
BIULETYN INFORMACYJNY SM „ZACISZE” W OLEŚNICY –WRZESIEŃ 2021 

 
1 

     
 

 
 
 

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, podjął decyzje o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia naszej Spółdzielni. Planowane, tradycyjnie na przełom maja i czerwca WZ nie zostało 
zwołane ze względu na obowiązujące wiosną ograniczenia związane z epidemią COVID-19. 
Uznaliśmy jednak, że Walne powinno się odbyć i nie należy dłużej czekać. Tym bardziej, że do 
końca września należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2020. Sprawozdanie i 
inne dokumenty są już gotowe od marca br. Walne Zgromadzenie, tak jak zawsze będzie podzielone 
na 5 części i odbędzie się w terminie od 20 do 24 września 2021r. 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 2020 r. oraz projekty 
uchwał, są wyłożone do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5 pokój 102 
oraz w biurze Administracji w Bierutowie ul. Zielonej od 31 sierpnia do dnia 24 września 2021 r w 
godzinach urzędowania. Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z 
wyżej wymienionymi dokumentami.  

 Walne Zgromadzenie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i 
ograniczeń określonych w „Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r w   sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii” ( Dz. U. z 2021 r poz. 861 z późn. zm. ). Każdy uczestnik zebrania zobowiązany jest 
do korzystania w trakcie zebrania z maseczki ochronnej. Przed wejściem na salę będą 
znajdowały się pojemniki z płynem dezynfekującym.   
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W trakcie Walnego Zgromadzenia będą również odbywały się wybory do Rady Nadzorczej 
Spółdzielni oraz wybór delegatów Spółdzielni na IX Zjazd Przedstawicieli Regionalnego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu oraz na Zjazd Przedkongresowy w związku ze 
zwołaniem VII Kongresu Spółdzielczości.  

 
Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane informacje ze sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółdzielni w 2020 roku, wyciąg ze sprawozdania biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady 
Nadzorczej z działalności w 2020 roku. Na końcu biuletynu znajdą Państwo również porządek obrad 
i harmonogram spotkań wraz z adresami budynków.   
 
I. Działalność członkowsko- mieszkaniowa 

Spółdzielnia nasza zrzesza 4996 członków, Spółdzielnia zarządza zasobami mieszkaniowymi w 
Oleśnicy i Bierutowie w łącznej ilości 3976 lokali, w tym: 

 44 mieszkań spółdzielczych lokatorskich  
 1928 mieszkań spółdzielczych własnościowych 
 2004 mieszkania stanowiące odrębną własność 

Majątek Spółdzielni według stanu na 31.12.2020 r. to: 
 3976 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 201 005,24 m2 
 146 wynajętych lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 9 126,79 m2 
 257 garaży o powierzchni użytkowej 4 156,79 m2 

 
II. Koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych. 
Koszty eksploatacji ponoszone przez Spółdzielnię w 2020 roku na utrzymanie nieruchomości 
pokrywane były z opłat wnoszonych przez użytkowników lokali. Koszty dotyczące lokali 
mieszkalnych i garaży obejmują:  

 koszty eksploatacji podstawowej  -                                          5.990.774,16 zł 
 odpisy na fundusz remontowy -                                         4.388.700,84 zł 
 koszty centralnego ogrzewania -                                               5.095.412,03 zł 
 koszty dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków -      2.759.369,36 zł 
 koszty podgrzania ciepłej wody użytkowej                     -        1.237.653,19 zł 
 koszty wywozu nieczystości -                                                  1.993.467,50 zł       
 koszty eksploatacji dźwigów osobowych -                                  135.194,64 zł 
 koszty eksploatacji domofonów -                                                   63.630,10 zł 
 podatek od nieruchomości -                                                          145.134,68 zł 

RAZEM                                                                             21.809.336,50 zł 
  

