
Sprawozdanie Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej Przedsiębiorstw Gospodarki Komunatnej w Lublinie

z dńałalności w 2021 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pruedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w Lublinie z siedzibą w

Lublinie, ul. Kosmowskiej IB wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
000004047l w Sądzie Rejonowyrrr Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibąw Świdniku, VI Wydział

Gospodarczy KRS, Spółdzielnia zostńa zarejestrowana i rozpoczęła dzińalność 25 kwiefiria 1984

roku.

Decyzje nxliązane z gospodarką Spółdzielni podejmują jej organy, według prawnie określonych

kompetencji. Walne Zgromadzenie jest najwyżsrym organem, którego kompetencje określa § 20

Statutu SM PGK. Nalezy tu podkreślió, że 202l rakjest kolejnym w którym nie odbyło się Walne

Zgtomadzenie, z powodu stanu epidemii ogłoszonego na terenie całego kraju (Rozporządzenie

Ministra Zdrowia z ónia 2a marca 2020 t. w sprawie ogłoszenia na obszatze Rzeczypospolitej

Polskiej stanu epidemii). Nadzór i konfiolę nad działąlnością Społdzielni sprawuje Rada Nadzorcza

poptzez wypehianię zadń określonych w § 32 Statutu.SM PGK Do 28 kwietnia 202I t Rada

Nadzorcza obradowała w 6 osobowym składzie, od 28 kwiefiria do 25 maja 202l r. skład Rady

anniejszył się do 5 członków a z dniem 25.05.2a2l nzękł się mandatu cńotlka Rady Nadzorczej

SM PGK - Mieczysław Hołowacz. Nie uzupehiono składu RN i obradowała ona do końca 2a21

roku w składzie 4 osobowym.

BieĄcą działatnością Spółdzielni kieruje Zanąń,, który do 28 kwiehia 202lroku pracował w

składzie:

Prezes Zarządu - Zbigńew NowĄ
Członek Zaruądu - Adolf Kokoszą,

Członek Znząda- Edward Sobala.

Zauąd wypełniał swoje zadaniapoptzez dzińańawynikające z aktualnych przepisów prawa,

zasad ekonomii, aktów wewnątrz społdzielczych oraz zakręsu obowiązków. Wszystkie decyzje

Zaruądu podejmowane byĘ kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Z dniem

30.03.2021 Z. Nowak złoĘł rezygnację z funkcji Pręzesa Zarządu SM PGK, a z dnięm 1.04.202l

r. pozostali członkowie Zaruądu, Adolf Kokosza oraz Edward Sobala, W okresie styczeń-kwiecień

2a21 roLg Zarząd odbył 4 protokołowane posiedzenia w peŁrym składzie. Rada Nadzorcza SM

PGK przyjęła rerygnację wszystkich członków Zatądu i oddelegowała (czasowo, do zwołania

Walnego Zgromadzenia) do pracy w Zarządzie SM PGK w Lublinie Andrzeja Ocytko oraz

przegłosowała powołanię Arfura Sieradza na Prezesa Zarządu SM PGK, Powyzsze decyzje Rada



Nadzorcza podj ęła następującynri uchwałami:

Uchwała nr 3Da2l w sprawie nńanw składzie Zaruądu Spółdzielni w której postanawia

odwołaó zę składu Załządu Spółdzielni, Prezesa Zarządu - ZbigniewaNowaka,

Uchwała nr 4l202l w sprawie zrrtianw składzie Zarządu Spółdzielni w któĘ postanawia

odwołać ze sHadu Zaruądu Spółdzielni, nieetatowego członka Zarządu - Adolfa

Kokoszę,

Uchwała nr 5l2a2l w sprawie ztńan w składzie Zarządu Spółdzielni w której postanawia

odwołać ze składu Zarząda Spółdzielnio nieetatowego członka Zarządu - Edwarda

Sobalę,

Uchwała lr 6l2021w sprawie zrnian w składzie Zaruądv Spółdzielni w której postanawia

powołać do składu Zarądu Spółdzielni, Prezesa Zarządu*Artura Sieradza,

Uchwała nr 7l202t w sprawie nńan w składzie Zarząd1,1 Spółdzielni w której RN

oddelegowńa cńonka Rady Nadzorczej -Andrzeja Ocytko do pełnienia funkcji członka

zarządu Społdzielni do czasu zvłłłania Walnego Zgromadzenia Mieszkńców.

