
Protokół z lustracji pełnej

Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
z siedzibą w Sanoku

za okres od 2014 do 2016 roku
(od 01-01-2014 roku do 31-12-2016 roku)

________________________________________________________________
Sanok, czerwiec 2017 rok

Lustracja  Sanockiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Sanoku,  przeprowadzona  została  przez
lustratora Czesława Staśkiewicza nr uprawnień 1467/95 posiadającego pisemne upoważnienie
do  wykonania  badań  lustracyjnych  wydane  w  dniu  03-01-2017  roku  przez  Podkarpacki
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych.
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INFORMACJE WSTĘPNE

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Spółdzielnią a Podkarpackim Związkiem Rewizyjnym
Spółdzielni Mieszkaniowych należy przeprowadzić lustrację pełną działalności Spółdzielni za
okres od 01-01-2014 roku do 31-12-2016 roku w zakresie:

1. Przestrzeganie spółdzielczych zasad prawnych.
2. Sprawdzenie realizacji wniosków polustracyjnych z poprzedniej lustracji.
3. Podstawy prawne i zakres działania Spółdzielni.
4. Organizacja i działalność organów samorządowych Spółdzielni.
5. Działalność statutowa Spółdzielni.
6. Organizacja wewnętrzna i zatrudnienie.
7. Zagadnienia członkowskie.
8. Działalność społeczna i oświatowo – kulturalna.
9. Działalność inwestycyjna.
10. Przekształcenia praw do lokali.
11. Prawidłowość gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
12. Poprawność kształtowania opłat eksploatacyjnych.
13. Współpraca z członkami i innymi użytkownikami lokali.
14. Rachunkowość i finanse.
15. Podstawowe dane ze sprawozdań finansowych.
16. elementy analizy sprawozdania finansowego.
17. Informacja dotycząca wykorzystania środków publicznych, w tym pomocowych.

W toku lustracji Spółdzielnię reprezentowali  oraz udzielali  informacji  i  wyjaśnień etatowi
pracownicy Zarządu Spółdzielni oraz podlegli im pracownicy.
Tematykę lustracji  przedstawiono podczas spotkania z Przewodniczącym Rady Nadzorczej
oraz z Zarządem w dniu 21 marca 2017 roku.

Lustrację niniejszą przeprowadzono metodą pełną i wyrywkową.

Ostatnią  lustrację  pełną  Spółdzielni  przeprowadzili  lustratorzy  Małopolskiego  Związku
Rewizyjnego Spółdzielni  Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie za okres od 01-01-2011
roku do 31-12-2013 roku.

USTALENIA LUSTRACJI.

1. Przestrzeganie spółdzielczych zasad prawnych.

Powstanie Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej datuje się od momentu wpisu do Rejestru
Spółdzielni pod numerem RS. VI.  119. w dniu 24 października 1959r.  Wpis poprzedzony
został Zebraniem Założycielskim oraz wyborem Komitetu Założycielskiego.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym
Spółdzielnia złożyła stosowny wniosek i została wpisana pod numerem 0000082546 w KRS.

Siedzibą Spółdzielni jest miasto Sanok. 
Terenem działania Spółdzielni jest obszar miast: Sanoka i Zagórza.
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2. Realizacja wniosków polustracyjnych.

Wnioski z poprzedniej lustracji przeprowadzonej za okres 2011-2013 były następujące:

Nadal  podejmować  wszelkie  przewidziane  prawem  działania,  które  mogą  zwiększyć
skuteczność windykacji wielomiesięcznych zadłużeń czynszowych.

Powyższe  wnioski  zostały  rozpatrzone  i  przyjęte  przez  Walne  Zgromadzenie  Sanockiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku Uchwałą Nr 9/2015 z dnia 27.06.2015r.

3. Podstawy prawne i zakres działania Spółdzielni

Sanocka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  w  Sanoku  działa  na  podstawie  obowiązujących
przepisów prawa i wewnętrznych uregulowań prawnych a w szczególności:

1) Ustawy z dnia  16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze tekst  jednolity Dz.  U.
z 7.01.2016 poz. 21 z późn. zm.

2) Ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  roku  o  spółdzielniach  mieszkaniowych  tekst
jednolity Dz. U. z 17.10.2013 poz. 1222

3) Statutu  Sanockiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  uchwalonego  na  Zebraniu
Przedstawicieli Członków Uchwałą nr 3/2007 w dniu 30.11.2007 roku ze zmianami
uchwalonymi  przez  Walne  Zgromadzenie  Sanockiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej
w Sanoku w dniu 29.06.2013r.  (Uchwała nr 11/2013) – wpisany do rejestru KRS
23.08.2013 r.

4) Regulaminów uchwalonych na podstawie wymogów Statutu Spółdzielni.

W badanym okresie Spółdzielnia działała w oparciu o następujące regulaminy:

a) Regulamin Walnego Zgromadzenia SSM - Uchwała Nr 1/08 Walnego Zgromadzenia
SSM z dnia 26.06.2008r.

b) Regulamin Rady Nadzorczej SSM - Uchwała Nr 12/08 Walnego Zgromadzenia SSM
z dnia 26.06.2008r.

c) Regulamin  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Nadzorczej  SSM  -  Uchwała  nr  3/07  Rady
Nadzorczej SSM z dnia 16.02.2007r.

d) Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej SSM -
Uchwała nr 3/07 Rady Nadzorczej SSM z dnia 16.02.2007r.

e) Regulamin Komisji Samorządowej Rady Nadzorczej SSM - Uchwała nr 3/07 Rady
Nadzorczej SSM z dnia 16.02.2007r.

f) Regulamin  Zarządu  SSM  -  Uchwała  Nr  26/2012  Rady  Nadzorczej  SSM
z dnia 29.03.2012r. 

g) Regulamin organizacyjny SSM - Uchwała nr 25/2012 Rady Nadzorczej SSM z dnia
29.03.2012r.  oraz Uchwała Nr 44/2016 Rady Nadzorczej SSM z dnia 09.09.2016r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany struktury organizacyjnej SSM

h) Regulamin gospodarki finansowej SSM - Uchwała Nr 27/2012 Rady Nadzorczej SSM
z dnia 29.03.2012r.

i) Regulamin w sprawie zasad zaznajamiania się członków SSM z dnia 09.02.2012r.
j) Regulamin  Gospodarki  Zasobami  Mieszkaniowymi  -  Uchwała  nr  6/2014  Rady

Nadzorczej SSM z dnia 07.04.2014r.
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k) Regulamin  rozliczania  wody w zasobach  mieszkaniowych  -  Uchwała  Nr  17/2013
Rady Nadzorczej SSM z dnia 25.04.2013r.

l) Regulamin  kosztów  dostawy  ciepła  do  lokali  oraz  pobierania  opłat  za  centralne
ogrzewanie - Uchwała Nr 20/2014 Rady Nadzorczej SSM z 17.06.2014r.

m) Regulamin  postępowania  przetargowego  -  Uchwała  Nr  54/2012  Rady Nadzorczej
SSM z dnia 09.10.2012r.

n) Regulamin porządku domowego - Uchwała Nr 7/07 Rady Nadzorczej SSM z dnia
17.05.2007r.

o) Regulamin adaptacji  pomieszczeń strychowych na lokale mieszkalne w budynkach
SSM uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 12.08.2004r. i Uchwała Nr 60/2004
z dnia 21.12.2004r.

p) Regulamin wydawania kart parkingowych - Uchwała nr 20/2015 Zarządu SSM z dnia
10.09.2015r.

