
2aftznii". ""t ...-

Załącznik nr  1  do  Uchwały  nr   23/2022
Zarządu  SML-W  Szamotuły z dnia  07.03.2022r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Szamotułach

Sprawozdanie  z  działalności

Spółdzielni  Mieszkaniowej

Lokatorsko-Własnościowej

w Szamotułach

za  2021  rok

Szamotuły, marzec 2022 r.



Spółdzielnia         Mieszkaniowa         Lokatorsko-Własnościowa         w

Szamotułach działa w oparciu o ustawę:

>  o spółdzielniach mieszkaniowych,

>  prawo spółdzielcze,

>  o rachunkowości,

>  o podatku dochodowym od osób prawnych,

>  o podatku od towarów i usług VAT,

>  statut i regulaminy wewnętrzne Spółdzielni

oraz   inne   obowiązujące   przepisy   prawa,   które   określają   odrębność

spółdzielni      mieszkaniowych      w     stosunku      do      innych     jednostek

gospodarczych.
W 2021  roku  Zarząd  Spółdzielni  wykonywał obowiązki wynikające

ze   Statutu   Spółdzielni,   zarówno   poprzez   podejmowanie   kolegialnych

decyzji,    jak    też    czynności    wynikających    z    podziału    obowiązków

pomiędzy  poszczególnymi  członkami  Zarządu.  W  omawianym  okresie

odbyło  się  48  protokołowanych  posiedzeń  Zarządu,  na  których  podjęto

86 uchwał.

Skład  Zarządu  w  badanym  okresie  był  niezmienny  i  przedstawiał

się następująco:

>  Paweł siódmiak                                   Prezes spółdzielni,

>  Agnieszka patysiak                          Zastępca prezesa,

>  Grażyna Turek                                     Członek.

Ogólna   struktura   zatrudnienia   w   2021    roku   obejmowała   27,42

etatów.



Spółdziel n ia         M ieszkan iowa         Lokatorsko-Własnościowa         w

Szamotułach   na   dzień   31.12.2021    roku   zarządzała   w   sumie   1888

lokalami  mieszkalnymi,  to jest  o  48  lokali  więcej  niż  w  latach  ubiegłych.

Niezmienna  jest   liczba   zarządzanych   lokali   użytkowych   (28),   garaży

(311 ),  Spółdzielnia  nadal  administruje  :  pawilonem  handlowo-usługowym

przy   ul.   Łąkowej   9   w   Szamotułach,   gdzie   mieści   się   m.in.   siedziba

Spółdzielni,    4    kotłowniami    własnymi    położonymi    w    Szamotułach,

Sierakowie,  Pólku  i  Ostrorogu,  zapleczem  remontowo-konserwacyjnym

przy   ul.   Lipowej   66   w   Szamotułach,   gdzie   mieści   się   Admjnistracja

Spółdzielni   oraz   46   miejscami    parkingowymi    przy   ul.    Kolarskiej   w

Szamotułach.

Na    dzień    31.12.2021r.    w    rejestrze    członkowskim    Spółdzielni

wpisanych  było  2.094  członków.  W  porównaniu  z  rokiem  poprzednim  o

55 członków więcej.

W    2021    roku    przeprowadzone    zostały   w   zasobach    naszej

Spółdzielni 53 transakcje dotyczące nabycia mieszkań i garaży w wyniku

których:

a) Zarząd przyjął w poczet członków 142 osoby,

b)  31  osób nie przystąpiło w poczet członków.

W roku sprawozdawczym skreślono z rejestru  członków 87 osoby,

w tym w związku ze : zgonem 24, wystąpieniem 63.

W omawianym  okresie  podpisano 63 akty notarialne  przeniesienia

własności,      w     tym:      61      dla      lokali      mieszkalnych,      2      dla      lokali

niemieszkalnych -garaży.



Na   koniec  roku  sprawozdawczego,   najmniejszą  grupę  praw  do

lokali  mieszkalnych  stanowi  najem,  tj.10  lokali.  Lokale ze spółdzielczym

lokatorskim prawem stanowiły 3 °/o,  Mieszkania z ustanowionym prawem

odrębnej własności stanowiły 47 °/o.  Największą grupę praw do lokali,  bo

aż 50 °/o stanowiły spółdzielcze własnościowe prawa.

