
INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ W  ŻMIGRODZIE

Zarząd   Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Żmigrodzie   informuje,  że  w
związku z wejściem w życie z dniem 01 kwietnia 2020r ustawy o zmianie
ustawy  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz  wywołanych  nimi   sytuacji  kryzysowych  oraz  niektórych  innych
ustaw (zwanej specustawą antykryzysową, Dz. U. z 2020r., poz. 568),
zgodnie z art. 90 i art. 91 zmieniającej ustawy – na dzień dzisiejszy nie
został ustalony termin Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie  z  powołanymi  przepisami,  termin  Walnego  Zgromadzenia
zostanie  ustalony  w  przeciągu  6  tygodni  od  dnia  odwołania  stanu
epidemii. 

Przygotowując się do zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia, organy
Spółdzielni przyjęły następujące sprawozdania:

- sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020

- sprawozdanie Rady Nadzorcze z działalności za rok 2020

- sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Treść sprawozdań przedstawiamy poniżej.



S P R A W O Z D A N I E      Z A R Z Ą D U

Z    D Z I A Ł A L N O Ś C I

Z A     2020 r.

czerwiec 2021r.



Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej  w Żmigrodzie  realizując  obowiązek wynikający  z  §  58
ust.2  pkt.10  statutu  przedstawia  doroczną  informację  sprawozdawczą  z  działalności
Spółdzielni w roku 2020.

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 § 58 statutu oraz uchwalonym przez
Radę Nadzorczą w dniu 07 marca 2019 r. regulaminie, należy:
  1) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczt członków właścicieli lokali
      wyodrębnionych, na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia do Spółdzielni
  2) podejmowanie uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali
      w poszczególnych nieruchomościach
  3) zawieranie umów o budowę lokali
  4) zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
  5) zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  6) zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu,
  7) zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych,
  8) zawieranie umów o sprawowanie zarządu,
  9) wynajmowanie lokali użytkowych,
10) sporządzanie projektów planów gospodarczych, w tym ustalanie wysokości opłat
     czynszowych oraz programów działalności społeczno-wychowawczej,
11) prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywanie
      związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
12) zawieranie umów, których wartość przekracza kwotę 5.000,- zł.
13) nabycie lub zbycie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone
      w statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,
14) powołanie komisji:

 - inwentaryzacyjnych
 - przetargowych
- odbioru robót o ile ich wartość przekracza 80.000 euro
- i innych,

15) odpisywanie w koszty strat, których wartość przekracza 100,- zł.
16) ustosunkowanie się do zaleceń polustracyjnych,
17) zabezpieczenia majątku Spółdzielni,
18) sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich
do
      zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
19) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
20) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
21) udzielanie pełnomocnictw,
22) 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 2020 Zarząd pracował w składzie:

do dnia 30 czerwca 
prezes - pracownik etatowy - Marek Podgórski

oraz działacze społeczni
za-ca prezesa - Grzegorz Chudy
członek - Zenon Ciesielski.

od 20 sierpnia
prezes - pracownik etatowy - Marek Podgórski
oraz działacze społeczni
za-ca prezesa – Tomasz Świdrak
członek - Zenon Ciesielski.

W oparciu o przyjęty w dniu 05.12.2019r. plan pracy i harmonogram posiedzeń w minionym
roku Zarząd obradował na 26 protokołowanych posiedzeniach, podczas których podjęto 35
uchwał.
Tematami  zebrań  Zarządu  były  zagadnienia  związane  z  gospodarką  zasobami
mieszkaniowymi,  opracowaniem  planów  gospodarczo-finansowych  oraz  sprawozdań,
sprawy członkowsko-mieszkaniowe, działalność samorządowa i społeczno - wychowawcza.



INFORMACJA   Z   GOSPODARKI    ZASOBAMI   MIESZKANIOWYMI

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

1. Wielkość zasobów spółdzielczych.

W  roku  2020  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 2020 o 9 lokali mieszkalnych oraz związane z nimi grunty.

Stan na 01 stycznia 2020:
 Lokale mieszkalne 345 szt. o łącznej powierzchni użytkowej      17 971,10 m2,
 prawo współwłasności do 18 działek o powierzchni                    17 706,72 m2,,
 prawo współużytkowania wieczystego do 23 działek o pow.       25 890,72 m2

Stan na 31 grudnia 2020:
 Lokale mieszkalne 336 szt. o łącznej powierzchni użytkowej       17 474,80 m2,
 prawo współwłasności do 18 działek o powierzchni                     17 706,72 m2,,
 prawo współużytkowania wieczystego do 23 działek o pow.        25 720,49 m2

Ponadto Spółdzielnia zarządzała pozostałym mieniem, na który składały się:
● lokale mieszkalne z wyodrębnioną własnością – 236 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 (40 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  (podatek  od  nieruchomości) na  poszczególnych
nieruchomościach  kształtowały  się  od  0,0164  zł/m2 miesięcznie  do  0,1384 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  1  budynek
obciążany był tą opłatą (budynek Lipowa 2a-2d do listopada 2020r.).

 

Koszty eksploatacji części wspólnych wynosiły 2,0520 zł/m2. Koszty związane z zużyciem
energii elektrycznej  na poszczególnych nieruchomościach kształtowały się od 0,0314 zł/m2

do 0,1107 zł/m2.

Koszt  utrzymania  i  eksploatacji  mienia rozliczany  na  1m2 powierzchni  użytkowej
wszystkich budynków wyniósł 0,2669 zł/m2.

Odpis na fundusz remontowy  wynosił 1,00 zł/m2 .
Koszty działalności gospodarki zasobami mieszkalnymi wynosiły 1 271 650,63 zł.

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



KOSZTY EKSPLOATACYJNE LOKALI MIESZKALNYCH 2019r.

L.
p

Budynek Powierzchnia
użytkowa

Podatek od nieruchomości Energia elektryczna Koszty ekspl.części wspólnych

Ogółem 1m2/miesiąc Ogółem 1m2/miesiąc Ogółem 1m2/miesiąc

1 Batorego 1-5 1 593,60 1 974,75 0,1033 715,49 0,0374 39 241,55 2,0520
2 Kolejowa 15ABC 1 303,80 1 596,50 0,1020 962,76 0,0615 32 105,38 2,0520
3 Konopnickiej 4-8 1 436,20 1 586,10 0,0920 1 158,24 0,0672 35 365,66 2,0520
4 Kościelna 5-7 818,10 887,36 0,0904 385,12 0,0392 20 145,27 2,0520
5 Akacjowa 5-7 773,80 313,23 0,0337 470,64 0,0507 19 054,41 2,0520
6 Lipowa 2A-2D 2 456,00 1 747,74 0,0593 1 282,54 0,0435 60 477,68 2,0520
7 Lipowa 9A-11C 3 384,70 2 804,64 0,0695 1 977,30 0,0487 83 346,42 2,0520
8 Rybacka 16A-16B 873,50 930,88 0,0888 1 042,72 0,0995 21 509,47 2,0520
9 Rybacka 6A-6B, Rzeźnicza 2-4 2 045,60 2 424,21 0,0988 2 535,03 0,1033 50 371,80 2,0520

10 Rzeźnicza 7-17 3 135,20 2 067,94 0,0549 1 751,20 0,0465 77 202,62 2,0520
11 Rzeźnicza 8-14 2 509,00 714,57 0,0237 945,54 0,0314 61 782,78 2,0520
12 Rzeźnicza 16-24 2 509,60 493,28 0,0164 1 373,63 0,0456 61 797,56 2,0520
13 Powstańców St. 11-15 1 279,30 845,96 0,0551 681,75 0,0444 31 502,07 2,0520
14 Powstańców St. 17-23 1 629,60 666,22 0,0341 1 256,40 0,0642 40 128,03 2,0520
15 Zamkowa 2B 508,70 169,58 0,0278 346,90 0,0568 12 526,47 2,0520
16 Zamkowa 4-12 1 776,00 1 617,46 0,0758 1 715,63 0,0805 43 733,05 2,0520
17 Zamkowa 14-20 1 026,90 1 001,67 0,0812 562,21 0,0456 25 286,86 2,0520
18 Kolejowa 13BCD 1 520,20 2 525,76 0,1384 2 019,57 0,1107 37 434,11 2,0520

Razem 30 579,80 17 971,50 0,0489 21 182,67 0,0577 753 011,15 2,0520

                                                            
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 wynosiła na pokrycie:
 
  ● kosztów eksploatacji lokali 

 Opłata na podatek od nieruchomości    do 30.06.2020r. od 01.07.2020r.
                    
1.     ul. S.Batorego 1-5                 zł/m2   0,1256 zł/m2  0,1285
2.     ul. Kościelna 5-7                    zł/m2   0,1075 zł/m2  0,1100
3.     ul. Akacjowa 5-7                      zł/m2   0,1019 zł/m2  0,1040
4.     ul. Lipowa 2a-2d                    zł/m2   0,1004 zł/m2  0,1028
5.     ul. Lipowa 9-11                      zł/m2   0,1058 zł/m2  0,1084
6.     ul. Rzeźnicza 7-17                 zł/m2   0,1140 zł/m2  0,1188

7.     ul. Rzeźnicza 8-14                 zł/m2   0,1146 zł/m2  0,1108



8.     ul. Rzeźnicza 16-24                zł/m2   0,1067 zł/m2  0,1092
9.     ul. Powst. Styczniowych 11-15  zł/m2   0,1132 zł/m2  0,1159
10.   ul. Powst. Styczniowych 17-23  zł/m2   0,1168 zł/m2  0,1196
11.   ul. Zamkowa 2b                     zł/m2   0,0884 zł/m2  0,0904
12.   ul. Zamkowa 14-20                zł/m2   0,1020 zł/m2  0,1045
13.   ul. Zamkowa 4-12                 zł/m2   0,1052 zł/m2  0,1076
14.   ul. M.Konopnickiej 4-8          zł/m2   0,0942 zł/m2  0,0967
15.   ul. Rybacka- Rzeźnicza        zł/m2   0,1143 zł/m2  0,1171
16.   ul. Rybacka 16a-b                 zł/m2   0,0997 zł/m2  0,1021
17    ul. Kolejowa 15abc                zł/m2   0,1231 zł/m2  0,1259
18    ul. Kolejowa 13bcd                zł/m2   0,1422 zł/m2  0,1454
 
        Opłaty za wieczyste użytkowanie do 30.11.2020r.
        
