
 

 

Sprawozdanie 
z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Widok" 

w Szczecinie za 2018 rok. 

 
Wstęp 
Spółdzielnia Mieszkaniowa jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób 

o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich 

członków prowadzi na zasadach rachunku ekonomicznego wspólną działalność gospodarczą. 
Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Celem Spółdzielni jest 

zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin, przez 

dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu. 

 

1. Organizacja SM ..Widok” 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” w Szczecinie prowadzi swoją działalność na podstawie 

ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo Spółdzielcze (Dz. U. 1982 Nr 30 poz. 210 

z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o Statut. 

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. 

Nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza składająca się z 5 

osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 19 czerwca 2017 roku na 

okres 3 lat.  

Bieżącą działalnością Spółdzielni kieruje Zarząd. W okresie sprawozdawczym Zarząd 

Spółdzielni Mieszkaniowej "Widok" pracował w składzie: 

Jacek Sobczak – Prezes Zarządu i Ryszard Kałowski – Z-ca Prezesa 

 

Działalność Zarządu Spółdzielni w 2018 roku koncentrowała się na: 

- bieżącej realizacji zadań ujętych w planie gospodarczym na 2018 rok przyjętym przez Radę 
Nadzorczą i zatwierdzonym uchwałą Nr 7 z dnia 25.04.2018r., 

- poprawie sytuacji finansowej Spółdzielni poprzez zwiększenie działań windykacyjnych 

zaległości, 

- realizowaniu planu remontów zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 5 z dnia 

26.03.2018 r., 

- prowadzeniu odrębnej dla każdej nieruchomości ewidencji i rozliczenia przychodów i 

kosztów oraz odrębnej ewidencji i rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego, 

- uczestniczeniu w podpisywaniu aktów notarialnych ustanawiających odrębną własność na 

rzecz członków spółdzielni,  

- opracowaniem koncepcji zabudowy działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, 
- współdziałaniu przy opracowywaniu projektu budowlanego dla nowej inwestycji pn. 

Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Księcia Bogusława X w Szczecinie, 

- przejmowaniu i ponownym zasiedlaniu mieszkań lokatorskich, 



 

 

- załatwianiu spraw członkowskich i innych związanych z bieżącą eksploatacją 
nieruchomościami, 

- prowadzeniu windykacji zaległości w opłatach, 

- przyjmowaniu nowych członków. 

 
 
2. Sprawy członkowskie 

Na dzień 31.12.2018 r spółdzielnia liczy 883 członków w tym 14 członków przyjęto w okresie 

sprawozdawczym. Działając na podstawie Art.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku 

o spółdzielniach mieszkaniowych wykreślono z rejestru 23 członków.  
Spółdzielnia nie posiada listy oczekujących kandydatów na członków. Charakter Spółdzielni 

oraz program działania zakłada bowiem przyjmowanie w poczet członków wyłącznie pod 

bieżące inwestycje mieszkaniowe. W 2018 roku Spółdzielnia nie prowadziła zapisów 

członków pod nową  inwestycję mieszkaniową.  
Od września 2017 roku zgodnie ze zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych 

członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo 

do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, roszczenie o ustanowienie 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, roszczenie o ustanowienie odrębnej własności 

lokalu. Członkami Spółdzielni są również oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu 

przysługuje im wspólnie.  

W 2018 roku odbyło się 12 posiedzeń Zarządu, na których omawiano sprawy członkowskie, 

eksploatacyjne i inne związane z działalnością spółdzielni. Zarząd przyjmował w poczet 

członków osoby, których członkostwo powstało na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami. Podejmowano decyzje 

w sprawach ustalania stawek eksploatacyjnych, określano zakres niezbędnych remontów 

i sposobu ich finansowania. Rozpatrywano skargi i wnioski lokatorów starając się na bieżąco 

załatwiać ich sprawy. Podejmowane były decyzje o przeznaczeniu środków pochodzących 

z pożytków spółdzielni. 

Zarząd stara się na bieżąco przenosić prawo odrębnej własności. Do końca 2018 roku mieliśmy 

wyodrębnionych 236 lokali.  

Obecnie czas oczekiwania na załatwienie wniosków członków spółdzielni na wyodrębnienie 

lokali uzależniony jest od uzyskania przez Zarząd zaświadczenia z Urzędu Miejskiego 

o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.  
Zarząd przyjmował zdawane mieszkania lokatorskie i zasiedlał je kolejnymi członkami. 

Prowadzimy listę chętnych na zawarcie umowy o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego 

prawa do lokalu mieszkalnego. Osoby z listy mają pierwszeństwo przy zawieraniu umowy 

w przypadku posiadania przez spółdzielnię mieszkań lokatorskich z odzysku. Mieszkania 

lokatorskie wybudowane przy użyciu środków zgodnie z ustawą o pomocy państwa przy 

budowie mieszkań przydzielane są osobom spełniającym określone w tej ustawie kryteria.  

 



 

 

3. Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi 

Spółdzielnia ma w eksploatacji obecnie własnych 20 budynków mieszkalnych z 651 

mieszkaniami o łącznej powierzchni 36 615,53  m
2
 oraz 6 701,26 m

2
 usług i garaży. 

Zarządzamy także dwiema wspólnotami mieszkaniowymi znajdującymi się w budynku przy 

ul. Tkackiej 13 i przy ul. Goleniowskiej 52,53 w Szczecinie. 
Stawki eksploatacyjne dla każdej nieruchomości ustalone są indywidualnie w zależności od 

generowanych kosztów i w miarę potrzeb remontowych lub modernizacyjnych. 

