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Szanowni Mieszkańcy
W niniejszym biuletynie przekazujemy Państwu istotne informacje z działalności Spółdzielni w 2016 roku oraz zamierzenia
na rok 2017.

INFORMACJA RADY NADZORCZEJ SM im. W.Z. NAŁKOWSKICH z DZIAŁALNOŚCI w 2016 roku
W 2016 r. Rada Nadzorcza rozpoczęła działania w jedenastoosobowym składzie, obecnie liczy dziesięciu członków (15.09.2016 r.
rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Piotr Popiel). Swoje funkcje nadzorczo - kontrolne Rada Nadzorcza
realizowała zarówno w toku plenarnych posiedzeń, na spotkaniach komisji stałych, w trakcie posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej,
w kontaktach członków Rady Nadzorczej z Zarządem Spółdzielni, a także na dyżurach z mieszkańcami. W 2016 roku Rada Nadzorcza odbyła
łącznie 13 posiedzeń plenarnych, na których, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, podjęła 31 uchwał. Część z nich dotyczyła zagadnień
obejmujących realizację zadań gospodarczych i organizacyjnych Spółdzielni, w tym: korektę planu remontów na rok 2016, zatwierdzenie
planu rzeczowo-wartościowego remontów na 2017 r. i planu rzeczowo-finansowego na 2016 r. We wszystkich posiedzeniach Rady
uczestniczyli członkowie Zarządu Spółdzielni oraz radca prawny.
Komisje stałe Rady Nadzorczej (Rewizyjna, Inwestycyjna i Mieszkaniowa) odbyły dodatkowo szereg spotkań, których celem była analiza
i wydanie opinii dla Rady Nadzorczej w zakresie istotnych zagadnień dot. działalności i funkcjonowania Spółdzielni. Były to m.in.:
1) Analiza gospodarki funduszem bezosobowym płac za 2015 r. oraz funduszu płac w latach 2013 – 2016 r.;
2) Analiza dokumentacji przetargowej i wykonania dot. placów zabaw, urządzeń typu fitness oraz wymiany podzielników ciepła;
3) Analiza dokumentacji i umów dotyczących usług kominiarskich;
4) Analiza rozliczenia zużycia wody i c.o. oraz propozycje zmian regulaminu rozliczania kosztów c.o.;
5) Analiza realizacji Planu Remontów na 2016 r., proponowanych niezbędnych prac budowlanych i inwestycji do realizacji w 2017 r.;
6) Analiza Planu Rzeczowo-Finansowego na 2017 r.;
7) Analiza wzajemnych relacji i aspektów prawnych pomiędzy Spółdzielnią, a wspólnotami;
8) Analiza zadłużeń za 2016 r., rozpatrzenie wniosków mieszkańców w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowych, sprawy
wykluczeń z członkostwa Spółdzielni;
Owocem tych spotkań było 20 protokołów zawierających wnioski i zalecenia dla Zarządu Spółdzielni. Ponadto przeprowadzono kilkakrotnie
wizję lokalną budynków i infrastruktury na terenie Spółdzielni celem stwierdzenia stanu technicznego, potrzeb remontowych oraz oceny
jakości wykonania dotychczasowych prac.
Efektem powyższych prac było podjęcie uchwał dot. : 1) obniżenia stawek Funduszu Remontowego; 2) zatwierdzenia zmian w Regulaminie
Rozliczania Kosztów C.O.; 3) zatwierdzenia wykonania i zasad funkcjonowania parkingu w rejonie ulicy Samsonowicza 33-41;
4) zatwierdzenia wykonania pochylni dla wózków dziecięcych i inwalidzkich w rejonie szkoły w stronę Samsonowicza 25 oraz pochylni dla
osób niepełnosprawnych przy bud. Samsonowicza 59; 5) wyrażenia zgody na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego; 6) wykluczeń z grona członków Spółdzielni.
Pomimo zadawalającej oceny Rada Nadzorcza dostrzega jednak wciąż wiele problemów związanych z bieżącą działalnością Spółdzielni,
między innymi niepokoi utrzymujące się nadal wysokie zadłużenie czynszowe na poziomie 15%.
W ocenie Rady Nadzorczej działalność Spółdzielni w 2016 roku na płaszczyźnie gospodarczo-finansowej przebiegała prawidłowo. Ocenę
tę potwierdziły wyniki badania sprawozdania finansowego za 2016 rok dokonane przez Biegłego Rewidenta.
Rada Nadzorcza składa podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy wnoszą uwagi i spostrzeżenia dot. działalności Spółdzielni oraz
angażują się w poprawę jej funkcjonowania.

