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BIULETYN INFORMACYJNY 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 
 

 
Szanowni Państwo! 

Mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. 

 

Przekazujemy Państwu do rąk  „Biuletyn informacyjny” zawierający wybrane 

informacje związane z funkcjonowaniem naszej Spółdzielni. Mamy nadzieję, że 

wydawnictwo to uzupełni Państwa wiedzę dotyczącą prac Rady Nadzorczej, Zarządu i 

czekających spółdzielców zmian.     

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej   

        „Zacisze” w Oleśnicy” 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ZACISZE” w Oleśnicy zwołał Walne Zgromadzenie  
Podzielone na 5 części w terminie od 29 maja do 2 czerwca 2017r. Zawiadomienie o terminie 
Walnego Zgromadzenia danej części zostało wysłane do każdego członka Spółdzielni. 
Zawiadomienie zawiera proponowany porządek obrad oraz informację że: Sprawozdanie Zarządu 
Spółdzielni, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe za 2016 r. i projekty uchwał, 
są wyłożone do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5 pokój 102 oraz w 
biurze Administracji w Bierutowie ul. Zielonej 10 do dnia 2 czerwca 2017 r w godzinach 
urzędowania. Każdemu członkowi przysługuje prawo do zapoznania się z wyżej wymienionymi 
dokumentami.  
Przedstawiamy Państwu wybrane informacje ze sprawozdania Zarządu z działalności spółdzielni w 
2016 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz opinię biegłego rewidenta.  
 
I. Działalność członkowsko- mieszkaniowa 

Spółdzielnia nasza zrzesza 4231 członków z tego 1856 członków posiada spółdzielcze prawo do 
lokalu , 1813 członków posiada prawo odrębnej własności  lokalu mieszkalnego, a 311 członków 
oczekuje na lokal w spółdzielni, 71 członków posiada tylko garaż. 
Spółdzielnia zarządza zasobami mieszkaniowymi w Oleśnicy i Bierutowie w łącznej ilości 3976 
lokali, w tym: 



BIULETYN INFORMACYJNY SM „ZACISZE” W OLEŚNICY –MAJ 2017 

 

 
2 

� 62 mieszkania spółdzielcze lokatorskie  
� 1994 mieszkań spółdzielczych własnościowych 
� 1920 mieszkania stanowiące odrębną własność 

Majątek Spółdzielni według stanu na 31.12.2016r. to: 

• 3976 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 201 005 m2 

• 129 lokale użytkowe o powierzchni użytkowej 10 939 m2 

• 264 garaży o powierzchni użytkowej 4 270 m2 
 

II. Koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych. 
Koszty eksploatacji ponoszone przez Spółdzielnię w 2016 roku na utrzymanie zasobów 
mieszkaniowych pokrywane są z opłat wnoszonych przez użytkowników lokali mieszkalnych.  
Koszty dotyczące lokali mieszkalnych obejmują:  

− koszty eksploatacji podstawowej  -                                         4.929.364,53 zł 
− odpisy na fundusz remontowy -                                              3.967.243,36 zł 
− koszty centralnego ogrzewania -                                             4.198.212,25 zł 
− koszty dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków -      2.715.421,07 zł    
− koszty dostawy ciepłej wody użytkowej -                     10.877,04 zł    
− koszty wywozu nieczystości -                                                    991.740,00 zł       
− koszty eksploatacji dźwigów osobowych -                                117.537,02 zł 
− koszty eksploatacji domofonów -                                                 42.567,88 zł 
− podatek od nieruchomości -                                                       140.105,50 zł 

  
 

III. Gospodarka cieplna. 
Sezon grzewczy w 2016 r.  obejmował 227 dni i w porównaniu do 2015 r. był dłuższy o 8 dni. Rok 
2016 był zimniejszy, gdyż średnia temperatura w 2016 r. wynosiła + 4,67 °C, a w roku 2015 
wynosiła + 7,33 °C. 
Koszty centralnego ogrzewania w roku 2016 wyniosły 4 387 281,05 zł. Dla porównania w roku 2015 
koszty zamknęły się kwotą 4 056 393,03 zł.      
W 2016 roku zużyliśmy 70551 GJ tj. o 9246 GJ więcej niż w roku 2015 kiedy zużyto 61305 GJ.  
W związku z tym nadwyżka na c.o. do rozliczenia z członkami w 2016 roku wyniosła  
1 524 774,97 zł i jest mniejsza niż w roku 2015 o  333 320,26 zł.  
 
W 2016 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” rozpoczęła  proces zamiany formy dostarczania 
ciepłej wody użytkowej do budynków, poprzez likwidację uciążliwych w eksploatacji tzw. 
junkersów i wyposażenie budynków w centralną instalację ciepłej wody użytkowej. Ciepła woda 
użytkowa przygotowywana centralnie to: 

� poprawa bezpieczeństwa, wyeliminowanie kłopotów z odprowadzaniem spalin, zaburzeń 
w pracy piecyków gazowych, niebezpieczeństwa zatrucia tlenkiem węgla 

� niższy koszt eksploatacji, 
� efekt ekologiczny- wpływ na środowisko. 

Walne Zgromadzenie w roku 2016 przyjęło Uchwałą Nr 10/2016 plan, w ramach którego w latach 
od 2017-2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” dokona wymiany instalacji cieplnej wody 
użytkowej w całych zasobach w Oleśnicy. W roku 2016 wykonano pilotażowo instalację ciepłej 
wody użytkowej w budynku przy ul. Kilińskiego 17-17d (94 mieszkania). Wykonana w I półroczu 
instalacja przyniosła oczekiwane efekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa, kosztów eksploatacji 
oraz efektów ekologicznych. Zaobserwowano również pozytywny wpływ likwidacji piecyków 
gazowych na funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej w budynku.   
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IV. Gospodarka zimną wodą i odprowadzanie ścieków. 

