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

Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

„PONIATÓW” W WAŁBRZYCHU 

za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku 

  

1.  INFORMACJA OGÓLNA 

Ilość budynków oraz nieruchomości gruntowych, którymi Spółdzielnia zarządzała w 2020 roku 

przedstawia poniższe zestawienie: 

Lp. Nazwa nieruchomości Numer działki 
Powierzchnia działek 

m2 

1 Senatorska 14-28 
257/2, 241, 242, 256, 255/6 - 

własność 
9 681 

2 
Poselska 1-3-5, 

Poselska 7-9-11 
226/6 - własność 13 365 

3 
Jana Długosza 8-9-10, 

Jana Długosza 12-18 

215/1, 216/3, 216/11 - 

własność 
5 438 

4 Bronisława Kani 10-12 
459/34 – własność 

6 945 
459/36 – użytk. wieczyste 

5 Ireny Grabowskiej 23-29 153/31 - własność 2 403 

6 Piasta 47-47G 4/10, 4/18 - własność 7 930 

7 
Jaworowa 13 

Azaliowa 18B 

172/1, 172/2, 172/3 – 

własność 2 806 

164/1 – użytk. wieczyste 

8 
Mienie SM „Poniatów”  

w Wałbrzychu 
459/35 - własność 2 599 

O G Ó Ł E M: 51 167 

 

Ponadto Spółdzielnia jest administratorem nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w 

Wałbrzychu przy ulicy Basztowej 72 – 74 obejmującej działkę gruntu o powierzchni 2.580 m2, 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym łączna powierzchnia lokali i pomieszczeń 

przynależnych wynosi 2.739,62 m2. 

Pomimo wprowadzenia w Polsce od dnia 14 marca 2020 roku stanu zagrożenia 

epidemiologicznego w związku z pojawieniem się na świecie wirusa SARS-COV-2, który to stan 

obowiązywał do końca 2020 roku (i trwa nadal w 2021 roku), powodując pojawienie się wielu obostrzeń 

i utrudnień w działalności gospodarczej, społecznej, organizacyjnej przedsiębiorstw, instytucji, osób 

prywatnych, sytuacja ta nie odbiła się negatywnie dla naszej Spółdzielni w 2020 roku.  



 
 

Nie odnotowaliśmy trudności podobnie jak w latach ubiegłych w sytuacjach, które mogłyby 

rzutować na terminowe regulowanie bieżących zobowiązań, co świadczy o posiadaniu przez Spółdzielnię 

płynności finansowej, pomimo występowania w dalszym ciągu negatywnego zjawiska związanego z 

zadłużaniem się naszych mieszkańców wobec Spółdzielców w związku z nie wnoszeniem opłat za 

użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych. 

 Na koniec 2020 roku kwota opisanego wyżej zadłużenia wyniosła 345.572,93 złotych i była 

niższa o 20,85 % tj. 91.029,95 złotych w porównaniu z końcem roku 2019, kiedy to zadłużenie 

wynosiło 436.602,88 złotych. 

 Należy wyraźnie podkreślić, że bieżące i sądowo - komornicze zadłużenie mieszkańców w 

dalszym ciągu stanowi poważny problem w działalności Spółdzielni. Oprócz dłużników posiadających 

wielomiesięczne zaległości, pojawiają się nowe osoby, które z różnych względów zaprzestają wnoszenia 

opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne bądź użytkowe. 

Nie można wykluczyć, że w związku z trwającą w dalszym ciągu trudną sytuacją pandemiczną w 

kraju, dopiero w roku 2021 odczujemy poważniejsze problemy finansowe wśród naszych spółdzielców, 

którzy z tego powodu mogą zaprzestać wnoszenia opłat do Spółdzielni.   

 Odnośnie bieżącej eksploatacji zasobami mieszkaniowymi oraz działalności remontowej kolejny 

rok wykonywano szereg prac o charakterze konserwacyjnym i remontowym. Wartość wykonanych prac 

remontowych zamknęła się kwotą 744.234,18 złotych (w tym kwotę w wysokości 3.690,00 złotych 

wydatkowano z części funduszu remontowego dotyczącego dźwigów osobowych), dzięki czemu 

spółdzielcze zasoby utrzymywane są we właściwym stanie technicznym i estetycznym. Odstąpiono od 

realizacji prac na ulicy Jana Długosza 8-9-10 w Wałbrzychu, które miały polegać na likwidacji piecyków 

gazowych i wykonaniem instalacji ciepłej wody użytkowej. Prace zostały przesunięte na rok 2022 i 

połączone z modernizacją węzła cieplnego. 

W 2020 roku w ramach planowanych na każdej nieruchomości remontów i modernizacji, były 

prowadzone prace mające przyczynić się do zmniejszania kosztów zużycia energii cieplnej, energii 

elektrycznej oraz wody, co z czasem powinno przekładać się na obniżanie ponoszonych kosztów z tego 

tytułu. Należy wyraźnie podkreślić, że aby w sposób zdecydowany zmniejszyć koszty eksploatacji, a 

głównie koszty zużywanej energii cieplnej, należałoby na części naszych zasobów wykonać szereg prac 

remontowo – modernizacyjnych, dostosowujących budynki do obowiązujących norm. W tym celu 

poszczególne nieruchomości w ramach posiadanych indywidualnych funduszy remontowych powinny 

gromadzić odpowiednie środki finansowe, adekwatne do występujących potrzeb bądź też posiłkować się 

środkami zewnętrznymi takimi jak: kredyt, pożyczka, czy dotacja.  

