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Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie realizując obowiązek wynikający z
§60 ust. 2.11 statutu przedstawia doroczną informację sprawozdawczą z działalności
Spółdzielni w roku 2017.

ORGANIZACJA   WEWNĘTRZNA

Zarząd jest  organem kierującym działalnością  Spółdzielni  i  reprezentującym ją na
zewnątrz,  mającym  uprawnienia  do  podejmowania  wszelkich  decyzji  dotyczących
Spółdzielni, nie zastrzeżonych prawnie innym organom.
W szczególności do zadań Zarządu, określonych w § 60 statutu oraz uchwalonym przez
Radę Nadzorczą w dniu 18 grudnia 2003r. regulaminie,  należy:
- podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków Spółdzielni, zgłaszania 
   Radzie Nadzorczej wniosków o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków,
- zawieranie umów o budowę lokali
- zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
- zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do  lokalu,
- zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
- zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu,
- zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych,
- zawieranie umów o sprawowanie zarządu,
- wynajmowanie lokali użytkowych,
- sporządzanie projektów planów gospodarczych, w tym ustalanie wysokości opłat
  czynszowych oraz programów działalności społeczno-wychowawczej,
- prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów
  i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
- zawieranie umów, których wartość przekracza kwotę 1.000 euro,
- nabycie lub zbycie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest  
  zastrzeżone w statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,
- powołanie komisji:

   - inwentaryzacyjnych,
   - przetargowych, dla robót o wartości przekraczających 20.000 euro,

              - odbioru robót o ile ich wartość przekracza 20.000 euro,
              - i innych,
- odpisywanie w koszty strat, których wartość przekracza 20 euro,
- ustosunkowanie się do zaleceń polustracyjnych,
- zabezpieczenia majątku Spółdzielni,
- sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz 
   przedkładanie  ich  do zatwierdzenia Zebraniu Przedstawicieli Członków,
- zwoływanie zebrań grup członkowskich,
- zwoływanie Zebrania Przedstawicieli Członków,
- zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
- udzielanie pełnomocnictw,
- współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz innymi organizacjami.

Decyzje kolegialne podejmowane są w formie uchwał.



Poza  powyższymi sprawami Zarząd kieruje działalnością biura Spółdzielni  oraz wypełnia
rolę pracodawcy w stosunku do pracowników etatowych, w rozumieniu przepisów Kodeksu
pracy.

W  roku   2017 Zarząd pracował w   składzie:
             prezes - pracownik etatowy -  Marek Podgórski 

       oraz działacze społeczni
               za-ca prezesa  -  Grzegorz Chudy,  

   członek             -  Zenon Ciesielski.

W oparciu o przyjęty w dniu 14.12.2016r. plan pracy i harmonogram posiedzeń w minionym
roku Zarząd obradował na 27 protokołowanych posiedzeniach, podczas których podjęto 39
uchwał.
Tematami  zebrań  Zarządu  były  zagadnienia  związane  z  gospodarką  zasobami
mieszkaniowymi,  opracowaniem  planów  gospodarczo-finansowych  oraz  sprawozdań,
sprawami  członkowsko-mieszkaniowymi,  działalnością  samorządową  i  społeczno-
wychowawczą.



INFORMACJA   Z   GOSPODARKI    ZASOBAMI   MIESZKANIOWYMI

Jednym z podstawowych celów działalności Spółdzielni jest prowadzenie gospodarki
zasobami mieszkaniowymi.

1. Wielkość zasobów spółdzielczych.

W  roku  2017  Spółdzielnia  administrowała  ogółem  18  budynkami  mieszkalnymi  o
łącznej  powierzchni  użytkowej  31.833,10  m2,  w  tym  powierzchni  użytkowej  mieszkań
30.579.80  m2.  Łączna  powierzchnia  terenów  wynosiła  56.611,00  m2.  W  związku  z
przekształceniami  spółdzielczych  praw  do  lokali  w  prawo  odrębnej  własności,  majątek
Spółdzielni zmniejszył się  w roku 2017 o 5  lokali mieszkalnych  oraz związane z nimi grunty.
W roku  2017   dokonywano  przekształcenia  wieczystego  prawa  do  gruntu  we  własność
działki zabudowanej budynkiem zrealizowanym przy udziale środków  z KFM, a mianowicie
budynek przy ul.  M. Konopnickiej 4-6-8.

Z budynków mieszkalnych zrealizowanych w latach wcześniejszych tylko najstarszy budynek
spółdzielczy  położony  przy  ulicy  Lipowej  2a-2d  usytuowany  jest  na  działce,  której
właścicielem  jest  nadal  Gmina,  zaś  Spółdzielnia  i  właściciele  odrębnej  własności  są
współużytkownikami  wieczystymi.  Ten  stan  rzeczy  spowodowany  jest  nieuregulowanym
prawem   własności  do  niektórych  nieruchomości  lokalowych  po  śmierci  właścicieli  bądź
współwłaścicieli mieszkań. 

Stan na 01 stycznia 2017:
 Lokale mieszkalne 383 szt. o łącznej powierzchni użytkowej     20 298,40 m2,
 prawo współwłasności do 14 działek o powierzchni                    19 277,48 m2,,
 prawo współużytkowania wieczystego do 27 działek o pow.       28 219,49 m2

Stan na 31 grudnia 2017:
 Lokale mieszkalne 383 szt. o łącznej powierzchni użytkowej      20 011,30 m2,
 prawo współwłasności do 15 działek o powierzchni                    19 318,80 m2,,
 prawo współużytkowania wieczystego do 26 działek o pow.       27 499,49 m2

Ponadto Spółdzielnia zarządzała pozostałym mieniem, na który składały się:
 lokale mieszkalne z wyodrębnioną własnością – 194 lokale 
 lokale użytkowe z wyodrębnioną własnością - 1 szt. o łącznej powierzchni 125,40 m2,
 lokale  użytkowe,  które są  własnością  Spółdzielni  -  11 szt.  o  łącznej  powierzchni

użytkowej   817,60 m2

 garaże - 85 szt. o powierzchni   1 526,90 m2 ,
 lokale  na  potrzeby  SM  (biura,  świetlica,  magazyn,  pomieszczenia  warsztat.)  -

235,00 m2

Spółdzielnia  wynajmuje  mieszkańcom  wolne  pomieszczenia  piwniczne  po  suszarniach,
pralniach jako dodatkowe komórki lokatorskie (35 pomieszczeń w 13 budynkach).



2. Eksploatacja zasobów mieszkaniowych

W ramach działalności  administracyjnej  służby  Spółdzielni  wykonują  zadania  obejmujące
zabezpieczenia mieszkańców w podstawowe media jak woda, energia elektryczna, energia
cieplna,  gaz,  odprowadzanie  ścieków i  wywóz  nieczystości  stałych.  Ponadto  zapewniają
utrzymanie porządku i czystości na osiedlach oraz pielęgnację terenów zielonych. Zadania te
realizuje się w oparciu o zawarte umowy z poszczególnymi firmami i instytucjami oraz siłami
własnymi.   Rozliczenia  mediów  dokonywane  są  na  podstawie  urządzeń  pomiarowych.
Prawidłowość  wykonanych  usług  nadzorują  pracownicy  administracji,  którzy  na  bieżąco
prowadzą rejestrację odczytów urządzeń pomiarowych.
Bieżąca kontrola jakości wykonywanych usług zapewnia właściwą jakość i terminowość ich
wykonania. 

3. Koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych   
Koszty  eksploatacji  ponoszone  przez  Spółdzielnię  w  związku  z  utrzymaniem  zasobów
mieszkaniowych  pokrywane są z opłat wnoszonych przez użytkowników lokali - członków
Spółdzielni,  nie  członków  posiadających  spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokali  lub
prawo odrębnej własności, najemców lokali mieszkalnych.
Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują:

 koszty eksploatacji lokalu, na które składają się m.in. : podatek od nieruchomości,
opłaty za wieczyste  użytkowanie 

 koszty  eksploatacji  części  wspólnych,  na  które  składają  się  m.in.  koszty:
sprzątania  klatek  schodowych  i  terenu  przylegającego  do  budynków,
czyszczenia  i  określania  stanu  technicznego  przewodów  kominowych,
odśnieżania,  zamiatania  ulic,  udrażniania  sieci  kanalizacyjnych,  przeglądów
budowlanych,  administrowania  i  zarządzania,  deratyzacji,  ubezpieczenia  części
wspólnych od nieszczęśliwych zdarzeń oraz odpowiedzialności cywilnej, 

 odpis na fundusz remontowy
 koszty  utrzymania  mienia,  na  które  składają  się  koszty  związane  z  terenami

przeznaczonymi do użytku wszystkich mieszkańców np. place zabaw, drogi. Do
tej  grupy  kosztów  zaliczamy  m.in.:  podatek  od  nieruchomości  i  opłaty  za
użytkowanie wieczyste,  koszty  utrzymania zieleni,  oświetlenia terenów, koszty
odśnieżania

 koszty centralnego ogrzewania,
 koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków,
 wpłaty na działalność kulturalno – oświatową,
 opłaty za konserwację domofonów i telewizję kablową,
 opłaty za wywóz odpadów komunalnych

 Koszty  eksploatacji  lokali na  poszczególnych  nieruchomościach  kształtowały  się  od
0,0737  zł/m2 miesięcznie  do  0,1161  zł/m2.  Zróżnicowanie  wynikało  z  różnej  powierzchni
pomieszczeń wspólnych w poszczególnych budynkach oraz opłat  za użytkowanie wieczyste
gdyż z uwagi  na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  dla
większości  gruntów  tylko  2  budynki  obciążane  były  tą  opłatą  (budynek  Lipowa  2a-2d  i
Konopnickiej 4-8).

