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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  

 

 

 

1. WALNE ZGROMADZENIE. 
 

Tegoroczne Walne Zgromadzenie w naszej Spółdzielni odbyło się w dniach od 29 maja do 2 czerwca 

br. Podobnie jak w latach ubiegłych było ono podzielone na 5 części. Pierwsza cześć odbyła się w 

Bierutowie i uczestniczyli w niej mieszkańcy naszych zasobów w Bierutowie. Kolejne 4 części odbyły się w 

Oleśnicy i brali w nich udział członkowie Spółdzielni z Oleśnicy. Porządek obrad każdej z części Walnego 

Zgromadzenia był taki sam i obejmował następujące punkty:  

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. 

4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 r. oraz zamierzeń na rok 2017 i lata 

dalsze oraz informacji o realizacji wniosków wynikających z pisma polustracyjnego  RZRSM w 

Opolu z dnia 27 maja 2014 r. 

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2016 r. obejmujące ocenę sprawozdania 

finansowego Spółdzielni za 2016 r. 

6. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 r., 

b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.,  

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r., 

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 r.,  

e) zatwierdzenia kierunków działalności  Spółdzielni na rok 2017 i lata dalsze, 
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f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, 

g) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2016 r., 

h) opracowania przez Radę Nadzorczą SM „Zacisze” w Oleśnicy Planu pracy na dany rok z 

podaniem poszczególnych miesięcy, 

i) opracowania przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej SM „Zacisze”  

w Oleśnicy Planu pracy na dany rok z podaniem poszczególnych miesięcy, 

j) opracowania za dany rok szczegółowego sprawozdania przez Radę Nadzorczą i Komisję 

Rewizyjną Rady Nadzorczej SM „Zacisze” w Oleśnicy, z podaniem poszczególnych 

miesięcy, 

k) podawania przez Zarząd na stronie internetowej SM „Zacisze” w Oleśnicy, określonych 

informacji, 

l) rozliczania poszczególnych nieruchomości osobno, które są w zabudowie wielobudynkowej 

przy ul. Sucharskiego 4, 6, 8 i 10 w Oleśnicy. 

8. Dyskusja nad ważnymi sprawami w Spółdzielni. 

9. Przyjęcie wniosków z dyskusji. 

10. Zamknięcie obrad. 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami po zakończonym Walnym Zgromadzeniu, odbywa się posiedzenie 

Kolegium, w skład którego wchodzą : Przewodniczący i Sekretarze obrad poszczególnych części Walnego 

Zgromadzenia. Kolegium zlicza wszystkie głosy oddane na poszczególne uchwały i na tej podstawie 

stwierdza, która uchwała została podjęta, a która nie. W trakcie obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia 

podjęło następujące uchwały:  

• Uchwała Nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółdzielni w 

2016 r., 

• Uchwała Nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy za rok 2016 r.,  

• Uchwała Nr 3/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego Spółdzielni za 

2016 r., 

• Uchwały Nr 4/2017, 5/2017, 6/2017 i 7/2017 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu  

za 2016 r.,  

• Uchwała Nr 8/2017 w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności  gospodarczej SM „Zacisze” w 

Oleśnicy  na rok 2017 i lata dalsze, 

• Uchwała Nr 9/2017 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, 

• Uchwała Nr 10/2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2016 r., 

 

Zgłoszone przez grupę członków uchwały Nr 11/2017, 12/2017, 13/2017, 14/2017 oraz 15/2017  ( uchwały 

oznaczone lit. od „h” do „l” w punkcie 7 porządku obrad )  nie zostały przyjęte.  

W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 130 członków spółdzielni na ogólną liczbę 4228 

członków, co stanowi 3,07 %. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszono 27 wniosków 

skierowanych do rozpatrzenia przez organy spółdzielni. 

