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Struktura  organizacyjna /Załącznik nr 1 i nr 1A/ 
 

Rada Nadzorcza uchwałą nr 31/2011 z dnia 24.10.2011 r. zatwierdziła strukturę 

organizacyjną Spółdzielni na rok 2012. W dniu 26.03.2012 r. Rada Nadzorcza uchwałą           

Nr 6/2012 wprowadziła - na wniosek Zarządu - zmianę w strukturze organizacyjnej  

polegającą na przeniesieniu st. specjalisty z Działu Technicznego pod bezpośredni nadzór 

Nieetatowego Członka Zarządu 

.  W Spółdzielni funkcjonują trzy piony: Prezesa Zarządu, zastępcy Prezesa ds. 

techniczno-eksploatacyjnych oraz Członka Zarządu. Struktura organizacyjna Biura Zarządu, 

podległość poszczególnych komórek organizacyjnych oraz struktura zatrudnienia i ilość 

etatów przedstawiona jest w Załączniku nr 1.  

 

Skład  osobowy  Zarządu 

     

 W 2012 r. Prezesem Zarządu był Jarosław Chała – Chaliński.  

Funkcję Zastępcy Prezesa ds. techniczno – eksploatacyjnych pełnili: 

- Jacek Łazowski – do 25.06 (odwołany przez Walne Zgromadzenie w związku z nie   

uzyskaniem absolutorium), 

- .Andrzej Chajzer  (delegowany przez Radę Nadzorczą) – od 28.06 do 4.09, 

- Marcin Łuczkiewicz – od 5.09. 

Funkcję Członka Zarządu pełnili: 

- Włodzimira Skarżyńska – do 22.06 ( w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnionej 

funkcji), 

- Jan Ruszczyk – (delegowany przez Radę Nadzorczą) – od 28.06 do 19.09, 

- Joanna Szymańska -  od 20.09. 

 

Główne  działania  Zarządu 

 

 W   roku  2012 odbyły się  53  posiedzenia Zarządu w trakcie których podejmowane 

były decyzje i  uchwały   w sprawach  dotyczących indywidualnych spraw członków 

Spółdzielni, a mianowicie: 

- o przyjęciu  w  poczet  członków   osób,  które  nabyły  spółdzielcze  własnościowe  prawo   

do lokalu,  

- o  ustanowieniu  lokatorskiego  prawa  do lokalu  na  rzecz  osób  uprawnionych,  

- o  przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu, 

-  o  rozkładaniu zaległości czynszowych na raty, 

-  o umarzaniu lub rozkładaniu na raty  odsetek naliczonych za nieterminowe wnoszenie 

opłat, 

- o zmianie wysokości opłat za lokal w związku ze zmianami w ilości osób 

zamieszkujących dany lokal. 

Na posiedzeniach Zarządu omawiano i  formułowano  w poszczególnych sprawach  

wnioski dotyczące wszystkich osób zamieszkujących w zasobach Spółdzielni, a więc 

członków, osób nie będących członkami i najemców. Wnioski te  kierowane  następnie          

do  Rady  Nadzorczej  były podstawą podejmowania  przez  nią odpowiednich uchwał.   
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Podobnie jak w latach ubiegłych, posiedzenia Zarządu poświęcone były także 

tematyce dotyczącej spraw eksploatacji i utrzymania zasobów Spółdzielni, w tym 

przygotowaniu zasobów do zimy, pracom porządkowym i pielęgnacyjnym takim, jak :  

pielęgnacja zieleni, dosadzanie drzew i krzewów, renowacja  trawników, remontowanie ławek 

i urządzeń zabawowych, doposażenie placów zabaw oraz remontom budynków. 

 

Zasoby Spółdzielni  
 

       Zasoby Spółdzielni w 2012 r. – w  porównaniu z latami poprzednimi - nie uległy zmianie. 

Nadal były to: 23 budynki mieszkalne, 8 pawilonów, 5 hydroforni wolnostojących oraz 3 

hydrofornie nadbudowane. Ogólna powierzchnia eksploatowanych zasobów  Spółdzielni 

wynosiła      137.599,92 m
2
 

z tego: 

- lokale mieszkalne       -   125.377,88 m
2 

- lokale użytkowe       -       9.682,76 m
2 

- garaż podziemny       -       2.539,28 m
2 

 

Ogólna powierzchnia terenów na których Spółdzielnia prowadziła działalność wynosiła w 

ub. roku 131.620 m² z tego 130.389 m² było we władaniu Spółdzielni, a 1.231 m² było jej 

własnością. 
 

Problematyka członkowsko – mieszkaniowa. 
 

 

Liczba  członków   naszej  Spółdzielni  w/g  stanu  na  dzień  31.12.2012 r. wynosiła   

2.991  osób czyli w porównaniu z rokiem 2011 zmniejszyła się o 9 osób.                                

W  Spółdzielni było  także  97  osób, którym przysługiwało    spółdzielcze  własnościowe  

prawo  do  lokalu, ale  nie  będących członkami Spółdzielni i nie ubiegających   się  o  

przyjęcie  w  poczet  członków. 

