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SPRAWOZDANIE

Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Sopocie
za 2017r
przygotowane na Walne Zgromadzenie Członków dnia: 25 czerwca 2018r.

1.

Sprawy organizacvine

Działalnością Spółdzielni w okresie 01.01 do 31.12.2017 rok kierował Zarząd w składzie:
Prezes Zarządu - Piotr Kurdziel
Z — ca Prezesa ds. Technicznych - Barbara Lechman
Główny księgowy - Danuta Dulska-Kościewicz
W 2017 r. odbyło się 12 posiedzeń Zarządu.
Uchwały i decyzje podejmowane są w myśl statutu przez Zarząd kolegialnie i zapisywane w
protokołach. Podjęto 32 uchwały.
W 2017 r. zorganizowano jedno sprawozdawcze WZCz w dniu 19 czerwca 2017 roku.

Wielkość zasobów mieszkaniowych
W 9-ciu budynkach mieszkalnych wg stanu na 31.12.2016 r. było 792 lokali mieszkalnych w
tym 476 lokali spółdzielczych własnościowych, 308 przekształconych w odrębną własność, 7
lokatorskich, l lokal na zasadzie umowy najmu .

Spółdzielnię zgodnie z oświadczeniami zamieszkiwało (wg stanu na 31.12.2017r.) 1213 osób
w tym członkowie Spółdzielni:
rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

727

740

734

697

687

697

717

840

ilość

członków
SM

Liczba oficjalnie zgłoszonych osób, stale przebywających w lokalach na osiedlu Przylesie
systematycznie maleje. Z faktu stałego przebywania w lokalach osób w większej ilości niż
zgłoszona, systematycznie wzrasta obciążenie pozostałych lokali kosztami stałymi — energii
wspólnej, remontów, obsługi wind.
Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi łącznie 30.758,92 m2. Ok. 3.415 rn2 w jednym
budynku.
Posiadamy 76 garaży o pow. wg inwentaryzacji architektonicznej 1226,80 m2. Powierzchnia
działek gruntu wyodrębnionego geodezyjnie pod garażami wynosi 3.778 m2.
Łączna powierzchnia użytkowanego gruntu na 31.12.2017 r. to 47.631 m3, w tym:
- łączna powierzchnia użytkowanego wieczyście gruntu to 20.221 m2 (Droga do bud. 91D
oddana do UM z dniem 01.01.2018r.)
rn2 /Wg
- łączna powierzchnia gruntu zajętych pod budownictwo mieszkaniowe to 27.410
stanu od 01.05.2007 do dnia 31.12.2017r bez zmian.
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2. Lokale uzy'tkowe

