
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  
        „Zacisze” w Oleśnicy 

 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. 
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INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WALNEGO  ZGROMADZENIA

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ZACISZE” w Oleśnicy zwołał Walne Zgromadzenie 
podzielone na 5 części, które odbędzie się w terminie od 30 maja do 3 czerwca 2022 r. Zawiadomienia 
o terminie Walnego Zgromadzenia danej części zostały już przekazane Członkom Spółdzielni. 
Zawiadomienie zawiera proponowany porządek obrad oraz informację, że: sprawozdanie Zarządu 
Spółdzielni, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe za 2021 r. oraz projekty uchwał, 
są wyłożone do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, pokój 102 oraz 
wbiurze Administracji w Bierutowie ul. Zielonej 10 do dnia 3 czerwca 2022 r w godzinach urzędowania. 
Każdemu członkowi przysługuje prawo do zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami. 

 Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane informacje ze sprawozdania Zarządu z działalności 
spółdzielni w 2021 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku oraz wyciąg ze 
sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta. Na końcu biuletynu znajdą Państwo również porządek 
obrad i harmonogram spotkań wraz z adresami budynków. 

I.  Działalność członkowsko- mieszkaniowa

 Spółdzielnia nasza na dzień 31.12.2021 r.  zrzeszała 4957 członków, Spółdzielnia zarządza
zasobami mieszkaniowymi w Oleśnicy i Bierutowie w łącznej ilości 3976 lokali, w tym:

ü 43 mieszkań spółdzielczych lokatorskich 

ü 1917 mieszkań spółdzielczych własnościowych

ü 2016 mieszkania stanowiące odrębną własność

SPRAWOZDANIE  ZARZADU



Majątek Spółdzielni według stanu na 31.12.2021 r. to:

l 3976 lokali mieszkalnych 

l 140 wynajętych lokali użytkowych 

l 256 garaży 

II. Koszty eksploatacji zasobów mieszkaniowych.

 Koszty eksploatacji ponoszone przez Spółdzielnię w 2021 roku na utrzymanie zasobów 
mieszkaniowych pokrywane były z opłat wnoszonych przez użytkowników lokali mieszkalnych.  
Koszty dotyczące lokali mieszkalnych obejmują: 

 - koszty eksploatacji podstawowej  -                                         5.933.120,44 zł

 - odpisy na fundusz remontowy -                                             4.412.922,36 zł

 - koszty centralnego ogrzewania -     5.915.907,42 zł

 - koszty dostawy zimnej wody i odprowadzania  ścieków -   2.697.872,05 zł

 - koszty podgrzania ciepłej wody użytkowej  -    1.285.060,78 zł

 - koszty wywozu nieczystości -                                              2.116.469,00 zł      

 - koszty eksploatacji dźwigów osobowych -                               140.125,51 zł

 - koszty eksploatacji domofonów -      67.407,60 zł

 - podatek od nieruchomości -                                                 143.964,54 zł

RAZEM                                       22.712.849,70 zł

 III.  Gospodarka cieplna.
 Sezon grzewczy w 2021 r. obejmował 236 dni i wynosił 1 dzień mniej niż w  2020 roku. Średnia 
temperatura w 2021 r. wynosiła + 6,77 °C. natomiast w 2020 roku wynosiła +6,5°C. Pierwsza część 
sezonu grzewczego w 2021 roku przedłużyła się ze względu na bardzo niskie temperatury zewnętrzne 
w miesiącu maju i trwała do 10.05.2021r. Ze względu na bardzo niskie temperatury zewnętrzne na 
prośbę dużej części lokatorów zostało włączone ciepło w dniach 28.05. – 02.06.2021roku. Koszty 
centralnego ogrzewania w roku 2021 wyniosły 5.915.907,42 zł. Dla porównania w roku 2020 koszty 
zamknęły się kwotą 5 095 412,03 zł. W 2021 roku zużyliśmy 72.228 GJ tj. 6 248 GJ więcej niż w roku 
2020 (65.980GJ). Wzrost kosztów centralnego ogrzewania (o ponad 820 tys. zł w stosunku do roku 
2020) spowodowany był głownie wzrostem zużycia ciepła (prawie 10 % więcej), wzrostem cen 
u dostawcy ciepła, cen opału oraz przedłużającym się okresem grzewczym. W efekcie za rok 2021 
do rozliczenia z członkami powstała nadwyżka w kwocie 946.997,79 zł i jest ona mniejsza  niż w roku 
2019  o  798.626,78 zł.  