W związku z wystąpieniem pandemii, w 2020 roku Spółdzielnia nie miała przyznanych przez 

Prezesa URE Białych Certyfikatów. Z informacji otrzymanych od Instytutu Gospodarki Nieruchomościami 

z Katowic, który sprzedaje przyznane nam toe (tony oleju ekwiwalentnego) na Towarowej Giełdzie 

Energii S.A. wiemy, że rozpatrywanie wniosków o Białe Certyfikaty za prace termomodernizacyjne 

wykonane w naszych zasobach w latach 2018 – 2020 było zawieszone i ma odbywać się ponownie od 

miesiąca marca 2021 roku.    

 

2.  SPRAWY   ORGANIZACYJNE 

W 2020 roku, w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, Spółdzielnią kierował 

etatowy Zarząd w następującym składzie: 

 Prezes Zarządu    - Dariusz Mankiewicz, 

 Członek Zarządu – Główna Księgowa  - Małgorzata Chmielewska. 



 
 
Zarząd Spółdzielni działa w oparciu o: 

 ustawę Prawo spółdzielcze, 

 ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, 

 Statut Spółdzielni, 

 regulamin Zarządu. 

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 10 protokołowanych posiedzeń, podejmując łącznie 5 

uchwał. Stałym porządkiem obrad były następujące zagadnienia rozpatrywane kolegialnie przez Zarząd: 

 sprawy członkowsko – mieszkaniowe, 

 sprawy finansowe Spółdzielni, 

 sprawy pracownicze,  

 sprawy związane z realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach 

mieszkaniowych oraz innych ustaw, 

 i inne w zależności od potrzeb. 

Efektem kolegialnej pracy Zarządu były podejmowane uchwały w zakresie bieżących spraw, 

przygotowaniem materiałów i projektów uchwał w sprawach przedkładanych do decyzji Rady 

Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Spółdzielni, 

sprawozdań finansowych, itp. w celu przedłożenia do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu .  

Zarząd uczestniczył także w posiedzeniach Rady Nadzorczej.  

3.   STAN ORGANIZACYJNY I ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI 

Struktura organizacyjna Spółdzielni obowiązująca od dnia 01 listopada 2015 roku, została 
zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/13/2015 z dnia 27 października 2015 roku i przedstawia 
się następująco: 

 



 
 

W okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku na planowane 10 etatów, zatrudnionych było 8 
osób na pełnych etatach.  

Ponadto na umowy zlecenia zatrudniano i nadal zatrudnia się osoby zajmujące się: 

 sporządzaniem niezbędnych opinii i ekspertyz technicznych itp., 
 sprzątaniem (1 nieruchomości + biura SM), 
 utrzymaniem poszczególnych nieruchomości we właściwym stanie estetycznym i należytym 

porządku.  

Planowany na 2020 rok fundusz płac zakładał koszty brutto w wysokości 652.003,47 złotych, 
natomiast wykonanie wyniosło 621.107,46 złotych, co stanowi 95,27 % planu rocznego kosztów 
zatrudnienia. 

 

 

4.   SPRAWY CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWE 

W roku 2020 zasoby lokalowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu obejmowały: 

a) 494  lokali mieszkalnych o powierzchni:  28.741,09 m2 
b)   29  lokali użytkowych o powierzchni:    1.539,61 m2 

__________________________________________________________________ 

Ogółem powierzchnia użytkowa: 30.280,70 m2 
 
Na dzień 31.12.2020 roku ilość lokali o określonym statusie prawnym do lokalu (tytule własności)  

przedstawia się następująco:  
 

 365  lokale mieszkalne na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego, 

 129  lokale mieszkalne na zasadach prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego,  
   22  lokale użytkowe na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  

użytkowego, 
    7  lokali użytkowych na zasadach prawa odrębnej własności do lokalu. 

Ponadto Spółdzielnia Mieszkaniowa „Poniatów” w Wałbrzychu jest administratorem Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ulicy Basztowej 72 i 74 w Wałbrzychu, w której znajdują się 44 lokale mieszkalne, a 
łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych wynosi 2.739,62 m2. 

Zarząd Spółdzielni realizuje zawieranie umów (w formie notarialnej) o ustanowienie odrębnej 
własności lokalu na rzecz mieszkańców od 2004 roku. W roku 2020 zawarto trzy takie umowy. 

  
W okresie sprawozdawczym realizowano na bieżąco wszelkie sprawy dotyczące zagadnień 

członkowsko – mieszkaniowych związane: 

 z zamianami lokali mieszkalnych, 

 ze zbyciem praw do lokali (darowizna, sprzedaż, itp.), 

 ze sprawami majątkowymi mieszkańców, 

 z ubieganiem się o dodatki mieszkaniowe, 

 z zamianami tytułów prawnych do lokali 

 z przyjmowaniem w poczet członków, 

 z wykreślaniem osób z rejestru członków spółdzielni, itd. 

Ponadto prowadzi się i na bieżąco aktualizuje wszystkie rejestry przewidziane przepisami prawa. 



 
 

W ciągu 2020 roku liczba członków Naszej Spółdzielni zmniejszyła się łącznie o 15 osób,  

natomiast przyjęto w poczet członków 15 osób. 

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Poniatów” w Wałbrzychu 

posiadała 700 członków w tym: 

 696 członków  posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, 

         4  członków będących osobami prawnymi posiadającymi tytuł prawny do lokalu. 

 

5.   GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI 

 Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów” w Wałbrzychu cechuje znaczne 

rozproszenie w terenie. Nie mniej należy podkreślić, że to rozproszenie budynków nie stanowi dużego 

problemu dla służb techniczno - eksploatacyjnych Spółdzielni, w zakresie bieżącego i stałego nadzoru nad 

utrzymaniem właściwego stanu technicznego i porządkowego zasobów, w tym do podejmowania 

szybkich i zdecydowanych działań w przypadku stwierdzenia wystąpienia jakichkolwiek 

nieprawidłowości eksploatacyjnych lub technicznych. 

