich latach dość często i to w dość znacznych 
wysokościach, co zmusza nas do podejmowania wszelkich działań wpływających na 
oszczędne gospodarowanie ciepłem. 
Dla porównania : poniżej podajemy zużycie i koszt gazu w roku 2014 w porównaniu z 
2005. 

 
 

 ZUŻYCIE I KOSZT GAZU DO PRODUKCJI CIEPŁA NA POTRZEBY C O I CWU W 
ROKU 2005 W PORÓWNANIU Z 2014 W KOTŁOWNIACH  WŁASNY CH SPÓŁDZIELNI 

 

 
Tabela Nr 3 

 
 

Lp 
 

 
Wyszczególnienie 

 

Jednostki 
miary 2005 2014 

% wsk. 
5:4 

1 2 3 4 5 6 

1. Ilość zużytego gazu do produkcji ciepła m3 579 671 947 524 163,5 

2. Wartość zużytego gazu zł 649 297 2 284 444 351,8 

3. Średni koszt zużytego 1 m3 gazu zł 1,12 2,41 215,2 

4. Ilość wyprodukowanego ciepła GJ 18 331 29 329 160,0 

5. 
Zużycie gazu na wyprodukowanie 
jednostki ciepła  

m3/GJ 31,65 32,31 102,1 

6. 
Koszt gazu na wyprodukowanie 
jednostki ciepła zł/GJ 35,42 77,89 219,9 

 
 
 
Z powyższego zestawienia widzimy, że w okresie ostatnich 10 lat cena gazu 

wzrosła ponad dwukrotnie a tym samym koszt produkcji jednostki ciepła wzrósł też 
ponad dwukrotnie. 

Tak jak już stwierdziliśmy powyżej, że cena gazu jest niezależna od nas, i 
ciągle rośnie, dlatego tak ważne staje się racjonalne gospodarowanie ciepłem.  

Przypominamy ciągle, że oprócz ceny gazu mającej bezpośredni wpływ na 
koszt jednostki wyprodukowanego ciepła, nie bez znaczenia jest jego zużycie 
uzależnione nie tylko od sprawności urządzeń do jego wytworzenia ale również w 
dużej mierze od naszych zachowań i podejmowanych działań oszczędnościowych. 

Jakże często domagamy się nie uzasadnionego podwyższenia temperatur w 
mieszkaniach, przeciąganie zakończenia sezonu grzewczego bądź jego przedwczesne 
rozpoczęcie, itp. 
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Oprócz tych działań oszczędnościowych mających na celu racjonalne 
korzystanie z ciepła, Spółdzielnia w miarę posiadanych środków na kontach funduszu 
remontowego podejmuje działania mające na celu zmniejszenie jego dokonując:  

1) poprawy izolacyjności ścian zewnętrznych,  
2) wymianę okien na  klatkach schodowych. 
3) remont wiatrołapów wraz z wymianą drzwi wejściowych. 

  
 
4.2.2. Ciepła woda użytkowa 
 

Rozliczone koszty ciepła na podgrzanie ciepłej wody użytkowej w roku 2013 
wyniosły  ogółem -  364 093 zł. 

 
Poniżej zostało przedstawione zestawienie faktycznie poniesionych kosztów 

ciepła na potrzeby podgrzania wody użytkowej z naliczonymi na podstawie ustalonych 
stawek zaliczkowych. 
 
 

ROZLICZENIE KOSZTÓW CIEPŁA NA CWU W ROKU 2014 
W PORÓWNANIU Z 2013 

 
Tabela Nr 4 

 

Lp Wyszczególnienie Jedn. 
miary 

2013 2014 

1 2 3 4 5 
1 koszt ciepła na cwu wynikający z opłat zł 364 093 361 164 

2 zużycie wody ciepłej m3 16 565 15 711 

3 koszt podgrzania 1m3 wynikający z opłat zł 21,98 22,98 

4 zużycie ciepła GJ 8 073 7 434 

5 średnie zużycie ciepła na podgrzanie 1 m3 wody  GJ 0,49 0,47 

6 średni koszt 1GJ na co i cwu  zł 78,35 84,03 

7 koszt podgrzania wynikający ze zużytego ciepła zł 632 152 624 679 

8 koszt faktyczny podgrzania 1 m3 wody zł 38,17 39,76 

9 niedobór na kosztach podgrzania wody zł 268 059 263 515 
 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że : 

1) naliczony koszt ciepła na podgrzanie wody użytkowej w roku 2014 jest 
zbliżony do wykonania roku 2013, 