Spis aktów pracowniczych prawa wewnętrznego obowiązujących w SSM:
a) Zakładowy  Układ  Zbiorowy  Pracy  Sanockiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  zawarty

w dniu 19.11.1999r.,  zapisany do Rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy
w dniu  30.11.1999r.  pod  nr  U-DL.,  wpis  z  23.11.2004  r.  pod  nr  U-DL  XXIV
obowiązujący od 1.12.2004 r.,  uzupełniony protokołem nr 1 z dnia 21.10.2008 r.  -
decyzja z 1.12.2008 r. pod numerem U-DL XXIV/1.

b) Regulamin  tworzenia  i  podziału  środków  ZFŚS  w  SSM  -  Zatwierdzony
na posiedzeniu Zarządu SSM w dniu 10.03.2004r. protokół Nr 5/04 z późn. zmianami.

c) Regulamin  ochrony  danych  osobowych  uchwalony  przez  Zarząd  SSM
w dniu 06.03.2007r.  protokół  Nr  6/07  oraz  przyjęty  przez  Radę  Nadzorczą  SSM
w dniu 15.03.2007r.  protokół  nr  2/07.  Od  21.12.2016  r.  obowiązuje  zatwierdzona
przez Zarząd Polityka Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.

4. Organizacja i działalność organów samorządowych Spółdzielni.

Zgodnie z § 107 Statutu organami Spółdzielni są:
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd

Walne Zgromadzenie
Zasady  funkcjonowania  Walnego  Zgromadzenia  Członków  określone  są  w  Statucie
Spółdzielni w § 111 do § 139 oraz regulaminie Walnego Zgromadzenia.
W  badanym  okresie  odbyły  się  trzy  Walne  Zgromadzenia  Członków  Sanockiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku w następujących terminach:
1. 24-05-2014 roku,
2. 27-06-2015 roku,
3. 11-06-2016 roku,

Zebrania  zwoływane  były  przez  Zarząd  Prawidłowo  zgodnie  z  zapisami  Statutu
Spółdzielni.  
Zawiadomienia  o  terminie,  miejscu  i  porządku  obrad  w  formie  komunikatów  były
wywieszane na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych. 
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O terminie, miejscu i porządku obrad powiadamiane były:
- Krajowa Rada Spółdzielcza
- Małopolski Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia była zrzeszona.
Zebrania były zdolne do podejmowania uchwał.
Protokoły z obrad zebrań, protokoły Komisji, Uchwały sporządzono prawidłowo.

Członkowie  Spółdzielni  mogli  zapoznać  się  ze  sprawozdaniami  Rady  Nadzorczej,
Zarządu, sprawozdaniem finansowym Spółdzielni oraz projektami uchwał.
Dokumentacja  z  przebiegu  Walnego  Zgromadzenia  jest  kompletna  i  właściwie
przechowywana.

Rada Nadzorcza Spółdzielni.
Sprawy  związane  z  funkcjonowaniem  Rady  Nadzorczej   są  określone  w  Statucie
Spółdzielni  w § 140 do § 146.  Statut  określa  kadencję Rady Nadzorczej  na  trzy lata.
§141 określa liczebność Rady Nadzorczej na 15 członków.
Na podstawie § 145 Statutu Rada Nadzorcza powołuje Komisję Rewizyjną oraz może
powołać inne komisje stałe lub czasowe.

W lustrowanym okresie pracowały dwa składy Rady Nadzorczej.
 - od 01.01.2014r. do 11.06.2016r.
1. Rzepka-Stępień Joanna - Przewodnicząca RN
2. Ryniak Adam Zastępca - Przewodniczącej RN
3. Komenda Paweł - Sekretarz RN
4. Fejkiel Wojciech - Przew. Komisji Rewizyjnej (do 31.03.2016 r.)
5. Jagodzińska Grażyna - Przew. Komisji GZM
6. Gliściak Małgorzata - Przew. Komisji Samorządowej
7. Kruczkiewicz Tadeusz - Członek RN
8. Kułakowska Danuta - Członek RN
9. Mateja Maciej - Członek RN
10. Michoń Józef - Członek RN
11. Naparła Mieczysław - Członek RN
12. Pisiak Leszek - Członek RN
13. Prokop Barbara - Członek RN
14. Rychter Piotr - Członek RN
15. Stawarczyk Wojciech - Członek RN

Obecny  skład  Rady  Nadzorczej  wybranej  11.06.2016r.  przez  Walne  Zgromadzenie
Członków jest następujący:
1. Florek Bogdan - Przewodniczący RN
2. Rzepka-Stępień Joanna - Zastępca Przewodniczącego RN
3. Grządziel Monika - Sekretarz RN
4. Kot Kazimierz - Przew. Komisji Rewizyjnej
5. Michoń Józef - Przew. Komisji GZM
6. Kępa Maria - Przew. Komisji Samorządowej
7. Demczak Lesław - Członek RN
8. Filipowicz Franciszek - Członek RN
9. Gałuszka Tomasz - Członek RN
10. Herbut Adrian - Członek RN
11. Kaczor Wojciech - Członek RN
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12. Łuczyński Jan - Członek RN
13. Pisiak Leszek  - Członek RN
14. Rygiel Adam - Członek RN
15. Wanielista Jan - Członek RN

Spośród swoich członków Rada Nadzorcza wybrała Komisję Rewizyjną, Komisję GZM
oraz Komisję Samorządową.

Rada Nadzorcza odbyła:
- w roku 2014 10 posiedzeń plenarnych i 2 posiedzenia Prezydium Rady

podejmując 57 uchwał
- w roku 2015 8 posiedzeń plenarnych i 2 posiedzenia Prezydium Rady

podejmując 57 uchwał

- w roku 2016 10 posiedzeń plenarnych i 3 posiedzenia Prezydium Rady
podejmując 62 uchwały

W toku lustracji stwierdziłem, że prowadzona jest dokumentacja Rady tj.:
- pisemne protokołowanie posiedzeń z podpisami Przewodniczącego i Sekretarza Rady,
- prowadzony jest rejestr podjętych uchwał w porządku chronologicznym – uchwały

podpisane są przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady,
- ewidencjonowane i  przechowywane są pisma i  materiały rozpatrywane przez Radę

Nadzorczą.
Uchwały Rady Nadzorczej podjęte  były w trybie i  w zakresie  określonym w Statucie
lustrowanej Spółdzielni.