 W roku ubiegłym przyjęto w poczet członków 74 osoby m.in. z tytułu nabycia 

własnościowego prawa do lokalu, darowizny, „współczłonkostwa” oraz przejęcia  prawa do 

lokalu  po zmarłym członku Spółdzielni.   Natomiast skreślono z rejestru członków 83 osoby 

z powodu: zgonu, własnej  rezygnacji  i  wykluczenia.  

 W 2012 r.  z  powodu  zaległości  w  opłatach  za  zajmowany  lokal: 

-  wykluczono  ze  Spółdzielni 3 osoby, którym przysługiwało spółdzielcze  własnościowe   

   prawo  do  lokalu,  

-  wygaszono  lokatorskie  prawo  do  lokalu  1  osobie. 

Ponadto  wykreślono z  rejestru  członków  1 osobę, która nie zrezygnowała z członkostwa po 

dokonaniu darowizny. Skutecznie  wykonane  zostały  3  eksmisje  dłużników  Spółdzielni.  

 

W  zasobach  Spółdzielni  jest  2.819  lokali  mieszkalnych,  z  tego :  

-  własnościowych        2758    tj.  98 % 

-  lokatorskich                            40 

-  na  umowę  najmu                           21 

 

 W   roku   2012   -   59  lokali  własnościowych zmieniło  właściciela  na  podstawie: 

 

-  umowy   sprzedaży                            23 

-  umowy  darowizny      16 

-  spadku                                        20 
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 Nastąpiły  także zmiany   w  grupie  mieszkań  lokatorskich. Ustanowiono lokatorskie 

prawo do  lokalu w  4 przypadkach (po zgonie członka Spółdzielni lub po rezygnacji                     

z członkostwa).    

W roku 2012 ogłoszono przetargi na ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw                

do lokali. W wyniku przetargów 5 lokali odzyskanych po zgonie członka Spółdzielni                

lub eksmisji, zostało zasiedlonych. 

                                

Uwłaszczenie 

 

 W maju 2012 r. do  Spółdzielni wpłynęło  pismo z Delegatury Biura Gospodarki 

Nieruchomościami  Urzędu m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola, dotyczące uwłaszczenia na 

nieruchomości oznaczonej jako działki od nr 54/1 do nr 54/23 w obrębie 6-07-02. 

Spółdzielnia dwukrotnie odpowiadała na powyższe pismo ( w czerwcu i w grudniu 2012 r.)   

jak również zwracała się o podanie danych dotyczących złożonego wniosku o uwłaszczenie      

i doprecyzowanie, w jakim zakresie ów wniosek powinien być uzupełniony. Do 31.12.2012 r. 

Spółdzielnia nie otrzymała odpowiedzi w tej sprawie. 

 

GOSPODARKA  FINANSOWA  SPÓŁDZIELNI   
 

Spółdzielnia w 2012 r. prowadziła działalność eksploatacyjną i remontową  własnych 

zasobów oraz działalność społeczno – wychowawczą na  rzecz członków Spółdzielni i ich 

rodzin na podstawie:  

-statutu Spółdzielni, 

-planu gospodarczo – finansowego na rok 2012,  zatwierdzonego uchwałą                        

nr 35/2011  Rady Nadzorczej z dnia 28 listopada 2011 r.,  

-uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni niezbędnych do prowadzenia działalności,  

-decyzji organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie cen urzędowych, 

podatków i innych opłat.  

 Uchwałą nr 28/11 Rady Nadzorczej z dnia 19.09.2011r. zostały zatwierdzone 

stawki opłat dla członków Spółdzielni posiadających prawa do lokali mieszkalnych - 

obowiązujące od 01.01.2012 r,   które kształtowały się następująco: 

eksploatacja podstawowa     2,05 zł/m
2   

odpis na fundusz remontowy       2,15 zł/m
2  

 
  
   

energia elektryczna        7,60 zł/ od osoby 
  
   

c.o                                             wg indywidualnych stawek węzłów 

c. w                                            wg indywidualnych stawek węzłów 

dźwigi          10,00 zł/ od osoby  

wywóz nieczystości         10,06 zł/ od osoby  

gaz                   8,00 zł/ od osoby  

konserwacja instalacji wideodomofonowej      5,05 zł/ od lokalu 

konserwacja instalacji domofonowej             2,05 zł/ od lokalu  

antena zbiorcza rtv                                                    1,25 zł/ od lokalu                        

opłata pocztowa dla osób, które wskazały  

adres do korespondencji                   5,00 zł/ od lokalu  

działalność społeczna oświatowa i kulturalna          1,00 zł /od osoby  

podatek od nieruchomości                                                     0,12 zł/m
2   
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Omówienie  działalności  gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami o innym 

przeznaczeniu znajdującymi się w budynkach mieszkalnych / Załącznik nr 2A/ 

 

Wpływy na eksploatację  wyniosły 3.729.016 zł., a na fundusz remontowy 3.395.221 

zł. Natomiast koszty eksploatacji wyniosły 4.602.243 zł., a odpis na fundusz remontowy 

został dokonany do wysokości uzyskanych wpływów  3.395.221 zł., tak więc wynik na 

eksploatacji za rok 2012 był ujemny i wyniósł  -873.227 zł. Uzyskane wpływy były 

wprawdzie niższe od poniesionych kosztów co dało w 2012 r. wynik ujemny, ale wyższe od 

planowanych i w efekcie nastąpiło wykonanie deficytu tylko w 87,36%   w stosunku do 

planowanego. 

