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SPRAWOZDANIE 
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu 

z działalności  za   2019  rok. 
 
W okresie  od 01.01. do 31.12.2019r  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” 
w Złocieńcu  prowadził działalność w oparciu o przepisy Prawa spółdzielczego 
oraz Statut Spółdzielni. 
Zarząd Spółdzielni w roku 2019 pracował w następującym składzie osobowym: 
 
-          Mirosław    Kacianowski           - Prezes Zarządu 
-          Józef           Zawarski                 - Członek  Zarządu. 
 
W omawianym okresie Zarząd Spółdzielni odbył  41  posiedzeń, na których 
podjęto  92 uchwały oraz  decyzje, obejmujące zagadnienia wszystkich rodzajów 
działalności prowadzonych w Spółdzielni. 
Największa liczba uchwał i decyzji dotyczyła spraw członkowsko- 
mieszkaniowych w  ramach których  dokonano : 
 
 -   69  przyjęć w poczet członków osób posiadających prawa do lokali 
           mieszkalnych w zasobach Spółdzielni,   

                
 -  51  wykreśleń   z  rejestru członków Spółdzielni  
           w tym : 
        
            *38  członków zamieszkałych, którzy zbyli  lokale mieszkalne, 
            *13  członków z powodu zgonu. 
 
Zarząd Spółdzielni w 2019 roku w ramach spraw członkowsko-mieszkaniowych 
stwierdził  dokonanie transakcji na rynku wtórnym  dotyczących : 

 
-   nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do  36 lokali  
    mieszkalnych , 
 
-   nabycia  prawa odrębnej własności do  22 lokali mieszkalnych , 
 
-   nabycia prawa do części spółdzielczego własnościowego prawa w przypadku 2 
    lokali mieszkalnych,  
 
-   nabycia prawa do części prawa odrębnej własności w przypadku 1 
    lokalu mieszkalnego,  
 
-  nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do 1 garażu,   
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-  nabycia prawa odrębnej własności do 1 garażu. 
 
W ramach działalności w roku 2019, Zarząd  podpisał  umowy: 
 
   
         -  z Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych 
            na przeprowadzenie lustracji całości działania Spółdzielni za lata  
           2016 – 2018,            
         
         -  na remont suszarni w budynku Lotników 1 klatka AB, 
 
         -  na malowanie pomieszczeń suszarni i pralni w budynku przy  
            ul. Mickiewicza 22,  
 

              -  z firmą EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego z/s w Rybniku  
                 o świadczenie na rzecz Sp-ni usługi pełnienia obowiązków Inspektora 
                 Ochrony Danych w Związku z przetwarzaniem danych osobowych, 
 
             -   na najem lokalu użytkowego w budynku biurowo - usługowym, 
 
    Z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym ERGO Hestia SA, Zarząd  
    Sp-ni zawarł polisy ubezpieczeniowe dla wszystkich budynków. 
       
     

Poza sprawami członkowsko – mieszkaniowymi  Zarząd Spółdzielni w 2019 roku 
zajmował się bieżącą działalnością finansowo – gospodarczą w zakresie której : 
 
a) realizowano założenia planu finansowo – gospodarczego Spółdzielni  
     na 2019 rok, 
 
 
b) zatwierdzono stawki eksploatacyjne dla członków Sp-ni oraz osób  
     niebędących członkami, 
 
c) zatwierdzono rozliczenie energii elektrycznej na poszczególnych 
     nieruchomościach na dzień 31.12.2018r, 
 
d) zatwierdzono wniosek o wprowadzeniu nowych cen wody i kanalizacji 
     oraz opłaty abonamentowej na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego  
    Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, 
 
e)  zatwierdzono  stawki  dla lokali użytkowych w oparciu o wskaźnik  
     wzrostu cen towarów i usług publikowany przez GUS,  
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f) opracowano projekt planu robót remontowych na 2019r 
 
g)  zwołano  Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni ,  
 
h)    przedstawiono Radzie Nadzorczej analizę wyników finansowych 
       osiągniętych  przez Spółdzielnię   za   2018 rok  tj.  
 
