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S P R A W O Z D A N I E 

 
z działalności Zarządu Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Sopocie za rok 2014 
 
1.  Sprawy ogólne 
 
1.1  Działalnością Spółdzielni w 2014 r. kierował Zarząd w składzie: 
 
Pani Maria Szawdyńska – Prezes Zarządu 
 
Pani Zofia Panfil – Z-ca Prezesa Zarządu, Główny Księgowy 
 
 
 
- W roku 2014 odbyły się 62 posiedzenia  Zarządu,  na których omawiano                     
  i podejmowano uchwały  dotyczące spraw wynikających z bieżącej  
  działalności  Spółdzielni tj.: 
- 240 spraw dot. konserwacji, remontów i eksploatacji,  
- 195 spraw członkowsko – mieszkaniowych, w tym dot. zadłużeń 

czynszowych, 
- 16 spraw finansowych i organizacyjnych.  
 
 
1.2  Zarząd Spółdzielni zgodnie z posiadanymi kompetencjami zajmował się   
bieżącą działalnością Spółdzielni. Szczegółowe unormowania w tym zakresie 
mieszczą się w § 35 Statutu NSM. W sprawach gospodarczych podstawą                
do działania dla Zarządu jest zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan 
gospodarczy, w którym przestrzega się kardynalnej zasady, że spółdzielnia                  
nie może zarabiać, osiągać zysków z prowadzonej działalności. W praktyce 
oznacza to, że działalność gospodarcza prowadzona jest na zasadach rachunku 
ekonomicznego, gdzie dochody dostosowuje się do wydatków. Istotą 
zarządzania jest jednak nie tylko równoważenie kosztów z wpływami,                     
ale przede wszystkim podejmowanie takich działań, które wymiernie wpłyną                 
na pomniejszenie kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.  
 
 
 
Przedstawiamy przykładowe rozliczenie kosztów za miesiąc grudzień 2014r.               
za mieszkania typu: M-4 o powierzchni 55,0 m2 – 1 osoba, M-3  o powierzchni 
40,60 m2 – 2 osoby i  M-4 o powierzchni 56,40 m2 – 3 osoby, mieszczące się            
na Osiedlu Brodwino i budynku Łokietka 47C celem przedstawienia podziału 
kosztów   rodzajowych oraz od czego są zależne. 
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Lp. Składnik czynszu 
Stawka 

Łokietka 47C/ 
Brodwino 

Kwota M-4 
(1 osoba) 
Brodwino 

Kwota M-4 
(3 osoby) 

    Łokietka 47C 

Kwota M-3 
(2 osoby) 
Brodwino 

1.Eksploatacja podstawowa 1,80/0,38 zł/m2 20,90 zł 101,52 zł 15,43 zł
2.Odpis na fundusz remontowy 0,99/1,50 zł/m2               82,50 zł 55,84 zł 60,90 zł
3.Opłata za zw. wodę 9,21 zł/m3 28,09 zł 74,90 zł 49,94 zł

4.Podgrzanie wody    OPEC 
                                GPEC 

36,21 zł/m3

21,55 zł/m3 
              36,79 zł 
                ----      

                 ----    
              51,12 zł 

61,34 zł
                    ---- 

5.Centralne ogrzewanie OPEC 
                                    GPEC 

77,23 zł/GJ 
62,42 zł/GJ 

242,12 zł
                ---- 

                  ---- 
            158,43 zł 

125,42 zł
                   ---- 

6.Antena zbiorcza 0,95 zł/szt. 0,95 zł              ----- 0,95 zł
7.Energia elektryczna 3,02/2,65 zł/os. 2,65 zł 9,06 zł 5,30 zł
8.Podatek od nieruchomości 0,167/0,180zł/m2 9,90 zł 9,42 zł 7,31 zł
9.Ubezpieczenie  budynku 0,05 zł/m2 2,75 zł 2,82 zł 2,03 zł

10.Wieczyste użytk. terenu 0,00/0,36 zł/m2 19,80 zł                  ---- 14,62 zł

11.
Wywóz nieczystości 
ustalany indywidualnie (ryczałt 
+  zużycie wody) 

ryczałt 14,00 zł 20,00 zł 19,00 zł

12.Konserwacja domofonu 0,95/1,00 zł/szt.                 1,00 zł  0,95 zł                 1,00 zł

13.Opłata za przesył. CO 
0,330 zł/m2

0,110-0,130 zł/m2 

 
   7,15 zł

              18,61 zł  
             -------- 

              
4,47 zł

14.Opłata za  moc zamów. CO  
0,270 zł/m2

0,910-0,740 zł/m2 

 
50,05 zł

              15,23 zł 
         ------ 

             
30,04 zł

15.Opłata za przesył. CW 
0,110 zł/m2

1,56-1,65 zł/os 
 

1,56 zł
               6,20 zł  
            --------- 

               
1,65 zł

16.Opłata za  moc zamów. CW 
0,080 zł/m2 

6,02-6,34 zł/os 
 

6,02 zł
               4,51 zł 
           ---------- 

               
12,68 zł

17.Odczyt wodomierzy radiow. ryczałt 5,00 zł                 ----- 5,00 zł
18.Opłata za dźwig os. 8,24 zł                 ----- 12,76 zł

RAZEM  539,47 zł 528,61 zł            431,49 zł 
 

 
Procentowy udział poszczególnych składników opłaty za mieszkanie typu M-4 na os. Brodwino 

zamieszkałym przez 1 osobę. Opłata łączna 539,47 zł. 
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Procentowy udział poszczególnych składników opłaty za mieszkanie typu M-4 na os. Łokietka 

zamieszkałym przez 3 osoby. Opłata łączna 528,61 zł. 
 