W   rejestrach   Spółdzielni   na   koniec   okresu   sprawozdawczego

odnotowano również 3 lokale bez tytułu  prawnego (nieuregulowany stan

prawny, wyroki eksmisyjne).

Zarząd   Spółdzielni   prowadził   gospodarkę   w   ramach   przyjętych

uchwałami     Rady    Nadzorczej     planów    gospodarczych     na    2021r.:

finansowego i  remontowego.  Prowadził działalność w interesie członków

oraz pozostałych osób posiadających prawa do lokali, poprzez:

>      zawieranie    umów    z    przedsiębiorcami    komunalnymi    na    zakup

mediów i obsługę Spółdzielni,

>      utrzymanie      we      właściwym      stanie      technicznym      zasobów

mieszkaniowych,  tj.  dokonywanie  modernizacji,  remontów i  bieżącej

konserwacji,

>      sprawowanie    kontroli     nad     prawidłowym    działaniem     urządzeń

grzewczych i pomiarowych,

>      świadczenie  usług  nadzoru  w  zapewnieniu  dostaw:  wody,  energii

cieplnej,  energii elektrycznej,  gazu  itp. oraz rozliczenia kosztów tych

usług,

>      dbałość o utrzymanie odpowiedniej estetyki i czystości zasobów.



Dla    zachowania    płynności    finansowej    Spółdzielni,    Zarząd    na

bieżąco sprawował kontrolę  nad  sytuacją ekonomiczno-finansową  i  dbał

o jej stabilność.

Kalkulacja  stawek  opłat dokonywana  była  w oparciu  o  planowane

i      prognozowane      koszty     z      uwzględnieniem     wskaźnika      inflacji,

zapowiadanych   zmian   cen   energii   cieplnej,   elektrycznej,   gazu,   wody

i  odprowadzania  ścieków,  a  także  rocznych  stawek  opłat  podatku  od

nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntów oraz inne koszty.

W     całości     kosztów     związanych     z     gospodarką     zasobami

mieszkalnymi   niezmiennie   wysoki   udział   stanowią   koszty   njezależne

od Spółdzielni.

Suma   kosztów   gospodarki   ]okalamj   mieszkalnymi   za   2021    rok

wyniosła  11.652.443,16 zł.

Największą  pozycję  kosztów gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi

a zatem  i we wnoszonych opłatach,  stanowi dostawa energii cieplnej dla

celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody, a z opłat eksploatacyjnych:

remonty   oraz   bieżące   naprawy   i   konserwacje,   woda   i   kanalizacja

wraz z opłatami z tytułu odpadów komunalnych.

Udział  kosztów  centralnego  ogrzewania    i  centralnej  ciepłej  wody

w   całkowitych   kosztach   działalności   Spółdzielni   wyniósł   ok.   30,3   °/o

a  eksploatacji  z  energią  elektryczną,  wodą  i  kanalizacją,  gospodarką

odpadami komunalnymi oraz naprawami i remontami ok. 69,7 °/o.

Wszystkie  koszty działalności  Spółdzielni zostały pokryte w całości

z   opłat  za   lokale   mieszkalne,   opłat  za   wynajem   lokali   użytkowych,

odsetek   od   operacji   finansowych   a   także   odsetek   za   nieterminowe

płatności-



W    ramach    realizacji    planów    remontowych    przyjętych    przez

właściwe  statutowo  organy  Spółdzielni,   prowadzona   była  gospodarka

remontowa    w    oparciu    o    nakreślone    kierunki    i    przyjęte    założenia

finansowe.

Plany zatwierdzane  były  uchwałami  Rady  Nadzorczej  Spółdzielni.

Dobór    wykonawców    do    realizacji    robót    prowadzony    był    zgodnie

z    zasadami    wyboru    wykonawców    obowiązującymi    w    Spółdzielni,

w wyniku postępowań przetargowych.

