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SPRA WOZDANIE

ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE

Z d Z i a ł a l n o ś c i Spół d z i e l n i Z a 2010 r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich jest średniej wielkości spółdzielnią

mieszkaniową na terenie miasta lublina. Nasza Spółdzielnia wciąż się rozwija i pięknieje, a

dzięki doświadczonej kadrze pracowników z powodzeniem realizuje wytyczone sobie cele.

Pomimo tego wiele jest jeszcze do poprawienia, szczególnie w zakresie zmian o charakterze

organizacyjno-ekonomicznym.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkowskich- w lublinie w roku sprawozdawczym
zarządzała 53 budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.
Na dzień 31.12.2010 r. w Spółdzielni zarejestrowanych było 2913 członków w tym:

• głównych lokatorów - 2474 (na ogólną liczbę 2730 mieszkań łącznie z 21 członkami

Wspólnoty N-l07) pozostali nie są członkami

• z tytułu współczłonkostwa - 377

• z tytułu posiadania garażu - 34

• z tytułu posiadania lokalu użytkowego - 28

W 2010 r. Rada Nadzorcza wykluczyła z grona członków 22 osoby w związku z zadłużeniem
lokalu.
W 2010 r. przekształcono w odrębną własność 63 lokale w tym:

• 45 spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych

• 5 spółdzielczych lokatorskich praw do lokali

• 11 spółdzielczych własnościowych praw do garaży

• 2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego.

Na dzień 31.12.2010 r. Spółdzielnia posiadała:
• 1556 mieszkań z prawem odrębnej własności

• 1108 mieszkań spółdzielczych własnościowych

• 66 mieszkań lokatorskich

Z rejestru członków skreślono 86 członków w związku ze śmiercią, sprzedażą mieszkania,
darowizną, zamianą cywilno-prawną, podziałem majątku.
Przyjęto w poczet członków 30 osób w związku z kupnem mieszkania, darowizną,
współczłonkostwem, nabyciem spadku, wygraniem przetargu na mieszkanie.

Zarząd odbył w sprawach członkowsko-mieszkaniowch 19 protokołowanych posiedzeń.

Spółdzielnia zarządza dwiema wspólnotami mieszkaniowymi Nałkowskich 132

Samsonowicza 37 o ilości 100 mieszkań.



W zarządzaniu gospodarką mieszkaniową Zarząd 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 Spółdzielnia

współpracuje z samorządami domowymi oraz z władzami miasta.
W 2010 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie

prowadził swoją działalność w oparciu o przepisy ustaw z dnia 16.09.1982 r. Prawo

Spółdzielcze, Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z uwzględnieniem

nowelizacji tej ustawy oraz Statutu Spółdzielni z uwzględnieniem zmian wniesionych

Uchwałą nr 2/2008 Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2008 r.

W roku 2010 Zarząd Spółdzielni pracował w następującym składzie:

1. p.o. Prezesa Zarządu - Pan Jan Kłos

2. P.o. Zastępcy Prezesa - Pan Robert Warszycki

3. Członek Zarządu - Pan Michał Starobrat do 05.07.2010 r.

Nadzór nad prawidłową gospodarką finansową sprawował Pan Mariusz Wójcik.

W okresie sprawozdawczym działalność Zarządu obejmowała następujące zakresy

przedmiotowe:
1. Inwestycyjny i remontowy

2. Administracyjno-gospodarczy

3. Ekonomiczno-finasowy

4. Społeczno-wychowawczy

5. Samorządowy - związany z obsługą organów wewnętrznych Spółdzielni

Działalność administracyjno-gospodarcza realizowana była przez pracowników

zatrudnionych w Działach Administracyjno-Gospodarczym i Dziale Technicznym i podległych

im gospodarzy rejonów i konserwatorów.
Działalność inwestycyjna i remontowa prowadzona była przez własne służby

Spółdzielni i wykonawców zewnętrznych działających na zlecenia i pod nadzorem Spółdzielni.

Działalność społeczno-wychowawczą na rzecz członków Spółdzielni i mieszkańców w

2010 r. prowadził Klub Osiedlowy "Źródło" Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich
przy ul. Samsonowicza 25.

W omawianym okresie Zarząd Spółdzielni odbył 33 posiedzenia w celu realizacji

zadań i spraw istotnych dot. Spółdzielni, natomiast w sprawach bieżących zbierał się
codziennie.

Istotne sprawy, nad którymi obradował Zarząd w roku sprawozdawczym dotyczyły:

- ustalenia planów ekonomicznych, remontowych, inwestycyjnych i ich realizacji

spraw członkowsko-mieszkaniowych

stromas":



- analizowania sytuacji ekonomiczno-finansowej (koszty i dochody)

analizowania zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne,

użytkowe i przedstawiania propozycji rozwiązań na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

W wyniku tych prac został opracowany i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą nowy

regulamin windykacji.

- analizowania wysokości stawek czynszowych w oparciu o czynniki zależne i niezależne

od Spółdzielni

- analizowania bieżących problemów eksploatacyjnych i remontowych

- spraw prawnych

organizowania przetargów na roboty inwestycyjne i remontowe

kontrolowania przebiegu robót inwestycyjnych oraz kontrolowania usuwania usterek

powykonawczych

- analizy wykonania konserwacji zieleni w zasobach Spółdzielni

- analiza i kontrola zużycia wody ciepłej i zimnej w całych zasobach Spółdzielni

- przeprowadzania inwentaryzacji rocznej majątku Spółdzielni

kontynuowanie wdrażania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w tym

wykonywania prac związanych z podziałem nieruchomości spółdzielczych i

ustanawiania odrębnych własności lokali

wprowadzania zmian w regulaminach obowiązujących w Spółdzielni (windykacji,

miejsc parkingowych, odczytów wodomierzy)

opracowania i podejmowania uchwał regulujących bieżącą działalność Spółdzielni

analizowania działalności społeczno-wychowawczej realizowanej przez Spółdzielczy

klub "Źródło"

- realizacja postulatów zgłaszanych przez członków oraz samorządy domowe

- analiza uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z roku 2010

- omówienia wyników bilansu za 2009 r.