Spółdzielnia W swoich zasobach ma 13 lokali użytkowych będących własnością Spółdzielni
Mieszkaniowej „Przylesie” o łącznej powierzchni ok. 1 967 m2 W trzech pawilonach, oraz w
starej kotłowni. Najemcy na swój koszt wykonują prace adaptacyjne i remonty bieżące lokali.
Najemcy lokali użytkowych w starej kotłowni prowadzą działalność gospodarczą nie
użyteczną dla obsługi Osiedla /agencja reklamy, warsztat, hurtownia, magazyn/ .
Obsłudze mieszkańców służą biblioteka, sklepy ogólnospożywczy,
warzywny i przemysłowy,
kiosk, pizzeria, fryzjer/kosmetyczka, apteka i przychodnia lekarska.
Na terenie starej kotłowni z wykorzystaniem komina działa trzech operatorów telefonii
komórkowej Play, Orange, Plus.
Działalność prowadzi agencja bankowa na parterze budynku 77C przyjmująca opłaty
czynszowe dla mieszkańców osiedla bez pobierania prowizji oraz inne opłaty. Uzyskiwana
stawka najmu brutto z lokali użytkowych wynosi średnio 17,60 zł / m2.
Na wysokość czynszu wpływ ma lokalizacja Osiedla, jego sypialniany charakter, struktura
potencjalnych klientów oraz brak wystarczającej ilości parkingów.
Przekazaliśmy do Gminy Sopot działki stanowiące drogę wewnętrzną do budynków
przy ul.
23 Marca 91D i 91C - drogę awaryjną do Opery Leśnej. Jest to działka
nr 11/21 o
powierzchni 3318,00 m2 oraz 11/3 0 powierzchni 211,00 m2.
W efekcie tych działań nastąpiło zmniejszenie kwoty płaconego podatku od nieruchomości i
wieczystego użytkowaniaś
Zgodnie z decyzją WZCz zbyto prawo wieczystego użytkowania gruntu ~ działki 11/9 "0
powierzchni 23,00 m2. Był to wąski pasek gruntu zajęty przez właścicieli sąsiedniej działki z
budynkiem jednorodzinnym, zbedny z punktu widzenia interesów Spółdzielniśź
Pawilony handlowe mają kubaturę 2885,28 rn3 i 2853,24 m3 i leżą na działkach gruntu o
powierzchniach odpowiednio 1462 m2 -budynek przy 23 Marca 77C i 694 m2 - budynek 79A.
Przeprowadzono konkurs na sprzedaż gruntu i zagospodarowanie terenu pod starą
kotłownią. Jesteśmy na etapie finalizacji sprzedaży gruntu Spółce BMC.
3.

Zatrudnienie

W biurze Spółdzielni zatrudnionych jest 3 pracowników etatowych
administracji oraz 3
członków zarządu - łącznie (5 % etatu).
Do obsługi budynków mieszkalnych i otoczenia zatrudnionych
jest 5 gospodarzy domów
(5% etatu). Na 2 budynki mieszkalne przypada 1 gospodarz domu zatrudniony na 1 etat.
Budynek 91A ze względu na dużą ilość terenów zielonych i plac zabaw ma 1 gospodarza na
% etatu. Ponadto jeden gospodarz wykonuje drobne
naprawy i remonty klatek schodowych w
budynkach oraz stanowi rezerwę na czas wzmożonych urlopów i ewentualnych chorób.
Pracę ich organizuje i kontroluje stan budynków oraz otoczenia Administrator Osiedla.
Aktualnie zatrudnionych jest 3 konserwatorów na umowę o
pracę na cały etat.

Obsługa prawna, wind, kotłowni, hydroforni, domofonów i bhp świadczona jest w ramach
zlecenia podmiotom zewnętrznym.
Średnia płaca brutto za 2016 r. wyniosła 4 078,8 zł, co stanowiło
100,01% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce, która wynosiła 4 047,21 zł.
Średnia płaca brutto za 2017 r. wyniosła 4 083,69 zł, co stanowiło
95,61% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce, która wynosiła 4 271,51 zł.
Fundusz płac osobowych wynagrodzenia w 2016r. — 758,7 tys. zł a w 2017r.
wyniósł —
—

814,4 tys. zł.

Średnia płaca kształtuje się dużo poniżej średniej krajowej.
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4. Gospodarka materiałowa

Spółdzielnia nie gromadzi materiałów eksploatacyjnych. W 2017 r. kontynuowano zgodnie z
przepisami rozliczanie niedoborów wody i kosztów ciepła oraz energii elektrycznej na zero.
Ustawowym obowiązkiem jest rozliczanie kosztu zakupu lub wytworzenia mediów na zero i
w sposób bezzyskowny.
5. Działalność socjalna i kulturalna na rzecz mieszkańców

Spółdzielnia nie prowadzi stricte działalności socjalnej na rzecz mieszkańców.
Jedyną działalnością na rzecz kultury na osiedlu jest finansowanie pośrednie poprzez
bibliotekę i wynajmowanie jej pomieszczenia na preferencyjnych warunkach. Wspólnie z
biblioteką kontynuuje się cykl spotkań z mieszkańcami, pokazy filmowe. Zachęcamy
wszystkich do korzystania z zasobów biblioteki i komputerów z darmowym dostępem do
internetu. 23 Marca 2017r zorganizowaliśmy festyn osiedlowy związany z nazwą ulicy i
zakończeniem prac remontowych nawierzchni przed budynkiem 23 Marca 91B po awarii
wodociągu podziemnego.
6. Działalność remontowa w 2017r