 

Koszty eksploatacji  części  wspólnych wynoszące średnio 2,0278 zł/m2 miesięcznie na



poszczególnych  nieruchomościach  kształtowały  się  od  2,00  zł/m2 do  2,0991zł/m2.  Na
zróżnicowanie kosztów ma wpływ koszt oświetlenia klatek schodowych i piwnic (najwyższy w
budynku przy  ul. Kolejowa 15 abc – 0,1193/m2/m-c , najniższy w budynku przy ul. Kościelna
5-7- 0,0177 zł/m2/m-c).

Pozostałe koszty obciążają każdy budynek taką samą kwotą jednostkową i wynoszą
w tym koszty administrowania i zarządzania nieruchomościami 1,0750 zł/m2

Koszt  utrzymania  i  eksploatacji  mienia rozliczany  na  1m2 powierzchni  użytkowej
wszystkich budynków wyniósł 0,1366 zł/m2.

Odpis na fundusz remontowy  wynosił 0,85 zł/m2  
Koszty działalności gospodarki zasobami mieszkalnymi  wynosiły 1 113 591,01zł.

Szczegółowy  wykaz  kosztów  eksploatacyjnych  przypadających  na  poszczególne
nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

 

Budynki Koszty eksploatacji lokali
Koszty eksploatacji części

wspólnych

Kwota łączna
Koszt na

1m2 Kwota łączna Koszt na 1m2

1 2 3 4 5 6

1. Batorego  1-3 1 537,44 0,1001 38 233,59 1,9993

2. Kolejowa 15abc 1 338,36 0,1019 32 630,66 2,0856

3. Konopnickiej  4-8 1 507,17 0,0875 34 684,73 2,0125

4. Kościelna 5-7 716,40 0,0888 19 523,40 1,9887

5. Akacjowa 309,06 0,0831 18 480,61 1,9902

6. Lipowa 2a-2d 1 489,56 0,0869 58 630,45 1,9894

7. Lipowa 9a-11c 2 498,58 0,0871 81 079,12 1,9962

8. Rybacka 16a,b 822,00 0,0831 21 377,39 2,0394

9. Rzeźnicza 2-4, Rybacka 6ab 2 029,30 0,0943 49 878,00 2,0319

10. Rzeźnicza 7-17 1 653,60 0,0933 75 164,54 1,9979

11. Rzeźnicza 8-14 2 462,76 0,0935 59 809,96 1,9865

12. Rzeźnicza 16-24 416,28 0,0921 60 700,33 2,0156

13. Powst. Stycz. 11-15 710,66 0,0950 31 022,18 2,0208

14. Powst. Stycz. 17-23 644,16 0,1035 39 248,85 2,0071

15. Zamkowa 2b 138,36 0,0737 12 171,03 1,9938

16. Zamkowa 4-12 1289,64 0,0858 43 445,00 2,0385

17. Zamkowa 14-20 801,36 0,0836 24 835,29 2,0154

18. Kolejowa 13bcd 2 068,86 0,1161 37 358,44 2,0479

 Razem 22 433,55 0,0929 723 434,05 1,9714

Wysokość  kosztów  obciążających  lokale  zależy  od  typu  lokalu  oraz   statusu  osoby
posiadającej  tytuł prawny do lokalu. Wszyscy członkowie Spółdzielni korzystają z pożytków
wypracowanych przez spółdzielnię z tytułu prowadzonej  działalności  gospodarczej.  Dzięki
temu część kosztów przypadających na ich lokale pokrywana jest z nadwyżek. 
Właściciele lokali z wyodrębnioną własnością opłaty związane z podatkiem od nieruchomości
i  wieczystym  użytkowaniem  opłacają  bezpośrednio  w  Urzędzie  Gminy.  Mieszkańcy
niezrzeszeni w Spółdzielni,  nie mają praw do pożytków i z tego powodu całe koszty muszą
pokryć opłatą  eksploatacyjną, a co za tym idzie opłata ta jest wyższa niż wnoszona przez



członków spółdzielni.

Odpłatność  mieszkańców na  pokrycie  kosztów  eksploatacji  lokali  i  części  wspólnych
wynosiła:

- od 1lipca 2017 roku dla członków posiadających spółdzielcze prawo do lokali 
a). w budynkach z wykupionym gruntem                     -  2,1498 zł/m2/m-c 

           b). w budynkach z prawem użytkowania wieczystego - 2,1543; 2,1583 zł/m2/m-c
 dla członków właścicieli  lokali                                           -  2,0537 zł/m2/m-c
 dla właścicieli lokali nie będących członkami                     -  2,2837 zł/m2/m-c
 dla pozostałych osób nie będących członkami

a). w budynkach z wykupionym gruntem                            -  2,3798 zł/m2/m-c
b). w budynkach z prawem użytkowania wieczystego
 do gruntu     -  2,3843; 2,3883 zł/m2/m-c

- od 1 lipca 2017 roku opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji lokali były różne dla każdego
budynku, natomiast opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji części wspólnych wynosiły

 dla członków spółdzielni                     -  1,8819 zł/m2/m-c 
 dla nie członków spółdzielni                             -   2,0819 zł/m2/m-c

Na pokrycie kosztów zebrano przychody :
- opłaty eksploatacyjne lokali                 -      23 011,47 zł
- opłaty za części wspólne                     -    703 320,23 zł
- opłaty za mienie                                   -       53 155,02 zł
- obciążenia indywidualne lokatorów      -             20,50 zł
- opłaty za pomieszczenia dodatkowe    -        9 924,88 zł

 łącznie                                                    -     789 432,10 zł   

Obowiązujące w roku 2017 stawki opłat za eksploatację oraz opłaty za media nie
pokryły w całości poniesione koszty i wynik zamknął się niedoborem w wysokości 33 708,56
zł, który został sfinansowany z nadwyżki na lokalach użytkowych w kwocie 28 439,19 zł,
kwota 5 269,37 zł została pokryta z nadwyżki roku 2016. 



4. Koszt dostawy wody i odprowadzenie ścieków.
 
W roku 2017 ogólny pobór wody na cele administracyjne przez wszystkich użytkowników
lokali  wyniósł  50.611,00  m3 i  był  na  tym  samym  poziomie  co  w  roku  2016.  Tendencja
optymalnego zużycia wody utrzymuje się od wielu lat, gdy znacznie zaczęły wzrastać opłaty
za odbiór ścieków.
Rozliczenie  rocznego  poboru  wody  i  odprowadzenia  ścieków  wykazało  różnicę  między
wskazaniami  wodomierzy  głównych  i  sumą  wskazań  wodomierzy  mieszkaniowych
wynoszącą  3.595,20  m3 wody,  co  stanowi  7,10%  ilości  wody  zarejestrowanej  przez
wodomierze  główne.  W  porównaniu  do  roku  2016  różnica  wzrosła  o  1.433,60  m3.
Podyktowane było to przeciekiem na instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Kościelnej
5-7.  Występowanie  różnic  w  ilości   wody  rejestrowanej  przez  wodomierze  główne
zamontowane  na  przyłączach  wodnych  do  budynków,  a  sumą  wskazań  wodomierzy
indywidualnych,  spowodowane jest  wieloma czynnikami,  min.  niejednakową dokładnością
urządzeń  pomiarowych,  różnym  progiem  rozruchu  wodomierzy  głównych  i  wodomierzy
mieszkaniowych  oraz  niejednakowymi  terminami   odczytów  wskazań  wodomierzy,
zaokrąglaniem odczytów do pełnych metrów.
W roku 2017 tylko w trzech budynkach tj.  Rybacka 6a-6b,  Zamkowa 2b i  Lipowa 2a-2b
wskazania  wodomierzy  głównych  i  mieszkaniowych  pokrywały  się.  Na  pozostałych
budynkach różnica ta  stanowiła od 1,09% do 21,51%.
Różnice  między  wskazaniami  wodomierzy  głównych  i  indywidualnych  w  roku  2017
przedstawia poniższa tabela:



Analiza zużycia wody w 2017r.

L.p. Budynek
Pobór 
wody

%
różnica

Różnica 
w m Wartość

Różnica 
w wys. 
do 5 % Wartość

Koszty
Spółdz.