Wpływy na dźwigi   wyniosły 576.383 zł., natomiast koszty  wyniosły 842.291 zł, tak 

więc wynik na  dźwigach był ujemny i  wyniósł - 265.908 zł. Spowodowane było to  

poniesieniem w 2012 r.  kosztów  za wymianę dźwigów wykonaną w 2011 r. w budynkach 

przy ul.: 

J. Olbrachta 58                     klatka VI            135.862,-zł    

Okocimskiej  11                  klatka III             124.002,-zł 

Krępowieckiego 11             klatka VII            132.087,-zł 

Okocimska 11                     klatka  I               132.087,-zł 

W  2012 r. rozpoczęto  wymianę dźwigów w budynkach przy ul.: 

J. Olbrachta 58                   klatka VII             131.760,-zł  

Okocimskiej  7                   klatka II                131.760,-zł 

Krępowieckiego 11            klatka I                 131.760,-zł 

Krępowieckiego 7A           klatka III              131.760,-zł 

Okocimska 11                    klatka  IV             124.200,-zł 

Odbiór oraz zapłata nastąpiła w 2013 roku. 

W roku 2012 zaplanowano wymianę 3 dźwigów, wymieniono natomiast 5. 

Wpływy na domofony wyniosły 72.961 zł., natomiast    koszty wyniosły 51.127 zł. 

Wynik za 2012 r. w tym zakresie był dodatni i wyniósł 21.834 zł. 

Wpływy na  konserwację anten zbiorczych  wyniosły 40.678 zł., natomiast koszty  

wyniosły 36.959 zł. Wynik za 2012 r. w tej pozycji był dodatni i wyniósł  3.719 zł. 

Wpływy na energię elektryczną ogólnego zużycia  wyniosły 524.669 zł.  natomiast 

koszty  wyniosły 523.593 zł., tak więc wynik na energii elektrycznej za 2012 r. był dodatni  i 

wyniósł 1.076 zł.  

 Wpływy na podatek od nieruchomości wyniosły 219.877 zł, natomiast  koszty 

wyniosły 203.238 zł. Tak więc  wynik w tej pozycji za 2012 r. w części obciążającej 

członków Spółdzielni był dodatni i wyniósł 16.639 zł.  

Wpływy za  gaz  wyniosły 109.187 zł,  a koszty 109.187 zł. Pozycja zamknęła się 

więc bezwynikowo. 

Wpływy na zimnej wodzie wyniosły 2.645.178 zł., a koszty 2.651.184 zł. Wynik był 

więc ujemy i wyniósł -6.006 zł. Pod datą 31.12.2012 r. został przeniesiony do rozliczenia z 

użytkownikami lokali. 

  Wpływy na energię cieplną  wyniosły  4.873.122 zł., a koszty 3.920.744 zł. Wynik na 

energii cieplnej był więc dodatni i wyniósł 952.378 zł.  Pod datą 31.12.2012 r. został 

przeniesiony do rozliczenia z użytkownikami lokali. 

 Wpływy na wywóz nieczystości wyniosły  682.798 zł.,  a koszty 641.444 zł., tak więc 

wynik na wywozie nieczystości za 2012 r. był dodatni i wyniósł  41.354 zł.  

Różnica miedzy wpływami a kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości, na 

poszczególnych składnikach opłat wnoszonych przez Członków Spółdzielni rozliczona 
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zgodnie z zapisami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych narastająco na 31.XII.2012 r. 

wynosi na: 

eksploatacji                                     219.121,98 zł., 

dźwigach                                         556.118,00 zł., 

domofonach i wideomofonach         41.947,37 zł., 

antenach zbiorczych                         10.155,65 zł., 

energii elektrycznej                           -3.049,91 zł., 

podatku od nieruchomości                28.604,90 zł., 

wywozie nieczystości                       92.515,32 zł., 

co łącznie daje kwotę                                       945.413,31 zł.                         

             Zgodnie z art. 6. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych różnica między kosztami 

eksploatacji i utrzymania nieruchomości, a przychodami z opłat  zwiększa odpowiednio 

przychody  utrzymania nieruchomości w roku następnym i jest zaewidencjonowana na 

rozliczeniach międzyokresowych. 

 Na rozliczeniach międzyokresowych jest także kwota  900.704,99 zł., będąca 

pozostałością po zbieranej w latach 2003 – 2006 stawce przeznaczonej na  regulację stanu 

prawnego gruntu. 