Budynki Spółdzielni wymagają stałych nakładów finansowych na ich bieżące utrzymanie w
dobrym stanie technicznym. Zobowiązują nas do tego przepisy i wymogi zachowania estetyki
osiedla. Stale rosną też wymagania mieszkańców w stosunku do Spółdzielni i słuszne
roszczenia o poprawę standardu zamieszkania. Stałym naprawom podlegają stare instalacje
CO i CW. Większość zgłoszeń awarii od mieszkańców dla konserwatorów dotyczy usterek i
awarii wewnątrz mieszkań.
Po spotkaniach z mieszkańcami na październikowym NWZCz 18 X 16r podjęta została
decyzja o przystąpieniu do programu NFOŚiGW "głęboka termomodernizacja wszystkich
budynków mieszkalnych wraz z wymianą balkonów".
W dniu 23 XI 17r otrzymaliśmy z NFOŚiGW w Warszawie pisemną informację o
zakwalifikowaniu nas w pierwszym terminie do ogólnopolskiego programu
termomodernizacji budynków. Termomodernizacja, skompletowowanie całej dokumentacji
projektowej i budowlanej oraz aplikacyjnej do NFOŚiGW to było podstawowe zadanie
zarządu do wykonania w 2017r. Zadanie to zostało w 100% wykonane.
mąNa 9 dachach budynków mieszkalnych pracuje instalacja fotowoltaiczna składająca się z
542 paneli. Na 7 budynkach po 58 szt paneli a po 68 szt paneli na 2 budynkach. Każdy
panel po 255 kWp, o mocy łącznej ok. 137,5 kWhp. W 2017 r wyprodukowaliśmy z
fotowoltaiki 121,2 MWh energii elektrycznej.
Służy ona wytwarzaniu energii elektrycznej zużywanej w pierwszej kolejności na potrzeby
podgrzania wody i zużycia energii w częściach wspólnych. Nadwyżki są odsprzedawane lub
magazynowane w sieci operatora. Zamontowane zostały przez Energę liczniki
dwukierunkowe rejestrujące ilość energii pobieranej z sieci i energii oddawanej do sieci jako
nadwyżka ponad energię wyprodukowaną w naszych instalacjach a nie skonsumowaną na
miejscu.
Samodzielnie eksploatujemy kotłownie budynkowe dokonując w nich na bieżąco przeglądów
inapraw.
1/ przystąpiono do likwidacji hydroforni w starej kotłowni i przebudowy hydroforni przy
91C.
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2/ Wymieniona została instalacja elektryczna wraz z opomiarowaniem we wszystkich 21 szt
garażach kompleksu "A i B".
3/ zakończono budowę placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi pomiędzy
budynkami 78 i 84.
4/ zakończono budowę ciągu pieszego od ulicy 23Marca do budynku 78.
5/ powstała nowa sieć zasilająca budynki w wodę z hydroforowni
przy budynku 91C.
6/ sporządzono dokumentację proj ektową dla NFOŚiGW w związku z termomodernizacją.
7/ przeprowadzono konsultacje co do sposobu zagospodarowania starej kotłowni
8/ uzgodniono zapisy wniosku o zmianę planu zagospodarowania dla terenu
po starej

kotłowni.

