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

Z  DZIAŁALNOŚCI  NAMYSŁOWSKIEJ  SPÓŁDZIELNI  

MIESZKANIOWEJ W NAMYSŁOWIE  

ZA 2021 ROK 

 

Pełna nazwa spółdzielni: Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Namysłowie, zwana dalej 

Spółdzielnią 

Data sporządzenia: 16.05.2022 

Autor: Zarząd Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Siedziba: Namysłów 

Adres: 46-100 Namysłów ul. Reymonta 8 

NIP: 752-000-01-68 

REGON:000488148 

KRS: 0000082279  Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 

E-MAIL: nsm1@wp.pl 

Adres strony internetowej Spółdzielni: www.nsm.org.pl 

 

Podstawy prawne 
Spółdzielnia prowadzi działalność w oparciu o: 

• ustawę z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.), 

• ustawę z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1465 z późn. 

zm.),  

• ustawę o własności lokali (Dz.U. z 2020r., poz. 1910 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 przepisy prawne.  

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. 

 

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 kontrolowanie i nadzorowanie wykonania tych decyzji.  

Zarząd Spółdzielni w roku sprawozdawczym 2021 pracował w składzie: 

- Prezes Zarządu       - mgr inż. Romuald Gadowski 

- Z-ca Prezesa d/s Technicznych (od 01.10.2020r.)   - mgr inż. Alicja Boczar  

- Gł. Księgowy – Członek Zarządu (do 02.07.2021r.)  - Maria Matyjaszczuk  
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W roku 2021 Zarząd  odbył 20 posiedzeń protokołowanych, podjął 22 uchwały oraz 251 decyzji. Poza 

posiedzeniami protokołowanymi Zarząd pełnił swoje funkcje w  ramach kompetencji wynikających                               

z podziału czynności pomiędzy Członkami Zarządu i kierował bieżącą działalnością Spółdzielni wykonując 

obowiązki wynikające ze Statutu Spółdzielni poprzez podejmowanie kolegialnych decyzji.                      

W  zarządzaniu Spółdzielnią Zarząd opierał się na kierunkach działania uchwalonych przez Walne 

Zgromadzenie oraz planach gospodarczych  na 2021r. zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. 

Działania Spółdzielni w 2021 roku nacechowane były zachowaniem należytej staranności celem 

zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów Spółdzielni.  

Dla utrzymania należytego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze związanymi z nimi 

urządzeniami budowlanymi podczas ich użytkowania przy zachowaniu efektywności ekonomicznej 

gospodarowania zasobami spółdzielczymi, Zarząd Namysłowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej opierał się 

między innymi na przepisach  art. 61 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U z 2021r.  

poz. 2351 z późn. zm.), celem zapewnienia w pierwszej kolejności obiektom i urządzeniom budowlanym  

Spółdzielni utrzymanie stanu technicznego gwarantującego spełnienie wymagań podstawowych określonych  

w art. 5  ust. 1 w/w ustawy,  dotyczących: 

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, 

b) realizacji planu gospodarczo-finansowego przyjętego na rok 2021,  

c) okresowych analiz i sprawozdań z wykonania planu, 

d) realizacji planu remontów, wyłaniania wykonawców w postępowaniach przetargowych, zawierania 

umów, nadzór nad robotami i odbiory robót. 

e) gospodarki lokalami użytkowymi, oraz terenami stanowiącymi mienie Spółdzielni. 

f) gospodarki pomieszczeniami i terenami stanowiącymi części wspólnie nieruchomości, 

g) windykacji zaległości w opłatach eksploatacyjnych lokali mieszkalnych i użytkowych 

h) spraw pracowniczych, 

i) przygotowania materiałów na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, 

j) opracowania planu gospodarczo-finansowego na 2022r., 

k) spraw członkowsko-mieszkaniowych, głównie postulatów i  wniosków członków Spółdzielni. 

l) Spraw członkowsko-mieszkaniowych w zakresie przekształceń spółdzielczych praw do                                

lokali  w  praw odrębnej własności.   

