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Szanowni Mieszkańcy 

 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie Biuletynu informacyjnego Spółdzielni Miesz-

kaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie. Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami o sytu-

acji finansowo-gospodarczej Spółdzielni jak również o naszej bieżącej działalności. 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁANOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W.Z. 

NAŁKOWSKICH W LUBLINIE W LATACH 2019-2021

SPRAWOZDANIE 

z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie w 2019 roku. 

W 2019 r. Rada Nadzorcza działała w następującym 

składzie: 

   Imię i nazwisko Sprawowana funkcja 

1. Paweł Sugier 

Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

Członek Komisji Inwesty-

cyjnej 

2. Czesław Mędy-

kowski 

Zastępca Przewodniczą-

cego Rady Nadzorczej 

Członek Komisji Miesz-

kaniowej 

3. Anna Trumińska 

Sekretarz Rady Nadzor-

czej 

Członek Komisji Rewizyj-

nej 

4. Jacek Dajczak 
Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

5. Tomasz Sadurski 
Członek Komisji Rewizyj-

nej 

6. Leszek Kryk 
Członek Komisji Rewizyj-

nej 

7. Krzysztof Szczu-

rowski 

Przewodniczący Komisji 

Inwestycyjnej 

8. Stanisława Haj-

dukiewicz 

Członek Komisji Inwesty-

cyjnej 

9. Dariusz Zdano-

wicz 

Członek Komisji Inwesty-

cyjnej 

10. Elżbieta Figiel-

ska 

Przewodniczący Komisji 

Mieszkaniowej 

11. Jerzy Szczuka 
Członek Komisji Miesz-

kaniowej 

 

Swoje funkcje nadzorczo - kontrolne Rada 

Nadzorcza realizowała zarówno w toku plenar-

nych posiedzeń, na spotkaniach komisji stałych, 

w trakcie posiedzeń Prezydium Rady, w kontak-

tach członków Rady z Zarządem Spółdzielni, 

a także na dyżurach z mieszkańcami. 

W 2019 roku Rada Nadzorcza odbyła łącz-

nie 12 posiedzeń plenarnych, na których, zgod-

nie z posiadanymi kompetencjami, podjęła 

33 uchwały. Część z nich dotyczyła zagadnień 

obejmujących realizację zadań gospodarczych 

i organizacyjnych Spółdzielni, w tym zatwier-

dzenie:  

1. Planu Remontów na rok 2019 

(2/01/2019); 

2. korekty Planu Remontów na rok 2019 

(3/02/2019; 14/05/2019); 

3. Planu rzeczowo-Finansowego na rok 

2020 (30/12/2019); 

4. Planu Remontów na 2020 rok 

(31/12/2019); 

Biuletyn 
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5. Planu Inwestycji na lata 2020 – 2021 

(32/11/2019). 

We wszystkich posiedzeniach Rady uczestni-

czyli Członkowie Zarządu Spółdzielni 

oraz radca prawny. 

Komisje stałe Rady Nadzorczej (Rewi-

zyjna, Inwestycyjna i Mieszkaniowa) odbyły do-

datkowo szereg spotkań, których celem była 

analiza i wydanie opinii dla Rady Nadzorczej w 

zakresie istotnych zagadnień dot. działalności 

i funkcjonowania Spółdzielni. Były to m.in.: 

1. Ocena Planu Remontów na rok 2019; 

2. Ocena korekty Planu Remontów na rok 

2019 

3. ocena Planu Remontów na 2020 r.; 

4. analiza projektu regulaminu użytkowa-

nia parkingów zarządzanych przez Spół-

dzielnię; 

5. analiza zadłużeń czynszowych za 2019 

r., rozpatrzenie wniosków mieszkańców 

w sprawie umorzenia odsetek od zale-

głości czynszowych, przeprowadzenie 

rozmów upominających z zaproszo-

nymi osobami posiadającymi znaczne 

zadłużenie z tytułu opłat czynszowych; 

6. analiza wniosku dotyczącego zmiany fina-

sowania wymiany wodomierzy, ocena spra-

wozdań i analiz, które Zarząd przedkłada 

Radzie Nadzorczej; 

7. ocena metody rozliczenia kosztów cen-

tralnego ogrzewania za rok 2018 r. w lo-

kalach, w których nie działały podziel-

niki kosztów ciepła.  

