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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

ŚRODOWISKOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NIEWIDOMYCH 

za rok 2015 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni pracował w składzie: 

1) Gustaw Żbikowski - Prezes Zarządu 
2) Stanisław Szymański - Zastępca Prezesa Zarządu 
3) Robert Zarzecki - Członek Zarządu 

Wg stanu na dzień 31.12.2015 roku Spółdzielnia liczy 90 członków osób fizycznych 
i 1-go członka osoba prawna. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 protokołowanych posiedzeń Zarządu i wiele 
spotkań roboczych mających na celu rozwiązanie bieżących spraw Spółdzielni. 
We wrześniu 2015 nastąpiła zmiana kadrowa w zatrudnieniu pracowników Spółdzielni na 
miejsce p. Piotra Zawodnika został zatrudniony na stanowisku Kierownika biura p. Witold 
Markowski. 

Zarząd w swej działalności kierował się uchwałą nr 5/2015 Walnego Zgromadzenia 
z dn. 11 czerwca 2015 r. dotyczącą kierunków rozwoju działalności gospodarczej ŚSMN w 
roku 2015. Koncentrowano się na zapewnieniu prawidłowej eksploatacji zasobów 
mieszkaniowych. Kontynuowano starania o pozyskanie terenu pod nową inwestycję 
mieszkaniową, przeznaczoną przede wszystkim na potrzeby osób niewidomych. 

I. REALIZACJA ZALECEŃ Z LUSTRACJI 

Zarząd Spółdzielni w latach 2013 - 2015 podejmował działania zmierzające do 
realizacji wniosków z lustracji. W wyniku tych prac walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 
2015 roku uchwaliło podstawowy akt prawny Statut - spełniający wymogi z zakresu 
obowiązującego prawa. Zgodnie z uchwałą nr 2/2015 walnego Zgromadzenia zgłoszono 
Statut do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskano jego wpis z dniem 11.09.2015 roku. W 
oparciu o znowelizowany Statut Zarząd Spółdzielni opracowywał projekty obowiązujących 
regulaminów w tym: 
-Regulaminu w sprawie zasad przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do 
lokali mieszkalnych, przydziału, najmu i zamiany lokali mieszkalnych, 
- Regulaminu Zarządu i zasad wynagradzania Członków Zarządu, 
- Regulaminu gospodarki finansowej. 
- Regulaminu rozliczania kosztów (budowy) inwestycji mieszkaniowej i ustalania wartości 
początkowej lokali, 

Prace nad nowelizacją regulaminów są kontynuowane. 
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III. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI BUDYNKU WILCZA 70. 

W minionym okresie sprawozdawczym wykonano szereg napraw wynikających 
z bieżącej eksploatacji budynku oraz zgłaszanych przez lokatorów. 
Ponadto wykonano: 

• Wymagane prawem przeglądy: 
- coroczny przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej 
- coroczny przegląd dźwigów osobowych. 
- przegląd instalacji i urządzeń p. poż 

• Wymianę wodomierzy lokalowych. 
• Remont i modernizację węzła cieplnego 

Na rok 2016 planujemy: 
• Remont schodów znajdujących na podwórku obiektu 

W okresie sierpień - wrzesień 2015 roku wykonano gruntowny remont węzła cieplnego 
zlokalizowanego w piwnicy budynku. Remont obejmował wymianę wymienników, 
automatyki, pomp oraz prace budowlane w tym wykonanie na całości podłogi 
pomieszczenia okładziny z gresu. Koszt prac wraz z nadzorem i pracami projektowymi 
wyniósł 104.196,00 zł z czego część kosztów tj. 31,53 % zostało pokryte z funduszu 
remontowego Banku PKO S.A. W trakcie prac udało się uniknąć długotrwałych przerw w 
dostawie ciepła do lokali. Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań wykonany remont 
powinien przynieść wymierne efekty w postaci niższych opłat za dostarczane przez 
„Veolia" S.A. ciepło oraz brak kosztów bieżących napraw. 