2) ilość zużytej ciepłej wody użytkowej z roku na rok zmniejsza się 
3) ilość zużytego ciepła mierzona w GJ na podgrzanie wody użytkowej jest w 

zasadzie wielkością stałą z niewielkimi wahaniami w poszczególnych latach,  
4) stawka zaliczkowa na pokrycie kosztów ciepłej wody użytkowej nie 

odzwierciedla kosztów rzeczywiście poniesionych, 
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5) przy rosnących cenach gazu, wzrasta koszt jednostki ciepła co powoduje 
rosnące rzeczywiste koszty podgrzania wody użytkowej, 

6) przy zmniejszającym się z roku na rok zużyciu wody ciepłej, stałej stawce 
zaliczkowej i rosnących rzeczywistych kosztach jej podgrzania, powoduje to z 
roku na rok zwiększenie niedoboru na kosztach podgrzania wody, który 
przenoszony jest na koszt centralnego ogrzewania. 
 

Wysokie koszty podgrzania wody wynikają z ilości zużywanego ciepła na 
podgrzanie 1 m3 wody. Przyjmuje się w praktyce eksploatacyjnej, że średnia ilość 
ciepła do podgrzania 1 m 3 wody nie powinna przekraczać - 0,30 GJ.  W naszym 
wypadku, co widać w tabeli, średnie zużycie w  roku 2014 wyniosło – 0,47 GJ 
 
Wynika to przede wszystkim ze: 
− zbyt dużych strat ciepła na cyrkulacji, 
− zbyt małych ilości zużywanej wody ciepłej, 
− żądania zbyt wysokiej temperatury wody na wyjściu. 

 
 Z roku na rok relacje te będą bardziej niekorzystne. Wynika to : 

1) z coraz wyższych kosztów  nośników energetycznych do produkcji ciepła, 
2) ze zmniejszonego zużycia wody ciepłej, 

co będzie musiało doprowadzić do podniesienia stawki za podgrzanie wody a tym 
samym wyższych opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych. 
 

 
4.3. Gospodarka remontowa 
 

Gospodarka remontowa jest jednym z głównych zadań działalności 
Spółdzielni wynikająca z obowiązku utrzymania zasobów mieszkaniowych w 
należytym stanie technicznym.  

Realizacja prac remontowych w zasobach Spółdzielni wykonywana jest w 
oparciu o roczny plan rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą 
Spółdzielni. 

Podstawowym źródłem pozyskiwania środków finansowych na remonty w 
Spółdzielni jest fundusz remontowy, tworzony obligatoryjnie przez spółdzielnie 
mieszkaniowe na podstawie  Art.6 ust. 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy wszystkich członków spółdzielni, 
właścicieli lokali niebędących członkami oraz osób niebędących członkami 
spółdzielni, którym przysługują własnościowe prawa do lokali.  

Spółdzielnia nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej z której 
istniałaby możliwość wygospodarowania dodatkowych środków finansowych 
zasilających fundusz remontowy, dając tym samym możliwość zwiększenia zakresu 
robót do wykonania. 

 
W celu wykonania remontów tworzy się następujące fundusze remontowe: 
 

1) nieruchomości – przeznacza się remonty wydzielonych nieruchomości 
mieszkaniowych, 
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2) Mienia Spółdzielni – przeznacza się na remonty nieruchomości stanowiących 
mienie Spółdzielni służące do użytku wspólnego. 

 
W roku 2014 wpływy i wydatki funduszu remontowego przedstawia poniższe 
zestawienie: 
 
− stan funduszu remontowego na dzień 01.01.2014r.  - -  357 655 zł 
− odpis na fundusz remontowy nieruchomości w 2014r. - 1 336 456 zł 
− nadwyżka bilansowa za rok 2013    -        1 417 zł 
− środki do wykorzystania     -    980 218 zł 
− wydatki funduszu remontowego w roku 2014  -    732 809 zł 

-------------------------------------------------- 
− stan funduszu na 31.12.2014r.     -    247 409 zł 
 

 
Główne prace remontowe wykonane w roku 2013 

przedstawia poniższe zestawienie. 
 

Tabela Nr 5 
 

Lp Wykonane roboty remontowe Koszt w zł 

1. Remont wiatrołapów z wymianą drzwi zewnętrznych 150 268 

2. 
 

Modernizacja węzłów cieplnych wraz z montażem urządzeń 
grzewczych na gaz. 