          - kosztów eksploatacyjnych, 
          - kosztów ogólnego zarządzania, 
          - kosztów konserwatorów,  
 
        oraz  za  10  miesięcy  2019 roku, a także wykonanie planu robót  
        remontowych za 2018r, 
 
i)     przedstawiono Radzie Nadzorczej analizę wykonania planu robót  
        remontowych na dzień 31.08.2019r, 
 
j)     sporządzono  sprawozdanie finansowe za 2018 rok  i przesłano je do  
       Rady Nadzorczej w celu przyjęcia i skierowania do zatwierdzenia przez  
       Walne  Zgromadzenie Członków, 
 
k)    zwrócono się  z  pismem do Zakładu Ciepłownictwa Spółka z o.o.  

             w  Złocieńcu  o zmniejszenie mocy  zamówionej energii cieplnej dla  
             budynków przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 1,3,5 i 6 w Złocieńcu. 
             Przyczyną zmniejszenia mocy było ocieplenie budynków,   
 
     l)    z 6 złożonych ofert, wybrano inspektora nadzoru do wykonania zadania  
            pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Zdobywców 
            Wału Pomorskiego 1,3,5 i 6 w Złocieńcu,  
 
                
      ł)    podpisano   aneksy : 
       
               - do umowy w sprawie ocieplenia stropodachów budynków  ZWP 1,3,5,  
                 i 6. Aneksami rozszerzone zostały umowy o wykonanie wywietrzaków  
                 dachowych, 
 
              -  do umowy z Zakładem Ciepłownictwa wprowadzający od 01 stycznia 
                 2020r nowe ceny i stawki opłat za usługi ciepłownicze,   
 
               - do planu amortyzacji na 2018 rok,  
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               -  do umowy z firmą Gawex – Media Sp. z o.o. na dostarczanie  
                  i konserwację pakietu podstawowego odbioru TV, 
 
               -  na podwyższenie stawki za dostarczanie i konserwację podstawowego 
                  pakietu TV z firmą Gawex – Media Sp. z o.o. 
 
               -  do umów na malowanie klatek schodowych w budynkach ZWP 8  
                  oraz Zwycięstwa 3 i 3A na przedłużenie terminu realizacji robót, 
 
               -  z firmą NEXUS wykonującą obowiązkowe przeglądy urządzeń 
                  i instalacji gazowych. Aneksem strony ustaliły ryczałtową wartość 
                  robót za jedno mieszkanie. 
 
      m)      podjęto decyzje w sprawie : 
 
               -  230 wniosków złożonych o dokonanie zmiany wysokości opłaty za  
                  wywóz nieczystości, 
              -   74 wniosków o dokonanie zmiany wysokości zaliczki na poczet  
                  rozliczenia wody, 
              -   58 wniosków o dokonanie zmiany wysokości zaliczki na poczet  
                  rozliczenia centralnego ogrzewania,  
                  
               -  pokrycia kosztów wymiany instalacji elektr. w lokalach mieszkalnych 
                  według potrzeb zgłoszonych przez lokatorów, 
 
               -  stosowania od 01.03.2019r struktury do opłaty zmiennej za centralne 
                  ogrzewanie wyliczonej na podstawie rozliczenia c.o. za rok 2018 dla  
                  lokali użytkowych znajdujących się w budynku administracyjno –  
                  biurowym, 
 
               -  przyjęcia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas  
                  ocieplania budynku biurowo – usługowego,  
 
               -  rozstrzygnięcia przetargu na dostawę i montaż drzwi wejściowych do 
                  ocieplanych budynków, 
 
               -  rozstrzygnięcia przetargu na modernizację systemu grzewczego  
                  ocieplanych budynków ,        
 
              -   rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie termomodernizacji budynku 
                  biurowo – usługowego,   
 
               -  rozwiązania umów dotyczących bieżącego sprzątania budynków 
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                  Zdobywców Wału Pomorskiego 3i 5, 
                         
               -  zlecenia remontu fragmentu elewacji budynku Racławicka 1 łącznik 
                  klatek B – C nad oknami IV piętra i ścianie stropodachu, 
 
               -  rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego w pawilonie  
                  biurowym na skutek wypowiedzenia przez użytkownika,               
 
               -  stosowania składników opłat za wynajmowane komórki lokatorskie,  
                
                
               Na stronie internetowej Spółdzielni Zarząd ogłosił przetargi na:  
 
               -  dostawę i montaż 33 szt drzwi wejściowych zewnętrznych do  
                  ocieplanych budynków przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 1,3,5  
                  i 6 
 
              -  wykonanie modernizacji systemu grzewczego ocieplanych budynków:  
                 przy ul.Zdobywców Wału Pom. 1,3,5,6. 
 
              -  wykonanie termomodernizacji budynku biurowo – usługowego. 
 
