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Walne Zgromadzenie Czlonkóu Spóldzielni Mieszkaniowej ,.PRZX'I.ESlE" w
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Wnioski, audyty i projekty zostały opracowane i przyjęte w NFOŚiGW. Wniosek przeszedł

weryfikację formalną. Czekamy na końcowa ocene cześci merytorycznej Czekamy na zawarcie

umowy.

2. NAJWAŻNIEJSZEREMONTY i prace wykonane w 2016r.

. Cały 2016r SM Przylesie nadal samodzielnie eksploatowała kotłownie budynkowe dokonując

w nich na bieżąco przeglądów i napraw.
Koszty ciepła to największy składnik opłat za mieszkanie. stąd przykładanie dużej wagi do

dotrzymywania właściwych parametrów pracy kotłowni.

W miejsce zdemontowanych w 2015r starych zasobników CW zamontowano po dwa w każdym

budynku nowe zasobniki o łącznej pojemności ok. 3/4 m3. Pozwoliło to na istotne zwiększenie
komfortu poprzez stabilizację temperatury wody użytkowej. Wyeliminowanowahania temperatury

ciepłej wody użytkowej. Wprowadzono zdalny monitoring parametrów pracy kotłowni.

Do czasu zakończenia planowanej termomodemizacji nie ma konieczności ani możliwości

podłączenia się do sieci ciepłowniczej GPEC. Dopiero po zakończeniu termomodemizacji można

będzie ewentualnie / o ile kosztowo bedzie to opłacalne / analizować zasadność i koszty

podłączenia sie do magistrali ciepłowniczej.

Najważniejszą i prestiżową inwestycją było wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

. Zakończono montaż i unichomiono 9 niezależnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach

mieszkalnych wraz z podłączeniem ich do sieci energetycznej operatora zewnętrznego. Dla potrzeb

tej instalacji poprowadzono niezależną sieć energetyczną oraz rozbudowano instalacje

piorunochronne.
Ponadto:

- W piwnicach 4 budynków w pomieszczeniach socjalnych gospodarzy wybudowano

węzły sanitarne.

. Wyremontowane ostatnie kondygnacje klatek schodowych we wszystkich budynkach i

zamontowano tam monitoring wraz z sygnalizacją dźwiękową.

. Wymieniona została instalacja elektryczna wraz z opomiarowaniem we wszystkich 33 szt

garażach kompleksu "D".

' Przystąpiono do projektowania placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi pomiędzy

budynkami 78 i 84. W wyniku porozumienia 7. właścicielami sąsiedniej posesji prywatnej
ustalono zasady odtworzenia muru oporowego wraz z przesunięciem placu postojowego. Prace

zostały zakończone w tym roku.

. Przystąpiono do budowy chodnika - podjazdu od ulicy do budynku 23Marca 78.
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' Zmodemizowano we wszystkich budynkach instalację elektryczną na odcinku pomiędzy
układem pomiarowym a wyłącznikiem głownym.

. Po awarii wodociągowej wymieniono nawierzchnię chodników i zrobiono miejscowe naprawy
dróg np. budynki 9lA, 91B

. Wykonano drogę manewrową dla Straży Pożarnej wraz z miejscami postojowymi dla

budynków 23 Marca 9IA i 91B.

› W związku z budową sieci ciepłowniczej przez GPEC przebiegającą centralnie przez Osiedle
wykonane zostały przez inwestora studnie przyłączeniowe W rejonie budynków 91A. 79, apteki.
78. umożliwiające dalszą rozbudowę sieci i podłączanie kolejnych budynkow.
Ewentualne dalsze prace budowlane sieci ciepłowniczej przez OPEC będą prowadzone w
przypadku podłączania do sieci budowanego szpitala geriatrycznego. Czekamy na decyzje
kierownictwa budowanego szpitala.
~ Wykonano wszystkie wymagane przepisami przeglądy okresowe i techniczne.
Wszystkie remonty wykonano zgodnie z ustaleniami Rady Nadzorczej z Zarządem. pod kontrolą
komisji zasobów mieszkaniowych i zgodnie z planem remontów.

3. DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJSPÓŁDZIELNI,
Uzyskiwana stawka najmu brutto z lokali użytkowych wynosi średnio 20.00 zł / m3.

Użytkowane były wszystkie możliwe do wynajecia pomieszczenia i gnioty, dzięki temu cały rok
uzyskiwaliśmy wpływy z czynszu najmu ze wszystkich lokali.