Komisje sporządziły 13 protokołów zawierają-

cych wnioski oraz zalecenia dla Zarządu Spół-

dzielni. Na terenie Spółdzielni została kilkakrot-

nie przeprowadzona wizja lokalna budynków 

i infrastruktury na terenie Spółdzielni miała na 

celu stwierdzenie stanu technicznego, potrzeb 

remontowych oraz oceny jakości wykonania do-

tychczasowych prac. 

W trakcie roku Rada Nadzorcza dokony-

wała oceny korekty planów, a szczególnie re-

montowego, co wynikało z wniosków mieszkań-

ców i bieżących potrzeb remontowych. 

Realizując swoje uprawnienia z zakresu uchwa-

lania wewnętrznych zasad funkcjonowania 

Spółdzielni oraz koniecznością dostosowania 

ich do obowiązujących przepisów prawa RN 

podjęła uchwały dotyczące:  

1. zatwierdzenia zmian do Regulaminu 

określającego zasady ustalania kosztów 

dostawy energii cieplnej dla budynku na 

cele ogrzewania i podgrzania wody oraz 

rozliczania tych kosztów z użytkowni-

kami (18/08/2019); 

2. zatwierdzenia zmian w regulaminie Za-

rządu (28/11/2019); 

3. zatwierdzenia Regulaminu przyznawa-

nia premii i nagród dla Zarządu 

(29/11/2019); 

4. zatwierdzenia zmian do Regulaminu Sa-

morządów Domowych (33/12/2019). 

W celu ograniczania składników najbar-

dziej kosztotwórczych działalności Spółdzielni 

tj. zużycia energii cieplnej, elektrycznej i wody, 

Rada Nadzorcza prowadziła działania kontrolne 

w obszarze tych kosztów, na podstawie okreso-

wych informacji i sprawozdań przygotowywa-

nych przez Zarząd.  

W 2019 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję 

o wykonaniu kolejnych szlabanów na terenie 

Osiedla, celem poprawy sytuacji niewystarcza-

jącej ilości miejsc parkingowych poprzez unie-

możliwienie wjazdu na parkingi Spółdzielni po-

jazdów nieuprawnionych.   

Problemem Spółdzielni jest wciąż wysoki 

wskaźnik zadłużenia czynszowego, wynoszący 

na koniec roku 13,6%. Temat zadłużeń czynszo-

wych jest rozpatrywany na bieżąco, a raz na 

kwartał szczegółowo analizowany na podstawie 

zestawień Działu Księgowości. 

        

W ocenie Rady Nadzorczej działalność 

Spółdzielni w 2019 roku na płaszczyźnie go-

spodarczo-finansowej przebiegała prawi-

dłowo. Ocenę tę potwierdziły wyniki badania 

sprawozdania finansowego za 2019 rok doko-

nane przez Biegłego Rewidenta. 
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SPRAWOZDANIE 

z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie w 2020 roku. 

W 2020 r. Rada Nadzorcza działała w następującym 

składzie: 

 

   Imię i nazwisko Sprawowana funkcja 

1. Leszek Kryk 

Przewodniczący Rady Nadzor-

czej (od 25.05.2020)  

Członek Komisji Rewizyjnej 

2. Czesław Mędy-

kowski 

Zastępca Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej 

Członek Komisji Mieszkanio-

wej 

3. Anna Trumiń-

ska 

Sekretarz Rady Nadzorczej 

Członek Komisji Rewizyjnej 

4. Jacek Dajczak 
Przewodniczący Komisji Re-

wizyjnej 

5. Tomasz Sadur-

ski 
Członek Komisji Rewizyjnej 

6. Krzysztof 

Szczurowski 

Przewodniczący Komisji Inwe-

stycyjnej 

7. Paweł Sugier 

Członek Komisji Inwestycyjnej 

Przewodniczący Rady Nadzor-

czej (do 27.04.2020) 

8. Stanisława Haj-

dukiewicz 
Członek Komisji Inwestycyjnej 

9. Dariusz Zdano-

wicza 
Członek Komisji Inwestycyjnej 

10. Elżbieta Fi-

gielska 

Przewodniczący Komisji 

Mieszkaniowej 

11. Jerzy Szczuka 
Członek Komisji Mieszkanio-

wej 

 

Swoje funkcje nadzorczo - kontrolne Rada 

Nadzorcza realizowała zarówno w toku plenar-

nych posiedzeń, na spotkaniach komisji stałych, 

w trakcie posiedzeń Prezydium Rady, w kontak-

tach członków Rady z Zarządem Spółdzielni. 

