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

Z  DZIAŁALNOŚCI  ZARZĄDU  NAMYSŁOWSKIEJ  SPÓŁ-

DZIELNI  MIESZKANIOWEJ W NAMYSŁOWIE  

ZA 2019 ROK 

 

 

 

Wstęp 

 

Podstawy prawne:  

Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Reymonta 8  w Namysłowie  

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000082279. 

Spółdzielnia prowadzi działalność w oparciu o: 

 ustawę z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188, 

poz.1848 z późn. zm.), 

 ustawę z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr 

119, poz.1116 z późn. zm.),  

 ustawę o własności lokali, (Dz.U. z 1994 Nr 85 poz. 388 z późn. zm. ), 

 Statut Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

 Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,  

 Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni,  

 Uchwały i decyzje Zarządu Spółdzielni,  

 Regulaminy wewnętrzne Spółdzielni i inne powszechnie obowiązujące normy i prze-

pisy prawne.  

Spółdzielnia posiada zatwierdzoną strukturę organizacyjną oraz zatwierdzony plan rzeczowo-

finansowy na rok 2019 w oparciu, o który podejmowane były działania  w  zakresie eksploat-

acji i utrzymania zasobów mieszkaniowych. 

Organy Spółdzielni:  

Walne Zgromadzenie Członków do kompetencji którego należą właściwości zawarte                  

w § 30 Statutu Spółdzielni. 

 

Rada Nadzorcza, której kompetencje reguluje § 51 Statutu Spółdzielni. 

 

Zarząd Spółdzielni – kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni i reprezentuję ją na zewnątrz 

, a jego zakres działania określa § 58 Statutu Spółdzielni. 
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Zagadnienia ogólne 

 

Podstawę działalności Zarządu Spółdzielni stanowią przepisy Statutu Namysłowskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej  oraz  Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę 

Nadzorczą Spółdzielni.  

Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji                                

nie zastrzeżonych ustawą lub w Statucie innym organom Spółdzielni oraz kontrolowa-

nie i nadzorowanie wykonania tych decyzji.  

Zarząd Spółdzielni w roku sprawozdawczym 2019 pracował w składzie: 

- Prezes Zarządu       - mgr inż. Romuald Gadowski 

- Z-ca Prezesa d/s Technicznych ( do 04.09.2019r. )  - mgr inż. Paulina Stodolska  

- Gł. Księgowy – Członek Zarządu   - Maria Matyjaszczuk  

W roku 2019 Zarząd  odbył 12 posiedzeń protokołowanych, podjął 140 uchwał 

oraz 174 decyzji. Poza posiedzeniami protokołowanymi Zarząd pełnił swoje funkcje 

w  ramach kompetencji wynikających z podziału czynności pomiędzy Członkami Za-

rządu i kierował bieżącą działalnością Spółdzielni wykonując obowiązki wynikające ze 

Statutu Spółdzielni poprzez podejmowanie kolegialnych decyzji.                      

W  zarządzaniu Spółdzielnią Zarząd opierał się na kierunkach działania uchwa-

lonych przez Walne Zgromadzenie oraz planach gospodarczych  na 2019 r. zatwierdzo-

nych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. 

Działania Spółdzielni w 2019 roku nacechowane były zachowaniem należytej 

staranności celem zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów Spółdzielni.  

Dla utrzymania należytego stanu technicznego i wizualnego obiektów budowla-

nych wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi podczas ich użytkowania 

przy zachowaniu efektywność ekonomicznej gospodarowania zasobami spółdziel-

czymi Zarząd Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  opierał się między innymi 

na przepisach  art. 61 ustawy Prawo budowlane z dnia  7 lipca 1994r.( Dz.U z 1994 Nr 

89 poz. 414 r. z późn. zm.), celem zapewnienia w pierwszej kolejności obiektom i urzą-

dzeniom budowlanym  Spółdzielni, utrzymanie stanu technicznego gwarantującego 

spełnienie wymagań podstawowych określonych  w art. 5  ust. 1 w/w ustawy,  dotyczą-

cych: 

a) nośności i stateczności konstrukcji,  

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) higieny, zdrowia i środowiska, 

d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, 

e) ochrony przed hałasem, 

f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. 