 
 
 

Procentowy udział poszczególnych składników opłaty za mieszkanie typu M-3 na os. Brodwino 
zamieszkałym przez 2 osoby. Opłata łączna 431,49 zł. 
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Udział poszczególnych składników opłaty za mieszkanie typu M-4 na os. Brodwino 
zamieszkałym przez 1 osobę. Opłata łączna 539,47 zł. 

 

 
 
 
 
 
Udział poszczególnych składników opłaty za mieszkanie typu M-4 na os. Łokietka zamieszkałym 

przez 3 osoby. Opłata łączna 528,61 zł. 
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Udział poszczególnych składników opłaty za mieszkanie typu M-3 na os. Brodwino 
zamieszkałym przez 2 osoby. Opłata łączna 431,49 zł 

 
 

 
 
 
 
Jak widać z przedstawionego grafu, dotyczącego udziału poszczególnych 
składników opłat poniesionych na przykładzie mieszkania na osiedlu Brodwino 
– największe koszty jakie ponoszą mieszkańcy dotyczą ciepła. 
Rozliczenie kosztów opłat za mieszkanie przedstawione w formie                   
graficznej obejmuje narastającą wysokość opłat przypadającą                    
na poszczególne składniki opłat, czyli tzw. koszty rodzajowe.                     
Kosztami zależnymi bezpośrednio  od Spółdzielni - których wysokość ustalają                     
zgodnie z posiadanymi kompetencjami organy Spółdzielni  tj. Zarząd,                     
Rada Nadzorcza - jest eksploatacja podstawowa lokali i odpis na fundusz 
remontowy (poz. 1 i 2),   stanowią przeciętnie około 25 % wszystkich kosztów. 
Pozostałe 75 % kosztów  to koszty niezależne od Spółdzielni,                    
np. centralne ogrzewanie, ciepła woda, energia elektryczna, bądź  zależne                    
od władz samorządowych, np. opłaty za zimną wodę, podatek                     
od nieruchomości, wieczyste użytkowanie terenu, wywóz nieczystości 
segregowanych itp. 
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1.3 Działalność Zarządu w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.    
       nadzorowała   Rada  Nadzorcza w składzie 11 osób.  
 
W dniu 09.06.2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Do Komisji 
Wnioskowej wpłynęło 15 wniosków, z których 1 został wycofany przez autora.   
W wyniku głosowania przyjęto do realizacji 5 wniosków:  
 

1. Wymiany okien piwnicznych. 
2. Informacji dotyczącej odbioru materiałów niebezpiecznych w tym baterii. 
3. Montażu przed drzwiami wejściowymi  oświetlenia z czujnikami na ruch.  
4. Likwidacja pojedynczych piaskownic na os. Brodwino. 
5. Podjęcia kroków prawnych w celu usunięcia nieużytkowanych aut                     

z terenów Spółdzielni. 
 

Realizacja wniosków: 

- nr 1-  Po zakończeniu programu związanego z wymianą węzłów                   
z hydroelewatorowych na kompaktowe oraz modernizacji instalacji, 
kolejnym programem będzie wymiana okien piwnicznych we wszystkich 
budynkach mieszkalnych.  
- nr 2 - Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” organizuje 
objazdową zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
odpadów niebezpiecznych,  o terminach zbiórki Spółdzielnia każdorazowo 
informuje mieszkańców, jak również informuje o punkcie zbiórki odpadów 
niebezpiecznych. 
- nr 3 -  Montaż opraw z czujnikiem ruchu będzie realizowany                     
po zakończeniu programu modernizacji i sfinansowaniu węzłów cieplnych. 
- nr 4-  Piaskownice zostały zlikwidowane na niżej wymienionych 
nieruchomościach: Kolberga 2, Kolberga 6, Kolberga 12, Kolberga 14, 
Kolberga 16. 
- nr 5 – Administrator każdorazowo zgłaszał na Policję i Straż Miejską w celu 
przeprowadzenia dochodzenia w celu ustalenia właściciela pojazdu                     
i usunięcia.  

 
1.4  Na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 09.06.2014r., podjęto miedzy 

innymi 6 uchwał dotyczących:  
 

1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień   
31.12.2013r. 

2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu NSM za rok 2013.  
3. Przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2013 r. na fundusz 

remontowy. 
4. Udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu. 
5.  Udzielenia absolutorium dla  Zastępcy Prezesa  Zarządu. 
6.  Wyrażenia zgody w zakresie budowy sieci ciepłowniczej i przyłączenia  
     budynków osiedla Brodwino. 
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2. Sprawy dotyczące zaopatrzenia osiedla Brodwino w ciepło. 
 
W celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego 
ogrzewania Spółdzielnia wykonała wiele prac, które przyczyniły się                     
do efektywnego gospodarowania centralnym ogrzewaniem. Docieplenie ścian 
wcześniej nieocieplonych, wymiana okien na klatkach schodowych, wymiana 
drzwi wejściowych do budynków przyczyniły się do zmniejszenia  zużycia 
energii cieplnej na centralnym ogrzewaniu. 
W okresie począwszy od sezonu grzewczego 2002/2003 do sezonu grzewczego 
2013/2014 zużycie spadło o około 50 %, koszty c.o. wzrosły o 30 %,  natomiast 
cena 1 GJ energii cieplnej została podniesiona przez OPEC o 253 %.    
 