We wrześniu 2015 roku na zlecenie Spółdzielni zostały wymienione przez firmę 
„Bemeters Polska" Sp. z o.o. wodomierze lokalowe w całym obiekcie. Koszt wymiany 
wyniósł 13.695,72 zł. Obecnie użytkowane wodomierze posiadają radiowy odczyt co 
wyeliminowało konieczność spisywania i podawania stanów przez mieszkańców oraz 
pozwoliło uniknąć różnic i błędów odczytu. Spółdzielnia przeszkoliła pracowników oraz 
zakupiła na potrzeby wykonywania bieżących odczytów licencję co pozwoli w kolejnych 
latach na obsługę systemu bez generowania dodatkowych kosztów. 

Jak informowaliśmy w poprzednich sprawozdaniach w związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami została zatrzymana część wynagrodzenia wykonawcy ocieplenia 
budynku Wilcza 70. W ramach toczącego się postępowania sądowego w roku 2015 
otrzymaliśmy wynik ekspertyzy wykonanej przez rzeczoznawcę na zlecenie sądu. Opinia 
zawarta w ekspertyzie była negatywna dla Spółdzielni, wobec tego Zarząd podjął decyzję 
o zawarciu ugody z firmą „Spektrum" wykonawcą ocieplenia. Ugoda została zawarta w 
dniu 21.09.2015 roku i zobowiązywała nas do wypłaty zatrzymanego wynagrodzenia oraz 
pokrycia kosztów postępowania i części tj. ok. 25 % odsetek na łączną kwotę 88.179,01 zł. 

Obecnie struktura własnościowa lokali w budynku Wilcza 70 przedstawia się 
następująco: 13 lokali - to odrębna własność, 12 lokali - spółdzielcze lokatorskie prawo 
do lokalu, 15 lokali - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 

IV. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI BUDYNKU PROCHOWA 12. 

W okresie sprawozdawczym wykonano: 
• Wymagane prawem przeglądy: 

- coroczny przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej 
- coroczny przegląd dźwigu osobowego. 
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- coroczny przegląd kotłowni gazowej 
- przegląd instalacji i urządzeń p. poż 

• Wymianę wodomierzy lokalowych 
• Wymianę systemu detekcji gazu w kotłowni gazowej w budynku. 
• Remont garażu wielostanowiskowego. 

Na rok 2016 planujemy: 
• Remont instalacji domofonowej 
• Malowanie części wspólnych 
• Naprawę okładzin podłogowych na korytarzach 
• Malowanie elewacji - wejście główne. 

W ramach przeprowadzonych w roku 2015 prac remontowych wykonano uzupełnienie 
izolacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w piwnicy budynku. 
Koszt prac wyniósł 1.836,00 zł. Wykonawca usługi remontowo- budowlane M. Zieliński. 
Przeprowadzono prace remontowe w kotłowni budynku. Wykonano wymianę 
wyeksploatowanego systemu detekcji gazu. Wykonawca firma „Partner" koszt prac 
3.120,12 zł. Ponad to w ramach bieżącej konserwacji wymieniono część elementów 
automatyki sterowania pieca oraz anody magnezowe w zasobniku ciepłej wody użytkowej. 
Wykonawca firma „Partner" koszt prac 2.874,96 zł. 
W maju 2015 realizując zalecenia dozorowe wykonano wymianę chwytaczy w windzie. 
Koszt 2.743,20 zł. Wykonawca firma „Lift" - konserwująca dźwig. 

We wrześniu 2015 roku na zlecenie Spółdzielni zostały wymienione przez firmę 
„Bemeters Polska" Sp. z o.o. wodomierze lokalowe w całym obiekcie. Koszt wymiany 
wyniósł 10.406,50 zł. Obecnie użytkowane wodomierze posiadają radiowy odczyt co 
wyeliminowało konieczność spisywania i podawania stanów przez mieszkańców oraz 
pozwoliło uniknąć różnic i błędów odczytu. Spółdzielnia przeszkoliła pracowników oraz 
zakupiła na potrzeby wykonywania bieżących odczytów licencję co pozwoli w kolejnych 
latach na obsługę systemu bez generowania dodatkowych kosztów. 