     
 
Zestawienie do funduszu remontowego za 2019 rok       
 
OBROTY    NARASTAJĄCO 
  B.O.             WN- zmniejszenia        MA- zwiększenia    stan na 31.12.2018 rok 
 
4 976 682,43         11 780 184,29           2 093 366,36              -4 710 135,30 
 
 

1. Wydatki na lokale mieszkalne                               11 660 914,40          
 
w tym: - wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach  13 821,76 
            - remont suszarni 9 558,00 
            - wymiana włazów dachowych 3 258,09                        
            - spłata odsetek od kredytu na termomodernizację 3 505,39 
            - termomodernizacja budynku – docieplenie 10 554 581,08 
            - remont klatek 978 093,02 
            - wykonanie przedłużenia pionu kanalizacji wc 102,39 
            - remont dachu 22 407,52 
            - remont domofonów 2 050,00 
            - remont sufitu 917,45 
            - remont wymiennikowni 16 624,76 
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            - wymiana kaset rozmównych 51 150,00 
            - wymiana odcinka pionu kanalizacji 1 765,06 
            - remont elewacji ściany 3 079,88      
       

2. Inne roboty                                                          119 269,89 
 w tym: - wymiana nawierzchni chodników                             113 146,29 
             - utylizacja eternitu 6 123,60 

 
                                                 
                                                      Suma zapisów strony MA – zwiększenia 
 

1. Z zysku netto za 2018 rok                                                            210 427,18  
2. Odpis na fundusz remontowy                                                    1 882 939,18                                                   

                                                                                  -------------------------------------------------- 
                          RAZEM                                                          2 093 366,36 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Stan na 31.12.2019 rok                                                         4 710 135,50 
w tym: 

1. Fundusz na lokalach mieszkalnych ujemny             -8 379 108,18 
2. Fundusz na lokalach mieszkalnych        3 127 938,62 
3. Fundusz na roboty antenowe                                               760,84 
4. Fundusz na remont chodników                                               0,00 
5. Fundusz z podziału zysku                                             540 273,22                    

A  AKTUALNA  SYTUACJA  FINANSOWA 
 
I. Zatrudnienie i fundusz płac w zł. 

                                                                   Zatrudnienie                    Fundusz płac           
       Wyszczególnienie                                 Wykonanie                     Wykonanie 
                                                 

1. Koszty Ogólnego Zarządzania                         6                         409 908,40 
2. Koszty Konserwatorów                                    3                          104 542,40 
3. Koszty Ogólnego Zarządzania      

– społeczni członkowie                                      2                            9 932,00 
4. Koszty obsługi organów     
     samorządowych- za udział w pos.                                                28 350,00   
5. Odprawa emerytalna                                                              6 026,40                                                                 
6. Umowy zlecenia                                                                       12 664,40      
7. Pozostałe                                                                                           6 000,00                                                                                                                                                            

            RAZEM                                                      11                         577 423,60 
 
II. Wyniki działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi                  
 

1)   Lokale mieszkalne                                                                                                                                
            
         1. Stan na 01.01.2019r /niedobór/                                                                     -  49 468,08 
         2. Stan na 01.01.2019r /nadwyżka/                                                                 +  109 868,93 
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         3. Stan rozliczeń na 31.12.2019r  /niedobór/                                                       -  37 906,50 
         4. Stan rozliczeń na 31.12.2019r /nadwyżka/                                                    +  101 346,91 
           w tym: koszt związany  z zakupem gruntów lokali  przeniesionych na odrębną    
                        własność                                                                                                         867,05                                 
                 
   2)    Garaże 
         1. Stan na 01.01.2019r   działka 45/57               niedobór                          -      6 439,96 
          2. Stan na 01.01.2019r    działka 45/45 i 45/46   nadwyżka                        +        500,48    
          3. Stan na 31 grudnia 2019 roku - działka 45/57 i 45/46 niedobór              -     6 394,41 
              w tym; - działka 45/57                      - 6 357,45 
                            działka 45/46                      -      36,96                                                       
         4.  Stan na 31 grudnia 2019 roku  działka 45/45              nadwyżka             +       449,83 
         
                                                          
 
 
       Zysk netto za 2019 rok                                                                                        
Zysk na działalności opodatkowanej wynosi 107 533,75 zł netto.   
Wykazany w bilansie oraz rachunku zysków i strat podatek dochodowy od osób prawnych                              
w kwocie 17 786,00 zł został odprowadzony terminowo do Urzędu Skarbowego. 
                                                                       
 
 
 
III. Rozliczenie kosztów ogólnych zarządzania: 
                                            Wykonanie                             Plan                               Wykonanie 
                                           ubiegły rok                bieżący rok               bieżący rok 
 
     Ogółem w tym:            717 664,26                 758 049,33                   764 835,92 
      Eksploatacja               717 664,26                 758 049,33                   764 835,92             
                            
    Koszty ogólne Zarządzania są rozliczane zgodnie z zatwierdzonym planem finansowo-
gospodarczym oraz przyjętymi zasadami prowadzenia rachunkowości. 
 
 
IV. Zapasy magazynowe - Spółdzielnia nie prowadzi gospodarki magazynowej, 

zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w koszty. 
     