ZESTAWIENIE ZUŻYCIA I KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA W LATACH 2002‐2014  
         

Lp   Sezon grzewczy  Zużycie w GJ  Koszty za c.o. w zł  

cena w zł za GJ 
zatwierdzona przez 

Prezesa URE  
   1  2  3  4 
1  2002/2003  45 183,91          1 338 985,23   29,99
2  2003/2004  40 363,98          1 222 277,80   31,08
3  2004/2005  34 756,50          1 087 886,08   31,84
4  2005/2006  33 703,80          1 071 218,71   32,30
5  2006/2007   24 236,70          1 009 899,09   45,21
6  2007/2008  27 189,70          1 236 175,01   48,39
7  2008/2009  26 735,40          1 520 933,04   56,51 ; 59,87
8  2009/2010  29 113,62          1 830 968,21   63,66 ; 65,88
9  2010/2011  28 685,40   1 900 102,61 68,23 ; 67,60 ; 66,76

10  2011/2012  22 041,60          1 574 432,87   70,88
11  2012/2013  27 139,50          1 815 517,68   75,62;74,23
11  2013/2014  22 900,96   1 737 725,16 75,88

 
Od szeregu lat Zarząd Spółdzielni wielokrotnie pisemnie zwracał się z prośbą  
do OPEC – Gdynia w celu przedstawienia planów OPEC dotyczących poprawy 
efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła w celu obniżenia kosztów dostawy 
ciepła dla mieszkańców osiedla Brodwino.  
 
Wielokrotnie Zarząd Spółdzielni wskazywał OPEC konieczność wykonania 
wymiany przestarzałych węzłów, wymiany sieci ciepłowniczej oraz 
przeniesienia  układów pomiarowych na  c.w.u. do  budynków mieszkalnych.  
Na zlecenie Gminy Miasta Sopot został opracowany „Projekt założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta 
Sopotu”, który potwierdza jednoznacznie nasze twierdzenia podnoszone                    
na spotkaniach oraz korespondencji do OPEC. 
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Powyższe opracowanie zostało wykonane przez firmę „Diagnostyka Cieplna”,            
w którym wykazane zostało, że:  
1. ...„ technologia wykonania sieci cieplnych w systemie scentralizowanym 

Brodwino jest tradycyjna, generująca spore straty ciepła, a wiek sieci w 95 % 
przekracza 30 lat. Dodatkowo, 4-przewodowy system przesyłu ciepła                    
w podsystemie oś Brodwino, związany z centralnym przygotowaniem ciepłej 
wody użytkowej, to kolejne źródło zwiększonych strat ciepła.”, 

2. „technologia węzłów hydroelewatorowych na osiedlu Brodwino jest 
przestarzała i wymaga przeprowadzenia w najbliższym czacie modernizacji 
poprzez zastąpienie hydroelewatorów węzłami w wymiennikami typu JAD               
lub płytowymi”... .    
 

 
Dnia 09.06.2014r. Walne Zgromadzenie Członków Uchwałą nr 6/2014 podjęło 
decyzję w zakresie budowy sieci ciepłowniczej i przyłączenia budynków osiedla 
Brodwino.   
Od podjęcia uchwały Zarząd i Rada Nadzorcza odbyła szereg spotkań, prelekcji  
i negocjacji z OPEC, GPEC, EDF oraz władzami Miasta Sopotu w celu wyboru 
wspólnego rozwiązania w sprawie wybudowania miejskiej sieci ciepłowniczej.  
Na prelekcjach potwierdzono przyjęcie właściwego kierunku,  m.in. dr inż.    
Zdzisław Kusto stwierdził, że na chwilę obecną najtańszym ciepłem jest ciepło 
sieciowe.  
Mając na uwadze deklarację OPECu dotyczącą wymiany osiedlowej sieci 
ciepłowniczej na osiedlu Brodwino, Rada Nadzorcza w listopadzie 2013 podjęła 
uchwałę dotyczącą wyrażającą zgodę na wymianę sieci osiedlowej w 2014r. 
Pomimo wielokrotnych spotkań i interwencji do dnia dzisiejszego sieć 
osiedlowa nie została wykonana. Wobec powyższego podjęto rozmowy z firmą 
GPEC. GPEC złożył ofertę w której zapewnia, że do 31.12.2016r. doprowadzi 
ciepło sieciowe  do Osiedla Brodwino oraz pozostałych Sopockich Spółdzielni 
„górnego tarasu”. 
GPEC poinformował, że bez względu czy otrzyma środki z programu 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych czy nie, ciepło sieciowe zostanie 
podłączone do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2016/2017.  
Równolegle prowadzone były rozmowy z OPEC – Gdynia i GPEC w celu 
wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania dla mieszkańców osiedla 
Brodwino. OPEC zobowiązuje się do przyłączenia osiedla Brodwino                     
do gdyńskiej miejskiej sieci ciepłowniczej w terminie 12 miesięcy do daty 
przyznania na rzecz OPEC Gdynia środków finansowych z ZIT.                     
W chwili obecnej czekamy na stanowisko władz Miasta Sopotu dot. strategii 
wyboru dostawcy ciepła systemowego dla obiektów użyteczności publicznej na 
terenie oś. Brodwino tj. Szkoły Podstawowej nr 9, III Liceum 
Ogólnokształcącego i Przedszkola nr 12.    
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3.  Sprawy członkowsko-mieszkaniowe 
 
3.1 Ilość członków NSM w 2014 r.  
 

 Stan na  
31.12.2013r. 

 
Zwiększenie 

 
Zmniejszenie 

Stan na  
31.12.2014r. 

Członkowie         
z prawem  do 
lokali  w  NSM    

 
1679 

 
93 

 
           1 772 

Członkowie 
oczekujący 

 
37 

 
- 

 
-    37 

Kandydaci       
       804  

           
           - 

             
            1 

             
             803 

Członkowie         
i  kandydaci 
NSM  ogółem 

 
     2520 

 

 
93 

 
1           2 612 

 
 
3.2 Ilość mieszkań w zasobach NSM na dzień  31.12.2014r. 
 
 

Ilość mieszkań Ogółem Na prawach 
lokatorskich % Na prawach 

własnościowych % 
Prawo 
odręb. 
własn. 