Plan działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2018 opracowany został w oparciu 

o rozliczenia kosztów z roku poprzedniego oraz obligatoryjne podwyżki cen za media 

i podatki lokalne. Rada Nadzorcza SM „Widok” na posiedzeniu w dniu 25.04.2018 r. uchwałą 
Nr 7 zatwierdziła Plan Gospodarczy na 2018 rok. 

O zmianie opłat za używanie lokali wszyscy członkowie i właściciele lokali niebędący 

członkami zostali powiadomieni z wyprzedzeniem o którym mowa w Art. 4. ustawy 

o spółdzielniach mieszkaniowych. 

 
3.1  Podstawowa stawka eksploatacyjna 

Stawki eksploatacyjne na poszczególnych nieruchomościach w 2018 roku wynosiły: 

1)   w Szczecinie:                                            
       do 31.03.2018r.   od 01.04.2018r. 
 

- ul. Szpitalna 12,13,13A, 14, 14A   2,29 zł/m²    2,39 zł/m² 

- ul.Żółkiewskiego/ Chodkiewicza   2,29 zł/m²    2,47 zł/m² 
- ul. Mariacka 3      2,47 zł/m²    2,61 zł/m² 
- ul. Tkacka 2,3      2,06 zł/m²    2,14 zł/m² 
- ul. Tkacka 10      2,55 zł/m²    2,64 zł/m² 
- ul. Tkacka 11,12     2,06 zł/m²    2,23 zł/m² 
- ul. Staromłyńska 8,9     2,36 zł/m²    2,36 zł/m² 
- ul. Piotra Skargi 4-5A / Zaciszna 4A 2,29 zł/m²    2,60 zł/m² 
- ul. Słowackiego 19A / Zaciszna 1A   2,29 zł/m²    2,72 zł/m² 
- ul. Emilii Plater 11     2,25 zł/m²    2,43 zł/m² 
- ul. Sierpowa 4A,4B,4C,4D    2,32 zł/m²    2,67 zł/m² 
- ul. Sierpowa 6,6A,6B,6C,6D    2,43 zł/m²    2,74 zł/m² 
- ul. Sierpowa 6E,6F,6G    2,32 zł/m²    2,88 zł/m² 
 

2)  w Mierzynie: 
       do 31.03.2018r.   od 01.04.2018r. 

- ul. Za Wiatrakiem (cała)    2,62 zł/m²    3,04 zł/m². 
 

Lokale mieszkalne z odrębną własnością mają stawkę eksploatacyjną pomniejszoną o podatek 

od nieruchomości i wieczyste użytkowanie. Podatek od nieruchomości zdejmuje się od 

miesiąca następnego po miesiącu wyodrębnienia a wieczyste użytkowanie od początku roku 

następnego po wyodrębnieniu. 



 

 

 

3.2  Stawki eksploatacyjne dla lokali użytkowych i garaży 
Dla lokali użytkowych i garaży stawki eksploatacyjne w 2018 roku wynosiły odpowiednio: 

Lokale użytkowe 

       do 31.03.2018r.   od 01.04.2018r. 
- ul. Szpitalna 12,13,13A, 14, 14A    3,06 zł/m²     3,06 zł/m² 

- ul.Żółkiewskiego/ Chodkiewicza    4,46 i 4,50 zł/m²   4,46 i 4,50 zł/m² 

- ul. Tkacka 2,3      4,35 i 3,25 zł/m²    4,80 i 3,70 zł/m² 

- ul. Tkacka 10      4,56 zł/m²     4,60 zł/m² 

- ul. Staromłyńska 8,9     4,39 zł/m²     4,43 zł/m² 

- ul. Piotra Skargi 4-5A / Zaciszna 4A   4,47 i 3,04 zł/m²    4,48 i 3,04 zł/m² 

- ul. Słowackiego 19A / Zaciszna 1A   4,56 zł/m²     4,57 zł/m² 

- ul. Emilii Plater 11      4,55 i 3,15 zł/m²    4,62 zł/m² 

- ul. Za Wiatrakiem      4,49 zł/m²     4,49 zł/m² 

 

Miejsca postojowe 

- Zaciszna lA/Słowackiego 19A     78,43 zł/miejsce    96,20 zł/miejsce 

- Piotra Skargi 4, 5, 5A/Zaciszna 4A    72,49 zł/miejsce    72,49 zł/miejsce 

- Staromłyńska       59,00 zł/miejsce    59,00 zł/miejsce 

 

Garaże 

- Piotra Skargi 4, 5, 5A/Zaciszna 4A    2,68 zł/m² garażu   2,68 zł/m² garażu 

- Za Wiatrakiem       2,40 zł/m² garażu   2,68 zł/m² garażu  

-   Sierpowa        2,63 zł/m² garażu   2,68 zł/m² garażu 

 

Właściciele miejsc postojowych jak również garaży wnoszą dodatkowo opłaty na fundusz 

remontowy w wysokości obowiązującej dla danej nieruchomości 

 

Zarząd Spółdzielni przy opracowaniu planu działalności gospodarczej na 2018 rok kierował 

się zasadą aby ponoszone koszty eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych 

znajdowały pełne uzasadnienie w rzeczywistych potrzebach Spółdzielni. Prowadząc 

zarządzanie nieruchomościami własnymi jak również powierzonymi w zarząd zwracaliśmy 

należytą uwagę na utrzymanie tych zasobów w stanie nie pogorszonym, zapewniając przy tym 

bezpieczeństwo mieszkańcom i dbając o mienie jej członków. Podstawowym warunkiem 

zagwarantowania dobrej sytuacji Spółdzielni jest nie tylko sprawność bieżącego zarządzania, 

lecz również podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących kierunków rozwoju i źródeł 

finansowania. Przy planowaniu wydatków na rok 2018 Zarząd brał pod uwagę wyniki tzn. 

nadwyżki kosztów nad przychodami lub przychodów nad kosztami z roku 2017 które 

występowały na poszczególnych nieruchomościach. Wynika to z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami, która stanowi, że 

różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni 

zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym. Wszystkie 

zmiany stawek eksploatacyjnych zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Uchwałami nr 



 

 

12/2017, 13/2017 i 14/2017 w dniu 21.12.2017r. Zmiany te były konieczne dla 

zrównoważenia bilansu kosztów i przychodów  dla zachowania stabilnej gospodarki finansami 

spółdzielni.  
 

