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Sprawozdanie Zarzqdu za rok sprawozdawczy 2017.
W roku sprawozdawczym 2017 skład Zarządu Naszej Spółdzielni nie ulegl

zmtanie › pracowal w iakim samym skladzie ja w poprzednich latach iak:
Funkcję Prezesa Zarządu pelnlt- mgr Pawel Dec
Zany Prezesa/Gi. Księgowego . mgr Anna Dziadyk.
i

a spolecznymi utonkami Zarządu byli mgr inz. Krzysztof .ięsko oraz

Jan Chomicz.
IZauudnie s organizac'a Sgółdzi
i

ni

W okrese sprawozdawczym tj.1.01.2017r. do 31.12.2017]. zatrudnienie w naszej
Spóldzielni wynosila 22 osobyi utrzymywała się na tym samym poziomie co w roku

popnedrlim
W dziale administracyjno-technicznym pracuje 13 osób, a w szeroko lozumianym
dziale onsiugi lukainrskiej dalszych 5 osób, jedna osoba jest zatrudnione w klubie
|| Struktura własnościowa Sgótdllelni

w naszej

Spóidzlelni znajduje się 2 307 mieszkań zajmujących 137 792ml
957 ma status wyodrębnionej wlasnosci

1

248 ma status mieszkań Masnościowych spółdzielczych
55 ma status mieszkań lokatorskich
3 jest w najmie
14 inne

W sirukiurze Spóldzielni znajduje się 62 lokale uzyikowe

faunie

z lokalami typu

spoldzielczogo. Na koniec roku z z nich nie były zagospodarowane.
III

Snuan'a ńnansowa Sm zielnl

Sytuacja ńnansuwa spółdzielni jest dobra stabilna. Zarzad nie dostrzega przeszkód,
które mogtyby zagrozić kontynuowaniu dziatalnosci.
i

Dziatalnos'o gospodarcza naszej Spóldzielni

I

jej wyniki charakteryzują wezlcwe

wielkości
. wskażnik plynnosor || (szybkiej)
. rentowność netto sprzedazy

—

—

2,17

1.52

. naliczone sptaty zobowiąmń e 45,54 (poprawa o 12 dni w stosunku do roku 2015)
Zysk w roku sprawozdawczym wyniosi 247 142,00zi netto Zarząd Rada Nadzorcza
i

Spoldzielni rekomendują Walnemu Zgromadzeniu Czlonkow przeznaczenie tej kwoty

na Fundusz Remnntnwy Spółdzielni.
Wynik finansowy obejmuje
-

dodatni wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi

-

dodatki wynik z dziatalnosci gospodarczej

31 3754311

215 767,37zt

Zobowiązania Spóldzielni na koniec roku sprawozdawczego wraz z rozliczeniami
międzyokresowymi wyniosły 6 011 216.76z1na powyższe skiadaty SIę.
-

kredyty bankowe mieszkaniowe

-

kredyty bankowe zwiazane z tennornodernizecje

-

zwykle zobowiązania krótkoterminowe

-

rozliczenia międzyokresowe

1

111 999, 69
992 432,92

2

CMD

242,05

752 094,18

Nalezności dlugotonnlnorwe Spoldzielni wynosiły

1

111 999.59

i

odpowiadaiy w tym

samym zakreste zobowiązaniom lokatorów. zaś należności krótkoterminowe były
prawie o 100 000zt nizsze niz w roku 2016 wynosity 373 403.06zi z czego wszystkie
i

byty w okresie wymagalności ponizej

1

roku

z

tytutu niezaotaconycti czynszow

naleznosci wynosity 270 201 ,91zt
W lutym br. kredyw z lylułu termomodemizacjl zostały opłacone przez naszą

Spoldzielnie w wysokości

1370

710,07zt.