Uchwała nr 8l2a2l w sprawie cza§owego vłyznaczeńa cńonka Rady Nadzorczej do

Zarządu Spółdzielni w której RN wynacryła człanka Rady Nadzorczej -Andrzeja

Ocytko do pehienia funkcji członka zarądl Spółdzielni do czasu §tymaczenia terminu

nłvołania Walnego Zgromadzeńa Mieszkańców a w okresie jego (czasowego)

oddelegowanią obowiązl<t Ptzewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Przewodnicząca

Komisji Rewizyjnej, M. Skorek.

Zaruąd w powyzszyrrr składzie wlpełniał swoje zadania poptzęz działańa wynikające z

aktualnych przepisów prawa, zasad ekonomii, aktów wewnątrzspółdzielcrych oraz zakresu

obowiązków. Wszystkie decyzje Zarządupodejmowane byĘ kolegialnie na odbywanych okresowo

(cyklicarie, co mie§iąc) posiedzeniach. W okresie maj-grudziei 202I roku Zarząd odbył 8

protokołowanych posiedzeń.

Pozostałe sprawy, które nie wlłnagĄ podjęcia kolegialnej decyzji zńatwianębyły w ramach

posiadanych kompetencji, funkcji i zakresu czynności ptzęz poszczególne komórki organŁacyjne

spółdzielni.

Prowadząc gospodarkę zasobami mieszkaniowynri oraz zarządzając majątkiem własnym i
majątkiem wspólnym, Zarząd realizował zadania określone w uchwalonym. przez Radę Nadzarczą

planie gospodarcąrm na2a2l rok. (Uchwała RN nr 10 z dnia27,a5.2021 roku zatvłiadzająca,,Plan

rzeczowo-finansowy'' na 202 1 rok).

Priorytetami w pracy Zarządu, od maja 2021 roku były:

realizacja prac remontowo-konserwacf nych, zgodnie z prryjęĘmplanem,



właściwa obsługa tęcbaiczna i administracyjna zasobów,

kontrola sytuacji finansowej Społdzielni,poprzez kwartalną kontrolę wykonania planu

rueczowo-finan§owego na 202I rok,

dbałość o utrzymanie stabilności ekonomiczno-finansowej oraz dobrych wskaźników

ekonomiczrych,

Ężenie do poprawy jakości obsługi mieszkńców,

monitorowanie i intensyfikowanie dzińńwindykacyjnychzt/tufu apłatza lokale

mieszkalne i użytkowe.

dzińańaw celu mtnimalizowania kosztów działalności sM pck.

zablokowanie budowy wiezowca tużprzy granicy z dńałkąna l<tórej znajdują się

budynki Marian§ka 1,3,5,

usunięcie wraków pojazdów sprzed budynku Marianska 13.

I. Majątek §półdzielni Mieszkaniowej PGK w Lublinie

Majątek Spółdzielni stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne, lokale użytkowe, garńe

wbudowane, garńe wolnostojące, wiaty garażowe oraz infrastruktura towarzysząca tynr obiektom.

W skład nięruchomości wchodzą place zaba,w, budowle, ciągi pieszo jezdne .Stan majątku netto na

dńęń3I.12.20Z2 r. wynosił 17827275 zł, w tym:

GrunĘ własne 4726265 zł,

Grunty wieczyste użytkowanie 3a345 ń,

Budynki mieszkalnę 13g62414 ń,

Pozostałe środki trwałe 8 251 zł.