 

Omówienie działalności gospodarczej prowadzonej poza budynkami mieszkalnymi                     

(Załącznik nr 2B)  
 

Wpływy z działalności gospodarczej  wyniosły w 2012 r. 3.598.956 zł  i zostały 

wykonane w 113,85%  w stosunku do planowanych 

Koszty działalności gospodarczej wyniosły 1.763.485 zł  i zostały wykonane                

w 109,59%  w stosunku do planowanych.    

Wynik  brutto  na  działalności gospodarczej jest więc dodatni  i  wynosi  1.835.471 zł. 

 

Omówienie działalności finansowej i pozostałej działalności operacyjnej (Załącznik nr 2C)  
 

 Wpływy na działalność finansową  wyniosły 860.992zł i zostały wykonane w 

195,24% w stosunku do planowanych. Natomiast koszty tej działalności  zostały 

przekroczone i wyniosły 28.277zł.  Uzyskano odsetki w wysokości 843.304 zł, w tym z tytułu 

lokat bankowych 578.755 zł. Z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat czynszowych  

uzyskano odsetki w wysokości 95.356 zł. Kwota w wysokości 17.688 zł wynika z aktualizacji 

przychodów i występuje także jako koszt. 

            Wpływy na pozostałą działalność operacyjną wyniosły 1.184.525 zł  i  zostały 

wykonane w 311,72%  w stosunku do planowanych, natomiast koszty  tej działalności 

wyniosły 301.560 zł i zostały wykonane w 150,78% w stosunku do planowanych. Kwota 

uzyskana z przetargów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa  do lokali w 

wysokości 707.602 zł stanowi przychód operacyjny.  Wynik brutto na działalności finansowej 

i pozostałej działalności operacyjnej jest więc dodatni i wyniósł  za 2012 r. 1.715.680 zł. 

 

Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna (Załącznik nr 2D) 

 

Ogółem wpływy na działalność społeczną, oświatową i kulturalną w roku 2012 

wyniosły 88.902 zł   

z  tego : 

-     przychody z działalności  odpłatnej              24.838 zł. 

-     wpłaty członków                               64.064 zł. 
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Koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej wykonano w kwocie 135.841 zł. 

z  tego : 

-     koszty z działalności  odpłatnej                         23.051 zł. 

-     koszty podstawowe                  112.790 zł. 

Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna zamknęła się wynikiem brutto ujemnym 

w wysokości -46.939 zł.   

 

 Wynik brutto na działalności gospodarczej Spółdzielni jest dodatni i wynosi 

3.574.953,42 zł. Naliczony za 2012 r. i zapłacony  podatek dochodowy od osób prawnych 

wyniósł 480.068 zł., tym samym Spółdzielnia uzyskała wynik finansowy netto w 

wysokości 3.084.714,42 zł, który zgodnie  z §105 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółdzielni proponuje 

się  przeznaczyć na: 

-pokrycie wydatków związanych z modernizacją anten zbiorczych w wys. 76.000 zł, 

-pokrycie wydatków związanych z eksploatacją w wysokości  1.018.520 zł., 

-pokrycie wydatków związanych z wymianą dźwigów w wysokości  707.602 zł., 

-fundusz remontowy w wysokości 1.282.592,42 zł. 

 

Gospodarka remontowa / Załącznik nr 3/ 
 

Wpływy  na  fundusz  remontowy    wyniosły  4.791 687 zł     

  z  tego : 

-  z  bilansu otwarcia                                                                                      688.132 zł. 

-  z  wpłat Członków                                     3.395.221 zł. 

-  z wyniku za 2011  rok                                                                                708.333 zł.  

 

Wydatki  z  funduszu  remontowego  wyniosły natomiast 2.827.343 zł. 

 z tego: 

-  wydatki na  remonty wykonane przez ekipę własną                          281.833  zł. 

-  wydatki  na remonty   wykonane przez obcych wykonawców             2.545.510  zł. 

 

Rozliczenie wyniku z roku 2009 przeznaczonego na spłatę rat  za wodomierze 

-  z  bilansu otwarcia                                                                                     710.847  zł. 

-  spłata raty za wodomierze                                                               237.182 zł. 

 

 Stan środków funduszu remontowego na dzień 31.12.2012 r. wynosi 2.438.008 zł  

            z  tego: 

 -  1.964.343 zł na remonty 

-      473 665 zł. na spłatę dwóch rat za wodomierze 

Dla optymalnego wyboru wykonawców robót remontowych, modernizacyjnych, 

inwestycyjnych i usług powołana została Komisja Przetargowa, której przewodniczy  

Zastępca Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych (a w czasie jego nieobecności inny 

Członek Zarządu), a w jej skład wchodzą; 2-ch inspektorów nadzoru oraz 4-ch Członków 

Rady Nadzorczej delegowanych przez Radę. Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania 

przetargów i konkursów ofert w S.M. „Mszczonowska” konkursy ofert lub przetargi 

ograniczone przeprowadzane są gdy wartość robót przekracza kwotę 40 tys. złotych netto, a 

przetarg nieograniczony gdy wartość robót przekracza kwotę 100 tys. złotych  netto. 