1 Batorego 1-5 2870 16,98 487,2 5773,32 143,50 1700,48 4072,85

2 Rzeźnicza 7-11 2045 5,43 111 1315,35 102,25 1211,66 103,69

3 Rzeźnicza 13-17 2395 4,18 100 1185,00 100 1185,00 0,00

4 Zamkowa 4-12 3320 6,39 212 2512,20 166 1967,10 545,10

5 Zamkowa 14-20 2300 1,09 9 106,65 9 106,65 0,00

6 Powst. Stycz. 17-19 1380 1,16 16 189,60 16 189,60 0,00

7 Powst. Stycz. 21-23 1833 11,73 215 2547,75 91,65 1086,05 1461,70

8 Powst. Stycz. 11-15 1965 5,73 112,5 1333,13 98,25 1164,26 168,86

9 Rzeźnicza 2-4 1905 5,20 99 1173,15 95,25 1128,71 44,44

10 Rybacka 6a-6b 1630 -1,78 -29 -343,65 0 0,00 0,00

11 Konopnickiej 4-8 2505 6,71 168 1990,80 125,25 1484,21 506,59

12 Rybacka 16a-16b 2075 7,81 162 1919,70 103,75 1229,44 690,26

13 Kolejowa 15a-b-c 2705 5,32 144 1706,40 135,25 1602,71 103,69

14 Zamkowa 2b 631 -4,75 -30 -355,50 0 0,00 0,00

15 Kolejowa 13b-c-d 2969 7,71 229 2713,65 148,45 1759,13 954,52

16 Rzeźnicza 8-14 3115 7,22 225 2666,25 155,75 1845,64 820,61

17 Kościelna 5-7 1790 21,51 385 4562,25 0 0,00 4562,25

18 Lipowa 2a-2b 1615 -3,34 -54 -639,90 0 0,00 0,00

19 Lipowa 2c-2d 1225 5,71 70 829,50 61,25 725,81 103,69

20 Rzeźnicza 16-24 3745 9,68 362,5 4295,63 187,25 2218,91 2076,71

21 Lipowa 9a-9c 2583 8,71 225 2666,25 129,15 1530,43 1135,82

22 Lipowa 11a-11c 3095 10,66 330 3910,50 154,75 1833,79 2076,71

23 Akacjowa 5-7 915 3,28 30 355,50 30 355,50 0,00

Ogółem 50611 7,10 3595,2 42603,12 2068,75 24514,69 19427,48

Rok 2016 50611 4,27 2161,60 25269,10 1521,55 17786,92 6238,95



W  związku z Uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie
z dnia 27 czerwca 2013 roku, każdy  użytkownik lokalu obciążony został nie tylko kosztami
zużycia  wody  i  odprowadzenia  ścieków  ustalonymi  na  podstawie  odczytu  wodomierza
indywidualnego,  ale także  różnicą pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego, a sumą
wskazań  wodomierzy  indywidualnych,  naliczoną  proporcjonalnie  do  zużycia  wody  przez
lokatora.
Zgodnie  z  Regulaminem  ustalania  należności  za  pobór  wody  i  odprowadzenia  ścieków
przyjętym przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 4/2014 z dnia 27 marca 2014 r., obciążenie
mieszkańców wynikające z różnicy wskazań wodomierzy nie może przekroczyć  kosztu 5 %
wody dostarczonej do budynku. Pozostała ilość wody przekraczająca 5% stanowi obciążenie
kosztu  eksploatacji  części  wspólnej  nieruchomości.  Ponadto  w  mieszkaniach
niewyposażonych  w  wodomierze  indywidualnie,  zużycie  wody  na  1  użytkownika  lokalu,
przyjmowane jest w wysokości  6,5 m3.
Jeżeli  na  budynku  występują  różnice  między  wskazaniami  wodomierzy  głównych  i
mieszkaniowych  to  mieszkańcy  rozliczani  ryczałtem  także  obciążani  są  kosztami  wody
niebilansującej się  podobnie jak pozostali mieszkańcy.

5. Wywóz nieczystości stałych

Od 1 lipca 2013 roku w gminie Żmigród został  wprowadzony  system gospodarki
odpadami, za który odpowiadają władze gminne. Nowym systemem zostały objęte wszystkie
nieruchomości zarówno mieszkalne jak i niemieszkalne. 

Opłata  za  gospodarowanie  odpadami  na  nieruchomościach  zamieszkałych  oparta
jest  na liczbie  mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i  ustalone przez Radę
Miejską:

 za selektywną zbiórkę odpadów od 1 osoby/miesięcznie
 za zbiórkę odpadów bez segregacji od 1 osoby/ miesięcznie

W oświadczeniach  złożonych przez użytkowników lokali mieszkalnych i usługowych w lipcu
2013 roku, użytkownicy 563 lokali mieszkalnych zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych  przez  1396  mieszkańców,  9  lokali  z  11  użytkownikami   zrezygnowało  z
segregacji  śmieci.  
Stan na styczeń 2017 wynosił:
- ilość osób zamieszkałych ujęta w deklaracjach    1296
- ilość osób segregujących odpady                         1289
- ilość osób wnosząca opłaty za śmieci nieposegregowane                 7
Do grudniu 2017 ilość osób zgłoszonych w deklaracjach zmalała o 20 osób i wynosiła  1269. 
Obowiązek  segregacji  odpadów  zadeklarowany  przez  99%  mieszkańców  nie  jest
realizowany w pełnym zakresie. Ilość odpadów nadających się do segregacji, która wrzucana
jest do pojemników na odpady zmieszane może sugerować, że selektywną zbiórkę prowadzi
zaledwie  od  50-60%  mieszkańców.  Dużym  problemem  są  odpady  wielkogabarytowe
ustawiane  przez  mieszkańców kolo  kontenerów na śmieci.  Wystawka  dużych  gabarytów
odbywa się cztery razy w roku w terminach określonych przez firmę Lech-Met. W pozostałym
okresie odpady winny być oddawane  do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy ul. Wrocławskiej 52, czynnego we wtorki, piątki i soboty.

Suma  rocznych  opłat  zebranych  od  użytkowników  lokali  na  podstawie  ich  oświadczeń
wyniosła 170 222,68 zł.



6. Pobór energii elektrycznej

Poziom  zużycia  energii  elektrycznej  na  cele  administracyjne  tj.  oświetlenie  klatek
schodowych, piwnic, suszarni, wózkowni, wejść do budynków oraz terenów spółdzielczych i
biur  był  wyższy  o  18,37%  od  roku  poprzedniego.  W  2016  roku  roczny  pobór  energii
elektrycznej wyniósł 39 028 kWh, zaś w 2017 roku 46 199 kWh.
W  roku  2016  łączne  koszty  zakupu  energii  elektrycznej  na  potrzeby  budynków  oraz
oświetlenia terenu wynosiły 19 801,89 zł, zaś w roku 2017 – 21 766,29 zł i był wyższy o
9,92%.
Analizę poboru energii elektrycznej przez poszczególne nieruchomości przedstawia poniższa
tabela:                  

ANALIZA ZUŻYCIA  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ   W  2017  ROKU

ADRES 2016  ROK
14.12.2015-14.12.2016

2017 ROK
14.12.2016-15.01.2018

Pobór
roczny

Oświetl.
uliczne,
podlicz.

Pobór
na 1 kl.
schod.

Pobór
roczny

Oświetl.
uliczne,

podliczn.

Pobór
na 1 kl. 
schod.

Wzrost
/spadek 
poboru 
energii

%
Kolejowa 13 bcd 2.865 80 x 12 

+0,10
52,92 4.486 80 x 12 

+0,20
97,94 56,58

Kolejowa 15 abc 3.792 80 x 12 78,67 4.223 80 x 12  90,64 11,36
Konopnickiej 4-6-8 1.338 1,6 37,12 1.697 + 30 46,31 26,83
Rybacka 6b 800 66,67 794 66,17 -0,75
Rybacka 6a 721 60,08 980 81,67 35,92
Rzeźnicza 4 781 65,08 923 76,91 18,18
Rzeźnicza 2 805 67,08 773 64,42 -3,97
Lipowa 9b 1.290 35,83 1.607 44,64 24,57
Lipowa 11b 669 18,58 818 22,72 22,27
Lipowa 2a 609 25,37 968 40,33 58,95
Lipowa 2c 519 21,62 613 25,54 18,11
Rybacka 16ab 1.507 22 x 12 +1 51,75 1.574 22x12 54,58 4,44
22 Lipca 5-7 610 135 + 

10 x 12
14,79 871   10 x 12

+ 153
24,92 42,79

Kościelna 5-7 217 9,04 234 9,75 7,83
Rzeźnicza 15 754 20,94 893 24,80 18,43
Zamkowa 2b 118 9,83 127 10,58 7,63
Rzeźnicza 10 491 13,64 440 12,22 -10,38
Rzeźnicza 14 289 24,08 362 30,16 25,26
Rzeźnicza 16-24 
oświetlenie terenu

3.303 275,25 3.197 266,42 3,21

Rzeźnicza 22 1.038 28,83 2.120 58,89 104,23
Rzeźnicza 16 695 28,96 746 62,17 7,34
Rzeźnicza 9 1.669 1 46,33 1.731 48,08 3,71
Zamkowa 12 1.982 70 x 12 31,72 2.282 70 x 12 40,05 15,14
Zamkowa 4 1.650 70 x 12 33,75 1.924 45,17 16,61



70 x 12
Zamkowa biuro 3.224 268,67 3.751 312,58 16,35
Batorego 1-5 1.185 32,92 1.359 37,75 14,68
23 Stycznia 21-23 877 36,54 981 40,87 11,86
23 Stycznia 17-19 797 33,21 465 19,37 -41,66
23 Stycznia 11-15 2.454 68,17 1.874 52,05 -23,63
23 Stycznia - biuro - - 786 112,28
Zamkowa 18 1.286 70 x 12 18,58 1.777 70 x 12 156,17 38,18
Zamkowa 16 280 11,67 329 13,71 17,50
Oświetlenie garaży 
Rzeźnicza 1 lampa