II. Gospodłrka za§obami mieszkaniowymi

Załządzanie i administrowanie zasobwń nadal prowadzone jest w oparciu o 3 nieruchomości

wielobudynkowe obejmuj ące :

17 budynkóu

545 lokali mieszkalnych o powierzchń użytkowej 30.085,64 m2,

10 lokali użytkowych o powierzchni uzl.tkowej 1.010,32 m2,

80 guaĘ o powietzchni rĄńkowej I.271,30t2.

Ogołem powierzchnia uĄńkowa wszystkich lokali mieszkalnych, użytkowych i garńy na

koniec 202I r. wynosi 32.367,26 m2.



Fundusz remontorvy

Jedynyrrr źródłęm finansowania remontów w 2aż1 r. były środki własne Spółdzielni, czyli

odpis na fundusz remontowy.

Fundusz remontowy na rok 2a21 zaffilierdzony zostń przęa, Radę Nadzotczą uchwałą nt ll z

dnia 27 .05 .202l r. w wysokości 1 4 1 5500 ń, z padziałem na nięruchomości:

Marińska 1-3-5

Marińska 6-29

Górka czechowska

W 202I roku fundusz remontowy został przęru:mlczo§y na następujące cele izadania:

' na nieruchomości §órka Czechowska"

464a}a zł

375500 ń

576000 ń

6rca0 ń

10000 ź
15000 zł

10000 zł

368000 zł

6000 zł

7a000 ń
10000 zł

10000 zł

rcs0a0 ń

165000 zł

2o0oo ń

10000 zł

5500 ź
10000 zł

Docieplenie 1A ściany bez balkonów, wyrriana okien na kl.

Ęaska,rynny, nrry spustowe 1Aod str. ocieplenia

Mur ooorowv 1 A I-II kl

schodowvch.480000 zł

Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej

-Wykonanie 
uzasadnionych prac interwencyjnych.

. na nieruchomości Marińska 1-3-5:

Renowacja ścian zewn. bęz balkonów, okrycie styrop. klinkierowych filarów

Mur oporowy rnalmolit Ml I-II kl.

Docieplenie, marmolit, wymiana stolarki okiennej (piwnice) okrycie styropianem

klinkierowych fi larów wiatrołapów

Dofinansowanie do wym. stol. okiennej

Wykonanie uzasadnionych prac interwencyjnych.

. na nieruchomości Marińska 6-29:

Remont ż0 sń. balkonów M 21

Remont 20 szt. balkonów M 17

Odgrzybianie M-17-M 21

Dofinansowanie do wlnr. stol. okiennej

Malowanie M15 II kl.

Wykonanie uzasadnionych prac interwencyjnych.

Do grudnia 2021rohlzrealizowano powyżsry plan remontów w następującym zakresie:



na nieruchomości Górka Czechowska wydatkowano do m-ca pńdzienka 567066,33

ńoĘch. Dofinansowanie stolarki okiennej zamknęło się kwoĘ 4200,70 zł,

wynagrodzenie inspektora nadzoru ?941,9a zł. W ramach uzasarlnionych prac

interwencyjnych, wykonano prowizoryczne remonĘ balkonów w budynku I.

Kosmowska 1A na łącz.lą kwotę 3256,8o zł. Remonty tego Ępu były niezbędne z

powodu odkrytych zbĄeń płyt balkonowych, które nalezŃo zabezpieczyć. Na koniec

2021 roku pozostała na tej nieruchomości (do wykorzystania z funduszu remontowego),

kwota 324461,3I złotych.

na nieruchomości Marianska 1-5 planowano wykorzystać kwotę 464000, 0a zł, natomiast

podpisano umowę wTaz z aneksem na kwotę 455394,94 ń. aprócz tej kwoł
wykorzystano 4850 zł naprojekt odnowienia elewacji budynku M 1-3-5 oraz 8059,95 zł

na dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej oraz 788,80. zł wynagrodzenie

inspektora nadzoru. Prace remontowe na tej nieruchomości będą nadal prowadzone w

2022roku.