Rada Nadzorcza zaprasza na dyżur w dniu 08.05.2017 r. od godz. 16.00 - 17.00.
Proponujemy Państwu przed Walnym Zgromadzeniem spotkanie z Członkami Rady Nadzorczej,
mające na celu udzielenie dodatkowych informacji osobom zainteresowanym.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI w 2016 roku
W zarządzaniu gospodarką mieszkaniową Zarząd Spółdzielni kładzie nacisk na podnoszenie standardu posiadanych zasobów w celu
utrzymania i polepszenia ich stanu technicznego i funkcjonalnego zapewniając ich trwałość i użyteczność na długie lata. W celu wspólnego
rozwiązywania problemów mieszkańców Zarząd Spółdzielni współpracuje z Radą Nadzorczą, samorządami domowymi, władzami Urzędu
Miasta Lublin i Radą Miasta, Radą Dzielnicy Wrotków, MOPR, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, Polskim Towarzystwem Mieszkaniowym,
dyrekcjami szkół i przedszkoli zlokalizowanych na terenie osiedla oraz innymi instytucjami.
W 2016 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie prowadził swoją działalność w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 21), ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1222) oraz obowiązujący Statut Spółdzielni.
Podejmowane działania były ściśle powiązane z pięcioletnim programem remontowym i inwestycyjnym na lata 2014 – 2018 przyjętym
przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni. Działalność inwestycyjna i remontowa prowadzona była przez własne służby Spółdzielni
i wykonawców zewnętrznych działających na zlecenia i pod nadzorem Spółdzielni. Działalność eksploatacyjna realizowana była przez
konserwatorów zatrudnionych w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym oraz przez gospodarzy rejonów zatrudnionych w Dziale
Administracyjno-Eksploatacyjnym. Działalność społeczno-wychowawczą na rzecz członków Spółdzielni i mieszkańców w 2016 r. prowadził
Klub Osiedlowy „Źródło” Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich przy ul. Samsonowicza 25.
Spółdzielnia w 2016 roku wzmocniła swoją kondycję finansową w stosunku do lat poprzednich, co miało i ma istotny wpływ
na zwiększenie jej stabilności gospodarczej.
W wyniku działalności Spółdzielni nastąpiła poprawa wizualizacji osiedla między innymi poprzez wykonanie remontów ciągów pieszych
i nowych miejsc parkingowych, nowe nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnację zieleni oraz dbałość o utrzymanie czystości.
Bilans Spółdzielni za rok 2016 zamknął się wynikiem pozytywnym.
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Działalność inwestycyjno - remontowa prowadzona była w ramach rzeczowo – wartościowego planu remontów na 2016 r.
zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 29/12/2015 z 07 grudnia 2015 r. oraz zatwierdzonej korekty planu remontów na
2016 r. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/04/2016 z dnia 07 kwietnia 2016 roku oraz Planu Inwestycji zatwierdzonego Uchwałami Rady
Nadzorczej nr 9 /06/2016 r. z dnia 08.06.2016 r., nr 10/08/2016 z dnia 08.08.2016 r. oraz 9/05/2015 z dnia 04.05.2015.
Prowadzenie działalności remontowej odbywało się w oparciu o przyjęty plan remontów oraz doraźne zgłoszenia awarii przez
mieszkańców, zgodne z obowiązującym "Regulaminem określającym wzajemne obowiązki Spółdzielni i mieszkańców w zakresie
napraw wewnątrz lokali oraz części wspólnych i zasad rozliczania Spółdzielni z osobami zwalniającymi lokale". Prace remontowe były
wykonywane w ramach zawartych umów z wykonawcami zewnętrznymi oraz drobne i bieżące naprawy siłami własnymi.
W ramach działalności inwestycyjnej :
1. W ramach Planu Inwestycji w 2016 roku Spółdzielnia wykonała parking na 71 miejsc postojowych na samochody osobowe
na działce nr 81/14 na wysokości budynku przy ul. Samsonowicza 37 i 41 wraz z ogrodzeniem.
2. Spółdzielnia uzyskała Decyzję nr 886/16 z dnia 03 sierpnia 2016 roku zatwierdzającą projekt budowlany i uzyskała pozwolenie
na przebudowę byłej wymiennikowni przy ul. Nałkowskich 113 zlokalizowanego na działce nr 153, na pomieszczenia gospodarczo
– warsztatowe i socjalno – biurowe spółdzielni mieszkaniowej. Do powyższej decyzji w drodze postępowania administracyjnego
wpłynęło odwołanie współwłaścicieli nieruchomości Nałkowskich 107 w Lublinie. W wyniku czego Wojewoda Lubelski uchylił
Decyzję Prezydenta Miasta Lublin nr 886/16 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji - do Urzędu
Miasta Lublin. Nawiązując do powyższego Urząd Miasta Lublin organ architektoniczno – budowlany ponownie rozpatruje sprawę
udzielenia pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji i zawiadomił o toczącym się postępowaniu Spółdzielnię pismem
AB-BP-I.6740.1.141.2016 z dnia 09.02.2017 r.
3. Zrealizowano budowę parkingu zaplanowaną w 2015 roku na 38 miejsca postojowych z zielenią towarzyszącą
na działce nr 81/19 i 81/28 położonej w rejonie budynku przy ul. Samsonowicza 39 i ul. Nałkowskich 122 w Lublinie.
4. Spółdzielnia wyraziła zgodę Gminie Lublin na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych na działce nr 81/34 przy
ciągu pieszym od ul. Samsonowicza 25 w kierunku Nałkowskich 108 oraz przewidziała partycypację w kosztach budowy
w kwocie brutto 10 000,00 zł.