Komisje stałe Rady Nadzorczej (Rewi-

zyjna, Inwestycyjna i Mieszkaniowa) odbyły do-

datkowo szereg spotkań, których celem była 

analiza i wydanie opinii dla Rady Nadzorczej w 

zakresie istotnych zagadnień dot. działalności 

i funkcjonowania Spółdzielni. Były to m.in.: 

1. ocena sprawozdania finansowego za 2019 

rok; 

2. ocena korekty Planu Remontów na rok 

2020; 

3. ocena Planu Rzeczowo-Finansowego na 

2021 r.; 

4. analiza projektu Regulaminu użytkowania 

parkingów, zarządzanych przez Spółdziel-

nię; 

5. analiza zadłużeń czynszowych za 2020 r., 

rozpatrzenie wniosków mieszkańców 

w sprawie umorzenia odsetek od zaległości 

czynszowych, przeprowadzenie rozmów 

upominających z zaproszonymi osobami po-

siadającymi znaczne zadłużenie z tytułu 

opłat czynszowych; 

6. analiza zmiany mocy zamówionej na potrzeby 

c.o. na rok 2021; 

7. analiza regulaminu rozliczania zużycia wody 

wodociągowej w lokalach i budynkach Spół-

dzielni oraz użytkowania indywidualnych wo-

domierzy i ustalania opłat za wodę Spółdzielni.  

Sporządzono 8 protokołów zawierających 

wnioski i zalecenia dla Zarządu Spółdzielni. Po-

nadto członkowie Rady Nadzorczej kilkakrotnie 

brali udział w wizji lokalnej budynków i infra-

struktury na terenie Spółdzielni celem stwier-

dzenia stanu technicznego, potrzeb remonto-

wych oraz oceny jakości wykonania dotychcza-

sowych prac. 

W trakcie roku Rada Nadzorcza dokonywała 

oceny korekty planów, a szczególnie remonto-

wego, co wynikało z wniosków mieszkańców. 

W 2020 roku Rada Nadzorcza odbyła łącznie 

13 posiedzeń plenarnych, na których, zgodnie z 

posiadanymi kompetencjami, podjęła 

31 uchwał. 

Z punktu widzenia działalności Spółdzielni naj-

ważniejsze uchwały dotyczyły:  

Zmiany składnika opłaty miesięcznej za lo-

kale w części „eksploatacja” oraz zatwierdzenia 

nowych stawek (1/01/2020); 

1. Zmiany stawek opłaty eksploatacyjnej 

(2/01/2020); 

2. Korekty Planu Remontów na rok 2020 

(9/02/2020, 12/05/2020, 21/08/2020, 

23/09/2020); 
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3. Zmiany Struktury Organizacyjnej Spół-

dzielni (10/02/2020); 

4. Klucza podziałowego kosztów ogólnych i 

kosztów utrzymania mienia w 2020 r. 

(11/04/2020) 

5. Regulaminu określającego zasady używania 

parkingów zarządzanych przez Spółdzielnię 

(17/07/2020); 

6. Korekty Planu Rzeczowo-Finansowego na 

rok 2020 (22/09/2020); 

7. Regulaminu rozliczania zużycia wody wo-

dociągowej w lokalach i budynkach spół-

dzielni oraz użytkowania indywidualnych 

wodomierzy i ustalania opłat za wodę w 

Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nał-

kowskich (24/10/2020); 

8. Przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego na 

rok 2021 (25/11/2020); 

9. Przyjęcia Planu remontów na rok 2021 

(26/11/2020); 

10. Zatwierdzenia Planu Inwestycji na rok 

2021 (27/11/2020); 

11. Stawek za korzystanie z wyznaczonych 

miejsc parkingowych w zasobach Spół-

dzielni (31/12/2020).  