Na nieruchomości ptTy ul. Mariańskiej 6-29 wykorzystano 451054,47 ń. Do

wykorzystania w roku następnyrn, pozostała na funduszu remontowym kwota Il9955 zł.

Nie odgrzybiono ęlewacji ale w ramach uzasadnionych prac interwencyjnych poĘrto

papą daszki nad balkonami w budynkach Marianska I7 i2I. Wykonano także ocieplenie

stropodachu budynku Mariańska 25 (Umowanr 2l09l2a21) zakwotę 622a,8a ń.

We wszystkich nieruchomościach został wykonany plan remontów. W prąrpadku Górki

Czechowskiej i nieruchomości przy ul. Marianskiej 6-29 plan (po akceptacji Rady Nadzorczej)

ńeznaczrlje przekroczono. Nalezy dodać, żę kosź wykonanych prace remontowych zrnieścił się w

funduszu remontowym pozostającym do dyspozycji na tych nieruchomościach.

Zamierzenia remontowe w 2a22 roku:

W 2022 roku, główne dzińańa w zakresię remontów budynków SM PGK będą się

koncentrowĄ na:

remoncie balkonów budynku przy u1,. Mariańska 19,

dociepleniu i remoncię balkonów elewacji południowej i I i II klatki budynku I.

Kosmowskiej 1A,

konĘnuacji dofinansowania do wyniany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych,

Bezpieczeństwo budynków. esteĘka otoczenia i ochrona środowiska

Stan epidemii panujący w 2021 r. wpłynął na metody pracy spółdzielni. Zarząd starał się



ograriczyć bezpośrednie kontakty mieszkńców z pracownikami do niezbędnego minimum w celu

zmniejszenia ryzyka przenoszenia się wirusa COV 19. Pracownikom zapewniono środki ochrony

osobistej, przestzegano procedur postępowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Stosowano

rcnrłiązanta poprawiające bezpieczeństwo pracowników a co zatym, idzie mieszkańców.

W ramach poprawy beryieczehstwa zamięszkiwania w lokalach mieszkalnych prowadzone

byĘ przeglądy technicane obiektów wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, w szczególności

przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych oraz wentylacji grawitacyjnej.

Ponadto pruegląd techniczny elewacji budynków prowadzony przęzDziń Techniczny wykazŃ

szereg uchybień z l<tórych najwaariejsze to odsłonięte zbrojenia pĄlt balonowych ostatnich

kondygnacji budynku I. Kosmowskiej 1A. Do zabezpieczenia tych płlń uĄlto technologii opartych

na żryvłtcy polimerowej. Warstwa tej Ąnricy ułozona na podłodze balkonu tworry uolację

zabezpieczająca przed wnikaniem wody w konstnrkcję płyfy balkonowej. Na odĘrte zbrojenie

nakładano preparat zabezpieczający przed korozją po cąrn poĘrwano je warstwą sczepną a

następnie zaprawą cementową zbrojoną siatką zwłóI<na szklanego. Ta metoda zaberyieczenia pĄrt

balkonowych pozwoliła poprawić bezpieczeństwo mieszkańców do cza§u przeprowadzetia

gruntownego remontu balkonów. Nalezy nadmienić, że prace nłiązane z zabezpieczeniem płyt

balkonowych wykonywali pracownicy SM PGK, co zredukowało koszty Ęch robót.

Prowadzono bieĄcą konserwację zieleni oraz renov/ację i okresowe koszęnie trawników

Racjonalne gospodarowanię terenami zielonyni zarządz.anyml, ptzęz społdziehrię ma przede

wszystkim zazadarię poprawić estetykę osiedli i zapewnić beąieczństwo mieszkńcom, Co roku

dokonywane §ą przeglądy stanu zdrowofirego drzew i krzewów oraz dokonywana jest wstępna

kwalifikacja drzew ptzemaczonych do usunięcia, a następnie sporządzany jest sto§owny wniosek

do Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublina o zezwolenie na ich usunięcie. Należy dadać żę

gwałtowne burze które przesĄ 15 sierpnia 2021 roku nad Lublinem dokonĄ stosunkowo

niewielkich zniszczęiw drzewostanie SM PGK, przewazrie ucierpiĄ wierzby.