W zakresie remontów i eksploatacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w 2016 r. wykonano: 

1. Wymianę instalacji wodociągowej (poziomy rozprowadzające wodę) wraz z zaworami 
� w budynku u. Armii Krajowej 3-4 
� w budynku ul. M. Reja 1-5a (I etap) 

2. Wykonano II etap wymiany wodomierzy mokrobieżnych FRANCO w ilości 130 szt. w 
mieszkaniach, w pomieszczeniach wspólnych, komorach c.o., na wodomierze dostosowane 
do odczytu radiowego w Oleśnicy 
� bud. mieszkalny – Maczka 5-5e 
� bud. mieszkalny – Sikorskiego 4-4c 
� bud. mieszkalny – Lotnicza 1-5a, Przyjaźni 17 
Wyeliminowano w ten sposób uciążliwy odczyt fizyczny wodomierzy w mieszkaniach 

3. Wykonano usuniecie awarii cieknącego rurociągu wodnego w Oleśnicy przy budynku               
3-go Maja 42 a 

4. Wykonano wymianę przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego przy               
ul. 3 Maja 43a w Oleśnicy 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że na dzień 31.12.2016r. średnia różnica w bilansie wody  
w Oleśnicy wynosiła 1,44%  a w Bierutowie 1,02 % 
Na koniec grudnia 2015 średnia w Oleśnicy to 1,37% a w Bierutowie 1,54 % 
 
 Tabela różnic zużycia wody 

 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 Średnia 2016 

ADS nr 1 1,32 1,32 1,17 0,83 1,16 

ADS nr 2 1,34 1,34 1,82 2,35 1,71 

Średnia 2016 1,33 1,33 1,50 1,59 1,44 

 Średnia w roku zasobach w Oleśnicy 1,44 

ADS Bierutów 3,03 -1,09 -3,21 5,34 1,02 

 
 

V. Remonty zasobów mieszkaniowych. 
 

Na roboty  remontowe finansowane z funduszu remontowego nieruchomości wydatkowaliśmy  
kwotę   3.849.938,47 zł w ramach  której: 
 

w Oleśnicy 

• Pomalowano  klatki schodowe w budynku przy ul. Małopolnej 14-20 oraz „punktowcach” 
Mickiewicza 5b, 3 Maja 42, 42a, za kwotę 117.567,60 zł; 

• Wykonano malowanie elewacji budynków przy ul. Daszyńskiego 8-9c oraz 10-10g za łączną 
kwotę  341.890,56 zł; 

• Dokonano wymiany posadzki w wiatrołapach  przy ul. Klonowej 4-6-8-10 oraz Krzywoustego 6-
7  za kwotę  43.400,01 zł. 

• Wyremontowano wiatrołapy oraz podesty klatek schodowych budynku ul. Sucharskiego 2a-2e za 
29.000,00 zł; 
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• Ocieplono fragmenty ścian zewnętrznych budynków ( Klonowa 12; Hallera 8, Okrężna1-6; 
Sucharskiego 4-10 ) za sumę  422.768,98 zł; 

• Wymieniono naświetle dachowe budynku ul. Rzemieślnicza 6 za sumę  28.000,0 zł; 
• Wykonano remont wejść do klatek schodowych budynku ul. Sikorskiego 1-1i za kwotę  

28.000,00 zł; 
• Wyremontowano chodniki  oraz zamontowano stojaki na rowery za kwotę  153.930,18zł; 
• Wykonano remonty loggii  oraz balkonów za łączną kwotę  379.927,72 zł; 
• Wypłacono refundację za wymianę okien i posadzek w mieszkaniach za 336.777,44 zł; 
• Wyremontowano dźwig osobowy budynku ul. Klonowa 2A za sumę  93.180,0 zł; 
• Wymieniono okna klatek schodowych, strychów  oraz piwnic za 155.138,02 zł; 
• Dokonano nasadzeń oraz rewitalizacji terenów zielonych SM za kwotę  32.477,29 zł; 
• Wykonano wymianę wyłazów dachowych w budynkach  za  29.197,80 zł; 
• Wymieniono część posadzek piwnic budynku ul. Sikorskiego 1c,1d za sumę  2.755,11 zł; 
• Dokonano wymiany drugich drzwi oraz pomieszczeniach gospodarczych w „punktowcach” 

Mickiewicza 5b, 3 Maja 42, 42a za 14.408,28 zł; 
• Wymieniono drzwi wejściowe do piwnic w budynkach ul. Sudoła 19-16 oraz Prosta 2-7 za 

7.504,20 zł. 
• Zamontowano drugie barierki przy schodach wejściowych budynku przy ul. Podchorążych 1-1c 

za 17.280,0 zł. 
• Wymieniono częściowo instalację wod.-kan. za  13.816,43 zł; 
• Wykonano częściową wymianę zaworów c.o., pompy c.o., wykonano montaż zaworów 

termostatycznych na klatkach budynków za sumę 39.105,13 zł. 
• Wykonano inne roboty remontowe instalacji c.o., wod-kan za 45.247,13 zł; 
• Wyremontowano wewnętrzne instalacje elektryczne za 30.409,59 zł; 
• Zamontowano lampy z czujnikiem ruchu w wejściach oraz na klatkach schodowych za 

121.535,25 zł; 
• Dokonano modernizacji domofonów w zasobach  za 153.900,01 zł; 
• Wykonano dokumentacje projektową oraz częściowo wymieniono wlz-y w budynkach  SM za 

łączną kwotę 283.975,99zł; 
• Wykonano remont instalacji elektrycznej piwnic i strychu za kwotę 30.253,69 zł. 
• Wykonano remont części instalacji odgromowych na budynkach  za 257.399,13 zł. 
• Wykonano instalację ciepłej wody użytkowej w budynku ul. Kilińskiego 17-17d za kwotę 

171.580,00 zł; 
• Wykonano inne prace remontowe budowlane za  239.133,54 zł; 
 

w Bierutowie 

• Wypłacono refundację za wymianę stolarki okiennej za 12.556,80 zł ; 
• Wykonano wymianę wyłazu dachowego  za 1.500,00 zł; 
• Wymieniono drugie drzwi wejściowe do klatek schodowych budynków przy ul. Zielonej 7-8, 