 
% 

Oś. Brodwino 1 864 18     1,0 1 095 58,7 751 40,3 
Oś. Łokietka     25 - 0        9 36   16    64,0 
Ogółem 1 889 18   1,0 1 104 58,4 767 40,6 
 
 
3.3  W roku 2014 w sprawach członkowskich odbyło się 30 posiedzeń Zarządu 

NSM dotyczących  spraw członkowsko-mieszkaniowych,  na których Zarząd 
rozpatrzył   195 spraw. O decyzjach Zarządu NSM wszyscy zainteresowani 
zostali powiadomieni pisemnie.  

 
3.4  W roku 2014 wystawiono 160 zaświadczeń celem przedłożenia Urzędowi  

Skarbowemu, notariuszom, bankom, zakładom pracy, sądom i innym 
instytucjom. Na bieżąco wypełniano dane we wnioskach osób ubiegających 
się o lokale socjalne  w Gminie Sopot dotyczące warunków zamieszkania.  

   
3.5  Na podstawie przedłożonych tytułów prawnych do lokali mieszkalnych                 

i garaży zawartych w aktach notarialnych umów: sprzedaży, darowizny                     
i zamiany, a także postanowień sądu o nabytych prawach wskutek 
spadkobrania, podziału majątku, zasądzenia lub z innych przyczyn,                  
jak również na podstawie Statutu Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Sopocie dokonano zmiany w ewidencji  97 lokali mieszkalnych i garaży.   
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3.6  Zarząd rozpatrzył i skierował do Rady Nadzorczej 63 sprawy                     
o wykluczenie z  członkostwa w Spółdzielni za zadłużenia  czynszowe.                
W następstwie dokonanej spłaty wycofano 33 wnioski. Ponadto skierowano 1 
wniosek o wykreślenie z rejestru członków. Zarząd przekazał Radzie 
Nadzorczej  4  wnioski osób ubiegających się  o uchylenie  uchwał 
dotyczących wykluczenia z członkostwa.  

 
3.7 W 2014 r. Spółdzielnia nie dysponowała żadnym wolnym mieszkaniem. 

                          
3.8 Na dzień 31.12.2014 r. w Spółdzielni oczekuje 803 kandydatów, z czego 

260, którzy uzupełnili wymagany wkład mieszkaniowy, ale nie zostali 
przyjęci  w poczet członków zgodnie z Uchwałą nr 5 ówczesnego Zarządu 
Centralnego Związku Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego                 
z dnia 28.01.1976r. oraz 543 kandydatów bez pełnego wkładu. Zmiany 
ustrojowe, wycofanie się Państwa z wiodącej roli budownictwa 
mieszkalnego, warunki uzyskania kredytu bankowego, rosnące koszty 
budowy, brak własnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe 
pozostawiły członków w niekorzystnej sytuacji.  

 
3.9   Nowelizacja Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 31 lipca 

2007r. umożliwiła członkom zamieszkałym złożenie wniosków w sprawie 
przekształcenia spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa             
do lokalu w odrębną własność. Ustawa stwarza szczególnie dogodne warunki 
finansowe umożliwiające zmianę prawa spółdzielczego typu lokatorskiego  
w odrębną własność.  
W roku 2014 zawarto 8 aktów notarialnych ustanowienia odrębnej własności 
i przeniesienia prawa (7 lokali własnościowych i 1 mieszkanie lokatorskie), 
które pomniejszyły łącznie o 343,29 m2 powierzchnię użytkową mieszkań,   
o 15,02 m2  powierzchnię pomieszczeń przynależnych  oraz  o 232,46 m2   

powierzchnię  nieruchomości gruntowych.  
 
Wpływają kolejne wnioski o ustanowienie prawa odrębnej własności,                     
a ich realizacja dokonywana jest na bieżąco. Ogółem od 30.09.2004r. do dnia 
31.12.2014 r. podpisano 769 aktów notarialnych, na podstawie których 
zdjęto z ewidencji własności Spółdzielni łącznie 767 lokali mieszkalnych           
o powierzchni użytkowej 35.233,36 m2 z przynależnymi do nich 
pomieszczeniami oraz 26.394,82 m2 powierzchni nieruchomości gruntowej           
a także 2 lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 124,7 m2                           

z pomieszczeniami przynależnymi  i udziałem   w wieczystym użytkowaniu 
nieruchomości gruntowej. Sukcesywnie zawierane są akty notarialne                     
z osobami zainteresowanymi, które spełniają wymogi określone w Ustawie   
o spółdzielniach mieszkaniowych z 15.12.2000r. z późniejszymi zmianami.  
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4. Obsługa prawna Spółdzielni 
 
Obsługa prawna Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie 
prowadzona była w 2014r. przez Kancelarię Radcy Prawnego Karol Róg                  
w Gdańsku. Czynności z zakresu obsługi prawnej wykonywane były                     
na bieżąco. 
W ramach prowadzonej obsługi prawnej Spółdzielni Kancelaria: 

1) wydawała opinie prawne we wszystkich sprawach związanych                     
z funkcjonowaniem Spółdzielni, 

2) udzielała porad prawnych, 
3) przygotowywała projekty aktów prawnych na potrzeby Spółdzielni,  
4) nadzorowała przebieg posiedzeń organów Spółdzielni,  
5) nadzorowała przebieg przetargów, 
6) uczestniczyła w negocjacjach z użytkownikami lokali i kontrahentami 

Spółdzielni, 
7) reprezentowała organy Spółdzielni przed urzędami państwowymi                  

i organami jednostek samorządu terytorialnego, 
8) reprezentowała Spółdzielnię w postępowaniach sądowych                     

i egzekucyjnych. 
 
 
W 2014 r. Kancelaria prowadziła dla NSM następujące sprawy : 

-  99 spraw  w tym: 
-  89 o zapłatę za lokal mieszkalny,  
-   4  sprawy  skierowanych przeciwko NSM, 
-   6  innych spraw. 