lII. Zagadnienia fin ansowo-ekonomi czne §p ółdzielni Mieszkaniowej PGK

Sprawozdania finansowe sporządzane są na podstawie załącmka nr 1 do ustawy o
'rachunkowości (Dz.U z 202l f. poz. 2I7 z pózriejszymi zmianami) oraz poliĘki rachunkowości

obowiązującej w Społdzięlni Mieszkaniowej Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w Lublinie.

Przychody OGOŁEM netto zę sprzedaĘ wyriosły 3 732132,97 złzczego:

opłaty za eksploatację i utrzymanie nieruchomości

z dztałalności własnej

z dziŃalności operacyj nej

3643705,45 ń
89 a27,52ń

9 I7I,50 ń



Koszfy rodzajowe OGOŁEM wyniosĘ 3739685,40 z częgo

z eksploatacji i utrzymania nieruchomości

z dzińalaości własnej

90 315,77 ń
z ózińalności operacyj nej

Wynik na działalności wyniósł -

Wynik na pozostałej dzińalności własnej wyniósł

Wynik na dzińalności operacyjnej

Ogółem wynik brutto Spółdzielni wyniósł

3 649 369,63 zł

3 244,02 ń
6 264,18 zł

l288,25 ń
3 2M,02 ń
I955,77 zł

20a82,98 ń
2385t,78 ń

6984,91ń

4375,40 ń
1159,25 zł

Po odliczeniu podatku dochodowego wynik netto w wysokości 1770,11 i podlega

podziałowi ptzęzWalne Zgromadzenie Członków, na podstawię art.76 ustawy prawo spółdzielcze.

Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości na dzińalności GZM za rok 2021 wyniosła -
31 477,96 ź. Nadwyzka kosztów nad przychodami zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o spółdzielniach

mieszkaniowych, podlega rozliczeniu w roku następnym. W roku 2021zostałtozliczony wpik na

nięruchomościach za rok poprzedni w wysokości 1t394,96 zł.

W}nik narastająco na nięruchomościach wynosił -
Dochód z poĄrtków na nieruchomościach wyniósł netto

W}nik ogółem na nieruchomościach wyniósł 3 768,80 zł. z czego:

Górka Czechowska lokale mieszkalnę, garaże

Bazylianówk a 1,3,5 lokale mieszkalne, gatńe

Bazylianówka 6-291okale mieszkalne , garńe

PoĄrtki na nieruchomościach stanowią: dochody z rekJamy, opłata z $ułu najmu części

nięruchomości pod automat paczkowy oraz dochody z najmu dodatkowych piwnic na cęle

gospodarstwa domowego.

Przychody z pozostałej działalności stanowią:

odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,

odsętki od zaległości z §rhrłu opłat eksploatacyjnych

Bilans za202I r. sporządzonyzostałwwariancieporównawcTym. Sumabilansowaakfywówi

pasywów wyniosła 20 060 253,59 zł. Wielkości przeniesione do bilansu są zgodne z więlkościami

wykazanymi w rachunku zysków i strat. W roku 202I z uwagi na stan epidemii nie dokonywano

podziafu zy§ku przez Walne Zgromadzenię Członków wykazanego w bilansie w wysokości :

zaż01,9 r. 30 L61,75 zł,



za2020 r. 9 187,70 zł.

Propozycja Rady Nadzorczej oraz Zarządu co do podziafu zysku za 2020 r. wskazywńa na

ptzęznaczęnie środków pochodzącychz nadwyź:ki bilansowej na fundusz zasobowy.

W}nik zarok2021 podlegający podziałowi wyniósł l770"17 ń.

Rada Nadzorcza oraz Zaruąd, proponuje przeznaczenie środków pochodzących z
nadwyżki bilansowej na fundusz zasobowy.