Parking na 71 miejsc w rejonie Samsonowicza 41 i 37

Parking na 38 miejsc w rejonie Nałkowskich 122

Prowadzenie działalności remontowej odbywało się w oparciu o przyjęty plan remontów oraz doraźne zgłoszenia awarii przez
mieszkańców, zgodne z obowiązującym "Regulaminem określającym wzajemne obowiązki Spółdzielni i Mieszkańców w zakresie
napraw wewnątrz lokali oraz części wspólnych i zasad rozliczania Spółdzielni z osobami zwalniającymi lokale". Prace remontowe były
wykonywane w ramach zawartych umów i zleceń z Wykonawcami zewnętrznymi oraz drobne i bieżące naprawy siłami własnymi
w ramach ”Funduszu Remontowego Spółdzielni”.
Poniżej chcemy zapoznać Państwa z wykazem prac remontowych, które zostały wykonane w 2016 r. :
1. Remont instalacji gazowej,
2. Remont sieci elektrycznej na klatkach schodowych,
3. Konserwacja dźwigów,
4. Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych,
5. Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i piwnicach w budynkach mieszkalnych,
6. Remonty ciągów pieszych : od skweru do bud. Samsonowicza 15, od ul. Samsonowicza do bud. Samsonowicza 17, od bud.
Samsonowicza 19 w stronę Samsonowicza 17, w rejonie Szkoły w stronę Samsonowicza 19, w rej. Samsonowicza 35A, w rej.
Samsonowicza 53, przy ścianie szczytowej bud. Samsonowicza 59, w rej. bud. Nałkowskich 131 – Nałkowskich 121, poszerzenie
ciągu pieszego przy bud. Romera 52, remont zatok i parkingów : w rej. Nałkowskich 84, nowe dywany asfaltowe na parkingach
w rej. Samsonowicza 19,
7. Remont obiektu przy ul. Nałkowskich 113 (Projekt techniczny),
8. Remont muru oporowego przy ul. Nałkowskich 104,
9. Remont schodów i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Nałkowskich 112 (Apteka),
10. Wykonanie placów zabaw przy ul. Samsonowicza 17 i Nałkowskich 122 – Samsonowicza 39,
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11. Remont dachów Nałkowskich 111 i Samsonowicza 1,
12. Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych,
13. Remont opasek z kostki brukowej wokół budynków mieszkalnych,
14. Remont balkonów w budynku przy ul. Samsonowicza 41,
15. Bieżące naprawy realizowane przez konserwatorów.