W miesiącach czerwiec - październik 2015 roku w ramach posiadanych środków na 
funduszu remontowym w uzgodnieniu z Zarządem Spółdzielni grupa właścicieli stanowisk 
postojowych w garażu wielostanowiskowym wykonała remont tego pomieszczenia. Koszt 
zakupu materiałów wyniósł 5.194,90 zł. 

Obecnie struktura własnościowa lokali w budynku Prochowa 12 przedstawia się 
następująco: 32 lokale - to odrębna własność, 7 lokali - spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu. 

V. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI BUDYNKU KRAŃCOWA 23. 

W okresie sprawozdawczym wykonano: 
• Wymagane prawem przeglądy: 

- coroczny przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej 
- coroczny przegląd kotłowni gazowej 
- przegląd instalacji i urządzeń p. poż 

• Wymianę zasobnika ciepłej wody użytkowej. 
• Remont balkonów 
• Wymianę wodomierzy lokalowych 
• Wymianę ciepłomierzy lokalowych 
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Na rok 2016 planujemy: 
• Naprawę izolacji stropodachu 

W ramach przeprowadzonych w roku 2015 prac remontowych w czerwcu wykonano 
wymianę uszkodzonego zbiornika ciepłej wody użytkowej. Wykonawca firma „Partner" 
koszt prac 13.262,40 zł. W miesiącach sierpień - październik przeprowadzono 
kompleksowy remont wszystkich balkonów i tarasów w budynku Krańcowa 23. 
Obejmujący : skucie istniejących warstw na balkonach, wykonanie nowej izolacji 
przeciwwodnej, wykonanie warstw spadkowych i dociskowych, wymianę okładzin, 
malowanie balustrad oraz wykonanie obróbek blacharskich. Koszt prac wyniósł 
135.612,22 zł. Wykonawca firma PPUH „Bo-sta". 

We wrześniu na zlecenie Spółdzielni zostały wymienione wodomierze i ciepłomierze 
lokalowe. Koszt prac wyniósł 22.969,44 zł. Wykonawca firma ista Polska - firma 
rozliczająca media w obiekcie. 

W roku 2015 po uzyskaniu opinii od radcy prawnego reprezentującego interesy 
Spółdzielni w toczącym się postępowaniu w stosunku do projektantów budynku Krańcowa 
23, Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o zaniechaniu dalszych działań w tym zakresie, 
wobec faktu iż brak jest przesłanek na wyegzekwowanie odszkodowania. 

Obecnie struktura własnościowa lokali w budynku Krańcowa 23 przedstawia się 
następująco: 25 lokali - to odrębna własność, 4 lokale - spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu. 

VI. PROWADZENIE OSZCZĘDNEJ GOSPODARKI ZASOBAMI FINANSOWYMI. 

Zarząd prowadził gospodarkę finansową Spółdzielni mając na celu rzetelne 
i celowe wykorzystanie środków. 

W 2015 r. kontynuowano stosowanie systemu rozliczania poszczególnych 
nieruchomości opierającego się na odrębnym rozliczaniu części mieszkalnych i części 
użytkowych (stanowiska postojowe, lokale użytkowe), zgodnie z obowiązującymi 
przepisami podatkowymi. 

Wyniki finansowe poszczególnych budynków, zawarte są w załączniku nr 1 do 
sprawozdania, uwzględniają opisane wyżej wyodrębnienie części mieszkalnych i 
użytkowych poszczególnych budynków, koszty poszczególnych nieruchomości zawarte są 
w załączniku nr 2. 