Wskaźniki ekonomiezne SM PGK w Lublinie za2a2l rok

Wskaźnik bieżąc ej pĘnno śc i

Wskaźnik szybkiej pŁynności

Wskaznik zdolności płatniczej

Wskaźrik złotej reguły
bilansowej

Wskaznik zaległości
czynszowych
Pokrycie majątku ffwałego
kapitałem własnyrrr 7o

suma bilansowa

Aktywa obrotowe i
zobowiązania kr,

lnwestycje
krótkoterminowe /

zobowiązania bieżące
Środki pieniężne /
zobowiązania

Kapitał własny /
aktywa tnłałe

stosunek należności
do ęólnego wymiaru
opłat

Kapitał udasny l
aktywa frwałe

1,29

1,29

1,14

1,01

5,24

102

1,20

1,28

1,14

1,02

4,80

1a2

1,20

I,20

1,11

I,02

4,53

I02

1,2I

2,39

1,05

1,02

7,00

I02

21 195 835,06 2a 06a 2$,59

V/skamik bieżącej płynności ksztahuje się na zbliżonym pożomie od kilku lat co świadczy

o zachowaniu zdolności jednorazowej spłaĘ zobowięń.

Wskaźnik szybkiej płynności powinien ksztahować się na poziomie nie nizszyrn od t,2 a

wskaźnik za rok 2021 świadczy o możliwości szybkiej spłaty wszystkich zobawią;ń

krótkoterminowych.

Jeżeli wskaźnik zdolności płatniczej jest wyzszy jest od jedności, oznacza to zadowalającą

sytuację pŁaffiiczą. Środki płatnicze będące w posiadaniu Spółdzielni pomła|ają w 102 oń na

p okryci e zob ow iryń krótkoterminowych.

Wskaźnik zaległości czyn§zołyych na dzień 31.1ż.2B2l r. wzrósł w stosunku do roku

poprzednie5o ze względu na rozliczenie centralnego ogrzewania oraz roz§czenia gazui wody,

dla których termin przypada w roku następnym. Jednak po uregulowaniu należności we

w§kazenym terminie uległ zmniejszeniu i w pierw§zym kwartale 2022 r. utrzymuje się na

poziomie roku poprzedniego.

Zaprezentowane powyzej wskaźniki, świadczą, o dobrym stanie gospodarki finansowej

Spółdzielni na koniec 2a2I r. Nie zachodzą obawy co do utrzyrrania zdo]ności do terminov/ego



regulowania zobowiązń bieżących i nie występują zagrożenia dzińania SM PGK w latach

następnych.

Windykacja należności

Zaległości bieżące lokali mieszkalnych i uĄrtkolvych na koniec grudnia 2a2l roku, w

odniesieniu do lat ubiegĘch wynosiĘ ogółem 207745,16zł,, i w stosunku do roku 2020 wzrosło o

53046,10 ń.W ujęciu analitycznpn zadłużeńate kształtują się odpowierlnio d[ą,

Zaległości lokali mieszkalnych:

1 .zaległościbieżące

Z -zaległości obj ęte postępowaniem sądowym

3. koszty zasądzone (sądowe i komornicze, odsetki)

Ogółem zaległości na lokalach mieszkalnych

Lokali uĄtkowych:

1. zaległościbieżące

2. za7egłości objęte postępowaniem sądowym

3. koszĘ zasądzone{sądowe, komornicze, odsetki)

Ogółem zaległości na lokalach uĄćkowych

zal 357,35 ń
53 519,78 zł

16 292,40 ń
271169,53 zł

6 387,8I zł
0,00 zł

0,a0 zł

6 387,8| zl

Wzrost zadlużenia cąln§zowego na dzień 31.12.2a2l r, w stosunku do roku poprzedniego

spowodowany był rozliczeniem centralnego ogrzewania, gazu i wody, dla których termin

platności prąrpadają w roku następnym. Na koniec roku tj. za ostatni lcwartał 2021, n wzrosła

wysokoŚĆ zobowiązań z Ęrtułu opłat eksploatacyjnych. W ostatnim lrwańale nastąpił wzrost

cen za centralne ogrzewanieo zimną wodę, podgrzanie wody, gaz i energię elektryczną. Miało

to przełożenie na wysokość rozliczenia i wysokość zobowiązań na 31.12.202l r. Sytuacja ta