IV. Instalacja ciepłej wody użytkowej.
 W 2021 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. Ciepła woda użytkowa przygotowywana centralnie to:

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

l niższy koszt eksploatacji,

l efekt ekologiczny – wpływ na środowisko.

 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 2021 wykonano instalację ciepłej wody użytkowej budynku przy ul. Lotniczej 1-5a 
i Przyjaźni 17. Podłączono do powyższej instalacji 26 mieszkań. 
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Dodatkowo podłączone zostały wybrane lokale użytkowe będące w zasobach Spółdzielni oraz jako 
montaż uzupełniający  pojedyncze mieszkania niepodłączone w poprzednich latach. 

V. Gospodarka zimną wodą i odprowadzanie ścieków.
 W zakresie remontów i eksploatacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej w 2021 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. Wymieniono inst. wodociągową w budynku przy ul. Lotniczej 1-5a oraz Przyjaźni 17. 

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

4. Dokonano modernizacji instalacji gazowej polegającej na wykonaniu nowych pionów gazowych na 
klatkach schodowych i instalacji gazowej w mieszkaniach zgodnie z projektowaną dokumentacją 
techniczną w budynkach przy ul. Żeromskiego 14, Mickiewicza 5b oraz Rzemieślniczej 6.

5. Wymieniono zawory gazowe podpionowe w budynkach przy ul. Reja 1-5 oraz Kilińskiego 17-17d.

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

7. Dokonano przebudowy odcinka przyłącza wodociągowego do budynków przy ul. Szkolnej 2 oraz 
ulicy Okrężnej 1- 6 wraz z  wymianą zasuw wodociągowych. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że na dzień 31.12.2021 roku średnia, roczna różnica w bilansie
wody w Oleśnicy wynosiła 1,5 %, a w Bierutowie 2,85 %.

VI. Remonty zasobów mieszkaniowych.
Na roboty  remontowe finansowane z funduszu remontowego nieruchomości wydatkowaliśmy  kwotę   
4.743.665,35 zł  w  ramach  której:

u w Oleśnicy

1.  Pomalowano klatki schodowe w budynkach  przy ul. 3 Maja 43-46a, ul. Prostej 3-4, 
  ul. Sikorskiego 1-1i  oraz ul. Sucharskiego 10-10g i 6-6k  w Oleśnicy za  802.000,00 zł;
2.  Wykonano malowanie pomieszczeń wspólnego użytku i korytarzy piwnic w następujących 
  budynkach: ul. Daszyńskiego 7-7c i 10-10g oraz ul. Maczka 5-5e za 121.408,98 zł;
3. Wykonano remonty loggii  za łączną kwotę  88.100,02 zł;
4. Wykonano dokumentację techniczną na zagospodarowanie terenu, modernizacje placu  
 zabaw i remont drogi wewnętrznej ul. Kopernika 1-7-9a za 14.000,00 zł;
5. Wykonano ocieplenie stropodachów wraz z ociepleniem kominów w części stropodachu  
 budynków w Oleśnicy przy ul. Klonowej 5-5b i 7-7b; Klonowej 12-12d; Matejki 13-15;  
 Kilińskiego 17-17d; M. reja 1-5; 11 Listopada 19-19b; Daszyńskiego 7-9c; Sudoła 23-26;  
 Wojska Polskiego 16-16i; Wojska Polskiego 17-17h; Sucharskiego 4-4i; Sikorskiego 4-4c 
 za łączną kwotę  578.153,69 zł;
6. Wypłacono za wymianę okien i posadzek w mieszkaniach kwotę  29.414,40 zł;
7. Wykonano dobudowę 2 szt. wiatrołapów w budynku ul. Żeromskiego 11a i 11b wraz 