 

Zakres  zagadnień poddanych rozstrzygnięciom na posiedzeniach Zarządu Spółdzielni 

dotyczył głównie: 

a) Sprawozdawczości finansowej rocznej i okresowych oraz sprawozdawczości z 

działalności Zarządu Spółdzielni, 
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b) Realizacji planu gospodarczego przyjętego na rok 2019,  

c) Okresowych analiz i sprawozdań z wykonania planu, 

d) Realizacji planu remontów, wyłaniania wykonawców w postępowaniach prze-

targowych, zawierania umów i  nadzór nad robotami, 

e) Gospodarki lokalami użytkowymi, oraz terenami stanowiącymi mienie spół-

dzielni. 

f) Gospodarki pomieszczeniami i terenami stanowiącymi części wspólnie nieru-

chomości, 

g) Windykacji zaległości w opłatach eksploatacyjnych lokali mieszkalnych i użyt-

kowych, 

h) Nowelizacji regulaminów,  Statutu Spółdzielni konieczne z uwagi na znoweli-

zowaną ustawę Prawo Spółdzielcze z dnia 07.06.2018r. 

i) Spraw pracowniczych, 

j) Przygotowania materiałów na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, 

k) Opracowania planu rzeczowo-finansowego na 2020r., 

l) Spraw członkowsko-mieszkaniowych, głównie postulatów i  wniosków człon-

ków Spółdzielni, 

Zamiarem zwiększenia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych                                 

i użytkowych kontynuowano rozpoczętą w 2013r. wymianę oświetlenia istniejącego 

klatek schodowych na oszczędny system oświetlenia budynków oraz dodatkowo jesz-

cze niedoświetlone osiedlowe ciągi komunikacji pieszej w oszczędnej technologii                      

naświetli LED.  Podejmowano także próby pozyskania środków finansowania przed-

sięwzięć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Opolu a także w Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu.     

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 

z dnia 19 lipca 2019r., która weszła w życie w dniu 6 września 2019r. Zarząd Spół-

dzielni podjął decyzję o przyporządkowaniu budynkom i zamknięciu boksów śmietni-

kowych jako próby zaprowadzenia porządku w miejscach składowania odpadów                         

z uwagi na fakt, że ww. ustawa wprowadziła odpowiedzialność zbiorową w przypadku 

nie wypełniania przez gospodarstwa domowe właścicieli lokali obowiązku segregacji 

odpadów komunalnych w sposób selektywny.   

Wiele uwagi poświęcono również problemom związanym z obniżeniem zaległo-

ści w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe. Analizowano ich przyczyny,  przepro-

wadzano indywidualne rozmowy z dłużnikami i uzgadniano warunki spłaty.                                 

W 2019r. w wyniku przedsięwzięć Zarządu Spółdzielni oraz kancelarii prawnej, która 

reprezentuje Spółdzielnię w  postępowaniach polubownych przesądowych, sądowych 

– nakazowych, upominawczych, egzekucyjnych i  administracyjnych poczyniono dzia-

łania w wyniku których :    

 Wystosowano 70 wezwań do zapłaty,  

 Uzyskano 21 sądowych nakazów zapłaty z lokali mieszkalnych, 

 Skierowano 7 osób do komornika w celu windykacji należności,  

 Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne ogółem na dzień 31.12.2019 r. 
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wyniosły kwotę 604 204,16 zł. i nie zwiększają się w sposób niekontrolo-

wany w stosunku do uzyskanego poziomu z roku 2019. 

 

Działania powyższe oraz stała systematyczna analiza stanu zadłużenia monitorująca za-

ległości w opłatach zarówno na lokalach mieszkalnych jak i użytkowych przyczyniły 

się  do ustabilizowania  poziomu zaległości.  

 

Tab. 1 Zaległość w opłatach za lokale mieszkalne.   

Lp. 
KWOTA ZALEGŁOŚCI 

[ZŁ] 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 ZALEGŁOŚCI OGÓŁEM 963 970,12 772 864,54 573 346,59 575 376,73 603 535,68 554 166,24 604 204,16 

2 JEDNOMIESIĘCZNE 125 379,58 64 159,03 61 763,97 61 965,74 64 327,65  64 629,09 71 643,30 

3 TRZYMIESIĘCZNE    I DALSZE 752 659,66 609 397,39 443 807,61 513 411,99 539 208,03 92 112,64 105 534,90 

 

Wykres 1:  Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne. 