9/ na bieżąco usuwano awarie na instalacjach wewnętrznych i skutki dewastacji mienia.
10/ przygotowana została dokumentacja dla pozyskania "białych certyfikatów"

termomodemizacji.

po

Tradycyjnie w pilnych sytuacjach udzielano pomocy technicznej mieszkańcom w zakresie
usuwania drobnych awarii w mieszkaniach.
W kręgu naszych zainteresowań jest budowa systemu śmietników podziemnych oraz
zainstalowanie wspomagających kotłownie pomp ciepła czerpiących energię z paneli
fotowoltaicznych.
Stan funduszu remontowego na 01.01.2017 r. (nadwyżka)
Wpływy/odpis na fundusz remontowy w 2017 r.
Wydatki funduszu remontowego
w 2017 r.
Stan na 31.12.2017 r (nadwyżka)
7.

926,2 tys. zł
042,9 tys. zł
562,4 tys. zł
1 406,7 tys. zł

++

1

+

Zaległości w opłatach

Na 31.12.2017r. ogółem zaległość w opłatach czynszowych wynosi 258 489,05 zł,
w tym:

Typ lokalu / mk

lokale Użytkowe
lokale mieSZkalne

2014
42 415,52
305 344,64

2015
28 050,09
267 579,65

Zaległości w lokalach mieszkalnych w [zł]
czasookres zalegania
2014r
do 1 m-ca
215

od 1 do 3 m-cy
pow. 12 m-cy

75
9

łączna kwota zaległości

305 344.64

2016

2017

37 660,60
249 238,46

35 069,79
223 419,26

2015r

2016r

219
62

165

7
267 579.65

12
249 238,46

2017r
255

54

57
4
223 419,26

Analiza zadłużenia lokali mieszkalnych w stosunku do naliczonych opłat za rok.
stan zadłużenia

stan na dzień
]

31.12.2017r.
31.12.2016r
31.12.2015r
31.12.2014r

naliczone opłaty za rok

jaki % Sumowo zadłUŻenłe mka”

[zł]

„3135331283; 3203323333

kwota [zł]

kol.2 / kol.3

2

249 238,46
249 238,46
267 579,65
305 344.64

«

3

4 299 620,33
4 206 917,27
4 316 150,13
4 270 277,86
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Lokale użytkowe na 31.12.2017 r. zalegały na kwotę 35 069,79 zł, co stanowiło ok. 5,60 %
całości opłat rocznych.
Zadłużenie lokali użytkowych powstałe w 2017r. jest zadłużeniem nieprzeterminowanym.
Każdorazowo naliczane są i egzekwowane odsetki karne za zwłokę w płatnościach.
Z dłużnikami przeprowadza się rozmowy dyscyplinujące. W przypadku dalszego nie
WyWiązywania się z obowiązku opłat, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez RN SM
Przylesie sprawy kierowane są bezwzględnie do egzekucji sądowej i komorniczej. W
ostateczności następuje egzekucja komornicza z nieruchomości. W roku 2017 nie zlicytowano
żadnego lokalu z tytułem spółdzielczym bądź własnościowym. Odsetki za zwłokę w
płatnościach decyzją RN nie są umarzane.
Osoby o najniższych dochodach mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy przyznawany i
wypłacany przez Urząd Miasta Sopotu z Budżetu Państwa.
Mieszkańcy uzyskali dodatki mieszkaniowe z Budżetu Państwa w łącznej kwocie:
Rok
2013
2015
2014
2016
kwora dodatku [zł]

63 209,78

53 333,84

63 396,91

48 165,59

2017

37 068,55

Członkowie Spółdzielni mają każdorazowo prawo wglądu w rejestr dłużników.
Co kwartał składane były Radzie Nadzorczej zestawienia z wykonania dochodów z kosztami i
stan zadłużeń, ponadto wyniki rozliczeń mediów.
8.