Prezentowane Panstwu izlonkom spotdzlelnl sprawozdanie nnansowe zostalo
zbadane przez piegtego rewidenta reprezentującego oiuro ekspertow FlSKAR, Biuro
do badania przez Radę Nadzorcza w drodze przetargu
polegającego na porownaniu ofert Opinia bieglego rewidenta nie pozostawia
wątpliwości, ze prezentowane w sprawozdaniu dane są w pieni rzetelne.
zostalo wylonione

IV

Fundusz

remontu—wy

Stan funduszu

remontrwrego na początek
2 720 051.05zta na koniec roku 1 100 7458020.

roku

sprawozdawczegn

wynosi

Osobne] ewidencji podlega fundusz remoniuwy przeznaczony na Iermomodemizscję
Sian tegn iunduszu na początek roku wynosii -5 113 208.80 a na koniec mku
powiekszyt sie do kwoty -5 214 119.03

z sumarycznego zestawienia

wynika. ze caiosc funduszu zamyka się kwota

„ujemną" w wysokości 4 113 372.23.

Niekorzystny wynik jest wielkością nczeklwaną
flriansowei W tej dziedzinie

Ławry koszt ocieplenia wszystkich

i

wynika przyjęta, strategii

iokaii mieszkaniowych od momentu

rozpoczęcia wynosit niebagatelne kwotę 30 oaz 916,41zi. Frooes ten zgodnie
prezentvwanyml Panstwu zaiozeniami wynosit 13 lat

:

pizez Zarzad Spotdzieini system iinasdwania z
wykorzystaniem kredytów iermomodemiucylnych, pozwolił pozyskać premię. która
stanowiła 16% włości nakładów stanowi kwntę 4 825 094,25
Zaproponowany

i

Termomodemizecia oyio poddane 132 918.27m2 powierzchni mieszkaniowej naszej
Spółdzielni. Do końca roku sprawozdawczego całkowicie uregulowano spoaię prawe
29% zasobow, a na koniec roku bieżącego będzie to ponad 52%
Ten sam wskaznik w przeliczeniu na trudynki to 24 budynki ze sptata do końca 2017

i

39 budynków ze sptata do końca 2010 roku
Ociepleniem nbjęm 100% zasobow naszej Spółdzielni. Prooes ten poza
efektami terminznymi spowodował catkowiią zmiane estetyczna naszych budynkow |
oaiego Osiedla. Termomodemizacia ooiączone z regulacją insiaiaeji c.u. (dobor
nastaw zawurów termostatycznych pmygrzejnikowych, iegulaqa podpionowa)
pozwoiria na osiągnięcie bardzo dużej obniżki kosztów ogrzewania. Średnia oena
ogrzania 1mz powierzchni mieszkania za ubiegłoroczny sezon grzewczy wynosiła
2,13zi/m2

.

Jest to wynik bardzo dobry powmien satyshkcjonowac, poza Zarządem
i

SpóldzieInL również naszych mieszkańców.

w roku 2017 pian remontów zasobów nasze]

Spoidzieini, zatwierdzony zustat przez

Radę Nadzorcza a przestawiony Państwu na poprzednim Walnym ngmadzenlu.
3

Obejmowat 15 dużych pozycji remontowych, 5 w zakresie robot. konserwacyjnych
oraz zadania z zakresu tennomodemrzacjr. Plan ten (jak również plan na rok
i

bieżący) upublicznionyjeel poprzez wywieszenie w gablotach naszej Spótdzlelni jak
uslronle4
na stronie internetowej
Wydatki funduszu planmne byty na

w

i

mpj

kwotę 4 605 757zt. Ich realizacja kosztowata 3 239 337358. Spadek kwoty byl
wynikiem stosowanego u nas systemu przetargów

Oprocz srodkow wydawanych bezpośrednio z funduszu naszej Spółdzielni
udalo się zaangażować pieniadze pochodzące od jednostek samurzadu
terytorialnego tj. Gminy Lubin oraz Powiatu Lubińsklego Na ponad 900 tysięcy
środków wydalkowanych przez gminę około 500 tysięcy zostalo zainwestowane na
naszym Osiedlu
Zbudowano zatoki parkingowe wzdłuż ulicy Tuwtma oraz Namida. 90%
chodników osiedlowych zostalo przebudowane ma nawierzchnie Z nowej kostki
i

brukowej
Przy znacznym współudziale naszej Spóldzielni w roku biezacym powstanie

znacząca liczba nowych miejsc parkingowych. Powstaną one przy ulicy Kamiennej
49 do