261 616 

3. 
Modernizacja  wraz z wymianą instalacji centralnego 
ogrzewania, ciepłej i zimnej wody 

159 685 

4. Docieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego 46 028 
5. Remont  balkonów 42 012 
6. Remont chodników , dróg i miejsc postojowych 38 165 
7. Roboty budowlano remontowe 12 471 
8. Obudowa wiaty śmietnikowej 6 574 

9. 
 Wykonanie projektów budowlanych na docieplenie i 
kolorystykę budynków mieszkalnych 

15 990 

 Razem 732 809 

 
 

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki funduszu remontowego w roku 
2014 wyniosły kwotę – 732 809 zł, mimo, że wpływy na fundusz remontowy wyniosły 
kwotę – 1 337 873 zł. Efektem takiego działania jest zlikwidowanie niedoboru na  
funduszu remontowym. Co nie znaczy wcale, że wszystkie nieruchomości spłaciły 
zadłużenie wobec Spółdzielni z tytułu udzielonych pożyczek na dofinansowanie 
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remontów, prowadzonych  na tych nieruchomościach bez wymaganej zakresem robót 
odpowiedniej ilości środków finansowych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jedynym dysponentem środków 
funduszu remontowego zarówno nieruchomości jak i mienia spółdzielni jest Zarząd 
Spółdzielni, który obecnie jak i w przyszłości będzie planował remonty do wysokości 
środków funduszu remontowego zgromadzonych na tych nieruchomościach.  

Środki brakujące do zakończenia prac remontowych na danej nieruchomości 
mogą być uzyskane; 
− z tytułu umowy kredytowej z bankiem, 
− bądź dobrowolnych składek mieszkańców, które w rzeczywistości są wnioskami o 

zwiększenie odpisu na fundusz remontowy danej nieruchomości . 
 
Wynika to z  braku w obecnie obowiązujących przepisach prawa spółdzielczego 

regulacji rozliczeń spółdzielni z tytułu funduszu remontowego z utworzoną w 
zasobach spółdzielni wspólnotą mieszkaniową. Dotyczy to zarówno sytuacji: 
− gdy kwoty wpłacone przez właścicieli są wyższe niż wydatkowane na  

przeprowadzone remonty na danej nieruchomości, 
− jak również wtedy, gdy wydatki na przeprowadzone remonty na danej 

nieruchomości przekroczyły środki zgromadzone na funduszu remontowym tej 
nieruchomości, 
 
Podobnie nie istnieją też żadne uregulowania, które pozwalałyby rozliczyć kwoty 

wydatkowane z funduszu remontowego na remont nieruchomości wspólnych przed 
odłączeniem się wspólnoty mieszkaniowej. 

Aby środki zgromadzone na funduszu remontowym w pełni pokrywały 
potrzeby remontowe, to w świetle naszych potrzeb remontowych należałoby:  

1) podwyższyć stawkę odpisu do potrzeb wynikających z zakresu 
planowanego remonty,  

2) zaciągnięcia kredytu bankowego,  
Powyższe rozwiązania nie są zbyt optymistycznie przyjmowane przez 

mieszkańców, ale trzeba będzie się na coś zdecydować, bo najgorszym rozwiązaniem 
jest odkładanie prac remontowych i modernizacyjnych w czasie. 

 

5.  Zagadnienia finansowe 
 

Głównym celem sprawozdania finansowego jest dostarczenie informacji 
niezbędnych między innymi do oceny jednostki oraz do podejmowania decyzji 
gospodarczych. 

Informacje wynikające ze sprawozdania muszą rzetelnie i jasno przedstawiać 
sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Aby sprawozdanie 
finansowe mogło sprostać tym warunkom, musi być sporządzone według przyjętych 
zasad zgodnych z ustawą o rachunkowości. 

Jeżeli warunki te są spełnione nie ma podstaw do odmowy zatwierdzenia 
sprawozdania.   
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Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2014 zostało sporządzone zgodnie 
z art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 
2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) i obejmuje: 
 

1) bilans, 
2) rachunek zysków i strat, 
3) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania 

finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 
 
Spółdzielnia nie podlega corocznemu badaniu bilansu i nie ma obowiązku 
sporządzania: 

1) zestawienia zmian w kapitale ( funduszu ) własnym oraz 
2) rachunku przepływów pieniężnych 

 
5.1.  Bilans : 
 

Przedstawiony bilans jest zestawieniem aktywów i pasywów Spółdzielni 
ujętych według stanu na dzień 31.12.2014r.  