z dokumentacją  za kwotę  84.715,37 zł;
8. Wykonano remont schodów zewnętrznych i balustrady przy klatce numer 2 budynku 
 Pl. Zwycięstwa 2-2d  za  73.645,39  zł;
9. Ocieplono fragmenty ścian zewnętrznych budynków  za sumę  163.699,88 zł;
10. Wykonano wymianę zaworów grzejnikowych i głowic termostatycznych w zasobach SM 
 za kwotę 638.085,60 zł;
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11.  Dokonano modernizację instalacji wod - kan. w zasobach SM za kwotę 105.981,06 zł
12.  Wykonano instalację ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Lotniczej-Przyjaźni  
  za  kwotę  64.518,19 zł;
13.  Wymieniono instalację gazową na nową w zasobach SM za łączną kwotę  168.250,74 zł;
14.  Dokonano remontu instalacji c.o. w budynku przy ul.  Sudoła 19-22  za 34.000,00 zł;
15.  Wyremontowano WLZ oraz wewnętrzne instalacje elektryczne w mieszkaniach 

w zasobach SM  za  252.914,00 zł;
16.  Dokonano remontu dźwigów osobowych w zasobach na łączną kwotę  572.603,78 zł;
17.  Wykonano inne prace remontowe budowlane za  275.991,71 zł;
18.  Wykonano inne roboty remontowe instalacji c.o., wod-kan gaz  za  155.695,23 zł;
19.  Wykonano inne roboty remontowe instalacji elektrycznych za 62.869,09 zł;

u w Bierutowie

1. Wykonano ocieplenie części ściany frontowej budynku ul. Mickiewicza 3-7 za kwotę   
 157.312,11 zł;
2. Pomalowano elewację  budynku przy ul. Zielonej 9-9d za 140.755,454 zł;
3. Wypłacono za wymianę stolarki okiennej za 8.313,60 zł ;
4. Wykonano płukanie instalacji c.o. w budynkach przy ul. Zielonej 7-10c   za  19.440 zł;
5. Dokonano remontu komina kotłowni ul. Zielona 7 za łączną kwotę 84.659,00 zł;
6. Wykonano inne roboty remontowe na łączną kwotę  47.138,06 zł.

Z centralnego funduszu remontowego wydatkowano kwotę  218.723,63 zł  na następujące zadania:
1. Modernizacja instalacji RTV w zasobach SM  za  5.205,60 zł,
2. Wyremontowano osłony śmietnikowe  z dojazdami z kostki za łączną kwotę  40.657,02 zł, 
3. Naprawiono urządzenia zabawowe, wykonano remont i malowanie urządzeń i placów 
 zabaw na   kwotę  62.662,41 zł;
4. Wymieniono ławki parkowe i drobne elementy zewnętrzne w zasobach  za  2.644,59 zł;
5. Wykonano roboty remontowe w lokalach    usługowych za  łączną sumę 73.805,14 zł;
6. Wykonano zabudowę stalową w pomieszczeniu serwerowni SM  za  kwotę  9.055,73 zł; 
7. Usunięto szkody w mieniu SM   za  2.564,75 zł;
8. Dokonano naprawę nawierzchni asfaltowej na terenie mienia  SM na  kwotę   6.457,50 zł.
9. Wykonano projekt techn. montażu dźwigu osobowego w budynku SM za 15.670,89 zł.