 

2. LUSTRACJA 
 

W bieżącym roku w okresie od 3 kwietnia do 30 maja nasza Spółdzielnia była poddana badaniu 

lustracyjnemu. Badanie takie odbywa się co 3 lata. Lustrację przeprowadził zespół lustratorów wskazanych 

przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej ( RZRSM ) w Opolu. Lustracja 
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dotyczyła całości działalności Spółdzielni w latach 2014-2016. Lustratorzy w podsumowaniu lustracji 

stwierdzili, że w badanym okresie gospodarka Spółdzielni prowadzona była na zasadach: 

• legalności, tj. zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, Statutu, regulaminami i 

uchwałami organów statutowych Spółdzielni, 

• gospodarności, tj. celowego i oszczędnego dysponowania środkami przy zapewnieniu korzyści 

członkom Spółdzielni oraz wykazania należytej dbałości o właściwe zabezpieczenie majątku, 

• rzetelności, tj. dokumentowania wszystkich czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym. 

W sprawozdaniu z badania lustracyjnego wskazano pozytywne działania Spółdzielni oraz obszary, które 

należy zaktualizować lub zmienić. Pełna treść pisma polustracyjnego oraz protokołu z lustracji znajduje się 

na stronie internetowej Spółdzielni.  

W piśmie polustracyjnym przesłanym przez RZRSM w Opolu zwarto następujące wnioski do realizacji: 

1. Dokonać aktualizacji regulaminów wewnętrznych Spółdzielni i zatwierdzić przez organ uprawniony: 

1) regulamin organizacyjny dostosowując do wielkości i zadań Spółdzielni wynikających z ustawy z 

15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych , 

2) regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o 

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych . 

2. Dostosować druk rachunku zysków i strat oraz jego prezentację do wymogów zawartych w uchwale 

nr 7/2015 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia 

stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu 

finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego – wykazywania istotności 

prowadzonych rodzajów działalności tj. przychody netto ze sprzedaży produktów  z tego: 

a) z opłat na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, utrzymania nieruchomości,  

b) z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni. 

3. Kontynuować ze strony Zarządu i Rady Nadzorczej skuteczne działania windykacyjne w stosunku do 

osób zalegających, zmierzające do zmniejszenia stanu zadłużeń z tytułu opłat eksploatacyjnych za 

lokale mieszkalne. 

 
3. CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 

 

W bieżącym roku realizowany był I etap wykonywania w mieszkaniach instalacji ciepłej wody 

użytkowej. Prace zaplanowano w 18 budynkach ( 1032 mieszkania ). Prace prowadziła wyłoniona w 

przetargu firma „Daterm” z Zielonej Góry. Złożona przez tego wykonawcę oferta spełniała warunki 

przetargu, a firma posiadała duże doświadczenie w wykonywaniu instalacji ciepłej wody użytkowej w 

zamieszkałych budynkach, co było potwierdzone przez liczne referencje. Ze względu  na duży zakres 

zadania i krótki czas realizacji Spółdzielnia wyraziła zgodę na to, aby w pracach firmę „Daterm” 

wspomagali podwykonawcy. Nie zmieniało to faktu, że całą odpowiedzialność za wykonanie zadania 

ponosiła firma „Daterm” i ona również zapewnia obsługę gwarancyjną inwestycji. Prace były prowadzone 

od końca lutego do czerwca br. W tym okresie podłączono do instalacji ciepłej wody przytłaczającą 

większość mieszkań. Mieszkania nie podłączone to przede wszystkim, te w których już wcześniej 

zlikwidowano junkers i lokatorzy przygotowują ciepłą wodę przy użyciu energii elektrycznej. Tylko 

sporadycznie lokatorzy mieszkań, wyposażonych w junkersy kategorycznie odmawiali podłączenia do 

instalacji ciepłej wody użytkowej. Spowodowało to problemy z podłączeniem pozostałych mieszkań w 

pionie. W większości przypadków udało się ten problem rozwiązać i obejść te lokale. Ostatni pion, gdzie 

jest zlokalizowane takie mieszkanie mamy nadzieję podłączyć jeszcze tej jesieni. W ramach tegorocznego 

etapu podłączono do instalacji ciepłej wody użytkowej 1007 mieszkań.  
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Pierwsze rozliczenie mieszkań za zużytą ciepłą wodę nastąpi po zakończeniu III kwartału. Wtedy też 

każdy z lokatorów otrzyma rozliczenie zawierające cenę za podgrzanie wody oraz zużycie ciepłej wody w 

mieszkaniu.  