W związku z trwającą pandemią koronawi-

rusa i zagrożeniami epidemicznymi związanymi 

z chorobą COVID-19 Rada Nadzorcza wspólnie 

z Zarządem podjęła decyzję o ograniczeniu za-

kresu robót remontowych w zasobach Spół-

dzielni przewidzianych w Planie Remontów na 

2020 rok, dostosowując go do istniejących wa-

runków.   

W 2020 roku Rada Nadzorcza prowadziła 

działania kontrolne pod kątem zmniejszenia 

kosztów energii cieplnej i elektrycznej. Efektem 

tych prac było    obniżenie mocy zamówionej na 

potrzeby c.o. na rok 2021 oraz zmiana napięcia 

energii elektrycznej w piwnicach z 220V na 

110V budynków o najwyższym zużyciu prądu. 

Dzięki systematycznej analizie zadłużeń 

czynszowych i wspieraniu działań Zarządu 

udało się nieznacznie obniżyć wskaźnik zadłu-

żenia czynszowego, który na koniec roku wyno-

sił 12,1%. Jest to nadal duży problem w Spół-

dzielni, który wymaga prowadzenia stałych 

działań windykacyjnych.  

W ocenie Rady Nadzorczej działalność 

Spółdzielni w 2020 roku na płaszczyźnie go-

spodarczo-finansowej przebiegała prawi-

dłowo. Ocenę tę potwierdziły wyniki badania 

sprawozdania finansowego za 2020 rok doko-

nane przez Biegłego Rewidenta 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie w 2021 roku.  

 

W 2021 r. Rada Nadzorcza działała w na-

stępującym składzie: 

 

   Imię i nazwisko Sprawowana funkcja 

1. Leszek Kryk 

Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

Członek Komisji Rewizyj-

nej 

2. Czesław Mędykow-

ski 

Zastępca Przewodniczą-

cego Rady Nadzorczej 

Członek Komisji Mieszka-

niowej 

3. Anna Trumińska 

Sekretarz Rady Nadzor-

czej 

Członek Komisji Rewizyj-

nej 

4. Jacek Dajczak 
Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

5. Tomasz Sadurski 
Członek Komisji Rewizyj-

nej 

6. Krzysztof Szczu-

rowski 

Przewodniczący Komisji 

Inwestycyjnej 

7.Paweł Sugier 
Członek Komisji Inwesty-

cyjnej 

8. Dariusz Zdanowi-

cza 

Członek Komisji Inwesty-

cyjnej 

9. Stanisława Hajdu-

kiewicz 

Członek Komisji Inwesty-

cyjnej 

10. Elżbieta Figielska 
Przewodniczący Komisji 

Mieszkaniowej 

11. Jerzy Szczuka 
Członek Komisji Mieszka-

niowej 
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W związku z brakiem możliwości zorga-

nizowania Walnego Zgromadzenia i tym sa-

mym przeprowadzenia nowych wyborów do 

Rady Nadzorczej z powodu obowiązującego na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epide-

mii, kadencja obecnej Rady uległa przedłużeniu 

do dnia zwołania najbliższego Walnego Zgro-

madzenia.  

Swoje funkcje nadzorczo - kontrolne Rada 

Nadzorcza realizowała zarówno w toku plenar-

nych posiedzeń, na spotkaniach komisji stałych, 

w trakcie posiedzeń Prezydium Rady, w kon-

taktach członków Rady z Zarządem Spół-

dzielni, a także na dyżurach z mieszkańcami. 

