
 

 

 
Sprawozdanie Zarządu Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

z działalności w roku 2018 
 

Zarząd Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej realizując obowiązek wynikający z § 101 ust. 3 Statutu Spółdzielni, 
przedstawia Sprawozdanie z działalności w roku 2018. W roku sprawozdawczym nasza działalność koncentrowała się na 
wykonaniu rocznego planu gospodarczego oraz realizacji kierunków działania, przyjętych przez Walne Zgromadzenie na 
lata 2016-2019. 
 

ROZDZIAŁ 1 ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA SPÓŁDZIELNI 

 
 31 grudnia 2018 r. Spółdzielnia zrzeszała 3578 członków. Organami Spółdzielni, zgodnie z Ustawą Prawo spółdzielcze 
oraz Statutem Spółdzielni są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem 
Spółdzielni, a jego uprawnienia określa § 69 Statutu. 
  Zarząd reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz w oparciu o ustawę Prawo Spółdzielcze i ustawę o spółdzielniach miesz-
kaniowych. Stosownie do postanowień § 101 Statutu całością prac Spółdzielni kierował Zarząd Spółdzielni w składzie: 
do 16.04.2018 r. 
- Prezes Zarządu – Andrzej Nocoń; 
- Zastępca Prezesa ds. technicznych  – Jacek Gąsiorowski; 
- Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych - Główna księgowa – Urszula Maciejczyk, 
od 17.04.2018 r. 
- Prezes Zarządu – Jacek Gąsiorowski; 
- Zastępca Prezesa Zarządu - Główna księgowa – Urszula Maciejczyk, 
- Zastępca Prezesa Zarządu – Janusz Łukocz-Łuniewski. 
 
 W 2018 roku Zarząd odbył 22 protokołowane posiedzenia. Rozpatrywano sprawy członkowsko-mieszkaniowe, analizo-
wano wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni oraz problemy związane z bieżącym zarządzaniem nieruchomościami Spół-
dzielni takimi jak: 

➢ dostawa energii elektrycznej, wody, ciepła, gazu, odprowadzenie ścieków; 
➢ odzyskiwanie należności od dłużników; 
➢ polityka finansowa; 
➢ realizacja planów remontowych; 
➢ ubezpieczanie nieruchomości; 
➢ dokonywanie okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ponadto prowadziliśmy działalność społeczno-kulturalną we współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi i szkołami działa-
jącymi na terenie naszego miasta. W ramach tej działalności: 

 dofinansowaliśmy działalność Klubu Seniora oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,  

 udzieliliśmy pomocy szkołom oraz instytucjom i stowarzyszeniom, działającym na rzecz naszych członków. 
Łączne wydatki na ten cel wyniosły 10 tys. zł. 
 
 Zarząd uczestniczył w 12 posiedzeniach Rady Nadzorczej. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Zarząd zwołał Walne 
Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 25.05.2018r.  
Średnie zatrudnienie Spółdzielni w  2018 roku wynosiło 18 etatów. 
 

W 2018 roku wpłynęło do Spółdzielni 2519 pism i podań oraz 1789 faktur i rachunków zewnętrznych. Wysłano 1924 
pism do mieszkańców i kontrahentów. Ponadto w trakcie roku, dla 3720 stałych klientów wysyłano na bieżąco korespon-
dencję z systemu informatycznego, obejmującą zawiadomienia o zmianie opłat, wezwania do zapłaty i faktury za świad-
czone usługi. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ROZDZIAŁ 2 GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI 
 

 W 2018 roku do Spółdzielni należały obiekty o łącznej powierzchni 153 tys.m2, składające się z 83 budynków mieszkal-
nych (o pow. 146 tys.m2 - 3 181 mieszkań) zgrupowanych w 47 nieruchomościach, 4 pawilonów handlowo-usługowych, 2 hy-
droforni oraz zaplecza administracyjno-gospodarczego przy ulicy Narutowicza. Budynki Spółdzielni zamieszkiwało 6 515 osób 
(stan na dzień 31.12.2018r.), czyli o kolejne 22 osoby mniej niż rok wcześniej. W ostatnich 3 latach liczba osób zamieszkują-
cych w zasobach CSM zmniejszyła się o 228 osób tj. 3,4%.  
Struktura własnościowa lokali mieszkalnych przedstawiała się następująco: 
 

 Stan na 31.12.2017r. Stan na 31.12.2018r. 

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 39 35 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 2325 2317 

odrębna własność do lokalu 663 679 

umowy najmu 122 115 

lokale bez tytułu prawnego 31 32 

lokale wolne przeznaczone do zbycia lub wynajmu 1 3 

         
Powierzchnia wydzierżawionych od Spółdzielni terenów wynosiła 2,2 tys.m2, a powierzchnia użytkowa wynajętych lo-

kali handlowych i usługowych oraz pomieszczeń gospodarczych w piwnicach i na korytarzach - 7,0 tys.m2. Uzyskany w 
2018 roku dochód z tych dzierżaw i najmu zasilił nadwyżkę bilansową, o której przeznaczeniu zdecyduje Walne Zgroma-
dzenie. 

Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budynków i ich wyposażenia oraz infrastruktury towarzyszącej sta-
nowi jeden z podstawowych obowiązków Zarządu Spółdzielni. W celu jego realizacji Zarząd i Rada Nadzorcza (organ opi-
niujący) zobowiązane są do ustalania opłat na pokrycie związanych z tym kosztów. Od stycznia 2018 roku zmianie uległy 
stawki opłat eksploatacyjnych za mieszkania, będące następstwem, obowiązującej od 9 września 2017 roku, nowelizacji  
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Dla osób, które były członkami również przed tą datą – opłaty wzrosły o 10 gr/m2 , 
a dla osób, które nie były przed tą datą członkami, a przysługiwało im spółdzielcze własnościowe prawo do lokali oraz wła-
ścicieli lokali, opłaty obniżyły się o 20 gr/m2 . Zmiana ta nie spowodowała wzrostu przychodów Spółdzielni z tego tytułu. W  
6 nieruchomościach: Barlickiego 30, Prusa 21,23, Żeromskiego 21-23, - 36-38, Łukasiewicza 22 oraz Hutnicza 6 i 10, 
wzrost stawki był wyższy i wyniósł dla dawnych członków 55 gr/m2 (dla pierwszej z nich) i 20 gr/m2 (dla czterech kolejnych) 
oraz 15 gr/m2 (w ostatniej z nich). Wysokość stawek opłat w tych nieruchomościach była niższa niż w pozostałych nieru-
chomościach mieszkalnych i nie pokrywała kosztów związanych z ich eksploatacją. Pozostałe stawki opłat zależne od 
Spółdzielni (legalizację wodomierzy oraz AZART) nie wzrosły. Stawki za windy zmieniły się od stycznia 2018 r. w trzech 
nieruchomościach, a w jednej pozostały bez zmian.  
Stawki opłat dla spółdzielczych praw do lokali (poza mediami dostarczanymi do lokali) wynosiły w 2018 roku: 

Rodzaj opłaty 
Stawka obowiązująca 

31.12.2017 r.  
Zmiana 

Stawka obowiązująca 
31.12.2018 r. 

Fundusz Remontowy Eks-
ploatacja (dawni członko-
wie) 

2,10 zł/m2 

2,10 zł/m2  
bez zmian od 01.01.2016r. 

zmiana od 01.01.2018 +0,10 zł/m2 
2,10 zł/m2 

2,20 zł/m2  

Fundusz Remontowy Eks-
ploatacja (członkowie z 
mocy ustawy) 

2,10 zł/m2 

2,40 zł/m2 
bez zmian od 01.01.2016r. 

zmiana od 01.01.2018 -0,20 zł/m2 
2,10 zł/m2 

2,20 zł/m2 

AZART 2,70 zł/gniazdko bez zmian od 01.01.2013  2,70 zł/gniazdko 

Wodomierze 1,50 zł/wodomierz bez zmian od 01.01.2007 1,50 zł/wodomierz 

Dźwigi  5,00 – 7,50 zł/osobę 

Tetmajera 1 (na 8,00 zł/os)  
Tetmajera 12-18 (na 7,50/os)  

Krzanowskiego 5,6,8,9 (7,50 zł/osobę) 
bez zmian od 01.01.2013 
Traugutta (4,30 zł/osobę)  

 4,30 – 8,00 zł/osobę 

 



 

 

Przedstawione w tabeli stawki eksploatacji dotyczą członków Spółdzielni - najemcy wnosili wyższe opłaty, ponieważ nie 
przysługiwały im pożytki z mienia Spółdzielni (np. dochody z lokali użytkowych będących własnością CSM).  
Członkowie Spółdzielni posiadający prawo odrębnej własności lokalu wnosili opłaty wg w/w stawek, pomniejszone o poda-
tek od nieruchomości (który sami wpłacają do Gminy bez pośrednictwa Spółdzielni) oraz o przypadające im pożytki z nieru-
chomości, w której znajduje się ich lokal.  