Dla poprawienia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użytkowych kontynuowano 

rozpoczętą w 2013r.  w całych zasobach wymianę oświetlenia istniejącego klatek schodowych a dla 

zachowania bezpieczeństwa pożarowego kontynuowano wymianę zabezpieczeń i wewnętrznych linii 

zasilających i instalacji piorunochronnych. Kontynuowano remont elewacji budynków. Podejmowano także 

próby pozyskania środków finansowania przedsięwzięć w Banku Gospodarstwa Krajowego w Opolu jednakże 

z uwagi na okres stanu epidemii zawieszono decyzje w tej sprawie aby nie narazić majątku członków na 

zwiększone ryzyko wzrostu kosztów obsługi kredytów.    

Dużo uwagi poświęcono również problemom związanym z obniżeniem zaległości w opłatach za lokale 

mieszkalne i  użytkowe. W trudnym dla wszystkich stanie epidemii  analizowano ich przyczyny, 
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przeprowadzano indywidualne rozmowy z dłużnikami i zawierano porozumienia zawierające warunki spłaty. 

W 2021r. w wyniku przedsięwzięć Zarządu Spółdzielni oraz kancelarii prawnej, która reprezentuje 

Spółdzielnię w  postępowaniach polubownych przesądowych, sądowych – nakazowych, upominawczych, 

egzekucyjnych i  administracyjnych, zintensyfikowano działania w wyniku których:    

− wystosowano 455 wezwań do zapłaty,   

− uzyskano 9 sądowych nakazów zapłaty z lokali mieszkalnych, 

− jednocześnie przeprowadzono ponad 500 rozmów telefonicznych w celu windykacji należności.  

Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne ogółem na dzień 31.12.2021r. wyniosły kwotę 791 617,34 zł. 

Działania powyższe oraz stała systematyczna analiza stanu zadłużenia monitorująca zaległości w opłatach 

zarówno na lokalach mieszkalnych, jak i użytkowych, przyczyniły się  do ustabilizowani  poziomu zaległości, 

w I kwartale 2022r. 

 

Tab. 1 Zaległość w opłatach za lokale mieszkalne w latach 2014 - 2021  

  

Lp. 
KWOTA ZALEGŁOŚCI 

[ZŁ] 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 ZALEGŁOŚCI OGÓŁEM 772 864,54 573 346,59 575 376,73 603 535,68 553 672,24 604 204,16 576 914,42 791 617,32 

2 JEDNOMIESIĘCZNE 64 159,03 61 763,97 61 965,74 64 327,65  64 629,09 71 643,34 69 636,64 95 358,67 

3 TRZYMIESIĘCZNE I DALSZE 609 397,39 443 807,61 513 411,99 539 208,03 489 043,15 532 560,82 507 277,78 187 227,83 

 

 

Wykres 1  Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne w latach 2014-2021 

 
 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Zaległości ogółem 772864,54 573346,59 575376,73 603535,68 553672,24 604204,16 576914,42 791617,34

Jednomiesięczne 64159,03 61965,74 64327,65 64327,65 64629,09 71643,34 69636,64 95358,67

Trzymiesięczne i dalsze 609397,39 443807,61 513411,99 539208,03 489043,15 532560,82 507277,78 187227,83
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W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółdzielni uczestniczył w rozmowach i spotkaniach  z udziałem między 

innymi: Członków Rady Miejskiej, Burmistrza Namysłowa, Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej     

i Inwestycji, Prezesa Zakładu Energetyki Cieplnej, Prezesa Zakładu Usług Komunalnych EKOWOD, 

Komendanta Straży Miejskiej, Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 3 i 5, Banku Gospodarstwa Krajowego,  

oraz przedstawicieli 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 użytkowych oraz infrastruktury technicznej 

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, 

✓ 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 poprawy bezpieczeństwa 

ogólnego, walorów użytkowych i estetyki osiedli, 

✓ technicznych zagadnień dotyczących wentylacji grawitacyjnej budynków mieszkalnych Spółdzielni,    

 

 

 

 

I. DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWA 
 

 

 

Według stanu na dzień 31.12.2021r. Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zrzeszała 2566 

członków. Poniższa tabela przedstawia strukturę własnościową lokali mieszkalnych w NSM na koniec 2021r. 

 

Tab.2 Struktura zasobów Spółdzielni w 2021r.  