wzdluz ulicy Tuwima (numery nieparzyste oraz Konopnickiej od 48 do 58,
Miedzianej od 14 do 15. Fredry — w okolicach górki), oraz wzdluz ulicy Polnej na
placu kelo kosciola. w ten sposób mieszkancy uzyskają ponad 100 nowych miejsc
57„

i

parkingowych
Skierowanie strumienia tych inwestycji na teren naszego Osiedla w latach 201772013
jest zasluga m in ladnych. ktorzy reprezentują naszą Spoldzielnie.
W roku sprawozdawczym 2017 rozpoczęto w naszych zasobach nową bardzo

duza inwestycję polegającą na remoncie instalacji wody zimnej
kanalizacji sanitarnej Polega ona na wymianie poziomów

i

i

cieplej oraz

plonów wody cieptej

r

ZJmnEj. wymianie pionów kanalizacji sanitarnej. a także zaworow odcinających wodę

cieptą Remont obejmuje równiez montaz unądzeń uzdatniającycn wodę
użyńmwą stanowiących zapezpieuenre przed kamieniem kotlowymz Oprócz tego.
zimna

I

i

instalacja jest wyposażane w filtry mechaniczne ze stali szlachetnej.
W roku 2017 remonty wykonano w 10 klatkach W latach następnych planuje
się średniorocznie remontować 20 klatek, a ukończenie całości tego procesu
przewidujemy na rok 2025 lub 2029

Coroczny szacowany wydatek na ten cel to kwota pomiędzy 700 tys a

1

mln. zt

netto.

w zasobach naszej

Spóldzielni przestrzenie międzyblokowe zostaty wyposażone w

bardzo estetycznych placów zabaw. Są one atestowana
sprawdzane corocznie pod względem sanitarnym. w roku oiezacym zostal
16 lunkcjonalnych

i

l

spoizadzony projekt na plac zabaw w rejonie ulic Asnyka Kamiennej,
i

W związku z zakończeniem najwrekszego procesu inwestycyjnego jakim bylo

ocieplenie budynków. zostaje zwiększona liczba klatek schodowych poddawanych
gruntownym remantom. w roku sprawozdawczym 2017 wyremontowano 13 klatek, a
w roku oiezacym będzie ich 15.

Corocznie przeprowadzana jesi koniroia instalacji elektrycznej. gazowej
wentylacyjnej. a także elementow budynków narażonych na szkodliwe
I

oddziaływanie, Między innymi dzięki tym działaniom udalo się uniknąć zdarzen
nadzwyczajnym związanych z zagrozeniem zdrowra lub zycia naszych lokatorów.
Z duża satyslakcj'ą na|eży stwrerdzic znaczący spadek czynów wandalskich
na naszym Osiedlu.
V Inna działalność

w ramach

Spóldzielni „Ustronie

IV"

istnieje

i

funkcjonuje jedyny

i

ostatni Klub

spółdzielczy w Lubinie. Jego dzialalność spotyka sie z bardzo sympatycznymi
reakcjami mieszkancow w klubie znajduje się mlnl pmedsńwle , sekcja nauki
języków obcych

|

gry w szachy. Cyklicznie organizowane

są

wycieczki (krajowe

i

zagranicznej, wyjscia na koncert, seanse nimowe teatralne. Corocznie klub
organizuje w imieniu mieszkańców naszej Spótdzielni ołtarz na święto Bozego Cialo,
i

konkursy na najładniejszy balkon itp„
Wario zauwazyc. ze nasza Spoldzielnia jako jedyna w mieście jest w sposób bardzo
efektowny dekorowana iluminacjami Bozonarodzeniowymi i Noworocznymi.
Zdaniem Zarządu Spóldzielni Mieszkaniowej „Ustronie

sytuacja nasza jest

IV"

stabilna pozytywna Corocznie zyskuje ona na funkcjonalności estetyce Staramy
się w sposob rozsądny nadążyć za oczekiwaniami naszych mieszkanców. Wedlug
i

i

Panstwa milych oplniL z którymi się spotykamy na przestrzeni catego roku sadzimy,

ze realizujemy zadania pued nami pmawlone. Za niedociągnięcia
prosimy przyjąć przepmsiny

i

uchybienia

Zarząd SM .Ustronie lV'
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