Od stycznia 2018 roku zmieniła się stawka za wywóz nieczystości z 9,90 zł/osobę na 11,00 zł/osobę. Stawka opłaty 
za wodę i kanalizację w 2018 r. nie uległa dla mieszkańców zmianie i wynosiła 17,74 zł/m3. 

Ogółem w skali wszystkich lokali mieszkalnych opłaty w 2018 roku wzrosły niespełna o 0,1 %, w stosunku do opłat 
za 2017 r.  Ewentualny wzrost opłat za mieszkania (w indywidualnych przypadkach) wynikał z rozliczeń za media i był spo-
wodowany wzrostem ich zużycia.  
Opłaty za media i usługi komunalne (c.o. i c.c.w., wodę i kanalizację oraz wywóz śmieci) stanowią - w zależności od 
stopnia wyposażenia lokalu w instalacje oraz indywidualnego zużycia - ponad połowę ogółu opłat za mieszkanie 
(średnio 55%), a w budynkach z centralną ciepłą wodą nawet 70%. Zarząd CSM nie ma żadnego wpływu na wyso-
kość opłat (taryf) za ciepło, wodę, kanalizację i odbiór odpadów. 
 

Koszty zakupu mediów są zależne zarówno od taryf jak i ilości zużycia tych mediów. Zużycie wody (a co za tym idzie 
ilość odprowadzonych ścieków) wzrosło w 2018r. o 1,4 % w stosunku do roku poprzedniego, co spowodowało wzrost tych 
kosztów o 60 tys. zł w skali roku. Koszty zakupu energii cieplnej na cele c.o. i c.c.w. były o 4,8 % niższe (226 tys. zł) niż w 
roku poprzednim, na skutek spadku zużycia energii.  

Poziom kosztów zakupu energii cieplnej wpływa w największym stopniu na opłaty wnoszone przez mieszkańców. 
Opłata za podgrzanie wody dla budynków wysokich w 2018 r. zastała bez zmian (26,10 zł/m3). Dla budynków niskich opłata 
ta została podwyższona (po trzech latach) o 1,27 zł/m3 do poziomu 25,80 zł/m3. Średni jednostkowy roczny koszt c.o. w 
budynkach Spółdzielni wyniósł w 2018 roku 27,46 zł/m2, czyli miesięcznie 2,29 zł/m2. Najniższy, średni w budynku, koszt 
jednostkowy to 19,90 zł/m2/rok (Hutnicza 10- ogrzewanie gazowe), a najwyższy 41,10 zł/m2/rok (Sobieskiego 23a - budy-
nek bez podzielników). Indywidualna dla danego lokalu opłata za c.o. ustalana jest w oparciu o regulamin: dla lokali w bu-
dynkach bez podzielników wg średniego jednostkowego kosztu z budynku, a dla lokali w budynkach wyposażonych w po-
dzielniki - w części wg średniego kosztu w budynku (opłata stała + 30% opłaty zmiennej), a w pozostałej części wg wska-
zań podzielników w lokalu (70% opłaty zmiennej przypadającej na udział wskazań podzielników w lokalu do ogólnej sumy 
wskazań podzielników w budynku). 
 

Do realizacji planów niezbędne jest zatrudnianie firm zewnętrznych. Ich wybór prowadzony był na podstawie decyzji 
Komisji Przetargowej w oparciu o odpowiedni regulamin. W 2018 roku Komisja Przetargowa odbyła 8 protokołowanych 
posiedzeń. Wśród rozpatrywanych spraw dominowały przetargi w trybie „zapytania o cenę”, wynajmu lokali mieszkalnych, 
ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokali mieszkalnych z odzysku.  

 
Sprawy rozpatrywane na posiedzeniach Komisji: 

➢ opiniowanie wyborów ofert składanych w trybie przetargów - zgodnie z obowiązującym regulaminem, 
➢ wynajem lokali mieszkalnych, 
➢ wynajem lokali użytkowych, 
➢ opiniowanie nowych ofert na usługi, 
➢ rozpatrywanie wniosków zatrudnionych firm o zmianę stawek (ryczałtów) na wykonywane roboty. 

  
1. Przetarg-licytację na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego z odzysku ogłaszano 2 razy z 
wynikiem pozytywnym.  
2.  Przetarg na wynajem lokali mieszkalnych ogłaszano 3 razy – 1 lokal został wynajęty, 2 przetargi zostały unieważnio-
ne bez podania przyczyn. 
3.   W trybie zapytania o cenę rozpatrywano oferty dotyczące: 

1) częściowej modernizacji sprzętu komputerowego w siedzibie CSM, 
2) wymiany stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach, malowania klatek schodowych w budynkach 

CSM, 
3) usług projektowych, 
4) uzupełnienia sprzętu małej architektury (sprzęt zabawowy, siłownie zewnętrzne, ławki, stojaki na rowery, kosze na 

śmieci) na osiedlach CSM, 



 

 

5) modernizacji dźwigów osobowych poprzez wykonanie dodatkowego przystanku, 
4. Komisja opiniowała wnioski współpracujących z CSM firm o zmianę stawek i ryczałtów na wykonywane roboty w ramach 
zawartych umów. 
 
 

ROZDZIAŁ 3 REMONTY I MODERNIZACJA ZASOBÓW 

 

ROZDZIAŁ 3.1.  GOSPODARKA REMONTOWA  

 
W 2018 roku, na realizację planu remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych, do dyspozycji było 4 035 tys. zł oraz 
344 tys. zł – środków z ostatniej transzy pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, czyli łącznie 4 379 tys. zł.   
Na kwotę 4 035 tys. zł składały się: 

1. odpisy łącznie na kwotę: 3 773 tys. zł, z tego: 
a. odpisy na fundusz remontowy dokonywane w ciężar kosztów lokali mieszkalnych (pokrywane w ramach 

opłat za mieszkania): 3 682 tys. zł, 
b. odpisy wodomierze: 87 tys. zł, 
c. odpisy na remonty instalacji AZART: 4 tys. zł; 

2. pozostałe wpływy: 
a. 150 tys. zł z nadwyżki bilansowej za 2017 r. (zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia), 
b. 18 tys. zł – środki z odszkodowań na usuwanie skutków szkód losowych. 

3. środki funduszu pozostałe z 2017 r. (bilans otwarcia): 94 tys. zł.  
 
W 2018 roku wydatki funduszu remontowego wyniosły 3 791 tys. zł, w tym 344 tys. zł stanowiły roboty sfinansowane po-
życzką.   

Na realizację głównych kierunków działania CSM, przyjętych na lata 2016-2019 tj. termomodernizację budynków wy-
sokich, wymianę opraw oświetleniowych na lampy LED, wymianę okien na klatkach schodowych i w piwnicach oraz wy-
mianę nawierzchni chodników, wydano w 2018 r. kwotę 2 190 tys. zł tj. ok. 58% ogółu środków. 
 
Wydatki funduszu remontowego w wysokości 3 791 tys. zł obejmują: 
 
1. Całkowite wydatki związane z ociepleniem budynków - łącznie 1 521 tys. zł w tym: 

1.1. koszty obsługi kredytu (odsetki, prowizje, opłaty) – w wysokości: 109 tys. zł 
1.2. rozliczenie międzyokresowe kosztów remontów sfinansowanych kredytem – w wysokości: 474 tys. zł 
1.3. docieplenia budynków środki własne – w wysokości 594 tys. zł w tym: 

• docieplenia budynków Tetmajera 1, 12, 

• docieplenie stropów piwnicznych budynku Niepodległości 49, 

• opracowanie audytu energetycznego dla budynku Legionów 113, 

• wykonanie termowizji dla budynków przy ul. Braci Sofków 2, 4, 7, Legionów 113, 

• dostawa i montaż lamp oświetleniowych LED (piwnice i klatki schodowe) w budynkach Tetmajera 1, 12, 
1.4. docieplenia budynków Tetmajera 1 i 12 ze środków kredytu w wysokości 344 tys.zł. 
 