Kolejowej 11-11b oraz Rynek-Mickiewicza za 46.215,36 zł, 
• Wykonano remont chodników  na sumę  104.793,32 zł; 
•   Dokonano naprawy ocieplenia szczytów w budynkach przy ul. Kolejowej 9-9b, 11-11b   

  za   sumę 8.340,82 zł; 
• Wykonano remont instalacji odgromowej budynku Rynek-Mickiewicza za 14.629,59zł; 
• Wymieniono zawory odpowietrzające oraz montaż korpusów na instalacji c.o. ul. Zielona 7-10 

za sumę 7.151,10 zł. 
• Wymieniono zawory i odmulacz w komorze c.o. budynku ul. Zielona 8 za 11.519,15 zł. 
• Wykonano inne roboty remontowe na łączną kwotę 23.673,25 zł. 
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Z centralnego funduszu remontowego wydatkowano kwotę  417 722,36 zł  na następujące zadania: 
1.  dokumentacja projektowa modernizacji sali widowiskowej SM na sumę   10.738,80 zł, 
2.  remont chodników mienia SM +  ścieżka rowerowa W. Polskiego 16 za  29.516,67 zł, 
3.  wycinka drzew oraz nasadzenia zieleni na terenie mienia SM za kwotę  6.101,30 zł. 
4.  naprawiono urządzenia zabawowe, wykonano modernizację placu zabaw oraz ogrodzenia   
     placów,  malowanie urządzeń placów zabaw na  kwotę 108.473,19 zł; 
5.  wykonano roboty remontowe budowlane i elektryczne w lokalach usługowych za  łączną   
     sumę 126.712,01 zł; 
6.  wykonano modernizacje RTV – podłączenie mieszkań za 11.460,02 zł; 
7.  wykonano docieplenie  części strychu budynku przy ul. gen. Maczka 5-5e za kwotę  
     22.500,00 zł; 
8.  wyremontowano elewację pawilonu usługowego przy ul. Sucharskiego 2 za  21.270,99 zł; 
9.  wykonano remont nawierzchni nad kotłownią ul. Żeromskiego 11b za  kwotę  17.116,90zł. 
10.wyremontowano osłony śmietnikowe za łączną kwotę  19.589,36 zł; 
11.dokonano remontu budynków kotłowni w Bierutowie ul. Zielona i Kolejowa za 28.227,44zł; 
12.wymieniono ciepłomierz w kotłowni ul. Kolejowa 9 w Bierutowie  za sumę  6.633,00 zł. 
13.dokonano wymiany automatyki pogodowej kotłowi ul. Zielona w Bierutowie za 3.780,0zł; 
14. została wykonana wymiana rur i izolacji c.o. w węźle ul. Kochanowskiego 5 za 3.139,93zł.      
15. wykonano remont ławek parkowych w zasobach na  kwotę   2.462,75 zł. 
 

VI. Działalność finansowa. 
Stan majątkowy Spółdzielni na dzień 31.12.2016 r. ujęty w bilansie zamyka się kwotą       
49.294.816,65 zł.  Poszczególne grupy aktywów i pasywów przedstawia poniższa tabela.  
*W tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku.            

L.
p. 

Składniki majątku i źródłach 
finansowania 

Stan na koniec 
2016 roku  * 

Stan 
porównywalny 
na koniec 2015 

roku  * 

Stan 
rzeczywisty 
na koniec 

2015 roku  * 

 wskaźnik  
(2015/2016) 

1. AKTYWA BILANSU       
  A. AKTYWA TRWAŁE 40.081,7 41.454,5 41.454,5 1,034 
     -    Wartości niematerialne i prawne 16,2 21,0 21,0 1,296 
  -   Rzeczowe aktywa trwałe 39.829,5 41.166,0 41.166,0 1034 
  -    Należności długoterminowe 236,0 267,5 267,5 1,133 
  -    Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0 0,0 - 
  -    Długotermin. rozlicz.międzyokr. 0,0 0,0 0,0 - 
  B. AKTYWA OBROTOWE 9.213,1 9.805,6 9.750,8 1,064 
  -   Zapasy 66,4 131,3 131,3 1,977 
  -   Należności krótkoterminowe 1.359,8 1.518,9 1.518,9 1,117 
  -   Inwestycje krótkoterminowe 7.588,5 8.041,8 8.041,8 1,060 
  -   Krótkoter. rozlicz. międzyokres. 198,4 113,6 58,8 0,573 
  RAZEM 49.294,8 51.260,1 51.205,3 1,040 

2. PASYWA  BILANSU       
  A. KAPITAŁ (FUND.)WŁASNY 41.882,6 43.625,3 43.625,3 1,042 
       -  kapitał podstawowy 36.964,1 37.986,1 29.474,5 1,028 
      -  kapitał zasobowy 12.534,6 12.862,0 12.862,0 1,026 

 
    -  kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny 

-8.459,8 -8.511,6  
1,006 

     -   zysk(strata) netto 843,7 1.288,8 1.288,8 1,528 
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L.
p. 

Składniki majątku i źródłach 
finansowania 

Stan na koniec 
2016 roku  * 

Stan 
porównywalny 
na koniec 2015 

roku  * 

Stan 
rzeczywisty 
na koniec 

2015 roku  * 

 wskaźnik  
(2015/2016) 

  B.ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA         
      ZOBOWIAZANIA 7.412,2 7.634,8 7.580,0 1,030 
  -   rezerwa na zobowiązania 102,7 62,0 62,0 0,604 
  -   zobowiązania długoterminowe 236,0 267,5 267,5 1,133 
  -   zobowiązania krótkoterminowe 6.198,3 5.994,4 5.939,6 0,967 
  -   rozliczenia międzyokresowe 875.2 1.310,9 1.310,9 1,498 
  RAZEM 49.294,8 51.260,1 51.205,3 1,040 
 
Na działalności podstawowej – czyli na gospodarce zasobami mieszkaniowymi na dzień 31.12.2016 
r. wystąpiła nadwyżka na nieruchomościach w wysokości 875.189,88zł natomiast niedobór na 
nieruchomościach wyniósł 28.123,19 zł. Wielkości te zostaną rozliczone zgodnie z art.6 ust.1 
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Dochód uzyskany z innych tytułów niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, w kwocie 
1.092.632,07 zł.  pomniejszany jest o podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 
248.876,00 zł i tak otrzymany zysk netto w kwocie 843.756,07 zł., zostanie podzielony zgodnie  
z Uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
Zarząd będzie proponował przeznaczenie wyniku na częściowe pokrycie kosztów gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi, na zwiększenie centralnego funduszu remontowego Spółdzielni oraz na 
fundusz zasobowy w związku z zamiarem nabycia w użytkowanie wieczyste terenu przy ul. 
Kochanowskiego 5 w celu ujednolicenia stanu faktycznego użytkowania terenu ze stanem prawnym. 