Zgodnie z w/w ustawą Zarząd spółdzielni prowadził odrębnie dla każdej nieruchomości: 

1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości w częściach przypadających na lokale członków, eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, 

2) ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art.4 

ust. 4¹ pkt. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

 

Wszystkie nieruchomości Spółdzielni zostały do 31 marca 2019 roku rozliczone a zestawienie 

wyników na poszczególnych nieruchomościach jest załącznikiem do niniejszego 

sprawozdania.  

 

3.3.  Odpis na fundusz remontowy 
Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych zgodnie z dyspozycją art. 

6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla 

każdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego.  

Stawki funduszu remontowego w 2018r. wynosiły: 
- ul. Szpitalna l2,13,13A, 14, 14A   0,50 zł/m² 
- ul. Żółkiewskiego/ Chodkiewicza   0,50 zł/m² oraz 1,00 zł/m² od 01.11.2018r. 
- ul. Mariacka 3      1,00 zł/m² 
- ul. Tkacka 2,3      0,50 zł/m² 
- ul. Tkacka 10      1,00 zł/m² 
- ul. Tkacka 11,12      0,50 zł/m² 
- ul. Staromłyńska 8,9     0,50 zł/m² 
- ul. Piotra Skargi 4-5A / Zaciszna 4A   1,50 zł/m². 
- ul. Słowackiego 19A / Zaciszna 1A   1,00 zł/m² 
- ul. Emilii Plater 11     0,70 zł/m² 
- ul. Sierpowa 4A,4B,4C,4D    0,50 zł/m² 
- ul. Sierpowa 6,6A,6B,6C,6D    0,50 zł/m² oraz 1,00 zł/m² od 01.11.2018r. 
- ul. Sierpowa 6E,6F,6G     0,50 zł/m² 
- ul. Za Wiatrakiem     1,00 zł/m² 

 

Stawki odzwierciedlają aktualne potrzeby remontowe każdej nieruchomości. Zmiany stawek 

funduszu remontowego obowiązujące od 01.11.2018 r. zostały zatwierdzone przez Radę 
Nadzorczą Uchwałą nr 12/2018 z 26.07.2018r. 

W 2018 r. podstawowy fundusz remontowy wydatkowany był zgodnie z zakresem prac 

ujętych w Planie remontów zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. 
Plan remontów przygotowano na podstawie potrzeb wynikających z przeglądu stanu 

technicznego zasobów przeprowadzanego co roku, zgłoszonych przez członków wniosków na 

Walnym Zgromadzeniu oraz wniosków zgłaszanych bezpośrednio przez lokatorów do biura 

spółdzielni. Z funduszu remontowego pokrywane są również koszty nieprzewidzianych  



 

 

awarii. Zaplanowany zakres prac na 2018 rok obejmował rzeczywiste potrzeby remontowe 

w zasobach Spółdzielni. Czasami zdarzają się nieprzewidziane wcześniej szkody lub awarie 

wymagające natychmiastowej interwencji, które pochłaniają część zaplanowanych środków 

i zmuszają nas do wprowadzania korekty planu remontowego. Wówczas zaplanowane 

a niewykonane remonty przechodzą do planu na rok następny. Plan remontów na bieżący rok 

jest dostępny na naszej stronie internetowej.  

 

3.3.1  Odpis celowy – na konserwację bram i urządzeń automatyki tych bram, tworzony 

dla użytkowników w zależności od potrzeb w kwocie 4,50 zł od lokalu. 

 

3.4.  Zaliczka na centralne ogrzewanie - występuje w następujących budynkach: 

- Szpitalna 12,13,13A,14,14A. 

- Żółkiewskiego 7,7A,8,8A,9,9A,10,10A i Chodkiewicza 6A,6B,6C. 

- Staromłyńska 8,9. 

- Piotra Skargi 4,5,5A, Zaciszna 4A, Zaciszna 1A, Słowackiego 19A 

 

Zaliczka jest wyliczona do metrów kwadratowych powierzchni użytkowej lokali. Stawka 

jednostkowa jest średnią wynikającą z ilorazu sumy kosztów i całkowitej powierzchni 

użytkowej lokali znajdujących się w w/w nieruchomościach. Koszty centralnego ogrzewania 

rozliczane są raz w roku za pośrednictwem firmy ISTA, która sczytuje dane z podzielników 

kosztów, przetwarza je i przysyła nam gotowe rozliczenia poszczególnych lokali.   