W lustrowanym okresie Rada Nadzorcza podejmowała następujące działania:
- uchwalała plany gospodarczo-finansowe, programy działalności kulturalnej, plany

remontów;
- podejmowała  uchwały  o  wykreśleniu  z  rejestru,  członków  którzy  zbyli  lokale

mieszkalne znajdujące się w zasobach Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
- wykluczała z członkostwa osoby zadłużone;
- przyjmowała regulaminy i aneksy do regulaminów;
- analizowała zadłużenia czynszowe;
- podejmowała decyzje w sprawie zarządzania nieruchomościami;
- analizowała wielkości opłat eksploatacyjnych;
- opiniowała materiały przedłożone na Walne Zgromadzenie;
- członkowie  Rady brali  udział  w  przetargach  i  negocjacjach  cen  na  usługi  dla

Spółdzielni,
- dokonała odwołania dotychczasowego i wyboru nowego Prezesa Zarządu,
- ustalała warunki płacy dla członków Zarządu;
- dokonywała wyboru jednostki badającej sprawozdania finansowe Spółdzielni;
- weryfikowała prowadzoną przez Sanocką Spółdzielnię Mieszkaniową działalność

kulturalną.

__________________________________________________________________________________________
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Zarząd Spółdzielni

Sprawy  związane  z  funkcjonowaniem  Zarządu  są  określone  w  Statucie  Spółdzielni
w § 147 do § 151.
Zasady  pracy  Zarządu  określa  regulamin  uchwalony  przez  Radę  Nadzorczą
w dniu 29.03.2012r. Uchwałą Nr 26/2012. Na podstawie  §147 Statutu Zarząd składa się
z trzech  członków  w  tym:  Prezesa,  jego  Zastępcy  i  Członka  Zarządu  wybieranych
i odwoływanych przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie w wypadku określonym
w §118 Statutu. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
Skład Zarządu był zgodny ze Statutem Spółdzielni, a także miał stosowne potwierdzenie
wpisem do Rejestru Sądowego.
Skład osobowy Zarządu w trakcie prowadzonej lustracji przedstawiał się następująco:

- w okresie 01.01.2014r. – 31.03.2016r.
1. Milczanowski Stanisław – Prezes Zarządu 
2. Ostrowski Andrzej  – Zastępca Prezesa ds. Technicznych
3. Motylewicz Zofia – Członek Zarządu / Główny Księgowy

- w okresie od 08.04.2016r. – 31.12.2016r.
1. Fejkiel Wojciech  – Prezes Zarządu 
2. Ostrowski Andrzej  – Zastępca Prezesa ds. Technicznych
3. Motylewicz Zofia – Członek Zarządu / Główny Księgowy

W badanym okresie nastąpiła zmiana Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu,
w   związku  z przejściem  na  emeryturę.  Zgodnie  ze  Statutem  Rada  Nadzorcza  podjęła
Uchwałę Nr 12/2016 w dniu 31.03.2016r. o odwołaniu Prezesa Zarządu Sanockiej Spółdzielni
Mieszkaniowej  w Sanoku  –  Uchwałą  Nr  13/2016  w  dniu  31.03.2016r.  Rada  Nadzorcza
dokonała  wyboru  nowego  Członka  Zarządu  –  Prezesa  Zarządu  Sanockiej  Spółdzielni
Mieszkaniowej.

Ustalono, że Zarząd Spółdzielni w badanym okresie odbywał posiedzenia:
- w roku 2014 24,
- w roku 2015 32,
- w roku 2016 24,
na których podjęto w trybie przewidzianym w Statucie uchwały w następującej ilości:
- w roku 2014 32,
- w roku 2015 32,
- w roku 2016 29.

W lustrowanym okresie Zarząd Spółdzielni podejmował następujące działania:
- przyjmował w poczet członków Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- przyjmował rezygnacje z członkostwa w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- przyjmował  do  wiadomości  na  podstawie  aktów  notarialnych  zmianę  właścicieli

lokali,
- organizował Walne Zgromadzenia Członków,
- przyjmował członków w sprawach skarg i wniosków,
- uczestniczył w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
- dokonywał analizy funduszu remontowego,
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- analizował  bieżące  problemy  i  bieżącą  działalność  Sanockiej  Spółdzielni
Mieszkaniowej,

- podejmował  wszelkie  inne  decyzje  związane  z  działalnością  Spółdzielni  nie
zastrzeżone dla innych organów.

Uchwały Zarządu podejmowane były w trybie przewidzianym w Statucie i Regulaminie.
Posiedzenia  Zarządu  były  protokołowane  i  ewidencjonowane.  Pisma  i materiały
rozpatrywane przez Zarząd są przechowywane.

5. Działalność statutowa spółdzielni.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest :

1) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
2) obsługa nieruchomości na własny rachunek,
3) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
4) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
6) prowadzenie działalności związanej z kulturą, rekreacją i sportem,
7) budowanie  lub  nabywanie  budynków  w  celu   ustanawiania  na  rzecz  członków

odrębnej własności znajdujących się w tych  budynkach lokali mieszkalnych lub lokali
o innym przeznaczeniu,

8) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się w tych
budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

9) budowanie  lub  nabywanie  budynków  w  celu  ustanawiania  na  rzecz  członków
spółdzielczych  lokatorskich  praw  znajdujących  się  w  tych  budynkach  lokali
mieszkalnych,

Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez:
1) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni,
2) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni,
3) zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków

na podstawie umowy z właścicielem lub współwłaścicielami tej nieruchomości,
4) nabywanie potrzebnych Spółdzielni terenów. 
5) wydzierżawianie gruntów stanowiących jej własność lub będących w jej użytkowaniu

wieczystym ,
6) prowadzenie osiedlowych domów kultury na rzecz członków i ich rodzin, 
7) prowadzenie  działalności  gospodarczej  związanej  bezpośrednio  z  przedmiotem

działalności Spółdzielni.

6. Organizacja wewnętrzna i zatrudnienie.

Struktura organizacyjna służb etatowych.

W  lustrowanej  Spółdzielni  obowiązywał  Regulamin  organizacyjny  zatwierdzony
przez Radę Nadzorczą w dniu 29.03.2012r. Uchwałą nr 25/2012. 
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W  lustrowanym  okresie  dokonana  została  zmiana  struktury  organizacyjnej  Sanockiej
Spółdzielni  Mieszkaniowej  zatwierdzona  Uchwałą  Rady  Nadzorczej  nr  44/2016
z dnia 08.09.2016r.
Obowiązujący schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W  w/w  strukturze  organizacyjnej  przedstawiono  prawidłowo  powiązania  pomiędzy
poszczególnymi  komórkami  organizacyjnymi,  a  poziom  zatrudnienia  zapewniał  pełną
realizację zadań Spółdzielni.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w Spółdzielni.