Niezależnie od stałych działań służb Spółdzielni, nadzór nad zasobami prowadzony jest przez: 

 przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego zasobów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 

 bieżącą współpracę z inspektorami nadzoru oraz wykonawcami działającymi na rzecz 

Spółdzielni, 

 bezpośrednie spotkania z mieszkańcami w siedzibie Spółdzielni bądź w miejscu ich 

zamieszkania, w tym ustalanie potrzeb remontowych oraz załatwianie bieżących spraw, 

przyjmowanie zgłoszeń i uwag itd. (zawieszone na czas zagrożenia pandemicznego z powodu 

wirusa SARS-COV-2) , 

 współpracę z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Powiatowym Inspektorem Nadzoru 

Budowlanego itd. w zależności od potrzeb. 

Bieżące przeglądy zasobów, coroczne (okresowe) przeglądy budynków w zakresie oceny ich 

stanu technicznego, opinie inspektorów oraz Zakładu Kominiarskiego, a także konieczność 

dostosowywania budynków i urządzeń z nimi związanymi do wymogów wynikających z przepisów  Unii 

Europejskiej, stanowią podstawę do przygotowania i opracowania wieloletnich i rocznych programów 

działań w tym planów remontów. 

W 2020 roku podobnie jak we wcześniejszych okresach podstawowym źródłem finansowania 

prac remontowych w zasobach Spółdzielni były środki pochodzące z odpisów na fundusz remontowy 

oraz niewykorzystane środki z 2019 roku.  

Stan środków finansowych funduszy remontowych w 2020 roku oraz ich wydatkowanie 

przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł 

1 
Niewykorzystane pozostałe środki finansowe ogólnego funduszu 
remontowego z 2019 roku 

171.427,62 

2 
Niewykorzystane pozostałe środki finansowe celowego funduszu 
remontowego kotłowni z 2019 roku 

294.429,94 

3 
Niewykorzystane pozostałe środki finansowe celowego funduszu 
remontowego na dźwigi z 2019roku 

169.485,28 

4 Odpis na ogólny fundusz remontowy w 2020 roku 735.038,37 

5 Odpis na celowy fundusz remontowy kotłowni w 2020 roku 27.542,75 

6 Odpis na celowy fundusz remontowy na dźwigi w 2020 roku 22.068,60 



 
 

7 
Stan środków finansowych funduszy remontowych w 2020 roku 
 poz. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6  

1.419.992,56 

8 Wydatki z ogólnego funduszu remontowego w 2020 roku 802.719,18 

9 Wydatki z celowego funduszu remontowego kotłowni w 2020 roku - 

10 Wydatki z celowego funduszu remontowego na dźwigi w 2020 roku 3.690,00 

11 Wydatki pokryte kredytem bankowym 58.485,00 

12 Odszkodowania 6.858,31 

13 
Stan środków finansowych ogólnego funduszu remontowego na 
31.12.2020 rok.  poz. 1 + 4 – 8 + 11 + 12  

169.090,12 

14 
Stan środków finansowych celowego funduszu remontowego kotłowni 
na 31.12.2020 rok.  poz. 2 + 5 - 9 

321.972,69 

15 
Stan środków finansowych celowego funduszu remontowego na dźwigi 
na 31.12.2020 rok.  poz. 3 + 6 - 10 

187.863,88 

16 
Stan środków finansowych funduszy remontowych na 31.12.2020 rok 
poz. 13 + 14 + 15 

678.926,69 

  

 Jak już wspomniano na wstępie sprawozdania w 2020 roku na realizację prac remontowych 

wydatkowano łącznie kwotę 744.234,18 złotych, z czego kwotę 740.544,18 złotych wydatkowano z 

ogólnego funduszu remontowego zasobów, natomiast kwotę w wysokości tylko 3.690,00 złotych 

wydatkowano z funduszu remontowego dotyczącego dźwigów osobowych. 

Trzeba również zaznaczyć, że dzięki konsekwentnej realizacji przyjętych kierunków działań 

dotyczących gospodarki remontowej, w tym przestrzeganie przyjętej strategii ekonomiczno – finansowej 

Spółdzielni, możliwym stało się sukcesywne zwiększanie ilości planowanych i wykonywanych prac 

remontowych, co bezpośrednio wpływa na poprawę stanu technicznego naszych zasobów. Przy czym 

należy mieć też świadomość, że potrzeby w zakresie remontów, a głównie dotyczące pełnej 

termomodernizacji budynków są jeszcze obecnie zdecydowanie większe od możliwości ich zaspokojenia i 

sfinansowania. 

Należy również mocno zaakcentować, że realizując wnioski z odbytych na przestrzeni ostatnich 

lat zebrań z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości budynkowych, Rada Nadzorcza Spółdzielni 

stosownymi uchwałami sukcesywnie zwiększała stawki odpisów na fundusz remontowy, które na koniec 

2020 roku wynosiły: 

 1,90 zł/m2 p.u.  - ul. Senatorska 14-28,  

 2,60 zł/m2 p.u.  - ul. B. Kani 10-12  

 2,00 zł/m2 p.u.  - ul. Poselska 1-5, 

 1,75 zł/m2 p.u.  - ul. Poselska 7-11,      

 2,00 zł/m2 p.u.  - ul. J. Długosza 8-10, 

 2,00 zł/m2 p.u.  - ul. J. Długosza 12-18, 

 2,50 zł/m2 p.u.  - ul. Piasta 47 - 47G,  

 1,70 zł/m2 p.u.  - ul. I. Grabowskiej 23-29, 

 1,95 zł/m2 p.u.  - ul. Jaworowa 13, 13A, 15, 15A i Azaliowa 18B w Wałbrzychu. 