W 2012 r. ogłoszonych zostało 5 przetargów nieograniczonych na wykonanie 9-ciu 

zadań oraz 1 przetarg ograniczony na wykonanie 2-ch zadań. 
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Zatrudnienie  i  fundusz   płac/ Załącznik nr  4/ 

  

 Zadania statutowe Spółdzielni realizowane były przez pracowników zatrudnionych na  

56,79 etatu  przy  planowanej wielkości zatrudnienia w wysokości  61,0 etatu  -  co  stanowi  

92,34 %  planu  rocznego. 

 Wynagrodzenia  osobowe  planowane  na  2012 r. w   kwocie 2.702.766 zł                                                                                                     

wykonano  w kwocie  2.641.265 zł.  - co stanowi 97,72 %  planu  rocznego. 

Wydatki z bezosobowego funduszu  płac planowane  w wysokości 156.000 zł.  

wykonano  w  kwocie 156.849 zł.  -  co stanowi  100,54 %  planu  rocznego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe: dla członków Rady Nadzorczej i nieetatowego Członka 

Zarządu  zaplanowano w łącznej  kwocie 239.000 zł., a  zostało wykonane  w   kwocie 

225.087 zł.,  co stanowi  94,18 %  planu  rocznego. 

Planowany  fundusz  płac  ogółem   stanowił   kwotę  3.097.766 zł., a  wydatkowano  

kwotę  3.023.201 zł.  -  co  stanowi 97,59 %  planu  rocznego. 

 

 

Windykacja należności z tytułu opłat  
 

      Zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe, parkingi, dzierżawy oraz 

garaże na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 2.080.024,53 zł. w tym zaległości w opłatach za  

lokale mieszkalne -  1.798.296,37 zł., z  tego: 

-  w opłatach bieżących    na kwotę      903.504,48 zł. 

-  po wyrokach sądowych    na kwotę      878.232,22 zł. 

-  w postępowaniu sądowym              na kwotę        16.559,67 zł. 

     Wskaźnik zadłużenia na koniec roku 2012 wyniósł 9,91 % rocznego wymiaru opłat za 

lokale i w porównaniu do wskaźnika z końca 2011 r. zwiększył  się o 0,71 punktu 

procentowego. 

 

Strukturę zaległości w opłatach bieżących za lokale 

mieszkalne  przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Zadłużenie w miesiącach 

Ilość  

lokali 

 

Zadłużenie w zł. 

poniżej 1  793 110.635 

do 2  186 136.468 

do 3  82 115.897 

do 4  48 87.693 

do 5  35 95.802 

do 6  24 79.642 

do 12  69  374.059 

do 24                19 224.796 

do 36                  2                              46.502 

powyżej 36                 3 510.242 

Razem 1261 1 781.737 
 

 

Zaległości w  opłatach za lokale użytkowe, miejsca postojowe na parkingach, w garażach 

oraz dzierżawy na dzień 31.12.2012 r.  stanowią kwotę   281.728,16 zł   

z tego : 
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- w opłatach bieżących  na kwotę     141.291,47 zł. 

- po wyrokach sądowych  na kwotę       24.606,26 zł.  

- w postępowaniu sądowym  na kwotę     115.830,43 zł. 

 

 

 

 

              Strukturę zaległości w opłatach bieżących za lokale użytkowe, miejsca 

postojowe na  parkingach, w garażach oraz  dzierżawy przedstawia poniższe zestawienie: 

 

 

Zadłużenie w miesiącach Dłużnicy 

 

Zadłużenie w zł. 

Poniżej 1  130 19.788 

do 2  39 49.504 

do 3  13 47 899 

do 4  7 24 .101 

do 5  - - 

do 6  - - 

do 12  3 24.606 

Razem 192 165.898 

   

 

 

            Do osób zalegających z opłatami na kwotę przekraczającą 2-miesięczny czynsz 

skierowano w ciągu roku 320 wezwań do zapłaty.  Do osób zalegających z opłatami na kwotę 

przekraczającą 3-miesięczny czynsz wysłano 350 monitów przedsądowych  z terminem spłaty 

zadłużenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania  wezwania. 

           Do wszystkich członków Spółdzielni, najemców i dzierżawców wysłane zostały 

potwierdzenia sald  wg  stanu  na  dzień  30. 09. 2012 r. 

 

 W 2012 r. przekazano Kancelariom Prawnym obsługującym  Spółdzielnię 35 spraw 

dotyczących zadłużonych lokali mieszkalnych. Uzyskano 84 nakazy zapłaty. W wyniku tych 

działań na konto Spółdzielni wpłynęło od dłużników w 2012 r.  221.884,94 zł.  

 

 Na dzień 31.12.2012 r. w postępowaniu sądowym pozostawało 6 spraw dotyczących 

lokali mieszkalnych, których  zadłużenie wynosiło 16.560,00 zł  i 1 sprawa dotycząca lokalu 

użytkowego,  którego zadłużenie wynosiło   115.830,00 zł. 