2. Zrealizowane roboty instalacyjne na łączną kwotę: 737 tys. zł: 
2.1. wymiana wyeksploatowanych lamp oświetlenia awaryjnego na budynkach Traugutta 22, 24, 26 28, wymiana 

wyeksploatowanych lamp na oprawy LED w piwnicach w budynku Wyspiańskiego 15,17,19, Sobieskiego 36, 
Bestwińska 2 i Mickiewicza 12, wymiana wyeksploatowanych lamp na oprawy LED w piwnicach i na wejściach do 
budynku Mickiewicza 10, w piwnicach i pomieszczeniach wspólnych (strychy) Żeromskiego 21-23, 

2.2. remont WLZ i wymiana oświetlenia piwnicznego na LED w budynku Konopnicka 16, 
2.3. wymiana zaworów gazowych pod pionowych na budynku Traugutta 26, 
2.4. wymiana zaworów regulacyjnych pod pionowych instalacji c.o. klatek w budynku Barlickiego 17, 
2.5. wymiana uszkodzonych skrzynek gazowych w budynkach: Jagiellońska 16, Wyspiańskiego 17, 19, 21, Szkolna 

47, 



 

 

2.6. remont instalacji odgromowej (roboty towarzyszące przy remoncie elewacji) na budynkach Jagiellońska 8, 
Mickiewicza 10, oraz koniecznych po pomiarach odgromowych na budynkach Bestwińska 2, 4, 6, Wyspiańskiego 
19, 21, Michałowicza 7, Szkolna 47, Krzanowskiego 5,9,16, Legionów 93, 97, 111, 113, 115, Niepodległości 
90,102, Traugutta 22,26, Hutnicza 6,10, Jagiellońska 16, Kopcia 5, Sobieskiego 23a, 36, Braci Sofków 7, 

2.7. wykonanie instalacji uziemiającej w piwnicach budynków Łukasiewicza 6, 8, 10, oznakowanie mostków 
wyrównawczych na budynkach Tetmajera 14, 18, Krzanowskiego 5, 6, 8, 9, wykonanie instalacji uziemiającej w 
piwnicach budynków Prusa 5, Tetmajera 12, likwidacja nieczynnych wyłączników przed malowaniem klatek 
schodowych Niepodległości 14,16, roboty dodatkowe przy wymianie lamp oświetleniowych na LED w budynkach 
Tetmajera 1,12 (m. in. poprawki malarskie), 

2.8. doszczelnienie instalacji gazowej polimerem (w mieszkaniach, poziomy piwnic i piony na klatkach schodowych) 
budynek Jagiellońska 16 i Hutnicza 6, 

2.9. wymiana legalizacyjna wodomierzy w budynkach: Wyspiańskiego 15, 17, 19, 21, Klasztorna 22, Szkolna 47, 
Michałowicza 5, 7, Łukasiewicza 6, 8, 10, Barabasza 23, 35, Legionów 93, 97, 99, Jagiellońska 10, Mickiewicza 
10,14, Kopcia 5, Konopnicka 16, Niepodległości 14, Górnicza 36, Sobieskiego 36, Słowackiego 27, 

2.10. czyszczenie i przegląd kanalizacji w budynkach Legionów 113, Tetmajera 14/II, Tetmajera 18/I, Krzanowskiego 
6/I, II, Legionów 97, czyszczenie i naprawa kanalizacji w budynku Wyspiańskiego 19/ kl.VI, sprawdzenie i 
usunięcie przyczyn zamakania posadzek w piwnicy budynku Łukasiewicza 6, Hutnicza 10, naprawa kanalizacji w 
piwnicy budynku Żeromskiego 21-23, Sobieskiego 15/II, 27, 36/II, 

2.11. usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych w mieszkaniach – 175 zdarzeń, usuwanie awarii instalacji centralnego 
ogrzewania wraz z materiałami – w 106 punktach oraz przedsezonowy przegląd kotłów gazowych w budynkach 
Braci Sofków 2,4,7, Hutnicza 6,10, Słowackiego 27 oraz uzupełnienie izolacji na instalacji c.o. w budynkach 
Tetmajera 16, Krzanowskiego 6, 

2.12. montaż nasad kominowych w budynkach Wyspiańskiego 15 pion m. 39 i 49, Traugutta 26 pion m.89, Klasztorna 
24 pion m. 30, Piotra Skargi 7 pion m.30, Barabasza 23 pion m.14, Wyspiańskiego 15 pion m.40, Jagiellońska 14 
pion m.41, Bestwińska 6/kl. I, II, III, Konopnickiej 16 pion m.24, Traugutta 22 pion m.53, Traugutta 24 pion m.102, 
Tetmajera 16 pion m.33, Traugutta 26 pion m.13, montaż daszków na wyloty górne z kominów na budynku 
Mickiewicza 2, 

2.13. remont masztów antenowych budynków Legionów 93, 97, 99, 111, 113, 115, Tetmajera 12. 
   

3. Zrealizowane roboty ogólnobudowlane na łączną kwotę: 1 047 tys. zł:   
3.1. remont elewacji wraz z remontami obróbek blacharskich gzymsów dachowych ścian południowych na budynkach 

przy ul. Jagiellońska 8, Mickiewicza 10, remont tynku na gzymsie i balkonach ściany południowej budynku 
Konopnicka 16, remont ściany i cokołu na budynku Wyspiańskiego 19, remont elewacji ściany szczytowej 
północnej i południowej na budynku Michałowicza 7 oraz na budynku Wyspiańskiego 15 pomiędzy kl. III, IV,  

3.2. rewitalizacja systemu dociepleń – ochrona mikrobiologiczna ścian zachodniej i północnej na budynku przy ul. 
Legionów 99, 

3.3. remont płyt konstrukcyjnych balkonów – po jednym pionie w budynku Wyspiańskiego 15 i Michałowicza 7, dwóch 
pionów na budynku Wyspiańskiego 21, oraz remont pojedynczych balkonów na budynkach Piotra Skargi 7- 3 szt., 
Słowackiego 27 – 1 szt. i Barlickiego 17 – 1 szt., 

3.4. remont podestów i schodów wejściowych na budynkach Jagiellońska 8,16, Kopcia 4/I, III, Wyspiańskiego 15 kl. I 
do V, Sobieskiego 36 wraz z częściowym remontem chodnika opaskowego, podestów wejściowych do budynków 
Krzanowskiego 12,14,16 oraz chodnika opaskowego przy budynku Mickiewicza 2,  

3.5. naprawy uszkodzonych posadzek cementowych i wymiana uszkodzonych wykładzin na korytarzach w budynkach 
Traugutta 22,24,26, 

3.6. naprawy posadzek piwnicznych w budynkach Wyspiańskiego 17,19,21, 
3.7. izolacja ścian fundamentowych - elewacja od strony wejścia do budynku Niepodległości 49, elewacja południowa 

kl. I budynku Jagiellońska 16, 
3.8. malowanie klatek schodowych budynku Niepodległości 14, 16, Wyspiańskiego 19, poprawki malarskie na klatkach 

schodowych po wymianie oświetlenia Wyspiańskiego 15,17, malowanie pomieszczeń gospodarczych w piwnicach 
w budynkach Klasztorna 22/II, 24, Legionów 103,113, 

3.9. wymiana okien na klatkach schodowych i okienek piwnicznych na budynku Wyspiańskiego 17,19, Sobieskiego 36, 
wymiana okien na klatkach schodowych budynków Krzanowskiego 12,14,16, wymiana okienek piwnicznych w 
budynku Wyspiańskiego 15, Niepodległości 90,102, Jagiellońska 8, Mickiewicza 10, 



 

 

3.10. zmiana sposobu osadzenia krat osłonowych gazomierzy na klatkach schodowych budynków Niepodległości 14,16, 
Kopcia 2,4, 