Stawki jednostkowe przyjęte jako zaliczki na 2018 rok dla poszczególnych węzłów 

cieplnych obsługujących nieruchomości przedstawiały się następująco:  

1. Szpitalna 12-14A  - 1,78 zł/m
2
 

2. Żółkiewskiego7- 10A i Chodkiewicza 6A,B,C   -  1,88 zł/m² 

3. Staromłyńska 8,9  - 2,51 zł/m² 

4. Piotra Skargi/Zaciszna   - 2,74 zł/m² 

5. Zaciszna 1A/Słowackiego  - 2,74 zł/m². 

 
3.5 Zaliczka na podgrzanie wody – występuje w budynkach jw. i jest rozliczana 

dwa razy do roku na podstawie odczytu wskazań wodomierzy ciepłej wody 

w lokalach. Jest ona zróżnicowana dla poszczególnych nieruchomości z uwagi na 

duże różnice w kosztach i przedstawiała się następująco: 

1. Szpitalna 12-14A  - 17,34 zł/m
³
 

2. Żółkiewskiego7- 10A i Chodkiewicza 6A,B,C   -  17,34 zł/m³ 

3. Staromłyńska 8,9  - 26,72 zł/m³ 

4. Piotra Skargi/Zaciszna   - 24,95 zł/m³ 

5. Zaciszna 1A/Słowackiego  - 24,95 zł/m³. 
Podkreślić należy, że na wysokość jednostkowych kosztów z tytułu poboru 

ciepła dla potrzeb c.w.u. ma wpływ liczba osób korzystających z ciepłej wody 

użytkowej a co za tym idzie ilość wody pobranej. 
 

Abonament za gotowość dostarczenia ciepłej wody jest zróżnicowany w nieruchomościach 



 

 

i wynosi: 

- 0,17 zł/m2 dla budynków przy ul. Żółkiewskiego i Chodkiewicza,  

- 0,16 zł/m² dla budynku przy ul. Staromłyńskiej, 

- 0,24 zł/m2 dla budynku przy ul. Szpitalnej, 

- 0,22 zł/m2 dla budynków przy ul. Piotra Skargi, Zacisznej i Słowackiego. 

 

3.6  Zaliczka na zimną wodę, odprowadzanie ścieków i zaliczka na wywóz nieczystości 
stałych - zróżnicowana dla każdego z mieszkań w zależności od zużycia wody w poprzednim 

okresie rozliczeniowym oraz w zależności od gminy na terenie której zlokalizowane są 
budynki: 

- Szczecin - stawka na zimną wodę i odprowadzenie ścieków ustalona uchwałą Rady 

Miasta Szczecina łącznie w wysokości brutto 11,09 zł/m3 wody oraz stawka za wywóz 

odpadów komunalnych w kwocie 4,00 zł/m3 obliczona na podstawie Regulaminu przyjętego 

uchwałą Rady Miasta Szczecina. 

- Mierzyn - stawka na wodę i ścieki ustalona uchwałą Rady Gminy Dobra łącznie 

w wysokości brutto 10,09 zł/m3 wody oraz stawka za wywóz odpadów komunalnych 

w kwocie 4,30 zł/m3 wody obliczona na podstawie uchwały Rady Gminy Dobra. 

 

Wyżej wymienione urzędowe stawki są zwiększane o wskaźnik korygujący w wysokości 3% 

w Szczecinie i 2,1% w Mierzynie, zabezpieczający środki na pokrycie pozostałych kosztów 

wywozu odpadów budowlanych, gabarytów, wyrzucanej stolarki okiennej i drzwiowej itp. 

której nie odbierają firmy wywożące śmieci i które musimy wywozić we własnym zakresie. 

Wskaźnik ten jest także buforem w przypadku niższego zużycia wody niż zgłoszonego do 

deklaracji „śmieciowej”. Powyższe stawki są podstawą do ustalenia zaliczek rozliczanych dwa 

razy do roku i były zatwierdzone uchwałą RN nr 3/2015 i 16/2017. Rozliczenia dokonywane 

są dwa razy w roku według kosztów rzeczywistych. Różnica jest nadpłatą lub kwotą dopłaty 

za okres rozliczeniowy. 
Po dokonaniu rozliczenia na dzień 31.12.2018 rzeczywiste koszty wywozu śmieci 

w przeliczeniu na m³ wody wynosiły na poszczególnych nieruchomościach : 
• Szpitalna 4,18 zł/m³ 
• Żółkiewskiego/Chodkiewicza – 4,25 zł/m³ 
• Mariacka   - 3,46 zł/m³ 
• Tkacka 2,3  - 411 zł/m³ 
• Tkacka 10  - 4,38 zł/m³ 
• Tkacka 11,12  - 4,33 zł/m³ 
• Staromłyńska  - 4,23 zł/m³ 
• Piotra Skargi  - 3,94 zł/m³ 
• Słowackiego/Zaciszna  - 4,27 zł/m³ 
• Emilii Plater  - 4,47 zł/m³ 
• Sierpowa 4A-4D  - 4,26 zł/m³ 
• Sierpowa 6-6D  - 4,33 zł/m³ 
• Sierpowa 6E-G  - 3,83 zł/m³ 
• Osiedle Za Wiatrakiem  - 4,00 zł/m³    



 

 

  
Dla niezamieszkałej części nieruchomości (lokale użytkowe), w której powstają odpady 

komunalne opłata naliczana jest za opróżnienie odpowiedniego typu pojemnika służącego do 

gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z uchwałami Rady Miasta Szczecina i Rady 

Gminy Dobra. Roczne rozliczenie z odpadów bytowych dokonywane jest na podstawie 

deklaracji składanej do Gminy przez Spółdzielnię. 
  
3.7   Ryczałty  
- na konserwację domofonów – w wysokości 1,51 zł/lokal mieszkalny podwyższony do         

1,55 zł/lokal mieszkalny od 01.04.2018r., 
- na wymianę wodomierzy – 1,50 zł/wodomierz, 

- konserwacja centralek cieplnych – 15 zł/lokal (tam gdzie występują). 
 