III. Gospodarka cieplna. 
Sezon grzewczy w 2020 r. obejmował 237 dni i wynosił taką samą ilość dni grzewczych jak  w 2019 
r. Średnia temperatura w 2020 r. była taka sama jak w roku 2019 i  wynosiła + 6,5 °C.  Sezon 
grzewczy w 2020 roku również  przedłużył się ze względu na bardzo niskie temperatury zewnętrzne 
w miesiącu maju i trwał do 18.05.2020r. Koszty centralnego ogrzewania w roku 2020 wyniosły 
5 095 412,03 zł. Dla porównania w roku 2019 koszty zamknęły się kwotą 4 725 976,09 zł.      
W 2020 roku zużyliśmy 65 980 GJ tj. 213 GJ więcej niż w roku 2019 (65 767GJ) .  
Wzrost kosztów centralnego ogrzewania (o ponad 369 tys. zł w stosunku do roku 2019) 
spowodowany był głownie wzrostem cen u dostawcy ciepła oraz cen opału. W efekcie za rok 2020 
do rozliczenia z członkami powstała nadwyżka w kwocie 1.745.624,57 zł  i jest ona mniejsza  niż w 
roku 2019 o 210.399,13 zł.   
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IV. Instalacja ciepłej wody użytkowej. 
 
W 2020 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” kontynuowała rozpoczęty w roku 2016   proces 
zamiany formy dostarczania ciepłej wody użytkowej do mieszkań polegający na likwidacji 
uciążliwych w eksploatacji przepływowych podgrzewaczy wody, tzw. junkersów i wyposażenie 
budynków w centralną instalację ciepłej wody użytkowej. Powyższe prace były wykonywane w 
oparciu o podjętą w 2016 przez Walne Zgromadzenie Uchwałę Nr 10/2016, zakładającą wykonanie 
instalacji cieplnej wody użytkowej w całych zasobach w Oleśnicy. W roku 2020 wykonano 
instalację ciepłej wody użytkowej w 6 budynkach. Podłączono do powyższej instalacji 215 mieszkań  
z  222 znajdujących się w podłączanych budynkach. 
 

V. Gospodarka zimną wodą, odprowadzanie ścieków i instalacja gazowa. 
W zakresie remontów i eksploatacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej w 2020 r.: 
1. Dokonano remontów instalacji wod-kan w całych zasobach SM Zacisze w Oleśnicy i Bierutowie 

polegających na wymianie skorodowanych odcinków poziomych oraz pionowych wodno-
kanalizacyjnych, w tym część całych pionów wodno-kanalizacyjnych.  

2. Po przeglądach gazowych dokonano remontów instalacji gazowej polegających na jej 
doszczelnieniu i wymianie zaworów.  

3. Na bieżąco wykonywano drobne roboty remontowe polegające na wymianie elementów instalacji 
wodociągowej (zawory, śrubunki, kształtki itd.) oraz ich doszczelniania w całych zasobach SM 
Zacisze. 

4. Wymieniono przyłącza wodociągowe wraz z zasuwą przy ul. Wojska Polskiego 16a, 17g, ul. 
Sikorskiego 1 oraz ul. Sucharskiego 4, 6, 8d, 10. 

 
Z przeprowadzonych analiz wynika, że na dzień 31.12.2020r. średnia, roczna różnica w bilansie 
wody w Oleśnicy wynosiła 0,22%, a w Bierutowie 1,38 %. 
 

VI. Remonty zasobów mieszkaniowych. 
 

Na roboty  remontowe finansowane z funduszu remontowego nieruchomości wydatkowaliśmy  
kwotę   4.160.699,23 zł w ramach  której: 
w Oleśnicy 
1. Zakończono ocieplenie ściany zachodniej budynku mieszkalnego przy ul. Klonowej 12-12d w 

Oleśnicy   za  202.516,00 zł; 
2. Wykonano remont kominów ponad dachem w budynkach: Klonowa 4-6-8-10; Maczka 5-5e oraz 

Lotnicza  za 80.443,94 zł; 
3. Wykonano remonty loggii  za łączną kwotę  217.571,20 zł; 
4. Wykonano docieplenie zewnętrznych krawędzi loggii budynku ul. Podchorążych 1-1c  za  

24.039,40 zł; 
5. Wykonano remont dachu dachówkowego budynku przy ul. Gen. Maczka 3-3b za 109.262,76 zł; 
6. Wypłacono za wymianę okien i posadzek w mieszkaniach kwotę  40.678,00 zł; 
7. Wymieniono okna klatek schodowych, strychu i piwnic budynku przy ul. Okrężnej 1-6 za sumę 