W pozostałej części niniejszego sprawozdania znajdują się załączniki charakteryzujące

kolejno poszczególne dziedziny działalności Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich
w Lublinie w roku 2010, które tworzą jego integralną część:

Załącznik nr 1. Działalność inwestycyjno-remontowa

Załącznik nr 2. Działalność administracyjno-gospodarcza w zasobach

Załącznik nr 3. Sprawozdanie finansowe

Załącznik nr 4. Działalność społeczno-kulturalna
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Załącznik Nr l
do Sprawozdania Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej

im. W. Z. Nałkowskich
z działalności inwestycyjnej

i remontowej za 2010 r.
1. Prowadzenie działalności inwestycyjnej
1. inwestycje kontynuowane:

Zakończenie budowy budynku mieszkalno-usługowego (bez zatoki postojowej P8) przy ul.
Nałkowskich 103 o łącznej pow. użytkowej 1401,00 m2 i zdolności użytkowej 20 mieszkań, 6 lokali
użytkowych, wyposażonego w dwa dźwigi osobowe oraz kolektory słoneczne do wspomagania
podgrzania ciepłej wody użytkowej.
Realizację inwestycji rozpoczęto w lutym 2009 r. i kontynuowano w 2010 r.
Termin uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku 26.03.2010 r.
Dokończenie pozostałych robót infrastruktury technicznej (zatoki postojowej P8) do końca maja 2011
r.
Generalnym Wykonawcą była firma Ekbud.
Finansowanie inwestycji w całości ze środków przyszłych właścicieli lokali mieszkalnych
i użytkowych.

2. Prowadzenie działalności remontowej
2.1. Termomodernizacja w ramach usuwania wad technologicznych budynków.
W roku 2010 zostało docieplone 12 budynków mieszkalnych, zamykając w ten sposób
podstawowy etap termomodernizacji naszego osiedla.
Roboty zostały sfinansowane w zasadniczej części z preferencyjnych kredytów termomodernizacyjnych
w kwocie 1.962 tys. zł., w wyniku czego Spółdzielnia uzyskała premię finansową w łącznej wysokości
366.300 zł., która pomniejszyła zadłużenie kredytowe Spółdzielni. Prace zostały wykonane w systemie
zleconym, w szczególności:
- Docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą łącznie z robotami towarzyszącymi takimi, jak:
remont balkonów, wymiana okien na klatkach schodowych i w piwnicach, pokrycia daszków nad
wejściami do budynków, montaż daszków nad balkonami ostatnich kondygnacji, regulacja instalacji c.
o. itp. w ośmiu budynkach V-kondygnacyjnych o łącznej powierzchni docieplonej14.028 m2, w tym:
-S49 - 1497,01 m2
-N118-1521,48 m2
-N120-2066,69 m2
-N122-1517,07 m2
-S35a-2264,64 m2
-S51 -2091,78 m2
-S55 -1497,01 m2
-N130-1572,35 m2
Wykonawcą robót była firma eROM ..
Docieplenie budynków wykonano w systemie Baumit.

- Docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą łącznie z robotami towarzyszącymi takimi, jak:
remont balkonów, wymiana okien na klatkach schodowych i korytarzach łącznie z podmurowaniem':H
wymiana okien w piwnicach, w zsypach i maszynowniach dźwigów, pokrycia daszków nad wejściami
do budynków, regulacja instalacji c. o. , wymiana obróbek blacharskich itp. w czterech budynkach XI-
kondygnacyjnych o powierzchni docieplonejk.Sóż m2, w tym:
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-S21-3183 m2
-S33-3183 m2
-SI5-1298 m2 (tylko szczyty)
-SI9-1298 m2 (tylko szczyty)
Wykonawcą robót była firma Budrex.
Docieplenie budynków wykonano w systemie Baumit.
Powyższe roboty termomodemizacyjne zostały sfinansowane częściowo z funduszu
remontowego, częściowo z kredytu termomodernizacyjnego.
Koszt robót termomodernizacyjnych łącznie z dokumentacją wyniósł 3.948.539,90 zł. brutto.

2.2. Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w 59 mieszkaniach, na
kwotę 85.220,49 zł brutto.

2.3. Roboty remontowo - budowlane, m. in.:

- Dokończenie remontu elewacji S41, łącznie z przebudową balkonów oraz wejść do budynków,
wymianą okien na klatkach schodowych itp. Wykonawcą robót była firma THERM-OS. Koszt
robót wykonanych w 2010 r. wyniósł 375.872,10 zł.

- Uzupełnienie izolacji poziomej ściany zewnętrznej w budynku przy ul. Romera 12 metodą
iniekcji. Wykonawcą robót była firma Zakład Osuszania Budynków Z. Mazuś, koszt robót 1613,68
zł. brutto.

- Montaż daszków nad balkonami ostatnich kondygnacji S29, koszt robót 8239,00 zł. brutto.
Wykonawcą robót była firma Budrex A. A. Bochenek.

- Wykonano trzy altany śmietnikowe przy N120, S55/59, Nl18 na łączną kwotę 48861,00 zł.
brutto. Wykonawcą robót była ftrma Stal-Drew K. Sosnowski.

- Wymiana drzwi wejściowych do klatek N98, 130 na łączną kwotę 12651,68 zł. brutto.
Wykonawcą robót była BEM.

- Wykonanie drobnych robót remontowych w systemie zleconym, jak: modernizacja przewodów
kominowych NI 08, ogrodzenia łańcuchowe, osiatkowanie kominów, montaż nawietrzaków
higrosterowanych, wymiana turbowentu N131, przebudowa kominów S49 szt. 2, S35a szt. 1.