Usytuowanie przystanku autobusowego na wysokości pawilonu 77C spowodowało zwiększenie
atrakcyjności handlowej lokali w pawilonie Spółdzielni przy 23 Marca 77C.
W związku z tym i budową Szpitala Geriatrycznego zmieni swoją funkcję teren handlowy przy
pętli autobusowej. Powstaną nowe, atrakcyjne pawilony i wprowadzone zostaną tam usługi w'

zakresie rehabilitacji współpracujące z powstającym szpitalem.
Zauważalna jest coraz intensywniejsza wymiana właścicieli mieszkań. Osiedle ma typowy
sypialniany charakter. Jednak co nas cieszy., nasze zaplecze handlowe funkcjonuje zdecydowanie
lepiej niż kilka lat wcześniej. Jest to też zasługa wykonanego w 2015 remontu otoczenia budynku
23 Marca 77C.

4. EKSPLOATACJA PODSTAWOWA I FUNDUSZ REMONTOWY.
W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza analizowała stan zadłużeń lokali mieszkalnych i

użytkowych. Zarząd SM na bicząco występuje do sądu z pozwami za zaległości zabezpieczając
należne Wpływy. Egzekucję należności zdecydowanie opóźniają powolne działania sądu.
Postępowanie reguluje uchwała i regulamin windykacji uchwalony przez Radę Nadzorcza.
W 2016r nie uległa zmianie stawka opłat eksploatacyjnych za mieszkanie.
Za 2016r Rada nic zleciła badanie bilansu i sprawozdania finansowego SM.

Zgodnie z podjętymi na WZCz uchwałami, przygotowane i złożone w NFOS w Warszawie
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5. POZOSTAŁEDZIAŁANIA:
Kontynuowano starania dla dalszej estetyzacji osiedla, ograniczenia miejse koszenia trawy na
skarpach np. poprzez nasadzenia krzewów zadarniających. Nie ma szansy na pozbycie się 7, osiedla
uciążliwych i dewastujacych trawniki dzików, Poczyniono działania uniemożliwiające
nieprawidłowe parkowanie pojazdow.
W 2016r wydano 3 numery biuletynu informacyjnego osiedla.

6. PODSUMOWANIE

Rada Nadzorcza sugeruje kontynuowanie następujących działań:
l/kontynuację zapoczątkowanego wnioskiem z 2016r do NFOŚiGW w Warszawie procesu
wnioskowania o środki na modernizację majatku Spółdzielni polegającego na głębokiej
termomodcmizacji budynków wraz z przebudowa balkonów.
2/ monitorowanie sytuacji na rynku żródeł ciepła w celu wybrania najkorzystniejszego rozwiązania w
zakresie ucieplownienia osiedla.
3/ dalsze działania zmierzające do racjonalizacji i ograniczenia pracochłonności utrzymania terenów
zielonych przy bezwzględnym zachowaniu walorów i atrakcyjności otoczenia.
4/ doprowadzenie do sprzedaży terenu po starej kotłowni - zgodnie z uchwałą NWZCz w celu
pozyskania środków na modernizację budynków mieszkalnych. Nowy obiekt musi w maksymalnym
stopniu być wkomponowany wizualnie i funkcjonalniew całość osiedla.
Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem przez całą kadencję układała się wzorowo.
Pozwoliło to na osiągnięcie zamierzonych efektów gospodarczych i stabilność finansów SM.
Po podsumowaniu rocznego okresu dzialalności. Rada Nadzorcza SM Przylesie w Sopocie z pełną
odpowiedzialnościa przedkłada powyzsze sprawozdanie Rady do WZCzi wnosi ojego przyjęcie.
Równocześnie mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza wnioskuje do WZCz o:

1/ zatwierdzenie bilansu _ sprawozdania finansowego Spóldzielni za 2016r
2/ udzielenie absolutorium członkom Zarzadu za okres od 01 stycznia do 3l grudnia 2016r,

W imieniu Rady Nadzorczej dziękuje Mieszkańcom Osiedla za całoroczna współpracę i zapewniamy
że dołożymy dalszych starań dotego zeby nasza Spółdzielnia funkcjonowała prawidlowo.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
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SPRAWOZDANIE
Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Sopocie

za 2016r
przygotowane na Walne Zgromadzenie Członków dnia: 19 czerwca 2017r.