3.11. montaż krat stalowych zabezpieczających korytarze piwniczne wg wniosków lokatorów w budynkach: Sobieskiego 
25/I, II, 27/I, II, Mickiewicza 10/II, III, naprawa balustrady schodowej w budynkach Żeromskiego 21-23, 36-38, 
montaż poręczy na zejściach do piwnicy budynku Braci Sofków 4, Krzanowskiego 5/I, Mickiewicza 12/I przy 
wejściu do budynku i Krzanowskiego 6/II z poziomu 0 na parter, 

3.12. wymiana drzwi do pomieszczeń gospodarczych w piwnicach budynków Niepodległości 16, Jagiellońska 12, 14/II, 
Wyspiańskiego 15,17,19,21, Klasztorna 22, Mickiewicza 12,  

3.13. częściowy remont dachów na budynkach: Mickiewicza 2, Niepodległości 90, Sobieskiego 36, Szkolna 47, 
Legionów 93,99, Bestwińska 2,6, Jagiellońska 10, Niepodległości 14, Barlickiego 30, Legionów 105,  

3.14. czyszczenie koryt deszczowych na dachu budynku przy ul. Traugutta 22, 24, 26, 28, likwidacja przecieków z 
dachów do mieszkań Prusa 23 m. 3, Niepodległości 90 m 25, Barabasza 35 m. 21,25, Klasztorna 24 m.30, 
Tetmajera 16 m.31, Prusa 21 m. 1,2, 23 m.3, Wyspiańskiego 21 m.50,59, Krzanowskiego 6 m.32, 8 m.31, 
Jagiellońska 16 m.29, Michałowicza 5 m. 61, likwidacja przecieku z dachu na strych budynku Hutnicza 6 oraz 
naprawa i czyszczenie rynny na budynku Łukasiewicza 22 i rury spustowej na budynku Bestwińska 6/III 

3.15. wymiana wyeksploatowanych włazów dachowych na budynkach Braci Sofków 7, Kopcia 4/II, Żeromskiego 6, 
Mickiewicza 10/II, Jagiellońska 16/III, 

3.16. remont daszków na wejściach do budynków Legionów 93, 99, Piotra Skargi 7, Niepodległości 14,16, 
3.17. likwidacja przecieków przez elewacje budynków Niepodległości 16 m 10, 13, Wyspiańskiego 15 m. 34, 48, 19 m. 

17, 21 m 38, 50, 59, Legionów 97 m 24, Mickiewicza 2 m. 24, Traugutta 22 m. 104, likwidacja przecieków z 
balkonów w budynkach Krzanowskiego 6 m. 14-11, Traugutta 28 m. 58-48, 63-53, Piotra Skargi 7 m.31, 

3.18. wymiana kratek w stropodachach w budynkach Krzanowskiego 12,14,16, Sobieskiego 23a, Traugutta 22,24,26, 
montaż budek dla nietoperzy przy budynku Klasztorna 22, 

3.19. konieczne remonty dźwigów osobowych w budynku Krzanowskiego 9/I, Traugutta 22 towarowy, Traugutta 22, 24, 
28 osobowe, 24, 28 towarowe, Traugutta 26 towarowy i osobowy, Krzanowskiego 8/II, Tetmajera 12/I, 14/II, 16/I, 
18/II, 1/I. 

 
4. Zrealizowane roboty na elementach infrastruktury na łączną kwotę: 466 tys. zł:  

4.1. remont chodników przy budynkach Michałowicza 5, 7, Szkolna 47, Wyspiańskiego 15, Tetmajera 1, Hutnicza 6, 
remont dojazdów technologicznych do budynków Traugutta 24, 28, 

4.2. remont chodników i miejsc postojowych przy budynkach Tetmajera 18, Krzanowskiego 5, 9, Wyspiańskiego 21, 
Legionów 93, 99, 

4.3. remont głównego wjazdu do budynków Prusa 21, 23, Barlickiego 30, 
4.4. geodezyjna inwentaryzacja przebudowy parkingów przy ul. Wyspiańskiego, Bestwińska 4, 
4.5. czyszczenie studzienek ściekowych, przykanalików i odwodnień liniowych przy budynkach w zasobach CSM, 

regulacja studni rewizyjnej i wymiana włazu przy budynku Traugutta 24, Legionów 97, likwidacja zapadłości przy 
studniach sanitarnych przy budynkach Legionów 105, Michałowicza 5, 

4.6. częściowa naprawa nawierzchni asfaltowych przy budynkach Żeromskiego 36-38, Wyspiańskiego 17,21, 
Tetmajera 12, 16, 18 oraz na terenach w zasobach CSM,  

4.7. naprawa i demontaż uszkodzonych urządzeń zabawowych w zasobach CSM oraz naprawa ogrodzenia śmietnika 
dla budynków Legionów 93, 97, 99, 

4.8. malowanie piaskownicy oś. Traugutta, wymiana desek w ławkach i demontaż uszkodzonych ławek oś. Północ i 
budynki Hutnicza 6 i 10, zakup i montaż ławek przy budynkach Barabasza 35, Michałowicza 5,7, Szkolna 47, 
Górnicza 36, Wyspiańskiego 15, Traugutta plac zabaw oraz montaż ławek z odzysku przy budynku Michałowicza 
5 i na placu zabaw Tetmajera, wymiana desek w ławkach na osiedlu Południe, oraz przy budynkach Hutnicza, 
Bestwińska, 

4.9. zakup i montaż stojaków na rowery przy budynkach: Szkolna 47, Michałowicza 5, 7, Tetmajera 1, Sobieskiego 36, 
Krzanowskiego 14, Górnicza 36, Piotra Skargi 7, Bestwińska 6, Klasztorna 22, Sobieskiego 25, Jagiellońska 14, 
Legionów 115, Niepodległości 102, 

4.10. montaż dodatkowego oświetlenia śmietnika dla budynków Klasztorna 22, 24, Legionów 103, 105, rozbiórka altany 
śmietnikowej dla budynków Mickiewicza, montaż tablicy ogłoszeniowej pomiędzy budynkami Prusa 21, 23, 
Barlickiego 30, zakup koszy na tereny placów zabaw oś. Południe, montaż słupków zabezpieczających zieleń przy 
budynku Wyspiańskiego 15, montaż znaków drogowych przy budynkach Piotra Skargi 7, Barabasza 23, demontaż 



 

 

oświetlenia choinkowego oś. Traugutta, wymiana żarówek w lampach oświetlenia zewnętrznego w zasobach 
CSM, 

4.11. naprawa pompy na hydroforni dla budynków Traugutta. 
 

5. Likwidacja szkód (dewastacje) i zdarzeń losowych na łączną kwotę: 20 tys. zł:  
5.1. naprawa dźwigu osobowego budynku Traugutta 24, 28, Krzanowskiego 6/II, 8/I, 
5.2. uzupełnienie czujki oddymiania Traugutta 24/ 7 piętro, wymiana siłownika w oknie oddymiającym Tetmajera 16/I, 
5.3. naprawa instalacji domofonowej Traugutta 24, 
5.4. likwidacja graffiti na elewacjach budynków Sobieskiego 27, Klasztorna 24, Sobieskiego 23a oraz na klatce 

schodowej w budynku Traugutta 28, Legionów 111, Wyspiańskiego 21, Jagiellońska 8, Klasztorna 22, 
5.5. naprawa tynku na gzymsie Prusa 5, 
5.6. naprawa stolarki drzwiowej Traugutta 22,24, Niepodległości 49, Kopcia 5, Legionów 103 – drzwi wejściowe, 

Mickiewicza 10 - drzwi do pomieszczenia rowerowni, szklenie okna Bestwińska 6/I/ 2 piętro, naprawa 
uszkodzonego samozamykacza na budynku Legionów 115, Traugutta 28, wymiana drzwi do suszarni 
Wyspiańskiego 17/VII, 

5.7. wymiana uszkodzonych słupów oświetlenia zewnętrznego przy budynkach Wyspiańskiego 21, Michałowicza 7, 
zabezpieczenie uszkodzonej lampy dla budynków Klasztorna 22, 24, Legionów 103, 105, wymiana lampy LED w 
piwnicy budynku Barabasza 35, 

5.8. wymiana uszkodzonego słupka znaku przy parkingu Słowackiego 27, 
5.9. naprawa zbiorczej instalacji antenowej - po wyładowaniu atmosferycznym na budynku - Kopcia 4, 
5.10. uzupełnienie wycieraczki na wejściu do budynku Żeromskiego 6. i braków w ogrodzeniu placu zabaw przy  

ul. Tetmajera. 
 