Sprawy zasad wynagrodzeń pracowników są określone w Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Stan zatrudnienia i kształtowanie się wynagrodzeń w lustrowanej Spółdzielni przedstawia
poniższa tabela 

L.p Wyszczególnienie Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
 Zatrudnienie średnioroczne ogółem w etatach w tym: 46,30 42,50 42,47
 pracownicy umysłowi 43,30 39,50 40,47

1 dozorcy i sprzątacze 3,00 3,00 2,00
 Konserwatorzy - - -
 Inni - - -
 Zrealizowane wynagrodzenia ogółem w zł w tym: 1 994 397,36 2 033 946,24 2 093 700,00

2 osobowy fundusz płac (z premiami i nagrodami bez ZUS ) 1 990 327,36 2 029 176,24 2 088 650,00
 bezosobowy fundusz płac 4 070,00 4 770,00 5 050,00
 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w zł ogółem w tym: 3 582,30 3 978,78 4 098,29
 pracownicy umysłowi 3 645,88 3 996,67 4 161,90

3 dozorcy i sprzątacze 2 664,60 3 746,02 2 811,09
 Konserwatorzy - - -
 Inni - - -

Dla  wszystkich  pracowników  zatrudnionych  w  lustrowanej  Spółdzielni  prowadzone
są akta osobowe.

7. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.

Na podstawie obowiązującego Statutu:

1) Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2) Członkiem  Spółdzielni  może  być  osoba  fizyczna,  choćby  nie  miała  zdolności  do

czynność  prawnych  lub  miała  ograniczoną  zdolność  do  czynności  prawnych,
a w szczególności: 

a) osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
b) osoba pełnoletnia, ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo, 
c) osoba małoletnia.

3) Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do
lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.

__________________________________________________________________________________________
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4) Członkiem  Spółdzielni  może  być  osoba  prawna,  jednakże  takiej  osobie  nie
przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Ogółem w Spółdzielni na dzień 31.12.2016r. zarejestrowanych było 4 614 członków z tego
w budynkach Spółdzielni zamieszkiwało 4 163 członków.
Członków oczekujących na mieszkania na dzień 31.12.2016r. było 451.
W roku 2014 Spółdzielnia  przydzieliła swoim członkom 2 mieszkania z  odzysku, w roku
2015 było to 5 mieszkań natomiast w 2016 roku 1 mieszkanie.
W Spółdzielni prowadzony jest rejestr członków w powszechnie stosowanym układzie.

W Spółdzielni prowadzi się rejestr lokali, dla których założono księgi wieczyste.
Zagadnienia spraw członkowsko – mieszkaniowych przedstawiono w poniższej tabeli.

L.p Wyszczególnienie Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
1 Liczba członków ogółem wg stanu na 31 grudnia w tym: 4815 4731 4614

 - zamieszkali w budynkach Spółdzielni 4364 4280 4163
 - oczekujący na mieszkania 451 451 451

2 Liczba wniosków o zamianę mieszkań wg stanu na 31 grudnia 0 0 0

3
Liczba ustanowionych nowych tytułów do lokali mieszkalnych w 
tym: 2 5 1

 - z nowego budownictwa 0 0 0
 - z odzysku 2 5 1

4 Liczba zrealizowanych wniosków o zamianę mieszkań 0 0 0
5 Liczba zrealizowanych eksmisji z lokali 3 3 0
6 Liczba zrealizowanych przekształceń uprawnień lokatorskich 

na odrębną własność lokalu 16 20 9

8. Działalność społeczna i oświatowo – kulturalna.

Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność oświatowo – kulturalną w dwóch
placówkach tj. w Osiedlowym Domu Kultury „PUCHATEK” i w Osiedlowym Domu Kultury
„GAGATEK”. Spółdzielnia działalność oświatową i kulturalną realizuje poprzez prowadzenie
licznych  kół  zainteresowań,  organizację  imprez  oraz  uczestnictwo  w  konkursach
i przeglądach.

Koła zainteresowań działające w Osiedlowych Domach Kultury:
a) koła plastyczne, 
b) koła szachowe,
c) zespoły tańca,
d) klub seniora, 
e) klub plastyka,
f) teatr dziecięcy,
g) kursy tańca,
h) zespół rytmiczno – baletowy,
i) gimnastyka dla dorosłych,
j) Klub Fotografików Sanockich,
k) Koło modelarskie itp.

__________________________________________________________________________________________
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W badanym  okresie  Spółdzielnia  w  ramach  działalności  kulturalnej  organizowała  licznie
imprezy  cykliczne  (  „Zabawy  karnawałowe”,  „Wieczorek  Noworoczny”,  „Wakacyjna
przygoda z Puchatkiem”, wycieczki, „Jesienne zawody sportowe”, „Świąteczne spotkania”
itp.)  oraz  okazjonalne  („Dzień  dziecka”,  „Rozwesołki  dla  mamy i  taty”,  „Dzień  Ziemi”,
„Dzień Kobiet” itp.).

W 2016r.  nad prawidłowym funkcjonowaniem Domów Kultury czuwało 14 pracowników.
O dobrej  organizacji  pracy  i  prężnej  działalności  Domów  Kultury  świadczy  fakt,
iż ich wychowankowie  biorą  udział  w  konkursach  zewnętrznych  i  zdobywają  liczne
osiągnięcia.

Działalność  kulturalna  w Spółdzielni  prowadzona była  w  oparciu  o  program działalności
kulturalnej SSM uchwalany corocznie przez Radę Nadzorczą.

9. Działalność inwestycyjna

Na  przestrzeni  lat  2014-2016  Spółdzielnia  nie  prowadziła  działalności  inwestycyjnej
polegającej  na  budowie  nowych  mieszkań  i  lokali  z  przeznaczeniem  na  sprzedaż  lub
wynajem. Spółdzielnia realizowała inwestycje polegające na remontowaniu i udoskonalaniu
istniejących zasobów spółdzielczych.
W lustrowanym okresie Spółdzielnia prowadziła działalność inwestycyjną polegającą na:
- utwardzaniu powierzchni gruntów pod miejsca postojowe,
- budowie nowych placów zabaw,
- wykonanie nowego oświetlenia i monitoringu

Za prowadzenie prac inwestycyjnych odpowiedzialny jest Dział Inwestycji, który wykonywał
niezbędną  dokumentację,  uzyskiwał  wymagane  pozwolenia,  prowadził  postępowanie
przetargowe, sprawował nadzór inwestorski, a także dokonywał odbiorów i rozliczeń robót.
Bezpośredni  nadzór  w  zakresie  pracy  Działu  Inwestycji  od  dnia  08.09.2016r.  wykonuje
Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych.