Komisje stałe Rady Nadzorczej (Rewi-

zyjna, Inwestycyjna i Mieszkaniowa) odbyły 

dodatkowo szereg spotkań, których celem była 

analiza i wydanie opinii dla Rady Nadzorczej w 

zakresie istotnych zagadnień dot. działalności 

i funkcjonowania Spółdzielni. Były to m.in.: 

1. Ocena Planu Remontów na rok 2022 oraz 

opinia w sprawie Regulaminu ochrony prze-

ciwpożarowej dla Spółdzielni Mieszkaniowej 

im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie.; 

2. ocena Planu rzeczowo-finansowego na 

2022r.; 

3. analiza wyniku na eksploatacji Gospodarki 

Zasobami mieszkaniowymi za lata 2018 -

2020;  

4. analiza zadłużeń czynszowych w 2021 r., 

rozpatrzenie wniosków mieszkańców 

w sprawie: 

− umorzenia odsetek od zaległości czyn-

szowych, 

− rozłożenia na raty zadłużenia czynszo-

wego;   

5. zajęcie stanowiska w sprawie mieszkańców 

nieruchomości Nałkowskich 111, dotyczą-

cego zweryfikowania decyzji o korzystaniu z 

miejsc parkingowych zlokalizowanych przy 

Nałkowskich 107A i Nałkowskich 111; 

6. sprawa przejęcia budynku Przychodni przy 

ul. Nałkowskich 114.   

Owocem tych spotkań było 7 protoko-

łów zawierających wnioski oraz zalecenia dla 

Zarządu Spółdzielni. Ponadto przeprowadzono 

kilkakrotnie wizję lokalną budynków i infra-

struktury na terenie Spółdzielni celem zajęcia 

stanowiska w procedowanych sprawach. 

W trakcie roku Rada Nadzorcza dokony-

wała oceny korekty planów, a szczególnie 

remontowego, co wynikało z wniosków miesz-

kańców. 

W 2021 roku Rada Nadzorcza odbyła 

łącznie 12 posiedzeń plenarnych, na których, 

zgodnie z posiadanymi kompetencjami, pod-

jęła 32 uchwały.  Najważniejsze z nich to za-

twierdzenie:  

1. Klucza podziałowego kosztów ogólnych i 

kosztów utrzymania mienia w 2021 r. 

(4/03/2021) 

2. Korekty Planu remontów na rok 2021 

(5/03/2021, 6/04/2021, 12/06/2021, 

13/06/2021); 

3. Zmiany stawek opłaty eksploatacyjnej 

(11/06/2021); 

4. Planu rzeczowo-finansowego na rok 2022 

(22/11/2021); 

5. Planu remontów na rok 2022 (23/11/2021); 

Realizując swoje uprawienia z zakresu 

uchwalania wewnętrznych zasad funkcjonowa-

nia Spółdzielni oraz koniecznością ich aktuali-

zacji do obowiązujących przepisów RN podjęła 

uchwały dotyczące: 

1. Regulaminu Gospodarki Finansowej Spół-

dzielni (25/12/2021); 

2. Regulaminu tworzenia i gospodarowania 

funduszem zasobowym Spółdzielni 

(26/12/2021); 

3. Regulaminu ochrony przeciwpożarowej 

Spółdzielni (29/12/2021); 

W 2021 roku Rada Nadzorcza kontynuo-

wała działania kontrolne w obszarze kosztów 

działalności Spółdzielni. Szczególny nacisk po-

łożono na zużycie wody, gdzie występował pro-

blem dużych różnic pomiędzy sumą wskazań 

wodomierzy indywidualnych, a wodomierzem 

głównym. 

Rada Nadzorcza na kilku posiedzeniach 

zajmowała się tematem niewystarczającej ilości 

miejsc parkingowych. Celem poprawy tego 

stanu rozpoczęto działania zmierzające do ogra-

niczenia parkowania pojazdów nieuprawnio-

nych na terenie osiedla, poprzez wdrażanie in-

strumentów zawartych w regulaminie określają-

cym zasady używania parkingów zarządzanych 

przez Spółdzielnię.    

Tematem kilku posiedzeń Rady była 

sprawa przejęcia budynku Przychodni przy ul. 

Nałkowskich 114, zgłoszona na Walnym Zgro-

madzeniu jako jeden z wniosków do realizacji. 
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Z uwagi na złożoność zagadnienia nie udało się 

jej zakończyć w bieżącym roku. 

Problemem Spółdzielni jest nadal wysoki 

wskaźnik zadłużenia czynszowego, który na ko-

niec roku wyniósł 12%.  