18.425,00 zł; 
8. Wykonano dobudowę 2 szt. wiatrołapów w budynku ul. Żeromskiego 11a i 11b wraz z 

dokumentacją  za kwotę 86.470,80 zł; 
9. Wymieniono okienka  naświetli budynku ul. Sikorskiego 1-1i za  7.094,70  zł; 
10. Wykonano uzupełnienie kratek wentylacyjnych stropodachów budynków mieszkalnych w 

zasobach SM za 40.392,04 zł; 
11. Dokończono mycie elewacji budynku ul. Sucharskiego 8-8d za  13.299,99  zł 
12. Wykonano ocieplenie stropodachów wraz z ociepleniem kominów w części stropodachu 

budynków w Oleśnicy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6-7e; Kilińskiego 10-12; Żeromskiego 1-2; 
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Żeromskiego 6-8; 11 Listopada 18,18b; Daszyńskiego 7-9c; Sudoła 19-22; Sikorskiego 1-1i; 
Sucharskiego 6-8-10;  Kopernika 1-7-9a za łączną kwotę  853.035,32 zł; 

13. Dokonano wymiany wywiewek kanalizacyjnych w zasobach SM   za 15.120,00 zł; 
14. Wykonano rewitalizację terenów zielonych za  26.322,62 zł; 
15. Rozebrano starą nawierzchnię betonową przy budynku ul. Klonowa 10-10d za 8.364,00 zł; 
16. Ocieplono fragmenty ścian zewnętrznych budynków  za sumę  64.691,55 zł; 
17. Wymieniono wyłaz dachowy w budynku ul. M. Skłodowskiej-Curie 6-7e za  2.376,00 zł; 
18. Wyremontowano wewnętrzne instalacje elektryczne w mieszkaniach  za  17.859,25 zł; 
19. Zamontowano lampy z czujnikiem ruchu na klatkach schodowych ,w wejściach i przy zsypach  

budynków ul. Klonowa 2-2b oraz Okrężna 1-6 za 12.300,00 zł; 
20. Wykonano modernizacje instalacji domofonowej w budynkach za 48.500,00 zł; 
21. Wykonano resursy dźwigów osobowych Pl. Zwycięstwa 1-1d, Klonowa 2-2b, Klonowa 7-7b  za 

12.054,00 zł;  
22. Zamontowano instalację ciepłej wody użytkowej w budynkach za  598.575,97 zł; 
23. Wymieniono zawory i głowice termostatyczne w zasobach za sumę 640.186,60 zł; 
24. Wykonano dokumentację projektową na remont instalacji gazowych w budynkach SM za 

16.800,00 zł; 
25. Wymieniono przyłącza wodne – szt. 4 za łączną kwotę 50.465,91 zł; 
26. Wykonano remont instalacji wod.-kan. ul. Sudoła 19-26  za 9.382,63 zł; 
27. Wykonano inne roboty remontowe instalacji c.o., wod-kan gaz za 199.338,99 zł; 
28. Wykonano inne prace remontowe budowlane za  363.397,33 zł; 
 
w Bierutowie 

1. Wykonano ocieplenie szczytu budynku ul. Mickiewicza 7 za kwotę  35.059,50 zł; 
2. Wykonano remont komina przy budynku ul. Mickiewicza 3  za 9.000,00 zł; 
3. Wykonano ocieplenie stropodachów wraz z ociepleniem kominów w części stropodachu 

budynków ul. Rynek 1-2 –Mickiewicza 1-7  za kwotę  49.546,48 zł;  
4. Pomalowano elewację  oraz kominy budynku przy ul. Zielonej 8-8e za 143.299,64 zł; 
5. Wypłacono za wymianę stolarki okiennej za 3.667,20 zł ; 
6. Wykonano wymianę opaski wokół budynku  Kolejowa 11-11b   za  13.530,00 zł; 
7. Wykonano chodnik z kostki przy budynku ul. Zielona 9 za 10.711,18 zł; 
8. Wymieniono zawory i głowice termostatyczne . w zasobach za   21.213,54 zł; 
9. Dokonano wymiany naczynia wzbiorczego, wymiennika oraz licznika  ciepła, pompy 

obiegowej w kotłowni ul. Zielona 7 za łączną kwotę 48.000,00 zł; 
10. Wykonano inne roboty remontowe na łączną kwotę  47.707,69 zł. 