Remonty zasobów  mieszkaniowych  finansowane  były ze  środków

funduszu remontowego.

Przyjęte  w  Spółdzielni   kierunki  prac  remontowych   mają  na  celu

utrzymanie   na   odpowiednim   poziomie   stanu   technicznego   zasobów,

poprawy warunków zamieszkiwania członków Spółdzielni oraz obniżanie

kosztów eksploatacji w kolejnych latach.

Od wielu  lat Spółdzielnia corocznie zwiększa  nakłady na  remonty i

przeznacza   na   prace   remontowe   znaczne   środki   finansowe,   dbając

o    właściwy    stan    techniczny    budynków.    W    pracach    remontowych

szczególny  nacisk  kładziony jest  na  prace  mające  na  celu  osiągnięcie

wyższej   efektywności   energetycznej   budynków,   która   obok   popra\łvy

stanu technicznego obniża koszty zużycia ciepła.

Niestety   niedostateczna    ilość   środków   własnych    na   funduszu

remontowym  oraz  coraz  wyższe  koszty  robót,  nie  pozwalają  na  pełną

realizację wszystkich potrzeb. Zaznaczamy przy tym, że w roku ubiegłym

wykonaliśmy prawie wszystkie zaplanowane roboty remontowe.

Nakłady  finansowe  poniesione  w  2021   roku  na  roboty  związane

z  technicznym  utrzymaniem  zasobów wyniosły  ogółem  1.362.601,01  zł,



a  planowano  na  kwotę  1.733.300,00  zł,  co  daje  91,19  °/o  wykonanego

planu.

Roboty    związane    z    technicznym    utrzymaniem    sfinansowane

zostały  w  całości  z  opłat  za  mieszkania  oraz  lokale  użytkowe  a  także

z dodatkowych przychodów Spółdzielni.

W   zakresie   prac   remontowych   w   2021    roku   główny   wysiłek

skierowany był na  następujących  pracach:  instalacji c.o.,  c.w.,  wod-kan.,

instalacji   elektrycznych,   malarskich,   elewacyjnych,   remont   balkonów,

podestów   schodowych,   wymianę   domofonów,   wymianę   okien   klatek

schodowych  i  piwnic,  wymianę  drzwi  wejściowych,  utwardzenie terenów

oraz  bieżące naprawy i remonty budynków według potrzeb.

Zaległości w uiszczaniu  opłat za  lokale  mieszkalne  na  koniec  roku

wyniosły kwotę  322.185,66 zł i  zwiększyły się w stosunku  do  roku  2020

o 18.669,66 zł. Zwiększyła się liczba osób zalegających z opłatami z 309

w  2020  roku  na  366  w  roku  2021.       Zaległości  w  opłatach  za  lokale

mieszkalne  narastająco w  ujęciu  procentowym  na  koniec  ub.r.  wyniosły

2,68   °/o   rocznych   obciążeń   z   tytułu   opłat.   W   porównaniu   z   rokiem

poprzednim jest wyższe o O,o6 pkt o/o.

Z  kolei  zaległości  w opłatach  za wynajmowane  lokale  użytkowe w

2021r.    wyniosło   łącznie   22.745,04   zł.    Spowodowane   one   zostały

płatnościami   w   następnym    miesiącu    za    miesiąc   poprzedni,    tj.    za

grudzień w styczniu.

Zaległości z tytułu opłat za najem garaży wyniosły 2.324,40 zł, a za

miejsca postojowe 163,62 zł,



Egzekucja  należności  w  2021   roku  dokonywana  była  za  pomocą

wysyłanych wezwań o zapłatę,  składanych w Sądzie pozwów o zapłatę,

kierowanych do komornika nakazów zapłaty, łącznie w 526 sprawach.

Należy  podkreślić,  że     osobom  zadłużonym  będącym  w  trudnej

sytuacji finansowej, Zarząd umożliwia spłatę zaległości w ratach.

RÓwnie  konsekwentnie windykowane są  należności z  postępowań

kierowanych do sądów w latach poprzednich.