1.     ul. Lipowa 2a-2d     zł/m2   0,0045
 

·        kosztów wspólnych eksploatacji
    

    dla członków posiadających spółdzielcze prawo do lokali i
            właścicieli lokali: 
                                                             do 30 czerwca 2020r. - 1,8819zł/m2/m-c
                                                             od 1 lipca 2020r.         - 2,2232zł/m2/m-c

                 
·        dla nieczłonków posiadających spółdzielcze prawo do lokali i

 właścicieli lokali oraz osób bez tytułu prawnego:
od 01.01.2020 do 30 czerwca 2020r. -  2,1219 zł/m2/m-c

       od 1 lipca 2020r. -   2,3832 zł/m2/m-c
                                                                           

Na pokrycie kosztów zebrano przychody:
- opłaty eksploatacyjne lokali                24 046,86 zł
- opłaty za części wspólne                           754 511,08 zł
- opłaty za mienie 97 935,00 zł
- opłaty za pomieszczenia dodatkowe 10 041,48 zł
  
 łącznie           886 534,42 zł         
 

        Obowiązujące w roku 2020 stawki opłat za eksploatację oraz opłaty za media pokryły
w całości poniesione koszty i wynik zamknął się nadwyżką w wysokości 18 355,82 zł, która
została przeznaczona do wykorzystania w roku następnym.

4. Koszt dostawy wody i odprowadzenie ścieków.
 
W roku 2020 ogólny pobór wody na cele administracyjne przez wszystkich użytkowników
lokali wyniósł 48.505,00 m3 i był niższy o 960,00 m3 w stosunku do roku 2019. 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  2184,20  m3 wody,  co  stanowi  4,50  %  ilości  wody  zarejestrowanej  przez
wodomierze  główne.  W  porównaniu  do  roku  2019  różnica  zmalała  o  1113,0  m3.
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  grudniu  2020  roku  po  raz  pierwszy  został  dokonany  odczyt  wszystkich  wodomierzy
mieszkaniowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej drogą radiową. 
W roku 2020 w czterech budynkach tj. Rybacka 6B, Zamkowa 2B, Kościelna 5-7 i Lipowa
2A-2B wskazania wodomierzy głównych i  mieszkaniowych pokrywały się. Na pozostałych
budynkach różnica ta  stanowiła od 0,35 % do 14,07 %.
Różnice  między  wskazaniami  wodomierzy  głównych  i  indywidualnych  w  roku  2020
przedstawia poniższa tabela:

Analiza zużycia wody w 2020r.

l.p Budynek Pobór
% 

różnica
Różnica 

w m
Wartość

Różnica w
wys. do 5%

Wartość
Koszty
Spółdz.

1. Batorego 1-5 2880 7,09 204,2 3 254,95 143,9 2 293,77 961,18

2. Rzeźnicza 7-11 1990 8,44 168 2 677,92 99,5 1 586,03 1091,89

3. Rzeźnicza 13-17 2065 1,55 32 510,08 32 510,08 0,00

4. Zamkowa 4-12 2830 5,37 152 2 422,88 141,5 2 255,51 167,37

5. Zamkowa 14-20 2135 4,92 105 1 673,70 99,25 1 582,05 91,66

6. 23 Stycznia 17-19 1440 9,93 143 2 279,42 72 1 147,68 1131,74

7. 23 Stycznia 21-23 1685 6,17 104 1 657,76 84,25 1 342,95 314,82

8. 23 Stycznia 11-15 2150 8,56 184 2 932,96 106,75 1 701,60 1231,37

9. Rzeźnicza 2 1985 0,81 16 255,04 16 255,04 0,00

10. Rybacka 6b 1525 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

11. Konopnickiej 4-8 2840 8,63 245 3 905,30 142 2 263,48 1641,82

12. Rybacka 16a-16b 2075 14,07 292 4 654,48 103,75 1 653,78 3000,71

13. Kolejowa 15 a-b-c 2850 0,35 10 159,40 10 159,40 0,00

14. Zamkowa 2b 675 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

15. Kolejowa  13 b-c-d 2792 5,16 144 2 295,36 139,6 2 225,22 70,14

16. Rzeźnicza 8-14 2878 2,22 64 1 020,16 64 1 020,16 0,00

17. Kościelna 5-7 1325 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

18. Lipowa 2a-2b 1535 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

19. Lipowa 2c-2d 1140 0,35 4 63,76 4 63,76 0,00

20. Rzeźnicza 16-24 3535 7,02 248 3 953,12 176,6 2 815,00 1138,12

21. Lipowa 94-9b 2375 1,89 45 717,30 45 717,30 0,00

22. Lipowa 11a-11c 2775 0,47 13 207,22 13 207,22 0,00

23. Akacjowa 5-7 1025 1,07 11 175,34 11 175,34 0,00

Razem 48505 4,50 2184,2 34816,15 1504,1 23 975,35 10 840,79 

Rok 2019 49465 6,67 3297,20 41478,78 1854,50 23327,73 15697,95
Rok 2018 50612 7,74 3918,21 47802,16 1 804,03 22009,17 25793,00
Rok 2017 50611 7,10 3595,20 42603,12 2 068,75 24514,69 19427,48



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

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 2019 wynosił:
- ilość osób zamieszkałych ujęta w deklaracjach    1214
- ilość osób segregujących odpady                         1211
- ilość osób wnosząca opłaty za śmieci nieposegregowane                 3
Do grudnia 2020 ilość osób zgłoszonych w deklaracjach zmalała o 50 osób i wynosiła 1164.
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  koło  kontenerów  na  śmieci.  Wystawa  dużych  gabarytów
odbywa się cztery razy w roku w terminach określonych przez firmę obsługującą w/w wywóz.
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 258 030 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 niższy od roku poprzedniego. W 2019 roku roczny pobór energii elektrycznej wyniósł
40 134 kWh, zaś w 2020 roku 36 620 kWh.
W  roku  2019  łączne  koszty  zakupu  energii  elektrycznej  na  potrzeby  budynków  oraz
oświetlenia terenu przy budynkach wynosiły  16 902,01 zł,  zaś w roku 2020 wyniosły  17
516,57 zł. Zużycie energii w porównaniu do roku poprzedniego było niższe o 8,75 %.
Analizę poboru energii elektrycznej przez poszczególne nieruchomości przedstawia poniższa
tabela:                  



ANALIZA

ZUŻYCIA  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ   W  2020 ROKU

ADRES 2019  ROK
15.12.2018-15.12.2019 

2020 ROK
15.12.2019 –  15.12.2020

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 3.715 80x12 76,52 3.598 80x12
+6,60

73,09 -3,15

Kolejowa 15 abc 1.964 80x12 27,87 1.880 80x12 25,55 -4,28
Konopnickiej 4-6-8 1.787 49,64 1.612 44,77 -9,80
Rybacka 6b 890 74,16 815 67,91 -8,43
Rybacka 6a 902 75,17 732 61 -18,85
Rzeźnicza 4 904 75,33 790 65,83 -12,61
Rzeźnicza 2 872 72,67 820 68,33 -5,96
Lipowa 9b 1.460 40,55 1.771 49,19 21,30
Lipowa 11b 1.007 27,97 880 24,44 -12,61
Lipowa 2a 1.119 46,62 1.138 47,41 1,70
Lipowa 2c 496 20,66 488 20,33 -1,61
Rybacka 16ab 1.529 22x12 52,71 1.575 22x12 54,62 3,01
Akacjowa 5-7 1.675 461+202 42,17 1.382 297+672 17,20 17,49
Kościelna 5-7 195 8,12 294 12,25 50,76
Rzeźnicza 15 915 25,42 722 20,05 -21,11
Zamkowa 2b 215 17,91 251 20,91 16,74
Rzeźnicza 10 687 19,08 619 17,19 -9,90
Rzeźnicza 14 392 32,66 311 25,91 -20,66
Rzeźnicza 16-24 
oświetlenie terenu

2.419 201,58 2.155 179,58 10,91

Rzeźnicza 22 1.457 4,47 1.231 34,19 -15,51
Rzeźnicza 16 671 27,96 419 17,45 -37,55
Rzeźnicza 9 1.760 48,05 1.548 43,00 -12,04
Zamkowa 12 1.971 70x12 31,42 592 70z12 24,11 -13,34
Zamkowa 4 1.481 70x12 26,70 1.613 70z12 32,20 8,91
Zamkowa biuro 2.848 237,33 2.360 196,66 -17,13
Batorego 1-5 1.105 30,69 876 24,33 -20,72
Powst. Stycz. 21-23 848 35,33 762 31,75 -10,14
Powst. Stycz. 17-19 534 22,25 682 28,41 27,71
Powst. Stycz.11-15 910 25,27 815 22,63 -10,43
Powst. Stycz. - 
biuro

1.440 120,00 1401 116,75 -2,71

Zamkowa 16 304 12,67 155 6,45 -49,01
Zamkowa 18 1.143 12.62 116 4,83 -,090
Zamkowa 18 - plac 
zabaw

151 75,50 635 52,92 3,20

Oświetlenie garaży
Rzeźnicza 1 lampy

398 33,17 466 38,83 17,08

40.134 36.620 -8,75



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.
 dostawa  wody  –  cena  wody  wzrosła  od  01.06.2020  r.  na  podstawie  decyzji  nr

WR.RET.070.86.2018.MK  z  dnia  26.04.2018  r.  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu
Gospodarki  Wodnej  we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w
sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  na  terenie  Gminy
Żmigród do wysokości 4,38 zł/m3.

 odbiór  ścieków -  w roku 2020 cena za odbiór  ścieków została ustalona na podstawie
Uchwały nr 0007.XVI.220.2020 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 23 kwietnia 2020 r.
uchylającej  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  dopłaty  dla  odbiorców usług  z  zakresu
zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu. Cena od 01.06.2020r. po
uchyleniu w/w uchwały wynosiła 13,82 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 2020 na potrzeby remontowe zebrano kwotę 420 098,62 zł, na którą składały się:
1. odpisy z lokali mieszkalnych                              366 957,60
2. odpisy z lokali użytkowych                                     9 811,20
3. odszkodowania                                                             0,00
4. opłaty za ciepłomierze                                            4 320,00
5. opłaty za wodomierze                                           18 921,60
6. odsetki od kredytu na „zagospod. terenu ”             -7 661,36
7. nadwyżka z roku 2019                                           27 749,58

Z funduszu remontowego przeznaczono na prace konserwacyjne i remonty bieżące kwotę
132 437,26 zł, w tym na:
- konserwację bieżącą     130 378,78
- dopłatę do wymiany stolarki okiennej                                            130,20
   w budynkach:   

● M.Konopnickiej 4-8                                1 mieszkanie.
- dopłatę do montażu wkładów kominowych                                 1 928,28
   w budynkach:   

● Lipowa 2A-2B                                         2 mieszkania.  