V. Należności eksploatacyjne, c.o., inne: 
 
                                       Razem                 lokale mieszkalne    garaże           lokale użytkowe     kredyty i odsetki                                                                        
   Stan na 01.01          327 570,73         306 905,31        283,77           20 381,65                  0,00 
   Stan na 31.12          336 963,51         307 316,23        162,18           29 485,10                  0,00 
   Stan na 01.01            10 686,68  byli najemcy lokali własnych wynajętych    10 686,68    
  Stan na 31.12                      0,00  byli najemcy lokali własnych wynajętych             0,00   
   Zmiana                    -   1 293,90         +     410,92       -121,59         - 1 583,23                  0,00          
                                            
   Wskaźnik zadłużenia opłat:                                                                  za 2019           za 2018 
   Stan na 31.12.2019r        336 963,51  : 7 364 190,32   naliczenie roczne  =   4,9032 %    4,9032 %                   
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   w tym: lokale mieszkalne     307 316,23 : 6 819 722,22   naliczenie roczne   =    4,5100 %    4,6540 %                      
                garaże                               162,18  :     11 673,69   naliczenie roczne   =    1,3900 %    2,4277 %                     
                lokale użytkowe          29 485,10  :   532 794,41   naliczenie roczne   =    5,5340 %    4,0234 %                  
                                
            Zadłużenie w kwocie 336 963,51 zł nie uwzględnia  kwoty 345 522,98 zł, która to stanowi 
różnicę pomiędzy  zaliczkowymi naliczeniami opłat, a poniesionymi  kosztami  dostawy  ciepła    
za okres od 01.01.2019r do 31.12.2019r., oraz kwoty 8 000,91 zł z tytułu rozliczenia energii 
elektrycznej za okres od 01.01 do 31.12.2019r. 
Rozliczenie za centralne ogrzewanie i energię elektryczną nastąpiło w 2020 roku.      
                                                                                                     
VII. Podsumowanie stanu finansowego Spółdzielni na 31.12.2019 r. 

1. Aktywa bieżące                                                                         11 933 708,70                                           
2. Zobowiązania krótkoterminowe                                               6 209 569,70                                    

     3. Różnica                                                                                         5 724 139,00                                                
 
VIII. Wnioski i przedsięwzięcia do działalności finansowej na rok następny   
            W oparciu o uchwalony plan finansowo-gospodarczy  stawki eksploatacyjne na lokale 
mieszkalne na 2020 rok nie będą zmieniane. 
 
 B. ZDARZENIA ISTOTNE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ  
      SPÓŁDZIELNI W ROKU 2019 
              Nie odnotowano. 
 
 
C. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁDZIELNI 
 
      Spółdzielnia zamierza kontynuować proces docieplania budynków mieszkalnych   
      oraz budowy chodników. 
 
D. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 
 
      Nie występują. 
 
E. NABYCIE UDZIAŁÓW /AKCJI/ WŁASNYCH 
 
      Nie występują. 
 
F. OSIEDLA I ZAKŁADY SAMODZIELNIE BILANSUJĄCE 
 
       Nie występują 
 
G. INSTRUMENTY FINANSOWE 
       Ryzyko zakłóceń przepływów środków pieniężnych i utraty płynności finansowej 
       nie występuje. 
       Wartość majątku obrotowego ogółem na dzień 31.12.2019 r. stanowi 1,92 % w stosunku  do    
        zobowiązań krótkoterminowych. Przyjmuje się, że wskaźnik ten powinien zawierać     
        w przedziale 1,2-2. 
       Wartość majątku obrotowego minus zapasy, minus rozliczenia międzyokresowe na dzień    
       31.12.2019 r. stanowi 0,56 % w stosunku do zobowiązań krótkoterminowych. 
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       Wskaźnik szybkiej płynności ukazuje pokrycie zobowiązań krótkoterminowych aktywami  
        o wysokiej płynności. Za jego wartość wzorcową uważa się 1. 
       Wskaźnik wypłacalności środkami pieniężnymi: papiery wartościowe + środki pieniężne  
       w stosunku  do zobowiązań krótkoterminowych stanowi 0,5 %, określa zdolność  
       Spółdzielni do natychmiastowej spłaty zobowiązań. 
       Jako optymalna wartość tego wskaźnika przyjmuje się 0,2. 
       Wskaźniki w tych wielkościach wskazują na poprawną sytuację płatniczą i finansową 
       Spółdzielni.                                                                
                                                                                   

H. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
                                                   
      Zadania realizowane w dziedzinie ochrony środowiska   nie występują. 
 
OCENA STANU WYNIKÓW Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI 
 
       Na podstawie oceny całokształtu działalności jak i sytuacji finansowej Spółdzielni Zarząd 
nie widzi żadnego zagrożenia co do kontynuowania dalszej działalności na lata następne. 
 
 
Złocieniec, dnia 12 sierpień 2020                                Zarząd:                                                                                                                             