3.8   Opłata za windę – w wysokości 0,70 zł/m², występuje tylko na ul. Staromłyńskiej. 
 
3.9   Zaliczka na gaz – w wysokości 8,50 zł/osobę, ustalana jest na podstawie poniesionych 

kosztów i występuje tylko na ul. Szpitalnej. Rozliczenie następuje wg kosztów rzeczywistych 

proporcjonalnie do ilości osób zamieszkałych w lokalu.                                                        
 

3.10  Koszty za media 
 

Koszty centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w 2018 r. wyniosły 617 617,03 zł 

i stanowiły około 17,84 % ogółu kosztów Spółdzielni. 

Koszty dostawy wody i odbioru ścieków w 2018 r. wyniosły 601 046,27 zł i stanowiły około  

17,36 % ogółu kosztów Spółdzielni. Koszty wywozu nieczystości stałych w 2018 r. wyniosły  

232 745,94 zł i stanowiły około 6,72 % ogółu kosztów Spółdzielni.  
 
3.11  Koszty poniesione na remonty i modernizację 
 
Spółdzielnia prowadzi na bieżąco remonty i modernizację budynków w zakresie ustalonym 

w rocznym Planie remontów  oraz w miarę posiadanych środków. W okresie 

sprawozdawczym wykonaliśmy między innymi następujące prace remontowe 

i konserwacyjne w nieruchomościach: 

 

NIERUCHOMOŚĆ BO 2018 
podział 
wyniku 
WALNE 

naliczenie 
2018r. 

środki do 
dyspozycji w 

2018r. 

wydatkowane 
środki 

 

BZ 2018 

Szpitalna 11 027,91   21 269,64 32 297,55 10 564,63 

docieplenie ścian strychowych, 
usuwanie nieszczelności instalacji 
gazowej, remont nawierzchni chodnika, 
pielęgnacja terenów zielonych  

21 732,92 

Mariacka 3 -4,92   5 797,20 5 792,28 744,82 
usuwanie nieszczelności instalacji 
gazowej, kontrola przewodów 
kominowych 

5 047,46 



 

 

Tkacka 2,3 22 689,63   6 169,12 28 858,75 4 103,29 
roboty dekarsko-blacharskie, naprawy 
centralek 

24 755,46 

Tkacka 10 11 069,98   5 846,64 16 916,62 12 550,74 

klatka schodowa, usuwanie 
nieszczelności instalacji gazowej, płytki-
brama wjazdowa, kontrola przewodów 
kominowych 

4 365,88 

Tkacka 10 
konserwacja bram 

848,03   594,00 1 442,03 984,12 przegląd bramy wjazdowej 457,91 

Tkacka 11,12 32 740,88   5 453,64 38 194,52 2 028,75 
usuwanie nieszczelności instalacji 
gazowej, uszczelnienie kominów i 
pokrycia z papy 

36 165,77 

Staromłyńska 36 818,90   11 707,92 48 526,82 15 268,95 

remont balkonu, usuwanie 
nieszczelności instalacji gazowej, 
domofony, uszczelnienie dachu, 
wymiana ciepłomierza w węźle cieplnym 

33 257,87 

P.Skargi/Zaciszna 
4a 

-316 808,05 19 846,00 86 741,76 -210 220,29 19 649,02 
naprawa dachu i drzwi, remont balkonu i 
elewacji, pomiary elektryczne 

-229 869,31 

P.Skargi/Zaciszna  
konserwacja bram 

-355,73   3 240,00 2 884,27 1 695,54 
naprawa bram, system otwierania 
bramki, przeglądy bram 

1 188,73 

Zaciszna 1a/    
Słowackiego  

-9 422,99   12 979,20 3 556,21 17 324,69 
węzeł cieplny, remont nawierzchni 
chodnika 

-13 768,48 

E.Plater 17 997,15   8 106,84 26 103,99 14 146,60 

remont nawierzchni chodnika, usuwanie 
nieszczelności instalacji gazowej, właz 
dachowy, naprawa ogrodzenia, kontrola 
przewodów kominowych  

11 957,39 

Sierpowa 4a,b,c,d 42 813,89   16 453,80 59 267,69 20 882,11 

naprawy centralek, pielęgnacja terenów 
zielonych, sanitarne LEGAT, naprawy 
placu zabaw, naprawa schodów, 
nawierzchnia 

38 385,58 

Sierpowa 6,6a,b,c,d -19 396,92   20 490,40 1 093,48 29 850,81 

naprawy centralek, pielęgnacja terenów 
zielonych, sanitarne LEGAT, naprawy 
placu zabaw, docieplenie stropu, 
nawierzchnia, przeglądy elektryczne, 
drzwi aluminiowe, naprawy dachu z 
dociepleniem nad lok.6/8 

-28 757,33 

Sierpowa 6e,f,g 1 526,84   12 739,08 14 265,92 9 685,62 
naprawy centralek, pielęgnacja terenów 
zielonych, sanitarne LEGAT, naprawy 
placu zabaw, nawierzchnia 

4 580,30 

Za Wiatrakiem -41 884,96   132 905,76 91 020,80 98 995,85 

wymiana odcinka kanalizacji, remont 
balkonów, dachy, pielęgnacja terenów 
zielonych, usuwanie nieszczelności 
instalacji gazowej, malowanie klatek 
schodowych + murki 4-4a, kontrola 
przewodów kominowych 