413 34,41 494      41,17 19,61

39.028 46.199 18,37%

Wiele składników mających decydujący wpływ na wysokość kosztów utrzymania zasobów
mieszkaniowych jest  niezależnych od Spółdzielni. Należą do nich:

 podatki  od  nieruchomości   płacone  na rzecz  gminy  –  uchwalane  przez  Radę
Miejską.  W  roku  2017  utrzymane  były  w  wysokości  obowiązującej  w  roku
poprzednim.

 dostawa  wody  –  w  roku  2017  cena  wody  wzrosła  na  podstawie  Uchwały  nr
0007.XXVIII.243.2017 Rady Miejskiej  w Żmigrodzie z dnia 7 czerwca 2017r. w
sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  na  terenie
Gminy  Żmigród  do  wysokości  4,20  zł/m3.  W/w  taryfy  obowiązują  od  dnia  1
sierpnia 2017r. do dnia 31 lipca 2018r.

 odbiór  ścieków  -  w  roku  2017  cena  za  odbiór  ścieków  została  ustalona  na
podstawie Uchwały nr 0007.XXVIII.242.2017 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia
7 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia
ścieków na terenie Gminy Żmigród.  W/w taryfy obowiązują od dnia 1 sierpnia
2017r. do dnia 31 lipca 2018r. Cena po uwzględnieniu dopłat z budżetu Gminy
wynosiła 7,88 zł/m3,

 dostawa energii cieplnej – usługa świadczona przez jedynego producenta ciepła
na terenie miasta, brak konkurencji może rzutować na wysokość obowiązujących
cen,

  energia elektryczna – ceny zatwierdzane przez URE, 
  dostawa gazu – ceny zatwierdzane przez URE.



REMONTY   ZASOBÓW   MIESZKANIOWYCH

W roku 2017 na potrzeby remontowe zebrano kwotę 459 866,33 zł, na którą składały się
- odpisy z lokali użytkowych:                                                                   8 661,00
- odpisy z lokali mieszkalnych                                                             311 914,00                      
- opłaty za ciepłomierze                                                                         3  600,00
- opłata za wodomierze                                                                           7 823,00
- odszkodowania                                                                                        738,00
- zwiększenie z tytułu nadwyżki  w roku 2016                                     127 130,33

Z funduszu remontowego przeznaczono na prace konserwacyjne i remonty bieżące kwotę
88 823,00 zł, w tym na: 
- konserwację bieżącą                     86 835,00
- roboty zduńskie                                                                                          500,00
- wypłaty odszkodowań                                                                                738,00
- dopłatę do wymiany stolarki okiennej                                                        750,00
   w budynkach:   

 Rzeźnicza 16-24                   1 mieszkanie,
 Lipowa 9a - 11c                     2 mieszkania,
 Rybacka 16a-16b                  1 mieszkanie,
 M.Konopnickiej 4-8                1 mieszkanie.

Łącznie  dofinansowano wymianę 10 okien i 3 drzwi balkonowe w 5 lokalach mieszkalnych.   

W  ramach  konserwacji  bieżącej  wykonywane  są  prace  mające  na  celu  utrzymanie
sprawności  technicznej  elementów budynku oraz zapobieganie  skutkom ich nadmiernego
zużycia. 

Najczęściej wykonywane roboty to: naprawa instalacji elektrycznej na klatkach schodowych  i
w piwnicach wraz z wymianą żarówek, naprawa i malowanie urządzeń zabawowych, ławek
oraz  koszy  na  śmieci,  naprawa  drzwi  wejściowych  do  budynków  wraz  z  wymianą  lub
naprawą  samozamykaczy,  naprawa  chodników,  białkowanie  suszarni,  pralni  i  piwnic,
miejscowe naprawy pokryć dachowych oraz obróbek blacharskich, naprawa bądź częściowa
wymiana  wewnętrznej  instalacji  wod-kan,  usuwanie  usterek  instalacji  grzewczej,
odpowietrzanie grzejników.
Zakres wykonywanych prac remontowych wynika z ustaleń dokonanych w trakcie rocznych
przeglądów  zasobów  oraz  usterek  zgłaszanych  na  bieżąco  przez  mieszkańców  oraz
pracowników spółdzielni.

W roku 2017  zarejestrowano łącznie 671 zgłoszeń,  w tym dotyczących prac:
- elektrycznych 256  
- instalacji wodno - kanalizacyjnych               57             
- instalacji gazowych                            6              
- instalacji centralnego ogrzewania      39             
- dekarskich   17             
- pozostałych                         296          

W  trakcie  obowiązkowych  kontroli  wynikających  z  prawa  budowlanego  sprawdzono
szczelność  instalacji  gazowej we wszystkich 572 lokalach mieszkalnych.  
Pomiary kontrolne  instalacji elektrycznej zaplanowane na grudzień 2017 roku wykonano w
następujących budynkach: Rzeźnicza 7-17 (48 lokali  mieszkalnych),  Rzeźnicza 16-24 (40
lokali mieszkalnych oraz lokal użytkowy). 



Ze  środków  przeznaczonych  na  konserwację  bieżącą  sfinansowano  niżej  wymienione
roboty:

 elektryczne polegające na :
naprawie  i  konserwacji  bieżącej  instalacji  elektrycznej,  w  tym  wymianie  żarówek,
przeglądzie  i  naprawie  tablic  z  zabezpieczeniami  elektrycznymi  na  klatkach
schodowych i piwnicach, usuwaniu awarii w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Na
wniosek lokatora wymieniono instalację elektryczną z przewodów aluminiowych  na
miedziane  w  lokalu  mieszkalnym  przy  ul.  Batorego  3/3.  W  roku  2017  dokonano
wymiany zabezpieczenia elektrycznego w budynku ul. Rzeźnicza 24, wymiany zegara
sterującego  oświetleniem  w  budynku  przy  ul.  M.Konopnickiej  4.  W  roku  2017
wykonano również rozdzielenia instalacji elektrycznej celem wydzielania miejsca dla
założenia  licznika  energii  elektrycznej  dla  istniejącego  pomieszczenia  biurowego
Administracji Spółdzielni przy ul. Powstańców Styczniowych 15a.   

     
Łączny koszt robót elektrycznych                                   7 130,09 zł

 naprawa i konserwacja pokryć dachowych
            W roku 2017 nakłady na prace konserwacyjne dekarskie wyniosły 5 662,54 zł.

Jest to efekt zakończenia wymiany pokryć dachowych na wszystkich budynkach. W
ramach bieżących prac wykonano likwidację przecieków na dachach oraz na rynnach
i  rurach spustowych w budynkach Zamkowa 4,  10,  Kolejowa 13b-d,  Powstańców
Styczniowych  11,  13,  Batorego  1.  Z  prac  wymagających  większych  środków
finansowych  pozostało do  wykonania  położenie  nowego pokrycia  dachowego na
budynkach gospodarczych.

 naprawa i konserwacja instalacji co            5 598,25 zł  
W  ramach  prac  remontowych  przeprowadzono  wymianę  niesprawnych  zaworów
grzejnikowych (Batorego 3 i 5, Rzeźnicza 17 i 22, Zamkowa 4 i 10), a także likwidacje
zgłaszanych przez mieszkańców przypadków zapowietrzenia grzejników i drobnych
przecieków na rozdzielaczu lub wymian rur PP ( Kolejowa 15c i Rybacka 16a i 6a). Z
uwagi na korozję dokonano wymiany grzejnika żeliwnego na członowy aluminiowy
(budynek 23 Stycznia 21).

 naprawa instalacji wod-kan                      9 663,61 zł 
Koszt  związany  jest  z  pracami polegającymi  na wymianie  niesprawnych  zaworów
kulowych  na  pionach  wodnych,  śrubunków  wody,  zaworów  odcinających  w
mieszkaniach (Rzeźnicza 7, 12, 14, 17, Kościelna 7, Lipowa 2b, 2c, Zamkowa 8, 14,
20,  Batorego  1,  Kolejowa  13b),  wymiana  podejść  kanalizacyjnych  w  lokalach
mieszkalnych remontowanych przez użytkowników ( Rzeźnicza 9, 13, 15, 17, 20),
wymianie uszkodzonych pionów kanalizacyjnych, udrażnianiu sieci kanalizacyjnych,
usuwanie przecieków na instalacji wod-kan.

 naprawa instalacji gazowej                         1 453,81 zł
Na tą  pozycję  składają  głównie  prace  polegające  na  usuwaniu  przecieków gazu,
stwierdzonych w trakcie corocznego sprawdzania szczelności instalacji gazowej lub
zgłoszonych  przez  użytkowników  lokali  oraz  wymiana  zaworów  kulowych  przy
odbiornikach gazu. 

 naprawa urządzeń zabawowych oraz malowanie ławek             4 944,61 zł
Każdego roku remontowane są wszystkie ławki i urządzenia placów zabaw, w których
uszkodzenia stwierdzono w trakcie przeglądu wiosennego. W roku 2017 pomalowano
urządzenia zabawowe usytuowane przy budynkach: Powstańców Styczniowych 17-
23,  Kolejowa  13  b-d.  Odnowiono  również  poprzez  malowanie  ławki  przed



następującymi budynkami:  Kolejowa 13 b-d, Lipowa 2a-2d, Rzeźnicza 8-14, 16-24
oraz Rzeźnicza 7-17. Ponadto zostały pomalowane piaskownice przy następujących
budynkach: Batorego-Zamkowa, Kolejowa 15a-c, Lipowa 9a-11c, Rzeźnicza 16-24,
Rybacka 6a-6b, Rzeźnicza 2-4 i  23 Stycznia 11-15 i  17-23 (2szt.)  Na pozostałych
osiedlach malowane, naprawiane lub wymieniane były tylko elementy.

 koszty konserwacji ogólnej          69 179,74  zł

Większość  prac  konserwacyjnych  i  remontowych  wykonali  pracownicy  Spółdzielni.
Miesięczny koszt robót bieżących na poszczególnych budynkach wynosił od 0,14 zł/m2 do
0,86 zł/m2.  Średni miesięczny koszt na 1 m2 – 0,27 zł. Tym samym na prace remontowe
wykonywane  systemem  zleconym  z  odpisu  od  lokali  mieszkalnych  w  wys.  0,80  zł/m2

pozostaje 0,53 zł/m2.