 
Z centralnego funduszu remontowego wydatkowano kwotę  155.750,40 zł  na następujące zadania: 
 

1.  Remont pomieszczeń  w budynku SM ul. Kochanowskiego 5  za  17.235,92 zł, 
2.  Dofinansowanie robót instalacji ciepłej wody użytkowej  za  1.826,93 zł,  
3.  Wykonano modernizację RTV oraz  podłączenie mieszkań za 11.645,64 zł;                                          
4.  Naprawiono urządzenia zabawowe, wykonano remont i malowanie urządzeń i placów zabaw    
    na   kwotę  36.000,66 zł; 
5.  Wyremontowano osłony śmietnikowe  z dojazdami z kostki za łączną kwotę  21.207,72 zł; 
6.  Wymieniono ławki parkowe i drobne elementy zewnętrzne w zasobach  za 3.248,82 zł; 
7.  Wykonano roboty remontowe w lokalach    usługowych za  łączną sumę 40.977,06 zł; 
8.  Naprawiono ogrodzenie GZM  za  kwotę  10.685,93 zł;  
9.  Wykonano montaż szlabanu na parkingu przy ul. Okrężnej  za 12.352,00 zł; 
13. Dokonano nasadzeń na terenach zielonych w mieniu SM na  kwotę   569,72 zł. 

 
VII. Działalność finansowa. 
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Stan majątkowy Spółdzielni na dzień 31.12.2020 r. ujęty w bilansie zamyka się kwotą :            
43.875 .400,26 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 
2020 roku  * 

Stan na koniec 
2019 roku  * 

 wskaźnik 
(2020/2019) 

1. AKTYWA BILANSU    
 A. AKTYWA TRWAŁE 34.448,7 35.737,3 0,96 
    -    Wartości niematerialne i prawne 22,3 18,0 1,24 
 -   Rzeczowe aktywa trwałe 34.426,4 35.719,3 0,96 
 -    Należności długoterminowe 0 0  
 -    Inwestycje długoterminowe 0 0  
 -    Długotermin. rozlicz.międzyokr. 0 0  
 B. AKTYWA OBROTOWE 9.426,7 9.350,7 1,01 
 -   Zapasy 115,5 112,0 1,03 
 -   Należności krótkoterminowe 1.305,2 1.131,7 1,15 
 -   Inwestycje krótkoterminowe 7.395,7 7.675,4 0,96 
 -   Krótkotermin. rozlicz. międzyokresowe 610,3 431,6 1,41 
 RAZEM 43.875,4 45.088,0 0,97 
2. PASYWA  BILANSU    
 A. KAPITAŁ (FUND.)WŁASNY 36.203,1 37.884,5 0,96 
      -  kapitał podstawowy 23.989,9 33.289,0 0,96 
     -  kapitał zasobowy 11.681,8 11.866,6 0,98 
     -  kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,0 -8.171,8 0,99 
     -   zysk(strata) netto 531,4 900,7 1,69 
 B.ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA    
     ZOBOWIAZANIA 7.672,3 7.203,5 1,07 
 -   rezerwa na zobowiązania 69,7 83,5 0,83 
 -   zobowiązania długoterminowe 0 0 0 
 -   zobowiązania krótkoterminowe 7.292,2 6.905,7 1,06 
 -   rozliczenia międzyokresowe 310,4 214,3 1,45 
 RAZEM 43.875,4 45.088,0 0,97 

 
       Różnica między kosztami (netto) eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości wynosiły:  
nadwyżka w 41 nieruchomościach w wysokości 310.371,24 zł, niedobór w 19 nieruchomościach 
wyniósł 20.690,48 zł., 
     Wielkości te zostaną rozliczone zgodnie z art.6 ust.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Zysk  netto uzyskany z działalności  gospodarczej w kwocie 531.375,61 zł., zostanie podzielony 
zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia. 
Zarząd będzie proponował przeznaczenie wyniku na częściowe pokrycie kosztów gospodarki 
zasobami mieszkaniowymi oraz na zwiększenie centralnego funduszu remontowego Spółdzielni. 
 