Utworzenie dodatkowych funduszy remontowych, a także zwiększenie odpisów na ogólny 

fundusz remontowy podnosi bezpieczeństwo i powoduje pewną stabilizację w zakresie prowadzonej 

gospodarki remontowej oraz umożliwia przygotowanie wieloletnich planów remontowych dla 

poszczególnych nieruchomości budynkowych. 

Na początku sprawozdania zasygnalizowano, że w związku z wysokimi kosztami zużycia mediów, 

głównie energii elektrycznej i cieplnej i podgrzania ciepłej wody użytkowej, Spółdzielnia w swojej 

strategii działań przyjmuje takie rozwiązania, które pozwalają na stopniowe obniżanie tych kosztów, co 

realizowane jest w miarę możliwości finansowych w ramach prowadzonych remontów na 



 
 
poszczególnych budynkach. Powyższe działania pozwalają przynajmniej na częściowe zmniejszanie 

obciążeń eksploatacyjnych wynikających z podwyżek cen mediów (c.o. z PEC, prąd, woda). 

 Rozliczenie  wykonania  planu  remontów  dla  zasobów mieszkaniowych SM  „Poniatów” w 2020 
roku w zakresie finansowym i rzeczowym przedstawia się następująco: 
 

Zakres finansowy: 
 

Budynek 

Remonty Awarie 

Przyjęta 

wartość 

Poniesione 

koszty 

Poniesione 

koszty 
Wynik (3+4) 

1 2 3 4 5 

Senatorska 14 – 28 109 300 86 443,37 14676,12 101119,49 

Poselska 1- 5 73 950 80 113,43 11248,19 91361,62 

Poselska 7-11 159 050 174181,84 25921,24 200103,08 

Jana Długosza 8-10 92 000 0,00 9 784,88 9784,88 

Jana Długosza 12 – 18 - 0,00 20 321,54 20321,54 

Bronisława  Kani 10 - 12 87 561 91 348,95 15485,36 106834,31 

Ireny Grabowskiej 23 - 29 28 102 15 808 5 874,39 21682,46 

Piasta 47 - 47G 163 715,92 131 529,88 26092,31 157622,19 

Jaworowa 13 i Azaliowa 18B 48 300 27 192,65 6 649,19 33841,84 

SUMA 761 979 742 671,42 136 053,22 742 671,41 

 

Zakres rzeczowy:  

  
Wykonanie robót remontowych i awaryjnych w zakresie rzeczowym przedstawia się następująco: 
 

1. ul. Senatorska 14 – 28 w Wałbrzychu: 
 

 remont i malowanie klatek schodowych –  klatki nr 26 i 28 oraz  20,  
 wymiana okładzin poręczy w klatkach 20, 24, 26 i 28, 
 wykonanie miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej, 
 wykonanie wjazdu na parking (utwardzone miejsca postojowe). 

 
2. ul. Poselska  1 – 5  w Wałbrzychu: 

 
 punktowe położenie kostki polbruk na ciągu pieszo-jezdnym na odcinku od wjazdu przy 

tzw. dolnym parkingu do progu zwalniającego przy wiacie śmietnikowej na długości ok. 44 
m, 

 zaprojektowanie i postawienie nowej wiaty śmietnikowej, 
 zagospodarowanie miejsca przy nowej wiacie śmietnikowej poprzez wykonanie 

nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie brakującej części chodnika przyległego do 
wiaty wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego, 

 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od progu zwalniającego koło nr 7 
do końca budynku, bramy nr 11, 

 utrzymanie terenów zielonych, 
 malowanie przedsionków i klatek schodowych na parterze budynkach przy ul. Poselskiej 

7-11 i ul. Poselskiej 1-5,  
 wykonanie oznakowania pionowego na posesji 1-11 



 
 

 montaż drugich drzwi do wiaty śmietnikowej - pomieszczenie na odpady selektywne, 
 malowanie przedsionków i klatek schodowych na parterze budynkach przy ul. Poselskiej 

7-11 i ul. Poselskiej 1-5 , 
 wykonanie oznakowania pionowego na posesji 1-11, 
 montaż drugich drzwi do wiaty śmietnikowej-pomieszczenie na odpady selektywne, 
 wykonanie oświetlenia wiaty . 

 
3. ul. Poselska 7 – 11 w Wałbrzychu: 

 
 punktowe położenie kostki polbruk na ciągu pieszo-jezdnym na odcinku od wjazdu przy 

tzw. dolnym parkingu do progu zwalniającego przy wiacie śmietnikowej na długości ok. 44 
m, 

 zaprojektowanie i postawienie nowej wiaty śmietnikowej, 
 zagospodarowanie miejsca przy nowej wiacie śmietnikowej poprzez wykonanie 

nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie brakującej części chodnika przyległego do 
wiaty wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego, 

 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od progu zwalniającego koło nr 7 
do końca budynku, bramy nr 11, 

 wykonanie oświetlenia wiaty, 
 malowanie przedsionków i klatek schodowych na parterze budynkach przy ul. Poselskiej 

7-11 i ul. Poselskiej 1-5, 
 wykonanie oznakowania pionowego na posesji 1-11, 
 montaż drugich drzwi do wiaty śmietnikowej - pomieszczenie na odpady selektywne, 
 awaryjna naprawa dachu nad lokalem 7/33 - po ulewnych deszczach. 

 
4. ul. Długosza 8 - 10 w Wałbrzychu: 

 
 wymiana panelu rozmownego - kl. 8, 10,  
 wykonanie oznakowania pionowego - zgodnie z projektem, 
 czyszczenie przewodów kominowych. 

 
5. ul. Długosza 12 – 18 w Wałbrzychu: 

 
 wymiana panelu rozmownego - kl. 16, 
 wykonanie oznakowania pionowego - zgodnie z projektem, 
 naprawa dachu i obróbek blacharskich kl. 12. 