Ponadto w 2018 r – w ramach konserwacji - zrealizowano okresowe przeglądy wynikające z przepisów prawa budowlanego i 
dozoru technicznego: 

1) Przeglądy wewnętrznej instalacji gazowej we wszystkich budynkach z tą instalacją na kwotę - 65 tys. zł. 
2) Przegląd drożności przewodów kominowych we wszystkich budynkach na kwotę - 27 tys. zł. 
3) Okresowe pomiary instalacji elektrycznej w mieszkaniach i klatkach schodowych na kwotę - 73 tys. zł. 
4) Okresowe pomiary instalacji odgromowej na 27 budynkach na kwotę 2 tys. zł. 
5) Sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami dźwigowymi w budynkach wysokich przez Urząd Dozoru 

Technicznego za łączną kwotę 22 tys. zł. 
 
Stan rozliczeń z tytułu funduszu remontowego na koniec 2018 roku wynosi: 

1) +588 tys. zł – pozostałość z 2018 r. do wykorzystania na roboty w 2019 r., 

2) -3 371 673,41 zł – zadłużenie z tytułu preferencyjnych kredytów i pożyczek na termomodernizację – do 
spłaty zgodnie z zawartymi umowami do 2029 r.  

ROZDZIAŁ 3.2.  SPRAWY TERENOWO PRAWNE  

 
Na 31.12.2018 r. Spółdzielnia dysponuje 23,04 ha terenów, z tego: 15,03 ha posiada prawo własności, 8,01 ha 

pozostaje w użytkowaniu wieczystym a około 0,05 ha nie posiada uregulowanego stanu prawnego. 
 

Zmiany w 2018r w gruntach będących w dyspozycji CSM obrazuje poniższa tabelka: 
 

Lp. 
Wyszczególnienie 

stan na 
01.01.2018r 

stan na 
31.12.2018r 

różnica 

2 
3 4 5 

[ha] [ha] [ha] 

1 Powierzchnia gruntów pozostająca we władaniu Spółdzielni 23,04 23,09 0,05 

2 
w tym: 
Powierzchnia gruntów, do których ustanowiony jest tytuł 
prawny, z tego: 

23,04 23,04 0 



 

 

A. prawo użytkowania wieczystego CSM 8,01 8,01 0 

w tym przypadające właścicielom wyodrębnionych lokali 1,03 1,04 0,01 

B. prawo własności nieruchomości CSM 15,02 15,02 0 

w tym przypadające właścicielom wyodrębnionych lokali 3,10 3,23 0,13 
 

Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi zajmują ogółem 18,40 ha powierzchni terenów, z tego: 
1) 19 wielobudynkowych o pow. 14,38 ha, w tym: dwie nieruchomości znajdują się na terenie będącym w użytkowa-

niu wieczystym (3,44 ha),   
2) 28 jednobudynkowych o pow. 4,01 ha, w tym: jedna nieruchomość znajduje się na terenie będącym w użytkowa-

niu wieczystym (0,13 ha). 
3) 4 ha to tereny niezabudowane budynkami mieszkalnymi (to między innymi: garaże, zbiornik wody, stacje trans-

formatorowe, drogi wewnętrzne, lokale użytkowe, pawilony handlowo-usługowe). 
 

ROZDZIAŁ 4 WYNIKI FINANSOWE 

  
 Działalność CSM w 2018 roku prowadziliśmy w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan gospodarczy. 
Przedstawione wyniki zawierają porównanie do planu, z uwzględnieniem decyzji Walnego Zgromadzenia o podziale nadwyżki 
bilansowej za 2017 rok tj. przekazania na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi (gzm) – 234 tys. zł oraz 
zasilenie funduszu remontowego kwotą 150 tys. zł.  
 Rachunek zysków i strat CSM przedstawia – zgodnie z zasadami rachunkowości – dane w ujęciu memoriałowym, czyli 
przychody należne (nawet jeśli nie są wniesione) oraz wszystkie koszty dotyczące danego roku, chociaż byłyby jeszcze nie 
zapłacone dostawcom czy usługodawcom.  
Przychody z całości działalności Spółdzielni w 2018 wyniosły 19 mln 043 tys. zł. tj. 95,4 % planu (w porównaniu do przycho-
dów roku 2017 tj. 19.281 tys. zł nastąpił spadek o 1,2%), natomiast koszty wyniosły 18 mln 680 tys. zł tj. 93,8 % planu (w po-
równaniu do kosztów 2017 roku – 18.804 tys. zł - nastąpił spadek o 0,7%). Różnica między przychodami a kosztami za rok 
2018 wynosi 363 tys. zł, a po obciążeniu podatkiem dochodowym (w wysokości 123 tys. zł) wynosi 240 tys. zł.  
W sprawozdaniu finansowym za 2018 rok – w rachunku zysków i strat - wynik ten przedstawiony jest następująco: 

▪ 219 tys. zł jako niedobór przychodów nad kosztami eksploatacji i utrzymana nieruchomości. 
Po powiększeniu o nadwyżkę z roku poprzedniego (977 tys. zł), czyli łącznie 758 tys. zł tj. stanowi nadwyżkę przychodów 
nad kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości;  
▪ 459 tys. zł stanowi nadwyżkę bilansową (w rachunku zysków i strat i bilansie – zysk netto). 

Nadwyżka bilansowa może zostać przeznaczona uchwałą Walnego Zgromadzenia - zgodnie z art. 5 Ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych i Statutem CSM - na fundusz remontowy, fundusz zasobowy, pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i 
utrzymaniem nieruchomości, działalność społeczno-kulturalną. 
Wynik Spółdzielni jest lepszy do planowanego o 332 tys. zł (plan zakładał 31 tys. zł), z czego:  

▪ niedobór na gospodarce lokalami mieszkalnymi w kwocie 185 tys. zł - wynik ten jest lepszy o 206 tys. zł w stosunku do 
planu (plan zakładał minus 391 tys. zł), co wynika z faktu, że: 
wynik na „wodzie” jest lepszy o 125 tys. zł - zmniejszenie kwoty „uchybu wody”;  
wynik na dźwigach o 5 tys. zł jest gorszy od planu (niższe wpływy- zmniejszenie liczby zamieszkujących), 
wynik na wywozie nieczystości gorszy od planu o 9 tys. zł (dodatkowe poza harmonogramem wywozy),  
wynik na eksploatacji lepszy o 95 tys. zł - koszty niższe o 0,5% w stosunku do planowanych – głównie koszty energii 
elektrycznej, utrzymania czystości i akcji zima; 
W ramach tego wyniku, minus 229 tys. zł (nadwyżka kosztów nad przychodami), zgodnie z Ustawą o spółdzielniach 
mieszkaniowych zostanie rozliczone w roku następnym (wykazany jako rozliczenie międzyokresowe kosztów), a plus 
44 tys. zł - wynik osiągnięty na lokalach mieszkalnych w najmie, czyli mieniu CSM – zostanie wykazany jako część 
nadwyżki bilansowej.  

▪ dochód na gospodarce lokalami użytkowymi i dzierżawami terenu wynosi 164 tys. zł, a planowano 65 tys. zł; wynik lep-
szy o 99 tys. zł z powodu wyższych wpływów o 33 tys. zł i niższych kosztów o 66 tys. zł – niższe koszty remontów w 
stosunku do planowanych. Z tego wyniku kwota +10 tys. zł dotyczy nadwyżki przychodów nad kosztami eksploatacji 
garaży i lokali użytkowych o statusie własnościowym lub stanowiących odrębną własność – wynik ten zostanie rozli-
czony w roku następnym (wykazany jako rozliczenie międzyokresowe przychodów); 

▪ dochód na operacjach finansowych - odsetki od lokat i z tytułu nieterminowego regulowania należności - wynosi 107 



 

 

tys., a planowano 105 tys. z – wynik lepszy o 2 tys. zł;  
▪ dochód na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł 277 tys. zł, plan zakładał 252 tys. zł. Lepszy o 25 tys. zł wynik 

wynika z trudności w zaplanowaniu wpływów ze zbycia lokali oraz z niższych kosztów aktualizacji i egzekucji należno-
ści w związku z ich spadkiem. 