Ciąg pieszy w rej. Samsonowicza 15

Ciąg pieszy w rej. Samsonowicza 19 do Samsonowicza 17

Nowe dywany asfaltowe na parkingach w rej. Samsonowicza 19

Ciąg pieszy w rej. Samsonowicza 35A

Ciąg pieszy od ul. Samsonowicza do Samsonowicza 17

Schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych przy ul. Nałkowskich 112
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Plac zabaw w rejonie Samsonowicza 17

Plac zabaw w rejonie Nałkowskich 122

Rabaty różane wzdłuż ciągu pieszego obok boiska szkolnego

Rabaty różane wzdłuż Poczty Polskiej i Biblioteki Publicznej
przy ul. Nałkowskich 104

Ponadto poza wymianą pionów gazowych Spółdzielnia wykonała następujące roboty remontowe instalacji sanitarnej :
 W hydrofornii przy ul. Samsonowicza 25 prace konieczne do zabezpieczenia dostawy ciepłej wody do wieżowców – Wykonawca
Inwestprojekt Dźwig Sp. z o.o.
 Wymiana wodomierzy w budynkach : Nałkowskich 107A i Nałkowskich 103 – Wykonawca Metrona Polska Sp. z o.o.

ZADANIA na rok 2017
Bieżący
1.
2.
3.
4.
5.
6.

rok stawia przed Spółdzielnią nowe wyzwania, do których należą :
Dalsza kontynuacja windykacji zadłużeń czynszowych.
Utrzymanie dyscypliny finansowej celem realizacji przyjętego planu finansowego.
Realizacja Planu Remontów na 2017 r. z uwzględnieniem przede wszystkim bezpieczeństwa i termomodernizacji .
Realizacja Planu Inwestycji na 2017 r.
Rewitalizacja zieleni na Osiedlu.
Dalsza poprawa bilansu miejsc parkingowych w stosunku do ilości pojazdów.

WINDYKACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich podejmuje wszelkie kroki zmierzające do zmniejszenia zadłużenia
mieszkańców. Intensywne działania windykacyjne prowadzone są na wszystkich etapach windykacji, zarówno w trybie postępowania
wewnątrzspółdzielczego, sądowego jak i komorniczego.
Działania prowadzone są zgodnie i w oparciu o Regulamin postępowania przy windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie. Bardzo zależy nam by minimalizować koszty, które niestety znacznie rosną w momencie przekazania
sprawy do sądu i dodatkowo obciążają dłużnika, dlatego nim sprawa zostanie postawiona w tok postępowania sądowego, dokładamy
wszelkich starań by polubownie odzyskać dług wobec spółdzielni. Zarząd Spółdzielni jest otwarty na współpracę z dłużnikiem
w zakresie spłaty zadłużenia. W ramach pomocy istnieje możliwość rozłożenia zadłużenia na dogodne raty z uwzględnieniem
indywidualnych możliwości dłużnika zarówno co do okresu spłaty jak i wysokości rat. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość
odpracowania części zadłużenia.
W stosunku do osób posiadających największe zaległości oraz tych dłużników, gdzie egzekucja komornicza jest bezskuteczna,
sprawę kieruje się do Rady Nadzorczej o wykluczenie. Ostatecznym krokiem jest wystąpienie z pozwem do Sądu o eksmisje z lokalu
w przypadku mieszkań lokatorskich, a w przypadku mieszkań własnościowych o nakaz sprzedaży prawa rzeczowego w drodze
licytacji.
W 2016 roku przeprowadzono następujące działania windykacyjne :
1. wysłano 382 wezwania do zapłaty,
2. podpisano 42 ugody na spłatę zadłużania w ratach na łączną kwotę: 433 597,80 zł.,
3. skierowano 43 sprawy na drogę postępowania sądowego na łączną kwotę 369 642,53 zł.,
4. w drodze eksmisji odzyskano od dłużników 1 lokal mieszkalny,
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5. na bieżąco wdrażane są postępowania eksmisyjne (licytacje komornicze) z najbardziej zadłużonych mieszkań,
6. na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17.10.2016 r. wykluczono z członkostwa w S.M. Nałkowskich w Lublinie 8 osób.
Jak co roku przypominamy, że istnieje możliwość okresowej pomocy w postaci dodatku mieszkaniowego, przyznawanego przez
Urząd Miasta Lublin na okres 6 miesięcy z możliwością późniejszego przedłużenia okresu dotacji czynszowej. Zapraszamy do Działu
Czynszów (pokój nr 12) po dodatkowe informacje oraz niezbędna druki.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy terminowo dokonują opłat eksploatacyjnych.