 Fundusz remontowy. 

W omawianym okresie na remonty wydatkowano środki w wysokości 4.316.449,63zł.   Szczegółowa 
informacja znajduje się w pkt. VI „ Remonty zasobów mieszkaniowych”. Wpływy na fundusz 
remontowy wraz z bilansem otwarcia wyniosły 5.636.826,26 zł, z czego kwota 351.761,13 zł. 
dotyczy centralnego funduszu remontowego, natomiast kwota 5.285.065,13 zł dotyczy funduszu 
remontowego zasobów mieszkaniowych.  
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Stan Funduszu  remontowego ( mieszkaniowego i centralnego ) Spółdzielni na dzień 31.12.2020 
roku to : 1.320.376,63 zł. Środki finansowe funduszu remontowego zabezpieczały w 2020 roku 
potrzeby planowanych remontów.   

 
 Zadłużenie i windykacja.  

Na prowadzenie racjonalnej gospodarki w zakresie eksploatacji i remontów poważny wpływ miało 
również zadłużenie mieszkańców z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz najemców z tytułu czynszu za 
najem, co przedstawia poniższa tabela.  

Tytuł płatności Zaległość Nadpłata Saldo 
- Lokale mieszkalne 
- Lokale użytkowe 

939.997,61 
151.097,23 

1.631.367,80 
42.160,24 

691.370,19 
-108.936,99 

Razem 1.091.094,84 1.673.528,04 582.433,20 

Lokale mieszkalne  

    Wskaźnik zaległości na lokalach mieszkalnych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 4,46% i jest 
wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem gdy wynosił 4,21%.   
       W okresie od stycznia do września 2020 roku Zarząd wraz z pracownikami z księgowości podjął 
następujące działania dyscyplinujące użytkowników lokali mieszkalnych : 

 wysłano 383 wezwania na mniejsze kwoty, 
 wysłano 226 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 635,5 tys. zł, 
 rozłożono na raty zaległości czynszowe lub prolongowano terminy płatności po złożeniu 

stosownych podań. Złożono  45 podań na kwotę 113,4 tys. zł, 
 przekazano 99 spraw Radcy Prawnemu w celu skierowania do sądu, 
 wysłano 1.803 wezwań informacyjnych, 
 wysłano 386 not odsetkowych, 
 wystawiono 877 uzgodnień (potwierdzeń sald na 31.11.2020 r.). 

Z uwagi na niskie dochody na członka rodziny, dodatek mieszkaniowy otrzymały (przeciętnie w 
miesiącu) 64 rodziny zamieszkałe w zasobach w Oleśnicy na łączną kwotę 130.256,21 zł i 3 rodziny 
zamieszkałe w Bierutowie na łączną kwotę 4.767,28 zł. 
 

Lokale użytkowe 

    Wskaźnik zaległości w omawianym okresie wyniósł 5,87 % i jest o 1,03 % wyższy w porównaniu 
z ubiegłym rokiem. Po uwzględnieniu faktur, których  termin płatności przypada na okres po 
31.12.2020 r. wskaźnik ten maleje do poziomu 5,62%. 
    W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku Zarząd wraz z pracownikami z księgowości podjął 
następujące działania dyscyplinujące najemców lokali użytkowych : 

 wysłano 196 wezwania na mniejsze kwoty na sumę 437,2 tys. zł., 
 wysłano 36 wezwania ostateczne na łączną kwotę 215,7 tys. zł, 
 wysłano 134 potwierdzenia sald na kwotę 167,7 tys. zł., 
 oddano do sądu 4 najemców, 
 wypowiedziano umowy 3 najemcom. 

Radca Prawny podjął następujące działania: 

 sporządzono 62 pozwów na łączną  kwotę 162,9 tys. zł, 
 skierowano do sądu 56 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności sądowym nakazom zapłaty. 

 Wszelkie działania związane z egzekwowaniem należności są zgodne z  Uchwałą Nr 7/2018 Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” z dnia 19 września 2018 roku dotyczącą postępowania w 
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sprawach windykacji zaległych należności pieniężnych z tytułu opłat za lokale przyjmującą nową 
Instrukcję postępowania w w/w przypadkach.  