W ramach funduszu remontowego realizowane są co roku remonty kapitalne,  zgodnie  z
planem rzeczowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
W roku 2017 na remonty kapitalne została przeznaczona kwota 103 632,65 zł.

   W  roku 2017 wykonano następujące remonty systemem zleconym:

1. Wymiana  stolarki  okiennej  na klatkach schodowych  wraz  z montażem parapetów
wewnętrznych z PCV, obróbką zaprawą tynkarską i uzupełnieniem malatury (okna
dwuskrzydłowe, białe, Uokna = 1,10 W/m2K):
a). budynek przy ul. Rzeźniczej 16-24 - szt.15      
b). budynek przy ul. Lipowej 9a-11c – szt.24.

Do przetargu ogłoszonego przez Zarząd Spółdzielni przystąpiło pięć firm: OKNO-
TECH Z.P.U. Stanisław Pilarek ze Słupska, SKLADOKIEN.PL Szymon Mieczkowski z 
Mirkowa, OKNO-PIAST Wołów Sp. z o.o. z Wołowa, PLASTBUD Sp. z o.o. z 
Kościana oraz PHU ASTERM Steinhoff Adam z Brzegu Dolnego. Najwyższą ocenę 
punktową uzyskała oferta firmy OKNO-TECH Z.P.U. Stanisław Pilarek ze Słupska, 
która określała najniższą cenę i okres gwarancyjny 60 – miesięczny. Koszt robót – 
41.364,00 zł brutto.

2. Docieplenie ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Rzeźniczej 16-24 w Żmigrodzie
(elewacja  zachodnia  klatki  schodowej  nr  18,  20,  22  i  elewacja  południowa  klatki
schodowej nr 16) oraz wymiana pasów krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej.
 
Na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym odpowiedziały dwie firmy tj. Firma 
Handlowo- Usługowa „JUREK” Andrzej Jurek ze Żmigrodu i Nowoczesne 
Technologie Budownictwa Paweł Sojka z Wrocławia. Do realizacji zadania została 
wybrana Firma Handlowo- Usługowa „JUREK” Andrzej Jurek ze Żmigrodu. O 
wyborze w/w firmy zadecydowała przyznana maksymalna ilość punktów 
stanowiących  sumę punktów z oceny ofertowej i okresu gwarancyjnego. Koszt 
docieplenia ścian zewnętrznych to 139.087,58 zł brutto.
W trakcie realizacji robót ustalono następujący zakres robót dodatkowych, które 
należy wykonać w ramach prac remontowych obejmujących docieplenie ścian 
zewnętrznych w budynku przy ul. Rzeźniczej 16-24 w Żmigrodzie:
- obróbki przy balkonach – wyprawa sufitów balkonowych,
- malowanie balustrad balkonowych farbą olejną.
Należność za roboty dodatkowe została ustalona na podstawie kosztorysu 
ofertowego sporządzonego zgodnie z bazą KNR oraz na podstawie czynników 
cenotwórczych zgodnie z kosztorysem ofertowym do umowy nr 8/2017 z dn. 
30.08.2017r. i wyniosła 13.468,05 zł brutto.



3. Zagospodarowanie terenu ciągu pieszo-jezdnego powiązanego z drogą gminną 14
KD-D, chodnika oraz terenów zielonych pomiędzy budynkami Rzeźnicza 8-14 i 16-24
w Żmigrodzie (dz. nr 69/3 i 69/5 AM-13).

Do przetargu nieograniczonego przystąpiły dwie firmy: Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Katarzyna Ćwik – Popadiuk z Wińska oraz Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Zalewski Marek ze Żmigródka. Najwyższą 
ocenę punktową uzyskała oferta firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – 
Usługowe Zalewski Marek, która określała najniższą cenę i okres gwarancyjny 36 – 
miesięczny. Koszt w/w robót – 46.494,00 zł brutto.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 – działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” 
możliwe będzie pozyskanie dotacji na realizację „Zagospodarowania terenu pomiędzy
budynkami Rzeźnicza 8-14 i 16-24 w Żmigrodzie”. 
Możliwe jest rozpoczęcie realizacji projektu na własne ryzyko przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie, pod warunkiem wysłania zapytania ofertowego do co 
najmniej trzech potencjalnych wykonawców oraz upublicznienia tego zapytania na 
stronie internetowej.

4. Wymiana wodomierzy  mieszkaniowych  zamontowanych w lokalach spółdzielczych
na  nowe  w  ilości  312  szt.  Do  przetargu  ogłoszonego  przez  Zarząd  Spółdzielni
przystąpiły cztery firmy: ISTA POLSKA Sp. z o.o. z Wrocławia, Z.U.H. „REM KĘPNO”
Sp. z o.o. z Łęki Opatowskiej, TERMABUD z Wrocławia i BMETERS POLSKA Sp. z
o.o. z Psar k/Wrocławia. Najwyższą ilość punktów uzyskała oferta firmy BMETERS
POLSKA  Sp.  z  o.o.,  która  określała  najniższą  cenę  i  okres  gwarancyjny  na
wodomierze 60 miesięcy i na prace montażowe również 60 miesięcy. Koszt robót –
16.915,39 zł brutto.

5. Remont i przebudowa części elewacji  (demontaż oświetlenia z luksferów i montaż
stolarki okiennej) budynku wielorodzinnego w Żmigrodzie przy ul. Zamkowej 14-20.

Na ogłoszenie  o przetargu nieograniczonym odpowiedziała  tylko Firma Handlowo-
Usługowa  „JUREK”  Jurek  Andrzej  ze  Żmigrodu.  Po  sprawdzeniu  dokumentów
potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  przetargu  i  ocenie  oferty  Firma
Handlowo-Usługowa „JUREK” Jurek Andrzej została wybrana do realizacji.
Okres na w/w zakres zadania – 36 miesięcy. Koszt robót – 39.943,81 zł brutto.

6. Wymiana stolarki okiennej w piwnicach w następujących budynkach:
 Batorego 1-5,
 Akacjowa 5-7 (dawniej 22 Lipca 5-7),
 Rzeźnicza 8-14,
 Rzeźnicza 7-17,
 Zamkowa 14-20,
 Rzeźnicza 16-24.

Do przetargu ogłoszonego przez Zarząd Spółdzielni przystąpiło sześć firm: „PETRO”
Firma Ogólnobudowlana Piotr Kozłowski z Osłowic, Ideal Okna Sp. z o.o. z Elbląga,
Krościeńska  Fabryka Okien  Plastbud  Sp.  z  o.o.  z  Kościana,  OKNO-TECH Z.P.U.
Stanisław Pilarek ze Słupska, PHU ASTERM Steinhoff Adam i PPHU „OKNOBRAM”
Grzegorz  Waszkiewicz.  Najwyższą  ocenę  punktową  uzyskała  oferta  firmy  OKNO-
TECH  Z.P.U.  Stanisław  Pilarek  ze  Słupska.  Oferent  przedstawił  najniższą  cenę  i
najdłuższy okres gwarancyjny tj. 120 – miesięcy. 
Koszt zadania – 27.943,00 zł brutto.



7. Utwardzenie terenu przy ul. Lipowej w Żmigrodzie na wysokości klatki schodowej 
9b-9c (działka nr 34/1, 32 AM-11).

Na  zapytanie  ofertowe  odpowiedziały  trzy  firmy  tj,  ROMEX  Usługi  Budowlano  –
Remontowe Zagospodarowanie terenów zielonych Roman Suseł ze Żmigrodu, Firma
Handlowo-Usługowa  „JUREK”  Andrzej  Jurek  ze  Żmigrodu  oraz  Firma  Usługi
Brukarsko – Kamieniarskie Janusz Szymankiewicz z Gatki k.Radziądza.
Do realizacji zadania została wybrana Firma Handlowo – Usługowa „JUREK” Andrzej
Jurek, ze względu na najniższą cenę oferty tj. 3.518,29 zł brutto. 

 Na wykonanie w/w inwestycji spisane zostało porozumienie nr 19 IRL.2017 z Gminą   
 Żmigród , w wyniku którego na potrzeby realizacji robót niezbędna była część działki
nr 32 AM-11 stanowiąca własność Gminy Żmigród.
Udział Gminy Żmigród na sfinansowanie zleconego zadania został ustalony zgodnie z
kosztorysem ofertowym na kwotę 1.679,70 zł. 
Wobec powyższego koszt poniesiony przez Spółdzielnię Mieszkaniową wyniósł wraz
kosztem opracowania projektu budowlano – wykonawczego (koszt projektu 300,00 zł
brutto) -  2.138,59 zł brutto.