PLAN REMONTÓW na rok 2017

Plan Remontów na 2017 r. sporządzono na podstawie przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych wykonanych
zgodnie z art. 62.1 Prawo Budowlane. Plan Remontów na 2017 rok został opracowany w ramach możliwości finansowych każdej
nieruchomości z uwzględnieniem przede wszystkim bezpieczeństwa i termomodernizacji.
W ramach robót z zakresu poprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia przewiduje się między innymi :






















Remont elewacji budynków przy ul. Nałkowskich 104 i 108 i przy ul. Samsonowicza 63,
Remont balkonów budynków przy ul. Romera 12 i przy ul. Romera 30,
Remont opasek z kostki brukowej wokół budynków,
Malowanie klatek schodowych łącznie z wejściem do piwnicy, montaż drzwi wewnętrznych tam gdzie ich nie ma,
Wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych,
Wymianę wewnętrznych linii zasilających,
Przebudowę instalacji gazowej,
Remont nawierzchni asfaltowej przy ul. Samsonowicza 51,
Remont nawierzchni asfaltowej przy ALDIK i wymianę krawężników,
Naprawy nawierzchni asfaltowych,
Remont ciągów pieszych : przy ul. Nałkowskich 115, na działce 125/42 (wydept), na działce 81/18 i 125/36 (od schodów
Samsonowicza 21),pomiędzy Samsonowicza 55 i Samsonowicza 53, chodnik Nałkowskich 118, 120, 122, chodnik na terenie
Gminy, chodnik na szczycie Nałkowskich 134 z kostki, chodnik od ul. Samsonowicza 37 do 39 od placu zabaw poniżej schodów,
Parking przed ul. Samsonowicza 59 na 15 miejsc parkingowych i chodnik,
Utwardzenie terenu i 8 miejsc postojowych przy ul. Romera 22,
Poszerzenie parkingu przy ul. Nałkowskich 130 i ul. Nałkowskich 122,
Remont pokrycia dachowego,
Naprawy bieżące dźwigów osobowych,
Remont budynku przy ul. Nałkowskich 113,
Wymiana wodomierzy,
Remont schodów zewnętrznych do budynków mieszkalnych,
Siłownie Fitness na działce nr 129/30 w rejonie Samsonowicza 57, 59, 61 i na działce nr 125/42 w rejonie Samsonowicza 17,
Naprawy bieżące ; malowanie pralni, suszarni, układanie płytek, montaż czujników ruchu ,
- projekty techniczne : na odwodnienie parkingu Samsonowicza 35A i 33, projekty na wiatrołapy,
- chodnik z kostki brukowej Romera 50 – Romera 52.

INFRASTRUKTURA I ZIELEŃ NA OSIEDLU w 2017 roku
Zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni „Planem Rewitalizacji Zieleni” w b.r. będą prowadzone dalsze prace w tym zakresie, tj.:
Zazielenienie placu przy wieżowcach pomiędzy ul. Samsonowicza 17, 19 i 21 a boiskiem szkolnym.
Wiosenne obsadzanie gazonów i wysiewanie kwiatów w byliniarkach.
Nasadzanie nowych drzew i krzewów na terenie osiedla.
Prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych zieleni.
Ponadto we współpracy z Radą Dzielnicy Wrotków podjęliśmy działania w celu pozyskania od Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Lublin jak największej ilości nowych nasadzeń, aby wzbogacić roślinność i podnieść estetykę naszego osiedla.