Docierają do nas informacje od mieszkańców o zbyt wysokiej, ich zdaniem  zaliczce na podgrzanie 

wody ( obecnie jest ona ustalona na poziomie 13,50 zł/m
3
 ). Analizujemy tą kwestię ale prosimy jeszcze o 

wyrozumiałość, jeżeli ceny wody potwierdzą się przy kolejnym rozliczeniu ( za IV kwartał ) Zarząd zajmie 

się kwestią obniżki tej zaliczki. Natomiast lokatorzy, którzy zużywają mniej niż 2 m
3
 wody /osobę 

miesięcznie, mogą indywidualnie zwrócić się do Zarządu o obniżenie tej wielkości do 1 m
3
. Należy jednak 

pamiętać, że jeżeli zużycie będzie większe, to będzie konieczność dopłaty.    

    

4. PLANY NA 2018 ROK 

 

W dniu 12 września br. Rada Nadzorcza podjęła Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

finansowego spółdzielni na rok 2018 oraz stawek opłat eksploatacyjnych obowiązujących od 01.01.2018 

roku w zasobach spółdzielczych w Oleśnicy i Bierutowie.  

W 2018 roku planowane wydatki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości zostały zwiększone o 

wskaźnik inflacji na poziomie 2,3% zgodnie z rządowymi założeniami przyjętymi w projekcie budżetu 

państwa na 2018 rok. Kalkulacja kosztów jakie każda nieruchomość poniesie na eksploatację i utrzymanie 

części wspólnych jest sporządzana oddzielnie dla każdej nieruchomości. Dodatkowo uwzględniane są 

ewentualne przychody i pożytki z części wspólnej nieruchomości tj, reklamy, wynajem dodatkowych 

pomieszczeń na cele mieszkaniowe. Kwoty te zmniejszają koszty danej nieruchomości. Ustalone koszty 

korygowane są o przewidywany wynik za 2017 rok na każdej nieruchomości oddzielnie. I dopiero w tym 

momencie, po uwzględnieniu dodatkowych przychodów, rozliczeniu wyniku (dodatniego lub ujemnego) 

ustalona zostaje stawka opłaty za lokal mieszkalny na 2018 rok. Tak więc obliczenie stawki opłat dla danej 

nieruchomości wygląda następująco: 

( Koszty - pożytki ± wynik za rok 2017 )     

 (powierzchnia użytkowa * 12 miesięcy ) 

        

Jak co roku część pożytków i innych przychodów z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia zamierza 

przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie 

obciążającym członków spółdzielni. W 2018 roku będzie to wielkość 0,30 zł, która pomniejszy stawkę opłat  

na każdy m
2
 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Tak więc obliczenie ostatecznej stawki opłat ( dla 

członków Spółdzielni ) dla danej nieruchomości wygląda następująco:  
 

Ustalone na 2018 r. stawki opłat – 0,30zł/m2  = stawki opłat dla członów spółdzielni w 2018 r. 
 

Pozostałe opłaty takie jak: podatek od nieruchomości, zaliczka na centralne ogrzewanie, domofon, 

działalność społeczna kulturalna i oświatowa, fundusz remontowy, zaliczka na wodę i kanalizację w 

Oleśnicy i w Bierutowie  od 1 stycznia 2018 roku pozostają bez zmian. Jak już wspomniano, stawki opłat 

eksploatacyjnych ustalane są indywidualnie dla każdej nieruchomości, co powoduje, że niekiedy opłaty w 

sąsiednich budynkach różnią się miedzy sobą oraz są inne niż w roku ubiegłym. 