-7 975,05 

Goleniowska -17 379,72  17379,72 215,40 215,40 215,40 
środki przekazane do Wspólnoty 
Mieszkaniowej jako fundusz za 
mieszkanie przy ul. Goleniowskiej 53/3 

0,00 

wspólny 0,00         

celowy - wymiana 
wodomierzy wszystkie 
nieruchomości 

32 583,91    19 710,00 52 293,91 27 672,35 
odczyt zdalny w całych zasobach 
spółdzielni wraz z dzierżawą 

24 621,56 

Żółkiewskiego 
Chodkiewicza 
podstawowy 

-23 010,54   58 315,52 35 304,98 59 713,15 

naprawy dachu, usuwanie 
nieszczelności instalacji gazowej, 
docieplenie stropu-likwidacja mostków, 
pielęgnacja terenów zielonych, remont 
balkonów  

-24 408,17 

Żółkiewskiego 
Chodkiewicza 
konserwacja bram 

1 535,75   7 290,00 8 825,75 2 649,31 
naprawy siłowników, przeglądy, naprawy 
bram 

6 176,44 

SUMA -216 610,96 37 225,72 436 025,92 256 640,68 348 725,75   -92 085,07 

 

W 2018 roku w ramach środków funduszu remontowego wydatkowano na remonty 



 

 

i modernizację kwotę 348 725,75 zł. Plan remontów opiewał na kwotę 262 200,00 zł 

Naliczenie funduszu remontowego w 2018 roku wynosiło  436 025,92 zł. Do dyspozycji 

mieliśmy 256 640,68 zł.  

W 2018 roku zakres prac remontowych na poszczególnych nieruchomościach został 

dopasowany do potrzeb oraz wniosków płynących od lokatorów. Staraliśmy się racjonalnie 

wykorzystać zgromadzone tam środki a w niektórych nieruchomościach nawet go 

przekroczyliśmy. Przykładem jest nieruchomość przy ul. Piotra Skargi/Zacisznej gdzie 

musieliśmy wykonać kolejne prace remontowe pomimo przekroczenia wydatków z funduszu 

już w 2017 roku. Uchwalany przez Radę Nadzorczą plan rzeczowo-finansowy gospodarki 

środkami funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych powinien zapewnić dla każdej 

nieruchomości zrównoważenie wpływów i wydatków tego funduszu w skali 5 lat. Dlatego też 
od listopada 2018 roku podnieśliśmy stawkę funduszu remontowego na nieruchomości przy 

ul.  Żółkiewskiego/ Chodkiewicza oraz przy ul. Sierpowej 6,6A,6B,6C,6D do 1,00 zł/m
2
.  

 

 

3.12  WYNIK FINANSOWY 
 

Na wynik finansowy Spółdzielni składają się dwie części : 

1) wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości, który po uwzględnieniu nadwyżki 

przychodów nad kosztami lub kosztów nad przychodami z roku poprzedzającego i przechodzi 

w myśl ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na rok następny,            

2) wynik z własnej działalności, który podlega opodatkowaniu. 

 

Dochód spółdzielni podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych 

z tym, że dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest zwolniony 

z opodatkowania pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem tych 

zasobów. Spółdzielnia jest płatnikiem podatku VAT. 

 

Za rok 2018 przychody Spółdzielni wyniosły 3 574 827,59 zł. Koszty poniesione przez 

Spółdzielnię w 2018 roku wyniosły 3 461 776,64 zł. 

Bilans na całokształcie działalności Spółdzielni zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 

113 050,95 zł. na co się złożyło: 

- nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie 65 233,93 zł powstała na gospodarce 

nieruchomościami, która przechodzi w rachunku ciągnionym na rok następny zwiększając 

odpowiednio przychody lub koszty. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wynik (narastająco) na 

gospodarce zasobami mieszkaniowymi jest dodatni i wynosił 15 704,58 zł. Po analizie 

wpływów i wydatków Rada Nadzorcza w 2018 roku podjęła uchwałę o podniesieniu stawki 

eksploatacyjnej dla nieruchomości, które wykazały wyższe koszty nad przychodami. 

- nadwyżka na działalności gospodarczej w kwocie 47 817,02 zł. 
- podatek dochodowy od osób prawnych 9 641,00 zł. 
Wynik netto z działalności gospodarczej wyniósł 38 176,02 zł.   
 

 



 

 

3.13  Zadłużenia z tytułu nie wnoszenia opłat za lokale  

Łączne zadłużenie z tytułu nie wnoszenia opłat za używanie lokali uległo zmniejszeniu 

w porównaniu do roku poprzedzającego o kwotę 25 910,09 zł i na dzień 31 grudnia 2018 r 

wynosiło 207 915,32 zł. Stanowi to 4,92 % rocznych naliczeń a więc przychodów z tytułu 

opłat eksploatacyjnych wraz z naliczonym kredytem, które wynoszą 4 227 483,46 zł 
Obciążenie poszczególnych nieruchomości z tytułu zadłużenia przedstawia się następująco : 

 
  stan zadłużenia 

lokalizacja BO BZ 

  01.01.2018 31.12.2018 

Szpitalna 4 743,76 4 216,00 

Żółkiewskiego/Chodkiewicza 87 432,66 75 754,56 

Mariacka 3 250,45 587,31 

Tkacka 2,3 2 414,37 2 772,38 

Tkacka 10 389,94 270,50 

Tkacka 11,12 2 861,82 1 594,04 

Staromłyńska 3 341,43 4 574,04 

P.Skargi/Zaciszna 4a 32 048,29 17 803,20 

Słowackiego 19a/Zaciszna 1a 4 195,18 3 629,69 

E.Plater 7 514,16 6 120,87 

Sierpowa 4a,b,c,d 15 470,67 14 498,54 

Sierpowa 6,6a,b,c,d 17 962,65 13 929,60 

Sierpowa 6e,f,g 7 796,86 9 079,66 

Za Wiatrakiem 40 768,73 45 947,01 

Goleniowska 6 634,44 7 137,92 

 RAZEM 233 825,41 207 915,32 

 