W ocenie Rady Nadzorczej działalność 

Spółdzielni w 2021 roku na płaszczyźnie         

gospodarczo-finansowej przebiegała prawi-

dłowo. Ocenę tę potwierdziły wyniki badania 

sprawozdania finansowego za 2021 rok doko-

nane przez Biegłego Rewidenta.

 

INFORMACJA ZARZADU S.M. NAŁKOWSKICH W LUBLINIE 

 DOTYCZĄCA DZIALALNOŚCI W LATACH 2019-2021 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z.  Nałkow-

skich w Lublinie działa w oparciu o: 

• ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych 

• ustawę prawo spółdzielcze  

• ustawę o podatku dochodowym od osób praw-

nych  

• ustawę o rachunkowości 

• ustawę o podatku od towarów i usług-Vat,   

• Statut i regulaminy wewnętrzne Spółdzielni  

Zarząd Spółdzielni wykonywał obowiązki wyni-

kające z §57 Statutu Spółdzielni poprzez podejmowa-

nie kolegialnych decyzji, jak również czynności wyni-

kających z podziału obowiązków pomiędzy poszcze-

gólnymi członkami Zarządu. W omawianym trzy-

letnim okresie odbyło się 118 protokołowanych posie-

dzeń Zarządu. 

Zarząd uczestniczył we wszystkich posiedzeniach 

Rady Nadzorczej. 

 

Skład Zarządu 

Prezes Zarządu Piotr Gałka   

Zastępca Prezesa ds. 

Techniczno-Eksploatacyj-

nych 

Jerzy Bernat   

Zastępca Prezesa Główny 

Księgowy 

Mariusz Wójcik  

GOSPODARKA ZASOBAMI SPÓŁDZIELCZYMI

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Nałkow-

skich na dzień 31.12.2021 r. zarządzała 51 budynkami 

mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz 2 wspólnotami tj. 

Nałkowskich 132 i Nałkowskich 103.  

W sprawach członkowskich, w latach 2019- 

2021 Zarząd odbył 74 protokołowane posiedzenia, w 

których łącznie skreślono 380 członków, w związku ze 

sprzedażą tytułu prawnego / darowizną / podziałem 

majątku wspólnego / zgonem.  

W 2019 r. przekształcono w odrębną własność 11 lo-

kali w tym: 

• 4 spółdzielcze własnościowe prawa do lokali 

mieszkalnych 

•  4 spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkal-

nych 

•  2 spółdzielcze własnościowe prawa do garaży 

•  1 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użyt-

kowego 

W 2020 r. przekształcono w odrębną własność 5 lokali 

w tym: 

•  3 spółdzielcze własnościowe prawa do lokali miesz-

kalnych 

•  2 spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkal-

nych 
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W 2021 r. przekształcono w odrębną własność 14 lo-

kali w tym: 

• 11 spółdzielczych własnościowych praw do lokali 

mieszkalnych 

• 1 spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkal-

nego 

• 1 spółdzielcze własnościowe prawo do garażu 

• 1 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użyt-

kowego. 

W zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię w la-

tach 2019 – 2021 było 2686 lokali mieszkalnych  

w tym:  

Tytuł własności 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

lokali mieszkalnych z 

prawem odrębnej wła-

sności 

1626 1631 1643 

 spółdzielczych wła-

snościowych praw do 

lokali mieszkalnych  

1027 1024 1013 

spółdzielczych loka-

torskich praw do lo-

kali mieszkalnych 

33 31 30 

 

 

 

270 garaży w tym: 

Tytuł własno-

ści 

2019 r. 2020 r. 2021 r. 

garaży z pra-

wem odrębnej 

własności 

102 102 103 

spółdzielczych 

własnościo-

wych praw do 

garaży  

158 158 157 

umów najmu 10 10 10 

 

26 lokali użytkowych (bez najmu) w tym: 

Tytuł własno-

ści 

2019 r. 2020 r. 2021 r. 

lokali z pra-

wem odrębnej 

własności 

17 17 18 

na zasadzie 

spółdzielczego 

własnościo-

wego prawa do 

lokalu miesz-

kalnego 

9 9 8 

KONTROLE 

 

W latach 2019-2022 w Spółdzielni przeprowadzone były dwie kontrole.  