Analiza powyższych wyników wskazuje, że niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi tj. minus 219 tys. zł, (nie wlicza-
jąc wyniku z najmu mieszkań, a uwzględniając wynik z eksploatacji garaży i lokali użytkowych o statusie własnościowym lub 
stanowiących odrębną własność), zostanie pokryty z nadwyżki z roku poprzedniego. Na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzy-
mania nieruchomości w 2019 roku pozostanie kwota 758 tys. zł, na którą składa się kwota 940 tys. zł nadwyżki oraz 182 tys. zł 
niedoboru. Kwota ta powinna pozwolić na utrzymanie – tak jak to przewiduje plan - stawek opłat w 2019 r. na niezmienionym 
poziomie. 
W stosunku do planu (19 mln 599 tys. zł) koszty gospodarki lokalami mieszkalnymi i mieniem Spółdzielni poniesione w 2018 
roku stanowiły 94,7% planowanej wielkości tj. 18 mln 553 tys. zł.  
Koszty samych lokali mieszkalnych (bez kosztów utrzymania dźwigów) wyniosły w tym okresie 17 mln 442 tys. zł (94,7% planu).  
W stosunku do kosztów lokali mieszkalnych z 2017 r. (17 mln 451 tys. zł), koszty roku bieżącego były niższe o 9 tys. tj. 0,1%. 
Średnioroczna inflacja w 2018 roku wyniosła 1,6%. 
Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się kosztów lokali mieszkalnych: 
 

LP Koszty lokali mieszkalnych Koszty 2018 [tys. zł] Struktura kosztów 2018 

Ogółem, w tym: 17 442 100,00% 
1 

K
os

zt
y 

ni
ez

al
eż

ne
 c.o. i c.c.w. 4 530  

 
9 907 

26,0%  
 
56,8% 

2 woda i kanalizacja 4 203 24,1% 
3 wywóz nieczystości 896 5,1% 
4 energia elektryczna 134 0,8% 
5 podatki i opłaty 144 0,8% 
6 

K
os

zt
y 

za
le

żn
e 

odpisy na f. remontowy  3 773  
 
7 535 

21,6%  
 
43,2% 

7 koszty ogólne 1 743 10,0% 
8 utrzymanie czystości 898 5,1% 
9 konserwacje, przeglądy  668 3,8% 

10 inne 453 2,6% 

 
Koszty niezależne od władz Spółdzielni stanowią koszty zakupu energii cieplnej na cele c.o. i c.c.w., dostawy wody i od-
bioru ścieków, zakupu energii elektrycznej i wywozu nieczystości oraz koszty związane z podatkami i opłatami. Stanowiły 
one w 2018 r.  56,8% ogółu kosztów gospodarki lokalami mieszkalnymi. 
Koszty niezależne zmalały w stosunku do roku 2017 łącznie o 108 tys. zł tj. 1,1%. Na ich zmniejszenie miały wpływ głównie 
niższe koszty zakupu energii cieplnej – o 226 tys. zł (4,8%) - efekt niższego zużycia niż rok wcześniej oraz niższe koszty zaku-
pu energii elektrycznej o 39 tys. zł (22,5%) – efekt działań modernizacyjnych – wymiany lamp i przesunięcia terminów fakturo-
wania na niektórych punktach. Koszty wywozu nieczystości wzrosły natomiast o 98 tys. zł tj. 12,3% - efekt zmiany stawki opłat 
oraz dodatkowych wywozów, a koszty zakupu wody i odbioru kanalizacji wzrosły o 60 tys. zł (1,4%).  Pozostałe koszty nieza-
leżne - z tytułu podatków i opłat - prawie bez zmian w porównaniu do tych kosztów w ubiegłym roku – różnica 1 tys. zł.  
Koszty zależne od Spółdzielni (decyzji jej organów) stanowią koszty związane z odpisem na fundusz remontowy, koszty 
konserwacji, koszty ogólne, koszty utrzymania czystości itp. W 2018 roku były one niższe niż zakładaliśmy o 43 tys. zł (wy-
konanie 99,4%) - mniej niż zaplanowano wydano na akcję zima, ubezpieczenia, utrzymanie terenów zielonych oraz utrzy-
manie czystości. Udział kosztów zależnych w strukturze kosztów lokali mieszkalnych wzrósł o 0,6% i wyniósł w 2018 roku 
43,2 %.  
W 2018 roku, w stosunku do 2017 roku, koszty zależne wzrosły o 1,3 % tj. o 99 tys. zł. Nastąpił wzrost o 114 tys. zł (20,6%) w 
pozycji koszty konserwacji i przeglądów oraz usuwania awarii (wpływ terminów ustawowych przeglądów oraz wzrost cen zaku-
pu tych usług), w pozycji utrzymanie czystości wzrost o 18 tys. zł – 2,0 % (wzrost cen usług wskutek zmiany minimalnego wy-
nagrodzenia). O 5 tys. zł tj. 0,1 % wzrosły koszty odpisów na fundusz remontowy (od lokali w najmie). Zmniejszeniu uległo ob-
ciążenie lokali mieszkalnych kosztami ogólnymi o 26 tys. zł tj. 1,5 % oraz innymi kosztami o 12 tys. zł (2,6%) tj. m.in. akcji zima, 
ubezpieczenia, utrzymania terenów zielonych. 
Koszty ogólne, które wyniosły w 2018 r. 2 mln 092 tys. zł, rozliczono w 80,6 % na lokale mieszkalne – 1 mln 743 tys. zł. 
Wynagrodzenia pracowników obciążające lokale mieszkalne stanowiły w 2018 r. 6,7% kosztów tych lokali.    
 



 

 

Powyższe wyniki ujęte zostały w sprawozdaniu finansowym Spółdzielni za 2018 rok, sporządzonym w oparciu o ustawę o ra-
chunkowości oraz wytyczne dla spółdzielni mieszkaniowych Komitetu Standardów Rachunkowości.  
Na sprawozdanie finansowe składa się: 
o Bilans Spółdzielni sporządzony na 31.12.2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 42 183 489,86 zł,  
o Rachunek zysków i strat za 2018 rok wykazujący zysk netto 458 876,66 zł stanowiący nadwyżkę bilansową Spółdzielni, o 

której przeznaczeniu zdecyduje Walne Zgromadzenie, 
o Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje i objaśnienia.   
 
 
Bilans – dynamika i struktura 
 

zmiana struktura  

31.12.2017 31.12.2018 2018/2017 2018

A Aktywa trwałe 34 466 058,30 33 582 084,24 97,44% 79,61%

I Wartości niematerialne i prawne 49 713,87 11 717,36 23,57% 0,03%

II Rzeczowe aktywa trwałe 31 388 254,21 30 707 990,75 97,83% 72,80%

III Należności długoterminowe 0,00 0,00 - -

IV Inwestycje długoterminowe 50,00 50,00 - -

V
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 3 028 040,22 2 862 326,13 94,53% 6,79%

B Aktywa obrotowe 7 363 206,05 8 601 405,62 116,82% 20,39%

I Zapasy 0,00 0,00 - -

II Należności krótkoterminowe 575 759,54 517 314,85 89,85% 1,23%

III Inwestycje krótkoterminowe 5 992 338,54 7 292 428,95 121,70% 17,29%

IV
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 795 107,97 791 661,82 99,57% 1,88%

Razem Aktywa (suma 

bilansowa) 41 829 264,35 42 183 489,86 100,85% 100,00%

A Kapitał własny 34 157 026,55 33 602 218,50 98,38% 79,66%

B

Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 7 672 237,74 8 581 271,36 111,85% 20,34%

I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 - -

II Zobowiązania dłuoterminowe 3 028 040,22 2 862 326,13 94,53% 6,79%

III Zobowiązania krótkoterminowe 3 678 337,94 4 774 529,75 129,80% 11,32%

IV Rozliczenia międzyokresowe 965 859,58 944 415,48 97,78% 2,24%

Razem Pasywa (suma 

bilansowa) 41 829 264,29 42 183 489,86 100,85% 100,00%

stan na 
Pozycje bilasupoz.