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 2020 zarejestrowano łącznie 504 zgłoszenia, w tym dotyczących prac:
- elektrycznych 189
- instalacji wodno - kanalizacyjnych               46             
- instalacji gazowych                           10              
- instalacji centralnego ogrzewania      41             
- dekarskich   24             
- pozostałych                         194          

W  trakcie  obowiązkowych  kontroli  wynikających  z  prawa  budowlanego  sprawdzono
szczelność  instalacji  gazowej we wszystkich 572 lokalach mieszkalnych.  



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  wykonano  wymianę  instalacji  elektrycznej  z  przewodów
aluminiowych  na  miedziane  w  lokalu  mieszkalnym  przy  ul.  Lipowej  2C/1  w
Żmigrodzie. W roku 2019 zamontowano również podlicznik energii elektrycznej wraz
z zabezpieczeniem w warsztacie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Akacjowej.

     
Łączny koszt robót elektrycznych                                                         11 631,27 zł 

 naprawa i konserwacja pokryć dachowych
            W roku 2020 nakłady na prace konserwacyjne dekarskie wyniosły 4 968,74 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 Batorego 1/10, Rzeźnicza 10/8, 14/10, 8/6, 11/6,
11/8, 15/8, 22/7, Lipowa 9a-c, Akacjowa 7/6, 5-7 remont kominów, Zamkowa 18-20
(lokale usługowe – mały daszek).

 naprawa i konserwacja instalacji co                            8 747,87 zł  

W  ramach  prac  remontowych  przeprowadzono  wymianę  niesprawnych  zaworów
grzejnikowych (Rzeźnicza 20/4,  2/4,  8/2,  15/6,  Zamkowa 2b/7,  2b/2,  16,  Rybacka
6a/4,  6a/5,  Lipowa  9a  pion),  a  także  likwidacje  zgłaszanych  przez  mieszkańców
przypadków zapowietrzenia grzejników i  drobnych przecieków na rozdzielaczu lub
wymian  rur  instalacji  c.o.  (Zamkowa  14-20  –  lokale  Lewiatan,  Optyk,  Archiwum,
Rybacka 16b/5).

 naprawa instalacji wod-kan                                              10 161,11 zł
Koszt  związany jest  z  pracami polegającymi  na wymianie  niesprawnych zaworów
kulowych  na  pionach  wodnych,  śrubunków  wody,  zaworów  odcinających  w
mieszkaniach (Batorego - 1/2, 1/9, 1 piwnica,  Rzeźnicza - 8 pion, 12/1,12/3, 12/7,
Rzeźnicza - 16 pion, 18/1,18/5, 24/5, Rzeźnicza – 9/4,11/1, 11/4, 15/4, Powst. Stycz. -
13 komora,  13/7,  Kościelna -  5/8,  5/7,  Akacjowa -  5 studio TV,  Zamkowa -14-20
Optyk,  8 pion,  Lipowa  -  2a pralnia,  2d/13,  2d/5,  2d/7,  Kolejowa  -  13b/2,  15b/3,
Konopnicka – 6/5,8/5),  wymiana podejść kanalizacyjnych w lokalach mieszkalnych
remontowanych  przez  użytkowników,  wymianie  uszkodzonych  pionów
kanalizacyjnych,  udrażnianiu  sieci  kanalizacyjnych  (Batorego  -   5/3,  5/12,  Powst.
Stycz. - 13/8, Kościelna  - 7 pion, Akacjowa  - 7/4 pion,  Rzeźnicza 14), usuwanie
przecieków na instalacji wod-kan.

 naprawa instalacji gazowej                                           2 796,76 zł
Na tą pozycję składają głównie prace polegające na usuwaniu przecieków i ulotów
gazu  (Lipowa  9a/7,  2b/14),  stwierdzonych  w  trakcie  corocznego  sprawdzania
szczelności  instalacji  gazowej  lub  zgłoszonych  przez  użytkowników  lokali  oraz
wymiana zaworów kulowych przy odbiornikach gazu.

 

koszty konserwacji ogólnej            65 494,16  zł

W ramach funduszu remontowego realizowane są co roku remonty kapitalne,  zgodnie  z
planem rzeczowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
W roku 2020 na remonty kapitalne została przeznaczona kwota 287.661,36 zł.



   W  roku 2020 wykonano następujące remonty systemem zleconym:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Rzeźniczej 16-24 w 
Żmigrodzie – elewacja wschodnia klatki schodowej nr 18, 20, 22 i elewacja 
południowa klatki schodowej nr 24.

Przetarg na docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Rzeźniczej 16-24 został
przeprowadzony w dniu 19.06.2020r., a ofertę złożyła tylko jedna firma tj. Firma 
Handlowo-Usługowa "JUREK" Andrzej Jurek, z siedzibą przy ul. Kościelnej 3/2, 55-
140 Żmigród. Cena złożonej oferty została określona na wartość 153.000,42 zł i 60 
miesięczny okres gwarancyjny.
Zgodnie z Regulaminem Przetargów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie 
(zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom), na podstawie § 1 ust. 3, dopuszcza 
się możliwość wyboru oferty, nawet jeśli wpłynęła tylko jedna.
W związku, iż oferowana cena nie przekracza kwoty, jaką Spółdzielnia zamierza 
przeznaczyć na realizację zamówienia (zgodnie z planem remontowym – 156.500,00 
zł) oraz na podstawie w/w regulaminu Zarząd Spółdzielni na realizatora zadania 
„docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Rzeźniczej 16-24 w Żmigrodzie" 
wybrał ofertę Firmy Handlowo – Usługowej „JUREK” Andrzej Jurek.
Roboty dociepleniowe rozpoczęto w dniu 31.08.2020r. 
W zakres zadania wchodziło do wykonania łącznie 553,11 m2 docieplenia. Do 
przyklejenia użyto styropianu o gr. 10 cm o podwyższonych parametrach cieplnych, a
do wykonania wyprawy tynkarskiej zastosowano tynk silikonowo-silikatowy.
Całość robót zakończono w dniu 23.10.2020 r.

W dniu 27.09.2020 r. dokonano komisyjnego odbioru w/w zakresu robót i podpisano 
protokół odbioru, który stanowił podstawę do rozliczenia między Zleceniodawcą a 
Wykonawcą robót.

2. Docieplenie przestrzeni stropodachu wentylowanego granulatem celulozowym 
gr. 30 cm wraz z ociepleniem kominów wentylacyjnych wełną mineralną w 
budynku przy ul. Rzeźniczej 8-14 w Żmigrodzie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, projekt umowy i przedmiar został 
zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu w dniu 07.08.2020r. Przetarg nieograniczony 
został przeprowadzony w dniu 21.08.2020r., a ofertę złożyły trzy firmy tj.:
- EKOBUD Andrzej Ugolik z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 12, 67-300 Szprotawa na
kwotę 50.317,20 zł i 60 miesięczny okres gwarancji,
- EKO-TERM-BUD Wiesław Miszta z siedzibą przy ul. Kwiatowej 13, 62-081 
Przeźmierowo na kwotę 57.612,06 zł i 36 miesięczny okres gwarancji,
- J.ZIELIŃSKA, S.ZIELIŃSKI S.J. z siedzibą Załęże 34, 38-223 Osiek Jasielski na 
kwotę 51.046,28 zł i 60 miesięczny okres gwarancji.
Na realizatora zadania wybrano ofertę wykonawcy EKOBUD Andrzej Ugolik, ul. 
Czarneckiego 12, 67 – 300 Szprotawa.
Roboty dociepleniowe rozpoczęto od ocieplenia kominów w dniu 07.09.2020r. 

W przedmiarze określono następujące wielkości robót:
- docieplenie stropodachu granulatem celulozowym gr. 30 cm – 587 m2,
- ocieplenie kominów panelami z wełny mineralnej gr. 100 mm – 49,05 m2.
Całość robót została wykonana w dniu 09.09.2020r. 

W dniu 14.09.2020 r. dokonano komisyjnego odbioru w/w zakresu robót i 
podpisano protokół odbioru, który stanowił podstawę do rozliczenia między 
Zleceniodawcą a Wykonawcą robót.



Na podstawie wykonanego obmiaru powykonawczego ostateczny koszt 
zadania wyniósł 51.064,84 zł.

3. Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych przy ul. Rzeźniczej 2-4, Rybacka 6a-6b 
– szt. 36

Przetarg na wymianę ciepłomierzy mieszkaniowych został przeprowadzony w dniu 
19.06.2020r., a oferty złożyły trzy firmy tj.:
◦ BMETERS POLSKA Sp. z o.o., ul. Główna 60, 51-188 Psary na kwotę 

11.169,00 zł, okres gwarancji na ciepłomierze 60 m-cy, okres gwarancji na prace 
montażowe 60 m-cy,

◦ TERMABUD Tomasz Ćwiertnia, ul. Ostródzka 23, 54-116 Wrocław na kwotę 
11.167,20 zł, okres gwarancji na ciepłomierze 60 m-cy, okres gwarancji na prace 
montażowe 12 m-cy.

◦ MINOL ZENNER Sp. z o.o., ul. Limanowska 179, 91-340 Łódź na kwotę 
11.520,00 zł, okres gwarancji na ciepłomierze 60 m-cy, okres gwarancji na prace 
montażowe 24 m-cy.

Na podstawie uchwały Zarządu nr 17/2020 na realizatora zadania została wybrana 
firma BMETERS POLSKA Sp. z o.o. z Psar. 
Roboty rozpoczęto dnia 21.07.2020r., a zakończono dnia 22.07.2020r. 
Na okoliczność tą spisano protokół odbioru, który stanowił podstawę do wystawienia 
faktury na wartość 11.169,00 zł.