10. Przekształcenia praw do lokali

Spółdzielnia realizując Ustawę z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych
przygotowała  wszystkie  swoje  nieruchomości  wielolokalowe  do  przeniesienia  własności
lokali na rzecz uprawnionych osób.

Liczba przeniesień własności zrealizowanych przez Spółdzielnię:

rodzaj przekształcenia 2014 2015 2016

przekształcenia na od-
rębną własność

16 20 9

w tym:                     
8 lokatorskich         
8 własnościowych

w tym:                   
9 lokatorskich         
11 własnościowych

w tym:                      
2 lokatorskie             
7 własnościowych

przekształcenia na spół-
dzielcze własnościowe

prawo
0 0 0

__________________________________________________________________________________________
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11. Prawidłowość gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Obowiązki w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi wykonuje Zakład Gospodarki
Zasobami  Mieszkaniowymi  Sanockiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  działający  w  oparciu
o Regulamin  Gospodarki  Zasobami Mieszkaniowymi  zatwierdzony przez  Radę Nadzorczą
w dniu 07.04.2014r. Uchwałą nr 6/2014.
Gospodarka  zasobami  mieszkaniowymi  jest  główną  działalnością  Spółdzielni  w  ramach
której zapewnia:

- obsługę administracyjną zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych i mieszkańców,
- utrzymanie w sprawności technicznej zarządzanych i administrowanych zasobów,
- utrzymanie w porządku i czystości terenów osiedlowych i klatek schodowych, 
- ogrzewanie w sezonie jesienno – zimowym,
- ciepłą i zimną wodę użytkową,
- właściwe odprowadzanie ścieków sanitarnych.

Spółdzielnia  zarządza  zasobami  mieszkaniowymi  w  Sanoku  i  w  Zagórzu.  Zasoby
mieszkaniowe znajdujące się w Sanoku podzielone są na osiedla:
- osiedle Wójtostwo,
- osiedle Traugutta I, II, III
- osiedle Słowackiego
- osiedle Centrum
- osiedle Błonie
Podstawowe  sprawy  związane  z  funkcjonowaniem  i  prawidłową  obsługą  budynków
i ich otoczenia realizują cztery administracje. Bezpośredni nadzór w zakresie pracy Zakładu
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi wykonuje Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych.

L.p Wyszczególnienie Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
1 Liczba budynków 143 143 143
2 Liczba lokali mieszkalnych 4 686 4 686 4 686
3 Liczba lokali użytkowych 193 187 189

4

Powierzchnia zasobów ogółem w tym: 256 331,93 255 991,93 255 975,04
lokali mieszkalnych 236 984,68 237 049,98 237 100,38
lokali użytkowych, w tym: 19 347,25 18 941,95 18 874,66
- użytkowe 18 180,25 17 756,28 17 685,41
- ODK 854,48 873,15 873,15
- garaże 312,52 312,52 316,10

5
Powierzchnia lokali z ogrzewaniem indywidual-
nym 5 053,70 5 053,70 5 053,70

6 Powierzchnia lokali z ogrzewaniem centralnym 231 930,98 231 949,28 232 046,68
7 Liczba eksploatowanych dźwigów 4 4 4

Zgodnie  ze  stanem  na  dzień  31.12.2016r.  Sanocka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  zarządza
143 budynkami  mieszkalnymi  (174 numerów  administracyjnych).  Powierzchnia  użytkowa
zasobów wynosi 255 975,04 m2, z czego 237 100,38 m2 zajmują lokale mieszkalne natomiast
pozostała część 18 874,66m2 to lokale użytkowe o różnym przeznaczeniu.

__________________________________________________________________________________________
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Stan  prawny  gruntów  będących  we  władaniu  Spółdzielni  i  racjonalność
ich wykorzystania.

L.p Wyszczególnienie Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016

1

Powierzchnia gruntów pozostających we władaniu Spół-
dzielni
 w ha w tym: 37,8409 37,7607 37,7275

 - zabudowana – budynki 7,7438 7,7000 7,6894
 - zabudowana – drogi, place, chodniki 8,2155 8,1032 8,1894
 - zabudowana – place zabaw, mała architektura 0,8788 0,9246 0,9626
 - planowana do zabudowy -- -- --
 - nie nadająca się do zabudowy (tereny zielone) 21,0028 21,0329 20,8861

2 Forma tytułu prawnego do gruntów ogółem w ha w tym: 37,8409 37,7607 37,7275
 - własność 24,6883 24,6014 24,6308
 - wieczyste użytkowanie 3,9920 3,9551 3,9754
 - odrębna własność 8,8715 9,0109 9,0700
 - nieuregulowane 0,2854 0,1896 0,0476
 - dzierżawa 0,0037 0,0037 0,0037

3

Powierzchnia gruntów nabytych przez Spółdzielnię na cele

inwestycyjne – powierzchnia gruntów nabytych przez 
SSM 
w ramach regulowania terenowo-prawnego – w ha w tym: -- 0,2261 0,1421

 - wieczyste użytkowanie -- 0,1656 0,0535
   Działka 18/14 – Zagórz  0,0466  
   Działka 22/22 – Zagórz  0,1190  
   Działka 3316/4 – Zagórz   0,0535
 - własność -- 0,0605 0,0886
   Działka 585/3 – Sanok, ul. Zamkowa  0,0605  
   Działka 359/1 – Sanok, ul. Krzywa   0,0505
   Działka 362/1 – Sanok, ul. Krzywa   0,0381

 - dzierżawa -- -- --

Wg stanu na 31.12.2016 roku Spółdzielnia posiada tytuły prawne do gruntów będących w jej
władaniu o łącznej powierzchni 37,7275 ha.
Większość posiadanego terenu w ilości 24,6308 ha jest własnością Spółdzielni.
Posiadane  przez  Spółdzielnię  grunty o powierzchni  7,6894 ha zabudowane są  budynkami
mieszkalnymi  wielorodzinnymi.  Drogi,  place  i  chodniki  zajmują  powierzchnię  8,1894.
Zabudowa  w  postaci  placów  zabaw  i  małej  architektury  zajmuje  powierzchnię  0,9626.
Pozostałe grunty o powierzchni 20,8861 ha będące w posiadaniu Spółdzielni nie nadają się do
zabudowy i spełniają funkcję terenów zielonych.

__________________________________________________________________________________________
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Koszty i przychody GZM.