Stan zarówno aktywów jak i pasywów na dzień bilansowy zamyka się kwotą – 
18 144 795,46 zł 
 
5.1.1 Aktywa bilansu – to fizycznie posiadany przez Spółdzielnię majątek trwały i 
obrotowy, czyli środki trwałe, inwestycje, wartości niematerialne i prawne, należności 
i środki pieniężne. 

Ze względu na specyfikę działalności w strukturze aktywów dominują  – rzeczowe 
aktywa trwałe –  które stanowią aż 81,0% ( 14 702 753,14 zł ). 

 
5.1.2  Pasywa bilansu –  czyli kapitały które  pokazują nam źródło finansowania 
wykazanego wyżej majątku.   

W naszym przypadku aż – 91,7% ( 16 640 006,91 zł) pasywów stanowią 
kapitały własne, czyli działalność gospodarcza Spółdzielni finansowana jest w 
zasadzie  z własnych środków finansowych. 
 
5.2. Rachunek zysków i strat  

 
Rachunek zysków i strat ukazuje kształtowanie się poszczególnych działalności 

Spółdzielni. Obejmuje on zarówno wszystkie przychody jak i koszty poniesione w 
roku 2014 i składa się z: 

1) niedobór na gospodarce zasobami w wysokości  -   8 580,77 
zł 

2) niedobór bilansowy w wysokości    - 21 260,91 zł 
3) niedobór na centralnym ogrzewaniu i  

podgrzaniu ciepłej wody użytkowej   -        270 148,25 zł  
 
Ogółem wynik za okres sprawozdawczy zamyka się niedoborem przychodów nad 
kosztami w kwocie   - 299 989,93 zł 
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Zgodnie z Art. 6 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych różnica miedzy 
kosztami a przychodami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 
danego roku obrachunkowego zwiększa odpowiednio koszty lub  przychody w roku  
następnym. 

Szczegółowe informacje finansowe zawiera załączone sprawozdanie finansowe z 
którego wynika, że w Spółdzielni nie występują zagrożenia dla dalszej działalności w 
roku następnym w związku z powyższym winno zostać zatwierdzone. 
 
6.Windykacja należności. 
 

Spółdzielnia jako zarządca nieruchomościami musi podejmować działania 
mające na celu właściwą eksploatację zasobów, co wiąże się z koniecznością 
ponoszenia odpowiednich kosztów.  

Koszty te pokrywane są z comiesięcznych wpływów z opłat za użytkowane 
lokale niezależnie od posiadanego tytułu prawnego do lokalu. 

Pomimo, że obowiązek ten spoczywa na każdym użytkowniku, to niestety, nie 
wszyscy terminowo wywiązują się z tego statutowego obowiązku. Stąd powstają w 
poszczególnych nieruchomościach zaległości, ograniczające niejednokrotnie realizację 
konkretnych zadań rzeczowych na tych nieruchomościach. 

Windykacja należności jak co roku należała do głównych działań 
podejmowanych zarówno przez Zarząd Spółdzielni jak i Radę Nadzorczą. 

Działania te miały na celu poprawienie ściągalności opłat za użytkowane lokale 
a tym samym zmniejszenie wskaźnika zadłużenia.  

Z jakim skutkiem udało nam się zrealizować te cele,  przedstawia poniższa 
tabela nr 1. 

 
Kształtowanie się zadłużenia na koniec roku 2014 w porównaniu z 2013 

przedstawia poniższe zestawienie. 
Tabela Nr 1 

 

Lp 
 

 
Wyszczególnienie 

Kształtowanie się zadłużenia 
na koniec roku 

% wsk. 
4 : 3 

2013 2014  
1 2 3 4 5 

1 Zaległości z tytułu opłat 

 za lokale 
824 596 819 329 99,36 

2 Zaległości w spłacie kredytu 
mieszkaniowego 

157 299 175 058 111,29 

3 

 
Zaległości ogółem 981 895 994 387 101,27 

Zadłużenie w kwocie – 994 387 zł obejmuje wszystkie zaległości bez względu 
na ich wysokość. 



16 
 

Z przedstawionego zestawienia wynika, że zadłużenie to w roku 2014 w 
zasadzie kształtuje się na poziomie roku 2013, gdyż znikomy spadek opłat za 
użytkowane lokale został znacznie przekroczony poprzez wzrost zadłużenia w spłacie 
kredytu mieszkaniowego.  

 
Strukturę zaległości w opłatach czynszowych przedstawia tabela nr 2 zestawienie. 
 