 
 
5. Zatrudnienie i płace 
 

Średnie zatrudnienie w 2014r. w etatach  – 28,47 
Przeciętne zatrudnienie w 2014r. w osobach  – 30 
 
Wynagrodzenia bezosobowe brutto: 

- umowy –zlecenia                                                                119.872,46 zł   
- Rada Nadzorcza                                                                    94.098,90 zł 

Wynagrodzenia osobowe brutto:                                             1.130.686,12 zł 
 
 

Przeciętne zatrudnienie 
w etatach Osobowy fundusz płac Przeciętne wynagrodzenie 

miesięczne brutto 
28,47 1.130.686,12 zł 3.309,58 zł 

 
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w 2014r. wynosiło 3.309,58 zł. 
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W wynagrodzeniu tym mieści się: płaca zasadnicza, premia, dodatki, zasiłki 
chorobowe do 33 i 14 dni zwolnienia lekarskiego i wypłaty za godziny 
nadliczbowe. 
Stan osobowy zatrudnienia na dzień 31.12.2014r. 

- pracownicy umysłowi        13      
- pracownicy fizyczni                                                                  17 
    w tym                                       
               gospodarze nieruchomości       11                     
                                                                                             ---------------   

                                                                             Razem     30 
 
6. Wyniki ekonomiczne NSM za rok 2014 
 

Sytuacja finansowa i ekonomiczna Spółdzielni jest stabilna i nie występuje 
zagrożenie płynności finansowej. W ocenie biegłego rewidenta badającego 
sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2014 potwierdzona  jest   dobra 
kondycja finansowa Spółdzielni, jak również Biegły stwierdził efektywne 
gospodarowanie posiadanym majątkiem. Stan środków pieniężnych jest 
wystarczający na finansowanie bieżących zobowiązań. 
W 2014r. Spółdzielnia nie posiadała zadłużeń w regulowaniu swoich 
zobowiązań jak również nie korzystała z kredytów bankowych.  
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r. wykazuje po stronie aktywów                  
i pasywów kwotę  84.871.461,81 zł. 
 
I. KOSZTY 
 

    Koszty działalności operacyjnej w zł.  
koszty działalności eksploatacyjnej              5.990.805,90 zł 

               lokale mieszkalne i użytkowe 
koszty energii cieplnej c.o. c.w.               5.076.535,08 zł    

lokale mieszkalne i użytkowe        
koszty eksploatacyjne dźwigów                  249.812,63 zł 
koszty działalności społeczno-kulturalnej                  56.001,91 zł 
koszty wykonawstwa własnego                  276.296,67 zł 

 

               Razem koszty:                                                            11.649.452,19 zł  
 

pozostałe koszty operacyjne                              45.076,27 zł 
obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego                144.786,00 zł 

         / podatek dochodowy / 
  OGÓŁEM KOSZTY:                                11.839.314,46 zł 
w tym koszty Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi       5.596.592,02 zł 

            minus pożytki na nieruchomościach budynków 
          mieszkalnych na osiedlu Brodwino w kwocie                          11.184,00 zł 
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II.  PRZYCHODY 
 

sprzedaż wykonawstwa własnego               7.799,42 zł 
sprzedaż usług eksploatacyjnych                                          6.295.673,44 zł  
sprzedaż usług c.o.  c.w.                                                       5.074.555,69 zł 
przychody działalności społeczno-kulturalnej                          23.534,42 zł 
sprzedaż usług z tytułu eksploatacji dźwigów                 268.416,27zł            
Razem przychody  :                                                          11.669.979,24 zł 
pozostałe przychody operacyjne                              54.023.46 zł  
przychody finansowe (odsetki uzyskane)                  115.656,94 zł 

  
          Razem przychody:                                                    11.839.659,64 zł 
          zmiana stanu produktów /GZM/                                              672.159.93 zł 
          OGÓŁEM  PRZYCHODY:                                             12.511.819,57zł 
          w tym przychody Gospodarki Zasobami  
          Mieszkaniowymi                                                                  4.913.248,09 zł 
 
Ustalenie wyniku finansowego netto: 
 
 Koszty             11.839.314,46 zł 
 Przychody             12.511.819,57 zł 
   Wynik         +   672.505,11 zł 
 
 
Za 12 miesięcy 2014 roku uzyskano nadwyżkę bilansową na działalności 
gospodarczej Spółdzielni tj. zysk netto w wysokości 672.505,11 zł.  
W obszarze działalności Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi tj. w zakresie 
lokali mieszkalnych wraz z dźwigami na Osiedlu Brodwino oraz ul. Łokietka 
47C, garaży i garażoparkingu oraz 1 lokalu użytkowego na prawach własności 
na osiedlu Brodwino odnotowano wynik ujemny w wysokości  672.159,93 zł             
z tego: 

− Osiedle Brodwino                                                                  671.339,37 zł, 
− Budynek przy ul. Łokietka 47C                                                     820,56 zł.  

 
Na całej działalności Spółdzielni uzyskano wynik dodatni, który wynosi 
345,18zł 
Zarząd Spółdzielni wnosi do Walnego Zgromadzenia Członków                     
za pośrednictwem Rady Nadzorczej o zatwierdzenie nadwyżki bilansowej                     
w kwocie 672.505,11 zł netto z przeznaczeniem kwoty 672.159,93 zł                     
na pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami na działalności Gospodarki 
Zasobami Mieszkaniowymi  z czego kwotę 345,18 zł przeznaczyć na fundusz 
remontowy 17 nieruchomości mieszkalnych Osiedla Brodwino w rozliczeniu       
do m2 p.u.m.  
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III. Zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali mieszkalnych 
      i użytkowych 
 