1. Sprawy organizacyjne

Działalnością Spółdzielni w 2016 r. kierował Zarząd w skladzie:
Prezes Zarządu:
01.01.2016 do 31.12.2016 r. - Piotr Kurdziel
Z _ ca Prezesa ds. Technicznych:
01 .01 .2016 do 31.12.2016 r. - Barbara Lechman
Główny księgowy
01.01.2016 do 31.12.2016 r. - Danuta Dulska-Kościewicz

W 2016 r. odbyło się 13 posiedzeń Zarządu.
Uchwały i decyzje podejmowane są w myśl statutu przez Zarząd kolegialnie i zapisywane w
protokólarzu. Podjęto 33 uchwały.
W 2016 r. zorganizowano jedno sprawozdawcze WZCz w dniu 27 czerwca 2016 roku
oraz 18 października 2016r NWZCz.

Wielkość zasobów mieszkaniowych

W 9-ciu budynkach mieszkalnych wg stanu na 31.12.2016 r. było 792 lokali mieszkalnych w
tym 492 lokali spółdzielczych własnościowych. 291 przekształconych w odrębną własność. 7
lokatorskich, 2 lokale na zasadzie umowy najmu
Spółdzielnię zgodnie z oświadczeniami zamieszkiwało (wg stanu na 31.12.2016r.) 1 239
osób w tym czlordmwie spółdzielni:

mk 2003 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

”Ok.. 813 791 727 740 734 697 687 697 717
czlonkow 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 obsługiwind
Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi łącznie 3075892 m. Ok. 3415 m w jednym
budynku.
Posiadamy 76 garaży o pow wg inwentaryzacji architektonicznej 1 2268 m2 Powierzchnia
działek gruntu wyodrębnionego geodezyjnie pod garażami wynosi 3778 m2.

Łączna powierzchnia użytkowanego gruntu na 31 122016 r to 47. 731 m2, w tym:
› łączna powierzchnia użytkowanego wieczyscie grunt-u to 20 221 m
› łączna powierzchnia gruntu zajętych pod budownictwo mieszkaniowe to 27410 m2 /wg
stanu od 0105.2007 do dnia 31 12.2016r bez zmian.

2. Lokale uzy'tkowe

Spółdzielnia w swoich zasobach ma 13 lokali użytkowych będących własnością Spółdzielni
Mieszkaniowej.Przylesie () łącznej powierzchni ok 2 040.68 rn w trzech pawilonach. oraz
w starej kotłovmi Najemcy na swój koszt wykonują prace adaptacyjne lokali.
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4. Gospodarka materiałowa

Spółdzielnia nie gromadzi materiałów eksploatacyjnych. W 2016 r. kontynuowano zgodnie z
przepisami rozliczanie niedoborów wody i kosztów mediów 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 20l6r zorganizowaliśmy festyn osiedlowy związany z nazwą ulicy i

zakończeniem prac remontowych nawierzchni przed budynkiem 23 Marca 918 po awarii
wodociągu podziemnego. Obecni w tym dniu strażacy z Komendy Miejskiej w Sopocie
wizytowali stan drogi pożarowej pod tym budynkiem zmodernizowanej przy okazji remontu
nawierzchni. Cwiczebnie rozstawione drabinę sięgającą najwyższej kondygnacji naszych
budynków.

6. Działalność remontowaw 2016r

Budynki spółdzielni wymagają stałych„ dużych nakładów finansowych na ich utrzymanie w
dobrym stanie technicznym do czego zobowiązują nas przepisy i wymogi zachowania
estetyki osiedla. Stale rosna też wymagania mieszkańców w stosunku do Spółdzielni i słuszne
roszczenia o poprawę standardu zamieszkania. Stałym naprawom podlegają stare instalacje
CO i CW.
Po spotkaniach z Mieszkańcami na pażdziemikowym NWZCz 18 X 16r podjęta została
decyzja o przystąpieniu do programu NFOŚiGW "głęboka termomodemizacja wszystkich
budynków mieszkalnych wraz z wymianą balkonów".
Sporządzona dokumentację techniczna i audytową przekazano w X lór do NFOŚiGW w W-ie.

' na 9 dachach budynków mieszkalnych wykonaliśmy instalację fotowoltaiczna składającą
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.