4. Wymiana wodomierzy mieszkaniowych wraz z modułem radiowym (202 szt.):

1. ul. Batorego 1-5 20 szt.
2. ul. Kolejowa 15a-c 25 szt.
3. ul. M. Konopnickiej 4-8         1 szt.
4. ul. Kościelna 5-7 11 szt.
5. ul. Akacjowa 5-7     4 szt.
6. ul. Lipowa 2a-2d 17 szt.
7. ul. Rybacka 16a-16b    1 szt.
8. ul. Rzeźnicza 7-17  11 szt.
9. ul. Rzeźnicza 16-24  35 szt.
10. ul. Powstańców Styczniowych 11-15   9 szt.
11. ul. Powstańców Styczniowych 17-23 14 szt.
12. ul. Zamkowa 2b              8 szt.
13. ul. Zamkowa 4-12              7 szt.
14. ul. Zamkowa 14-20 10 szt.
15. ul. Kolejowa 13b-d 29 szt.

5. Montaż samych modułów radiowych na wodomierzach mieszkaniowych 
(311szt.):

1. ul. Batorego 1-5 20 szt.
2. ul. M. Konopnickiej 4-8 24 szt.
3. ul. Kościelna 5-7   8 szt. 
4. ul. Akacjowa 5-7 15 szt.
5. ul. Lipowa 2a-2d 44 szt.
6. ul. Rybacka 16a-16b 16 szt.
7. ul. Rzeźnicza 7-17            39 szt.
8. ul. Rzeźnicza 16-24 44 szt.
9. ul. Powstańców Styczniowych 11-15 17 szt.
10. ul. Powstańców Styczniowych 17-23 19 szt.
11. ul. Zamkowa 2b   9 szt.



12. ul. Zamkowa 4-12 34 szt.
13. ul. Zamkowa 14-20 22 szt.

Jest  to  kontynuacja  prac  rozpoczętych  w  roku  2019  na  podstawie  Uchwały  nr  8
Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie z dnia 12
czerwca 2018 r. którą wprowadzono odczyt wodomierzy drogą radiową.

W związku z tym na podstawie regulaminu przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej w
Żmigrodzie  –  zlecenia  dostaw i  usług obcym wykonawcom – dz.III  §19 pkt.1  i  2,
zgodnie z planem remontowym na rok bieżący podjęto negocjacje z firmą BMETERS
POLSKA Sp.  z  o.o..  Firma  ta  w  dniu  16.07.2020r.  złożyła  ofertę  pn  „Propozycja
współpracy w zakresie Systemu Opomiarowania Mediów – 2020 r.”.
Po przeanalizowania propozycji cenowej, zakresu, warunków gwarancji i płatności w
dniu 4.08.2020r. została podpisana obustronna umowa na wymianę wodomierzy na
wodomierze z odczytem radiowym w ilości 202 szt. oraz programowaniu i montażu
modułów radiowych na wodomierzach BMETERS GSD8-RFM w ilości 311 szt.
Wykonawca przystąpił do wykonania w/w prac od dnia 08.09.2020 roku.
Wszystkie urządzenia zostały wymienione, moduły zamontowane i zaprogramowane
do dnia 23.10.2020r., w którym spisano stosowny protokół odbioru.
Całkowity koszt wymiany wodomierzy wraz z plombą zatrzaskową i wymian modułów
wraz  z  programowaniem  urządzeń  na  podstawie  podpisanej  umowy  wyniósł
57.264,14 zł.

 
Stan  funduszu  remontowego  na  poszczególnych  budynkach  na  dzień  31.12.2020r.  jest
bardzo  zróżnicowany,  na  4  budynkach  zgromadzone  środki  nie  pokryły  wydatków
poniesionych na remonty. Łącznie stan funduszu jest dodatni i wynosi 51 928,01zł.
Wielkość zgromadzonego w roku 2020 funduszu remontowego przez poszczególne budynki
oraz jego wykorzystanie na sfinansowanie remontów bieżących i  kapitalnych przedstawia
poniższa tabela:



ROZLICZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO
2020r.

L.p
.

Budynek Powierzchnia
użytkowa

Stan początkowy
funduszu Przychody

Remonty bieżące Remonty systemem zlec. Łącznie remonty
Stan końcowy

funduszu

wartość średnia/1m2 wartość średnia/1m2 wartość średnia/1m2

1 Batorego 1-5 1 593,60 8 945,71 20 246,40 3 161,65 1,98 4 674,46 2,93 7 836,11 4,92 21 356,00
2 Kolejowa 15ABC 1 303,80 22 394,36 16 336,80 4 194,79 3,22 3 591,00 2,75 7 785,79 5,97 30 945,37
3 Konopnickiej 4-8 1 436,20 23 647,96 19 653,60 2 036,61 1,42 2 305,63 1,61 4 342,24 3,02 38 959,32
4 Kościelna 5-7 818,10 10 769,91 10 335,60 2 810,22 3,44 2 300,70 2,81 5 110,92 6,25 15 994,59
5 Akacjowa 5-7 773,80 12 168,07 9 717,60 5 499,37 7,11 1 893,88 2,45 7 393,25 9,55 14 492,42
6 Lipowa 2A-2D 2 456,00 33 565,49 31 200,00 6 110,09 2,49 6 602,72 2,69 12 712,81 5,18 52 052,68
7 Lipowa 9A-11C 3 384,70   -174 453,01 42 286,80 5 002,21 1,48 0,00 0,00 5 002,21 1,48 -137 168,42
8 Rybacka 16A-16B 873,50 14 931,65 10 942,80 1 591,50 1,81 1 584,96 1,81 3 176,46 3,64 22 697,99
9 Rybacka 6A-6B, Rzeźnicza 2-4 2 045,60 34 783,00 28 176,00 5 462,91 2,67 11 169,00 5,46 16 631,91 8,13 46 327,09

10 Rzeźnicza 7-17 3 135,20 59 734,58 39 004,80 3 787,75 1,21 5 093,27 1,62 8 881,01 2,83 89 858,36
11 Rzeźnicza 8-14 2 509,00 -91 799,71 32 412,00 4 616,30 1,84 51 064,84 20,35 55 681,14 22,19 -115 068,85
12 Rzeźnicza 16-24 2 509,60 41 600,45 32 332,80 5 231,60 2,08 164 256,60 65,45 169 488,20 67,54 -95 554,95
13 Powstańców St. 11-15 1 279,30 22 848,22 16 014,00 3 103,90 2,43 2 824,17 2,21 5 928,07 4,63 32 934,15
14 Powstańców St. 17-23 1 629,60 28 207,61 20 476,80 3 288,41 2,02 3 722,53 2,28 7 010,94 4,30 41 673,47
15 Zamkowa 2B 508,70 -26 422,38 6 536,40 1 239,94 2,44 1 949,23 3,83 3 189,17 6,27 -23 075,15
16 Zamkowa 4-12 1 776,00 -42 834,78 22 464,00 4 596,19 2,57 4 068,30 2,29 8 664,49 4,88 -29 035,27
17 Zamkowa 14-20 1 026,90 1 442,54 13 014,00 8 132,85 7,92 3 232,02 3,15 11 364,87 11,07 3 091,67

18 Kolejowa 13BCD 1 520,20 29 863,56 19 048,80 3 299,26 2,17 4 165,56 2,74 7 464,82 4,91 41 447,54

Razem 30 579,80 9 393,23 390 199,20 73 165,55 50,03 274 498,87 126,43 347 664,41 176,76 51 928,01
                                                                                                                             



GOSPODARKA   CIEPLNA

Zasoby Spółdzielni zasilane były w energię cieplną wytwarzaną w 3 kotłowniach osiedlowych
i jednej przydomowej, opalanych gazem.

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 c.o. do lokalu.
W 2020 roku rozliczany był sezon grzewczy obejmujący okres: od 01 lipca do 31 grudnia
2019 r. i od 01 stycznia do 30 czerwca 2020r.
Ceny  zakupu  energii  cieplnej  określały  taryfy  dostawcy  ciepła,  Miejskiego  Zakładu
Gospodarki Komunalnej w następującej wysokości:

od 1.07.2019 do 30.06.2020  
            -  Stawka opłaty za ciepło                     -         88,61 zł/GJ,

-  Stawka opłaty za moc zamówioną     -  10 052,94 zł/MW

Zmiana taryfy z dniem 1 lutego 2019 roku spowodowała wzrost opłaty za moc zamówioną o
15,90% i wzrost opłaty za ciepło o 29,57%.

Całkowity koszt zakupu energii cieplnej stanowił kwotę 674 693,91 zł  i był wyższy od kosztu
poniesionego w sezonie  2018-2019 o 3,84%. Z uwagi na to, że okres zimowy był w miarę
łagodny,  pobór  ciepła  w  GJ  był  niższy  o  11,27%  w  stosunku  do  roku  ubiegłego.  Na
poszczególnych budynkach liczniki wskazały pobór energii niższy: o 19,64 % na budynku
Zamkowa 2B, o 18,77 % na budynku Rzeźnicza 7-17, o 16,55 % na budynku M.Konopnickiej
4-8, o 12,99 % na budynku Lipowa 9A-11C. Średni spadek poboru energii cieplnej wynosił
11,27 %.  Koszty  dostawy  ciepła  do budynków we wszystkich  nieruchomościach  wzrosły
(wyjątkiem są trzy budynki: Lipowa 9-11 – spadek o 0,55 %, Rzeźnicza 7-17 – spadek o 3,54
% i Zamkowa 2B – spadek o 3,13 %).
Nadpłata na całych zasobach wynosiła 106 591,90 zł.  Z uwagi na różną wysokość opłat
zaliczkowych oraz niejednakowy pobór ciepła nadpłaty na budynkach były zróżnicowane i
mieściły się w granicach: 7,05 zł/m2 – 0,71 zł/m2.
Średni  miesięczny  koszt  ogrzania  1  m2 powierzchni  użytkowej  wyniósł  2,21  zł.
(na poszczególnych budynkach od 1,77 zł./m2 do 3,21 zł./m2) zaś średni roczny pobór GJ na
1m2 powierzchni -  0,228 GJ/m2 (na poszczególnych budynkach od 0,169 GJ/m2 do 0,316
GJ/m2).