Kształtowanie się kosztów i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przedstawia
poniższa tabela:

L.p Wyszczególnienie Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016

1

Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zł ogó-
łem 
w tym:

23 768 408,83 24 125 666,44 23 980 623,92

 eksploatacja 13 769 887,42 13 985 785,13 13 659 416,88
 remonty – naliczenie roczne z czynszów 4 703 622,85 4 527 163,51 4 470 202,20
 centralne ogrzewanie 5 294 898,56 5 612 717,80 5 851 004,84

2
Przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zł 
w tym:

23 575 373,31 24 125 666,44 24 169 987,62

 opłaty od lokali mieszkalnych (konto 702) 23 367 704,41 23 811 196,91 23 768 323,76
 pozostałe przychody działalności GZM 207 668,90 314 469,53 383 663,86

3 Wynik finansowy na GZM poz 2. - poz. 1 -193 035,52 0,00 189 363,70

Z przedstawionych przez Spółdzielnię danych wynika, że wynik finansowy na działalności
GZM w roku 2014 miał wartość ujemną. W roku 2015 przychody w 100% pokryły koszty.
Natomiast  w  roku  2016 wystąpiła  dodatnia  nadwyżka przychodów nad  kosztami.  Należy
zauważyć  korzystną  tendencję  wzrostową  wyniku  finansowego  na  działalności  GZM
w lustrowanym okresie.

12. Poprawność kształtowania opłat eksploatacyjnych.

Spółdzielnia kalkuluje koszty i ustala opłaty za korzystanie z lokali zgodnie z art. 4 Ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych.

Również zgodnie z art. 6 ust. 1 „Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej
nieruchomości,  zarządzanej  przez  spółdzielnię  na  podstawie  art.  1  ust.  3,  a  przychodami
z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty
eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.”

Zgodnie  z  §91  ust.  3  Statutu  Spółdzielnia  prowadzi  odrębnie  dla  każdej  nieruchomości
ewidencję  przychodów  i  kosztów  związanych  z  utrzymaniem  i  eksploatacją  tej
nieruchomości,  w  tym  również  ewidencję  wpływów  i  wydatków  na  poczet  funduszu
remontowego.

Opłaty eksploatacyjne i wysokość funduszu remontowego zawiera poniższa tabela.

__________________________________________________________________________________________
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L.p Wyszczególnienie
Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016

w zł/m2/rok
1 Eksploatacja (bez remontów), w tym: 1,33-1,57 1,38-1,62 1,38-1,62

 płace i narzuty na płace pracowników umysłowych w stawce eksploatacji
 płace i narzuty na płace dozorców i sprzątaczy w stawce eksploatacji
 materiały w stawce eksploatacji
 energia elektryczna w stawce eksploatacji

 woda i kanalizacja – cena za 1 m3 13,03 13,73 13,01
 wywóz śmieci – od osoby 10,00 10,00 10,00
 opłata za użytkowanie terenu 0,01 0,01 0,01
 podatek od nieruchomości 0,09 0,09 0,09
 odpisy na fundusze specjalne w stawce eksploatacji
 pozostałe koszty w stawce eksploatacji

2 Odpis na fundusz remontowy 0,90-1,70 1,10-1,60 1,10-1,60

3 Koszty C.O.
mieszkańcy rozliczani indywidualnie wg fak-

tycznego zużycia

4 Koszty C.C.W. - cena podgrzania 1 m3 wody 24,92 24,71 23,75
5 Fundusz konserwacji 0,35 0,35 0,35
6 Sprzątanie klatek schodowych 0,18 0,19 0,19
7 Konserwacje domofonów – stawka za 1 domofon 2,70 2,70 2,70

13. Zobowiązania członków i innych użytkowników lokali.

Terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali i windykacja należności 
Spółdzielni.

Kształtowanie się zaległości w opłatach eksploatacyjnych przedstawiają  poniższe tabele:

Zaległości w opłatach eksploatacyjnych lokali mieszkalnych

L.p Wyszczególnienie Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
1 Roczny wymiar opłat ogółem w zł 25 396 880,00 25 544 700,00 25 193 980,00
2 Stan zaległości w opłatach na 31 grudzień w zł 1 971 900,84 2 081 391,97 1 860 253,23
3 poz. 2 : poz. 1 w % 7,76% 8,15% 7,38%

4

Struktura zaległości w opłatach:    
1 miesięczne 262 108,90 233 620,34 215 085,42
2 - 3 miesięczne 348 371,09 350 275,90 286 613,43
4 - 6 miesięczne 232 196,60 243 360,09 248 870,45
powyżej 6 miesięcy z opłatami zasądzonymi (kon-
to 248) 1 129 224,25 1 254 135,64 1 109 683,93

5 Liczba lokali zalegających z opłatami 1 269 1 279 1 367
6 Liczba dochodzeń sądowych 1 - -

Jak wynika z powyższego zestawienia zaległości  w lustrowanym okresie  utrzymywały się
na stabilnym poziomie w granicach 8,15-7,38% .
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Zaległości w opłatach eksploatacyjnych lokali użytkowych

L.p Wyszczególnienie Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
1 Roczny wymiar opłat w zł 2 783 200,00 2 802 400,00 2 724 500,00
2 Stan zaległości w opłatach na 31 grudzień w zł 367 054,78 304 314,61 295 927,49
3 poz. 2 : poz. 1 w % 13,19% 10,86% 10,86%

 Struktura zaległości w opłatach:    
 1 miesięczne 14 316,07 17 991,01 9 767,71

4 2 - 3 miesięczne 56 663,23 36 522,54 42 173,83
 4 - 6 miesięczne 20 358,46 21 474,77 15 846,86

 
powyżej 6 miesięcy – z opłatami zasądzonymi (konto 
248) 275 717,02 228 326,29 228 139,09

5 Liczba lokali zalegających z opłatami 72 46 49
6 Liczba dochodzeń sądowych - 1 -

W przypadku  lokali  użytkowych  wskaźnik  zaległości  jest  nieco  wyższy.  W lustrowanym
okresie wskaźnik ten uległ zmniejszaniu z 13,18-10,86%.

14. Gospodarka remontowa w zasobach Spółdzielni

W  okresie  objętym  lustracją  remonty  realizowane  były  w  oparciu  o  plany  remontów
przygotowywane przez Zarząd Spółdzielni i zatwierdzane  corocznie przez Radę Nadzorczą.
Plan remontów: 

- na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Rady Nr 44/2013 z dnia 2013-12-17,
- na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Rady Nr 47/2014 z dnia 2014-12-18,
- na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Rady Nr 56/2015 z dnia 2015-12-17,

W ramach prac remontowych zrealizowano:
- malowanie klatek schodowych,
- remont podłoży w mieszkaniach,
- remont wiatrołapów,
- pokrycie zadaszeń, uzupełnienie izolacji na ścianach fundamentowych,
- remont obróbek blacharskich,
- wymianę ław kominiarskich,
- wymianę bram wejściowych do klatek schodowych,
- wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach,
- wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych,
- remont pionów c.o. w budynkach,
- remont przykanalików,
- wyprowadzenie wywiewek ponad dach,
- wymianę pionów cyrkulacji ccw.
- wymianę wodomierzy,
- wymianę pionów wod.-kan.,
- remont poziomów wod.-kan..
- wymianę zaworów na rozdzielaczach c.o.,
- montaż zaworów pod pionami wody zimnej i ciepłej,
- remont instalacji elektrycznej w mieszkaniach,
- remont instalacji odgromowej, 
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- remont instalacji niskoprądowych,
- remont chodników,
- remont placu manewrowego itp.