W ocenie Zarządu, zwiększenie wskaźnika, zaległości w opłatach za lokale użytkowe jest przede 
wszystkim związane trwająca epidemią COVID-19 ( od marca 2020 r ).  

 
VIII. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna. 

Działalność finansowana jest z wpłat członków spółdzielni posiadających lokale mieszkalne w 
wysokości 0,05 zł za m2, naliczanych od powierzchni użytkowej mieszkania. Z odpisów w 2020r. na 
działalność wpłynęło : 115.512,16 zł. Za udostępnienie sal uzyskano przychód w kwocie :5.395,23 
zł. Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w miesiącu wrześniu przeksięgowano: 
15.000,00 zł. z przeznaczeniem na obchody 60-lecia powstania Spółdzielni w 2021r. Ogółem 
pozyskano na prowadzenie działalności w 2020r. : 135.907,39 zł.  
W SDK „Korelat” zatrudnionych są dwie osoby na ½ etatu – do przedsięwzięć społeczno-
wychowawczych oraz do utrzymania czystości w pomieszczeniach w których prowadzi się zajęcia. 
Niestety od m-ca marca wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe zostały 
zawieszone ze względu na ogłoszenie ogólnopolskiej pandemii a w późniejszym okresie odwołane 
(Festyny osiedlowe, Ogólnopolski Konkurs Modelarski, Konkurs Modelarski NAVIGA, Turniej 
szachowy). W miesiącu styczniu udostępniono pomieszczenia na Sztab WOŚP. W trakcie roku, w 
okresach zmniejszonej zachorowalności, miały miejsce pojedyncze wynajmy w reżimie sanitarnym, 
przede wszystkim na potrzeby statutowe wynajmujących ( Wspólnoty Mieszkaniowe, Towarzystwo 
Miłośników Lwowa, szkolenie pracowników ZBK, szkolenia firmy Air Energy itp. ) oraz bardzo 
znacząco ograniczone  zajęcia Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury, które odbywają się w sali 
widowiskowej. W związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w 2020r.w znaczącej mierze część 
instytucji współpracujących  z SDK Korelat przeszła ze stacjonarnego prowadzenia zajęć na 
prowadzenie zdalne, stąd pomieszczenia nie zostały w pełni wykorzystane co wpłynęło na znaczne 
ograniczenie działalności w 2020r.  
 

IX.  Kontrole. 
W roku 2020 Spółdzielnia objęta była tylko cykliczną kontrolą okresową w postaci lustracji. 
Kontrolę działalności Spółdzielni (lustrację) przeprowadził lustrator na zlecenie Regionalnego 
Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu. Lustracja dotyczyła całokształtu 
działalności za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. Lustracje przeprowadził 
uprawniony lustrator p. Czesław Krupowicz i odbyła się w terminie od  1 do 30 października 2020 r. 
Wyniki z przeprowadzonej lustracji zawarte są w protokole polustracyjnym, natomiast wnioski 
dotyczące działalności Spółdzielni zawarte są w liście polustracyjnym wystawionym przez 
Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu z dnia 17 listopada 2020 r. 
, skierowanym do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni. 

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

Oleśnicy za 2020 rok.  
 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej jest organem, którego zasadniczym celem 
funkcjonowania jest doradztwo, sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Spółdzielni.  
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w przedstawionym poniżej 
piętnastoosobowym składzie: 

1. Rybiałek Jan Leszek  Przewodniczący Rady 
2. Gierlach Sławomir  Zastępca Przewodniczącego Rady 
3. Kaczorek Genowefa  Sekretarz Rady 
4. Antczak Kazimiera  Członek Rady 
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5. Bińczycki Zdzisław  Członek Rady 
6. Chojaczyk Andrzej  Członek Rady 
7. Domagała Werner  Członek Rady 
8. Drzewiecka Mieczysława Członek Rady – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
9. Krawiec Grażyna  Członek Rady 
10. Marciniak Zbigniew  Członek Rady  
11. Piasecka Bogusława  Członek Rady 
12. Roszak Halina   Członek Rady 
13. Różycki Stanisław  Członek Rady 
14. Sikora Zdzisław  Członek Rady – Przewodniczący Komisji GZM 
15. Swoboda Jadwiga  Członek Rady  