8. Wymiana wyłazów dachowych w budynku Rzeźnicza 8-14 w Żmigrodzie – szt.2

W  wyniku  zapytania  ofertowego  na  dostawę  wyłazów  dachowych  do  Spółdzielni
wpłynęły cztery oferty z następujących firm: FWT Sp. z o.o. Sp.k. z Wrocławia, M-
Plast Wrocław, ELEX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Wrocławia oraz RB Sp. z
o.o. z Poznania. Po analizie w/w ofert na dostawcę wyłazów wybrano ofertę firmy RB
Sp. z o.o. Koszt zakupu wraz z dostawą wyniósł  3.318,54 zł brutto. Montażu w/w
wyłazów dokonali konserwatorzy Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zaplanowane prace remontowe zostały sfinansowane środkami z funduszu remontowego w
kwocie 371 043,33 zł. 
Miesięczny łączny koszt robót bieżących i wykonywanych systemem zleconym był najwyższy
w następujących budynkach:

 Zamkowa 14-20  4,94 zł/m2

 Rzeźnicza 16-24                               6,90 zł/m2

 Rzeźnicza 8-14                           1,40 zł/m2

Koszt  prac  remontowych  na  tych  budynkach  znacznie  przekroczył  opłaty  wnoszone  na
fundusz  remontowy  przez  mieszkańców  tych  budynków.  Na  pełne  sfinansowanie  prac
wykorzystano środki zgromadzone przez mieszkańców pozostałych budynków.

Najniższe koszty prac remontowych występowały na budynkach:
 Konopnickiej 4-8                               0,19 zł/m2

 Kościelna 5-7                                    0,27 zł/m2

 Lipowa 2a-2d                                    0,25 zł/m2

 Rybacka 16ab                                   0,26 zł/m2

 Rzeźnicza 6a-6b – Rybacka 2-4       0,25 zł/m2

 Zamkowa 2b                                     0,17 zł/m2.



Wielkość zgromadzonego w roku 2017 funduszu remontowego przez poszczególne budynki
oraz jego wykorzystanie na sfinansowanie remontów bieżących i  kapitalnych przedstawia
poniższa tabela:

Rozliczenie f. remontowego  za 2017 w rozbiciu na budynki -remonty

 

Budynki
razem

bieżące
śr.na
1 m

razem
prace

zlecone

śr. na
1 m

razem
koszty

remontów

śr. na
1 m

Przychody

różnica
wpłaty i
remonty
łączne

1. ul. Batorego  1-5 5 565,67 0,29 4 203,89 0,22 9 769,56 0,51 16 254,72 6 485,16

2. ul. Kolejowa 15abc 5 364,14 0,34 0,00 0,00 5 364,14 0,34 13 298,76 7 934,62

3. ul. Konopnickiej 4-8 3 246,83 0,19 0,00 0,00 3 246,83 0,19 14 649,24 11 402,41

4. ul. Kościelna 5-7 2 638,00 0,27 0,00 0,00 2 638,00 0,27 20 493,50 17 855,50

5. ul. 22 Lipca 5-7 2 170,55 0,23 2 225,59 0,24 4 396,14 0,47 7 892,76 3 496,62

6. ul. Lipowa 2a-2d 7 290,17 0,25 0,00 0,00 7 290,17 0,25 25 051,20 17 761,03

7. ul. Lipowa 9-11 7 734,24 0,19 24 421,90 0,60 32 156,14 0,79 35 889,55 3 733,41

8. ul. Rybacka 16ab 2 772,19 0,26 0,00 0,00 2 772,19 0,26 8 909,70 6 137,51

9. ul. Rzeźnicza
-Rybacka 6 019,55 0,25 0,00 0,00 6 019,55 0,25 20 865,12 14 845,57

10. ul. Rzeźnicza 7-17 9 276,41 0,25 13 847,60 0,37 23 124,01 0,61 31 979,04 8 855,03

11. ul. Rzeźnicza 8-14 7 577,49 0,25 34 579,56 1,15 42 157,05 1,40 13 548,60 -28 608,45

12. ul. Rzeźnicza 16-24 10 171,24 0,34 197 630,33 6,56 207 801,57 6,90 37 641,12 -170 160,45

13. ul.23 Stycznia 11-15 6 206,75 0,40 0,00 0,00 6 206,75 0,40 13 048,86 6 842,11

14. ul. 23 Stycznia 17-23 4 998,24 0,26 0,00 0,00 4 998,24 0,26 16 621,92 11 623,68

15. ul. Zamkowa 2b 1 011,87 0,17 0,00 0,00 1 011,87 0,17 5 188,74 4 176,87

16. ul. Zamkowa 4-12 7 117,31 0,33 0,00 0,00 7 117,31 0,33 18 115,20 10 997,89

17. ul. Zamkowa 14-20 3 540,88 0,29 57 375,65 4,66 60 916,53 4,94 14 342,70 -46 573,83

18. ul. Kolejowa13bcd 7 197,48 0,39 0,00 0,00 7 197,48 0,39 15 506,04 8 308,56

 Razem 105 210,85 0,29 334 284,52 13,80 434 183,56 18,75 329 296,77 -104 886,79



Rozliczenie przychodów i wydatków z tytułu wymiany ciepłomierzy i wodomierzy w rozbiciu
na budynki

 

Budynki
koszty wymiany
ciepłomierzy i
wodomierzy

Opłaty na
ciepłomierze i
wodomierze

różnica
wpłaty i
wydatki

1. ul. Batorego  1-5 1 125,87 468,00 -657,87

2. ul. Kolejowa 15abc 0,00 288,00 288,00

3. ul. Konopnickiej 4-8 1 301,18 1728,00 426,82

4. ul. Kościelna 5-7 517,97 202,00 -315,97

5. ul. 22 Lipca 5-7 854,79 180,00 -674,79

6. ul. Lipowa 2a-2d 2 496,68 720,00 -1776,68

7. ul. Lipowa 9-11 0,00 696,00 696,00

8. ul. Rybacka 16ab 867,46 192,00 -675,46

9. ul. Rzeźnicza
-Rybacka 0,00 2592,00 2592,00

10. ul. Rzeźnicza 7-17 2 351,41 576,00 -1775,41

11. ul. Rzeźnicza 8-14 110,38 960,00 849,62

12. ul. Rzeźnicza 16-24 2 429,50 914,00 -1515,50

13. ul.23 Stycznia 11-15 921,67 276,00 -645,67

14. ul. 23 Stycznia 17-23 1 030,10 384,00 -646,10

15. ul. Zamkowa 2b 531,94 180,00 -351,94

16. ul. Zamkowa 4-12 1 814,12 480,00 -1334,12

17. ul. Zamkowa 14-20 1 162,39 288,00 -874,39

18. ul. Kolejowa13bcd 0,00 336,00 336,00

 Razem 17 515,46 11 460,00 -6 055,46



GOSPODARKA   CIEPLNA 

Zasoby Spółdzielni zasilane były w energię cieplną wytwarzaną w 3 kotłowniach osiedlowych
i jednej przydomowej, opalanych gazem. 
Udział kosztów centralnego ogrzewania w całkowitych kosztach lokali mieszkalnych wynosił
w 2017 roku 24,55 % i spadł w stosunku do roku poprzedniego o 0,67 %.
Podstawą  do  sporządzenia  rozliczeń  kosztów  dostawy  ciepła  do  poszczególnych
nieruchomości oraz rozliczeń indywidualnych dla każdego użytkownika lokalu, jest zużycie
ciepła w GJ, zmierzone przez ciepłomierze zamontowane we wszystkich budynkach oraz
odczyty  podzielników  kosztów  ciepła  zainstalowanych  na  grzejnikach  i  indywidualnych
liczników ciepła, zamontowanych na wejściu instalacji co do lokalu. 
W  2017 roku rozliczany był sezon grzewczy obejmujący okres: od 01 lipca do 31 grudnia
2016r. i od 01 stycznia do 30 czerwca 2017r.
Ceny  zakupu  energii  cieplnej  określały  taryfy  dostawcy  ciepła,  Miejskiego  Zakładu
Gospodarki Komunalnej  w następującej wysokości:

 od 1.11.2015 do 30.06.2016  
            -  Stawka opłaty za ciepło                  - 69,34 zł/GJ, 

-  Stawka opłaty za moc zamówioną  - 8 269,20 zł/MW
 od 1.07.2016 do 30.06.2018  

            -  Stawka opłaty za ciepło                  - 68,39 zł/GJ, 
-  Stawka opłaty za moc zamówioną  - 8 673,85 zł/MW

Zmiana taryfy z dniem 1 lipca 2017 roku spowodowała wzrost opłaty za moc zamówioną o
4,89%  i spadek opłaty za ciepło o 1,37%.