Wartość wykonanych prac remontowych dla lokali mieszkalnych w poszczególnych latach
przedstawia się następująco:
- w 2014r. wykonanie wyniosło 2 417 408,73 zł co stanowi ~100% planu
- w 2015r. wykonanie wyniosło 2 925 779,72 zł co stanowi ~101% planu
- w 2016r. wykonanie wyniosło 2 250 088,16 zł co stanowi ~89% planu
Wykonawcy robót wybierani są w większości w drodze przetargu, zgodnie z obowiązującym
regulaminem w tym zakresie.

Spółdzielnia stosuje dopłaty do wymiany stolarki okiennej realizowanej przez mieszkańców
na zasadach określonych w Regulaminie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Sanockiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Nadzór techniczny i ustalanie potrzeb remontowych.

Nadzór techniczny na podstawie art. 62 Prawa budowlanego dokonuje się:
1. corocznie:

- w zakresie przeglądów instalacji gazowych
zlecone systemem przetargów

- w zakresie przeglądów przewodów kominowych
Spółdzielnia  zleciła  wykonanie  okresowych  kontroli  sprawności  technicznej
przewodów  spalinowych  i wentylacyjnych  oraz  prawidłowości  połączeń  urządzeń
wyspecjalizowanemu w tym zakresie wykonawcy.
Wykonawca tych usług zaangażowany został w wyniku przeprowadzonego przetargu.
2. w okresie 5 cio – letnim 

- przeglądy i badania instalacji elektrycznej
Spółdzielnia wykonuje przeglądy instalacji elektrycznych systemem zleconym

- w zakresie przeglądu stanu technicznego budynków oraz ich oceny
sprawdzenia  stanu  sprawności  technicznej  i  wartości  użytkowej  całego  obiektu
budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia dokonuje pracownik zatrudniony
w Spółdzielni posiadający uprawnienia.

- w zakresie przeglądu instalacji odgromowej
Spółdzielnia wykonuje przeglądy instalacji odgromowych systemem zleconym

Wszystkie protokoły z przeprowadzonych przeglądów są przechowywane oraz odnotowane
w książkach obiektów budowlanych.
Tak przeglądy jak i stosowne zapisy w książkach obiektów budowlanych wykonywane są na
bieżąco i w terminach określonych prawem.

Wyniki  przeglądów  wymaganych  Prawem  budowlanym  oraz  przeglądów  wykonywanych
przez  pracowników  administracyjnych  Spółdzielni  służą  Zarządowi  Spółdzielni
do opracowywania rocznych i wieloletnich planów remontowych.
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Akumulacja środków finansowych na remonty.

Kształtowanie się kosztów i dochodów oraz gospodarki funduszem remontowym przedstawia 
poniższa tabela:

L.p Wyszczególnienie Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016

1
Potrzeby remontowe ujawnione w toku przeglądów budyn-
ków    

2 Nakłady poniesione przez Spółdzielnię na zaspokojenie po-
trzeb technicznych budynków w zł, w tym 4 652 057,85 4 484 578,81 3 933 723,48

 - docieplenie - spłata kredytu i odsetek 2 234 649,12 1 558 799,09 1 507 145,32
 - stolarka 792 989,79 654 772,55 406 450,09
 - dachy 22 330,38 77 009,65 4 001,95
 - remont pomieszczeń wspólnych 195 786,32 790 602,00 538 815,47
 - remont instalacji i pozostałe 1 406 302,24 1 403 395,52 1 477 310,65

3 Stan funduszu remontowego na 01 stycznia w zł 339 487,43 392 748,49 443 897,27

4
Odpisy na fundusz remontowy naliczone od lokali miesz-
kalnych 2 468 973,73 2 968 364,42 2 963 056,88

5
Odpisy na fundusz remontowy naliczone od lokali użytko-
wych - - -

6 Dotacja - - -
7 Odpis funduszu remontowego na spłatę kredytu i odsetek 2 234 649,12 1 558 799,09 1 507 145,32
8 Inne przychody funduszu 1 696,06 8 564,08 -
9 Stan funduszu remontowego na 31 grudnia zł 392 748,49 443 897,27 980 375,99

Zgodnie  z  zapisami  art.  4  Ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  roku  o  spółdzielniach
mieszkaniowych Spółdzielnia prawidłowo odnosi wpłaty użytkowników lokali dotyczących
funduszu  remontowego.  Opłaty  te  służą  do  finansowania  remontów  tych  lokali
i nieruchomości, których dotyczą.

15. Gospodarka finansowa

Stan funduszów, wielkość wolnych środków finansowych i sposób ich wykorzystania.

Na podstawie §83 Statutu Zasadniczymi funduszami własnymi  tworzonymi w Spółdzielni
z wpłat członków oraz innych środków, określonych w odrębnych przepisach, są:
1. fundusz  udziałowy,  powstający  z  wpłat  udziałów  członkowskich  i  innych  źródeł

określonych w odrębnych przepisach,
2. fundusz zasobowy, powstający z wpłat wpisowego, wnoszonych przez członków i innych

źródeł określonych w odrębnych przepisach,
3. fundusz  wkładów  mieszkaniowych  i  budowlanych,  powstający  z  wnoszonych  przez

członków wkładów mieszkaniowych i budowlanych.
Spółdzielnia może tworzyć następujące fundusze celowe:
1. fundusz  remontowy,  powstający z odpisów obciążających  koszty gospodarki  zasobami

mieszkaniowymi, wnoszonych przez członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących
członkami  Spółdzielni  oraz  z  osób  niebędących  członkami  Spółdzielni,  którym
przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Fundusz remontowy może być
ponadto zasilany z innych źródeł określonych w przepisach ustawowych i statucie.
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2. fundusz  społeczno  –  kulturalny,  powstający  z  wpłat  członków  oraz  innych  źródeł
określonych w odrębnych przepisach,

3. fundusz zaliczek na wkład mieszkaniowy i budowlany,
4. fundusz na spłatę kredytów długoterminowych,
5. fundusz świadczeń socjalnych, tworzony według odrębnych przepisów,
6. fundusz nagród.
Fundusze własne, inne niż określone w powyżej, mogą być tworzone na podstawie uchwały
Rady  Nadzorczej  w  ramach  obowiązujących  przepisów.  Szczegółowe  zasady  tworzenia
i gospodarowania funduszami, określają regulaminy uchwalane przez Radę Nadzorczą.
Spółdzielnia  co  roku  poddaje  się  badaniu  sprawozdania  finansowego  przez  podmiot
upoważniony do badań sprawozdań finansowych wybrany zgodnie z zapisem §143 ust.  1.
pkt.3) lit. b) Statutu Spółdzielni przez Radę Nadzorczą.