 

 
 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni uczestniczył w spotkaniach  z udzia-

łem między innymi: Mieszkańców Spółdzielni, Przewodniczącego Rady Miejskiej                

i członków Rady Miejskiej, Burmistrza Namysłowa, Naczelnika Wydziału Gospodarki 
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kładu Energetyki Cieplnej, Prezesa Zakładu Usług Komunalnych EKOWOD, Komen-

danta Straży Miejskiej, Komisji budżetu Rady Miejskiej Namysłowa, Przewodniczą-

cego Zarządu Osiedla nr 5, Zarządców wspólnot sąsiadujących z terenami Spółdzielni 

oraz przedstawicieli wielu innych podmiotów w następujących sprawach: 

 Zabezpieczenie interesów Spółdzielni i jej członków w zakresie korzystania                   

z nieruchomości gruntowych, 

 Poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania przedsięwzięć zmierzających 

do poprawy charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych i użytko-

wych Spółdzielni, 

 Zabezpieczenie interesów mieszkańców Spółdzielni w związku ze zmianą 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

 Stanu bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów prawa na osiedlach Spółdzielni,  

 Modernizacji Wewnętrznych instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania 

Spółdzielni i remontu sieci ciepłowniczych wysokiego parametru dostawcy cie-

pła i ciepłej wody użytkowej, 

 Technicznych aspektów dostawy energii cieplnej i cwu, 

 Remontu infrastruktury technicznej w tym placów zabaw, dróg wewnętrznych,  

chodników i miejsc postojowych, 

 Badanie wniosków i postulatów mieszkańców osiedli w zakresie awarii i po-

prawy bezpieczeństwa ogólnego, walorów użytkowych i estetyki osiedli, 

 Technicznych zagadnień dotyczących wentylacji grawitacyjnej budynków 

mieszkalnych Spółdzielni,    

 Współpraca organów samorządowych z organami statutowymi Spółdzielni, 

 

W spotkaniach, o których wyżej mowa uczestniczyli: Przewodniczący i  Z-ca Przewod-

niczącego Rady Nadzorczej NSM oraz Przewodniczący stałych komisji Rady Nadzor-

czej Namysłowskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej.  

 

     

 

I. DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWA 
 

 

 

Wg. stanu na dzień 31.12.2019r. Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

zrzeszała 2484 członków. Poniższa tabela przedstawia strukturę własnościową lokali 

mieszkalnych w NSM na koniec 2019r. 
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Tab.2 Struktura zasobów Spółdzielni w 2019 r.  

 

L.p. Status prawa do lokalu Ilość lokali
Udział procentowy                            

w ogólnej liczbie mieszkań

1 Spółdzielcze własnościowe 1542 63,46%

2 Odrębna własność 853 35,10%

3 Spółdzielcze lokatorskie 35 1,44%

Ogółem mieszkań: 2430 100%
 

 

 

 

Wykres 2 Struktura zasobów Spółdzielni  w latach 2014-2019   
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W zasobach spółdzielczych zlokalizowanych jest ogółem 89 garaży, w tym 76 garaży 

na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa i 12 garaży na zasadach odrębnej 

własności, 1 garaż na zasadzie najmu. 

 

 

 

 

II. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO – WYCHOWAWCZA 

    I KULTURALNO – OŚWIATOWA 
 

Działalność społeczno – wychowawcza w spółdzielni prowadzona była społecznie  

przez instruktorów w formie stałej współpracy dla zespołów zainteresowań: 

   - koło wędkarskie (sekcja dorosłych i dziecięco – młodzieżowa), 

   - koło plastyczne,  

 

Zajęcia w kołach zainteresowań prowadzone są przez byłych instruktorów społecznie. 

W pomieszczeniach piwnicznych biurowca Spółdzielni Mieszkaniowej działa Szkoła 

Kultury i Japońskich Sztuk Walki „BUSHI”, gdzie młodzież ze środowiska spółdziel-

czego, może uczestniczyć w  różnorodnych zajęciach doskonalących fizycznie i psy-

chofizycznie. 

 

III. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI 

 

Zasoby mieszkaniowe NSM na dzień 31.12.2019 r. obejmują ogółem 60 budynków, 

w tym 55 budynków mieszkalnych. 