Staraliśmy się efektywnie lokować zgromadzone na rachunku bankowym 
Spółdzielni środki finansowe. Przyjęto zasadę zakładania trzymiesięcznych lokat o stałym, 
negocjowanym przez Zarząd oprocentowaniu. W roku sprawozdawczym przychody z lokat 
osiągnęły kwotę 8.122,88 zł.. 

Koszty funkcjonowania Spółdzielni jak również nieruchomości Prochowa 12 
obniżają również dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 
otrzymywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2015 r. 
uzyskano z tego tytułu łącznie: 43.986,26 zł. 

Mając na uwadze obniżenie kosztów eksploatacji, Zarząd Spółdzielni dążył do 
realizacji jak największej ilości zadań siłami własnych pracowników, a zlecając wykonanie 
prac wykonawcom obcym, przeprowadzał konkurs ofert, kierując się przy wyborze 
oferenta najniższą ceną przy uwzględnieniu wiarygodności przedsiębiorców składających 
oferty. 
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W roku 2015 Zarząd kontynuował działania mające na celu windykację należności. 
Zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych na koniec 2015 roku wynosiły 9,18 % w skali 
roku./ 7,23 % przy nie uwzględnieniu jednorazowych dopłat z tytułu rozliczenia mediów / 
Poziom zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych nie przekracza 
przeciętnego zadłużenia w spółdzielniach mieszkaniowych. Niemniej niepokojącym jest 
fakt, iż znaczna część tego zadłużenia dotyczy kilku lokali mieszkalnych, a zaległości 
przekraczają trzymiesięczny okres. W roku 2015 w stosunku do osób uchylających się od 
wnoszenia opłat podejmowano szereg działań - od wysyłania monitów poprzez 
postępowanie komornicze, uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych oraz skierowanie do sądu wniosku o wyrażenie zgody na sprzedaż 
mieszkania. Postępowanie w toku. 

VII. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO UZYSKANIA TERENU POD NOWĄ 
INWESTYCJĘ MIESZKANIOWĄ. 

Jak wspominaliśmy w ubiegłorocznym sprawozdaniu na rok 2015 planowane było 
uzyskanie terenu pod nową inwestycję. Jednak pomimo podejmowania przez Zarząd 
Spółdzielni zdecydowanych działań nie udało się zakończyć procedury. W dniu 27 sierpnia 
2015 roku Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr XVI/323/515 o wyrażeniu zgody na 
sprzedaż Spółdzielni w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych warunkach trzech 
działek o łącznej pow. 2.368 m 2 zlokalizowanych przy ul. Podborskiej w Warszawie. Zgoda 
uwarukowana jest przeznaczeniem 70 - 75 % mieszkań na potrzeby osób z dysfunkcją 
wzroku. Mając powyższe na uwadze kontynuowano akcję informacyjną i aktualizację 
osób zainteresowanych w środowisku. Na przełomie roku tj. 14.01.2016 roku Prezydent 
m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz- Waltz podpisała Zarządzenie nr 38/2016 w sprawie 
przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości oraz części nieruchomości położonych w Warszawie w dzielnicy Włochy 
przy ul. Podborskiej. 

Na rok 2016 planujemy: 
• Nabór osób zainteresowanych nową inwestycją 
• Zakup terenu - podpisanie aktu notarialnego 
• Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę 
• Wykonanie prac przygotowawczych - uzbrojenie terenu 

Prawidłowe funkcjonowanie Spółdzielni zależy od zaangażowania członków w jej 
życie, także poprzez włączanie się w prace jej organów. Zachęcamy Państwa do 
aktywnego uczestnictwa. 