Na  każdym  etapie  informowania  o  stanie  konta  opłat  pracownicy

Spółdzielni    przypominają    o    możliwości    ubiegania    się    o    dodatek

mieszkaniowy  przyznawany  przez  właściwe  urzędy  osobom  mającym

niski  dochód.  W  2021   roku  na  konto  Spółdzielni  wpłynęło  z  tego  tytułu

240.433,59 zł.

W  Urzędzie   Miasta   i   Gminy  Szamotuły  znajduje  się   1   wniosek

w    sprawie  o  wykonanie  eksmisji,  gdzie  Urząd  powinien  zabezpieczyć

lokal socjalny.

Wobec zwłoki Urzędu w celu zapewnienia lokalu socjalnego w roku

2021      Spółdzielnia      kontynuowała      postępowanie      w      1      sprawie

o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Tytułem   odszkodowania   Urząd   przekazał   za   2021r.   na   konto

Spółdzielni łącznie kwotę 5.723,56 zł.

Należy  podkreślić,  Że  zadłużenia  z  tytułu  opłat  za  lokale  nie  są

składnikiem  kalkulacyjnym  opłat.  Problem  zadłużeń  dotyczy  wyłącznie

relacji spółdzielnia - dłużnik i nie obciąża w żaden sposób mieszkańców

regularnie wnoszących opłaty.

W     2021      roku     Spółdzielnia     była     poddana     dwóm     kontrom

zewnętrznym.



Jedna  przeprowadzona  w  dniu  10.11.2021r.  przez  Bank  BP  SA  5

0ddział   w    Poznaniu,    dotyczyła    prawidłowości    prowadzenia    przez

Spółdzielnię     ewidencji     analitycznej     zadłużeń     z     tytułu     kredytów

mieszkaniowych.       Podczas       kontroli       nie      stwierdzono      Żadnych

nieprawidłowości.

Druga     kontrola    -    lustracja    Związku     Rewizyjnego    Spółdzielni

Mieszkaniowych  RP  w  Warszawie  rozpoczęła  się    dnia  06.12.2021r.  i

dotyczy  działalności  inwestycyjnej  Spółdzielni  za  okres  od  O1.01.2020r.

do  31.12.2021r.  Trwać  będzie  do  dnia  28.02.2022r.   List  polustracyjny,

czyli   ocena   kontroli,   zostanie   przedstawiony   na   najbliższym   Walnym

Zgromadzeniu Członków.

Sumy bilansowe na 31.12.2021 r. wynoszą:

Wartość środków trwałych  brutto

Wartość umorzenia środków trwałych

Rzeczowe aktywa trwałe

Fundusze własne SDółdzielni  :

Fundusze własne tworzą n/w pozycje pasywów bilansu:

1.  Fundusz podstawowy:

z tego:
-fundusz wkładów mieszkaniowych

-fundusz wkładów budowlanych

2.   Fundusz zasobowy

3.  Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych

4. Zysk netto

16.553.949,74

28.213.550,77

16.236.325,83

11.977.224,94

12.683.286,44

7.592.319,92

900.198,73

6.692.121,19

3.037.416,98

2.032.943,85

20.605,69
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Fundusz remonto\/w

Zobowiazania z tvtułu kredvtów:

z tego:

-kredyt „starego porifela" z odsetkami

-kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

873.746,02

406.266,09

150.641,79

255.624,30

Spółdzielnia     w     roku     sprawozdawczym,      pomimo     dalszych

ograniczeń  covidowych,    prowadziła  działalność społeczną,  oświatową  i

kulturalną.

Działała  w  oparciu  o  ustalone  szczegółowe  wytyczne  dotyczące

funkcjonowania świetlicy Spółdzielni w dobie epidemii koronawirusa.

Organizację konkursów,  imprez,  zajęć w dużej  części zawieszono.

Natomiast stałe konkursy plastyczne, np. dla dzieci ze Szkoły Specjalnej

w  Szamotułach  odbywały  się  korespondencyjnie.  lnauguracja  konkursu

„Na  najładniejszy balkon  i otoczenie"   również zmieniła swoją formę.  Nie

było  uroczystego  wręczania  dyplomów  i  nagród  w  świetlicy  Spółdzielni.