Służy ona wytwarzaniu energii elektrycznej zużywanej w pierwszej kolejności na potrzeby
podgrzania wody i zużycia energii w częściach wspólnych. Nadwyżki będą 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 wyprodukowana w naszych instalacjach a nie skonsumowana na
miejscu.
: samodzielnie eksploatujemy kotłownie budynkowe dokonując w nich na bicżąco

przeglądów i napraw.
› zamontowano po dwa w kotłowni każdego budynku nowe zasobniki o łącznej

pojemności ok. 720 litrów. Zwiększyło to komfort poprzez stabilizację temperatury CW.
. wprowadzono zdalny monitoring parametrów pracy kotłowni. Wyremontowane zostaly

posadzki we wszystkich kotłowniach budynkowych.
- w piwnicach 4 budynków w pomieszczeniach socjalnych gospodarzy wybudowano

węzły sanitarne.
. we wszystkich budynkach na X kondygnacji zamontowano monitoring i alarm

dźwiękowy.
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31.12,2015r 249 267 579,65 4 316 150,13 6,20 %
31.12,2014r 305 344,64 4 270 277,86 7,15 %
31.12.2013r 398 183.17 4494 546.13 8,86%

Lokale użytkowe na 31.12.2016 r. zalegały na kwotę 37 660,60 zł, co stanowiło ok. 5,95 %
całości opłat rocznych.
Zadłużenie lokali użytkowych powstałe w 2016 r. jest zadłużenicm 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 komomiczej. W
ostateczności następuje egzekucja komornicza z nieruchomości. W roku 2016 nie zlicytowano
żadnego lokalu z tytułem spółdzielczym bądż 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 2008 2011 2013 2014 2016

kwota dodatku [zł] 62 847,17 63 209.78 53 333.84 63 395,91 48 165.59

Członkowie Spółdzielni mają każdorazowo prawo wglądu w rejestr dłużników.
Co kwartał składane były Radzie Nadzorczej zestawienia z wykonania dochodów z kosztami i

stan zadłużeń.

8. Rozliczenia za media

Koszt zakupionych mediów rozlicza się na ,.".0 Zgodnie z regulaminem niedobory będące
różnicą pomiędzy zużyciem wykazywanym przez dostawców mediow a sumą zużyc' 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 mediow pomiędzy budynkami. Każdy budynek jest na własnym rozrachunku,

9. Polityka informacyjna
W całym 2016 r, Zarząd wydał 3 numery informacyjnej gazety osiedlowej. Informcje ukazały
się w styczniu i przedWZCZ w czerwcu i pażdzierniku 16r.
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 ogłoszen wywieszanych w wiatrołapach. Odbyły się również spotkania
konsultacyjne z mieszkańcami. W tym miejscu dziękujmy wszystkim mieszkańcom, ktorzy
systematycznie współpracowali z RN i Zarządem przekazując cenne informacje, swoje uwagi
i spostrzeżenia.
Kontakt z mieszkańcami utrzymywany jest również za pośrednictwem strony internetowej
Spółdzielni. facebooka. Jest to wygodna forma korespondencji i wymiany infomacji.
Rówież za pośrednictwem poczty intemetowej odbywała się korespondencja z większością
członków Rady Nadzorczej i mieszkańcami.
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3. Podsumowanie

Spółdzielnia posiada płynność finansową. Wlasne zasoby finansowe zapewniają wkład
własny do projektu głębokiej termomodemizacji oraz pozwalają na realizację zaplanowanych.
podstawowych remontów. Nadwyżki gotówki lokowane są na oprocentowanych rachunkach
bankowych i lokatach nocnych.
Zaległości lokali mieszkalnych zmniejszają nadwyżkę środków pieniężnych Spóldzielni.
Zgodnie z art.6 ust.] ustawy z 15. [22000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z póź 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 pokrywanajest na podstawie decyzji WZCz z zysku netto
na pozostałej dzialalności.
Zarząd i pracownicy Spóldzielni dziękują licznej grupie mieszkańców, którzy aktywnie i
konstruktywnie włączali sie 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. Z-
ca Prezesa Zarządu Barbara Lechman oraz Główny księgowy Danuta Dulska-Kościewicz
wnoszą o przyjęcie przedstawionego sprawozdania finansowego i gospodarczego za 2016r.
Ze swojej strony zapewniamy o chęci do dalszej wytężonej i efektywnej pracy dla Państwa.
Zapewniamy o prawidłowej współpracy z Rada Nadzorcza i dołożeniu wszelkiej staranności
we współpracy z mieszkańcami. Praca Zarządujest o tyle trudna. że niemożliwym jest
spelnienie wszystkich oczekiwań i zaspokojenie tak różnych potrzeb zróżnicowanej grupyosób. Mamy też nadzieję. że w 2017r ziszczą się nasze plany i rozpoczniemy największą w
histori spółdzielni modernizację. Oczekujemy na Państwa ocenę naszej całorocznej ciężkiej
pracy. wyrażony w' trakcie głosowania w sprawie o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Sopot. 15.03.2017r.
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