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych  - 125607,03 m2 

Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych                -     7597,33 m2 

Powierzchnia użytkowa garaży    -     1377,04 m2 

Ogółem powierzchnia użytkowa    - 134581,44 m2 

 

Obowiązujące w Spółdzielni stawki opłat do końca 2019r. (zł/m2) 

I. Opłaty zależne od Spółdzielni  w  (zł/m2 )  

a. eksploatacja lokali mieszkalnych                                    1,60 - 2,00          

b. odpis na fundusz remontowy lok. mieszkalnych            1,00 - 2,50    

c. eksploatacja garaży                                                         1,60 - 2,00         

d. odpis na fundusz remontowy garaży                              1,50 
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Wykres 3   

 

 
 

 

Wykres 4 
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Wykres 5 

 
 

 

Wykres 6 

 

 

min max

2015 1,50 1,85

2016 1,55 1,85

2017 1,60 2,00

2018 1,60 2,00

2019 1,60 2,00

1,50

1,85

1,55

1,85

1,60

2,00

1,60

2,00

1,60

2,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Eksploatacja garaży w latach 2015-2019 (zł/m2)

2015 2016 2017 2018 2019

Kategoria 1

2017 1,30

2018 1,30

2019 1,50

1,30 1,30

1,50

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60
Fundusz remontowy garaży w latach 2017-2019 (zł/m2)

2017 2018 2019



10 

 

II. Opłaty niezależne od Spółdzielni:   

                              

1. Dostawa wody i odprowadzanie ścieków - wykres 6 

2. Dostawa energii cieplnej - wykres 7 

3. Gospodarka odpadami komunalnymi - wykres 8  

 

Wykres 7 

 

 

 

Wykres 8 
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Wykres 9 

 
 

W 2019r. opłaty za wywóz odpadów komunalnych wynosiły 10,0 zł/osobę /m-c                         

w przypadku odpadów segregowanych oraz 15,0 zł/osobę/m-c w przypadku odpadów 

niesegregowanych. Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych została uchwa-

lona przez Radę Miejska Namysłowa uchwałą Nr XVIII/216/12  z dn. 28 grudnia 2012r. 

Wysokość opłat za wodę została naliczona zgodnie z decyzją nr 

WR.RET.070.114.2018.MK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 

dnia 02 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Namysłów. 

III. Niezależne od Spółdzielni są również stawki podatku – wykres 9  

 

-  od nieruchomości gruntowej                                   0,84 zł/m2 

-  od budynków                                                           0,73 zł/m2 

-   od budowli                                                               2% wartości 

 

Wykres 10:  Stawki podatku w latach 2015-2019  
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Opłaty miesięczne za użytkowanie lokali mieszkalnych oprócz wydatków na 

żywność i na ochronę zdrowia są jednym z podstawowych wydatków utrzymania go-

spodarstw domowych Spółdzielców. Wysokość opłat wnoszonych przez mieszkańców 

Spółdzielni w zasadniczej części jest uzależniona od poniesionych kosztów związanych 

z utrzymaniem danej nieruchomości, gdzie doniosłą rolę odgrywa stosunek samych 

mieszkańców do majątku wspólnego. 

Na poziom kosztów ma wpływ wiele czynników zarówno niezależnych jak                           

i zależnych od Spółdzielni. Znaczący wpływ mają niezależne od Spółdzielni ceny usług 

i towarów, o wysokości których decyzje są podejmowane przez Samorząd lokalny i 

zewnętrzne podmioty gospodarcze  i  administracyjne.                        

W sposób całkowicie niezależny od Spółdzielni funkcjonuje wysokość stawek 

opłat za zimną i ciepłą wodę, za wody opadowe, centralne ogrzewanie, podatek od nie-

ruchomości, opłaty za użytkowane grunty, opłata za wywóz odpadów komunalnych, 

opłaty za energię elektryczną itp., które ustalają w trybie uchwał lokalne władze samo-

rządowe oraz w trybie decyzji administracyjnych zatwierdzających  np. taryfy dla ciepła    

przedsiębiorstwu energetycznemu lub dostawcy wody.  

Opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe są zróżnicowane między poszczegól-

nymi nieruchomościami, ponieważ funkcjonują w  różnych warunkach co ma wpływ  

na poszczególne elementy składowe opłat. Spółdzielnia posiada nieruchomości jedno    

i wielobudynkowe. Wpływ na koszty ma wielkość nieruchomości, jej położenie, tech-

nologia wybudowania budynków i charakter zabudowy oraz ich stan techniczny, wiek 

budynków, wielkość terenów zielonych i wyposażenie w infrastrukturę techniczną w 

tym podziemne sieci i urządzenia budowlane, drogi, miejsca postojowe i parkingi, oraz 

place zabaw, a nawet usytuowanie budynków w stosunku do kierunków geograficznych 

z uwagi na wychłodzenie wiejącymi wiatrami w okresie grzewczym.  

W grupie opłat traktowanych jako zależne od Spółdzielni w ramach otrzymywa-

nych miesięcznych wpływów znaczący udział mają środki wnoszone  w formie opłat 

na fundusz remontowy. Środki gromadzone są na odrębnym funduszu i służą pokry-

waniu wydatków ponoszonych  na utrzymanie majątku spółdzielców, zapobieganie de-

gradacji technicznej i utrzymanie w stanie niepogorszonym oraz modernizację zarzą-

dzanych nieruchomości, nie dopuszczając do dekapitalizacji i zmniejszenia wartości 

użytkowej majątku.  

W sferze opłat za  eksploatację kumulowane środki przeznaczane są na bieżącą 

eksploatację związaną z utrzymaniem i konserwacją budynków, ich otoczenia, odpo-

wiedniego stanu sanitarno-porządkowego. Wydatki na eksploatację związane są z wy-

konywaniem obowiązków wynikających wprost z nakazów zawartych w obowiązują-

cych aktach prawnych, które w interesie mieszkańców obligują Spółdzielnię do wyko-

nywania określonych czynności, a są to np. zobowiązania do wykonywania okresowych 

kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania i przeglądów instalacji ga-

zowych i kominiarskich obiektów budowlanych , ochrony przeciwpożarowej, placów 

zabaw, audytów RODO itp., o których stanowią ustawy  Prawo budowlane, Prawo ener-

getyczne i inne przepisy. 
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Dla ilustracji ww. zależności na przykładzie dwóch mieszkań:  

 

I. mieszkanie o powierzchni 62,95 m², zlokalizowane na nieruchomości   nr 5  przy 

ul.1go Maja, z podgrzaniem ciepłej wody,  

II. mieszkanie o powierzchni 62,45 m², zlokalizowane na nieruchomości nr 16  przy 

ul. Reymonta, bez podgrzania ciepłej wody,  

przedstawiamy procentowy udział kosztów zależnych od Spółdzielni w stosunku do 

kosztów niezależnych w przeciętnej miesięcznej opłacie za mieszkanie w 2019r.: 

 

 

 

Mieszkanie o powierzchni 62,95 m² przy ul.1go Maja 

 

 

Lp. Opis składnika Stawka opłat Wielkość/ jed-

nostka 

Koszty 

zależne w 

zł 

Koszty nieza-

leżne  w          

zł 

Wartość ra-

zem w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Opłata na eksploatacje i 

utrzymanie nieruchomo-

ści 

1,85zł/m² 62,95m² 108,98 7,48 116,46 

2. Opłata na fundusz remon-

towy nieruchomości 

2,00 zł/m² 62,95m² 125,90 - 125,90 

3.  Zaliczka na centralne 

ogrzewanie 

2,60zł/m² 62,95m² - 163,67 163,67 

4. Zaliczka na zimną wodę i 

ścieki wg licznika 

9,83zł/m³ 5m³ - 49,15 

 

49,15 

 

5. Zaliczka na podgrzanie 

wody 

25,20zł/m³ 3m³ - 75,60 75,60 

6. Opłata za nieczystości 

sortowane 

10zł/osoba 4  osoby - 40,00 40,00 

7. Opłata za montaż i legali-

zacje liczników wody 

1,75zł/szt. 2szt 3,50 - 3,50 

8. Opłata stała za domofon 2,00zł 1 2,00 - 2,00 

9. CW – opłata stała 38,00zł 1 - 38,00 38,00 

 Razem koszty 

Udział procentowy 
240,38 

39,13% 

373,90 

60,87% 

614,28 

100,00% 

Opłata ogółem 614,28 
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Mieszkanie o powierzchni 62,45 m ², przy ul. Reymonta, nieruchomość nr 16 