 
 

6. ul. B. Kani 10 – 12 w Wałbrzychu: 
 

 wykonanie nowej instalacji elektrycznej dla opraw LED na klatkach schodowych, 
 przeniesienie i montaż wiaty śmietnikowej z Poselskiej 7, 
 kredyt. 

 
7. ul. Grabowskiej 23 – 29 w Wałbrzychu: 

 
 regulacja instalacji centralnego ogrzewania z ewentualną wymianą pionów oraz 

wygłuszeniem pomieszczenia kotłowni celem wyeliminowania hałasów, 
 wymiana okien piwnicznych, 
 wymiana drabiny, naprawa klapy włazu na dach, kl. 25, 
 przeniesienie skrzynek pocztowych i zamurowanie otworów po skrzynkach wraz z 

pomalowaniem miejsc, drobne naprawy lamperii. 
 

8. ul. Piasta 47 – 47G w Wałbrzychu: 
 

 remont dachu ul. Piasta 47C – wymiana pokrycia z dachówki betonowej i papy, 
 kompleksowe docieplenie wraz z lukarnami lokalu przy ul. Piasta 47C/31, 
 budowa daszków nad balkonami mieszkań ostatnich kondygnacji - 2 szt. 

 
 



 
 

9.  ul. Jaworowa 13 i Azaliowa 18B w Wałbrzychu: 
 

 zabezpieczenie (wypełnienie zaprawą i pomalowanie) cokołów balkonów, 
 wymiana ciepłomierzy ulegających awarii, 
 zakup ławki z podestem, 
 zakup materiałów i malowanie posadzki w piwnicach budynku Jaworowa 13, Azaliowa 

18B. 
 

 

6.  SYTUACJA FINANSOWO – EKONOMICZNA 

Informacje dotyczące kosztów i dochodów związanych z eksploatacją lokali mieszkalnych 
przedstawiają poniższe tabele: 

 
Koszty i dochody w 2020 roku w złotych: 

 

Lp. Wyszczególnienie plan wykonanie % 

1 Koszty eksploatacji 3.783.964,00 3.723.281,55 98,40 

2 
Dochody ogółem ze sprzedaży usług 

eksploatacyjnych 
3.792.220,00 3.764.879,96 99,28 

Jak wynika z przedstawionej informacji koszty eksploatacji są niższe od planowanych o 60.682,45 
zł, tj. o 1,6 %,  a dochody od planowanych są niższe o 27.340,04 zł, tj. o 0,72 %. 

Porównanie kosztów i dochodów osiągniętych w 2019  i 2020 r. w złotych: 

Lp Wyszczególnienie 2019 2020 

Różnica 

zł. % 

1 Koszty eksploatacji 3 430 193,89 3.723.281,55 293.087,66 8,55 

2 
Dochody ogółem ze sprzedaży 

usług eksploatacyjnych 
3 447 049,22 3.764.879,96 317.830,74 9,22 

Jak wynika z tej informacji koszty eksploatacji w 2020 roku w porównaniu do roku 2019 są 
wyższe o 293.087,66 zł.  

Natomiast dane porównawcze dochodów w roku 2019 i 2020 wskazują, że dochód ze sprzedaży 
usług eksploatacyjnych jest wyższy w 2020 roku o kwotę 317.830,74 zł, tj. o 9,22 % w stosunku do roku 
2019. 

Podstawowe wskaźniki ekonomiczno – finansowe w 2020 roku kształtowały się następująco: 

Lp. Treść Stan na 

31.12.2019 r. 
Stan na 

31.12.2020 r. 

1 

Powierzchnia w tys. m
2
, w tym: 30,2 30,2 

A.   mieszkalna 28,7 28,7 

B.   użytkowa 1,5 1,5 



 
 

2 

Stawki opłat zł/m
2
, w tym: 

wg nieruchomości wg nieruchomości 
A.   eksploatacja: 

       ul. Poselska 1-5 2,36 2,57 

       ul. Poselska 7-11 2,36 2,57 

       ul. Senatorska 2,36 2,49 

       ul. Piasta 2,45 2,46 

       ul. Długosza 2,38 2,65 

       ul. Kani 2,76 2,83 

       ul. Grabowskiej 2,52 2,79 

       ul. Jaworowa, Azaliowa 2,57 2,82 

B.   remonty: wg nieruchomości wg nieruchomości 

       ul. Poselska 1-5 2,00 2,00 

       ul. Poselska 7-11 1,75 1,75 

       ul. Senatorska 1,90 1,90 

       ul. Piasta 2,50 2,50 

       ul. Długosza 8-9-10 2,00 2,00 

       ul. Długosza 12-18 2,00 2,00 

       ul. Kani 2,25 2,60 

       ul. Jaworowa, Azaliowa 1,95 1,95 

       ul. Grabowskiej 1,70 1,70 

C. energia elektryczna części wspólnych: wg nieruchomości wg nieruchomości 

       ul. Poselska 1-5 0,05 0,05 

       ul. Poselska 7-11 0,15 0,15 

       ul. Senatorska 0,08 0,08 

       ul. Piasta 0,15 0,15 

       ul. Długosza 0,18 0,18 

       ul. Kani 0,14 0,14 

       ul. Grabowskiej 0,07 0,07 

       ul. Jaworowa, Azaliowa 0,10 0,10 

3 Dźwigi osobowe zł/osobę 5,40 5,40 

4 

Woda i ścieki zł/m
2 

wg nieruchomości wg nieruchomości 

ul. Piasta, 17,01 17,48 

ul. Długosza 8,9,10 16,37 16,84 

ul. Długosza 12-18 16,06 16,42 

ul. Poselska 1-5 16,36 16,64 

ul. Poselska 7-11 16,71 17,43 

ul. Jaworowa i Azaliowa 15,94 16,41 

ul. Senatorska 16,91 17,38 

ul. Kani 16,23 16,70 

ul. Grabowskiej 16,57 17,04 

5 Wywóz śmieci zł/osobę 12,00 27,00 

6 Wynik na eksploatacji w tys. zł + 6,7 + 36,9 

7 Wynik na energii elektrycznej w tys. zł + 10,9 + 5,6 

8 Wynik na lokalach użytkowych w tys. zł - 0,9 - 5,0 

9 Wynik na dźwigach osobowych w tys. zł - 0,8 - 0,9 



 
 