1.
2.
3.
4.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I SPOŁECZNA KLUBU OSIEDLOWEGO „ŹRÓDŁO” w 2016 roku
Klub Osiedlowy „Źródło” od wielu lat prowadzi działalność kulturalną skierowaną do mieszkańców osiedla Nałkowskich,
umożliwiając lokalnej społeczności uczestniczenie w zajęciach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.
W 2016 r. mieszkańcy osiedla korzystali z bogatej oferty oświatowo - kulturalnej, m. innymi :
1. Taniec nowoczesny dla dzieci od 7 do 14 lat – zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 60 min.
2. Taniec nowoczesny z elementami baletu dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat – zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 45 min.
3. Zajęcia plastyczne (origami, rzeźba, collage, rysunek, malarstwo) dla dzieci i młodzieży odbywały się dwa razy w tygodniu po 60
min.
4. Język angielski dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (6-7 lat) - zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 45 min.
5. Język angielski dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (II klasa) - zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 45 min.
6. Język angielski dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (III klasa) - zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 45 min.
7. Język angielski dla dzieci w wieku przedszkolnym (5 lat) – zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 45 min.
8. Gimnastyka dla pań - zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 60 min.
9. Nauka gry na gitarze klasycznej dla dzieci i młodzieży - zajęcia indywidualne – jeden raz w tygodniu po 45 min.
10. Nauka śpiewu z emisją głosu – zajęcia indywidualne jeden raz w tygodniu po 45 min.
11. Zumba – dla dorosłych, dwa razy w tygodniu po 60 min.
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12. Zumba dla dzieci w wieku od 7-9 lat, raz w tygodniu po 45 min
13. Zumba dla dzieci w wieku od 10-13 lat, raz w tygodniu po 45 min
14. Zajęcia z rękodzieła artystycznego dla dzieci młodzieży i dorosłych, raz w tygodniu po 2 godz.
W Klubie „Źródło” od października wynajmowane są sale na zajęcia :
- taneczne dla dzieci, które kształtują poczucie rytmu, płynność ruchów, prawidłową postawę w czasie tańca, rozwijają koncentrację,
koordynację i wyobraźnię ruchową.
- plastyczne, które umożliwiają dzieciom : uzewnętrznienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z własnej
perspektywy, rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia.
- nauka języka angielskiego.
- gimnastyki dla pań, które są okazją do propagowania aktywności sportowo – rekreacyjnej w czasie wolnym.
- nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży.
- nauki śpiewu dzieci.
- Zumby, która obecnie jest bardzo popularna, szczególnym zainteresowaniem cieszy się wśród kobiet, gdyż oferuje możliwość
utrzymania sprawności, oraz spędzenia aktywnie czasu z przyjaciółkami. Jest alternatywą dla typowego aerobiku, łącząc jego
elementy z elementami fitnessu i tańców latynoskich.
- Zajęcia z rękodzieła artystycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Jak co roku Klub Osiedlowy „Źródło” Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich był organizatorem półkolonii letnich i ferii
zimowych dla dzieci. Ponadto Klub Osiedlowy „Źródło” w minionym roku był organizatorem wielu konkursów m.in.: plastycznego, na
palmę wielkanocną, Turnieju Szachowego dzielnicy Wrotków, warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W czerwcu jak co roku
Klub „Źródło” był organizatorem festynu osiedlowego, w którym wzięło udział wielu mieszkańców osiedla.
Poniżej kilka migawek z imprez organizowanych przez Klub Osiedlowy „Źródło” w 2016 roku w plenerze i w pomieszczeniach klubu

Farma iluzji

Ranczo ARKA – akcja „Lato”