- Roboty blacharsko - dekarskie: kompleksowy remont połaci dachowych uszkodzonych w okresie
zimowym wraz z naprawą lub wymianą obróbek blacharskich w budynkach będących w zasobach
Spółdzielni: N98, 97, 121, 125,96, 101, 100, 117, 115,99, R24, 30. Wykonawcą robót była firma
POL - BUD Jacek Poleszak. Koszt robót brutto 396.198,71 zł.

- Roboty blacharsko - dekarskie: remont dachu nad maszynownią dźwigu S15. Wykonawcą robót
była ftrmaPAC-BUD P. Pacuła. Koszt robót brutto 6013,52 zł.

- Kontrole stanu technicznego z usuwaniem bieżących nieprawidłowości, m. in. okresowe kontrole

stanu techn. przewodówkominowychi inst. gaz.wewn.cZYszczeni~i09 ~
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(wentylacyjnych i spalinowych), usuwanie bieżących nieprawidłowości w działaniu przewodów
kominowych w zasobach Sp-ni, mające na celu poprawę funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej
oraz ciągów spalinowych w mieszkaniach. Wykonawcą robót była firma Kominex. kwota zł. brutto
122.000 zł. brutto.

2.4. Roboty drogowe.

- Projekt budowlany wykonawczy przebudowy ciągów pieszych z placem zabaw oraz dojazdami od
ul. Wapowskiego w rejonie bud. N134/ S61 na kwotę brutto 2325 zł.

- Przebudowa ciągów pieszych z placem zabaw oraz dojazdami od ul. Wapowskiego w rejonie bud.
N134/ S61. Wykonawcą robót była firma LOMAR L. Krzesińska. Koszt robót brutto 122.000 zł.
brutto. Zakończenie robót w 2011 r.

- Remont nawierzchni asfaltowych:
1. Remont bieżący nawierzchni parkingu przy ul. Nałkowskich 134 - 57.114,07 zł. brutto,
2. Remont bieżący nawierzchni parkingu nr 4 przy ul. Samsonowicza 15 - 33.116,96 zł. brutto,
3. Remont bieżący nawierzchni drogi dojazdowej do przedszkola przy ul. Samsonowicza 9

- 14.917,98 zł. brutto,
4. Wykonanie chodnika od ul. Nałkowskich do Szkoły Podstawowej Nr 30 - 21.885,57 zł. brutto,
5. Uzupełnienie nawierzchni drogi z płyt 10MB w rejonie ul. Nałkowskich 118

5.535,05 zł. brutto,

razem - 132.569,63 zł. brutto.
6. Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej dróg i chodników. Koszt robót brutto 6839,25 zł.
Roboty wykonała firma KOM - EKO.

2.5. Roboty sanitarne:

- Likwidacja nieszczelności instalacji gazowej po rocznym przeglądzie instalacji gazowej z
wymianą nie szczelnych zaworów w piwnicach, wymianą skorodowanego pionu S45, odwadniacza
N 100 i podejść do gazomierzy. Wykonawca - Zakład Usług Gazowych, Instalacyjnych i
Budowlanych Janusz Mrozek. Łączny koszt robót brutto 24130 zł.

- Dostawa i montaż pompy obiegowej c.o. i ładującej c. w. w kotłowni N 104. Dostawca
MWGAHEAT S.C, B Zając, T. Dukowski. Łączny koszt dostawy brutto 16287 zł.

- Dokumentacja regulacji hydraulicznej instalacji c.o. dla 14 budynków po ociepleniu, wykonano
przez Biuro Projektów P.W. ARMAR Arkadiusz Głąb. Koszt dokumentacji brutto 18971 zł.
Łączny koszt robót brutto
- Przełożenie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia pod projektowanym parkingiem R52.
Wykonawca - SANITGAZ CM Sp. z 0.0. Łączny koszt robót brutto 16982 zł.

- Dostawa palnika kotła gazowego R18. Łączny koszt dostawy brutto 1110 zł.

- Usuwanie awarii instalacji wodociągowych i sanitarnych w budynkach SIl, S15, S17, N101 na
łączną kwotę brutto 2521 zł.
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PRACE GRUPY KONSERWACYJNEJ SPÓŁDZIELNI
w okresie styczeń - grudzień 2010 r.

Prowadzenie działalności remontowej i konserwacyjnej

Zadania tej grupy były realizowane w oparciu o plan remontów i doraźne zgłoszenia awarii i
usterek przez Mieszkańców.

Bieżące prace remontowe i konserwacyjne w 2010 r. były realizowane przez zespół 9
konserwatorów i na przestrzeni 2010 roku wykonano następującą ilość zgłoszeń w zakresie:

- prace elektryczne - 782 zgłoszenia realizowane przez l elektryka -usuwanie awarii
elektrycznych na terenie osiedla obejmowało usuwanie usterek w częściach wspólnych
budynków (klatki schodowe, piwnice), przeglądy okresowe i konserwacja tablic
elektrycznych, uzupełnianie i wymiany kloszy oświetleniowych), ewentualne przeróbki i
modernizacje instalacji elektrycznej, np. modernizacja całego oświetlenia zewnętrznego
budynku S 35A, przeróbka instalacji elektrycznej w piwnicy N 120, wykonanie zasilenia
elektrycznego dla kiosku ruchu i sklepu mięsnego przy N 122 i dla kiosku piekarniczego
przy S 51, wymiana liczników elektrycznych na garażach przy S 1, S 55 i N 106, zakładanie
dodatkowego zasilania tymczasowego na budynkach docieplanych, przeglądy instalacji
piorunochronnych po dociepleniu budynków. Zakończono I etap modernizacji oświetlenia w
klubie osiedlowym "Źródło". Ze względów bezpieczeństwa elektryk dokonuje
sprawdzania zgłaszanych usterek wewnątrz lokali mieszkalnych, które wg aktualnie
obowiązującego Regulaminu w tym zakresie nie sąjuż realizowane, ale określa przyczynę
usterki i informuje lokatora co powinien wykonać we własnym zakresie. Dodatkowo
odczyty liczników w lokalach użytkowych i liczników dostawców Internetu.