VII. Działalność finansowa.
   Stan majątkowy Spółdzielni na dzień 31.12.2021r. ujęty w bilansie zamyka się kwotą 42.312.419,86 zł   
Poszczególne grupy aktywów i pasywów przedstawia poniższa tabela. 
 Różnica między kosztami (netto) eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości wynosiły:  
nadwyżka w 50 nieruchomościach w wysokości 401.048,29 zł, niedobór w 5 nieruchomościach wyniósł 
8.112,38 zł.,
 Wielkości te zostaną rozliczone zgodnie z art.6 ust.1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zysk  
netto uzyskany z działalności  gospodarczej w kwocie 602.061,39 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.
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VIII.  Fundusz remontowy.
 W omawianym okresie na remonty wydatkowano środki w wysokości 4.962.388,98 zł.   
Szczegółowa informacja znajduje się w pkt. VI „ Remonty zasobów mieszkaniowych”.

Wpływy na fundusz remontowy wraz z bilansem otwarcia wyniosły 6.145.358,23zł, z czego 
kwota 513.270,39 zł. dotyczy centralnego funduszu remontowego, natomiast kwota 5.632.087,84 zł 
dotyczy funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych. 

IX. 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. 

    

     

           

    

L.p Składniki majątku i źródłach finansowania Stan na koniec 2021 roku  * Stan na koniec 2020 roku  *
wskaźnik

(2021/2020)

1. AKTYWA BILANSU

A. AKTYWA TRWAŁE 33.360,80 34.448,7 0,97

- Wartości niematerialne i prawne 46,00 22,3 2,06

 

-

   

Rzeczowe aktywa trwałe

 

33.314,80

 

34.426,4

 

0,97

 

-

    

Należności długoterminowe

 

0

 

0

 
 

-

    

Inwestycje długoterm inowe

 

0

 

0

 
 

-

    

Długotermin. rozlicz.międzyokr.

 

0

 

0

 
 

B. AKTYWA OBROTOWE

 

8.951,60

 

9.426,7

 

0,95

 

-

   

Zapasy

 

102,50

 

115,5

 

0,89

 

-

   

Należności krótkoterminowe

 

1.329,50

 

1.305,2

 

1,02

 

-

   

Inwestycje krótkoterminowe

 

6.821,10

 

7.395,7

 

0,92

 

-

   

Krótkotermi n. rozlicz. 
międzyokresowe

 

698,50

 

610,3

 

1,14

 

RAZEM

 

42.312,40

 

43.875,4

 

0,96

2.

 

PASYWA  BILANSU

   
 

A. KAPITAŁ (FUND.)WŁASNY

 

35.151,20

 

36.203,1

 

0,97      

-

  

kapitał podstawowy

 

23.362,70

 

23.989,9

 
0,97     

-
  

kapitał zasobowy
 

11.186,40
 

11.681,8
 

0,96
     

-
   

zysk(strata) netto
 

602,10
 

531,4
 

1,13
 B.ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA    
     ZOBOWIAZANIA  7.161,20  7.672,3  0,93

 -   rezerwa na zobowiązania  0  69,7  0

 
-

   
zobowiązania długoterminowe

 
0

 
0

 
0

 

-

   

zobowiązania krótkoterminowe

 

6.760,10

 

7.292,2

 
0,93

 

-

   

rozliczenia międzyokresowe

 

401,10

 

310,4

 
1,29

RAZEM 42.312,40 43.875,4 0,96

   *W tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

  
POSZCZEGÓLNE GRUPY AKTYWÓW I PASYWÓW 

STANU MAJĄTKOWEGO  SPÓŁDZIELNI NA DZIEŃ 31.12.2021R.

Tytuł płatności

 
Zaległość

 
Nadpłata

 
Saldo Wn

 
Saldo Ma

-
 
Lokale mieszkalne

 

-
 
Lokale użytkowe

 929.551,62
 

152.806,85
 1.687.924,49

 

27.627,40
 0

125.179,45

758.372,87

0

Razem  1.082.358,85  1.715.551,89  125.179,45 758.372,87
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 Osoby zalegające z opłatami za lokale wzywane są do niezwłocznego uregulowania zaległości, 
a w przypadku nie wywiązywania się z płatności sprawa kierowana jest do Radcy Prawnego, celem 
oddania sprawy do sądu, a następnie do komornika. Zarząd Spółdzielni dyscyplinuje członków 
do systematycznego regulowania należności. 