 
Struktura zaległości na dzień 31.grudnia 2013 roku 

Tabela Nr 2 
 

zaległości 
w m-cach 

kwota zadłużenia lokale zadłużone średnie zadłużenie 
na lokal w zł 

liczba  lokali w zł  
 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
1 - 3 155 128 125 209 98 991 808 773 
4 - 6 21 13 59 970 30 336 2 856 2 334 
7 - 9 8 12 30 941 57 647 3 868 4 804 

10 - 12 8 6 48 564 33 080 6 071  5 513 
pow. 12 28 30 559 912 599 275 19 997 19 976 

razem 220 189 824 596 819 329 3 748 4 335 

 
 
Z przedstawionego zestawienia zaległości czynszowych wynika, że w roku 2013 

wzrosła w niewielkim stopniu liczba zadłużonych lokali do 220 podczas gdy w roku 
było 214 co uzasadnia niewielki przyrost zadłużenia w stosunku do roku 
poprzedniego. Potwierdza to średnie zadłużenie 1 lokalu, które w zasadzie pozostało 
na niezmienionym poziomie – 3.748 zł w roku 2013, przy średnim zadłużeniu – 3750 
zł w roku 2012. 

 
− największą liczbę dłużników stanowią dłużnicy w grupie do trzech miesięcy – 

w liczbie – 155 ( w roku 2012 – 154 lokale) lokali na kwotę – 125 209 zł, co 
daje średnie zadłużenie w kwocie – 808 zł, a więc niewiele przekraczające 
wymiar miesięcznego czynszu.  

− również w roku 2013 jak i w latach poprzednich, najtrudniejszą grupę z 
zadłużeniem powyżej  12 miesięcznym stanowią lokatorzy 28 lokali, których 
kwota zaległości stanowi prawie 68% ogólnego zadłużenia, a średnie 
zadłużenie na lokal wynosi prawie 20 tys. zł. Są to dłużnicy nie wnoszący opłat 
za użytkowane lokale dłużej niż 12 miesięcy. Najwięksi dłużnicy posiadają 
zadłużenie  z sądowymi nakazami zapłaty,  z sądowymi nakazami opuszczenia 
lokalu, z prowadzonymi  egzekucjami komorniczymi do licytacji z 
nieruchomości włącznie.  

 
 

Kształtowanie się zadłużenia w rozbiciu na poszczególne miejscowości 
Tabela Nr 3 
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nieruchomości 
położone w 

miejscowościach 
 

zadłużenie czynszowe w poszczególnych miejscowościach 
2013 2014 

ilość 
lokali 

kwota 
zaległości 

 

średnie 
zadłuż. 
na lokal 

ilość 
lokali 

kwota 
zaległości 

 

średnie 
zadłuż. 
na lokal 

Kamień Pomorski 132 392 444 2 973 115 402 908  3 504 
Dziwnów 10 11 682 1 168 4 11 715 2 929 
Dziwnówek 23 94 501 4 109 19 90 635 4 770 
Golczewo, w tym; 55 325 969 5 927 51 314 071 6 158 

0gółem 220 824 596 3 748 189 819 329 4 335 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że podobnie do lat poprzednich, 

najtrudniejsza sytuacja jest w Golczewie, gdzie zadłużenie wzrosło w porównaniu do 
roku 2012, a średnie zadłużenie na lokal stanowi już kwotę prawie  6 tys. zł 

Ze struktury zaległości z podziałem na grupy przedstawionego w Tabeli Nr 2 
narzuca się naturalny podział zaległości, na: 

1) bieżące – okres zalegania do trzech miesięcy, 
2) w postępowaniu sądowym – okres zalegania powyżej 3 miesięcy, do czasu 

postępowania sądowego, 
3) zasądzone – postępowanie sądowe zakończone wydaniem nakazu zapłaty 
4) w postępowaniu egzekucyjnym ( komorniczym) 

Z podziału tego wynikają prowadzone czynności windykacyjne: 
1) postępowanie polubowne – mające na celu skłonienie dłużnika do 

dobrowolnego uregulowania zadłużenia. Powyższe działania obejmowały: 
− comiesięczną analizę zadłużeń, 
− informowanie pisemne dłużników o wysokości zadłużenia wraz z 

wezwaniem do jego uregulowania w wyznaczonym terminie, 
− rozmowy z osobami zadłużonymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą. 

2) brak reakcji części dłużników  na wezwania, nieinteresowanie się wzrastającym 
zadłużeniem jak również unikaniem kontaktu w celu ugodowego 
wynegocjowania spłaty zadłużenia wówczas wysyłane są informacje o podjęciu 
działań przedsądowych. 