Na zakończenie Zarząd Spółdzielni wyraża podziękowanie wszystkim osobom 
zaangażowanym społecznie w działania Spółdzielni, a w szczególności Radzie Nadzorczej 
i Radzie Mieszkańców wspierających nas i służących pomocą w codziennej pracy. 
Doceniając trud ich pracy i zaangażowanie dla dobra nas wszystkich tą drogą składamy 
gorące, serdeczne podziękowania, zapraszając jednocześnie do dalszej współpracy z 
nami. 
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Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności ŚSMN za rok 2015 

ROK 2015 
koszty przychody wynik 

Wilcza - gzm 283288,18 291205,32 7917,14 
Wilcza użytkowe 73105,24 106910,49 33805,25 
Prochowa - gzm 236739,87 234517,42 -2222,45 
Prochowa stanowiska 3268,85 3924,24 655,39 
Krańcowa - gzm 217618,83 205663,19 -11955,64 
Krańcowa stanowiska 8332,02 7605,84 -726,18 

suma 822352,99 849826,5 27473,51 
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Załącznik nr 2 do Sprawozdania z działalności ŚSMN za rok 2015 

wykonanie 2015 - Koszty 
Lp Wyszczególnienie kosztów Wilcza Prochowa Krańcowa poz. 19 Razem 
1 Materiały 587,40 2 018,15 1 661,06 4 266,61 
2 Zużycie energii elektrycznej 5 752,63 5 458,31 3 818,52 15 029,46 

3 Zużycie energii cieplnej + rozliczenie 68 078,04 78 017,18 57 980,73 204 075,95 
4 Woda i ścieki 29996,34 33 760,40 33 324,63 97 081,37 
5 Wywóz nieczystości 7953,00 6 754,00 6 448,00 21155,00 
6 Przeglądy i naprawy bieżące 9 108,05 6 585,40 11961,95 27 655,40 
7 Ochrona i monitoring/domofony 965,48 965,48 682,44 2 613,40 
8 Telewizja kablowa/ internet 0,00 3 727,20 1 425,60 5 152,80 
9 Koszty dźwigów osobowych 5821,24 3629,15 0,00 9 450,39 
10 Pozostałe koszty 678,83 3 230,57 129,60 4 039,00 
11 Podatek od nieruchomości 19761,00 402,00 331,00 20 494,00 
12 Opłata za wieczyste użytkowanie 13223,21 1290,90 0,00 14 514,11 
13 Ubezpieczenia 2769,42 2637,81 1 938,58 7 345,81 
14 Wynagrodzenia 19 746,00 24 299,94 21 221,00 65 266,94 
15 Refundacja PFRON 0 -18673,06 -18 673,06 
16 Umowy zlecenia i inne 2 893,00 4 101,00 643,00 7 637,00 
17 Narzuty na wynagrodzenia/zus 3 216,68 2 869,80 2 036,40 8 122,88 
18 Świadczenia na rzecz pracowników 647,00 1050,00 403,00 2 100,00 

19 Koszty zarządzania nieruchomością 67075,90 59843,22 42464,46 169 383,58 
20 Podatek Vat - rozliczenie -6165,80 -3439,73 -2906,60 -12 512,13 

suma 252107,42 218527,72 183563,37 654 198,51 
w tym 

19.1 materiały biurowe i pozostałe 11440,47 
19.2 telefony i internet 2689,60 
19.3 koszty pracownicze 118216,15 
19.4 narzuty na wynagrodzenia/zus 27572,67 
19.5 refundacja PFRON -25313,20 
19.6 obsługa księgowa 24788,18 
19.7 obsługa prawna 1053,75 
19.8 opłaty bankowe/pocztowe 1657,90 
19.9 wynajem 2439,00 
19.10 szkolenia 1120,55 
19.11 Składki ,opłaty 863,00 
19.12 Sprzątanie ,en. elektr, woda, co. 2248,43 
19.13 pozostałe koszty 607,08 

suma poz. 19 169383,58 
21. Fundusz remontowy 104286,00 21481,00 42387,48 168 154,48 

Razem koszty 356 393 240 009 225 951 suma 822 352,99 

koszty bez f. remontowego 252 107,42 218 527,72 183 563,37 654 198,51 

ŚRODOWISKOWA SPÓŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA NIEWIDOMYCH 

JO-670 Warszawa, ul. Wilcza 70 lok 44 
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