Analizę kosztów  ogrzewania  przedstawia poniższa tabela:



ANALIZA KOSZTÓW  OGRZEWANIA  W  SEZONIE  GRZEWCZYM  2019-2020

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 44 638,24 415 2,33 107,56 0,260 11,32 -4,20
Kościelna 5-7 1 059,70 35 159,49 297 2,76 118,38 0,280 11,34 -4,54
Akacjowa 5-7   834,50 22 849,70 206 2,28 110,92 0,247 7,62 -7,59
Lipowa 9-11 3 510,10 105 841,55 871 2,51 121,52 0,248 12,99 0,55
Rzeźnicza 7-17 3 135,20 66 561,19 636 1,77 104,66 0,203 18,77 3,54
Rzeźnicza 8-14 2 509,00 61 407,67 479 2,04 128,20 0,191 8,94 -6,87
Rzeźnicza 16-24 2 526,50 68 651,94 550 2,26 124,82 0,218 8,79 -6,71
Powst. Stycz. 11-15 1 351,70 32 493,89 300 2,00 108,31 0,222 9,37 -5,90
Powst. Stycz. 17-23 1 629,60 39 527,62 361 2,02 109,49 0,222 7,67 -7,44
Zamkowa 2b   569,70 21 957,30 180 3,21 121,99 0,316 19,64 3,13
Zamkowa 14-20 1 432,20 39 640,36 362 2,31 109,50 0,253 9,05 -6,36
Zamkowa 4-12 1 776,00 48 832,32 443 2,29 110,23 0,249 8,28 -6,79
Konopnickiej 4-8 1 436,20 32 131,71 242 1,86 132,78 0,169 16,55 -1,01
Rybacka-Rzeźnicza 2 045,60 55 000,94 444 2,24 123,88 0,217 4,52 -10,25

25 409,60 674 693,91 5 786 2,21 116,61 0,228 11,27 -3,84

Sezon 2019-2020 25 409,60 674 693,91 5 786 2,21 116,61 0,228
Sezon 2018-2019 25 409,60 649 766,81 6 521 2,13 99,64 0,257
Sezon 2017-2018 25 409,60 620 519,44 6 924 2,04 89,62 0,272
Sezon 2016-2017 25 409,60 650 518,83 7 361 2,13 88,37 0,290

Wzrost o
3,84 %

Spadek o
11,27 %

Wzrost o
3,76 %

Wzrost o
17,03 %

Spadek o
11,28 %



DZIAŁALNOŚĆ  FINANSOWA

Wynik netto  za rok 2020 stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami  w kwocie 
            – 98 119,67 zł

z tego: 
1) nadwyżka przychodami przychodów nad  kosztami na GZM         59 403,73 zł
2) nadwyżka przychodów nad kosztami na działalności pozostałej           - 38 042,01 zł
3) nadwyżka przychodów nad  kosztami na działalności kul.-wych.               -  673,87 zł
4) zapłacony podatek dochodowy od działalności opodatkowanej wyniósł - 7 389,00 zł

 
Z uwagi na niestabilną sytuację na płaszczyźnie gospodarczej związaną z Pandemią

Covid-19  uzyskane nadwyżki  powinny pozostawić do wykorzystania  na nieprzewidziane a
konieczne koszty związane z prowadzoną działalnością. 
Stan majątkowy Spółdzielni na dzień 31.12.2020r. ujęty w bilansie, zamyka się kwotą

 13 402 721,22 zł.
Poszczególne grupy aktywów i pasywów przedstawia tabela (w zł):

BILANS   2020 r.

L.p. Składniki majątku oraz źródła finansowania B.O. B.Z. % wskaźnik
zmiany

AKTYWA BILANSU
A Aktywa trwałe 13 472 860,65 12 790 047,58 94,93

1 Wartości niematerialne i prawne 16 460,12 3 906,15 23,73
2 Rzeczowe aktywa trwałe 13 456 400,53 12 786 141,43 95,02
3 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00

B Aktywa obrotowe 799 548,59 612 673,64 76,63
1 Zapasy 0,00 0,00 0,00
2 Należności krótkoterminowe 547 586,10 174  719,59 31,91
3 Inwestycje krótkoterminowe (śr. pieniężne) 250 849,29 435 752,13 173,71
4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 113,20 2 201,92 197,80

AKTYWA RAZEM 14 272 409,24 13 402 721,22 93,91

PASYWA BILANSU
A Kapitał (fundusz własny) 7 202 324,36 7 088 782,32 98,42

1 Kapitał (fundusz podstawowy) 7 178 398,36 4 474 480,51 62,33
2. Zysk/strata z lat ubiegłych 23 926,00 18 345,29 76,68

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 070 084,88 6 313 938,90 89,30
1 Zobowiązania długoterminowe 5 913 987,86 5 345 400,56 90,39
2 Zobowiązania krótkoterminowe 1 009 922,49 778 780,93 77,11
3 Fundusze specjalne 36 662,74 79 717,06 217,43
4 Rozliczenia międzyokresowe (przychody) 109 511,79 189 757,41 173,28

PASYWA RAZEM 14 272 409,24 13 402 721,22 93,91



Podstawowe fundusze i ich zmiany w 2020 r.

FUNDUSZE   2020 r.

L.p. Rodzaj funduszu B.O. B.Z. % wskaźnik
zmiany

1 Fundusz udziałowy 23 383,00 22 883,00 97,86
2 Fundusz zasobowy 4 150 562,19 4 437 823,5 106,92
3 Fundusz wkładów budowlanych 5 656 582,80 5 640 809,57 99,72
4 Fundusz wkładów mieszkaniowych 5 110 548,61 4 814 804,49 94,21

Fundusze własne na dzień 31.12.2020 r.

FUNDUSZE  WŁASNE - FUNDUSZ REMONTOWY
2020r. 

BILANS OTWARCIA 27 749,58
A Zwiększenia ogółem 428 398,56 
1 Naliczenia funduszu remontowego LM i LU 376 511,40
2 Naliczenia - opłaty za wodomierze 19 267,2
3 Naliczenia - opłaty za ciepłomierze 4 320,00

4 Partycypacja - dofinansowanie 9 738,55
5 Przychód ze sprzedaży działki 18 450,41 

B Zmniejszenia ogółem 385 344,24
1 Prace własne 104 022,56
2 Prace zlecone 281 321,68

BILANS ZAMKNIĘCIA 70  803,90



Zadłużenie z tytułu czynszów i kredytu

Zadłużenie wobec spółdzielni lokatorów oraz najemców przedstawia poniższa tabela.

ZADŁUŻENIE Z TYT. CZYNSZÓW I KREDYTU   2020 r.

L.p. Rodzaj Data
A Wartość zadłużenia (zł) 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

1 Lokale użytkowe 36 746,60 38 052,54 48 823,10
2 Lokale mieszkalne 130 404,45 53 804,85 45 408,77
3 Kredyty 5 959,93 12 199,45 8 911,88

Razem 173 110,98 104 056,84 103 143,75

B Wartość zadłużeń wg okresów 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
1 do 6 miesięcy 76 008,95 10 949,82 20 639,63
2 od 6-12 miesięcy 36 272,66 35 952,90 23 583,41
3 powyżej 12 miesięcy 60 829,37 57 154,12 58 920,71

Razem 173 110,98 104 056,84 103 143,75

C Ilość zadłużonych lokali mieszkalnych (szt.) 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
1 za 1 miesiąc 194 48 15
2 od 1-3 miesięcy 14 35 110
3 od 3-6 miesięcy 5 52 83

4 od 6-12 miesięcy 4 30 49
5 powyżej 12 miesięcy 6 5 24

Razem 223 170 281

D Wskaźnik zaległości (%) 5,49 3,10 3,54

W  zakresie  windykacji  należności  Zarząd  Spółdzielni  podejmował  różne  działania
dyscyplinujące członków do bieżącego wnoszenia opłat. W pierwszej kolejności przesyłane są
wezwania do zapłaty w przypadku zaległości powyżej dwóch miesięcy. 
W roku 2020 zawarto 3 ugody na spłatę zadłużenia w ratach.

Na  dzień  31.12.2020  r.  na  kontach  bankowych  (wraz  z  papierami  wartościowymi)
zgromadzone były środki finansowe o wartości 435 752,13zł. 

Zobowiązania   wobec dostawców usług  oraz  instytucji  budżetowych w ciągu  roku
regulowane  były  terminowo,  a  wykazane  na  dzień  31.12.2020r.  w  kwocie   186  962,72zł
dotyczą   dostaw i usług dokonanych  w miesiącu grudniu oraz opłat  z terminem płatności
styczeń 2021r.

Stan kredytów na dzień 31.12.2020r. Wyniósł 5 077 881,31zł. W roku 2020 nastąpiły
spłaty kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w BGK oraz kredytu zaciągniętego w banku
PKO na zagospodarowanie terenu.



Dla wypełnienia obowiązków wynikających z zawartych umów kredytowych z 
Bankiem Gospodarstwa Krajowego na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Sprawozdanie 
finansowe będzie podlegało badaniu przez biegłego księgowego wybranej przez Radę 
Nadzorczą  Firmy „Fiskar” sp. z o.o.  z Wrocławia a  jego wyniki przedstawiono zostaną w 
Protokole  z badania przedłożonego Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Żmigrodzie.

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzenie :
- prawidłowości rozliczenia wyników za rok 2020
- prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych
- wywiązywania się  z  obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych.



DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNO-OŚWIATOWA

             Z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii w roku 2020 działalność kulturalno-
oświatowa nie była prowadzona.

SPRAWY  CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Zakres spraw członkowsko-mieszkaniowych obejmował:
- prowadzenie spraw związanych ze zbyciem praw do lokali mieszkalnych 
- nabyciem praw do lokali w drodze spadku, podziału majątku po rozwodzie
-  wydawanie  zaświadczeń:  do  zakładania  ksiąg  wieczystych  dla  spółdzielczych
własnościowych praw do lokali, do sprzedaży, do darowizn, potwierdzających prawo do lokali
w celach meldunkowych
-realizacja wniosków o ustanowienie odrębnej własności
-udzielanie odpowiedzi na pisma dotyczące spraw członkowsko-mieszkaniowych.

Na dzień 01 stycznia 2020r. w sp-ni zarejestrowanych było 6 członków oczekujących  na nowe
mieszkania.  Liczba ta w ciągu roku 2020 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, ze zmianami).