• Fundusz remontowy. 

W omawianym okresie na remonty wydatkowano środki w wysokości 4.267.660,83zł.    

Wpływy na fundusz remontowy wraz z bilansem otwarcia wyniosły 6.519.323,43zł, z czego kwota 
875.109,51zł. dotyczy centralnego funduszu remontowego, natomiast kwota 5.644.213,92zł 
funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych.  
Środki finansowe funduszu remontowego zabezpieczały w 2016 roku potrzeby planowanych 
remontów. Spora nadwyżka na funduszu remontowym wynika, z planowanych na rok 2017 i lata 
dalsze pracami finansowanymi z funduszu remontowego, na które są zbierane środki.   

 
• Opłaty za lokale.  

Na prowadzenie racjonalnej gospodarki w zakresie eksploatacji i remontów poważny wpływ miało 
również zadłużenie członków z tytułu opłat eksploatacyjnych, spłaty kredytów długoterminowych, 
oraz najemców z tytułu czynszu za najem, co przedstawia poniższa tabela.  
W ujęciu kwotowym stan ewidencyjny na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco: 

Tytuł płatności Zaległość Nadpłata Saldo 
- Lokale mieszkalne 
opłaty za mieszkanie 
kredyty 
- Lokale użytkowe 

 
833.908,96 
15.121,02 
92.623,96 

 
572.542,37 

37,38 
40.967,40 

 
261.366,59 
15.083,64 
51.656,56 
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Wskaźnik zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe w stosunku do naliczeń rocznych 
wyniósł 4,98% i jest na takim samym jak w roku 2015. 

Lokale mieszkalne  

    Wskaźnik zaległości na lokalach mieszkalnych wyniósł 5,13% i jest mniejszy niż w roku 
ubiegłym gdy wynosił 5,37 %.  W miesiącu grudniu nastąpiło rozliczenie wody a wpłaty z tego 
tytułu  wpływały na konto Spółdzielni w styczniu 2017 roku. 
    Kredyty mieszkaniowe spłaca obecnie tylko 6 osób. Zalega z opłatami 5 osób, z czego 2 osoby 
zalegają z opłatami powyżej 4 kwartałów. Osoby te również mają problemy z opłatami za 
mieszkanie. 

       W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku Zarząd wraz z pracownikami z księgowości podjął 
następujące działania dyscyplinujące użytkowników lokali mieszkalnych: 

- wysłano 498 wezwań na mniejsze kwoty, 
- wysłano 191 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 373,7 tys. zł, 
- rozłożono na raty zaległości czynszowe lub prolongowano terminy płatności po złożeniu 

stosownych podań. Złożono 100 podań na kwotę 243,1 tys. zł, 
- przekazano 106 spraw Radcom Prawnym w celu skierowania do sądu, 
- wysłano 2.157 wezwań informacyjnych, 
- wysłano 398 not odsetkowych. 
 

     Z uwagi na niskie dochody na członka rodziny, dodatek mieszkaniowy otrzymały (przeciętnie w 
miesiącu) 83 rodziny zamieszkałe w zasobach w Oleśnicy na łączną kwotę 133.858,43 zł i 4 rodziny 
zamieszkałe w Bierutowie na łączną kwotę 4.816,24 zł. 

Lokale użytkowe  

    Wskaźnik zaległości na lokalach użytkowych wynosi 3,54 %. Jest niestety wyższy niż w 
poprzednim roku za analogiczny okres, wskaźnik kształtował się  wówczas na poziomie 2,27%.  

Radca Prawny podjął następujące działania: 

- sporządzono 105 pozwów na łączną  kwotę 323,0 tys. zł, 
- wstrzymano przygotowanie 6 spraw do sądu na kwotę 14,4 tys. zł, ze względu na spłatę 

zaległości, 
- skierowano do sądu 21 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności sądowym nakazom 

zapłaty. 
 

    Wszelkie działania związane z egzekwowaniem należności są zgodne z  Uchwałą Nr 3/2015 
Zarządu SM „Zacisze” z dnia 20 stycznia 2015 roku dotyczącą postępowania w sprawach 
windykacji zaległych należności pieniężnych z tytułu opłat za lokale.  

Windykacja zlecona 

Za okres od stycznia do grudnia 2016 roku kieleckie Centrum Usług Finansowych Sp. z o.o. 
uzyskało od dłużników kwotę 48.101,20 zł.  W latach  2013 – 2016 firma odzyskała od 
największych dłużników kwotę 549.430,79 zł. 
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W okresie 12 miesięcy 2016 roku uzyskaliśmy dodatkowo kwotę  251.353,54 zł z tytułu                     
pozostałych przychodów operacyjnych  i finansowych  w tym między innymi: 

• odsetki z rachunku lokacyjnego, lokaty negocjowanej  
           oraz  nocnego inwestowania  salda                                                             131.167,24 zł 

• odsetki od nieterminowych zapłat czynszów                                               61.581,65 zł 

Stan środków finansowych Spółdzielni na dzień 31.12.2016 r. wynosił    7.588.487,75 zł. 

Tak wysoki stan środków pieniężnych wynika między innymi z dużych oszczędności na cieple, 
kwota do rozliczenia z użytkownikami lokali wyniosła 1.524.774,97zł. Na funduszu remontowym 
zgromadzono kwotę 2.251.662,60 zł w celu realizacji w 2017 roku m. in. zmiany przygotowywania 
ciepłej wody użytkowej. Wynik dodatni na gospodarce zasobami mieszkaniowymi średnio w całych 
zasobach w wysokości 847.066,69 zł rozliczony zostanie zgodnie z art.6 ust.1 Ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych. 
Posiadane środki finansowe w 2016 roku zabezpieczały bieżące regulowanie opłat. Zobowiązania 
Spółdzielni w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz innych 
wierzycieli za dostawy, roboty i usługi regulowane są terminowo.     
 