Całkowity koszt zakupu energii cieplnej stanowił kwotę 650 518,83 zł  i był wyższy od kosztu
poniesionego w sezonie  2015-2016 o 8,58%. Z uwagi na to, że okres zimowy był wydłużony,
pobór ciepła w GJ był wyższy o 11,61% w stosunku do roku ubiegłego. Na poszczególnych
budynkach liczniki wskazały pobór energii wyższy o 19,43 % na budynku Rybacka 6a-6b/
Rzeźnicza 2-4, o 20,38 % na budynku Konopnickiej , o 19,09 % na budynku Batorego 1-5.
Spadek poboru energii cieplnej nastąpił tylko na budynku Rzeźnicza 7-17 o 0,60 %. Średni
wzrost poboru energii cieplnej wynosił 11,61 %. Podobnie kształtowały się koszty dostawy
ciepła do budynków. Tam gdzie pobór był wyższy, nastąpił także wzrost kosztu zakupu ciepła
od 15,51% do 4,35%.
Nadpłata  na całych zasobach wynosiła 129 627,58 zł. Z uwagi na różną wysokość opłat
zaliczkowych oraz niejednakowy pobór ciepła nadpłaty na budynkach były zróżnicowane i
mieściły się w granicach: 7,94 zł/m2 – 2,46 zł/m2.
Średni  miesięczny  koszt  ogrzania  1  m2 powierzchni  użytkowej  wyniósł  2,13  zł.
(na poszczególnych budynkach od 1,74 zł./m2 do 3,05 zł./m2) zaś średni roczny pobór GJ na
1m2 powierzchni -  0,290 GJ/m2 (na poszczególnych budynkach od 0,402 GJ/m2 do 0,218
GJ/m2). 

Analizę kosztów  ogrzewania  przedstawia poniższa tabela:



ANALIZA KOSZTÓW  OGRZEWANIA  W  SEZONIE  GRZEWCZYM  2016-2017

Adres Powierzchnia Koszt zakupu
ciepła

Ilość ciepła Miesięczny
koszt 1m2

Koszt 1 GJ Ilość GJ/m2 Spadek(+), wzrost(-)  w
stosunku do roku

ubiegłego w %

(m2 ) (zł) GJ (zł) (zł) GJ/m2 w  GJ w zł

Batorego 1-5 1 593,60 42 801,42 524 2,24 81,68 0,329 -19,09 -15,51
Kościelna 5-7 1 059,70 33 551,59 379 2,64 88,53 0,358 -11,14 -8,39
Akacjowa 5-7   834,50 20 351,77 239 2,03 85,15 0,286 -12,21 -9,60
Lipowa 9-11 3 510,10 110 199,12 1150 2,62 95,83 0,328 -14,20 -9,85
Rzeźnicza 7-17 3 135,20 65 596,36 825 1,74 79,51 0,263 0,60 2,24
Rzeźnicza 8-14 2 509,00 58 656,13 621 1,95 94,45 0,248 -11,09 -7,86
Rzeźnicza 16-24 2 526,50 65 888,21 714 2,17 92,28 0,283 -11,74 -8,47
Powst. Stycz. 11-15 1 351,70 30 516,28 370 1,88 82,48 0,274 -10,78 -8,69
Powst. Stycz. 17-23 1 629,60 36 293,33 434 1,86 83,63 0,266 -12,14 -9,66
Zamkowa 2b   569,70 20 819,42 229 3,05 90,91 0,402 -12,25 -8,97
Zamkowa 14-20 1 432,20 39 433,26 479 2,29 82,32 0,334 -5,51 -4,35
Zamkowa 4-12 1 776,00 45 527,86 543 2,14 83,85 0,306 -14,56 -11,55
Konopnickiej 4-8 1 436,20 30 493,71 313 1,77 97,74 0,218 -20,38 -13,68
Rybacka-Rzeźnicza 2 045,60 50 390,40 541 2,05 93,14 0,264 -19,43 -13,77

25 409,60 650 518,83 7361 2,13 88,37 0,290 -11,61 -8,58

Sezon 2016-2017 25 409,60 650 518,83 7 361 2,13 88,37 0,290
Sezon 2015-2016 25 409,60 599 109,88 6 595 1,96 90,84 0,260
Sezon 2014-2015 25 401,10 598 466,07 6 241 1,96 95,89 0,236
Sezon 2013-2014 25 384,10 600 991,59 6 291 1,97 95,53 0,248

Wzrost o 
8,58%

Wzrost o
11,61 %

Wzrost o
8,67 %

Spadek o
2,72 %

Wzrost o
11,15 %



DZIAŁALNOŚĆ  FINANSOWA

Wynik netto  za rok 2017 wyniósł 16 152,71 zł  z czego :

- nadwyżka przychodów nad kosztami na działalności pozostałej do 
wykorzystania w latach następnych              - 15 436,86 zł
 -  nadwyżka   przychodów nad  kosztami na działalności kulturalno – 

      wychowawczej                                                –     715,85  zł 
           

- podatek dochodowy od działalności opodatkowanej wyniósł 12 819,- zł.
 

Na  gospodarce zasobami mieszkaniowymi wystąpił niedobór w kwocie 5 
269,37 zł, która została sfinansowana z nadwyżki z roku 2016. 

Stan majątkowy Spółdzielni na dzień 31.12.2017 r. ujęty w bilansie, zamyka się kwotą 
18 716 977,18 zł.

Poszczególne grupy aktywów i pasywów przedstawia tabela w zł.

Składniki majątku i źródła finansowania B.O. B.Z.
wskaźnik
zmiany

%
1. AKTYWA  BILANSU

A. Aktywa trwałe 18 937 542,15 18 260 592,51 96,43
wartości niematerialne i prawne 0,00 41 901,90
rzeczowe aktywa trwałe 15 990 156,52 15 445 329,61 96,59
należności długoterminowe 2 947 385,63 2 773 361,00 94,10
B. Aktywa obrotowe 602 841,95 456 384,67 75,71
zapasy 4 466,38 3 170,56 70,99
należności krótkoterminowe 197 727,79 179 492,50 90,78
inwestycje  krótkoterminowe  (środki
pieniężne) 392 477,58

273 058,13
69,57

Krótkoterminowe   rozliczenia
międzyokresowe

8 170,20 663,48 8,12

AKTYWA  RAZEM 19 540 384,10 18 716 977,18 95,79
2. PASYWA  BILANSU

A. Kapitał (fundusz) własny 8 626 643,18 8 418 991,69 97,59
- kapitał (fundusz) podstawowy 8 626 643,18 8 387 438,65 97,23
- kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  środków nie mieszkaniowych 0,00 0,00 0,00

B.  Zobowiązania  i  rezerwy  na
zobowiązania

10 913 740,92 10 297 985,49 94,36

- zobowiązania długoterminowe 9 852 833,63 9 452 326,63 95,94
- zobowiązania krótkoterminowe 875 179,22 816 432,32 93,29
- fundusze specjalne 135 831,83 26 056,69 19,18
- rozliczenia międzyokresowe (przychody) 49 896,24 29 226,54 58,57
PASYWA  RAZEM 19 540384,10 18 716 977,18 95,79



Podstawowe   fundusze   i   ich  zmiany   w   2017 r.

Fundusz B.O. B.Z. Zmiana
1. Fundusz udziałowy 23 202,85 23 362,80 100,69
2. Fundusz zasobowy 3 940 690,92 4 109 232,12 104,28
3. Fundusz wkładów budowlan. 5 799 984,78 5 721 618,76 98,65
4. Fundusz wkładów mieszkan. 6 331 294,41 6 234 989,61 98,48

Fundusze   własne   na   dzień    31.12.2017r. 

Fundusz remontowy:
B.O.            (+)        4 014,63 -  (+)   127 130,33
zwiększenia ogółem 315 109,78 - 347 068,97
w tym:
- odpisy z lokali mieszkalnych 301 302,72 - 320 134,14

                i użytkowych
- pozostałe dochody                                     13 807,06 -   26 934,83
  w tym: opłaty za ciepłomierze     3 600,00 -     3 600,00

  opłaty za wodomierze     7.785,00 -      8 484,00    
  partycypacje, odszkodowania             2 384,06     -              14 850,83

zmniejszenia ogółem 191 994,08 -   457 010,83
w tym: 
- remonty i konserwacje bieżące               92 079,50      -    105 210,85
- dopłaty do okien                 1 359,00     -      1 176,00    
- remonty kapitalne   94 551,69  -    351 799,98
saldo na 31.12.2017r.             127 130,33  -              17 188,47   

Zadłużenie   z   tytułu   czynszów   i   kredytu

Jednostka Stan na
31.12.

Stan na
31.12.

Stan na
 31.12.

Treść miary 2014 2016 2017
1. Kwota zadłużenia zł. 152 939,01 145 631,64 148 777,81

z tego:
- lokale użytkowe zł. 14 113,43 14 479,44 24 155,32
- kredyty zł. 0,00 1 120,65 3 157,09
- lokale mieszkalne zł.  138 825,58   130 031,55 121 465,40

2. Wskaźnik zaległości % 5,26 5,10 4,82



Ilość zadłużonych lokali mieszkalnych na dzień 31.12.        2015     2016            2017  
OGÓŁEM             207       215         214       
w tym:
- za 1 miesiąc             154       165         157        
- za 1do 3 miesięcy               31        27            34     
- za 3 do 6 miesięcy                                                     9        12            12  
- za 6 do 12 miesięcy                                                   8          7              6

            - powyżej 12 miesięcy                 5          4              5           

Należności z tytułu opłat za mieszkania i lokale użytkowe na dzień 31.12.2017 wynosiły 
148 777,81 zł z czego należności do 6 m-cy  87 107,48 zł od 6-12 m-cy 26 485,96 zł  
powyżej roku 35 184,37 zł.  Od należności płaconych po terminie naliczone zostały odsetki w
wysokości 5 865,49 zł. 
W  zakresie  windykacji  należności  Zarząd  Spółdzielni  podejmował  różne  działania
dyscyplinujące członków do bieżącego wnoszenia opłat. I tak poza wezwaniem do zapłaty
oraz pobieraniem odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat, skierował do sądu 1 sprawę o
zasądzenie należności. 
Komornik egzekwował należności w dwóch sprawach. 
Zawarto 1 ugodę na spłatę zadłużenia w ratach.