Ogólna liczba członków na dzień 01 stycznia 2020r.  wynosiła 771 osób.
W okresie sprawozdawczym przyjęto w poczet członków Spółdzielni 10 osób, które nabyły
prawa do lokali w drodze czynności prawnych. Jednocześnie skreślono 22 członków z rejestru
w związku ze zbyciem praw do lokali i zgonami. 
W  2020  roku  zawarto  14  umów  notarialnych,  na  mocy  których  nastąpiło  ustanowienie
odrębnej  własności  lokali  i przeniesienie tej  własności  na rzecz osób uprawnionych (11 z
lokatorskiego prawa do lokali, 3 z własnościowego prawa do lokalu)
Na dzień 31 grudnia 2020r. ogólna liczba członków wynosiła 760 osób.

Spółdzielnia w swoich zasobach posiada 572 lokale mieszkalne z czego 127 lokatorskich, 185
własnościowych, 241  lokali stanowiło odrębną własność.
Poza mieszkaniami o statusie lokatorskiego i własnościowego prawa  do lokalu bądź mieszkań
z wyodrębnioną własnością, Spółdzielnia wynajmuje 18 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

01.01.2020r.
Stan na

31.12.2020r.

1. Liczba członków ogółem 771 760

w tym: 
           oczekujących 6 6

2. Liczba mieszkań w eksploatacji 572 572
w tym:  lokatorskie 138 127
            własnościowe 188 185
            wyodrębniona własność 227 241
            najem 18 18
            bez tytułu prawnego 1 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

ZATRUDNIENIE  ROK 2020
---------------------------------------------------

OGÓŁEM PLAN WYKONANIE
--------------- -------- --------------------

Wg działalności 14,9          14,9

1. Zarząd   5  5

2. GZM  9,9 9,9

w tym:

- administrator  1  1

- dozorcy 5,9 5,9

- konserwatorzy  3  3

====================



S P R A W O Z D A N I E

RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W   ŻMIGRODZIE

Z  DZIAŁALNOŚCI

ZA  ROK  2020

 

czerwiec  2021



SPRAWOZDANIE  RADY  NADZORCZEJ  ZA  ROK  2020

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie w składzie:

przewodnicząca - p. Maria Kula
za-ca przewodn. - p. Bogusław Pawlak
sekretarz - p. Mirosława Borkowska
członkowie: - p. Władysława Chorzępa

- p. Bogdan Fiedziuk
- p. Dariusz Jachimowski
- p. Alina Michalak
- p. Wacława Ewa Misiewicz
- p. Krystyna Ospa
- p. Małgorzata Ratajczak
- p. Stanisław Rybka
- p. Danuta Zalewska

została wybrana przez Walne Zgromadzenie w dniu  25 czerwca 2019r. na 3-letnią
kadencję  trwającą od  dnia  wyboru  tj.  25.06.2019r.  do   pierwszego  Walnego
Zgromadzenia w roku 2022.  

   

W ciągu roku kalendarzowego 2020, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, skład
Rady się nie zmienił.

Członkowie  Rady  Nadzorczej  są  wpisani  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego  o
numerze KRS: 0000050671.



W roku 2020, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza w składzie
osobowym  podanym na  stronie  pierwszej  niniejszego  sprawozdania,  sprawowała
nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni w ramach uprawnień określonych w §
51 ust. 1 statutu tj. poprzez:

 badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 dokonywanie  okresowych  ocen  wykonania  przez  Spółdzielnię  jej  zadań

gospodarczych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  przestrzegania  praw
członków,

 przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków
organów Spółdzielni i jej członków

 rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
Nadto do zakresu działania Rady Nadzorczej należało:
 uchwalanie  planów  gospodarczych  i  programów  działalności  społecznej  i

kulturalnej
 podejmowanie  uchwał  w sprawie  nabycia  i  obciążenia  nieruchomości  oraz

innej jednostki organizacyjnej
 podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na

nieruchomości,  dla  potrzeb  której  przeznaczone  będą  środki  finansowe
pochodzące  z  tego  kredytu,  po  uzyskaniu  pisemnej  zgody  większości
członków  Spółdzielni,  których  prawa  do  lokali  związane  są  z  tą
nieruchomością

 podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przystąpienia  do  organizacji  społecznych
oraz wystąpienia z nich

 podejmowanie  uchwał  w  sprawie  wygaśnięcia  spółdzielczego  lokatorskiego
prawa do mieszkania

 zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni
 składanie   Walnemu  Zgromadzeniu  sprawozdań  zawierających  w

szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych
 podejmowanie  uchwał  w  sprawach  czynności  prawnych  dokonywanych

między  Spółdzielnia  a  członkiem  Zarządu  lub  dokonywanych  przez
Spółdzielnie  w interesie  członka  Zarządu  oraz  reprezentowanie  Spółdzielni
przy tych czynnościach

 wybór  podmiotu  uprawnionego  do  badania  sprawozdania  finansowego
Spółdzielni

 uchwalanie zasad gospodarki finansowej spółdzielni
 wybór i odwoływanie członków Zarządu
 rozpatrywanie  odwołań  od  uchwał  Zarządu  w  sprawach  wynikających  ze

stosunku członkostwa
 podejmowanie  uchwał  w  sprawach  dotyczących  stosunku  członkostwa,

wykluczenia ze Spółdzielni, wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
 uczestniczenie  w  lustracji  Spółdzielni,  przeprowadzanej  przez  Związek

Rewizyjny  lub  Krajową  Radę  Spółdzielczą  i  nadzór  nad  wykonywaniem
zaleceń polustracyjnych

 podział  członków  uprawnionych  do  udziału  w  poszczególnych  częściach
Walnego Zgromadzenia

 uchwalanie, w formie regulaminów, przepisów wewnątrzspółdzielczych.
Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej regulują postanowienia art. 44-46



ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze ze zmianami (tekst jednolity
Dz.U. z 2013r poz. 1443,  ze zmianami), art. 82 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o
spółdzielniach  mieszkaniowych  ze  zmianami  (tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2013r.  poz.
1222, ze zmianami)   §§ 47 - 54 statutu oraz regulamin Rady Nadzorczej uchwalony
przez Walne Zgromadzenie  w dniu 25.06.2019r.

W  roku  sprawozdawczym,  objętym  niniejszą  informacją  Rada  Nadzorcza
pracowała na podstawie przyjętego w dniu 30 grudnia 2019r. planu pracy (uchwała
Nr 17/2019) i odbyła cztery  protokołowane posiedzenia. 
Szczególnej  kontroli  i  ocenie  poddano  działalność  gospodarczo-finansową
spółdzielni oraz wykonywanie przez Zarząd założonych zadań. 
W ramach kompetencji określonych w statucie i  przepisach wewnątrzspółdzielczych
podjęto   16  uchwał,  których  tematyka  obejmowała  całokształt  działalności
Spółdzielni.

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w dniu 30 marca 2020 r. W związku z
ogłoszonym  na  terenie  kraju  zagrożeniem  epidemicznym,  przewodnicząca  Rady
Nadzorczej wydała zarządzenie o odbyciu posiedzenia w trybie zdalny. Głosowanie
dotyczyło zaopiniowania nowych stawek opłat za lokale mieszkalne.  
Rada  Nadzorcza,  biorąc  pod  uwagę  poniesione  w  roku  2019  koszty,  pozytywnie
zaopiniowała stawkę opłat, które zaczęły obowiązywać od dnia 01 lipca 2020r.

Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 29 maja 2020r. i na podstawie Ustawy z
dnia 31 marca 2020r. o zmienia ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób
zakaźnych oraz  wywołanymi  nimi  sytuacjami  kryzysowymi  oraz  niektórych innych
ustaw  (Dz.U.  2020,  poz.  568),  która  wprowadziła  wprost  do  ustawy  Prawo
spółdzielcze możliwość podjęcia uchwał na piśmie albo przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość (art. 41 do 44  i art. 5) , odbyło się w
w sposób zdalny.
Głównym tematem obrad była analiza wyników finansowych Spółdzielni za poprzedni
rok,  w  tym  przyjęcie  sprawozdania  finansowego   oraz  zatwierdzenie  planów
finansowo-gospodarczych na rok 2020.
Analiza obejmowała koszty  gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi,  koszty ogólne,
gospodarowanie  funduszem na  remonty  i  konserwacje,  w  tym koszty  wykonania
remontów kapitalnych, analizę zużycia energii  elektrycznej,  wywozu śmieci, ilości
wody obciążającej koszty eksploatacji  oraz analizę zatrudnienia i funduszu płac. W
oparciu o przeprowadzone analizy i osiągnięte wyniki Rada Nadzorcza stwierdziła, iż
Zarząd  w  sposób  prawidłowy  wykonał  założenia  roku  2019.  Dano  temu  wyraz
podejmując jednogłośnie uchwałę o przyjęciu analizy wyników finansowych za rok
2019 . 
Drugim  istotnym  tematem  obrad  było  zatwierdzenie  planów  finansowo-
gospodarczych na rok 2020.
Podstawą  uchwalenia  planów  był  wynik  finansowy  roku  poprzedniego  oraz
przewidywany  wzrost kosztów utrzymania mienia. 
Przyjęte  plany  określiły  wysokość  nakładów  finansowych  na  pokrycie  kosztów
gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi,  remontów  i  konserwacji,  zatrudnienia  i
wynagrodzeń oraz kosztów ogólnych Spółdzielni. 



Nadto w związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii podjęto uchwały w
sprawie zmiany regulaminów „ustalania należności za pobór wody i odprowadzenia
ścieków,  „organizacji  przetargów  na  roboty  remontowe”  i  „rozliczeń  za  ciepło  z
indywidualnymi użytkownikami lokali”. 

W dniu 20 sierpnia 2020r. Rada Nadzorcza, w związku ze zgłoszoną przez
p.Grzegorza Chudego  rezygnacją z pełnienia funkcji za-cy prezesa Zarządu z dniem
01 lipca 2020r.,   na podstawie art. 46 § 2, art. 49 § 2 i art. 52 § 1 ustawy z dnia 16
września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 1982 nr 30 poz. 210 z późn. zm.) oraz  §
26 ust. 2 i 3, § 51 ust. 1. pkt  6 i § 56 ust. 1 i ust. 2 statutu , w głosowaniu tajnym
powołała do pełnienia tej funkcji p. Tomasza Świdraka (Uchwała Nr 7/2020).