10 Wynik na domofonach w tys. zł 0 0 

11 Koszty finansowe i operacyjne w tys. zł - 54,8 - 59,5 

12 Przychody finansowe i operacyjne w tys. zł + 46,9 + 37,8 

13 Przychody z tytułu administrowania Wspólnotą + 17,1 + 17,5 

14 Pożytki w tys. zł + 8,6 + 16,7 

15 Wynik ekonomiczny ogółem wynosi  +33,7 + 49,1 

16 

Należności ogółem w tys. zł, w tym: 436,6 345,5 

    zaległości czynszowe bieżące 115,3 116,7 

    zaległości lokali użytkowych 33,9 39,2 

    zaległości z tytułu kredytu w tys. zł 0 0 

    zaległości sądowe (lokale mieszkalne i użytkowe) 282,8 187,5 

Pozostałe należności (rozliczenie za ciepło + podzielniki) 4,6 2,0 

 

Z analizy danych wskaźników ekonomiczno – finansowych za rok 2020 wynika:  

 stawka opłaty eksploatacyjnej uległa zmianie na wszystkich nieruchomościach, 

 z działalności eksploatacyjnej lokali mieszkalnych uzyskano wynik dodatni w wysokości 36,9 tys. 

zł, 

 przychody finansowe wyniosły łącznie 55,3 tys. zł i pochodzą głównie z umorzenia składek ZUS 

oraz odsetek od zobowiązań członków wobec Spółdzielni, a także z administrowania Wspólnotą 

Mieszkaniową, 

 dochody z tytułu uzyskanych w 2020 roku pożytków wynoszą 16,7 tys. zł, 

 w roku 2020 uzyskano dodatni wynik ogółem brutto w wysokości 49,1 tys. zł (po potrąceniu 

podatku dochodowego w wysokości 5,6 tys. zł – wynik finansowy netto stanowi zysk w wysokości 

43,5 tys. zł).     

Stan zobowiązań Spółdzielni wobec swoich wierzycieli stanowi o poziomie kondycji finansowej, 

możliwościach rozwojowych Spółdzielni i poziomie świadczonych usług eksploatacyjno – remontowych 

na rzecz członków i ich zasobów mieszkaniowych. 

Poziom zobowiązań Spółdzielni nie może być rozpatrywany bez równoległego wskazania i oceny 

stanu wierzytelności należnych Spółdzielni. Dopiero porównanie poziomu i przyczyn powstania 

zobowiązań z poziomem wierzytelności z realnymi możliwościami ich odzyskania pozwolą na 

obiektywną ocenę i rzeczowe wnioski. 

Wzajemne relacje zobowiązań i należności pozwalają ocenić faktyczny poziom możliwości 

finansowych Spółdzielni na daną chwilę, ewentualnego zagrożenia płynności finansowej, możliwości 

inwestycyjnych w kierunku powiększenia zasobów i dochodów Spółdzielni. W tym miejscu podkreślić 

należy, że Spółdzielnia posiada płynność finansową i wszelkie zobowiązania Spółdzielni regulowane są na 

bieżąco.   

Należności Spółdzielni stanowią głównie kwoty z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale 

mieszkalne i użytkowe.  

Należności Spółdzielni na dzień 31.12.2020 roku stanowią ogółem kwotę 345.572,93 zł, w tym: 

 116.717,37 zł  -  z tytułu zaległości w bieżących opłatach eksploatacyjnych lokali  

   mieszkalnych  

    39.205,69 zł  - z tytułu zaległości bieżących opłatach eksploatacyjnych lokali użytkowych  

 187.591,26 zł  - z tytułu zaległości w opłatach eksploatacyjnych za lokale mieszkalne oraz 

 użytkowe z wydanymi przez sąd nakazami zapłaty, egzekucji przez    

 komornika 



 
 

       2.058,61 zł  - z pozostałych tytułów  

W 2020 roku w wyniku przeprowadzonych postępowań sądowych, działań komorniczych oraz 

realizacji zawartych ugód z dłużnikami odzyskano kwotę w wysokości 40.042,36 zł i jest ona wyższa o 

13.221,71 zł w porównaniu z odzyskaną kwotą w 2019 roku, która wyniosła 26.820,65 zł. 

 W celu windykacji  należności z tytułu opłat eksploatacyjnych w Spółdzielni prowadzono między 

innymi następujące działania: 

 Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni raz na kwartał prowadzą rozmowy z dłużnikami w celu 

ustalenia przyczyn zaistniałej sytuacji i sposobu jej rozwiązania, w tym wyznaczania terminów 

spłaty zadłużenia (czynności utrudnione i w związku z panującą pandemią zawieszone),  

 komórka do spraw finansowo – księgowych prowadzi miesięczną analizę informacji o wysokości 

zadłużenia osób, u których sytuacja taka występuje, dane są przekazywane bezpośrednio do 

Zarządu SM, 

 Zarząd Spółdzielni zawiera ugody dotyczące ratalnych spłat należności wobec Spółdzielni, 

 Wysyłane są przedsądowe wezwania do zapłaty, 

 kierowane są do sądu sprawy o wyegzekwowanie należności Spółdzielni, a w 2020 roku 

dotyczyło to 2 osób, 

 Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, w oparciu o współpracę z 

Kancelariami Komorniczymi występuje o przeprowadzenie procedury egzekucji komorniczej z 

lokali mieszkalnych i użytkowych, w stosunku do tych właścicieli, którzy nie rokują możliwości 

spłaty powstałego zadłużenia. 