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. Pracami Rady Nadzorczej kierowało Prezydium 
w składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego  
i Sekretarz. W celu usprawnienia pracy, Rada Nadzorcza powołała dwie komisje problemowe tj. 
Komisję Rewizyjną i Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, które mają charakter 
opiniodawczy i doradczy. Zadaniem komisji jest przygotowanie projektów planów remontowych, 
działalność kontrolna, 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.  
 Rada Nadzorcza wyraża podziękowanie Zarządowi i Komisjom za dociekliwość, rzetelność, 
pracowitość i sprawne działanie.  
W okresie sprawozdawczym Rada wnikliwie zajmowała się sprawami spółdzielni i jej mieszkańców, 
omawiała i analizowała tematy związane z bieżącym funkcjonowaniem spółdzielni jak również 
realizacją podejmowanych przez RN uchwał. Rozpatrywała sprawy ekonomiczne i zatwierdzała 
plany gospodarcze.  Kontrolowała stan zadłużenia w opłatach czynszowych i działania Zarządu 
zmierzające do jego poprawy. Zarząd informował Radę o postępowaniach egzekucyjnych, 
komorniczych i procesach sądowych wytoczonych uporczywym dłużnikom.  
 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. 

 
 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 trzy  posiedzenia. 
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         Zgodnie z § 51 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 były one nie tylko obrazem działalności 
Spółdzielni, ale także  bazą do uchwalania planów i kierunków działania Spółdzielni na rok 2020 i 
lata następne.  
 W  2020  roku Rada Nadzorcza podjęła 16 uchwał w następujących sprawach:   

 Zmiany Uchwały Nr 20/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w 
Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego 
remontów zasobów Spółdzielni, 

 Ustalenia zasad zaliczenia członków Spółdzielni do poszczególnych części   Walnego  
Zgromadzenia, 

 Przyjęcia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 
sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., 

 Zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i 
ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy”, 

 Zmiany „Regulaminu porządku domowego i używania lokali”, 
 Wyrażenia zgody na zmianę zatrudnienia Członka Zarządu, Głównej Księgowej w 

związku z jej wnioskiem dotyczącym przejścia na emeryturę, 
 Zmiany Uchwały Nr 20/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” z 

dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego remontów 
zasobów Spółdzielni, 

 Ustalenia planu ekonomiczno – finansowego Spółdzielni na 2021 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, 

 Upoważnienia członków Rady Nadzorczej do otwarcia obrad poszczególnych części 
Walnego     Zgromadzenia w 2020 roku, 

 Upoważnienia członków Rady Nadzorczej do złożenia sprawozdania z działalności Rady 
Nadzorczej w 2019 roku na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia  w 2020 
roku, 

 Zmiany Uchwały Nr 8/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w 
Oleśnicy z dnia 25.08.2020 r. w sprawie ustalenia planu ekonomiczno-finansowego 
Spółdzielni na 2021 rok, 

 Zmiany uchwały NR 9/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w 
Oleśnicy z dnia 25.08.2020 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, 

 Wyboru rewidenta do badania sprawozdania finansowego za lata 2020 i 2021, 
 Ustalenia planu rzeczowo – finansowego remontów zasobów Spółdzielni, 
 Zmiany struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” w Oleśnicy. 

 
 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 oraz przyjmowanie do rozpatrzenia spraw nurtujących członków Spółdzielni. Jedną z 
najważniejszych spraw świadczących o kondycji Spółdzielni są finanse. 
Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni. Natomiast 
członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz 
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sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. W celu 
zapewnienia kompetentnej i rzetelnej oceny sprawozdania finansowego w ramach posiadanych 
uprawnień Rada Nadzorcza   wybrała w drodze postępowania ofertowego Biegłego Rewidenta do 
przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego.  
Po przeprowadzeniu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Rada Nadzorcza 
zapoznała się ze sprawozdaniem  niezależnego Biegłego Rewidenta KPW Audytor Sp. z o.o. z Łodzi. 
 Sprawozdanie finansowe: 
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień  
31 grudnia 2019 roku, oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych  za rok obrotowy 
zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 
r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 roku poz. 351) oraz przyjętymi 
zasadami (polityką) rachunkowości; 
     - jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa  
       oraz statutem Spółdzielni; 
    - zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z 
przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.” 
  