- prace i usterki hydrauliczne - 648 zgłoszeń realizowanych przez l hydraulika
Prace obejmują usuwanie awarii wod-kan w/g bieżących zgłoszeń, przepychanie

kanalizacji, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, wymiany wodomierzy, trójników,
częściowe wymiany pionów, comiesięczne kontrolne odczyty stanów wodomierzy w
lokalach użytkowych i wodomierzy głównych w budynkach mieszkalnych.
- prace szklarskie i stolarskie - 239 zgłoszeń realizowanych przez l stolarza i l szklarza;

obejmują roboty szklarskie, naprawy futryn i drzwi wejściowych do klatek schodowych
doszczelnianie okien i drzwi, dorabianie lub wymiany progów, naprawy stolarki drzwiowej i
okiennej w piwnicach i na klatkach schodowych, naprawy i wymiany włazów dachowych lub
drzwiczek do włazów (wykonano i zamontowano 10 szt. nowych włazów), wykonanie i
wymiana drzwi wejściowych w lokalu usługowym przy N 120, wykonanie podestów
drewnianych do pralni, remonty ławek, urządzeń zabawowych , szklenie wybitych szyb w
windach i dorabianie boczków do wind, itp., wykonanie prostych mebli do biura Spółdzielni.

- prace ślusarskie - 691 zgłoszeń realizowanych przez l ślusarza

Prace ślusarskie obejmują naprawy i wymiany samozamykaczy w drzwiach wejściowych,
regulacje, naprawy i wymiany zamków, remonty
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i naprawy urządzeń zabawowych, naprawy i uzupełnianie ogrodzeń, wymiany i montaż
koszy na śmieci, znaków drogowych, pachołków, progów zwalniających, tabliczek
ogłoszeniowych, wykonanie i montaż balustrad przy klatkach schodowych i ciągach
pieszych, wykonanie i montaż poręczy na klatkach schodowych, wymiany blach
zsuwowych w zsypach głównych, dorabianie krat w okienkach piwnicznych itp.
W 20 lOr. rozpoczęto grodzenie piaskownic na osiedlu metalowymi płotkami (plac zabaw
przy S21 i przy N101/N99).

- prace malarskie, murarskie i brukarskie - 345 zgłoszeń realizowanych przez 2
murarzy - malarzy i 2 pomocników

W tej grupie wykonywano oprócz zgłoszeń drobniejszych typu przełożenia zapadniętej kostki,
drobne przełożenia lub uzupełnienia opasek przy budynkach, naprawy schodów terenowych,
malowanie pasów i kopert na terenie osiedla wg wskazań Administracji, uzupełnianie i naprawy
tynków w pomieszczeniach wspólnych, likwidacja zagrzybienia, tynkowanie i malowanie po
przeciekach dachowych, uzupełnianie kratek wentylacyjnych w elewacjach budynków,
uzupełnianie wyszczerbionych schodów na klatkach schodowych itp.
Ponadto wykonano:

- malowanie pomieszczeń pralni, suszarni, wózkowni (S51 V kl., S39 II kl. N1l8 III kl.,
malowanie parteru i zejścia do piwnicy S39 I kl., malowanie lamperii na S29. Łączna
powierzchnia malowania z naprawami tynków ok. 600 m2

- wymieniono płytki PCV na korytarzach wieżowców S17 IV i IX p.,
S29 Xp., S15 Xp. Łącznie 216 m2.
- remontowano podesty i schody przed klatkami schodowymi z ewentualną wymianą kratek
wycieraczkowych - N100 VIII kl. N134 I, II, III kl, S59 IV kl.
R 18 - przełożenie kostki przed wszystkimi garażami (problemy z otwieraniem garaży)
R 30 - przełożenie kostki i przeróbka wejścia do klatki schodowej
- wykonanie izolacji poziomej garażu przy S55
- wymurowanie nowych ścianek na parterze wieżowca S17 i S19 przy zejściach do piwnic z
tynkowaniem i malowaniem
- zjazd z kostki dla wózka inwalidzkiego przy parkingu N122
- przesunięcie miejsc parkingowych na wniosek Mieszkańców przy NI 04
(przełożenie kostki brukowej)
Prace tego typu wymagały zaangażowania większej ilości pracowników, praktycznie wszyscy
konserwatorzy są angażowani do robót wymagających większego nakładu pracy i czasu.
Dodatkowo w sytuacjach awaryjnych angażowani są do pomocy gospodarzom rejonów, jak na
przykład przy odśnieżaniu osiedla przy dużych opadach śniegu, co miało miejsce w 2010 r.

Sporządził:

W~es~awGenca



Załącznik nr 2
do Sprawozdania Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W.Z. Nałkowskich
z działalności za 2010 r.
Działu Administracyjno-Gospodarczego

1) W roku 2010 praca Działu Administracyjno-Gospodarczego była skupiona na

obsłudze mieszkańców związanej z załatwianiem spraw dotyczących problemów

wynikających z eksploatacji budynków i ich otoczenia.

2) Wykonując zalecenia PIP gospodarzom rejonów stworzono warunki sanitarne tj.

stołówka, szatnie damską i męską, natryski, toalety w budynku przy ul. Samsonowicza
25, co pozwoliło na przekazanie pomieszczeń piwnicznych oraz pralni suszarni, które

wcześniej zajmowali w budynkach.

3) W roku 2010 z funduszu społecznego zatrudniono 7 osób na stanowiskach
gospodarzy rejonów, osoby te odpracowywały zadłużenie czynszowe.