łvystąpiła chwilowo: czyH do momentu uregulowania należnościprzez mieszkańców na dzień

terminu spłaĘ, który przypada w luĘm następnego roku. Po uregulowaniu należności we

wskazanym terminie, zadlużenia uległy zmniejszeniu i po pierwszym kwartale 20ż2 r.

wynosĘ 118489,67 zł (łącznie zaległości lokali mieszkalnych i uĄltkowych)

W roku 202| nie było prawomocnych nakazów zapłaĘ. Proces windykacji naleaności

prowadzony jest w Ębach: postępowania wewnąttzspółdzielczego (przedsądowego), sądowego,

komonriczego wg ponższego schematu

wysyłanie do osób za|egających za duła okesy pŁahicze po zakailczeniu ka:źdego kwartafu

informacji o stanie salda wraz z dotęczentem pisemnych upomnień i wjznaczeniem

dodatkowego terminu spłaty zadłlńenia,

umieszczęnie na klatkach schodowych informacji o zadhtzęniu 1okatorów mieszkających w



danej klatce,

przeprowadzarię bezpośrednich rozmów z dŁużnlkami celem nakłonienia ich do

uregulowanta zabowiązń a także proponowanie rońożenia spłat zadłużenia na raĘ,

we wspóĘrucy z Radcą Prawnym przygotowlrwanię materiałów niezbędnych do wniesienia

pozwrr do Sądu przeciwko zadhJżonemu oraz osobom wspólnie zamieszkującyrn w danym

lokalu. ZŁożenie pozwu poptzedzawysłaniem ostateczrego wezwaniaprzedsądowego.

wystąpienie do komomika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Wymienione wyżej czynności w postaci systematycznego uttzymania zadłażefi na podobnym

poziomie. Jezeli członek spółdzielni znalazł się w trudnej sytuacji materialnej i zwróci się do

Zarządu SM PGK ze swoimi problemami, moze |tczyć naztciz:urmienie i pomoc. Przeprowadzane są

wtedy ronnowy z dłużnikami, proponowana jest spłata zadłażęnia w ratach. Lokatorzy, mający

niskie dochody kierowani są do odpowiednich komórek Urzędu Miejskiego, w celu uzyskania

dodatku mieszkaniowego. W roku 2021 na rachunęk Spółdzielni wpłynęła z Utzędu Miejskiego

łączr:a kwota dofinansowana do kosztów utrrymania lokali mieszkalnych, w wysokości 634,60 zł.,

zldórej skorzystaĘ dwie rodziny uprawnione do takiej pomocy.

V. Działalność w zakresie §praw członkowsko-mieszkaniowych

Na dzień 31.12.2021 r. Spółdzielnia liczyŁa 738 cńanków. W 2021 roku przyjęto do

Spółdzielni 20 czŁo*óą natomiast 18 skreślono z rejestru członków.

Wedfug posiadanej ewidencji zgodnie ze ńożonymi oświadczeniami dotyczącymi ilości osób

zamieszkaĘch w roku ubiegłym zasoby Spółdzielni opuściło 45 osób,

W roku 202I Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PGK w Lublinie kontynuowń zaurierunie

umów o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych, uzytkowychi gxaĘ flarzecz

osób uprawnionych. W 202l r. Zarządroryatzył 9 wniosków o przeniesienię własności lokali, Z 9

członkami została zawarta w formie a]<trr notarialnego umowa o ustanowienię i przeniesienie

odrębnej własności lokalu.