 

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

w ogólnej liczbie mieszkań

1 Spółdzielcze własnościowe 1532 63,05%

2 Odrębna własność 875 36,01%

3 Spółdzielcze lokatorskie 23 0,95%

Ogółem mieszkań: 2430 100%
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Wykres 2 Struktura zasobów Spółdzielni  w 2021r.   

 

 

 

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 
 

W pomieszczeniach piwnicznych biurowca Spółdzielni Mieszkaniowej działa Szkoła Kultury i Japońskich 

Sztuk Walki „BUSHI”, gdzie młodzież ze środowiska spółdzielczego, może uczestniczyć w  różnorodnych 

zajęciach doskonalących fizycznie i psychofizycznie. 

 

III. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI 

 
Zasoby mieszkaniowe NSM na dzień 31.12.2021r. obejmują ogółem 60 budynków, w tym 55 budynków 

mieszkalnych. 

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych  - 125 607,03 m2 

Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych                 -     7 597,33 m2 

Powierzchnia użytkowa garaży    -     1 377,04 m2 

Ogółem powierzchnia użytkowa    - 134 581,44 m2 
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Obowiązujące w Spółdzielni stawki opłat do końca 2021r. (zł/m2) 

 

 

 

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

a. eksploatacja lokali mieszkalnych                                    1,70 - 2,45          

b. odpis na fundusz remontowy lok. mieszkalnych            1,60 - 2,50    

c. eksploatacja garaży                                                         1,60 - 2,00         

d. odpis na fundusz remontowy garaży                              1,50 

 

 

Wykres 3  Eksploatacja i fundusz remontowy lokali mieszkalnych w latach 2015-2021 (zł/m²) 

– uśrednione stawki 

 
 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Eksploatacja 1,65 1,7 1,8 1,8 1,8 2,08 2,08

Fundusz remontowy 1,1 1,25 1,35 1,35 1,75 2,05 2,05
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Wykres 4 Eksploatacja i fundusz remontowy garaży w latach 2017-2021 (zł/m²) – uśrednione 

stawki 

 
 

 

II. Opłaty niezależne od Spółdzielni:   

 

 

Opłatą całkowicie niezależną od Spółdzielni gdzie Spółdzielnia zobowiązana jest pobierać zaliczki miesięczne 

jest opłata za wodę. Zgodnie z decyzją administracyjną nr WR.RZT.070.422.2019.MS Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 grudnia 2019r. stawka za 1 m³ wody w Gminie Namysłów 

w 2021r. wynosiła 10,69 zł/m³.   

 

Wykres 5 Wzrost cen za wodę i odprowadzanie ścieków w latach 2012-2021 
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Kolejną opłatą niezależną jest opłata za centralne ogrzewanie, która jest pobierana od mieszkańców                                

i właścicieli lokali użytkowych w miesięcznych zaliczkach. Duży wpływ na zużycie ciepła w GJ ma jego 

zużycie wg. indywidualnych potrzeb użytkowników lokali oraz długość okresu grzania i średnia temperatura  

w okresie grzewczym co ma wpływ na intensywność odkręcania zaworów. Poniżej wykres obrazujący średni 

koszt ciepła w zł/GJ w poszczególnych sezonach.  

 

 

Wykres 6 Dostawa energii cieplnej w latach 2014-2021 (zł/GJ) 

 
 

 

 

Zgodnie z uchwałą nr 330/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 października 2020r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik od dnia 01 stycznia 2021r. stawka za wywóz odpadów komunalnych wynosiła w 2021 r. 

25,00 zł/osobę.  

Uchwała zakładała stawkę dla odpadów segregowanych. Koszt ponoszony przez mieszkańców to także opłaty 

niezależne od Spółdzielni. 
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Wykres 7 Gospodarka odpadami komunalnymi w latach 2008-2021 (zł/osobę) 

 
 

 

Kosztami niezależnymi od Spółdzielni są również stawki podatków, które od kilku lat utrzymują się na 

stałym poziomie i wynoszą odpowiednio: 

-  od nieruchomości gruntowej                                   0,84 zł/m2, 

-  od budynków                                                           0,73 zł/m2, 

-   od budowli                                                               2% wartości. 