3) przy braku reakcji dłużnika, Zarząd  rozpoczyna postępowanie sądowe, 
4) po zakończeniu postępowania nakazowego, przy braku spłaty zaległości 

Spółdzielnia składa wniosek o rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego do 
egzekucji do lokalu włącznie pomimo posiadania spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności. Egzekucja do 
lokalu polega na obciążeniu tego prawa, jego oszacowania i sprzedaży w 
drodze licytacji przez komornika. 
Windykacja należności do łatwych zadań Zarządu nie należy. Pomimo różnych 

form windykacji nie zawsze okazuje się skuteczny. Ponadto proces windykacji jest ze 
względu na liczne uwarunkowania prawne i ochronne wobec dłużników jest procesem 
czasochłonnym, wymagającym bieżącego śledzenia sytuacji dłużników. 
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     Zarząd będzie podejmował dalej skuteczne działania windykacyjne, przy czym 
na każdym etapie postępowania istnieje możliwość zawarcia ugody celem 
polubownego rozwiązania problemu spłaty zadłużenia. 
 Należy jednak podkreślić, że mimo występujących trudności z zaległościami w 
opłatach za użytkowanie lokali, Spółdzielnia nie zalega z płatnościami wobec 
dostawców i pracowników, nie jest obciążona odsetkami za zwłokę, co świadczy o 
właściwym zarządzaniu funduszami członków Spółdzielni. 

 
 
7. Podsumowanie działalności. 
 

Oceniając działalność Spółdzielni za miniony rok należy stwierdzić, że udało 
nam się w  większości zrealizować nakreślone w planie rocznym zadania.  

Przy opracowaniu planu działalności na rok 2014 Zarząd kierował się zasadą, 
aby ponoszone koszty eksploatacji i utrzymania zasobów znajdowały pełne 
uzasadnienie w rzeczywistych potrzebach Spółdzielni, co pozwoliło utrzymać opłaty 
za lokale, które są zależne od Spółdzielni na dotychczasowym poziomie, a mimo to 
nieruchomości utrzymywane są w stanie nie pogorszonym.  

Fundusz  remontowy tworzony z wpłat mieszkańców, w ostatnim okresie 
najczęściej pokrywa  koszty niezbędnych robót, a w nieruchomościach, gdzie pilne 
potrzeby remontowe, bądź prace nakazane przez organy nadzorcze, wymagają 
nakładów przekraczających w danej chwili możliwości finansowe danej 
nieruchomości, może być udzielona prze Zarząd pomoc finansowa po uprzedniej 
akceptacji Rady Nadzorczej z którą Zarząd współpracuje na bieżąco i współpracę tę 
ocenia pozytywnie.  

Przedstawione przez Zarząd problemy, szczególnie w zakresie gospodarki 
finansowej są szczegółowo i wnikliwie analizowane przez Radę, a podejmowane 
decyzje są realne i rozważne, wynikające z aktualnych potrzeb i możliwości 
Spółdzielni, a także mające na uwadze dobro Członków  Spółdzielni. 

Trzeba pamiętać, że Spółdzielnia jest organizacją, która zgodnie z założeniami 
rozlicza się bezwynikowo tzn. nie czerpie profitów z zarządzania i administrowania 
lokalami swoich członków. Wypracowany zysk jest zyskiem z przychodów 
finansowych. 

Głównym zadaniem pozostaje utrzymanie zasobów w stanie gwarantującym 
bezpieczeństwo i komfort  zamieszkania  w powiązaniu z optymalizacją kosztów 
utrzymania 

Podsumowując efekty działalności za rok 2014 należy stwierdzić, że wszystkie 
przedstawione działania charakteryzujące działalność zarówno w roku minionym jak i 
na przestrzeni ostatnich lat potwierdzają stabilność finansową Spółdzielni i gwarantują 
kontynuację jej działalności. 

Potwierdzeniem tego jest ostatnia lustracja pełna z działalności Spółdzielni za 
lata 2011 -2013, która odbyła się na przełomie roku 2014/2015. Lustracja 
potwierdziła, iż Spółdzielnia działa zgodnie z przepisami prawa i uregulowaniami 
wewnątrzspółdzielczymi, terminowo regulowała zobowiązania publiczno-prawne, a 
stan ekonomiczno-finansowy był prawidłowy. 