Rozliczenia za media

Koszt zakupionych mediów rozlicza się na „O”. Zgodnie z regulaminem niedobory będące
różnicą pomiędzy zużyciem wykazywanym przez dostawców mediów a sumą zużyć w
lokalach indywidualnych rozliczane są na mieszkańców.
Koszty dostawy ciepła, wody, odbiór śmieci, ścieków do i z budynków rozliczane są w
ramach każdego z budynków. Są znaczne rozbieżności pomiędzy wielkością zużycia
poszczególnych mediów pomiędzy budynkami. Każdy budynek jest na własnym rozrachunku.
9. Polityka informacyjna
W całym 2017 r. Zarząd nie wydał żadnego numeru informacyjnej gazety osiedlowej
oczekując na rozstrzygnięcie konkursu związanego z termomodernizacją osiedla.
Funkcjonuje strona internetowa Spółdzielni za pomocą, której można komunikować się z
administracją i Zarządem oraz przekazywać np. odczyty wodomierzy. Na stronie umieszczane
są informacje o Spółdzielni.
Zarząd starał się również na bieżąco informować mieszkańców o wszystkich ważnych
sprawach W formie ogłoszeń wywieszanych w wiatrołapach. Odbyły się również spotkania
konsultacyjne z mieszkańcami. W tym miejscu dziękujmy wszystkim mieszkańcom, którzy
systematycznie współpracowali z RN i Zarządem przekazując cenne informacje, swoje uwagi

spostrzeżenia.
Kontakt z mieszkańcami utrzymywany jest również za pośrednictwem strony internetowej
Spółdzielni, facebooka. Jest to wygodna forma korespondencji i wymiany informacji.
Również za pośrednictwem poczty internetowej odbywała się korespondencja z większością
członków Rady Nadzorczej i mieszkańcami.
W ramach konsultacji z mieszkańcami zorganizowane zostały spotkania w sprawie planów
zagospodarowania starej kotłowni, wniosku do NFOŚiGW w sprawie termomodernizacji
budynków. Nasze zainteresowanie i sprzeciw wzbudziły plany powiększenia do granic
osiedla cmentarza komunalnego. Doprowadziliśmy do odsunięcia granic projektowanego
cmentarza od Osiedla Przylesie.
i

/
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10.

WYNIKI FINANSOWE

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zlecaniu badania bilansu za 2017rok Biurze Biegłego
Rewidenta Krzysztofa Pawelskiego z siedzibą w Gdańsku.
Spółdzielnia nie jest zadłużona wobec kontrahentów zewnętrznych i budżetów. Materiały
zakupywane na potrzeby eksploatacji i konserwacji zasobów oraz remonty obciążały
bezpośrednio właściwe koszty. Wszelkie środki trwałe ujęte w bilansie stanowią własność
Spółdzielni.

Informacja ogólna
Do kapitałów podstawowych Spółdzielni zalicza się fundusz udziałowy, zasobowy, wkładów,

umorzenie i waloryzacja. (Szczegółową informację zawarto w Dodatkowych informacjach
objaśnieniach). Suma kapitałów w poszczególnych latach kształtowała się jak poniżej.
Rok

kwota
17 182 320,43 zł
12 493 958,19 zł
12 062 434,22 zł

2008

2009
2010
2011
2012
2013

813 374,57 zł
11 513 325,66 zł
11 153 764,87 zł
10 824 727,02 zł
10 463 493,81 zł
10 387 899,10 zł
9 918 500,69 zł

11

2014
2015

2016
2017
Ogółem do roku 2008

Zmniejszenie [zł]
-

Zmniejszenie [%]

-

-

362,24 zł
523,97 zł

27,29 %

059,65 zł
048,91 zł
560,79 zł
037,67 zł
- 361 233,21 zł
-75 594,71 zł
-469 398,41 zł

2,06 %
2,54 %

4 688
- 431
- 249
- 300
-359
- 329

i

3,45 %

3,12 %
2,95 %
3,33 %

0,72%
4,52%
do
Ogółem roku 2008

Członkowie nowo zarejestrowani opłacali udziały w wysokości przewidzianej W statucie, tj.
w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia i wpisowe w wysokości 20 % tej kwoty
(minimalne wynagrodzenie w r. 2017 wyniosło 2 000 zł,). Od nowelizacji ustawy o sm. od
09.2017 Spółdzielnia nie pobiera wpisowego i udziału członkowskiego].