4) Przyjęto i wykonano 112 zgłoszeń w sprawie przeprowadzenia deratyzacji i
dezynfekcji piwnic, klatek schodowych, pralni i suszarni w budynkach mieszkalnych-

zgłoszenia od lokatorów.

5) W wyniku dużej liczby zgłoszeń od mieszkańców uprzątnięto z zalegających
gabarytów w budynkach mieszkalnych 27 wózkowni, 12 korytarzy piwnicznych, 15
pralni i suszarni.

6) Obciążono 4 osoby fakturami za wynoszenie gruzu pod altany śmietnikowe,

7) W ciągu całego roku zamawiane były kontenery na gabaryty wystawione przez

mieszkańców oprócz tego pracownicy zwozili gabaryty z całego osiedla.
8) W wyniku prowadzonych prac trzykrotnie uprzątnięto ogrodzony plac przy ul.

Samsonowicza 55 z wszelkiego rodzaju nieczystości, gruzu jak również gabarytów i
gałęzi.

9) W związku z konserwacją zieleni 10 krotnie zamawiano rębarkę w celu usunięcia
gałęzi i pozostałości po wyciętych drzewach

10) Po każdej awarii wodno-kanalizacyjnej usuwano jej skutki oraz przeprowadzano
dezynfekcję pomieszczeń piwnicznych w budynkach mieszkalnych.

11) W 2010 roku dwukrotnie dokonano przeglądów technicznych placów zabaw oraz

usunięto i wyremontowano urządzenia stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla

bawiących się dzieci. Jednocześnie ogrodzono dwie piaskownice.

12) Wymieniono piach w 15 piaskownicach oraz przeprowadzono dezynfekcję ich i

nawieziono 42 tony piachu.

13) W wyniku eksmisji lokatorów z mieszkań, uprzątnięto i wystawiono do przetargu dwa
mieszkania tj. przy ul. Samsonowicza 15 i Samsonowicza 51.

14) W ciągu roku doszło na terenie osiedla do spalenia 8 szt. pojemników plastikowych
mokrej frakcji, 1 szt. dzwon na szkło oraz pojemników frakcji suchej w ilości 1 sztuki.

Wszystkie szkody zostały pokryte z ubezpieczenia



15} Odzyskano kwotę 3.113 zł z tytułu spalonych pojemników frakcji mokrej oraz

uszkodzonej altany śmietnikowej.

16} Usunięto 10 sztuk pojemników "Wtórpolu" na używaną odzież z powodu odmowy

podpisania
17} Ustawiono na trawnikach oraz zawieszono na słupach tabliczki:

- 10 szt. "zakaz wyprowadzania psów na trawniki"

- 16 szt. "zakaz wprowadzania psów na place zabaw"

- 10 szt. "zakaz gry w piłkę"
- 6 szt. "zakaz wiązania psów"

18) Ustawiono kosze na śmieci na alejkach osiedlowych w ilości 25 sztuk.

19} Przeprowadzono przetarg na koszenie traw i wykonano 4 krotne koszenie części

osiedla od ulicy Samsonowicza do ulicy Nałkowskich, pozostała część osiedla od ulicy
Nałkowskich do ul. Romera kosiła załoga Spółdzielni.

20} Założono trawnik przy budynku mieszkalnym Nałkowskich 103,
21} Utworzono nowe i przywrócono do estetycznego wyglądu w palisady : przy ul.

Nałkowskich 108, Samsonowicza 19 oraz przy Targu Nałkowskich 126,

22} Nasadzono w gazony 111 sztuk różnych kwiatków w celu poprawy estetyki osiedla,

23) Dokonano nasadzeń na osiedlu 100 sztuk drzew

24} Dwa razy w roku dokonano cięcia żywopłotów oraz liczne przycinki krzewów,

25} Zgodnie z decyzjami WOŚ wycięto chore drzewa na osiedlu.
26} Obniżono o połowę koszty obsługi ochrony mienia przez firmę Altest.

27) Zawarto 19 umów na miejsca oznaczone kopertą dla osób niepełnosprawnych na

terenie osiedla

28) Zgłoszono 43 wnioski o zamontowanie domofonów tym samym w roku 2010

zamontowano domofony w 43 klatkach schodowych.

29} Zamontowano domofony w 5 budynkach wysokich.

W pierwszym kwartale roku - poza posypywaniem ciągów pieszych i odśnieżaniem

na terenie osiedla prowadzono wycinkę drzew zgodnie projektem renowacji zieleni lub

uschniętych.

Z uwagi na intensywne opady śniegu wystąpiła konieczność odśnieżania dachów,
koszt tych robót wyniósł 104.220 zł.

O ile pozwalały na to warunki pogodowe przycinano także drzewa - cięcia korygujące,
sanitarne i częściowo formujące.

W okresie wczesnej wiosny przycięto zieleń wokół dziesięciu budynków, które były
zaplanowane do docieplenia na rok 2010.

Wiosną obsadzono także roślinami jednorocznymi gazony na terenie całego osiedla.
Prowadzono także bieżącą obsługę i konserwację posiadanego sprzętu ogrodniczego,

tj. kosiarek, ciągników, pilarek itp.
W ubiegłym roku przycięto dwukrotnie żywopłoty na terenie całego osiedla Imaj i

wrzesień/
Systematycznie uzupełniano paliki przy drzewach oraz siatki przy iglakach.



W sezonie letnim prowadzono dalej prace pielęgnacyjne, głównie ze zgłoszeń
lokatorów, lecz także z własnych obserwacji. Przez cały 2010 r. wpłynęło 236 takich zgłoszeń
i wykonanych zostało 192. Pozostałe 44 zgłoszenia bądź zostały przeniesione do wykonania
na rok 2011 r. /terminy/, bądź odrzucone jako niezgodne z przepisami o ochronie
środowiska. Poza zgłoszeniami od lokatorów prowadzono wycinkę drzew zgodnie z
projektem renowacji zieleni, uschniętych lub pod potrzeby inwestycyjne.