 

 

 Zadłużenie lokali powoduje zmniejszenie odpowiedniej ilości środków, które 

powinny być w obrocie.  Mimo to  sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra, a  

spowodowana jest posiadaną nadwyżką przychodów nad kosztami z lat ubiegłych oraz 

nadwyżką funduszy własnych finansujących rzeczowe aktywa trwałe. Tym samym 

zachowana jest płynność finansowa i zdolność płatnicza, nie ma, więc zagrożenia dla 

możliwości kontynuowania działalności Spółdzielni w latach następnych. 

Potwierdzeniem stanu majątkowego i sytuacji finansowej Spółdzielni jest bilans, 

rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz Opinia – wydana bez 
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zastrzeżeń - przez niezależnych biegłych rewidentów o prawidłowości sporządzenia 

dokumentów finansowych i sytuacji Spółdzielni. Opinia jest Załącznikiem nr 8 do 

niniejszego sprawozdania. 
 

Bilans   /Załącznik nr 5/ 
 

Rachunek zysków i strat /Załącznik nr 6/ 
 

Rachunek przepływów pieniężnych /Załącznik nr 7/ 
 

 Sprawozdanie  finansowe Spółdzielni za 2012 rok zostało przyjęte przez  Radę 

Nadzorczą uchwałą nr  r. i zostanie przedstawione przez Radę Nadzorczą   Walnemu 

Zgromadzeniu  do zatwierdzenia. 
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Zarząd Majątkiem Wspólnym  

 

 Majątek Wspólny stanowi działka o powierzchni 2,7116 ha  będąca   własnością 

Miasta Stołecznego Warszawy. Natomiast użytkownikiem nieruchomości oraz właścicielem 

naniesień na niej zlokalizowanych są - na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych 

- Spółdzielnie: 

 

1.   SML-W „Rozłogi”      0,063  

 2.   SM „Jelonki”       0,090  

 3.   SM „Mszczonowska”      0,063  

 4.   SM „Muranów”       0,144  

  5.   SM „im. Gen. Sowińskiego”     0,207 

 6.   SM „Koło”       0,117 

 7.   SM „Miła”       0,216 

 8.   SM „Starówka”       0,070 

 9.   SM „Centrum-Wola”      0,030  

Roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz  ww.  

spółdzielni nie zostało zaspokojone.    

 

\ 

 Głównymi celami działalności Zarządu Majątkiem Wspólnym w 2012 r. było:         

 

1. Dążenie do uwłaszczenia Spółdzielni przez podejmowanie interwencji  

w sprawie założenia przez Urząd  m. st. Warszawy księgi wieczystej  

dla nieruchomości  przy ul. Białowiejskiej 1/3, co umożliwi  ustanowienie  

wieczystego użytkowania, wykorzystując tryb sądowy do złożenia oświadczenia 

woli przez Urząd. 

2.   Poszukiwanie  innych rozwiązań umożliwiających  uregulowanie stanu 

prawnego nieruchomości przy ul. Białowiejskiej 1/3.   

3.  Doprowadzenie do sprostowania w operacie ewidencji gruntów i budynków     

wpisów władających do działek gruntu poprzez uzupełnienie listy   

współwładających nieruchomością przy Białowiejskiej 1/3 ujawniając dwie 

spółdzielnie: SM „Starówka” i SM „Centrum-Wola”. 

4.  Administrowanie ostatnim składnikiem Majątku Wspólnego - nieruchomością 

     położoną w Warszawie przy ul. Białowiejskiej 1/3. 

5. Wyegzekwowanie zaległości czynszowych od najemców powierzchni 

użytkowych nieruchomości przy ul. Białowiejskiej 1/3. 

6.   Poszukiwanie najemców na zwolnione powierzchnie użytkowe.    

 

 

     Bilans Majątku Wspólnego na 31 grudnia 2012 r. wykazuje ogółem przychody w kwocie 

405.517,78 zł.(w tym 82.563,24 zł. – wynik za rok 2011), natomiast koszty ogółem 

374.110,23 zł. (w tym 10.000 zł. Koszty operacyjne – opłata na poczet wynagrodzenia 

biegłego sądowego oraz 61.809,94 zł. koszty operacyjne – odpisy aktualizujące należności).  

     Na osiągnięty wynik finansowy wpływ miało szereg działań oszczędnościowych podjętych 

przez Pełnomocnika Majątku Wspólnego. Jednak z analizy działalności Zarządu Majątkiem 

Wspólnym w roku 2012 oraz prognozy tej działalności na rok 2013 wynika, że mimo 

ograniczenia kosztów do niezbędnego minimum na skutek m.in.: 

-    wzrostu podatku od nieruchomości, 

-    wzrostu cen towarów i usług, 
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- dekapitalizacji naniesień wymagającej w przypadku dalszej ich eksploatacji    dużych 

nakładów na utrzymanie właściwego poziomu technicznego, 

należy liczyć się z koniecznością uczestniczenia Współwłaścicieli MW w finansowaniu 

kosztów utrzymania nieruchomości.  

 

     Natomiast wszelkie koszty związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości przy 

ul. Białowiejskiej 1/3 będą wymagały dofinansowania ze strony Spółdzielni – 

Współwłaścicieli Majątku Wspólnego. 