 

 

Opłaty miesięczne za użytkowanie lokali mieszkalnych oprócz wydatków na jedzenie i związane z ochroną 

zdrowia są podstawowymi kosztami utrzymania gospodarstw 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 wiek i stan techniczny 

budynków i instalacji a także stosunek samych użytkowników części wspólnych do majątku wspólnego. 

Na poziom kosztów ma wpływ wiele czynników zarówno niezależnych jak i zależnych od Spółdzielni. 

Największy wpływ do ponad 70 procentowy mają niezależne od Spółdzielni ceny usług i towarów, o 

wysokości których decyzje są podejmowane przez Samorząd lokalny, zewnętrzne podmioty gospodarcze                       

i  administracyjne.  
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W sposób całkowicie niezależny od Spółdzielni ustanawiane są wysokości stawek opłat za zimną                    

i ciepłą wodę, za wody opadowe, centralne ogrzewanie, podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowane 

grunty, opłata za wywóz odpadów komunalnych, opłaty za energię elektryczną itp., które ustalają w trybie 

uchwał lokalne władze samorządowe oraz w trybie decyzji administracyjnych zatwierdzających  np. taryfy 

dla ciepła przedsiębiorstwu energetycznemu lub dostawcy wody.  

Opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe są zróżnicowane między poszczególnymi nieruchomościami, 

ponieważ funkcjonują w  różnych warunkach co ma wpływ  na poszczególne elementy składowe opłat. 

Spółdzielnia posiada nieruchomości jedno i wielobudynkowe. Wpływ na koszty utrzymania ma wielkość 

nieruchomości, jej położenie, technologia wzniesienia 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 otrzymywanych miesięcznych 

wpływów znaczący udział mają środki wnoszone  w formie opłat na fundusz remontowy. Środki gromadzone 

są na odrębnym funduszu i służą pokrywaniu wydatków ponoszonych  na utrzymanie majątku spółdzielców, 

zapobieganie degradacji technicznej i utrzymanie w stanie niepogorszonym oraz nie dopuszczając do 

zmniejszenia wartości użytkowej majątku.  

 

W sferze opłat za eksploatację kumulowane środki przeznaczane są na bieżącą eksploatację związaną 

z utrzymaniem i konserwacją budynków, ich otoczenia, odpowiedniego stanu sanitarno-porządkowego. 

Wydatki na eksploatację związane są z wykonywaniem obowiązków wynikających wprost z nakazów 

zawartych w obowiązujących aktach prawnych, które w interesie mieszkańców obligują Spółdzielnię do 

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

technicznego i przydatności do użytkowania i przeglądów instalacji gazowych i kominiarskich obiektów 

budowlanych, ochrony przeciwpożarowej, placów zabaw, audytów RODO itp., o których stanowią ustawy  

Prawo budowlane, Prawo energetyczne i inne przepisy. Ponadto jest to stałe utrzymanie technicznego 

pogotowia awaryjnego wodno-kanalizacyjnego, gazowego, centralnego ogrzewania i pogotowia 

elektrycznego. Koszty eksploatacji to także systematyczne usuwanie odpadów wielkogabarytowych, których 

zwiększoną ilość pod naszymi śmietnikami obserwujemy od roku 2020 .  

 

 

 

Dla ilustracji ww. kosztów przedstawiamy tabele na przykładzie dwóch mieszkań:  

I. mieszkanie o powierzchni 62,95 m², zlokalizowane na nieruchomości   nr 5  przy ul.1 Maja, z 

podgrzaniem ciepłej wody,  

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

podgrzania ciepłej wody. 

 

 

Poniżej przedstawiamy procentowy udział kosztów zależnych od Spółdzielni w stosunku do kosztów 

niezależnych w przeciętnej miesięcznej opłacie za mieszkanie w 2021r.: 
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Mieszkanie o powierzchni 62,95 m² przy ul. 1 Maja 

Lp. Opis składnika Stawka opłat 
Wielkość/ 

jednostka 

Koszty 

zależne w zł 

Koszty 

niezależne  w          

zł 

Wartość 

razem w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Opłata na eksploatacje i utrzymanie 

nieruchomości 
2,08 zł/m² 62,95m² 127,88 3,06 130,94 

2. 
Opłata na fundusz remontowy 

nieruchomości 
2,00 zł/m² 62,95m² 125,90 - 125,90 

3.  Zaliczka na centralne ogrzewanie 2,60 zł/m² 62,95m² - 163,67 163,67 

4. 
Zaliczka na zimną wodę i ścieki wg 

licznika 
10,69 zł/m³ 12 m³ - 128,28 

128,28 

 