Postanowieniem  Sądu  Rejonowego  dla  Wrocławia-Fabrycznej,  IX  Wydział
Gospodarczy  KRS  z  dnia  16.10.2020  Sygn.  WR.IX  NS-REJ/017865/20/245   p.
Tomasz Świdrak został  wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako zastępca
Prezesa Zarządu.
Nadto,  w związku z  obowiązkiem zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia
Rada  Nadzorcza  podjęła  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  ze  swej
działalności  za rok poprzedni.   oraz pozytywnie zaopiniowała  terminarz walnego
zgromadzenia.
Przeprowadzono również  analizę  realizacji  planu remontowego,  w tym przebieg i
wyniki przetargów na roboty budowlano-remontowe. 

W dniu  29 grudnia  2020r.  odbyło  się  czwarte w  roku  posiedzenie  Rady
Nadzorczej. Zebranie odbyło się drogą zdalną zgodnie z obowiązującymi przepisami
związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi.
Rada Nadzorcza na podstawie otrzymanych sprawozdań, analiz, informacji oraz po
konsultacjach z Zarządem i pracownikami etatowymi, podjęła   uchwałę w sprawie
badania bilansu za rok 2020 oraz uchwałę w sprawie zmiany regulaminu rozliczania
kosztów gzm. Poza tym Rada Nadzorcza zatwierdziła plany pracy Rady i  komisji
problemowych na rok 2021.
Omówiono  również list polustracyjny przesłany przez Związek Rewizyjny Spółdzielni
Mieszkaniowych RP dotyczący wyników lustracji spółdzielni za okres od 01.01.2017r.
do 31.12.2019r. 

KOMISJE  PROBLEMOWE   RADY   NADZORCZEJ

Zgodnie  z  regulaminem  Rady  Nadzorczej,  w  jej  strukturze  działają  trzy  komisje
problemowe: 

 komisja rewizyjna
 komisja gospodarki zasobami mieszkaniowymi
 komisja społeczno-wychowawcza.

  

Działalność poszczególnych komisji przedstawiono poniżej:



KOMISJA REWIZYJNA
Na podstawie § 3 ust. 1 uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu, komisja
upoważniona jest do przeprowadzania okresowych kontroli w zakresie wykonywania
planów  gospodarczo-finansowych,  prawidłowości  prowadzenia  rachunkowości,
kontroli  prawidłowości przeprowadzonych inwentaryzacji  i  sposobu zabezpieczenia
majątku  Spółdzielni,  kontroli  rocznego  sprawozdania  finansowego,  dyscypliny
zatrudnienia  i  gospodarki  funduszem płac,  opracowywania  projektów zaleceń  dla
Zarządu w sprawach usunięcia stwierdzonych uchybień w działalności spółdzielni, a
także uczestniczenia na wniosek Rady Nadzorczej w przeprowadzanych lustracjach.
Komisja rewizyjna   pracowała w składzie:

przewodnicząca - p. Małgorzata Ratajczak
za-ca przewodn. - p. Władysława Chorzępa
sekretarz - p. Danuta Zalewska

Z  przeprowadzonych  przez  komisję  kontroli  zostały  sporządzone  protokoły,  które
każdorazowo były przedstawiane i omawiane na posiedzeniach Rady. 
Podczas kontroli  nie stwierdzono nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem sp-ni
jak również w prowadzeniu dokumentacji spółdzielczej. 

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
Komisja działała na podstawie uchwalonego w dniu 26 lutego 2004r. regulaminu oraz
przyjętego na rok 2020 planu pracy.
Do  zadań  komisji  należy  opracowywanie  projektów   rocznych  planów  remontów
kapitalnych i bieżących, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego i
sanitarnego  budynków  i  urządzeń  w  osiedlach  spółdzielczych,  kontrola  terenów
zielonych,  przeprowadzanie  okresowych  kontroli  jakości  wykonanych  prac
remontowych i konserwacyjnych.
Komisja  pracowała w składzie:

przewodniczący - p. Stanisław Rybka
za-ca przewodn. - p. Dariusz Jachimowski
sekretarz - p. Bogdan Fiedziuk

KOMISJA  SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA
W skład komisji wchodzą:

przewodnicząca - p. Alina Michalak
za-ca przewodn. - p. Wacława Ewa Misiewicz
sekretarz - p. Krystyna Ospa

W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii,  w roku 2020 nie była
prowadzona działalność kulturalno-oświatowa, w związku z czym działalność komisji
społeczno-wychowawczej została zawieszona.

OCENA  PRACY  SŁUŻB  ETATOWYCH  I  ZARZĄDU



Podsumowując  rok  2020  Rada  stwierdza,  że  służby  etatowe,  nad  którymi
bezpośrednią  kontrolę  sprawuje  Zarząd,  pracowały  prawidłowo,  podejmowane
działania i decyzje były zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

Zarząd,  będącym organem wykonawczym w  strukturze  organów samorządowych
Spółdzielni i pełniącym jednocześnie rolę kierowniczą w jej bieżącej działalności, w
sposób  prawidłowy  wykorzystał  możliwości  prawne,  organizacyjne,  finansowe  i
techniczne dla realizacji wytyczonych celów. Jego decyzje pozostawały w zgodności
ze stanem prawnym określonym przepisami ustaw i rozporządzeń obowiązujących
Spółdzielnię.

Decyzje Zarządu nie wykraczały poza zakres jego kompetencji, a w pracy Zarządu
nie  wystąpiły  nieprawidłowości  lub  decyzje  nietrafne  skutkujące  nieuzasadnionym
wzrostem kosztów działalności lub powodujące straty finansowe.
Nie stwierdza się uchybień merytorycznych, niedostatecznej aktywności czy troski w
realizacji nałożonych zadań.

Oceniając współpracę Zarządu z Radą Nadzorczą stwierdza się, że Zarząd w sposób
prawidłowy  tj.  terminowo i  wyczerpująco  przygotowuje  niezbędne  na  posiedzenia
analizy,  sprawozdania  i  wyjaśnienia,  a  podjęte  przez  Radę  uchwały  realizuje  w
zakreślonych terminach.

Na podstawie przeprowadzonych analiz i kontroli Rada Nadzorcza stwierdza, że
nie istnieje istotne zagrożenie kontynuacji działalności Spółdzielni w roku 2020
wobec  czego   rekomenduje  Walnemu  Zgromadzeniu  wniosek  o  udzielenie
wszystkim członkom Zarządu absolutorium za rok 2020.

==================
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SPRAWOZDANIE  RADY   NADZORCZEJ



SPÓŁDZIELNI   MIESZKANIOWEJ   W   ŻMIGRODZIE
Z   LUSTRACJI  PEŁNEJ  

za  okres  od 01.01.2017r.  do 31.12.2019r.

Zgodnie z wymogami art. 93 ust. 4  ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo
spółdzielcze, ( Dz. U. z 2016, poz.  21, 996 i 1250 oraz z 2017r. poz.1089, z późn.
zmianami)  Rada  Nadzorcza Spółdzielni  Mieszkaniowej  w Żmigrodzie  przedstawia
Walnemu Zgromadzeniu  sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni.

Stosownie do  umowy z dnia 05 grudnia 2019r. zawartej pomiędzy Związkiem
Rewizyjnym  Spółdzielni  Mieszkaniowych  RP  w  Warszawie,  ul.  Jasna  1,  a
Spółdzielnią Mieszkaniową w Żmigrodzie – została przeprowadzona lustracja pełna
działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2019 roku.
Lustrację przeprowadzili lustratorzy Związku w osobach:

Ryszard Wiszniewski – uprawnienia lustracyjne nr 552//95
Zbigniew Lewandowski – uprawnienia lustracyjne nr 524//95

Lustracja prowadzona była w dniach od 05 do 30 października 2020r.

Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia:
1) Organizacja Spółdzielni 

 Statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny (kompletność i 
poprawność merytoryczna regulaminów),

 działalność organów Spółdzielni,
 struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni,

2) Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni ( i budynków z nimi
związanych oraz praktyczność ich wykorzystania),

3) Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami,
4) Gospodarka zasobami mieszkalnymi,

 stan ilościowy oraz estetyczno – porządkowy i techniczny budynków i ich
otoczenia,

 koszty i przychody GZM oraz prawidłowość ustalania opłat za użytkowanie
lokali,

 gospodarka lokalami użytkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem lokali
wynajmowanych,

 terminowość  wnoszenia  opłat  przez  użytkowników  lokali  i  windykacja
należności Spółdzielni,

 treść umów o usługi komunalne i ich realizacja,
5) Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych,

 nadzór  techniczny  i  ustalenie  potrzeb  remontowych  ze  szczególnym
uwzględnieniem działań energooszczędnych,

 akumulacja środków finansowych na remonty,
 tryb doboru wykonawców robót remontowych, treść zawartych umów i ich

realizacja,

6) Gospodarka finansowa Spółdzielni



 stan  funduszów,  wielkość  wolnych  środków  finansowych  i  sposób  ich
wykorzystania,  efektywność  zaangażowania  finansowego  spółdzielni  w
zakup akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych,

 rozliczenie kosztów ogólnych Spółdzielni,
 obsługa spłaty kredytów mieszkaniowych,
 terminowość regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni,
 dochodzenie należności spółdzielni w tym dotacji budżetowych
 rozliczenie finansowe z członkami z tytułu wkładów.

W trakcie  lustracji  Rada  Nadzorcza  nie  zgłosiła  wniosku  dotyczącego  udziału  jej
członka  w  czynnościach  lustracyjnych,   ani  poszerzenia  badań  lustracyjnych  w
stosunku  do  zakresu  określonego  konspektem kompleksowej  lustracji  Spółdzielni
Mieszkaniowych.
Fakt rozpoczęcia lustracji został uwidoczniony przez wpis do książki kontroli pod datą
05.10.2020r.  ,  a  z  tematyką  lustracji  zapoznano Zarząd i  Przewodniczącą Rady
Nadzorczej na spotkaniu w dniu 05.10.2020r. 
Informację  o  prowadzonej  lustracji  podano  do  wiadomości  członków  poprzez
zamieszczanie  ogłoszenia  na  stronie  internetowej  spółdzielni,  a  także  na  tablicy
ogłoszeń  w  biurze  Spółdzielni  przy  ul.  Zamkowej  oraz  administracji  przy
ul.Powstańców Styczniowych.