 

 

  

        PRZEWODNICZĄCY  ZARZĄDU 

        WSPÓŁWŁAŚCICIELI   MAJĄTKU  WSPÓLNEGO 

 

          mgr inż. Janusz  SZMIGIERA 

 

 

 Bilans Majątku Wspólnego za rok 2012 przedstawia Załącznik nr 9 
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Załącznik nr 3 

Sprawozdanie z wykonania planu  remontów za rok 2012 . 
 

A. Wykonanie planu funduszu remontowego w zakresie gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi. 

 

1.Wymiana osłon loggii w budynku przy ul. J. Olbrachta 58 (skrajne segmenty 

budynku-kl. 1,2,6,7 

   plan -  745.000,00 zł 

   wykonanie -  732.856,27 zł 

Dokończona została wymiana osłon loggii wraz z wykonaniem nowej elewacji 

zapoczątkowana w 2011 r.. 

2. Remont osłon loggii w budynkach przy ul. Krępowieckiego 11a i 9b: 

plan -  220.000,00 zł 

wykonanie - 137.7142,01 zł 

Remont osłon loggii w budynkach przy ul. Krępowieckiego 11a i 9b zaplanowano              

na stronie zachodniej.  

3.Wymiana instalacji gazowej z wyniesieniem gazomierzy na korytarz: 

plan -  595.000,00 zł 

wykonanie - 221.719,39 zł 

Z wymiany zaplanowanej w budynkach przy ul. Krępowieckiego 7 i 7a wykonano 

wymianę jedynie w budynku przy ul. Krępowieckiego7. Natomiast z powodu protestów  

mieszkańców budynku przy ul. Krępowieckiego 7a  zostało zlecone opracowanie nowego 

projektu technicznego wymiany instalacji gazowej po starej ,,trasie” i pozostawieniem 

gazomierzy w lokalach. Nowy projekt po uzgodnieniu z Państwową Strażą Pożarną 

zostanie skierowany do konsultacji z Mieszkańcami. 

 4.Wykładanie gresem holi budynków po wymianie dźwigów: 

plan -  75.000,00 zł 

wykonanie - 49.668,70 zł 

Z zaplanowanych prac w trzech budynkach tj. Okocimska 9 kl. III, Krępowieckiego 11 kl. 

VII, Jana Olbrachta 58 kl. V zostały zrealizowane w dwóch z nich.  Prace w trzecim 

budynku (ul. Okocimska 9 kl. III) zostały przesunięte na rok 2013. 

  5.Remont klatki schodowej i holi z naprawą dylatacji w bud. Krępowieckiego 11a 

plan -  55.000,00 zł 

wykonanie - 57.801,19 zł 

Remont został wykonany. 

   6.Wymiana rur spustowych na bud. Krępowieckiego 9 i 11: 

plan -  188.000,00 zł 

wykonanie -   85.501,23 zł 

Wymiana wykonana w 100% na obu budynkach. 

 7.Bieżące remonty ciągów pieszo-jezdnych: 

plan -  50.000,00 zł 

wykonanie -   7.789,34 zł 

Wykonano niezbędne naprawy wyłomów na osiedlu. 

 8.Montaż brakujących kratek wentylacyjnych stropodachu: 

plan -  40.000,00 zł 

wykonanie - 39.497,73 zł 

Montaż brakujących kratek wentylacyjnych osłaniających stropodach przed ptakami.      

Pozycja wykonana.  
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 9.Wymiana WLZ: 

plan -   660.000,00 zł 

wykonanie - 457.027,24 zł 

Z planowanych trzech budynków przy ul. J. Olbrachta 62, Krępowieckiego 5                       

i Okocimskiej 4 zostały dokonane wymiany w dwóch budynkach tj. w budynku przy ul. J. 

Olbrachta 62 i Krępowieckiego 5. Remont budynku przy ul. Okocimskiej 4 został 

przeniesiony na 2013 r. – z rozszerzeniem wymiany WZL o uporządkowanie instalacji 

teletechnicznych.                     

 10.Wymiana poziomów wodno-kanalizacyjnych z montażem uzdatniacza przy ul.     

Krępowieckiego 10 

     plan -  105.000,00 zł 

     wykonanie - 105.382,00 zł 

              

  11.Dokumentacje projektowe 
plan -  80.000,00 zł 

wykonanie - 69.785,27 zł 

Opracowano niezbędne Projekty Techniczne dla przeprowadzonych remontów bieżących 

oraz planowanych na 2013 r. tj. 

-P.T. remont ekranów loggii ul. Krępowieckiego 9b i 11a  

-P.T. wymiany WLZ ul. Góralska 2 i 4 

-P.T. remont ekranów loggii ul. Krępowieckiego 5,7, J. Olbrachta 58a 

-P.T. wymiany c.o. ul. Krępowieckiego 11 

-P.T. montażu insalacji. p.poż. ul. Góralska 3  

12.Spłata raty za wymianę podzielników kosztów w lokalach mieszkalnych dla firmy  

„ISTA”: 

plan -  46.000,00 zł 

wykonanie - 45.677,01 zł 

Spłaty zgodnie z harmonogramem umownym. 