Przedstawione sprawozdanie prezentuje działalność Spółdzielni jako 
prawidłową, a zasoby Spółdzielni są właściwie zarządzane. 
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KIERUNKI DZIAŁANIA SM „ ZDRÓJ’ NA ROK 2015 
 

 
1. Kierunki działania Spółdzielni na rok 2015 

 
Przyjęte na rok 2015 kierunki działalności Spółdzielni są w zasadzie 

kontynuacją działań podjętych w latach poprzednich mających na celu: 
1) systematyczną poprawę warunków zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni, 
2) utrzymania równowagi finansowej polegającej na zapewnieniu dochodów 

niezbędnych do pokrycia kosztów, 
3) racjonalizację i dyscyplinę wydatków w ramach przyjętego planu 

gospodarczego, co będzie przekładało się na utrzymaniu w niezmienionej 
wysokości części opłat za lokale, 

4) intensyfikowanie windykacji należności Spółdzielni poprzez dążenie do 
większej skuteczności orzeczonych wobec dłużników wyroków sądowych, 

5) zwiększenie działań remontowo – modernizacyjnych niemieszkalnych 
elementów majątku wspólnego Spółdzielni, w tym dróg dojazdowych, 
chodników, parkingów, zieleni itp. 
 
Przyjęty przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 4/2015 „Plan finansowo – 

gospodarczy na rok 2015”    to podstawowy dokument określający zadania Spółdzielni 
w tym roku ( plan gospodarczo – finansowy na rok 2015 w załączeniu ).  

W ramach podstawowych zadań Spółdzielni na rok 2015 przyjęto w 
szczególności: 
 
Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości. 

 
 Plan na rok 2015 w zakresie eksploatacji i utrzymania zasobów przewiduje 
poniesienie rocznych kosztów  w wysokości 6 354 157 zł. 
 Planowane koszty na rok 2015 są niższe niż wykonanie w roku 2014. 
Spowodowane jest to zmniejszeniem się ilości budynków pozostających w zarządzie 
Spółdzielni co zostało uwzględnione przy opracowaniu planu działalności 
gospodarczej na rok 2015. Ponoszone koszty eksploatacji i utrzymania zasobów muszą 
mieć pełne uzasadnienie w potrzebach Spółdzielni a musimy pamiętać, że starzejące 
się zasoby mieszkaniowe, wymagają zwiększających się nakładów na ich utrzymanie. 

Na pokrycie tych kosztów dochody, które w naszym przypadku stanowią 
wyłącznie opłaty eksploatacyjne wnoszone przez użytkowników lokali, muszą być 
naliczone w takiej wysokości, aby w pełni pokryły planowane wydatki a więc 
przynajmniej w wysokości 6 354 157 zł. 

Wśród kosztów największą pozycję w zasadzie niezmiennie od lat stanowią 
koszty ciepła zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania jak i podgrzania ciepłej 
wody użytkowej, które w planach na rok 2015 stanowią 45,64 % kosztów ogółem. 

Gospodarka ciepłem staje się podstawowym celem naszej działalności. Pomimo 
tego, że koszty produkcji ciepła należą do kosztów niezależnych od Spółdzielni, gdyż 
nie mamy żadnego wpływu na kształtowanie cen nośników energetycznych, to już 
ilość zużytego ciepła a tym samym wysokość opłat zależy od nas samych.  



Dlatego musimy podejmować wszelkie działania mające na celu obniżenie 
opłat lub dążyć do maksymalnego zwolnienia tempa ich wzrostu, poprzez: 

 
1) modernizację  tych kotłowni, które pracują 12 i więcej lat poprzez wymianę 

urządzeń ciepłowniczych na bardziej nowoczesne, ekonomiczne, zużywające 
mniejsze ilości nośników energetycznych. 

2) Wdrażanie alternatywnych źródeł energii cieplnej ( energia słoneczna i 
skojarzona), 

3) kontynuację robót termorenowacyjnych budynków mieszkalnych, 
4) wymianę sieci ciepłowniczej w budynkach, 
5) instalacji w kotłowniach i węzłach cieplnych urządzeń wspomagających 

racjonalną gospodarkę ciepłem, 
 
Gospodarka finansowa. 

 
Działania w tym zakresie koncentrować się będą, na : 

 
1. stosowaniu mechanizmów zapewniających utrzymanie bezpiecznego wskaźnika  

płynności finansowej Spółdzielni, poprzez: 
1) ustalaniu właściwego poziomu opłat czynszowych, 
2) naliczanie odsetek od nieterminowych płatności, 
3) przestrzeganie terminów płatności, 
4) dostosowanie wydatków Spółdzielni do wpływów finansowych, 
5) pozyskiwaniu dodatkowych wpływów na eksploatację i utrzymanie stanu 

technicznego zasobów, poprzez: 
a) pozyskania kontrahentów w zakresie wykorzystania nie użytkowanego 

mienia Spółdzielni lub powierzchni pod reklamy 
b) zawarcie umów na wykorzystanie terenów i budynków do odpłatnej 

lokalizacji nowoczesnych urządzeń technicznych (przekaźniki, anteny i.t.p.) 
c) weryfikacja wysokości opłat przez najemców lokali, dzierżawców terenów, 

6) utrzymanie na właściwym poziomie funduszy własnych Spółdzielni między 
innymi przez zasilanie funduszu zasobowego i remontowego kwotą wynikającą 
z podziału zysku z roku ubiegłego. 
 