5. Zaliczka na podgrzanie wody 25,20 zł/m³ 8 m³ - 201,60 201,60 

6. 
Opłata za wywóz odpadów 

komunalnych   
25 zł/osoba 4  osoby - 100,00 100,00 

7. 
Opłata za montaż i legalizacje 

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 

259,28 

29,00% 

634,61 

71,00% 

893,89 

100,00% 

Opłata ogółem 893,39 

 

 

 
 

  

29,00%

71,00%

Udział w kosztach w %

Zależne od spółdzielni Niezależne od spółdzielni
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Mieszkanie o powierzchni 62,45 m ², przy ul. Reymonta, nieruchomość nr 16 

Lp. Opis składnika Stawka opłat 
Wielkość / 

jednostka 

Koszty 

zależne w zł 

Koszty 

niezależne 

w           zł 

Wartość 

razem w zł 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Opłata na eksploatacje i 

utrzymanie 

nieruchomości 

2,18 zł/m² 62,28m² 132,59 3,18 135,77 

2. 

Opłata na fundusz 

remontowy 

nieruchomości 

2,00 zł/m² 62,28m² 124,56 - 124,56 

3.  
Zaliczka na centralne 

ogrzewanie 
2,40 zł/m² 62,28m² - 149,47 149,47 

4. 
Zaliczka na zimną wodę 

i ścieki wg licznika 
10,69 zł/m³ 15 m³ - 160,35 160,35 

5. 
Opłata za wywóz 

odpadów komunalnych 
25 zł/osoba 2 osoby - 50,00 50,00 

6. 

Opłata za montaż i 

legalizacje 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 

260,90 

41,82% 

363,00 

58,18% 

623,90 

100,00% 

Opłata 

ogółem 

623,90 

 

 

 

 
 

41,82%

58,18%

Udział w kosztach w %

Zależne od spółdzielni Niezależne od spółdzielni
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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 893,89 zł, Spółdzielnia ma wpływ tylko w 29,00% z uwagi na generowanie 

kosztów zależnych od Spółdzielni. 

2. w przypadku mieszkania o powierzchni 62,28m² przy ul. Reymonta, na wysokość opłaty za 

mieszkanie ogółem w kwocie 623,90 zł, Spółdzielnia ma wpływ tylko w 41,82% 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. 

Oprócz lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych Namysłowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

posiada również lokale użytkowe zlokalizowane w wolnostojącym budynku. Lokale użytkowe wynajmowane 

były przez NSM na podstawie zawartych umów najmu.  

 NSM dzierżawi również grunty, wynajmuje powierzchnie reklamowe firm uzyskując z tego tytułu 

korzyści finansowe.  

 

III. DZIAŁALNOŚĆ W  ZAKRESIE REMONTÓW I UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI 

W ROKU 2021 ORAZ PLAN NA ROK 2022 

 

1. Plan i Wykonanie funduszu remontowego nieruchomości mieszkalnych na 31.12.2021r.                    

- załącznik nr 1 

2. Plan i wykonanie funduszu remontowego lokali użytkowych na 31.12.2021- załącznik nr 2 

3. Plan Remontów na 2022 r. nieruchomości mieszkalnych - załącznik nr 3. 

4. Plan Remontów na 2022r. dla lokali użytkowych -  załącznik nr 4. 

5. Bilans  – załącznik nr 5. 

6. Eksploatacja lokali mieszkalnych w ujęciu analitycznym – załącznik nr 6. 

 

V.  KOSZTY OGÓLNE SPÓŁDZIELNI   

 

Plan na rok 2021   367 100,00 

Wykonanie za 2021  319 626,86      tj.   87,07 %  przyjętego planu 

 

Koszty te zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej zostały rozliczone na: 

- eksploatację lokali mieszkalnych     81 %  258 897,81  

- eksploatację lokali użytkowych      18 %               57 532,83 

- eksploatację garaży         1 %      3 196,26 

    Razem:            100 %  319 626,86 

 

 
 