Andrzejki
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INFORMACJA ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI za 2016 rok
Spółdzielnia w minionym roku prowadziła działalność w zakresie obsługi gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz tzw.
działalność pozostałą. Zgodnie z regulacjami prawnymi wynik na działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi każdej
nieruchomości, czyli różnica między kosztami eksploatacyjnymi, a przychodami zwiększa odpowiednio przychody lub koszty tej
nieruchomości w roku następnym. Za rok 2016 była to kwota nadwyżki kosztów nad przychodami w wysokości 65 tys. zł. co w przeliczeniu
na metr kwadratowy powierzchni wynosi 0,04 zł miesięcznie. Z pozostałej działalności w minionym roku Spółdzielnia wypracowała zysk
brutto z działalności komercyjnej w wysokości 526 tys. zł, który po odprowadzeniu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie
20,4 tys. zł. będzie zagospodarowany zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia. Pragniemy poinformować, iż są to pieniądze głównie
z tytułu sprawnego zarządzania mieniem wspólnym oraz przychodów finansowych w postaci odsetek od środków pieniężnych z lokat
bankowych. Na koniec roku Spółdzielnia posiadała zgromadzone na rachunkach bankowych środki, które umożliwiają funkcjonowanie
oraz zapewniają wypłacalność wobec kontrahentów.
W ramach uzyskiwanych środków od użytkowników lokali mieszkalnych i pozostałych poniesiono koszty eksploatacji i utrzymania tychże
lokali w wysokości 13,9 mln. zł. Na rodzaj i wysokość kosztów w 2016 r. decydujący wpływ miały obciążenia wynikające z uregulowań
ustawowych (podwyżka podatku od nieruchomości) i inne koszty całkowicie niezależne od Spółdzielni (energia elektryczna, woda,
ścieki, CO, gaz).
Aktualna sytuacja finansowa
- Przychody netto ze sprzedaży usług
14.455 058,11 zł
- Koszty działalności operacyjnej
14.211 898,19 zł
- Pozostałe przychody operacyjne
257.941,08 zł
- Pozostałe koszty operacyjne
268.559,03 zł
- Przychody finansowe
218.474,11 zł
- Koszty finansowe
2.774,00 zł
- Podatek dochodowy
20.461,00 zł
- Wynik
505.299,79 zł
Wyniki finansowe
W 2016 roku Spółdzielnia osiągnęła przychody ze sprzedaży usług na poziomie 14,5 mln zł, co oznacza ich wzrost o 1,4 %
w porównaniu do 2015 roku. Powyższe dane wskazują, iż wynik dyscypliny finansowej stosowanej przez Zarząd w 2016 roku
spowodował przyrost przychodów i wyprzedził koszty. Efektem jest dodatni wynik z całokształtu działalności za 2016 rok.
Komentarz do rachunku wyników
Za rok 2016 Spółdzielnia osiągnęła zysk brutto z działalności komercyjnej w wysokości 321 tys. zł, w tym nadwyżkę kosztów nad
przychodami z GZM 65 tys. zł (w 2015 r.(-98) tys. zł), zysk z działalności pozostałej 526 tys. zł (w 2015 r. 368 tys. zł) i podatek
dochodowy w kwocie 20,4 tys. zł (w 2015 r. 124,4 tys. zł) co daje ogółem zysk netto 505 299,79 zł, dla porównania w 2015 roku zysk
netto wyniósł 243 167,06 zł.
W okresie styczeń - grudzień roku 2016 wystąpił wzrost przychodów ze sprzedaży o 1,8 % (251 tys. zł) oraz wzrost kosztów
operacyjnych o 1,6 % (230 tys. zł) spowodowany głównie wzrostem cen niezależnych od Spółdzielni (woda, energia elektr., CO,
podatek od nieruchomości,)
Na pozostałej działalności operacyjnej w 2016 roku uzyskano stratę w wysokości - 11 tys. zł. Strata ta spowodowana jest głównie
utworzeniem odpisów aktualizujących należności trudno ściągalnych.
Wynik na działalności finansowej w roku 2016 był dodatni i wyniósł 216 tys. zł. głównie z odsetek od lokat bankowych oraz
odsetek wyegzekwowanych od dłużników z tytułu dokonywania nieterminowych opłat.
Komentarz do bilansu
Bilans Spółdzielni za 2016 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 39,1 mln zł. Środki trwałe stanowią 80,52 %
aktywów, które po wyodrębnieniu własności lokali i przynależnych do nich udziałów w nieruchomościach gruntowych, wynoszą netto
31,5 mln zł. Aktywa te są w pełni sfinansowane funduszami własnymi stanowiącymi ponad 85,7 % całości pasywów w bilansie.
Udział aktywów obrotowych zmalał o 0,58 % ze względu na zmniejszenie stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych
(6,5 mln zł w 2015 r. do 5,9 mln zł w 2016 r.) spowodowane zwiększonymi wydatkami na remonty i inwestycje w mieniu Spółdzielni.
Struktura pasywów również zmieniła się. Zmalała wartość kapitału własnego w pasywach z 34,2 mln zł w roku 2015 do 33,6 mln zł
w roku 2016 w związku z wyodrębnieniem lokali i umorzeniem środków trwałych.
Spółdzielnia posiada kredyty i pożyczki zaciągnięte w PKO BP SA w wysokości 246 492,70 zł
- kredyty krótkoterminowe w wysokości 121 086,07 zł do spłaty w 2017 roku,
- kredyty długoterminowe w wysokości 125 406,63 zł do spłaty w latach 2018-2019 r.
Kredyt termomodernizacyjny S-21
84 892,24 zł
Kredyt termomodernizacyjny S-35
8 261,34 zł
Kredyt termomodernizacyjny S-49
5 607,86 zł
Kredyt termomodernizacyjny S-51
7 798,59 zł
Kredyt termomodernizacyjny S-55
20 571,61 zł
Kredyt termomodernizacyjny N-118
5 346,59 zł
Kredyt termomodernizacyjny N-122
5 111,07 zł
Kredyt termomodernizacyjny N-130
21 439,86 zł
Kredyt termomodernizacyjny S- 33
87 463,54 zł
Wymienione kredyty i pożyczki nie były wymagalne na 31.12.2016 r.
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