Rozliczenie kosztów ogólnych Spółdzielni.

Kształtowanie się kosztów ogólnych przedstawia poniższa tabela:

L.p Wyszczególnienie Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016
1 Koszty ogółem (konto 555) GZM 1 664 294,73 1 653 907,09 1 735 431,94
2 Koszty zarządu obciążające eksploatację 1 664 294,73 1 653 907,09 1 735 431,94
3 Koszty zarządu obciążające ciepło    
4 Koszty zarządu obciążające inną działalność    

W badanym okresie koszty ogólne Spółdzielni: 
- w roku 2015 zmniejszyły się o 0,6% w stosunku do roku 2014, 
- w roku 2016 nieznacznie wzrosły o 4,9% w stosunku do roku 2015. 

Należy uznać   ten  fakt  za  pozytywny mając  na  uwadze  postępujący wzrost  cen  energii,
materiałów i kosztów pracy.

Obsługa spłaty kredytów mieszkaniowych.

W Spółdzielni  prowadzi  się  dokumentację  obciążeń  kredytowych  na  poszczególne  lokale
w systemie dostosowanym do wymogów ustawy o pomocy państwa w spłacie  niektórych
kredytów mieszkaniowych.
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W  latach  objętych  lustracją  członkowie  Spółdzielni  nie  korzystali  z  zawieszenia  spłaty
kredytu i odsetek.
PKO  BP  S.A.  w  Rzeszowie  kontrolował  prawidłowość  prowadzonej  przez  Spółdzielnię
ewidencji zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych za okres objęty lustracją.
Kontrola za okres 01.04.2013 – 31.03.2014 przeprowadzona w dniu 09.05.2014 nie wykazała
nieprawidłowości.
Kontrola za okres 01.04.2014 – 31.03.2015 przeprowadzona w dniu 08.05.2015 nie wykazała
nieprawidłowości.
Kontrola za okres 01.04.2015 – 31.03.2016 przeprowadzona w dniu 29.04.2016 nie wykazała
nieprawidłowości.
Kontrola za okres 01.04.2016 – 31.03.2017 przeprowadzona w dniu 28.04.2017 nie wykazała
nieprawidłowości.
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16. Podstawowe dane ze sprawozdań finansowych

Na podstawie analizy sprawozdań finansowych stwierdzono:
- bilans Spółdzielni za rok 2014 wykazuje na dzień 31-12-2014 roku po stronie aktywów
i pasywów sumy obrotowe w wysokości 59 351 522,90 zł  oraz  wynik  finansowy  netto
nadwyżkę w kwocie 594 738,50 zł.
- w rachunku zysków i strat wykazano:

a) przychody ze sprzedaży 26 561 872,66 zł
b) koszty uzyskania przychodów 25 933 583,29 zł
c) zysk na działalności gospodarczej      757 451,50 zł
d) zysk netto      594 738,50 zł

- bilans  Spółdzielni  za  rok  2015  wykazuje  na  dzień  31-12-2015  roku  po  stronie
aktywów i pasywów sumy obrotowe w wysokości 57 019 540,55 zł  oraz  wynik
finansowy netto nadwyżkę w kwocie 784 768,71 zł.
- w rachunku zysków i strat wykazano:

a) przychody ze sprzedaży 26 845 052,32 zł
b) koszty uzyskania przychodów 26 313 361,09 zł
c) zysk na działalności gospodarczej      981 202,71 zł
d) zysk netto      784 768,71 zł

- bilans  Spółdzielni  za  rok  2016  wykazuje  na  dzień  31-12-2016  roku  po  stronie
aktywów i pasywów sumy obrotowe w wysokości 55 346 770,31 zł  oraz  wynik
finansowy netto nadwyżkę w kwocie634 491,97 zł.
- w rachunku zysków i strat wykazano:

a) przychody ze sprzedaży 26 792 164,79 zł
b) koszty uzyskania przychodów 26 179 721,42 zł
c) zysk na działalności gospodarczej      981 459,67 zł
d) zysk netto      634 491,97 zł

Z analizy sprawozdań finansowych wynika,  że zostały one sporządzone na podstawie
wiarygodnych danych,  w sposób prawidłowy na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych i  przedstawiają rzetelnie  i  jasno wszystkie  informacje istotne dla
oceny wyniku finansowego działalności Spółdzielni jak tez sytuacji majątkowej.

17. Elementy analizy sprawozdania finansowego

L.p Wyszczególnienie Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016

1 Stan wolnych środków finansowych Spółdzielni na 31 gru-
dzień w zł, w tym:

3 182 048,62 3 990 726,54 5 135 407,29

 lokaty bankowe 2 871 791,21 3 726 227,75 3 591 635,60

 
akcje i udziały w innych podmiotach gospodarczych oraz 
obligacje - - -

2 Uzyskane przez Spółdzielnię przychody    
 z odsetek lokat bankowych (depozytów bankowych) 40 400,85 44 759,54 43 049,99
 z akcji, udziałów, obligacji - - -

3
Przeterminowane należności Spółdzielni (bez zaległości 
czynszowych) - - -

4
Odsetki i kary za zwłokę w regulowaniu należności Spół-
dzielni    
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 naliczone przez Spółdzielnię - - -
 wyegzekwowane przez Spółdzielnię 140 358,69 184 130,74 130 080,49

5
Odsetki i kary za zwłokę w regulowaniu zobowiązań przez 
Spółdzielnię    

 wymierzone Spółdzielni - - -
 zapłacone przez Spółdzielnię - - 35,68

Jak  z  powyższego  zestawienia  wynika  Spółdzielnia  posiada  dobrą  płynność  finansową
posiadając  wolne  środki  obrotowe  zaangażowane  w  lokaty  terminowe,  które  stanowią
znaczne  przychody w  działalności  finansowej  Spółdzielni.  Podobnie  jest  z  odsetkami  za
nieterminowe regulowanie należności wyegzekwowanymi przez Spółdzielnię.

18. Informacja o wykorzystaniu środków publicznych, w tym pomocowych.

W badanym okresie Spółdzielnia nie korzystała ze środków publicznych i pomocowych. 

INFORMACJE KOŃCOWE

Niniejszy protokół zawiera 22 strony kolejno ponumerowane i parafowane oraz załączniki.
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

- Rady nadzorczej
- Zarządu
- Związku Rewizyjnego 

Zastrzeżeń odnośnie stwierdzeń zawartych w protokole ze stanem faktycznym nie wnosi się.

Zarząd Spółdzielni Lustrator

Sanok 14-06-2017 rok.
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