Lokale mieszkalne 

    Wskaźnik zaległości na lokalach mieszkalnych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 4,28% i jest niższy 
w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym wynosił 4,46% a nawet niższy o 0,01% od wskaźnika 
z roku 2019. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku Zarząd wraz z pracownikami  księgowości 
podjął następujące działania dyscyplinujące użytkowników lokali mieszkalnych do terminowego 
regulowania  opłat.

- wysłano 300 wezwań na mniejsze kwoty,

- wysłano 239 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 709,1 tys. zł,

- rozłożono na raty zaległości w opłatach lub prolongowano terminy płatności po złożeniu   
 stosownych podań. Przyjęto 60 podań na kwotę 148,0 tys. zł,

- przekazano 119 spraw Radcy Prawnemu w celu skierowania zaległości do sądu,

- wysłano 679 uzgodnień sald.

     Z uwagi na niskie dochody na członka rodziny, dodatek mieszkaniowy otrzymało (przeciętnie w 
miesiącu) 65 rodzin zamieszkałych w zasobach w Oleśnicy na łączną kwotę 141.709,92 zł i 2 rodziny 
zamieszkałe w Bierutowie na łączną kwotę 3.134,91 zł.

Lokale użytkowe 

      Wskaźnik zaległości na lokalach mieszkalnych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 5,46% i jest niższy w 
porównaniu z rokiem ubiegłym o 0,41%.  W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku Zarząd wraz z 
pracownikami z księgowości podjął następujące działania dyscyplinujące najemców lokali użytkowych 
do terminowego regulowania opłat:

 - wysłano 226 wezwań na mniejsze kwoty na sumę 407,1 tys. zł.,

 - wysłano 39 wezwań ostatecznych na łączną kwotę 407,3 tys. zł.,

 - rozłożono na raty zaległości czynszowe lub prolongowano terminy płatności po złożeniu 
  stosownych podań. Przyjęto 5 podań na kwotę 36,2 tys. zł,

 - wysłano 41 not odsetkowych na kwotę 11,3 tys. zł,

 - wysłano 140 uzgodnień sald.

 Ze względu na sytuację epidemiologiczną 22 najemców lokali użytkowych oraz 1 dzierżawca gruntu 
w I półroczu 2021 roku uzyskali obniżki stawki opłaty eksploatacyjnej. 

      

Radca Prawny podjął następujące działania:

 - sporządzono 57 pozwów na łączną  kwotę 253,7 tys. zł,

 - skierowano do sądu 54 wnioski 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 przyjmującą  Instrukcję 
postępowania w sprawach windykacji zaległych należności pieniężnych z tytułu opłat za lokale. 
Spółdzielnia zawarła w dniu 19.07.2018 roku umowę z Krajowym Rejestrem Długów. Wizerunek logo 
firmy KRD prezentowany na wszelkich zawiadomieniach i informacjach oraz systematyczne wpisy 
dłużników do Krajowego Rejestru przynoszą wymierne efekty. W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 
r. przekazano do KRD 49 dłużników na łączną kwotę zaległości 241.226,73 zł.