W odniesieniu do stanu zadłużeń lokatorów z tytułu niepłacenia czynszów  
za mieszkanie oraz najemców lokali użytkowych Zarząd korzystając ze swoich 
uprawnień statutowych podejmował następujące działania windykacyjne takie 
jak: potwierdzenia sald, upomnienia, wezwania ostateczne do zapłaty, wezwania 
ostateczne przed zgłoszeniem do Krajowego Rejestru Długów, kierowanie 
dłużników do sądu, wykluczenia z grona członków NSM. Członkom Spółdzielni 
będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej Rada Nadzorcza umożliwiała spłatę 
zadłużenia w ratach. Innym procedurom poddawani są najemcy lokali 
użytkowych zalegający z czynszem najmu. Zgodnie z nowymi umowami najmu 
najemca zobowiązany jest wpłacić 1 lub 2-miesięczną kaucję gwarancyjną, 
stanowiącą równowartość 1 lub 2-miesięcznego wymiaru czynszu.                     
W przypadku, gdy zadłużenie przekracza 1 lub 2-miesięczny wymiar opłat, 
umowa zostaje rozwiązana.  
Od 2004r. została wprowadzona stawka dotycząca wysyłania korespondencji          
na żądanie /pod adres inny niż zasoby spółdzielni/. Na dzień 31.12.2014r.                   
do 199 właścicieli lokali mieszkalnych osiedla Brodwino i osiedla Łokietka 
zostaje wysyłana korespondencja pocztą.  
Problemem są także zadłużenia byłych najemców lokali użytkowych, stanowią 
one kwotę 36.454,83 zł. Działania podejmowane przez Zarząd nie zawsze 
odnoszą właściwy skutek. Kierowane są sprawy na drogę sądową oraz 
komorniczą. 
 
Nadal problemem są zaległości w opłatach czynszowych dotyczących lokali 
mieszkalnych i użytkowych. Obrazuje to poniższa tabela. 
 

 Lokale 
mieszkalne 

Lokale 
użytkowe Garaże 

Stosunek % do rocznego wymiaru opłat 
Lokale 

mieszkalne 
lokale 

użytkowe Garaże 

Brodwino 1.028.363,38 225.983,52 5.789,73
             45,57 10,65 9,34              4,16

             0,83
Łokietka  9.215,36  - - 5,75 - - 
Razem 1.037.578,74 225.983,52 5.835,30           
 
 
Ogółem  Spółdzielnia              Zadłużenie na 31.12.2014r.  1.269.397,56 zł 
       co stanowi    10,26 %  do rocznego wymiaru opłat.           
 
Na dzień 31.12.2014r zaległości lokali mieszkalnych wynoszą 1.037.578,74 zł. 
Zadłużenie te kształtuje się podobnie jak w poprzednich latach. W większości  
są to zaległości osób wykluczonych z członkostwa spółdzielni i skierowanych 
na drogę postępowania sądowego i komorniczego.  
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Wykaz zaległości na dzień 31.12.2014r. według budynków:  
 

Adres Kwota zaległości Stosunek % 
Cieszyńskiego 18 13.994,17 zł 1,35 
Cieszyńskiego 14 27.467,80 zł 2,65 
Kolberga 23 30.863,11 zł 2,97  .
Cieszyńskiego 10         32.623,21 zł 3,14 
Kolberga 16 ABCD 40.031,99 zł 3,86 
Kolberga 4  ABCD 41.689,53 zł 4,02 
Kolberga 29 46.703,02 zł 4,50 
Kolberga 18 ABCD            60.860,34 zł 5,87 
Kolberga 31  63.431,76 zł 6,11 
Kolberga 14 ABCD 69.866,85 zł 6,73 
Kolberga 25       74.968,22 zł 7,23 
Kolberga 17            77.646,64 zł 7,48 
Kolberga 19 85.453,97 zł 8,24 
Kolberga  2 ABCD 88.224,36zł 8,50 
Kolberga 6  ABCD 89.430,13 zł 8,62 
Kolberga 12 ABCD 92.216,42 zł 8,89 
Cieszyńskiego 12 92.891,86 zł 8,95 
          Razem      1.028.363,38 zł            99,11%
       Łokietka 47C             9.215,36 zł 0,89 
          Razem      1.037.578,74 zł 100% 
 
 
7. Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi 
 
Działalność  Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi obejmuje szczególnie 
żywotne funkcje dla mieszkańców, np. dostawa usług i mediów, jak również 
obejmuje swym zasięgiem utrzymanie majątku w należytym stanie 
technicznym.  Do najistotniejszych funkcji, którymi zajmował się Zarząd należy 
zaliczyć: 

− eksploatację podstawową, 
− zapewnienie dostaw centralnego ogrzewania, 
− zapewnienie dostaw wody zimnej i ciepłej, 
− wywóz nieczystości, utrzymanie należytego stanu sanitarnego budynków 

oraz otoczenia, 
− gospodarkę funduszem remontowym. 

 

Podstawowym działaniem Zarządu Spółdzielni w 2014 r. było doprowadzenie 
do zrównoważenia kosztów rodzajowych z przychodami oraz dążenie                     
do racjonalnej gospodarki funduszami Spółdzielni. 
 
Wobec powyższego Zarząd Spółdzielni podjął działania usprawniające 
zarządzanie gospodarką finansową, polegające na: 
 

− weryfikacji ilości osób zameldowanych i zamieszkałych poprzez 
uzgadnianie meldunków w Urzędzie Miejskim i uzyskiwanie oświadczeń 
o ilości osób zamieszkałych i członków Spółdzielni, 
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− wzmożonej windykacji należności opłat czynszowych z lokali 
mieszkalnych i użytkowych łącznie z egzekwowaniem należności 
odsetkowych, 

         Nadmieniamy, że w roku 2014 uzyskaliśmy jako dodatkowe przychody 
          z  odsetek od zaległości czynszowych i innych w wys. ponad  115 tys. zł., 

− porządkowaniu kosztów rodzajowych wg miejsc ich powstawania 
polegającym na prawidłowym obciążaniu lokali mieszkalnych                     
i użytkowych tymi kosztami, np. woda, energia elektryczna, energia 
cieplna, wywóz nieczystości, itp., 

− renegocjacji zawartych umów z kontrahentami lub ich zmiany, celem 
uzyskania możliwości obniżenia kosztów, a także poprawy obsługi 
mieszkańców. 