Poza wyegzekwowaniem należności, ważnym celem przyświecającym powyższym działaniom jest 

uniknięcie pojawienia się nowych dłużników, którzy z racji wysokości zadłużenia byliby poddani 

czynnościom komorniczym i egzekucyjnym. 

Zaległości w bieżących opłatach eksploatacyjnych od lokali mieszkalnych porównawczo na  

dzień 31.12.2020 roku do 31.12.2019 roku: 

 

 

Lp  Wyszczególnienie  Rok 2019 Rok 2020 

1 Roczny wymiar opłat w zł. 3.300.605,19 3.717.605,88 

2 Stan zaległości w opłatach  na 31.12. w zł. 115.339,43 116.717,37 

3 Poz 2 : Poz. 1 w % 3,49 3,13 

4 

Struktura zaległości w opłatach w zł.: 

1 - miesięczne 

2 - miesięczne 

3 - miesięczne  

powyżej 3-ch m-cy 

 

31.541,22 

26.518,84 

12.660,27 

44.619,10 

 

35.353,85 

24.106,65 

12.925,41 

44.331,46 

5 Liczba lokali zalegających z opłatami 207 196 

6 Liczba osób skierowanych do sądu 5 2 

 



 
 

Jak wynika z powyższego roczny wymiar opłat eksploatacyjnych w 2020 roku zwiększył się w 

stosunku do roku 2019 o kwotę 416.987,16 zł.  

Stan zaległości w bieżących opłatach na 31.12.2020 roku zwiększył się w stosunku do zadłużenia 

na 31.12.2019 roku o kwotę 1.377,94 zł. 

3,13 % poziom bieżącego zadłużenia w Spółdzielni jest ponad dwukrotnie mniejszy niż 

spółdzielcza średnia z całego kraju wynosząca ponad 7%. 

Zaległości w bieżących opłatach eksploatacyjnych od lokali użytkowych na 31.12. danego roku - 

porównawczo rok 2019 i 2020: 

 

Lp  Wyszczególnienie  31.12.2019 31.12.2020 

1 Roczny wymiar opłat w zł. 242.252,57 220.364,95 

2 Stan zaległości w opłatach na 31.12. w zł. 33.923,50 39.205,69 

3 Poz. 2 : poz. 1 w % 14,00 17,00 

4 

Struktura zaległości w opłatach w zł.: 

1 - miesięczne 

2 - miesięczne 

3 - miesięczne i więcej 

 

1.722,21 

870,68 

31.330,61 

 

6.504,36 

342,68 

32.358,65 

5 Liczba lokali zalegających z opłatami 8 17 

6 Liczba osób skierowanych do sądu 0 0 

 Jak wynika z powyższej tabeli zaległości w opłatach na dzień 31.12.2020 roku zwiększyły się w 
stosunku  do zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku  o kwotę 5.282,19 złotych. Wzrost zadłużenia został 
wygenerowany przez jeden lokal użytkowy przy ulicy Różanej w Szczawnie Zdroju. 

Porównanie wykorzystania funduszu płac w latach 2018 – 2020 w złotych: 

Lp Wyszczególnienie  2018 2019 2020 

1.  Osobowy fundusz płac w tym: 492.546,58 511 826,59 543 149,42 

a. Zarząd 202.552,42 203 656,82 210 485,58 

b. Pracownicy 289.994,16 308 169,77 332 663,84 

c. Odprawy rentowe i emerytalne - - - 

d. Bilansówka - - - 

e. Nagrody jubileuszowe - - - 

2. Bezosobowy fundusz płac 56.779,39 72 750,27 49 678,91 



 
 

3. Wynagrodzenia Rady Nadzorczej 31.739,24 27 579,49 28 279,13 

Ogółem poz. 1+2+3: 581.065,21 612 156,35 621 107,46 

 

Jak wynika z powyższej tabeli, fundusz płac w 2020 roku zwiększył się w stosunku do roku 2019 o 

kwotę 8.951,11 złotych. 

 

7.   WNIOSKI PRZYJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW  

      SPÓŁDZIELNI W DNIU 11 WRZEŚNIA 2020 ROKU  I  ICH REALIZACJA 

 

 Walne Zgromadzenie Członków w dniu 11 września 2020 roku przyjęło do realizacji jeden 

wniosek. 

 

TREŚĆ WNIOSKU: „Wnioskować o pomiary natężenia dźwięku w budynku przy Senatorskiej 14-28.”  

REALIZACJA: W uzgodnieniu z mieszkańcami ul. Senatorskiej 14-28 na walnym zgromadzeniu, a 

także członkami Rady Nadzorczej, będącymi jednocześnie przedstawicielami 

mieszkańców przedmiotowej posesji ustalono, że pismo do zarządcy drogi  z 

wnioskiem o pomiary natężenia dźwięku w budynku przy Senatorskiej 14-28, 

zostanie wystosowane po zakończeniu inwestycji drogowej dot. budowy 

obwodnicy Wałbrzycha. 