VII. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna. 

Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna prowadzona jest w oparciu o Statut Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy i finansowana ze środków pochodzących z odpisów  
z wpłat członków spółdzielni posiadających lokale mieszkalne w wysokości 0,04 zł/m2 liczonej od 
powierzchni użytkowej mieszkania obowiązuje niezmiennie od 2006r. Z tego tytułu na powyższą 
działalność w 2016r. wpłynęło :  89.875,10 zł , dodatkowo z wynajmu pomieszczeń : 5.200,00 zł. W 
roku 2016 Spółdzielnia obchodziła jubileusz 55-lecia swej działalności. W związku z tym zgodnie z 
uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 9/2016 55 000,- zł przeznaczono na wydatki związane z tym 
wydarzeniem. Dodatkowo sponsorzy wspomogli nas kwotą : 11 000,- zł. Dzięki tym środkom 
zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia :  

• Opracowano i wydano w nakładzie 1000 egz. monografię – wspomnienia pt. „Nasz dom. 55 
lat Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” . Autorem tej  bardzo ciekawej pozycji jest p. 
Krzysztof Dziedzic. 

• We wrześniu w oleśnickim „Amfiteatrze nad Stawami” odbył się Festyn Rodzinny. 
Większość atrakcji była kierowana do dzieci ale i dorośli mogli znaleźć coś dla siebie. W 
trakcie festynu mieliśmy okazję oglądać występ zespołu „Poloneziaki” działającego przy 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie. Występ kilkudziesięcioosobowego zespołu dzieci i 
młodzieży zrobił duże wrażenie na widzach. Profesjonalizm i obycie sceniczne, często bardzo 
młodych członków zespołu, połączone z muzyką i choreografią na bardzo wysokim poziomie 
zaowocowały bardzo interesującym występem. Na scenie nie mogło też zabraknąć dzieci i 
młodzieży z oleśnickich szkół podstawowych Nr 4 i 6  oraz Powiatowego Centrum Edukacji i 
Kultury.  Pomiędzy występami , prowadzący imprezę p. Aleksander Chrzanowski prowadził 
liczne konkursy dla dzieci i dorosłych. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyły się 
„dmuchańce”  oraz fotobudka, do której ustawiały się kolejki chętnych. Dzięki uprzejmości 
Oleśnickiego Stowarzyszenia Miłośników Techniki OLSENSIUM, można było spróbować 
swoich sił przy obsłudze armaty dywizyjnej D-44  lub usiąść za kierownicą Land Rovera 
Santana 109. W trakcie festynu Oleśnickie Służby Ratownicze przeprowadziły pokaz 
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ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy. Najmłodszych zabawiali 
animatorzy wykonujący pokazy baniek mydlanych, figurki z baloników, można było 
pomalować sobie twarz czy wziąć udział w konkursach sprawnościowych. Cykliści dzięki 
uprzejmości Komendy Powiatowej Policji mogli oznakować swoje rowery, a wszyscy 
spotkać się z Policyjną maskotką Komisarzem Lwem. Na zakończenie festynu dla dorosłych 
uczestników festynu wystąpiła Kapela Smyki  mająca duże grono fanów wśród naszych 
mieszkańców. Dzięki uprzejmości Biblioteki i Forum Kultury mieliśmy do dyspozycji 
profesjonalne nagłośnienie i namioty a do technicznej obsługi imprezy Gminny Ośrodek 
Kultury zaopatrzył nas w duże namioty pełniące funkcję garderoby dla artystów. Wszystkie 
prace związane z ustawieniem namiotów, dowiezieniem sprzętu a po festynie ich 
demontażem zajęła się bezpłatnie firma Zakład Budowlano- Usługowy Pana Stanisława 
Garbicza.  

• Również we wrześniu w ramach obchodów 55-lecia Spółdzielnia była współorganizatorem 
finału 36 Międzynarodowego Konkursu Modeli Redukcyjnych, Mistrzostw Polski Modeli 
Redukcyjnych oraz Grand Prix „Małego Modelarza”.  

• Kolejną wystawą jubileuszową była wystawa zorganizowana przez Miejskie Koło 
Filatelistyczne Nr 36 w Oleśnicy, prezentująca ciekawe zbiory naszych filatelistów.    

• Przygotowany został również 10 min. film nawiązujący do historii naszej Spółdzielni, 
zawierający wspomnienia z okresu minionych 55 lat. Autorem filmu jest p. Krzysztof 
Orłowski. 

• W grudniu w siedzibie spółdzielni odbyło się również spotkanie wspomnieniowe z członkami 
i byłymi pracownikami  spółdzielni, którzy w latach ubiegłych czynnie działali w naszej 
Spółdzielni.    