 
Wyniki z wykonania planu gospodarczego w poszczególnych kosztach 
rodzajowych zostały przedstawione przy analizie rzeczowo-finansowej za rok 
2014 i są udostępnione do wglądu w siedzibie Spółdzielni.  
 
Prace remontowe i konserwacyjne realizowano wg. planu zatwierdzonego przez 
Radę Nadzorczą NSM uchwałą  nr 61/2013 z 19.12.2013r. oraz  w oparciu              
o zatwierdzoną korektę planu remontowego uchwałą nr 82/2014 Rady 
Nadzorczej  z dnia 30.10.2014r. 
 
 Zakres rzeczowy i wartościowy planu gospodarczego na 2014 rok limitowany 
był przede wszystkim możliwościami finansowymi. Stawka jednostkowa 
odpisu podstawowego z lokali mieszkalnych na fundusz remontowy 
kształtowała się w 2014 r. na poszczególnych Osiedlach następująco: 
 

Okres Os. Brodwino 
[zł/m2] 

Os. Łokietka 
[zł/m2] 

od 01.01.2014r. 
do 31.12.2014r. 1,50 0,99 

 
Z tytułu wpłat od mieszkańców i użytkowników garażoparkingu, w ramach 
środków na fundusz remontowy, zgromadzono ogółem 1.540.922,16 zł,                    
a na poszczególnych Osiedlach następujące kwoty: 
1. Osiedle Brodwino          

− odpis podstawowy                                                              1.500.104,64 zł  
− przeniesienie wyniku za 2013 r. 162,01 zł oraz 

inne wpływy na kwotę 1.378,75 zł                                          1.540,76 zł 
2. Garażoparking                                        

  -  odpis  podstawowy                                                                  19.000,00 zł 
3. Osiedle Łokietka      

− odpis podstawowy                                                                   20 276,76 zł 
 

Powyższe kwoty nie zabezpieczą w pełni potrzeb remontowo - 
modernizacyjnych.  
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W tym stanie rzeczy hierarchię potrzeb remontowych zawsze determinuje 
wielkość posiadanych środków finansowych.  
W 2014 roku  w ramach funduszu remontowego wykonano  i  finansowano 
następujące prace : 
1. wymiana dźwigów osobowych z monitoringiem: 

- Kolberga 2 D 
- Kolberga 4 B, D 
- Kolberga 16 D 

2. wykonanie docieplenia stropodachów: 
- Kolberga  2 
- Kolberga 19 

3. remont, wymiana poszycia dachowego 
- Kolberga 23 

4. przeglądy gazowe ,wentylacja we wszystkich budynkach os. Brodwino 
5. wprowadzenie zaworów przeciw pożarowych na klatki schodowe  

- Kolberga 18, 
6. montaż odbojnic i wentylacja w pomieszczeniach zsypowych w budynkach  
     typu „kokoszki”, 
7. wymiana wodomierzy z radiowym odczytem we wszystkich budynkach  
     mieszkalnych na os. Brodwino, 
8. rewitalizacja oczka wodnego dla wszystkich budynków mieszkalnych 

os.Brodwino, 
9. pogotowie lokatorskie dla wszystkich budynków os. Brodwino, 
10.  pozostałe remonty, dezynsekcje, awarie, dach, co, cw, zjazd                     

dla niepełnosprawnych wszystkie budynki mieszkalne os. Brodwino. 
 
Ponadto w  ramach funduszu remontowego w 2014r.  wykonano przegląd 
instalacji gazowej, wentylacyjnej,  awarie gazowe,  awarie co,  awarie cw,  
awarie dachowe, czyszczenie zsypów, pielęgnacja zieleni oraz pogotowie 
lokatorskie.  
Ogółem na osiedlu Brodwino wykonano prace remontowe na lokalach 
mieszkalnych na łączną kwotę 1 383,701,28 zł.  Szczegółowe informacje 
znajdują się w załączonej do niniejszego sprawozdania tabeli nr 9. W tabeli 9A 
przedstawiona została analiza funduszu remontowego na poszczególne 
nieruchomości oraz wykonanie głównych remontów od 2003 roku do 2014 roku 
włącznie.  
 
W budynku przy ul. Łokietka 47C zrealizowano prace remontowo – 
konserwacyjne za  kwotę  41.650,84 zł  między innymi polegające na: 

− bieżącej wymianie żarówek i regulacji czujek ruchu w budynku  przy                     
ul. Łokietka 47C 

− bieżącej regulacji  instalacji  c.o. i c.w. w budynku  przy ul. Łokietka 47C, 
− regulacji drzwi wejściowych w budynkach przy ul.  Łokietka 47C, 
− czyszczeniu rur spustowych i rewizji w budynku przy ul. Łokietka 47 C, 
− remont- malowanie dwóch klatek schodowych.   
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Z funduszu remontowego garażoparkingu wydatkowano łącznie kwotę 
19.000,00 zł, z tego sfinansowano remont posadzki, którego całkowity koszt 
wynosił 74.983,74 zł netto. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 47/2011                
z dnia 26.05.2011r. oraz uchwałą nr 105/2014 z dnia 18.12.2014r.  powyższe 
prace finansowane są  przez współwłaścicieli w latach 2011-2014. Na dzień 
31.12.2014r. do spłaty pozostało 18.219,07 zł. 
Ponadto w 2013r. w zakresie funduszu remontowego wykonano bramę 
wjazdową na teren garażoparkingu. Kwota 8.562,12 zł zgodnie z uchwałą                 
nr 46/2013 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2013r. finansowanie nastąpi                    
w latach 2015-2016. 
 