Osoby   wyróżnione   w   konkursie   nagrody   mogły   odbierać  jedynie   w

sekretariacie Spółdzielni.

Dużym  zainteresowaniem   cieszył  się   konkurs   „Na   najładniejszy

karmnik    dla    ptaków''.    Liczba    zgłoszeń    ok.    70    przerosła    nasze

oczekiwania.

W trakcie wakacji tylko ograniczona liczba dzieci mogła korzystać z

zajęć.    Stosowane    były    procedury    zapobiegające    i    ograniczające

rozprzestrzeniania   się   wirusa.   Badana   była   temperatura   ciała   osób

przebywających    w    świetlicy.    Dzieci    miały    maseczki,    pracowały   w

stosownej   odległości   od   siebie.   Przed   wejściem   do   budynku   rodzic
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każdego dziecka musiał wypełnić specjalny kwestionariusz oceny ryzyka

epidemiologicznego.

Zajęcia odbywały się bez żadnych zakłóceń.

Kluby  Seniora  i  Diabetyka  w  roku  sprawozdawczym  praktycznie

zawiesiły swoją działalność.

Spółdzielnia      w      roku      sprawozdawczym,      pomimo      licznych

ograniczeń      nałożonych      stosowymi      ustawami      o      szczególnych

rozwiązaniach    związanych    z    zapobieganiem,     przeciwdziałaniem    i

zwalczaniem COVID-19 (. . .), funkcjonowała w sposób prawidłowy.  Mimo

njewielkich    utrudnień    i    niedogodności   wszyscy   nasi   interesanci   byli

obsługiwani na bieżąco.  Biura Spółdzielni były otwarte.

W 2021r.  Zarząd  Spółdzielni  prawie w całości  zrealizował zadania

wynikające z zatwierdzonych  przez  Radę  Nadzorczą  planów  rzeczowo-

finansowych i wymogów statutowych.

Spółdzielnia  za  2021  rok  uzyskała  wyniki  finansowe  gwarantujące

bezpieczną   kontynuację   działalności.   Wskaźniki   płynności   finansowej

wskazują na dobrą sytuację finansową i płatniczą Spółdzielni.

W     roku     sprawozdawczym     kontynuowaliśmy     budowę     trzech

budynków      mieszkalnych      wielorodzinnych      wraz     z      infrastrukturą

zlokalizowanych    w   Szamotułach    przy   ul.    J.J.    Śniadeckich    5    oraz

H.  Święcickiego  2  i  4.  Oddanie  nowopowstałych  lokali  mieszkalnych  do

użytkowania  przez  członków,  którzy wnieśli  całkowity  wkład  budowlany

nastąpiło:

/   w maju 2021r.   lokale położone przy ul. J.J.Śniadeckich 5,
/   na     przełomie     lipca     i     sierpnia     2021.     lokale     położone     przy

ul.   H.Święcickiego 2,
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/   w listopadzie 2021 r. lokale położone przy ul.  H.Swięcickiego 4.

Zarząd   pragnie   podziękować  wszystkim,   którzy  przyczynili   się  do

realizacji przedstawionych zadań.

Dziękujemy  za  dotychczasową  współpracę  Radom  Powiatowym,

Radom    Gminnym,    Zarządom    Powiatowym,    Starostom,    Wójtowi    i

Burmistrzom  na  terenie  całego  naszego  działania,  a  także  wszystkim

instytucjom   współpracującym   i   Zarządom   Klubów   działających   przy

Spółdzielni.

Szczególne   podziękowania   składamy   pracownikom   Spółdzielni,

którzy  w  tym  trudnym  okresie  pandemii  stanęli  na  wysokości  zadania

oraz wszystkim mieszkańcom, którzy na co dzień dbają o nasze wspólne

spółdzielcze dobro.

ZARZĄD

RZĄDU

_--.±-F5E

Szamotuły, 2021 -03-01