https://smzacisze.imieszkaniec.pl/


X. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna.
    Działalność finansowana jest zgodnie ze Statutem Spółdzielni z wpłat członków  posiadających 
lokale mieszkalne w wysokości 0,05 zł za m2, naliczanych od powierzchni użytkowej mieszkania.  Z 
odpisów w 2021r. na działalność wpłynęło -  115.100,53 zł , za udostępnienie sal uzyskano przychód w 
kwocie – 4.330,00 zł. Ogółem pozyskano na prowadzenie działalności w 2021r. – 119.430,53 zł.
W SDK zatrudniona jest jedna osoba – na ½ etatu do przedsięwzięć społeczno-wychowawczych oraz 
SDK pokrywa ½ kosztów sprzątania przez firmę zewnętrzną z którą Spółdzielnia podpisała umowę na 
sprzątanie wszystkich powierzchni w budynku. 
Rok 2021 to w dalszym ciągu rok dalszych obostrzeń związanych z Covidem, a co za tym idzie znaczące 
ograniczenie działalności. Z tego powodu wcześniejsze rezerwacje sal jak i zaplanowane imprezy 
zostały zawieszone a w późniejszym okresie odwołane. Instytucje współpracujące z Korelatem przeszły 
na prowadzenie zajęć w systemie zdalnym. Nie mniej w reżimie sanitarnym miały miejsce pojedyncze  
przedsięwzięcia takie jak: Ogólnopolski Konkurs Modelarski, Turniej Szachowy o puchar Prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej, wynajem na zebranie statutowe Polskiego Związku Wędkarskiego, 
wynajmy na szkolenia przez Firmę Vademecum,  zajęcia wokalne i teatralne Powiatowego Centrum 
Edukacji i Kultury w Oleśnicy, na organizację WOŚP.  Z zachowaniem reżimu sanitarnego  na swoje 
potrzeby statutowe przez cały rok wykorzystywana była sala widowiskowa przez Zarząd Spółdzielni na  
posiedzenia, zebrania spółdzielcze.
XI.  Kontrole.
W roku 2021 Spółdzielnia nie była objęta kontrolą zewnętrzną.

n SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI  
 MIESZKANIOWEJ  „ZACISZE”  W  OLEŚNICY  ZA  2021  ROK. 

 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w myśl obowiązującego statutu w swym zakresie 
działania nie występuje jedynie jako organ kontrolny i nadzorczy nad działalnością Spółdzielni.

 W obszarze działania Rady jest również podejmowanie uchwał dotyczących  zasad działania 
Spółdzielni, badanie sprawozdań finansowych, uchwalanie regulaminów jak również rozpatrywanie 
skarg na działalność Zarządu i innych czynności określonych Statutem Spółdzielni, Regulaminem pracy 
Rady Nadzorczej, ustawą Prawo Spółdzielcze.
Do września 2021 r. Rada Nadzorcza pracowała w następującym  składzie :
 1. Rybiałek Jan Leszek Przewodniczący Rady
 2. Gierlach Sławomir  Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Kaczorek Genowefa  Sekretarz Rady
 4. Antczak Kazimiera  Członek Rady
 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 
Walne Zgromadzenie przeprowadzone w częściach w dniach od 20.09.2021 r. do 24.09.2021 r. 
w głosowaniu tajnym dokonało wyboru nowych członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 
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 Od  września 2021 r. Rada Nadzorcza pracuje w przedstawionym poniżej piętnastoosobowym  
 składzie:
  1. Kania Zbigniew   Przewodniczący Rady
  2. Dębski Marek  Zastępca Przewodniczącego Rady
  3. Kaczorek Genowef Sekretarz Rady
  4. Antczak Kazimiera  Członek Rady
  5. Bernacka Renata   Członek Rady
  6. Binkowski Łukasz  Członek Rady
  7. Bińczycki Zdzisław  Członek Rady - Przewodniczący Komisji GZM
  8. Chrzanowski Aleksander  Członek Rady
  9. Dziedzic Krzysztof  Członek Rady
  10. Grabowski Edward  Członek Rady - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  11. Jaworski Janusz   Członek Rady
  12. Konefał Zbigniew  Członek Rady
  13. Kopacka Henryka  Członek Rady
  14. Pietrzak Walerian  Członek Rady
  15. Roszak Halina   Członek Rady
 Pracami Rady Nadzorczej kieruje 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 
  a szczególnie wykonania planów remontowych i modernizacyjnych.
 3. Informacje z rozpatrywania pism i skarg wniesionych przez członków Spółdzielni.
 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 pięć posiedzeń.