Spółdzielnia prowadzi na bieżąco windykację zaległości w opłatach i w zależności od 

wysokości zobowiązań podejmuje stosowne działania. Działania windykacyjne realizowane są 
poprzez wysyłanie dłużnikom wezwań do zapłaty, przekazywanie do kancelarii prawniczej 

wniosków o wszczęcie postępowania przed Sądem. Wspomniane wcześniej działania 

windykacyjne to również prowadzenie rozmów, zarówno w siedzibie spółdzielni jak i u 

dłużników, mających na celu inny sposób załatwienia ich problemów poprzez zamianę, 
sprzedaż czy też zdanie mieszkania oraz uzyskanie przez dłużnika dodatku mieszkaniowego. 

Istnieje również możliwość zawarcia przez osobę mającą zaległość ugody pozasądowej na 

spłatę zadłużenia w systemie ratalnym.  
Wezwania do zapłaty wysyłamy już od zaległości powyżej 1-go miesiąca.  
Osoby, które mają zaległość 3 miesięczną wzywamy na rozmowę z Radą Nadzorczą, która 

daje ostatnią szansę na spłatę zadłużenia w dogodnych ratach bądź podejmuje decyzję o 

rozpoczęciu procedury przed Sądem o pozbawienie członkostwa a następnie eksmisję z 

lokalu. Uprawomocnione wyroki sądu kierujemy do komornika w celu egzekucji należności. 

Obecnie jest już możliwość zlicytowania lokalu własnościowego bez konieczności 

zapewnienia lokalu zastępczego dla dłużnika. Ta realna groźba w kilku przypadkach pozwoliła 

nam odzyskać spore kwoty zadłużenia. 
W 2018 roku, po uprzednim wysyłaniu upomnień i wezwań do zapłaty zostało przekazanych 



 

 

8 naszych wniosków do Kancelarii Adwokackiej w celu prowadzenia dalszej windykacji na 

drodze postępowania sądowego. W chwili obecnej toczy się przed Sądem 5 postępowań 
o zapłatę. Do tej pory nie złożyliśmy w sądzie żadnej sprawy o eksmisję ani o wykluczenie z 

listy członków. 
4.  Działalność inwestycyjna Spółdzielni  
W okresie sprawozdawczym spółdzielnia prowadziła działania inwestycyjne polegające na 

opracowaniu dokumentacji budowlanej na budowę nowego budynku wielorodzinnego na 

działce przy ul. Bogusława X 18A w Szczecinie. 
Przedmiotem działalności Spółdzielni jest budowanie budynków w celu ustanowienia na rzecz 

członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub 

lokali o innym przeznaczeniu. W związku z tym Zarząd podjął działania mające na celu 

pozyskanie nieruchomości gruntowej w centrum Szczecina pod zabudowę mieszkaniową. 
Teren taki zaoferowała Powszechna Spółdzielnia Spożywców SPOŁEM przy ulicy Księcia 

Bogusława X w miejscu pawilonu handlowego ORION. Wspólnie z PSS SPOŁEM 

zamierzamy wybudować budynek pięciokondygnacyjny z 65 mieszkaniami i lokalem 

handlowym na parterze. Obecnie posiadamy już pozwolenie na budowę i kończymy etap 

projektowania dokumentacji wykonawczej. Przewidujemy rozpoczęcie robót budowlanych na 

IV kwartał tego roku a zakończenie inwestycji w drugim kwartale 2021 roku. Finansowanie 

inwestycji będzie odbywało się ze środków członków z którymi będziemy podpisywali 

umowy o wybudowanie i ustanowienie odrębnej własności do lokalu. Już dzisiaj jest bardzo 

duże zainteresowanie tą inwestycją. 
5.  Przeprowadzone kontrole i lustracje  
W okresie sprawozdawczym rozpoczęła się lustracja pełna działalności spółdzielni 

prowadzona przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych 

w Szczecinie. W dniach od 18.12.2018 r. do 12.02.2019 r. przeprowadzona została 

kompleksowa lustracja działalności spółdzielni za okres od 01 stycznia 2015 r. do 

31 grudnia 2017 r. Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych 

w Szczecinie złożył do Rady Nadzorczej SM „Widok” protokół z przeprowadzonej 

lustracji oraz list polustracyjny z wnioskami. Wyniki lustracji omówiono na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28.03.2019r., w którym udział wzięli również 
lustratorzy. 

List polustracyjny jest załącznikiem do niniejszego sprawozdania i zgodnie z art. 93 

§4 Ustawy Prawo Spółdzielcze zostanie przedstawiony członkom na Walnym 

Zgromadzeniu. 
 

6.  Podsumowanie   
Zarząd w 2018 roku zajmował się głównie eksploatacją istniejących zasobów oraz 

prowadził działania mające na celu rozpoczęcia nowej inwestycji mieszkaniowej. 