Ponadto, jak co roku  prowadziliśmy współpracę na niwie kulturalno-oświatowej z oleśnickimi 
instytucjami min. ze szkołami podstawowymi nr 4, 6 i 7 w Oleśnicy, Gimnazjum w Bierutowie, 
Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, Komendą Hufca ZHP w Oleśnicy, Akcją 
Katolicką przy Parafii NMP Matki Miłosierdzia, Oleśnickim Klubem Modelarskim uczestnicząc w 
organizowanych imprezach dla dzieci i młodzieży zamieszkujących zasoby spółdzielcze. Efektem 
powyższej współpracy był festyny w oleśnickich szkołach podstawowych nr 6,4,7 i w Gimnazjum w 
Bierutowie, które bardzo często przekształcały się w Festyny Rodzinne. Tradycyjnie od wielu lat w 
siedzibie Spółdzielni ma swoją siedzibę oleśnicki sztab WOŚP Jerzego Owsiaka. W roku 2016  
sfinansowaliśmy również nagrody za udział w konkursach dla dzieci  zamieszkujących  nasze 
osiedla uczestniczące w zimowych feriach. Ogólnopolski konkurs modelarski zrealizowany w m-cu. 
wrześniu to sztandarowa i znana już impreza także poza granicami kraju organizowana od 30 lat a 
pokonkursowa wystawa modeli zawsze gromadzi  rzesze miłośników tego typu zajęć 
politechnicznych. W 2016r. po raz pierwszy odbyły się także Mistrzostwa Polski Modeli 
Redukcyjnych Statków i Okrętów w pomieszczenia SDK „Korelat”. Przy współpracy z Klubem 
Sportowym „Pogoń” zorganizowaliśmy turniej szachowy o Puchar Prezesa Spółdzielni.  
Nasze pomieszczenia oprócz wykorzystania ich na własne cele statutowe wynajmowane  
są odpłatnie, korzystają z nich zrzeszeni w Towarzystwie Miłośników Lwowa, Kole Amazonek 
Oleśnickich, oleśnickie wspólnoty mieszkaniowe na zebrania, Rodzinne Ogrody Działkowe i wiele 
innych instytucji pozarządowych. 
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VIII. Kontrole zewnętrzne. 

 W dniu 20.06.2016 roku w Spółdzielni przeprowadzona została kontrola  
z Powszechnej Kasy Oszczędnościowej, Bank Polski S.A. Oddział 3 we Wrocławiu 
Zagadnienia będące przedmiotem kontroli: 
 

1. Prawidłowość prowadzenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zacisze” w Oleśnicy 
ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych.  

2. Prawidłowość sporządzonych przez Spółdzielnię informacji dotyczących łącznej wysokości 
wszystkich kwot z tytułu spłaty zadłużenia wniesionych  przez poszczególnych członków 
Spółdzielni z przeznaczeniem na spłatę kredytów objętych działaniami ustawy z 30.11.1995 
r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 763). 

 
Okres objęty kontrolą: 01.04.2015 r. – 31.03.2016 r. 

 
W wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Rekomendacji 
pokontrolnych nie wydano. 
 

IX. Opinia biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe.  
 

 Przeprowadziliśmy  badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy („Spółdzielnia”) z siedzibą w Oleśnicy,  

ul. Kochanowskiego 5, 56-400 Oleśnica, na które składają się wprowadzenie do sprawozdania 

finansowego, bilans sporządzony na dzień 3l grudnia 2016, rachunek zysków i strat za rok obrotowy 

od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia  31 grudnia 2016 oraz dodatkowe informacje 

i objaśnienia. 

 Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i 

rzetelną prezentację tego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z działalności 

zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) („ustawa 

o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi 

obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Spółdzielni jest również odpowiedzialny za kontrolę 

wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzone sprawozdania finansowe były wolne od 

nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów. 

 Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Zarząd Spółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej 

Spółdzielni są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z 

działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. 

 Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno, 

przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółdzielni zgodnie z 

mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) 

rachunkowości.  

 Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 

2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów w Polsce. 

 Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz 

zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że 

sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od 

istotnych nieprawidłowości. 
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 Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania 

dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania 

zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości w 

sprawozdaniu finansowym na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego 

ryzyka bierzemy  pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną 

prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur 

badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w 

Spółdzielni. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedzialności stosowanej polityki rachunkowości, 

zasadności szacunków dokonanych przez Zarząd Spółdzielni oraz ocenę ogólnej prezentacji 

sprawozdania finansowego. 

 Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i 

odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii. 

  Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania  

z działalności. Jednakże naszym obowiązkiem było, w związku  

z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, zapoznanie się z treścią sprawozdania z 

działalności i wskazanie czy informacje w nim zawarte uwzględniają postanowienia art. 49 ustawy o 

rachunkowości i czy są one zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu 

finansowym. Naszym obowiązkiem  było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o 

Spółdzielni i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliśmy w 

sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia. 

 Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe: 

a) przekazuje rzetelny i jasny obraz  sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 

31 grudnia 2016 roku, jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku  do 

dnia 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy  

o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, 

b) zostało sporządzone, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa  

i postanowieniami statutu Spółdzielni. 

 Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości stwierdzamy, że informacje zawarte  

w sprawozdaniu z działalności uwzględniają postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości  

i są zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, 

w świetle wiedzy o Spółdzielni i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, 

oświadczamy, iż nie stwierdziliśmy istotnych zniekształceń w sprawozdaniu  

z działalności. 

 

Kluczowy biegły rewident 

Leszek Bej, Nr 9674    Grupa Audyt sp. z o.o. 

przeprowadzający badanie w imieniu       ul. Piłsudskiego 5/1 

Grupa Audyt Spółka Sp. z o.o.        50-048 Wrocław 

ul. Piłsudskiego 5/1, 50-048 Wrocław Regon 932657879, NIP 894-26-78-551  

Nr ewid. 2637 

 
Wrocław, 21 marca 2017 roku 

 
X. Sprawozdanie z działalności  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” 

w Oleśnicy za 2016 rok.  
 
 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej jest organem, którego zasadniczym celem 
istnienia jest sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Spółdzielni. W skład Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy wchodzi 15 członków wybranych 
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podczas Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni w czerwcu 2015 roku na trzyletnią kadencję. 
Stan 15 członków jest utrzymywany od ok. czterdziestu lat. 
 Zakres działania Rady oraz zadania określone zostały w ustawie Prawo Spółdzielcze, Statucie 
Spółdzielni  oraz Regulaminie Pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w 
Oleśnicy uchwalonym przez Walne Zgromadzenie. Zadania kontrolne  
i nadzorcze w roku sprawozdawczym rada realizowała między innymi poprzez: 

1. Badanie okresowych sprawozdań Spółdzielni pod względem rzetelności  
i prawidłowości. 

2. Dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię zadań gospodarczych  
w tym ocena wykonania planów remontowych i modernizacyjnych. 

3. Złożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki 
kontroli i ocenę sprawozdań finansowych. 

4. Informacje z rozpatrywania pism i skarg na działalność Zarządu. 
Rada Nadzorcza posiada również kompetencje zarządcze, z których w roku sprawozdawczym 
korzystała, a  do których między innymi należy: 

1. Podejmowanie i zatwierdzanie planów inwestycyjnych, planów wydatków  
i dochodów. 

2. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni. 
Rada Nadzorcza   od czerwca 2015 r. pracuje w następującym  składzie : 

1. Kania Zbigniew  Przewodniczący Rady 
2. Rybiałek Jan Leszek  Zastępca Przewodniczącego Rady 
3. Gierlach Sławomir  Sekretarz Rady 
4. Chojaczyk Andrzej  Członek Rady 
5. Dębski Marek   Członek Rady 
6. Domagała Werner  Członek Rady 
7. Drzewiecka Mieczysława Członek Rady 
8. Gudz Helena   Członek Rady 
9. Konefał Zbigniew  Członek Rady 
10. Krawiec Grażyna  Członek Rady – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
11. Łajsza Elżbieta  Członek Rady 
12. Marciniak Zbigniew  Członek Rady 
13. Piasecka Bogusława  Członek Rady 
14. Różycki Stanisław  Członek Rady 
15. Sikora Zdzisław  Członek Rady – Przewodniczący Komisji GZM 

 W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 11 posiedzeń plenarnych, poprzedzonych 
posiedzeniami Prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie  
i przygotowywanie pracy Rady. Komisje Rady odbyły łącznie sześć posiedzeń. 
         Zgodnie z § 59 statutu Spółdzielni, określającym zakres działania Rady, Rada Nadzorcza w 
okresach kwartalnych analizowała wyniki ekonomiczno-finansowe Spółdzielni oraz stopień 
wykonania planu remontów. 
         Szczególnej analizie podlegały wyniki roczne, gdyż są one nie tylko obrazem działalności 
Spółdzielni, ale także  bazą do uchwalania planów i kierunków działania Spółdzielni na rok 
następny.  
 W  2016  roku Rada Nadzorcza podjęła 23 uchwały w następujących sprawach:   

• Ustalenia planu rzeczowo – finansowego remontów zasobów Spółdzielni na 2016 rok 
• Trzykrotna zmiana uchwały NR 14/2015 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w 

Oleśnicy z dnia 15.09.2015 r. w sprawie ustalenia opłat za używanie lokali, opłat na fundusz 
remontowy i działalność społeczną, oświatową i kulturalną obowiązujących w zasobach Spółdzielni 
w Oleśnicy i w Bierutowie, 
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• Odwołania Prezesa Zarządu Spółdzielni, 
• Wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni, 
• Odwołania Zastępcy Prezesa Zarządu, 
• Wyboru Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni, 
• Wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Prezesem Zarządu Spółdzielni, 
• Ustalenia warunków pracy i płacy Prezesa Zarządu Spółdzielni, 
• Ustalenia warunków pracy i płacy Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni, 
• Ustalenia zasad zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części   Walnego  Zgromadzenia, 
• Przyjęcia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 

2015 rok, 
• Upoważnienia członków Rady Nadzorczej do złożenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 

w 2015 roku na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia       w 2016 roku, 
• Upoważnienia członków Rady Nadzorczej do otwarcia obrad poszczególnych części Walnego     

Zgromadzenia w 2016 roku, 
• Uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów przygotowania ciepłej wody 

użytkowej, 
• Zmiany regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi  

i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”  
w Oleśnicy, 

• Ustalenia planu ekonomiczno – finansowego Spółdzielni na 2017 rok, 
• Ustalenia opłat za używanie lokali, opłat na fundusz remontowy i działalność społeczną, oświatową i 

kulturalną obowiązujących w zasobach Spółdzielni w Oleśnicy i w Bierutowie, 
• Zmiany Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki cieplnej, 
• Zmiany Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy, 
• Ustalenia planu rzeczowo – finansowego remontów zasobów Spółdzielni na 2017 rok 
• Zmiany uchwały NR 19/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy z 

dnia 30.08.2016 r. w sprawie ustalenia opłat za używanie lokali, opłat na fundusz remontowy i 
działalność społeczną, oświatową i kulturalną obowiązujących w zasobach Spółdzielni w 
Oleśnicy i w Bierutowie. 
 