Na dzień 3I.12.2021r. ilość lokali z prav/om odrębnej własności wynosiła 272. Natomiast iiość

lokali ze spółdzielcąrm własnościo]i/yrn pra$/em do lokalu w5mosiła 256, a ze spółdzielcrym

lokatorskim prarĄ/ęm do lokaiu - I7. Tak więc w zasobach spółdzielni pozostaje 273 lokali

mieszkalnych o własnościowym i lokatorskim prawie do lokalu, co stanowi 50,09 Yo ogófu lokali.

VI. Kontrole

W 2021 roku Spółdzielnia konfrolowana była przez ins§rtucję zewnętrzną. Przeprowadzono

lustrację pehą działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w



Lublinie, za okres od 01.01.2018 r. do 3I.12.2020 r.. Celem lustracji było ustalenie legalności i

rzetełności gospodarowania, prawidłowości prowadzonej ewidencji księgowej pod kątem

dokonywanych rozliczęil i zgodności z przepisami ustawowymi, a wynikającego z ewidencji

księgowej prawidłowego zaprezentowania wyników w rocznym sprawozdaniu finansowyrrr.

Protokół z lustracji zawiera 62 strony oraz 24 zŃączrlki stanowiące integralną część protokofu.

AnaIiza wykazńa, ze w całym okresie objęĘm lusfracją sytuacja Spółdzielni była stabilna. Nie

zachodzła takżę obawa utraty płynności finansowej i kontynuacji działalności. Spółdzielnia

wdrożyła sknowisko Komitetu Standardów Rachunkowości opublikowane jak Komunikat nr 3

Minisha Finansów w Dz. U. Min. Fin. z 2015 r. poz. 81, które dotyczy wykarywania ptzez

spółdzielnie mieszkaniowe, w sprawoudaniu finansowym funduszy własnych oraz ustalania wyniku

finansowego (uchwała nr 7l20l5 Komitetu Standardów Rachunkowości z 20.X.20l5 r.) w zakresie

prawidłowej ewidencji analiĘcznej środków trwa§ch nieruchomości i finansowania Ęch środków

funduszami własnymi Spółdzielni, a ujawnione różnice wprowadzono rv ewidencji roku 202L W

uwagachpolustracyjnychznalaz}ysięm.in.następującezalecenia:

łv związku z uchwalęniem Statutu Społdzielni w 2018 roku naleĄ uaktualnić regulaminy w

zakresie podstawy prawnej ich tworzenia,

należy uaktualnić Zasady polityki Rachunkowości i dostosować do aktualnie

obowiązuj ących przepisów,

wystąpić do Walnego Zgromadzenia Cźonków Społdzielni o podjęcie uchwĄ w sprawie

mozliwośct rozliczeh Społdzielni jako mńa jednostka, co wynika z Ustawy o

rachunkowości.

Stosownie do postanowień art.93 §2 Ustawy Prawo Społdzielcze Zatząd Spółdzielni

zobolmązany jest na żądanie członka udostępnić protokoł lustracji do wglądu w biurze Spółdzielni,

natomiast wnioski polustacyjne przedstawić na najblźsąmr V/alnym Zgromadzenlt Członków

Spółdzielni (aft.93 par. 4 Prawa Spółdzielczego).

W związku z pandemią COVID-19,w 2a2l r. tak jak w roku poprzednim nię roku odbyło się

Walne Zgromadzenię Członków Spółdzielni Mieszkaniowej PGK w Lublinie. Zarząd Spółdzielni

Mieszkaniowej Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w Lublinie zgodnie z obowiąrującymi

przepisami prawa przedstawił sprawozdanie finansowe zaAa2l rok, które obejmuje:

wprowadzenie do spraw ozdania finansowego,

bilans,

rachunek zysków i strat,

informację dodatkową.

Zaruąd Spółdzielni Mieszkaniowej Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w Lublinie prosi o

zatiterdzeniesprawozdarnafi nansowegoorazsprawozdaniazą
spótoztetru tA MlEszKANlowA

PRZEDslĘBlORsTW GOSPODARKl l(0MUNALNEJ
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