Jesienią nasadzono 100 szt. drzew - zgodnie z Decyzjami Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta Lublin - na terenie całego osiedla. Rozpoczęto także przesadzenia
drzew z trasy kanału gazowego na teren osiedla.

Zastępca Kierowni
Działu Administracyjno-Go,_-~--.-

.../



Załącznik nr 3
do sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2010

CZĘŚĆ FINANSOWA

Aktualna sytuacja finansowa

- Przychody netto
- Koszty działalności operacyjnej
- Pozostałe przychody operacyjne
- Pozostałe koszty operacyjne
- Przychody finansowe
- Koszty finansowe
- Podatek dochodowy
- Wynik ( Strata)

12.197.166,46 zł
12.282.323,01 zł

6.469,83 zł
39.077,15 zł

103.570,79 zł
2.560,45 zł

114.664,00, zł
- 123.351,50 zł

Wyniki finansowe

W 20 l O roku Spółdzielnia osiągnęła przychody z opłat eksploatacyjnych oraz najmu na
poziomie 12,2 mln zł.

Komentarz do rachunku wyników

Za rok 2010 Spółdzielnia osiągnęła ujemny wynik finansowy netto w wysokości 123 tys.

Nadwyżka kosztów nad przychodami operacyjnymi za 2010 rwyniosła 85 tys. zł. Ujemny
wynik finansowy spowodowany był przede wszystkim znaczącym wzrostem kosztów eksploatacji,
przy niezmienionej wysokości opłat czynszowych. Od 2008 r. odnotowano ciągły wzrost kosztów.

'oN okresie styczeń - grudzień roku 20 lO wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży ( przez
sprzedaż rozumiemy opłaty eksploatacyjne, przychody z tytułu umów najmu, dzierżawy oraz zmianę
stanów produktów tjRoszty rozliczane w czasie) o 2,5% ( 241 tys. zł) oraz wzrost kosztów
operacyjnych 00,4% (46 tys. z-l).

Na pozostałej działalności operacyjnej w 2010 roku uzyskano ujemny wynik finansowy
w wysokości 33 tys. zł. Nadwyżka kosztów nad przychodami spowodowana jest głównie spisaniem w
koszty zaniechanych inwestycji w łącznej kwocie .21 tys. zł tj:

-wstępne mapy N84, S37,przebudowa zejścia z tarasu-dodatkowy garaż NI04, przebudowa
pomieszczenia administracyjnego na garażNlOx, wypis z rejestru gruntów, mapy projektowe,
wniosek o warunki zabudowy przy budynku S25- razem kwota 4242,21 zł
-targowisko koszykowe przy Samsonowicza 1- razem kwota 10 720,- zł
-zadaszenie targowiska przy N126 -razem koszty 5 123,- zł
-podstacje W3, W5 - razem koszty 979,60 zł,
-dokumentacja geodezyjna imapy domki ul. Wapowskiego razem kwota 654,92 zł.

L



Wynik na działalności finansowej w roku 2010 był dodatni i wyniósł 101 tys. zł. głównie z
odsetek od lokat bankowych.

Spółdzielnia zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych prowadzi gospodarkę bez
wynikową. Nadwyżka kosztów nad przychodami na działalności mieszkaniowej za 2010 rok wyniosła
563 tys. zł , natomiast dodatni wynik finansowy na działalności gospodarczej opodatkowanej wyniósł
553 tys. zł (Spółdzielnia zyskiem z najmu i dzierżawy pokrywa ujemny wynik na GZM spowodowany
brakiem wzrostu opłat eksploatacyjnych) a podatek dochodowy od osób prawnych stanowi
kwotę 115 tys. zł. Wykazana w sprawozdaniu finansowym nadwyżka kosztów nad przychodami netto
w kwocie 123.351,50 zł, podlega pokryciu zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Komentarz do bilansu

Bilans Spółdzielni za 20 lOr. zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 46,2 mln zł.
Środki trwałe stanowią 81 % aktywów, które po wyodrębnieniu własności lokali i przynależnych do
nich udziałów w nieruchomościach gruntowych, wynoszą netto 37,5 mln zł. Aktywa te są w pełni
sfinansowane funduszami własnymi stanowiącymi ponad 98 % całości pasywów w bilansie.
Udział aktywów obrotowych zmalał z 12% do 7% ze względu na spadek posiadanych przez
Spółdzielnię środków pieniężnych. Spadek ten wynika ze znaczącego udziału środków własnych
Spółdzielni w termomodemizacji 12 budynków.

Struktura pasywów również zmieniła się. Zmalała wartość kapitału własnego w pasywach
z 47,8 mln zł w roku 2009 do 45,3 mln zł w 2010 w związku z wyodrębnieniem lokali i umorzeniem
środków trwałych.

Udział zobowiązań wzrósł z 2,6 mln zł do 3,9 mln zł, wzrost zobowiązań spowodowany jest
zaciągnięciem kredytów w 20l0r. w wysokości 1,2 mln zł na termomodemizację budynków
mieszkalnych Spółdzielni ..

Ocena rentowności wg danych na 31.12.2010r.
~

. W 2010 roku Spółdzielnia wykazała nadwyżkę kosztów nad przychodami netto 123.351,50zł .
Wobec ~zego oceny rentowności się nie dokonuje.

Ocena płynności finansowej

W analizowanym okresie wskaźniki płynności kształtowały się na poziomie:
- płynność bieżąca (iloraz majątku obrotowego i zobowiązań krótkoterminowych) = 1,3
z 2,9 w roku poprzednim

- szybkiej płynności I stopnia (iloraz płynnych środków obrotowych i zobowiązań bieżących)
= 1,3 z 1,9 w roku poprzednim

- szybkiej płynności II stopnia (iloraz środków pieniężnych i zobowiązań bieżących = 0,5
z 1,6 w roku poprzednim

Ocena zadłużenia - gospodarowania kapitałem obcym

...--- W roku 20 l O nastąpił wzrost wskaźnika ogólnego zadłużenia, który ukształtował się na
poziomie 8,6 % (w roku 2009 - 5,4 %). wzrost tego wskaźnika 03,2 % pokazuje zwiększenie udziału
kapitałów obcych w finansowaniu majątku Spółdzielni.

Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym na koniec grudnia 2010 roku wynosi 98%
i wzrósł z 95% w roku poprzednim. Wzrost tego wskaźnika powoduje zwiększenie zdolności
kredytowej Spółdzielni. l

i :I'j



Spółdzielnia posiada na dzień 31.12.2010 r. kredyty i pożyczki zaciągnięte w PKO BP SA w

wysokości 1 548 032,49 zł

- kredyty krótkoterminowe w wysokości 257.006,40 do spłaty w 2011 roku

_ kredyty długoterminowe w wysokości 1 291 026,09 zł do spłaty w latach 2012-2019 r.

Kredyt termomodernizacyjny S-15
Kredyt termomodernizacyjny S-17
Kredyt termomodernizacyjny S-19
Kredyt termomodernizacyjny S-21
Kredyt termomodernizacyjny ~-29
Kredyt termomodernizacyjny S-35
Kredyt termomodernizacyjny S-49
Kredyt termomodernizacyjny S-51
Kredyt termomodernizacyjny S-55
Kredyt termomodernizacyj ny N-118
Kredyt termomodernizacyjny N-120
Kredyt termomodernizacyjny N-122

105 826,27 zł
156220,74 zł
131 477,84 zł
274345,84 zł
65 905,80 zł

148704,00 zł
100 940,00 zł
140374,00 zł
108 000,00 zł
96238,00 zł

128 000,00 zł
92 000,00 zł

Wymienione kredyty i pożyczki nie były wymagalne na 31.12.201 Or.
Spółdzielnia nie udzielała gwarancji i poręczeń.
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Załącznik nr 4
do Sprawozdania Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W.Z. Nałkowskich
z działalności za 2010 r.
Klubu Osiedlowego "Źródło"

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w Klubie Osiedlowym "Źródło" odbywały się
różnorodne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, takie jak:

1. Zajęcia z tańca nowoczesnego (dyskotekowego, hip-hopu) dla dzieci od 7 do 14 lat
odbywały się dwa razy w tygodniu.

2. Zajęcia z tańca nowoczesnego z elementami baletu dla dzieci w wieku od S do 6 lat
odbywały się dwa razy w tygodniu.

3. Zajęcia plastyczne (origami, rzeźba, collage, rysunek, malarstwo) dla dzieci i młodzieży
(zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych, dwa razy w tygodniu).

4. Język angielski dla dzieci i młodzieży (zajęcia odbywały się w czterech grupach
wiekowych, dwa razy w tygodniu).

S. Gimnastyka dla pań (zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu).
6. Nauka gry na gitarze klasycznej dla dzieci i młodzieży (zajęcia indywidualne)

W okresie od stycznia do grudnia oprócz zajęć cyklicznych zorganizowano również różnego
rodzaju imprezy okolicznościowe i kulturalne:

1. Występ duetu akordeonowego "Fanakord" z okazji Dnia Kobiet (marzec)
2. Wystawa prac dzieci z zajęć plastycznych z Klubu Osiedlowego "Źródło" pt. "Wiosenne

pejzaże" (marzec)
3. Rozgrywki szachowe dzielnicy Wrotków, rozdanie nagród i dyplomów (kwiecień)
4. Współorganizowanie Festynu Rodzinnego (maj)
S. Współorganizowanie osiedlowego konkursu plastycznego pt. "Moi dziadkowie w moim

sercu", wernisaż wystawy wraz z rozdaniem dyplomów i nagród odbył się podczas
Festynu Rodzinnego.

6. Organizacja IV edycji między klubowego konkursu plastycznego pt. "Mity i legendy:
Dwanaście prac Heraklesa", uroczyste rozdanie nagród i dyplomów, wernisaż prac
konkursowych (czerwiec)

7. Prelekcja o tematyce zdrowotnej dla mieszkańców osiedla Nałkowskich (październik)
8. W~stawa prac plastycznych dzieci z,ółka plastycznego z Klubu Osiedlowego

" Zródło" pt. "Złota jesień" (październik)
9. Koncert jazzowy dla dzieci i młodzieży pt. "Barwy jesieni", w ramach propagowania

różnych gatunków muzycznych, a jednocześnie coraz mniej popularnych wśród dzieci i
młodzieży (listopad)

10. Bal halloweenowy dla dzieci, poczęstunek, gry i zabawy, konkursy z nagrodami, konkurs
główny na najstraszniejsze przebranie (listopad)

11.Warsztaty teatralne pt. "Na królewskim dworze" w ramach organizacji Andrzejek,
wróżby andrzejkowe, gry i zabawy, konkursy z nagrodami, poznanie pracy aktora
podczas współtworzenia mini scenek teatralnych (listopad)

12. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z osiedla Nałkowskich na Kartkę świąteczną,
uroczyste rozdanie nagród i dyplomów, wernisaż prac konkursowych (grudzień)

13. Koncert kolęd towarzyszący otwarciu wystaw na Kartkę Świąteczną, wspólne śpiewanie,
konkurs dla dzieci na najpiękniejsze wykonanie kolędy (grudzień)



W ramach Akcji "Zima w mieście 2010 r." w Klubie Osiedlowym "Źródło" zorganizowano
zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie od 15.02.2010 r. do 26.02.2010 r.
Zajęcia odbywały się w ramach dwóch turnusów:
-I turnus 15.02.2010 r. do 19.02.2010 r.
-II turnus 22.02.2010 r. do 26.02.2010 r.