Na dzień 31.12.2017 r.  na kontach bankowych zgromadzone były środki finansowe  
w kwocie 242 951,16 zł.

Zobowiązania  wobec dostawców usług oraz instytucji budżetowych w ciągu roku  
regulowane były terminowo, a wykazane na dzień 31.12. 17 w kwocie  151 207,85  zł 
dotyczą   dostaw i usług dokonanych  w miesiącu grudniu oraz opłat  z terminem płatności 
styczeń 2018.

Rok 2017 był kolejnym rokiem w którym nastąpiły spłaty kredytów mieszkaniowych, 
co wpłynęło na obniżenie stanu zadłużeń długoterminowych o kwotę 490 707,- zł.
 Nowych kredytów nie zaciągano. 

Sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez Biegłego Rewidenta Panią Zofię 
Kardysz reprezentującą firmę Zespół Biegłych Rewidentów „Fiskar” Sp.  z o. o. z siedzibą we
Wrocławiu,  a jego wyniki przedstawiono w Protokole  z badania przedłożonego Radzie 
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie  w dniu  10.05.2017 r.  

Przedmiotem badania było sprawdzenie :
- prawidłowości rozliczenia wyników za rok 2017 
- prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych
- wywiązywania się   z  obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych

W wyniku badania Biegła Księgowa  nie stwierdziła naruszenia prawa, ani zagrożeń
uniemożliwiających kontynuowanie działalności w roku 2018.



SPRAWY  CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Na dzień 01 stycznia 2017r. w sp-ni zarejestrowanych było 8 członków oczekujących na
nowe mieszkania.  Liczba ta w ciągu roku 2017 się nie zmieniała. 
Członkowie oczekujący zaspakajający potrzeby mieszkaniowe w spółdzielni, jak i poza nią
mają możliwość  otrzymania premii  gwarancyjnej  pochodzącej  z  likwidacji  mieszkaniowej
książeczki  oszczędnościowej,  naliczanej  i  wypłacanej  przez  Banki  na  podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.11.1995r.  o pomocy państwa w spłacie niektórych
kredytów  mieszkaniowych,  udzielaniu  premii  gwarancyjnych  oraz  refundacji  bankom
wypłaconych premii gwarancyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 763).

Ogólna liczba członków na dzień 01 stycznia 2017r.  wynosiła 539 osób.
W związku ze zmianą art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w dniu
09.09.2017r.  członkostwo w spółdzielni  z  mocy ustawy nabyli  współmałżonkowie,  którym
przysługuje  prawo  do  mieszkania  lokatorskiego,  oraz  osoby  którym  przysługuje
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a które nie przystąpiły do spółdzielni z chwilą
nabycia tego prawa, z także   małżonkowie i współmałżonkowie, którym wspólnie przysługuje
prawo  do  mieszkania  własnościowego.  Przyjęci  członkowie  nie  wpłacali  wpisowego  ani
udziałów.
Na dzień 31 grudnia 2017r. ogólna liczba członków wynosiła 745 osób.

Spółdzielnia w swoich zasobach posiada 572 lokale mieszkalne z czego 167 lokatorskich,
188 własnościowych, 197  lokali stanowiło odrębną własność, w tym 8 przekształconych  w
roku 2017.
Poza  mieszkaniami  o  statusie  lokatorskiego  i  własnościowego  prawa   do  lokalu  bądź
mieszkań z wyodrębnioną własnością, Spółdzielnia wynajmuje 19 mieszkań zrealizowanych
ze  środków  Krajowego  Funduszu  Mieszkaniowego  osobom  skierowanym  przez  Urząd
Miejski  zgodnie z zawartymi umowami o partycypację w kosztach budowy mieszkań przy ul.
Konopnickiej,  ul.  Rybackiej,  ul.  Rzeźniczej  i  ul.  Kolejowej.  Jedna  osoba,  wykluczona  ze
spółdzielni  w  związku  z  zaległościami  czynszowymi,  zajmuje  mieszkanie  bez  tytułu
prawnego.

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p Wyszczególnienie
Stan na

01.01.2017r.
Stan na

31.12.2017r.
1. Liczba członków ogółem 539 745

w tym: 
           oczekujących 8 8

2. Liczba mieszkań w eksploatacji 572 572
w tym:  lokatorskie 170 167
            własnościowe 192 188
            wyodrębniona własność 189 197
            najem 19 19
            bez tytułu prawnego 2 1

3. Liczba garaży 85 85
4. Liczba lokali użytkowych 15 15

            wynajmowane 11 11

            wyodrębniona własność 1 1
            wykorzystywane na cele spółdzielcze 3 3



DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNO-OŚWIATOWA

       W oparciu o plan pracy uzgodniony z Komisją  Społeczno  – Wychowawczą  
przeprowadzono następujące działalności:

       Podczas wakacji  Spółdzielnia Mieszkaniowa przeprowadziła cykl spotkań pod hasłem
„Wakacje w mieście 2017 ” zorganizowanych przez pracownika  spółdzielni Panią Joannę
Jakubczyk  ,komisję  społeczno-wychowawczą  ,  działającą  przy  tutejszej  spółdzielni  ,  w
składzie:
 - p. Alina Michalak                    - przewodnicząca komisji
 - p. Wacława Ewa Misiewicz    - zastępca przewodniczącego
 - p. Halina Kuczkowska            - sekretarz
oraz  przy  współpracy  przedstawiciela  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomani.
Nad  stroną  muzyczną  letnich  imprez  czuwał  pan  Jan  Cyraniak  –  pracownik  Zespołu
Placówek Kultury w Żmigrodzie.

   W akcji „ Wakacje w mieście 2017 ” udział wzięły wszystkie dzieci, które przybyły na
zorganizowane imprezy. Zaproszenie do wzięcia udziału w zabawie skierowane było głównie
do osób mieszkających w okolicach placu zabaw, na którym program  był realizowany .W
ramach imprez osoby odpowiedzialne za ich organizację przygotowały dla dzieci szereg gier,
zabaw i  konkurencji  sprawnościowych,  w  których  stopień  trudności  dostosowany  był  do
wieku.  Dodatkowo  na  każdym  osiedlu  przeprowadzono  konkursy  rysunkowe.  Na
organizowanej zabawie odbywały się  również  konkurencje taneczne w różnych grupach
wiekowych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się  konkurs rowerowy, oraz skoki w
workach , chętnie brały w nim udział nie tylko dzieci starsze, ale także i maluszki, którym
pomagały mamy. Każda konkurencja kończyła się nagrodami w postaci słodyczy. 

W całym cyklu imprez odbyło się także  spotkanie z miejscową Policją, na których
przeprowadzono konkurencje sprawnościowe takie jak : wyścigi rowerowe , kozłowanie piłką,
wyścig  w  workach  itp.  Nagrodą  w  tych  konkurencjach  były  słodycze  oraz  zdjęcie  z
funkcjonariuszem  policji.  Dużym  zainteresowaniem  dzieci  cieszył  się  samochód  którym
przyjechała  policja  ,  większość  dzieci  chciało  posiedzieć  lub  zrobić  sobie  zdjęcie  w
samochodzie policyjnym. Akcja letnia zakończyła się  wspólną zabawą przy muzyce. 

 Z  budżetu  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i
Przeciwdziałaniu Narkomani działającej przy Urzędzie  Miejskim w Żmigrodzie wydano na
zakup słodyczy kwotę -  500.00 zł.

I . Rozliczenie finansowe posiadanych środków na fundusz społeczno – wychowawczy
        Środki zgromadzone w roku 2017:

1.    Odpisy z lokali                                                                    1 392,90 zł
            w tym:

- lokale mieszkalne                                        737,82 zł
- lokale użytkowe                                        655,08 zł

2 .   Opłata za wynajęcie świetlicy                                                            70,00 zł

                                                             Razem:     1 462,90  zł

II.  Wydatki na działalność społeczno - wychowawczą wyniosły w roku 2017
                                                                                                                            1.121.05 zł



 
Z tego :
- koszty sfinansowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową                                      621,05 zł

- koszty z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  i Przeciwdziałaniu Narkomani 500,00 zł

Wynik brutto za rok 2017                              841,85 zł

Podatek dochodowy                         126,00 zł 

Wynik netto              715,85 zł

Środki z lat ubiegłych           6 911,19 zł

Stan funduszu na 31 grudnia 2017r. do wykorzystania w latach następnych      7 627,04 zł     
  
                                                                                 



ZATRUDNIENIE  

OGÓŁEM PLAN     WYKONANIE

Wg działalności 15,8 15,9

1. Zarząd 6 6

2. GZM 9,8 9,9

w tym:

- administrator 1 1

- dozorcy 5,8 5,9

- konserwatorzy 3 3