 
W ramach wykonawstwa własnego- przerób konserwatorów, który stanowi 
ogółem kwotę 276.296,07 zł wykonano prace konserwacyjno-elektryczne, 
hydrauliczne oraz ogólnobudowlane, a w szczególności zrealizowano: 
- montaż nowych i starych-odnowionych  ławek na osiedlu Brodwino, 
- wykonanie wysepek terenów przy ławkach (płyty z odzysku), 
- wykonanie wykopów i odtworzenie chodników pryz wymianie instalacji c.o.    
  przy ul. Kolberga 9, 
- montaż nowych lamp w holu parteru budynku przy ul. Kolberga 25, 
- konserwacja zaworów dławiących w węzłach c.o., 
- wymiana zaworów odcinających na pionach c.w. i z.w., 
- częściowe czyszczenie poziomów i pionów kanalizacyjnych, 
- czyszczenie wpustów ulicznych burzowych, 
- naprawa włazów dachowych w budynkach typu kokoszki, 
- rozruch c.o., 
- uzupełnienie znaków drogowych, 
  montaż zestawów do odpowietrzania c.w. typu  gdańskiego, 
- zamalowanie graffiti na elewacjach budynków osiedla Brodwino, 
- bieżąca wymiana żarówek i regulacja czujek ruchu w budynkach osiedla  
  Brodwino, 
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i wymiana lampy parkowej przy                
   ul. Kolberga 11, 
- wykonanie instalacji celem podłączenia lampek choinkowych przy ul.  
   Kolberga 9, 
- wykonanie nowej instalacji w przybudówce Kolberga 14 D, 
- wykonanie oświetlenia zmierzchowego wraz z instalacją budynku Kolberga               
   4 B, 
- zamontowanie lamp na XI – piętrach  budynków Kolberga 16C i 18C, 
- bieżąca regulacja instalacji c.o. i c.w. w budynkach osiedla Brodwino, 
- regulacja drzwi wejściowych w budynkach osiedla Brodwino, 
- koszenie trawy z wywozem,  
- przycinanie gałęzi krzaków i drzew z wywozem. 
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W 2014r. przyjęto 3.158 zgłoszeń dotyczących usterek i awarii w tym: 
- hydraulicznych  1.026 
- elektrycznych       716 
- dźwigowych         294 
- domofony             101 
- anteny                    72 
- inne 346   (takie jak regulacja drzwi, naprawa okien, naprawa uszkodzeń                 
                   w zsypach, naprawa i wymiana zamków, regulacja samozamykaczy,  
                    przecieki dachu, brakujące i pęknięte szyby, tereny zielone, otwarte  
                    pomieszczenia okna i drzwi), 
-  przyjęte usterki wykonane poza godzinami pracy Spółdzielni przez Pogotowie  
   Lokatorskie        170 
 
Usterki i awarie zgłaszane przez: 

- gospodarzy domów    75% 
- mieszkańcy                10% 
- inne zgłoszenia 15% (służby techniczne, administratorzy, 

konserwatorzy itp.) 
Służby techniczno-eksploatacyjne Spółdzielni realizowały również: 

- wykonanie przeglądów technicznych wszystkich budynków 
mieszkalnych,  

- użytkowych, garaży i garażoparkingu, 
- bezpośredni i bieżący nadzór nad pracami grup konserwatorów                     

i gospodarzy nieruchomości, 
- wykonanie kontrolnych odczytów wodomierzy indywidualnych, 
- wykonanie kontrolnych odczytów c.o. w węzłach cieplnych 
- sprawdzanie stanu osobowego ilości zameldowanych osób, 
- bezpośredni nadzór nad pracami zleconymi firmom zewnętrznym, 
- nadzór nad wymianą dźwigów, 
- nadzór nad robotami instalacyjnymi, 
- nadzór nad robotami dekarskimi. 

 
Zadania NSM w Sopocie na rok 2015 oraz lata kolejne 
 

- kontynuacja negocjacji z dostawcami ciepła w sprawie pozyskania 
konkurencyjnego dostawcy energii cieplnej, rozpoczęcie programu 
modernizacji wewnętrznej instalacji cwu  i c.o. w budynkach 
mieszkalnych, 

- w ramach rozpoczętego długofalowego przedsięwzięcia remontów 
dźwigów osobowych na całym osiedlu, kontynuacja programu 
związanego z remontem dźwigów polegających na wymianie całej 
kabiny, prowadnic, wszystkich drzwi przystankowych z zastosowaniem 
nowoczesnego systemu sterowania i zabezpieczeń oraz możliwością 
dojazdu windy do najbliższego przystanku w razie zaniku napięcia. 
Winda wyposażona jest również w bezpośrednią łączność                     
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z dyżurującym całą dobę pogotowiem dźwigowym. Wyremontowane 
dźwigi spełniają obwiązujące normy i wymogi UE, 

- kontynuacja długofalowego programu związanego z wykonaniem 
zaleceń Państwowej Straży Pożarnej między innymi wykonanie 
projektu oddymiania klatek schodowych w budynkach gdańskich, 

- kontynuacja robót brukarskich związanych z odtworzeniem stanu 
istniejącego dróg, chodników i miejsc parkingowych przy budynkach 
Cieszyńskiego nr  10, 12, 14  i 18, 

- kontynuacja programu ocieplenia stropodachów, 
- rozpoczęcie programu docieplenia szczytów budynków ocieplonych           

w latach 90-tych, 
- kontynuacja programu zmniejszania zużycia energii elektrycznej                     

na klatkach schodowych, 
- wykonanie rocznych przeglądów instalacji gazowej i wentylacyjnej oraz 

instalacji p.poż., 
- kontynuacja remontów dachów, 
- wykonanie 5 letnich przeglądów budowlanych, 
- przeglądy instalacji elektrycznej i odgromowej. 

  
 
Sopot, dnia  30.03.2015r.   
 
 
      
                         Zarząd  

Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
                            Maria Szawdyńska  
      Zofia Panfil 