 

 

Lp. Opis składnika Stawka opłat Wielkość / jed-

nostka 

Koszty 

zależne w 

zł 

Koszty nieza-

leżne w           

zł 

Wartość ra-

zem w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Opłata na eksploatacje i 

utrzymanie nieruchomo-

ści 

1,80zł/m² 62,45m² 105,19 7,22 112,41 

2. Opłata na fundusz remon-

towy nieruchomości 

1,60zł/m² 62,45m² 99,92 - 99,92 

3.  Zaliczka na centralne 

ogrzewanie 

2,60zł/m² 62,45m² - 162,37 162,37 

4. Zaliczka na zimną wodę i 

ścieki wg licznika 

9,83zł/m³ 10m³ - 98,30 98,30 

5. Opłata za nieczystości 

sortowane 

10zł/osoba 2 osoby - 20,00 20,00 

6. Opłata za montaż i legali-

zacje liczników wody 

1,75zł/szt. 1szt 1,75 - 1,75 

7. Opłata stała za domofon 2,00zł 1 2,00 - 2,00 

 
Razem koszty 

Udział procentowy 

208,86 

42,05% 

287,89 

57,95% 

496,75 

100,00% 

Opłata ogółem 496,75 
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Z powyższej analizy wynika, że: 

1. w przypadku mieszkania o powierzchni 62,95m² przy ul. 1 Maja, na wysokość 

opłaty za mieszkanie ogółem w kwocie 614,28 zł, Spółdzielnia ma wpływ tylko 

w 39,13% z uwagi na generowanie kosztów zależnych od Spółdzielni. 

2. w przypadku mieszkania o powierzchni 62,45m² przy ul. Reymonta , na wyso-

kość opłaty za mieszkanie ogółem w kwocie 496,75 zł, Spółdzielnia ma wpływ 

tylko w 42,05% z uwagi na generowanie kosztów zależnych od Spółdzielni. 

Należy podkreślić fakt, że opłaty za lokale mieszkalne w Spółdzielni kalkulowane są w 

oparciu o realnie poniesione koszty i nie zawierają elementu zysku czy marży, bowiem 

spółdzielnie mieszkaniowe działają na zasadzie non-profit.  

Stawki opłat zarówno na fundusz remontowy jak i eksploatację są zróżnicowane 

gdyż są kalkulowane indywidualnie dla każdej nieruchomości. 

 

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ W  ZAKRESIE REMONTÓW, UTRZY-

MANIA STANU TECHNICZNEGO W ROKU 2019 ORAZ 

PLANOWANYCH NA ROK 2020 

1. Plan Remontów nieruchomości mieszkalnych 2019r. - załącznik nr 1. 

2. Wykonanie Planu Remontów nieruchomości mieszkalnych 2019r.- załącznik nr 2. 

3. Plan Remontów na 2020 r. nieruchomości mieszkalnych -  załącznik nr 3. 

4. Plan Remontów w 2020r. na lokalach użytkowych -  załącznik nr 4.  

Wyniki gospodarczo-finansowe działalności Spółdzielni za 2019 r. 

1. Bilans  – załącznik nr 5. 

2. Działalność gospodarcza – załącznik nr 6. 

3. Zaległości w opłatach eksploatacyjnych nieruchomości na dzień 31.12.2019r.            

– załącznik nr 7. 

4. Eksploatacja lokali mieszkalnych w ujęciu analitycznym – załącznik nr 8. 

1 2 3 4 5 6 7

Koszty zależne 105,19 99,92 0 0 0 1,75 2

koszty niezależne 7,22 0 162,37 98,3 20 0
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V.  KOSZTY OGÓLNE SPÓŁDZIELNI   

 

Plan na rok 2019   347 100,00 

Wykonanie za 2019  311 107,72      tj.    89,63 %  przyjętego planu 

 

Koszty te zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej zostały rozliczone na: 

- eksploatację lokali mieszkalnych    76 %  236 441,87  

- eksploatację lokali użytkowych      23 %               71 554,78 

- eksploatację garaży        1 %      3 111,07 

    Razem:            100 %  311 107,72 

 

 

 

 

 
 