Podopieczni podzieleni byli na dwie grupy wiekowe, pierwsza grupa to dzieci
w wieku od 7 do 9 lat, natomiast grupa druga to dzieci w wieku od 10 do 13 lat.
W godzinach od 10.00 do 16.00 odbywały się następujące zajęcia zorganizowane z myślą o
dzieciach w wieku szkolnym:
-integracyjne, mające na celu bliższe poznanie się uczestników,
-plastyczne, (malarstwo, rysunek, rzeźba, origami),
-taneczne, w ramach propagowania różnych stylów tańca,
-ruchowe (zajęcia sportowe i sprawnościowe),
-muzyczne (wspólne granie na instrumentach, śpiewanie),
-świetlicowe (gry planszowe).

Dla uczestników półkolonii zostały zorganizowane następujące konkursy z nagrodami:
-na maskę karnawałową,
-na najciekawsze przebranie,
-na najgrzeczniejsze dziecko,
-na najciekawszy plakat półkolonii,
-na najbardziej interesujące przedstawienie jednego z cudów świata,
-na oryginalne przedstawienie w formie komiksowej wybranej legendy,
-na najciekawszą skamielinę - płaskorzeźba w masie solnej,
-na rzeźbę sfinksa,
-sprawnościowe,
-muzyczne,
-konkurs z wiedzy ogólnej.

W ramach półkolonii odbywały sie różne wyjścia i wycieczki:
-do kina Bajka na film pt. "Renifer Niko ratuje święta" oraz film pt "Astro boy",
-do mini Zoo w Leonowie,
-do Teatru H. Ch. Andersena na przedstawienie pt. "Przecinek i kropka" oraz "Trzy świnki",
-do fikolandu - krainy zabaw,
-do Teatru Muzycznego na przedstawienie pt. " Pinokio",
-do Radia Lublin.

Dzieci uczestniczyły ponadto w warsztatach teatralnych zorganizowanych przez teatr"
Jasny" oraz wzięły udział w konkursach i zabawach prowadzonych przez zespół muzyczny
,~kret". Na zakończenie obu turnusów wszystkie dzieci otrzymały nagrody. W obu turnusach
na zajęciach podczas ferii wzięło udział 65 dzieci.

W okresie wakacji letnich w Klubie Osiedlowym "Źródło" w okresie od 28.06.2010 r. do
30.07.2010 r. odbyły się półkolonie dla dzieci i młodzieży. W godzinach od 09.00 do 16.00 dzieci
uczestniczyły w zajęciach plastycznych, tanecznych, sportowych, muzycznych i świetlicowych.

Dla uczestników półkolonii zostały zorganizowane następujące konkursy z nagrodami:
-na najgrzeczniejsze dziecko,
-na najaktywniejszego półkolonistę,
-na mini play back show,
-konkurs talentów,
-sportowy,



-plastyczny,
-rozwiązywanie zagadek.

W ramach półkolonii odbywały sie różne wyjścia i wycieczki:
-do kina Bajka w I turnusie na film pt." Disco robaczki", w II turnusie na film pt. "Artur i zemsta
Baltazara"
-wizyty w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów na zajęciach integracyjnych, plastycznych,
tanecznych i muzycznych,
-wyjazd do Młyna "Hipolit", dzieci uczestniczyły w lekcji muzealnej dotyczącej minerałów
połączone z pokazem erupcji wulkanu, obejrzały film na temat dinozaurów, płukały złoto,
wytapiały i odlewały metal,
-wyjazd do Muzeum Nietypowych Rowerów w Gołębiu, (pokaz dziwnych rowerów połączony z
przejażdżkami, ognisko i pieczenie kiełbasek),
-wyjazd do "Mini Zoo" w Leonowie (zwiedzanie zoo, przejażdżki na koniach, pieczenie kiełbasek
na ognisku, zabawa na placu zabaw),
-wyjście do Narodowego Banku Polskiego, do Muzeum Lubelskiego w .Lublinie, do
WOjewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, do Kościoła Rektoralnego
Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie w ramach ścieżki
edukacyjnej dotyczącej 600 - lecia bitwy pod Grunwaldem,
-wyjście do fikolandu - krainy zabaw ( w obu turnusach),
-wyjazd do stadniny koni na ul. Abramowicką, (ognisko z kiełbaskami, przejażdżka bryczką,
zabawa na placu zabaw),
-wyjazd do "Małego Zoo" w lurce, (zwiedzanie zoo, przejażdżki na kucykach, wejście na park
linowy, skakanie na trampolinie, ognisko z kiełbaskami),
-wyjazd do Wojciechowa do mini skansenu Chaty Kowala (warsztaty z garncarstwa, pokaz
młócenia cepami, mielenie zboża na żarnach, pranie na tarze, tkanie na krosnach) i do Muzeum
Kowalstwa.

Podczas zajęć w klubie dzieci spędzały czas aktywnie i twórczo. Na zakończenie każdego
z turnusów dzieciom wręczone zostały upominki. W I i II turnusie liczba uczestników wynosiła
70.

Urząd Miasta Wydział Kultury przekazał na działalność kulturalną dotacje w wys. 22.000 zł z
czego:

6.000 zł przeznaczone były na ferie letnie ( umowy - zlecenia, imprezy zlecone, bilety do
kina, teatru, muzeum itp., środki plastyczne, nagrody)
4.000 zł ferie zimowe ( umowy - zlecenia, bilety wstępu, imprezy zlecone, nagrody, środki
plastyczne)

- 12.000 zł działalność roczna ( umowy - zlecenia, środki plastyczne, nagrody, imprezy
~zlecone - organizacja koncertów, wystaw, festynu itp.)

Dokładamy wszelkich starań, aby nasza placówka dawała możliwość aktywnego i twórczego
/ sposobu spędzania wolnego czasu, aby rozwijała zainteresowania i promowała młode talenty.