  

8.   KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI NA NAJBLIŻSZY OKRES 

 

 W roku 2021 i latach następnych należy kontynuować prace i zamierzenia wpływające na stały i 

zrównoważony rozwój naszej Spółdzielni, które przyczynią się do poprawy warunków zamieszkiwania 

oraz będą powodowały obniżanie lub przynajmniej utrzymanie na podobnym poziomie ponoszonych 

kosztów eksploatacyjnych i jednocześnie usprawniały organizację pracy samej Spółdzielni. Ponadto 

należy realizować prace dostosowujące funkcjonowanie Spółdzielni do zmieniających się unormowań 

prawnych, w tym głównie do zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.  

 I tak do najważniejszych zagadnień, tym samym kierunków funkcjonowania i działalności 

Spółdzielni należy przyjąć: 

1) na żądanie członków, zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych dokonywać 

przekształceń własnościowych zasobów mieszkaniowych, 

2) dostosowywać treść statutu do uchwalanych zmian do ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, a także dostosowywać unormowania wewnętrzne o charakterze 

regulaminowym do stanu prawnego obowiązującego Spółdzielnię, 

3) kontynuować prace związane z prowadzeniem termomodernizacji (pełnej lub częściowej) 

budynków będących w zasobach naszej Spółdzielni, 

4) realizować wieloletnie programy działań Spółdzielni w zakresie gospodarki remontowej i 

modernizacyjnej, 



 
 

5) roczne plany remontów opracowywać w oparciu o przygotowane wieloletnie programy oraz 

faktyczne potrzeby i możliwości finansowe, a także uwzględniając długi obciążające każdy 

lokal na danej nieruchomości, 

6) usprawniać metody pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych Spółdzielni, 

poprzez szkolenie pracowników, wyposażenie w niezbędny sprzęt i urządzenia oraz 

programy komputerowe itp., 

7) kontynuować prace związane z zarządzaniem nieruchomościami, w tym również z 

pozyskiwaniem do współpracy i administrowania wspólnot mieszkaniowych, 

8) prowadzić racjonalną politykę kadrową w zależności od potrzeb i możliwości Spółdzielni, 

9) utrzymywać skuteczność w zakresie windykacji należności, 

10) prowadzić współpracę z Urzędem Miasta Wałbrzycha i innymi instytucjami celem realizacji 

zadań inwestycyjnych i pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych w ramach 

programów dedykowanych spółdzielniom mieszkaniowym. 

 

9.   PODSUMOWANIE 

 Odnosząc się w sposób całościowy do informacji zawartych w sprawozdaniu Zarządu z 

działalności w 2020 roku, stwierdzić należy, że podejmowane czynności okazały się efektywne, dzięki 

czemu Spółdzielnia osiągnęła dobre wyniki ekonomiczne przy realizacji planów gospodarczych, pomimo 

występowania bardzo niesprzyjających okoliczności związanych z zagrożeniem epidemiologicznym w 

związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2. 

 W 2020 roku wykonano zdecydowaną większość zaplanowanych prac remontowych, tym samym 

eliminując sytuacje awaryjne oraz utrzymując nasze zasoby w dobrym stanie technicznym. Wydatki na 

remonty były mniejsze w stosunku do roku 2019 o kwotę 86.834,38 i zamknęły się łącznie kwotą 

744.234,18  złotych. Wszystkie przyjęte w planie remontów na rok 2020 prace zostały wykonane, poza 

pracami na ulicy Jana Długosza 8-9-10 o czym wspomniano w punkcie 1 niniejszego sprawozdania. 

 Należy podkreślić, że utrzymywanie zasobów mieszkaniowych, cała sfera eksploatacji wraz z 

wykonywaniem pracy przez służby Spółdzielni opiera się głównie na dochodach pochodzących ze 

sprzedaży usług swoim mieszkańcom, dlatego tak bardzo ważnym elementem jest bieżące regulowanie 

przez nich opłat eksploatacyjnych i zobowiązań. 

 W wyniku podejmowania ciągłych i zdecydowanych działań windykacyjnych ze strony Rady 

Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, poziom zadłużenia z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe na 

koniec 2020 roku wyniósł 345.572,93 złotych. Jednak w dalszym ciągu jest on zdecydowanie za wysoki, 

co zmusza Spółdzielnię do podejmowania dalszych radykalnych działań w tym zakresie.  

Niestety okres pandemii spowodował wydłużenie i tak już długich terminów sądowych oraz 

przyczynił się do wstrzymywania i zawieszania procesów windykacyjnych i egzekucyjnych. Obecna 

sytuacja powoduje, że w sądach pojawiają się zatory oraz paraliż postępowań (w tym w zakresie 

doręczania dłużnikom korespondencji), co dodatkowo potęguje negatywne następstwa ustawodawcze 

wskazujące na prymat dłużnika w stosunku do wierzyciela. Zachodzące w polskim ustawodawstwie 

zmiany, mają dla Spółdzielni wyłącznie negatywny charakter. Pomimo tak bardzo niesprzyjającego 

otoczenia prawnego, Spółdzielnia w swoich działaniach nakazowo – sądowych musi być zarówno 

stanowcza jak i konsekwentna, kierując się mottem, że dług niespłacony nie oznacza długu utraconego. 

Biorąc pod uwagę możliwość pojawienia się strat w działalności Spółdzielni, aby zapewnić sobie 

możliwość ich pokrywania, Zarząd Spółdzielni będzie dążył do budowania funduszu zasobowego. Środki 

finansowe zgromadzone na tym funduszu pozwolą na pokrywanie ewentualnych strat, powstałych z 

wyniku np. umarzania procesów windykacyjnych w stosunku do dłużników, których wierzycielem 

pozostaje Spółdzielnia. 



 
 
 Reasumując należy stwierdzić, że aby zapewnić stabilność w funkcjonowaniu Spółdzielni, należy 

konsekwentnie realizować takie tematy i przedsięwzięcia, które przyczyniają się do jej rozwoju oraz 

utrzymania korzystnych relacji ekonomiczno – finansowych. 
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