 

Od 06.02.2020 r. do 10.02.2020 r. Państwowa 

Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w 

Lublinie przeprowadziła kontrolę w celu sprawdze-

nia przestrzegania przez pracodawcę przepisów do-

tyczących wybranych aspektów prawnej ochrony 

pracy. W protokole pokontrolnym nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w dniach 

29.03.2020 r.-19.04.2020 r. przeprowadził kontrolę 

w 4 zakresach: 

 

1. Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na 

ubezpieczanie społeczne oraz innych składek, do 

których pobierania zobowiązana jest spółdzielnia  

2. Prawidłowości i terminowości opracowywania 

wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 

3. Ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń     

społecznych i wypłacenia tych świadczeń oraz do-

konywania rozliczeń z tego tytuł 

4.  Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych 

dla celów ubezpieczeń społecznych.                

W protokole pokontrolnym nie stwierdzono niepra-

widłowości
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 GOSPODARKA REMONTOWA 

 

Działalność inwestycyjno - remontowa pro-

wadzona była w ramach rzeczowo -wartościowego 

planu remontów na 2019, 2020, 2021 r.  

 

zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą   oraz planu 

inwestycji na 2019, 2020, 2021 rok zatwierdzonego 

przez Radę Nadzorczą. 

 

 

  

 

Tabela nr 1. Roboty remontowe wykonane w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych, garażach w latach w   

2019-2021

 

 

 

 Wyszczególnienie Koszty 2019 Koszty 2020 Koszty 2021 

1. Termomodernizacja w tym: 2853,38 112 190,64 15 845,28 

 Remont elewacji  108 955,35  

 Podnośnik, kratki stropodachowe  3 235,29  

2. Remonty balkonów 1 586,08 439 276,77 758 230,00 

3. Remonty instalacyjne(instalacja 

elektryczna w piwnicach i na kl. 

schodowych) 

260 393,54 493 150,88 34 569,74 

4. Remont wind 82 817,00 28 234,73 19 079,43 

5. Remont wejść do budynku 625474,96 236 082,10 29 750,73 

6. Wymiana i montaż wodomierzy 73 651,93 20 920,50 34 328,21 

7. Utwardzanie ciągów pieszych 37 151,92 137 817,81 32 909,26 

8. Malowanie klatek, pralni, suszarni 67 220,54 28 428,80 110 335,40 

9. Przebudowa węzłów C.O. 273 885,14 1 094,01 ------------------ 

10. Remont stolarki okiennej i wy-

miana 

7 190,51 1 755,53 11 730,19 

11. Zwrot części f. rem. wspólnocie 

N103 

76 552,10 2 355,04 ------------------

- 

12. Roboty kominiarskie  2 244,21 1 251,60 

13 Remont dachów, roboty dekarsko-

blacharskie 

187 674,05 10 809,64 253 892,00 

14. Pozostałe remonty w tym: 120 611,85 26 503,60 30 167,56 

 Szlabany 21 880,43 15 858,94 - 

Remont tarasu 58 188,85 - - 

Naprawy bieżące 40 542,57 - - 

15. Remont garaży 116 397,68 4 571,28 30 591,65 

16. Koszty remontów poniesione przez 

lokale użytkowe 

41 636,93 44 830,42 10 473,71 

17. Remonty mienia spółdzielni 721 159,33 353 546,83 53 023,45 

18. Bieżące naprawy dźwigów 6 800,00 400,00 - 

 Razem: 2 693 056,94 1 960 011,79 1 426 178,21 
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ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU OPŁAT EKSPLOATACYCH ZA LOKALE MIESZKALENE ORAZ  

OPŁAT CZYNSZOWYCH ZA LOKALE UZYTKOWE 

 

Tabela 2. Informacje o stanie zaległości eksploatacyjnych w latach 2019/2021

Strukturę zadłużenia z tytułu opłat eksploata-

cyjnych w latach 2019-2021, za lokale mieszkalne, 

przedstawia tabela 2.  