 Zgodnie z § 51 statutu Spółdzielni, określającym zakres działania Rady, Rada Nadzorcza 
w okresach kwartalnych analizowała wyniki ekonomiczno-finansowe Spółdzielni oraz stopień 
wykonania planu remontów.
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 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 2022 i lata 
następne. 

 W  2021  roku Rada Nadzorcza podjęła 12 uchwał. 

 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.

 W myśl przepisów prawa za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd 
Spółdzielni. Natomiast Rada Nadzorcza jest zobowiązana do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe 
oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. 

 Po przeprowadzeniu badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok, Rada Nadzorcza 
zapoznała się i przyjęła sprawozdanie  niezależnego biegłego rewidenta POL-TAX Sp. z o.o. ul. Bora 
Komorowskiego 56c lok. 91, 03-982 Warszawa.

 Sprawozdanie finansowe:

„ 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 2021 r. poz. 217) oraz przyjętymi zasadami 
(polityką) rachunkowości;

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

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

 Jak co roku Rada Nadzorcza dokonała 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 2021 pomimo niespodziewanych 
zmian wysokości VAT oraz energii cieplnej, jak również wzrostu cen usług Spółdzielnia nasza zamknęła 
dobrymi wynikami ekonomicznymi. Potwierdza to sprawozdanie finansowe, przeprowadzone remonty 
oraz kompleksowa analiza wyników Spółdzielni.

 Na podstawie osiągniętych wyników przedstawianych w sprawozdaniu Zarządu, Rada Nadzorcza 
wysoko ocenia  pracę  Zarządu i  wnioskuje  o  udzielenie  absolutorium każdemu 
z Członków Zarządu Spółdzielni.

 Na zakończenie sprawozdania Rada pragnie poinformować, że w celu merytorycznej realizacji 
praw i obowiązków cały jej skład osobowy został na początku kadencji przeszkolony przez podmioty 
zewnętrzne z zakresu przepisów ochrony danych osobowych oraz działań Rady Nadzorczej.
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SPRAWOZDANIE  Z  BADANIA  ROCZNEGO 
SPRAWOZDANIA  FINANSOWEGO 

– OPINIA –

„Opinia

 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za okres od 
01.01.2021 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 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 
  sumę 42 312 419,86 zł

 3) Rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zysk  
  netto w wysokości 602 061,39 zł

 4) Zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym za okres od 01.01.2021 r do 
  31.12.2021 r wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 1 051 874,75 zł

 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r. 
  wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 574 630,35 zł

 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia ( „sprawozdanie finansowe”). 

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

 – przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 
  31 grudnia 2021 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. 
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PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY 

ODBYWANEGO  W  DNIACH  OD   30.05.2022 R.  DO  3.06.2022 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 2021 r. oraz zamierzeń na rok 2022 
  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 2021 r. obejmujące ocenę 
  sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółdzielni w 2021 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r., 

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r.,

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 r., 

e) zatwierdzenia kierunków działalności  Spółdzielni na rok 2022 i lata dalsze,

f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,

g) podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2021 r.,

9. Dyskusja nad ważnymi sprawami w Spółdzielni.

10. Przyjęcie wniosków z dyskusji.

11. Zamknięcie obrad.
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HARMONOGRAM OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZACISZE” W OLEŚNICY

l Część I  

Data:  30.05.2022 ;  

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

l Część II

Data:  31.05.2022   

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.

l Część  III  

 Data:  1.06.2022 ;  

 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. 

l Część IV  

 Data:  2.06.2022 ;

 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.

l Część  V  

 Data :  3.06.2022    

 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. 

BIULETYN  INFORMACYJNY  SM „ZACISZE”  W  OLEŚNICY  MAJ 2022

12.