Kolejnym działaniem Rady Nadzorczej było dokonanie podziału członków Spółdzielni na Walne 
Zgromadzenia w częściach. Rada 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.   
Reasumując Rada Nadzorcza stwierdza, że rok sprawozdawczy 2020 Spółdzielnia nasza zamknęła 
dobrymi wynikami ekonomicznymi. Potwierdza to sprawozdanie finansowe, przeprowadzone 
remonty oraz kompleksowa analiza wyników Spółdzielni. 
Na podstawie osiągniętych wyników przedstawianych w sprawozdaniach Zarządu jak również opinii 
organów kontrolnych, Rada Nadzorcza wysoko ocenia pracę Zarządu i wnioskuje  
o udzielenie absolutorium każdemu z Członków Zarządu Spółdzielni. 
 

XI.    Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego – opinia.  
 
„Opinia 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r do 
31.12.2021 r ( „sprawozdanie finansowe” ) Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZACISZE” 
(„Spółdzielnia”) z siedzibą w Oleśnicy ( 56-400 ), ul. Kochanowskiego 5, na które składa się: 

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  
2) Bilans na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

43 875 400,26 zł 
3) Rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zysk netto 

w wysokości 531 375,61 zł 
4) Zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym za okres od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r 

wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 1 681 452,78 zł 
5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r. wykazujący 

zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 279 696,82 zł 
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia ( „sprawozdanie finansowe”).  

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: 
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- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień  
31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy 
zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia  
29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2021r.  
poz. 217 ) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz 
statutem Spółdzielni; 

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 
z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.” 

 
Pełna treść sprawozdania jest dołączoną do materiałów przygotowanych na Walne Zgromadzenie i 
wyłożonych do zapoznania się dla członków Spółdzielni. „Sprawozdanie niezależnego biegłego 
rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego” zostało przygotowane przez p. Marzenę 
Warchoł, Biegłego Rewidenta nr ewid. w rej. KRBR 13523.  

 
 

PORZĄDEK OBRAD 
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI  

MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY ODBYWANEGO  
W  DNIACH  OD   20.09.2021 R.  DO  24.09.2021 R. 

 
1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni, do uczestniczenia 

w Walnym Zgromadzeniu. 
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. 
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 r. oraz zamierzeń na rok 2021 i 

lata dalsze oraz informacji o realizacji wniosków wynikających z pisma polustracyjnego  
Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu z dnia 17 
listopada 2020 r. 

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2020 r. obejmujące ocenę 
sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r. 

7. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej. 
8. Prezentacja osób kandydujących do Rady Nadzorczej 
9. Prezentacja osób kandydujących na delegatów na Zjazd Przedkongresowy w związku ze 

zwołaniem VII Kongresu Spółdzielczości oraz osób kandydujących na przedstawicieli na IX Zjazd 
Przedstawicieli Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu.  

10. Wybory : 
a) Rady Nadzorczej. 
b) Delegatów na Zjazd Przedkongresowy w związku ze zwołaniem VII Kongresu Spółdzielczości,  
c) Przedstawicieli na IX Zjazd Przedstawicieli Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości 

Mieszkaniowej w Opolu. 
11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółdzielni w 2020 r., 
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.,  
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r., 
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 r.,  
e) zatwierdzenia kierunków działalności  Spółdzielni na rok 2021 i lata dalsze, 
f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, 
g) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2020 r., 
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h) realizacji wniosków wynikających z pisma polustracyjnego RZRSM w Opolu z dnia 
17.11.2020 r., 

12. Dyskusja nad ważnymi sprawami w Spółdzielni. 
13. Przyjęcie wniosków z dyskusji. 
14. Zamknięcie obrad. 

 
 

HARMONOGRAM OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 
 

Część I;   
Data : 20.09.2021 ;  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 : 21.09.2021 ;  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 : 22.09.2021 ;  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 : 23.09.2021 ;  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 : 24.09.2021  ;  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.  