2. kontynuowanie działań zmierzających do ograniczenia wielkości zadłużenia z 
tytułu opłat  za używanie lokali poprzez: 
1) intensyfikacji windykacji należności Spółdzielni poprzez: 

a) bezpośredni kontakt z dłużnikami przez zwiększenie liczby wezwań na 
rozmowy, 

b) wysyłanie wezwań upominawczych do zapłaty w przypadku zaległości za 
trzy m-ce, zaś przy braku zapłaty – wezwań ostatecznych przesądowych,  

c) w przypadku ignorowania wezwań do zapłaty, dochodzić należności na 
drodze postępowania sądowego poprzez uzyskanie nakazów zapłaty wraz z 
klauzulą wykonalności. 

2) podejmowanie działań zmierzających do skutecznej realizacji orzeczonych 
wyroków eksmisyjnych, poprzez: 
a) kierowanie wniosków do komorników sądowych o przeprowadzenie 

egzekucji z dochodów dłużnika bądź ruchomości, 



b) w przypadku bezskuteczności egzekucji z dochodów bądź ruchomości 
kierować wnioski o sprzedaż zadłużonych lokali mieszkalnych w drodze 
licytacji, 

c) dokonywanie w księgach wieczystych wpisu hipoteki przymusowej na 
przysługujące dłużnikom prawa odrębnej własności czy przysługujące 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

d) prowadzenie działań wewnątrzspółdzielczych zmierzających do 
wykluczenia z rejestru członków spółdzielni dłużników posiadających 
lokatorskie prawo do lokalu, a po uprawomocnieniu się uchwał Rady 
Nadzorczej Spółdzielni, uzyskiwanie wyroków eksmisyjnych. 

e) współpraca z samorządami w zakresie zapewnienia lokali socjalnych i 
pomieszczeń tymczasowych dla osób z orzeczonymi wyrokami 
eksmisyjnymi. 

3) propagowanie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 
 
Gospodarka remontowa  

 
 Plan remontów i modernizacji na rok 2015 zatwierdzony Uchwałą Nr 1/2015  
przez Radę Nadzorczą - opiewa wykonanie prac na kwotę – 1 164 194 zł ( plan 
remontów na rok 2015 w załączeniu )  

Z przedstawionego planu zamierzeń remontowych wynika, że główne pozycje 
planu są ściśle powiązane z obniżką kosztów eksploatacyjnych Spółdzielni. 
Wykonanie remontów termorenowacyjnych ma na celu wykonanie takiej izolacji 
zewnętrznych ścian osłonowych, by spełniały wymagania izolacyjności cieplnej 
związanej z oszczędnością energii. 

Wpłynie to na zmniejszenie zużycia ciepła, przez co uzyska się obniżkę 
kosztów ogrzewania, poprawę komfortu zamieszkiwania oraz poprawę estetyki 
budynku i otoczenia.  

Zasoby Spółdzielni budowane w starej technologii wymagają dużo większych 
działań termorenowacyjnych niż przyjęte do planu, ale te z kolei wymagają znacznych 
nakładów finansowych. Niedobór środków finansowych na poszczególnych 
nieruchomościach, a na niektórych nawet ujemne saldo na funduszu remontowym  nie 
pozwala na szybsze przeprowadzenie termomodernizacji i skorzystania z efektów 
jakie daje. 

Analizując plan remontów, musimy pamiętać, że jest on dostosowany do 
potrzeb z jednej strony ale z drugiej do możliwości finansowych poszczególnych 
nieruchomości. 
 
 
Realizacja zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
 
1) kontynuowanie będą czynności zmierzające do zawierania aktów notarialnych w 

sprawie przenoszenia własności lokali mieszkalnych, na rzecz zainteresowanych 
członków Spółdzielni, 

2) bieżące uaktualnianie wewnętrznych przepisów Spółdzielni wynikających ze 
zmieniającego się ustawodawstwa i ustaleń statutowych, 

 