Zgodnie  z  postanowieniami  umowy  zawartej  między  Spółdzielnią,  a  Związkiem
lustracja nie obejmowała badania sprawozdania finansowego w rozumieniu art. 89
ustawy Prawo spółdzielcze, jak również weryfikacji rozliczeń kosztorysowych.
Ustalenia lustracji wynikają ze stwierdzonych faktów na podstawie skontrolowanych
przez  lustratorów  dokumentów,  wyjaśnień  złożonych  przez  pracowników,
dokonanych oględzin budynków i infrastruktury osiedlowej.

Ustalenia lustracji zostały zawarte w protokole lustracji, sporządzonym zgodnie z art.
93 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze. 
Zarząd  jest  obowiązany  udostępnić  protokół  do  wglądu  każdemu  członkowi
Spółdzielni, na jego żądanie.

Podstawowe metody stosowane przez lustratorów w czasie badań to:

 analiza dokumentów źródłowych,
 weryfikacja  wewnętrznych  spółdzielczych  norm  prawnych  i  poprawności  ich

stosowania,
 przegląd zasobów w terenie pod względem stanu technicznego, estetycznego i

sanitarnego,
 wywiady z członkami i pracownikami,
 analiza spraw w poszczególnych działach Spółdzielni.

Lustracja  nie  wykazała  uchybień  ani  nieprawidłowości  w  zakresie  terminowości  i
sposobu  zwołania  posiedzeń  organów  samorządowych  Spółdzielni  tj.  Walnego
Zgromadzenia Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu. Podejmowane przez te organy
uchwały są zgodne z postanowieniami statutu i zakresem kompetencji.

WALNE ZGROMADZENIE:



Z analizy protokołów obrad Walnego Zgromadzenia wynika,  że odbywały się  one
zgodnie  z  przyjętym  porządkiem  obrad,  który  wypełniał  dyspozycje  ustawowe
określone w art. 38 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze. Lustracja nie wykazała uchybień i
nieprawidłowości odnośnie częstotliwości, terminowości i sposobu zwołania Walnych
Zgromadzeń, a także w przebiegu oraz w sposobie udokumentowania obrad tego
organu.
RADA NADZORCZA
W ocenie  lustratorów Rada  Nadzorcza  zajmowała  się  najistotniejszymi  sprawami
związanymi  z  bieżącą  działalnością  Spółdzielni  wypełniając  funkcję  kontroli  i
nadzoru, a zakres jej  działania jest zgodny z art. 46 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze. 
W skład  Rady  nie  wchodzili  i  nie  wchodzą  osoby  będące  kierownikami  bieżącej
działalności  gospodarczej   Spółdzielni,  a  także  osoby  będące  w  stosunku
pokrewieństwa.
W skład Rady Nadzorczej nie wchodzili i nie wchodzą pracownicy Spółdzielni.
Po zbadaniu działalności Rady Nadzorczej stwierdzono, że organ ten działał zgodnie
ze statutem i regulaminem.
ZARZĄD
Nie  stwierdzono   nieprawidłowości  w  funkcjonowaniu  Zarządu,  który  jako  organ
wykonawczy  w  strukturze  organów  samorządowych  pełni  jednocześnie  rolę
kierowniczą  w  bieżącej  działalności  Spółdzielni  rozumianej  jako  podmiot
gospodarczy. 
Czynności podejmowane przez Zarząd były zgodne z aktualnym stanem prawnym,
unormowaniami  zawartymi  w  statucie  oraz  regulaminach  i  nie  naruszały  zasad
kompetencyjności innych organów Spółdzielni.
Nie stwierdzono udziału członków Zarządu w głosowaniu nad sprawami wyłącznie
ich dotyczących. 

Dokumentacja   Walnego  Zgromadzenia  oraz  Rady  Nadzorczej  i  Zarządu  jest
prowadzona starannie, jest kompletna,  sporządzana i przechowywana prawidłowo.

Zastrzeżeń  lustratorów  nie  budzi  przyjęta  przez  Radę  Nadzorczą  struktura
organizacyjna  służb  etatowych,  która  zapewnia  realizację  zadań  Spółdzielni,  a  w
skontrolowanych aktach pracowniczych nie stwierdzono uchybień.
Weryfikacja akt osobowych pracowników w stosunku  do obowiązujących przepisów
nie  wykazała  rozbieżności,  a  zasady  organizacji  pracy  oraz  wynagradzania
unormowano w stosownych regulaminach.

Z  ustaleń  lustracji  wynika,  iż  stan  prawny  gruntów  pozostających  we  władaniu
Spółdzielni  jest  uregulowany,  a  w  spółdzielni  nie  występuje  sytuacja,  kiedy
spółdzielnia  nie  posiada  własności  lub  prawa użytkowania  wieczystego gruntu,  a
wybudowała na nich budynku lub inne trwałe urządzenia.

W  zakresie  spraw  członkowsko-mieszkaniowych  lustracja  wykazała  poprawność
działań Zarządu,  w tym dotyczących ustanawiania praw do lokali  oraz określaniu
przedmiotu  odrębnej  własności  lokali  i  trybu  realizacji  składanych  przez
użytkowników wniosków o przeniesienie na nich prawa odrębnej własności.
Wymagana przepisami dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.

Przeprowadzona w trakcie lustracji selektywna wizytacja zasobów mieszkaniowych
Spółdzielni wykazała, iż są one utrzymane w czystości i należytym stanie estetyczno-



porządkowym. 
Przy ocenie stanu czystości zwrócono również uwagę na boksy, wyposażenie placów
zabaw oraz stan dróg osiedlowych, chodników i terenów zielonych.
Ogólnie  stan  sanitarno-porządkowy  obiektów  spółdzielni  oraz  znajdujących  się
urządzeń oceniono pozytywnie.
W okresie objętym lustracją Spółdzielnia przeprowadzała kontrole stanu technicznej
sprawności  instalacji budynków określone przepisami prawa budowlanego.
Ustalenia  kontroli  odnotowane  są  w  książkach  obiektów.  Książki  obiektów  są
kompletne i prowadzone właściwie.

Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w sposobie dokumentowania i rozliczania
wykonanych prac remontowych.
Roboty remontowe realizowany były siłami własnymi Spółdzielni oraz przez obcych
wykonawców wyłanianych w drodze przetargów. Treść zawartych umów z obcymi
wykonawcami  nie  budzi  zastrzeżeń.  Umowy  w  sposób  właściwy  zabezpieczają
interesy Spółdzielni.
Z  ustaleń  lustracji  wynika  również,  iż  prawidłowo  prowadzone  są  działania
energooszczędne  poprzez  systematyczne  roboty  dociepleniowe  i  opomiarowanie
zużycia ciepła  w lokalach mieszkalnych.
Stwierdzono jednak, że wskazane jest rozważenie możliwości kontynuowania działań
energooszczędnych w zakresie przedstawionym w protokole z przeglądów zasobów.

Podczas  lustracji  zbadano  umowy zawierane z  dostawcami  usług  komunalnych  i
innych  związanych  z  gospodarką  zasobami  mieszkaniowymi  i  stwierdzono,  że
postanowienia tych umów zapewniają ochronę interesów Spółdzielni i jej członków.

W badanym okresie prawidłowo kształtowała się wysokość stawek czynszowych za
używanie  lokali.  Stawki  te  wynikały  z  planów  gospodarczych  uwzględniających
analizy  roku  poprzedniego,  jak  też  koszty  i  przychody  poszczególnych  typów
działalności  Spółdzielni,  wynikającej  z  zasady  bezwynikowego  finansowania
działalności  statutowej.  Kalkulację  sporządzono  zgodnie  z  ogólnie  przyjętymi
zasadami.    
O  zmianie  wysokości  opłat  Spółdzielnia  powiadamiała  członków  oraz  osoby
niebędące członkami  w sposób prawidłowy.
W okresie objętym lustracją nie stwierdzono odwołań osób uprawnionych, od zmian
wysokości opłat czynszowych  w postępowaniu sądowym.

Podczas lustracji  przeanalizowano zaległości w opłatach od lokali.
Stwierdzono,  że  zaległości  w  opłatach  za  lokale  mieszkalne  kształtowały  się  na
poziomie 4,25%w 2017r, 5,12% w 2018r. 3,64% w 2019r.  rocznego wymiaru opłat
tych lokali.
Poziom zaległości w opłatach od lokali użytkowych w latach 2017-2019 był wyższy
od przeciętnego w spółdzielniach mieszkaniowych.

Badaniu  lustracyjnemu poddano  również  gospodarkę  finansową.  Stwierdzono,  że
Spółdzielnia  posiada  prawidłowo  określone  podstawy  normatywne  gospodarki
finansowej w ramach Polityki rachunkowości oraz stosownych regulaminów.
Lustracja nie wykazała żadnych niewłaściwości w udokumentowaniu prowadzonych
przez  Spółdzielnię  operacji  gospodarczych  oraz  w  w  sprawowaniu  kontroli  w



obszarze rachunkowości. 
Terminowo i prawidłowo sporządzano sprawozdania finansowe, które były poddane
badaniu przez biegłych rewidentów.
Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w zakresie  rozliczeń z członkami z tytułu
wkładów  oraz  rozliczeń  z  bankiem  z  tytułu  spłaty  kredytów  mieszkaniowych  i
należnych odsetek.

Ogólna  sytuacja  finansowa  Spółdzielni  w  badanym  okresie  umożliwiała  bieżącą
realizację  zobowiązań  o  charakterze  publicznoprawnym  oraz  wobec  dostawców
robót i usług.

Na  tle  ustaleń   zawartych  w  protokole  lustracji  Związek  Rewizyjny  stwierdził,  że
działalność  Spółdzielni  w  latach  2017-  2019  prowadzona  była  prawidłowo,  ale
pożądane  byłoby,  aby  organy  samorządowe  Spółdzielni  rozważyły  podjęcie
następujących działań:

1. Dokonać  analizy  niektórych  regulaminów o  odległej  dacie  uchwalenia  pod
kątem zapewnienia pełnej zgodności ze zmienionym statutem i porządkiem
prawnym.

2. Zintensyfikować  działania  w  zakresie  windykacji  opłat  za  używanie  lokali
użytkowych.

O  sposobie  realizacji  w/wymienionych  wniosków  Związek  Rewizyjny  zostanie
powiadomiony w trybie art. 93 § 1b Prawa spółdzielczego.
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