W dużej mierze działalność Spółdzielni ograniczona jest warunkami zewnętrznymi, na 

które nie ma ona żadnego wpływu, np. sytuacja finansowa i materialna członków, 

zatrudnienie na umowach śmieciowych itp. Mimo nieregularnych wpływów z tytułu 

opłat czynszu i spłat zaciągniętych kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego, 

Spółdzielnia nie utraciła płynności finansowej, a wszystkie zobowiązania regulowane 



 

 

były terminowo. Zarząd Spółdzielni realizował zadania postawione przez Radę 
Nadzorczą i Walne Zgromadzenie w oparciu o unormowania wewnętrzne Spółdzielni 

uchwalone na podstawie obowiązujących ustaw i przez upoważnione statutowo 

organy. Częste zmiany w ustawach o spółdzielniach mieszkaniowych i prawo 

spółdzielcze wymuszają na nas dokonywanie zmian w Statucie i regulaminach, 

których w spółdzielni mamy kilkanaście, co powoduje, że nie we wszystkich 

regulaminach są od razu  nanoszone poprawki. W tym przypadku obowiązujące są dla 

nas zapisy w ustawach. 
Dla funkcjonowania Spółdzielni istotne znaczenie ma szybki przepływ informacji od 

mieszkańców do biura spółdzielni i odwrotnie. Do realizacji tego celu służy strona 

internetowa Spółdzielni oraz poczta e-mailowa z której coraz częściej korzystają nasi 

mieszkańcy. Również dla pracowników Spółdzielni jest to bardzo wygodna i szybka 

komunikacja z lokatorami. Na naszej stronie internetowej zamieszczone są 
najważniejsze dokumenty i akty prawne jak statut spółdzielni i regulaminy. 

Zamieszczamy tam również aktualne informacje ważne dla naszych członków.    

 

Zarząd składa podziękowania wszystkim mieszkańcom a szczególnie tym, którzy 

dzielili się z nami cennymi uwagami i opiniami oraz wskazywali nam obszary którymi 

Zarząd do tej pory się nie zajmował. Mam na myśli wszelkie działania integrujące 

mieszkańców poszczególnych budynków lub osiedli.  
Podziękowania składamy Radzie Nadzorczej, której członkowie na posiedzeniach 

plenarnych realizowali statutowe funkcje nadzorczo-kontrolne.  

W dalszym ciągu w naszej pracy będziemy kładli nacisk na rozwijanie komunikacji 

z członkami i mieszkańcami osiedli. Realizacja Państwa oczekiwań powiązana 

z poprawą  jakości obsługi, podnoszeniem umiejętności zawodowych służb oraz 

szeroka komunikacja będą priorytetami w naszym działaniu. 

 

 

Szczecin, 23 maja 2019 r.  

 

 

 
Z  A  R  Z  Ą  D  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACJA O REALIZACJI WNIOSKÓW Z WALNEGO ZGROMADZENIA 

które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 roku 

Na Walnym Zgromadzeniu Członków SM „Widok” w dniu 25 czerwca 2018 r. 

uchwalono następujące wnioski do rozpatrzenia przez Zarząd: 

1. Stworzenie miejsc dla rowerów oraz wózków dziecięcych na podwórku przy 

ul. Chodkiewicza/Żółkiewskiego. 

2. Montaż instalacji przeciwsłonecznej na placu zabaw przy 

ul. Chodkiewicza/Żółkiewskiego. 

3. Montaż czujnika zmierzchowego na podwórku przy 
ul. Chodkiewicza/Żółkiewskiego. 

4. Wymiana nawierzchni wokół urządzeń na placu zabaw, na bardziej bezpieczną dla 

dzieci przy ul. Chodkiewicza/Żółkiewskiego. 
5. Wymienić kosze betonowe na tak zwane Kosmonauty przy 

ul. Chodkiewicza/Żółkiewskiego. 

6. Zakupić oraz zamontować budki lęgowe dla jerzyków przy 

ul. Chodkiewicza/Żółkiewskiego. 

7. Nasadzenie zieleni przy ul. Szpitalnej 12- 14A. 

8. Wymiana drzwi do piwnicy przy ul. Szpitalnej  13 (prawe skrzydło). 

9. Sprawdzić koszty oraz możliwość budowy wind w budynku przy 

ul. Chodkiewicza/Żółkiewskiego. 

10. Zakup oraz zamontowanie znaków D53 oraz D53a na drogach wewnętrznych 

w zasobach S.M. Widok. 

11. Wymiana domofonów w budynku przy ul. Szpitalnej. 
 
 
Zarząd ustosunkował się do w/w wniosków w następujący sposób: 
 
Wnioski od nr 1 do nr 6  –  Ze względu na brak środków na funduszu remontowy (bilans 

otwarcia na 2019 rok – 24 408 zł) niemożliwe jest wykonywanie robót innych niż usuwanie 

awarii. Na ankietę o wprowadzeniu dodatkowego funduszu modernizacyjnego większość 
mieszkańców odpowiedziała negatywnie.  
Wniosek nr 7 –  wprowadzony do planu remontów na 2019 rok. Obecnie prowadzone są prace 

projektowe. 
Wniosek nr 8 –   wprowadzony do planu remontów na 2019 rok. Zebraliśmy oferty na 

wymianę drzwi we wszystkich klatkach schodowych. Obecnie prowadzone są prace 

przygotowawcze. 
Wniosek nr 9  –  Na dzień dzisiejszy koszty budowy 11 wind przekraczają możliwości 

finansowe Spółdzielni oraz wszystkich mieszkańców. 
Wniosek nr 10 –  znaki zostały zakupione i zamontowane tam gdzie była taka potrzeba. 
Wniosek nr 11 -  wniosek w roku 2019 nie będzie mógł być zrealizowany. Zbieramy oferty na 

wymianę domofonów i w 2020 roku zostanie  wymiana na domofon cyfrowy wykonana.  
 

                                                                                          Za Zarząd 