 13.Remony kominów wentylacji grawitacyjnej na dachach: 

plan -  240.000,00 zł 

wykonanie - 214.588,59 zł 

Zgodnie  z przeprowadzonym przetargiem wykonano prace w trzech zaplanowanych 

budynkach tj. Krępowieckiego 7a, 9 i 11. 

  14.Remonty wynikające z potrzeb na terenie zasobów Spółdzielni wykonywane przez 

OZBR: 

plan -  350.000,00 zł 

wykonanie - 281.833,39 zł 

Wykonanie robót zgodnie z potrzebami osiedla. 

   15.Wymiana pionów kanalizacji sanitarnej: 

plan -  265.000,00 zł 

wykonanie - 724,61 zł 

Z uwagi na liczne protesty ze strony Mieszkańców wycofano się z kompleksowej 

wymiany instalacji. Natomiast prowadzona jest wymiana poszczególnych pionów w miarę 

zgłaszanych przez Mieszkańców przecieków. 

16.Remonty cokołów z wymianą opaski 

plan -  160.000,00 zł 

wykonanie -   95.021,23 zł 

Na planowanych budynkach przy ul. Góralskiej 4 i Olbrachta 58 wykonano prace             

w 100%.  

17.Zalecenia kontroli p. poż. dla budynku przy ul. Góralskiej 3 
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plan -  730.000,00 zł 

wykonanie -   12.177,86 zł 

Wykonanie zaleceń Straży Pożarnej wymagało najpierw opracowania P.T w związku z 

czym wykonanie odpowiednich robót musiało zostać przełożone na 2013 r. 

18.Roboty nieprzewidziane: 

plan -  170.465,00 zł 

wykonanie - 213.150,02 zł 

Wykonanie wyższe od planowanego w tej pozycji możliwe było w związku z mniejszymi 

niż zakładane kosztami innych zadań. Poniższe prace wynikały z bieżących, pilnych 

potrzeb Spółdzielni i z przygotowywania zadań, które realizowane będą w roku 2013. 

 

W ramach robót nieprzewidzianych wykonano: 

 

1. wymiana stolarki okiennej w maszynowni bud. Góralska 4                   840,73 zł

  

       2. wykonanie zabudów loggii, których po demontażu nie można było  

zamontować ponownie w bud. Góralska 4 oraz bud. Olbrachta 58   39.175,00 zł

    

 3. xero opinii p.poż. dla opracowania P.T                                128,59 zł 

 4.wymiana wodomierzy głównych           7.938,04zł 

(bud. Krępowieckiego 5, 7, 7a,9, 9b, 11, 11a, Olbrachta 58)  

 5.wymiana wodomierzy głównych                                                                    11.570,10 zł 

 (bud. Góralska 3, 5, 6/18, 20, Okocimska 2,4,5,7,9,11)                                                  

 6.montaż wodomierzy zsypy bud. Okocimska 4,5,7,9,11, Krępowieckiego 10  2.046,21 zł 

 

 7.montaż wodomierzy w pomieszczeniach ogólnego użytku      1.213,75 zł 

Krępowieckiego 10, Okocimska 11         

 8. wymiana instalacji gaz. w lok. wynikowych               1.679,58zł

 (Okocimska 7 m.22a, 45, Okocimska 9 m.22a)                                         

 9.wymiana rur zsypowych w bud. Góralska 4                                      20.296,33 zł 

     10.wymiana słupów oświetleniowych  przy bud. Krępowieckiego5,                  29.198,23 zł 

          Góralska 2, Olbrachta 58 a, Olbrachta 62                            

     11.montaż ciepłomierzy w lokalach w budynku Krępowieckiego 10     1.670,76 zł    

     12.skucie odpadających części ekranów loggii (str. zach.), Góralska 20              2.596,32 zł

    

13. naprawa ekranów logii Krępowieckiego 11a lok. 20,92,99                 3.723,00 zł

  

14. naprawa daszków nad wejściami  Krępowieckiego 7a kl. IV                        2.558.04 zł 

Olbrachta 58 kl. VII     

15. remont ekranów loggii (str. zach.) bud. Góralska 20                             70.922,07 zł 

16. naprawa oświetlenia korytarza w bud. Okocimska 5 kl. I                                 427,46 zł 

17. remont balustrady i ekranu logii bud. Krępowieckiego 7a lok.21                4.103,53 zł 

18. wykonanie  nowej inst. elektrycznej (doświetlenie korytarza)                          852,68 zł 

bud. Krępowieckiego 9 kl. V 

 

19. naprawa ubytków lastriko w korytarzach bud. Krępowieckiego 11a    6.395,11 zł 

bud. Góralska 5 

20. wym. pękniętej kamionki w zsypie bud. Olbrachta 58 kl. II               5.302.41 zł 

21. ogłoszenie w Gazecie Wyb. przetargu  inst. p. poż i elektr.                               511,72zł 
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