W latach poprzednich w wielu nieruchomościach roczne przychody przewyższały koszty. 

Powstawała nadwyżka, która zasilała konto nieruchomości w roku następnym, to z kolei pozwalało obniżyć 

wysokość opłat na dany rok. Co roku nadwyżki te ulegały zmniejszeniu. Na zakończenie  bieżącego roku 

nie przewidujemy już powstania większych nadwyżek. W związku z tym na 2018 rok, w większości 

Miesięczna stawka opłat w roku 2018 ( na m
2
 ) 
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nieruchomości wzrosła stawka opłat eksploatacyjnych. Zbliżyła się ona do rzeczywistych kosztów 

ponoszonych w danej nieruchomości, co jest właściwe pod względem ekonomicznym, ale na pewno jak 

każda podwyżka nie będzie rzeczą przyjemną. Szczególnie dotyczy to nieruchomości, w których wysokość 

opłat w latach poprzednich znacznie odbiegała od rzeczywistych kosztów ponoszonych na utrzymanie 

części wspólnych nieruchomości. Miedzy innymi z tego względu Zarząd zdecydował o zamieszczeniu na 

odwrocie zawiadomienia, informacji o przewidywanych kosztach i przychodach w danej nieruchomości. 

Dzięki temu będzie można zapoznać się z tymi danymi bez konieczności składania wizyty w Spółdzielni. 

Oczywiście wszystkie osoby zainteresowane, zapraszamy do siedziby Spółdzielni po szczegółowe 

informacje.  

Nowe stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Jednak zgodnie z wymaganiami jakie 

nakładają  na Spółdzielnie przepisy , zawiadomienia o wysokości opłat muszą być dostarczone z 3 

miesięcznym wyprzedzeniem. W związku z tym, zawiadomienia o wysokości opłat albo już dotarły do 

Państwa lub dotrą w najbliższych dniach.   

5. ZMIANA TARYFY ZA CIEPŁO I PODWYŻKI CEN OPAŁU . 
 

Na początku września Spółdzielnia otrzymała informację z Miejskiej Gospodarki Komunalnej, że od 

dnia 15 września br. będzie obowiązywała nowa taryfa dla ciepła dostarczanego przez Spółkę m. in. do 

budynków spółdzielczych. Zgodnie z nową taryfą o 16 % podwyższone zostały opłaty za moc zamówioną i 

cena ciepła, natomiast o 4,5 % wzrosła cena nośnika ciepła. Natomiast o 4,2 % obniżono stawkę opłaty 

stałej za usługi przesyłowe oraz stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe ( na stronie 

www.mgk.olesnica.pl można zapoznać się z pełna treścią taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki ). 

Zarząd Spółdzielni przeprowadził symulacje jak powyższa podwyżka wpłynie na wysokość kosztów za 

ciepło w br. Ponieważ pierwsza część sezonu grzewczego rozliczana była w cenach niższych zakładamy, że 

za cały rok 2017 wzrost kosztów centralnego ogrzewania wyniesie ok. 4,8 %. Jest to wartość szacunkowa, 

która będzie zależała od ilości ciepła, które zostanie zużyte w drugiej połowie sezonu. Z naszych kalkulacji 

wynika, że obecna zaliczka na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania wystarczy do pokrycia kosztów w 

poszczególnych budynkach. Należy jednak mieć na uwadze, że przy wzroście kosztów i pozostawieniu 

zaliczki na tym  samym poziomie wysokość ewentualnych zwrotów będzie mniejsza i ilość mieszkań, w 

których konieczna będzie dopłata może się zwiększyć. 