 
 
Bilans obejmuje zestawienie środków – trwałych i obrotowych, którymi dysponuje Spółdzielnia, określających jej sytuację ma-
jątkową (Aktywa), oraz źródła ich finansowania - fundusze własne i zobowiązania (Pasywa).  
Wartość majątku trwałego netto Spółdzielni na koniec 2018 roku wyniosła 30 mln 708 tys. zł. Obniżenie wartości majątku trwa-
łego Spółdzielni (o 2,2%), spowodowane zostało naturalnym procesem zużycia majątku i wyodrębnianiem lokali mieszkalnych. 
Największą pozycję – 92,8 % w strukturze rzeczowego majątku trwałego stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne, garaże, 
pawilony wolnostojące i inne obiekty infrastrukturalne. W/w przyczyny obniżenia wartości majątku Spółdzielni, spowodowały 
również zmniejszenie wartości finansujących go funduszy własnych. 



 

 

Wskaźniki finansowe 
 

Nazwa Opis

2017 2018

Wynik gzm rozliczenia międzyokresowe gospodarki zasobami mieszkaniowymi -41 804,48 zł -219 214,29 zł

Zysk netto nadwyżka bilansowa 434 764,21 zł 458 876,66 zł

Analiza aktywów udział majątku obrotowego w aktywach ogółem 17,6% 20,4%

udział należności w aktywach obrotowych 7,8% 6,0%

udział środków pieniężnych w aktywach obrotowych 81,4% 84,6%

Analiza pasywów udział kapitału własnego w pasywach ogółem 81,7% 79,7%

udział zobowiązań w pasywach ogółem 18,3% 20,3%

Relacje bilansowe wskaźnik pokrycia majatku trwałego kapitałem własnym 99,1% 100,0%

wskaźnik wypłacalności gotówkowej = środki pieniężne/zobowiązań 

krótkoterminowych 162,9% 152,7%
wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe - zapasy - 

krótkotermin.rozlicz.międzyokresowe)/zobowiązań 

krótkoterminowych 178,6% 163,6%

Rok

 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.18 r. wyniósł 7 mln 278 tys. zł (rok wcześniej wynosił 5 mln 992 tys. zł).  

Zobowiązania, poza kredytami i pożyczkami, wynikają z różnic czasowych pomiędzy datą ich powstania, a realizacją wyni-
kającą z faktur lub terminów rozliczeń. Wzrosły one o 553 tys. zł, w tym: wobec dostawców o 277 tys. zł, z tyt. nadpłat za 
lokale (media) o 249 tys. zł. Na wzrost stanu środków pieniężnych wpływ ma również saldo funduszu remontowego (na 
31.12.2018 r. +588 tys. zł).  

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na docieplenia budynków mieszkalnych na koniec roku wyniósł 3 mln 
372 tys. zł, z czego 2 mln 862 tys. zł to zobowiązania długoterminowe – do spłaty w 2020 r. i później - oraz 509 tys. zł – 
zobowiązania krótkoterminowe – do spłaty do końca roku 2019. Stan kredytów i pożyczek był niższy o 130 tys. zł tj. o 3,7 % 
w stosunku do końca 2017 r.   

W 2018 roku spłaciliśmy 474 tys. zł kredytów i pożyczek. Uruchomiliśmy w 2018 r. 343 tys. zł tytułem pożyczki na 
docieplenie budynków przy ul. Tetmajera 1 i 12. 

Na 31.12.2018 roku do spłaty pozostała kwota 3 mln 372 tys. zł, z czego w PKO BP S.A. – 1 mln 130 tys. zł (dotyczy 
7 budynków) oraz w WFOŚiGW w Katowicach – 2 mln 242 tys. zł (dotyczy 6 budynków - 4 umowy). Finansujemy działania 
termomodernizacyjne korzystając z preferencyjnych kredytów i pożyczek: w PKO BP z kredytów z premią termomoderniza-
cyjną, a w WFOŚiGW z niskooprocentowanych pożyczek, umarzanych do 40% ich kwoty (obecne przepisy obniżyły ten 
próg do 35%).  

W związku z uruchamianiem kolejnych transz pożyczki, a także spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredyto-
wych, instytucje finansujące na bieżąco analizują sytuację finansową Spółdzielni. Każdy fakt przyznania kolejnych środków 
również potwierdza dobry stan finansowy naszej Spółdzielni.    

 
Wynik finansowy za 2018 rok, poziom płynności finansowej oraz analiza pozostałych wskaźników bilansowych, wska-
zują na dobrą kondycję ekonomiczną Spółdzielni, umożliwiającą kontynuowanie działalności w 2019 roku zgodnie z 
przyjętymi założeniami w planie gospodarczym. 
 

ROZDZIAŁ 5 ZADŁUŻENIE MIESZKAŃCÓW 

 
Zadłużenie z tytułu opłat za zajmowane mieszkania na koniec 2018 roku (uwzględniając wpłaty dokonywane przez Gminę 
za osoby z wyrokami eksmisyjnymi) wyniosło 649 tys. zł i stanowiło niespełna 40% miesięcznego naliczenia (wymiaru) 
opłat – poziom tego wskaźnika jest najniższy w okresie ostatnich 20 lat. W stosunku do naliczeń rocznych zaległości sta-
nowiły 3,65 %. 

Zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne 
po uwzględnieniu opłat (odszkodowań) wnoszonych przez Gminę 

na dzień 31 grudnia 
liczba zadłużonych 

lokali Zaległości [tys. zł.] Zaległości/naliczeń rocznych 

2014 1237 1 094 6,37 % 



 

 

2015 964 1 032 6,00 % 

2016 1125 902 5,05 % 

2017 852 750 4,22 % 

2018 777 649 3,65 % 

 
W skali całego roku zaległości zmniejszyły się o 101 tys. zł – na koniec 2017 r. wynosiły 750 tys. zł. W stosunku do naliczeń 
miesięcznych zaległości w 2018 roku zmalały w tym okresie odpowiednio o ponad 6%, a w stosunku do naliczeń rocznych 
o 0,57% (na koniec 2017 wskaźnik zadłużenia wynosił 4,22 %). Łącznie w ostatnich czterech latach zaległości zmalały o  
460 tys. zł tj. nominalnie o 43 %.  W stosunku do rocznych naliczeń opłat o spadek ten wynosi 2,72% (z 6,37% na 3,65%). 

Zadłużonych na koniec 2018 roku było 777 osób, w tym 216 dłużników (3,7 % ogółu mieszkańców) miało zadłużenie 
równe lub większe od naliczenia miesięcznego opłat. Średnie zadłużenie wynosi 836 zł, w przeliczeniu na wszystkie lokale 
– 204 zł.  

Ze względu na ryzyko związane z uzyskaniem należnych opłat za lokale, Spółdzielnia zobligowana jest do tworzenia 
corocznych odpisów aktualizacyjnych w ciężar wyniku Spółdzielni. W 2018 roku wynik został obciążony kwotą 64 tys. zł z 
tytułu odpisu aktualizacyjnego zagrożonych niespłaceniem należności, natomiast dzięki odzyskaniu (spłacie) zaległych 
opłat, kwota 106 tys. zł - odpisów obciążających wynik w poprzednich latach - poprawiła wynik roku 2018. 

Zadłużenie powyżej 5 tys. zł na koniec 2018 r. dotyczyło 25 osób i wynosiło 286 tys. zł tj. 44% ogółu zadłużenia z tytułu 
opłat za mieszkania:  

1. Sześć z tych osób zajmuje lokale bez tytułu prawnego (łączny dług 68 tys. zł) – mają orzeczoną eksmisję.  Pięć wy-
roków jest z prawem do lokalu socjalnego (z czego 1 osoba z oferty takiego lokalu zrezygnowała i wystąpiliśmy o 
eksmisję) – CSM otrzymuje za te lokale odszkodowanie. Jedna osoba ma wyrok bez prawa do lokalu (skierowali-
śmy do komornika wniosek o przeprowadzenie eksmisji).  