Eksploatacia podstawowa i gospodarka zasobem mieszkaniowvm.
Na działalności gospodarczej wraz pozostałą działalnością finansową, operacyjną i na
zdarzeniach nadzwyczajnych zysk wyniósł 574 739,32 zł. Na eksploatacji i utrzymaniu
zasobów mieszkaniowych niedobór wyniósł 312 741,94 zł.
Zarząd proponuje przeznaczyć dodatni wynik finansowy w kwocie:
> 339 124,13 zł na pokrycie ujemnego wyniku na eksploatacji i utrzymaniu
zasobów mieszkaniowych [GZM] za rok 2017 oraz 2016r. (w tym za 2016 rok
26 382,19 zł),
> 192 000 zł na zasilenie funduszu zasobowego,
> pozostały zysk w kwocie 43 615,19 zł przeznaczyć na zasilenie funduszu
remontowego.
Wpłaty wpisowego i udziału obowiązywały członków spółdzielni do wejścia zmian w ustawie o spółdzielniach
mieszkaniowych tj. do 09.09.2017r.
Po wejściu nowelizacji ustawy nowi członkowie nie opłacają ani wpisowego ani udziału członkowskiego.
]
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3.

Podsumowanie

Spółdzielnia posiada płynność finansową. Własne zasoby finansowe zapewniają wkład
własny do projektu głębokiej termomodemizacji oraz pozwalają na realizację zaplanowanych,
podstawowych remontów. Planuj emy, że dodatkowym żródłem finansowania remontów będą
środki pozyskane ze sprzedaży terenu po starej kotłowni. Nadwyżki gotówki lokowane
są na
oprocentowanych rachunkach bankowych i lokatach nocnych.
Zaległości lokali mieszkalnych zmniejszają nadwyżkę środków pieniężnych Spółdzielni.
Zgodnie z art.6 ust.] ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z póżn. zm.,
różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni
zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.
W praktyce strata na GZM pokrywana jest na podstawie decyzji WZCz z zysku netto
na pozostałej działalności .
Zarząd i pracownicy Spółdzielni dziękują licznej grupie mieszkańców, którzy aktywnie i
konstruktywnie włączali się w życie Osiedla, poświęcali swój czas, służyli radą i opiniami.
Tylko z ich pomocą możliwe było reagowanie na zmieniającą się sytuację i potrzeby.
Reasumując, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w osobach Prezes Zarządu Piotr Kurdziel, Zca Prezesa Zarządu Barbara Lechman oraz Główny księgowy Danuta Dulska-Kościewicz

wnoszą o przyjęcie przedstawionego sprawozdania finansowego

i

gospodarczego za 2017r.

Ze swojej strony zapewniamy o chęci do dalszej wytężonej i efektywnej
pracy dla Państwa.
Zapewniamy o prawidłowej współpracy z Radą Nadzorczą i dołożeniu wszelkiej staranności
we współpracy z mieszkańcami. Praca Zarządu jest o tyle trudna, że niemożliwym jest

spełnienie wszystkich oczekiwań

i

osób.

zaspokojenie tak różnych potrzeb zróżnicowanej grupy

Zarząd i Pracownicy Spółdzielni serdecznie dziękują Radzie Nadzorczej naszej Spółdzielni za
olbrzymi Wkład pracy i poświęcony prywatny czas na kolejnych spotkaniach w ramach
comiesięcznych posiedzeń jak i na nadprogramowowych spotkaniach.
Wspólnie udało się zawsze wypracować nam jednolite stanowisko służące rozwojowi
spółdzielni.
Mamy też nadzieję, że w 2018r ziszczą się nasze plany i w I połowie roku rozpoczniemy
największą w historii spółdzielni modernizację budynków. Oczekujemy na Państwa ocenę
naszej całorocznej ciężkiej pracy, wyrażony w trakcie głosowania w sprawie o udzielenie
Zarządowi absolutorium.
Sopot, 20.03.2018r.
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