Ponadto Rada rozpatrywała  korespondencję skierowaną przez członków Spółdzielni do Rady 
Nadzorczej. Zgodnie z ustalonym harmonogramem w każdy pierwszy czwartek miesiąca członkowie 
Rady Nadzorczej pełnili dyżury w biurze Spółdzielni umożliwiając członkom Spółdzielni uzyskanie 
dodatkowych informacji o planowanych i realizowanych pracach Zarządu i Rady Nadzorczej 
Spółdzielni. 
 W celu usprawnienia pracy, Rada Nadzorcza powołała dwie komisje problemowe, które mają 
charakter opiniodawczy i doradczy. Zadaniem komisji jest rozpatrywanie spraw szczególnie 
skomplikowanych i wymagających przeprowadzenia wnikliwej analizy oraz dogłębnego zbadania 
problemu. Po rozpatrzeniu każdej sprawy, komisje przedstawiały swoje sprawozdanie i  opinie 
Radzie Nadzorczej w celu wypracowania i podjęcia właściwych decyzji. Na posiedzeniach 
omawiane były również sprawy związane z windykacją zadłużeń z tytułu użytkowania lokali 
mieszkalnych i użytkowych oraz sprawy dotyczące bieżącej działalności Spółdzielni. Kluczowymi 
dokumentami określającymi działalność Spółdzielni są: sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z 
działalności.  
Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni. Natomiast 
członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz 
sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie  
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W celu zapewnienia kompetentnej i rzetelnej oceny 
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sprawozdania finansowego w ramach posiadanych uprawnień Rada Nadzorcza   wybrała w drodze 
postępowania ofertowego Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania 
finansowego. 
Po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego za 2015 rok Rada Nadzorcza zapoznała się 
z opinią Biegłego Rewidenta z Firmy Grupa Audyt Sp. z o.o. z  Wrocławia. 
Ze sprawozdania finansowego, jak i innych dokumentów podlegających badaniu wynika, że 
działalność Spółdzielni jest realizowana prawidłowo i nie występują naruszenia przepisów prawa w 
jej funkcjonowaniu. Cytat z Protokołu: 
„ Zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: 
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej  
i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2015 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 
01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., 
b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości 
oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 
c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa  
i postanowieniami Statutu Spółdzielni.” 
W ocenie zarówno Rady Nadzorczej jak i Biegłego Rewidenta sprawozdanie z działalności 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy jest kompletne w rozumieniu Art.49.ust.2 ustawy o 
rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są 
z nim zgodne. 
Rada Nadzorcza dokonała podziału członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenia  
w częściach, ustaliła terminy zebrań i zapewniła udział swoich członków na wszystkich zebraniach. 
Rada dokonała  analizy wniosków skierowanych pod adresem organów Spółdzielni przez Komisje 
Wnioskowe Walnego Zgromadzenia w częściach.  
      Rada Nadzorcza na bieżąco współpracuje z Zarządem Spółdzielni. Najbardziej aktualnym, 
wspólnym celem organów Spółdzielni jest zapewnienie mieszkańcom optymalnych warunków 
mieszkaniowych, które realizowane są między innymi poprzez sukcesywne przeprowadzanie prac 
remontowych i modernizacyjnych budynków mieszkalnych, dbałość  
o estetykę i czystość osiedli, a przede wszystkim stałe dążenie do utrzymania dobrego stanu 
technicznego zasobów spółdzielczych.  Sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2016 Rada 
Nadzorcza  przedkładała na Walnym Zgromadzeniu.  
Reasumując Rada Nadzorcza stwierdza, że rok sprawozdawczy 2016, Spółdzielnia nasza zamknęła 
dobrymi wynikami ekonomicznymi. Potwierdza to sprawozdanie finansowe, przeprowadzone 
remonty oraz kompleksowa analiza wyników Spółdzielni. 
Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej a dalsze jej funkcjonowanie nie jest zagrożone. 
Rada Nadzorcza mając na uwadze osiągnięte wyniki przytoczone w sprawozdaniach jak również 
opinie organów kontrolnych wysoko ocenia pracę Zarządu i wnioskuje  
o udzielenie absolutorium każdemu z Członków Zarządu Spółdzielni. 
 

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni 
  Zbigniew Kania 
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HARMONOGRAM OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 
 

Część I;   
Data : 29.05.2017 ;  Miejsce : Sala konferencyjna w Szkole Podstawowej przy ul. Z. Krasińskiego 
w Bierutowie; Rozpoczęcie obrad : godz. 17 00 . 

Obszar :  ul. Kolejowa 9 – 9b; Kolejowa 11 – 11b; Zielona 7a – 7c; Zielona 8 – 8e ; Zielona 9 – 
9d; Zielona 10 – 10c ; Mickiewicza 1 – 3 – 5 – 7; Rynek 1 – 2 
 
Część II 
Data : 30.05.2017 ;  Miejsce : Sala widowiskowa, I piętro, ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy; 
Rozpoczęcie obrad : godz. 17 00 . 

Obszar :  ul. Kilińskiego 10 – 10b; Kilińskiego 11 – 11b; Kilińskiego 12 – 12b; Kilińskiego 17 – 
17d;  Żeromskiego 1 – 2; Żeromskiego 6 – 8; Żeromskiego 9 – 11b; Żeromskiego 12; 
Żeromskiego 14; Żeromskiego 15; 3 Maja 42; 3 Maja 42a; 3 Maja 43 – 46a; Mickiewicza 4 – 5a; 
Mickiewicza 5b; Reja 1 – 5. 
 
Część  III   
Data : 31.05.2017 ;  Miejsce : Sala widowiskowa, I piętro, ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy; 
Rozpoczęcie obrad : godz. 17 00 . 

Obszar : ul. 11 Listopada 18 – 18b; 11 Listopada 19 – 19b; Daszyńskiego 7 – 7c; Daszyńskiego 8 
– 9c; Daszyńskiego 10 – 10c; Mościckiego 2 – 2a; Mościckiego 4 – 4a; gen. Maczka 3 – 3b; gen. 
Maczka 5 – 5e; Małopolna 14 – 20; gen. Hallera 8 – 8d; ks. Fr. Sudoła 19 – 22; ks. Fr. Sudoła 23 
– 26; Prosta 2 – 7; Krzywoustego 6 – 7; Krzywoustego 71a – 71b; Armii Krajowej 3 – 4; Lotnicza 
1 – 5a; Przyjaźni 17.  

 
Część IV   
Data : 1.06.2017 ;  Miejsce : Sala widowiskowa, I piętro, ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy; 
Rozpoczęcie obrad : godz. 17 00 . 

Obszar :  pl. Zwycięstwa 1 – 1f; pl. Zwycięstwa 2 – 2d; ul. Skłodowskiej-Curie 6 – 7e; 
Rzemieślnicza 6; Rzemieślnicza 6a; Matejki 13 – 15; Szkolna 2; Okrężna 1 – 6 ; Klonowa 2 – 2b;  
Klonowa 4 – 4e; Klonowa 5 – 5b; Klonowa 6 – 6d; Klonowa 7 – 7b; Klonowa 8 – 8d; Klonowa    
10 – 10d; Klonowa 12 – 12d. 
 
Część  V   
Data : 2.06.2017 ;  Miejsce : Sala widowiskowa, I piętro, ul. Kochanowskiego 5 w Oleśnicy; 
Rozpoczęcie obrad : godz. 17 00 . 

Obszar : ul. Kopernika 1 – 1b; Kopernika 7 – 9a; Kopernika 8 – 8d ; Podchorążych 1 – 1c;  gen. 
Sikorskiego 1 – 1i; gen. Sikorskiego 4 – 4c; Wojska Polskiego 16 – 16i; Wojska Polskiego  17 – 
17h; mjr. Sucharskiego 2a – 2e; mjr. Sucharskiego 4 – 4i; mjr. Sucharskiego 6 – 6k; mjr. 
Sucharskiego 8 – 8d; mjr. Sucharskiego 10 – 10g.  