W roku 2018 koszty te będą jeszcze wyższe ponieważ cały rok będzie rozliczany w oparciu o ceny w 

tej nowej taryfy. Szacujemy , że koszty ogrzewania za rok 2018 mogą być wyższe o ok. 10,5 % od tych 

poniesionych w roku 2016.  Zarząd Spółdzielni wspólnie z Radą Nadzorczą podjął decyzję, że na razie, 

mimo znacznych podwyżek ciepła nie będziemy podnosić zaliczki na koszty ciepła. W I półroczu 2018 roku 

przeprowadzimy ponowną analizę kosztów czy konieczna jest zmiana wysokości zaliczki na pokrycie 

wydatków na ciepło w roku 2018.   

Ze zmianą kosztów ciepła należy się również liczyć w Bierutowie. W tym roku, po raz pierwszy od 

kilku lat na rynku wystąpiły braki w ilości węgla dostępnego do sprzedaży, w związku z tym  nastąpiły 

znaczące podwyżki cen opału. Zakupiony w tym roku opał do kotłowni w Bierutowie był znacznie droższy 

od tego oferowanego w ubiegłym roku. Dlatego podobnie jak w Oleśnicy, należy liczyć się ze wzrostem 

kosztów centralnego ogrzewania za rok 2017. Z naszych szacunków wynika, że wnoszone zaliczki pokryją 

koszty ale wysokość ewentualnych zwrotów będzie mniejsza i ilość mieszkań, w których konieczna będzie 

dopłata może się zwiększyć.   
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6.  ZMIANY W USTAWIE O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH 
 

W dniu 9 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r ( Dz. U. z 2017, poz. 1596 ) 

zmieniająca ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Powyższa zmiana 

wprowadza m.in. nowe zasady dotyczące członkostwa w Spółdzielni. Zgodnie z przyjętymi przepisami 

członkostwo w Spółdzielni jest związane z posiadaniem prawa lokalu ( mieszkania, garażu lub lokalu 

użytkowego ). Najistotniejsze zmiany związane z członkostwem w Spółdzielni  wprowadzone ustawą to: 

• Członkowie Spółdzielni, którzy nie mają prawa do lokalu w Spółdzielni od dnia 9 września przestali 

być członkami Spółdzielni. 

• Osoby posiadające spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu od dnia 9 września br. 

stali się członkami Spółdzielni. Osoby te nie musiały składać deklaracji członkowskiej, ani wpłacać 

wpisowego czy udziałów. W przypadku, gdy ww. prawo do lokalu przysługuje więcej niż jednej 

osobie ( nie dotyczy to małżeństw ) muszą one wskazać z pośród siebie, osobę która będzie 

członkiem Spółdzielni.  

• W przypadku małżeństw posiadających spółdzielcze własnościowe lub lokatorskiego prawo do 

lokalu od dnia 9 września członkostwo w spółdzielni nabyli oboje małżonkowie.  

• Osoby posiadające prawo odrębnej własności do lokalu znajdującego się w zasobach Spółdzielni, 

mogą stać się członkiem Spółdzielni po złożeniu wniosku o przyjecie w poczet członków. Osoby te 

nie wpłacają wpisowego ani udziałów. W przypadku, gdy ww. prawo do lokalu przysługuje więcej 

niż jednej osobie ( nie dotyczy to małżeństw ) muszą one wskazać z pośród siebie osobę która, 

będzie członkiem Spółdzielni. 
 

Wobec powyższego wystąpiła konieczność zweryfikowania danych zawartych w rejestrze członków 

Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni uprzejmie prosi wszystkie osoby, które dotychczas nie przekazały 
Spółdzielni informacji o zmianach dotyczących osób, którym przysługuje prawo do lokalu ( spadki, 
darowizny, sprzedaż lokalu, podział majątku związany z rozwodem itp.) o kontakt z działem 
członkowskim naszej Spółdzielni, pok. 105 ( tel. 71 798 20 24).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” informuje, że istnieje możliwość zamieszczania  

odpłatnych reklam w „Biuletynie”. Firmy zainteresowane zamieszczeniem reklamy prosimy  

o kontakt ze Spółdzielnią telefonicznie : 71 798 20 20 lub mailowo na adres zacisze@smzacisz.pl. 