2. W związku ze śmiercią właścicieli – w dwóch przypadkach toczy się postępowanie spadkowe – 15 tys. zł zadłużenia. 
3. Egzekucja z nieruchomości toczy się w stosunku do 16 zadłużonych ponad 5 tys. zł osób (łączny dług 188 tys. zł). 
4. Jeden dłużnik posiada lokatorskie prawo do lokalu – skierowaliśmy, zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych, sprawę o pozbawienie prawa do lokalu do sądu – zadłużenie 15 tys. zł. 
 
W 2018 r. kontynuowaliśmy następujące działania zmierzające do odzyskania należności: 
1. W ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego wysyłaliśmy 1708 pism informujących o brakujących wpłatach, z 

wezwaniem do ich uregulowania w określonym terminie, względnie o kontakt ze Spółdzielnią w celu ich wyjaśnienia. 
Koszt dostarczenia tych pism wyniósł 1,8 tys. zł.  

2. W przypadku dalszego zalegania z opłatami, podejmujemy działania egzekucyjne – pozaspółdzielcze, które niestety 
wiążą się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. Są to:  
2.1. wystąpienie do sądu o nakaz zapłaty długu - skierowano do sądu 126 spraw przeciwko osobom, których zaległości 

wyniosły łącznie 282 tys. zł. W stosunku do 101 spraw uzyskano w 2018 r. klauzulę wykonalności, a 22 dłużn ików 
spłaciło sporną kwotę (49 tys. zł) przed wystąpieniem o nadanie klauzuli. Koszty opłaty sądowej wyniosły 10 tys. 
zł; 

2.2. wystąpienie do komornika o egzekucję prawomocnych sądowych nakazów zapłaty bądź wyroków, w przypadku 
nieuregulowania ich we wskazanym terminie – do komornika oddano 38 osób winnych Spółdzielni kwotę 76 tys. zł. 
Koszt opłat komorniczych wyniósł 1 tys. zł; 

2.3. wystąpienie do sądu i komornika o eksmisję (dotyczy lokali, do których wygasło prawo) - wystąpiono do sądu o 
eksmisję z lokalu w budynku Prusa 23 (po rozwiązaniu umowy najmu – zaległość za 11 m-cy tj. 4 tys. zł; lokal zo-
stał zdany przed rozpatrzeniem przez sąd). Wystąpiono do komornika o egzekucję wyroku eksmisyjnego w związ-
ku z odmową przyjęcia lokalu socjalnego od Gminy – dotyczy lokalu w budynku Bestwińska 4 (zaległość 12 tys. zł; 
wykonanie możliwe wiosną 2019 r.), oraz wystąpiono o wykonanie eksmisji z wyroku bez prawa do lokalu socjal-
nego (dot. lokalu w budynku Krzanowskiego 9 – zaległość 13 tys. zł). Ponadto wystąpiliśmy do sądu z żądaniem, 
w trybie procesu, orzeczenia o wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu w budynku Szkolna 47 (zaległość 15 
tys. zł; rozprawa wyznaczona na kwiecień 2019).  Koszty opłat sądowo-komorniczych 5 tys. zł; 

2.4. wystąpienie do Rady Nadzorczej o zgodę na licytację zadłużonych lokali – Rada rozpatrywała 6 wniosków Zarzą-
du i wydała zgodę na egzekucję długu z nieruchomości – licytację lokali. Lokale te zadłużone były na kwotę 36 tys. 
zł na dzień podjęcia uchwały,  do końca roku zaległości te zmniejszyły się do kwoty 33 tys. zł. Dwaj dłużnicy w ca-
łości uregulowali dług, jednak ponownie  zaprzestali regulowania bieżących należności – dług u nich zmalał łącz-
nie o 9 tys. zł , u trzech dłużników dług wzrósł łącznie o 5 tys. zł, dlatego w stosunku do tych ostatnich podjęliśmy 



 

 

działania zmierzające do licytacji lokalu, jeden z dłużników zobowiązał się do spłaty zaległości w ratach od grudnia 
– zaległość na koniec roku nieznacznie się zmniejszyła ; 

2.5. wystąpienie do komornika z wnioskami o egzekucję długu z nieruchomości, czyli sprzedaż lokalu – złożono 31 
wniosków u komornika - dot. zaległości 74 tys. zł. Wysłano 15 wezwań przedegzekucyjnych. Łącznie ze sprawami 
z lat wcześniejszych prowadzonych było 27 egzekucji z nieruchomości, z czego: 8 spraw zakończyło się w związ-
ku ze spłatą długu (z tego w dwóch przypadkach po spłacie sprzedano mieszkania), 4 dłużników spłaca zadłuże-
nie w ratach, 15 spraw jest w toku. Dzięki tym działaniom odzyskano 64 tys. zł. 

2.6.  wystąpienie do sądu o wpis hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych lokali zadłużonych powyżej 5 tys. zł ce-
lem zabezpieczenia spłaty długu – wpis 11 hipotek dla lokali na łączną kwotę 31 tys. zł. Koszt wpisów wyniósł 2 
tys. zł. 

 
Łączne koszty egzekucji sądowo-komorniczej wyniosły w 2018 roku 18 tys. zł. 
W 2018 roku uzyskaliśmy 40 tys. zł z tyt. kar statutowych – odsetek za nieterminowe regulowanie opłat.  
Występowaliśmy do Gminy o odszkodowanie za lokale zajmowane przez osoby z wyrokami eksmisyjnymi, którym nie do-
starczyła lokali socjalnych.  
W 2018 r. otrzymaliśmy z tego tytułu 71 tys. zł, (łącznie w całym roku: 23 tys. zł to odszkodowanie dla Spółdzielni, za ogra-
niczenie praw do dysponowania tymi lokalami, oraz 48 tys. zł z tyt. opłat za dłużników).  
W 2018 r. Urząd Miasta z tytułu dodatków mieszkaniowych 120 osobom przekazał kwotę 221 tys. zł. Statystyczna dopłata 
wyniosła 153 zł miesięcznie. Kwota wypłaconych dodatków jest o ponad 9% niższa od sumy odszkodowań z 2017 r. (288 
tys. zł dla 141osób tj. średnio 170 zł na miesiąc). 
 

ROZDZIAŁ 6 KONTROLE 

 
Bieżący nadzór i kontrolę nad działalnością Zarządu Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza poprzez Komisję Rewi-

zyjną.  
Ponadto w Spółdzielni przeprowadzano kontrole zewnętrzne przez: 

• Urząd Dozoru Technicznego w Bielsku-Białej - w zakresie kontroli sprawności technicznej dźwigów – 26 kontroli,  

• Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Rybniku - lustracja ustawowa pełna za lata 2015-2017. 
List polustracyjny został odczytany w trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 25.05.2018r. 
 

Przeprowadzone kontrole nie wykazały w działaniu Spółdzielni uchybień i nieprawidłowości. 
 

ROZDZIAŁ 7 PODSUMOWANIE 

 
Plan gospodarczy został zrealizowany. Dostawy wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu - w części zależnej od Spół-

dzielni - zapewniliśmy bez zakłóceń. Wszelkie opłaty, pomimo zadłużenia części mieszkańców, regulowaliśmy w terminie. 
Kredyty, zaciągnięte na ocieplenia budynków, spłacamy zgodnie z zawartymi umowami.  

Działania Zarządu i będąca ich wynikiem dobra kondycja ekonomiczna Spółdzielni, zapewniają wiarygodność w roz-
liczeniach z kontrahentami oraz zabezpieczają interesy członków Spółdzielni, bezpieczeństwo ich majątku i dalsze funkcjo-
nowanie Spółdzielni. 

W obecnym stanie prawnym i finansowym nie widzimy zagrożeń dla kontynuowania działalności Spółdzielni i realiza-
cji zaplanowanych zamierzeń. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że działalność Spółdzielni jest prowadzona 
poprawnie, a jej zasoby są właściwie zarządzane. 

Zarząd składa gorące podziękowania członkom i mieszkańcom za cenne uwagi dotyczące pracy Spółdzielni oraz 
Radzie Nadzorczej za zaangażowanie i sprawne działanie, bardzo istotne dla prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni.  
Zarząd kieruje również podziękowania do pracowników Spółdzielni za sumienną pracę przy wykonywaniu bieżących zadań. 

 