Poziom wskaźnika zaległości w opłatach liczony w 

stosunku do wpływów memoriałowych w latach 2019-

2021 miał charakter malejący i oscylował w granicach 

12 % (stan na koniec grudnia 2021r) co oznacza brak 

wzrostu w stosunku do roku 2020 i spadek w stosunku 

do roku 2019.   

W okresie od 1.01.2019 roku do 31.12.2021 roku, ma-

jąc na uwadze istniejący stan zagrożenia epidemicz-

nego, podejmowano szereg działań zmierzających do 

poprawy sytuacji na odcinku egzekwowania należno-

ści Spółdzielni od osób zobowiązanych, w szczegól-

ności:  

✓ wystosowano 637 indywidualnych wezwań do za-

płaty. Wezwania do zapłaty wysyłane są raz na kwar-

tał; 

✓ rozpatrzono 138 wniosków członków i osób nie 

będących członkami posiadających tytułu prawne do 

lokali na ratalną spłatę zadłużenia. Ocenę pozytywną 

otrzymało 138 złożonych wniosków i z tymi osobami 

podpisano ugody; 

✓ podpisanie ugody nie wstrzymuje naliczania od-

setek. do Działu Radców Prawnych celem skierowa-

nia na drogę postępowania sądowego;  

✓ przekazano 83 sprawy na ogólną kwotę 

625.279,94 zł,  

W zakres działań windykacyjnych Spółdzielni 

wchodzi również, w miarę posiadanych możliwości 

kontakt mailowy lub telefoniczny z dłużnikami Spół-

dzielni w celu przedstawienia warunków ratalnej 

spłaty długu osobom będącym w trudnej sytuacji fi-

nansowej. Wynikiem tego rodzaju kontaktów, często 

są opisane powyżej pisemne ugody. Jednym z warun-

ków podpisania ugody na ratalną spłatę długu jest re-

gularne wnoszenie bieżących opłat eksploatacyjnych.  

Działania windykacyjne Spółdzielni zostały spo-

wolnione po wprowadzeniu w listopadzie 2019 roku 

przez ustawodawcę art. 139(1) Kodeksu postępowania 

cywilnego tzw. doręczenia komorniczego. Konse-

kwencją takich zmian jest wydłużenie procesu sądo-

wego oraz zwiększenie kosztów nakładów finanso-

wych Spółdzielni, nawet jeśli w efekcie końcowym zo-

stanie nimi obciążona strona przeciwna. Dodatkowo 

ustawodawca tzw. „ustawą covidową” wprowadził za-

kaz prawomocnie orzeczonych eksmisji jak również 

zakaz licytacji   zadłużonych mieszkań.  

 

    

2019 2020 2021 

zadłużenie 

ogółem w 

zł 

wskaźnik za-

dłużenia w % 

zadłużenie 

ogółem w zł 

wskaźnik za-

dłużenia w % 

zadłużenie 

ogółem w 

zł 

wskaźnik za-

dłużenia w 

% 

1. 

zadłużenie z ty-

tułu opłat eks-

ploatacyjnych  1786700,42 13,60 1613856,3  12,10 1621475,28 12,00 

a 

bieżące do 3 

miesięcy 260368,66 2,00 249618,60 1,90 233869,58 1,70 

b zasądzone  947085,54 7,19 832651,78 6,23 893154,72 7,40 

c 

pozostałe zadłu-

żenie  527029,18 4,40 520875,93 3,90 398710,7 2,90 
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DZAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNA 

 

 

Istotą działalności Klubu „Źródło” jest 

stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy osiedla 

Nałkowskich i całej dzielnicy Wrotków mogliby 

spędzać czas wolny w sposób kreatywny i rozwijający 

umożliwiający realizację zainteresowań. W okresie 

2019 do 2021 i nadal prowadzimy działalność 

kulturalną, skierowaną do mieszkańców osiedla 

Nałkowskich i dzielnicy Wrotków. Umożliwiamy 

lokalnej społeczności uczestniczenie w zajęciach 

kulturalnych i edukacyjnych, organizowanych dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym czasie odbyły się 

zajęcia min. taneczne dla dzieci i młodzieży. Dla 

dorosłych mamy w ofercie zajęcia gimnastyczne, 

taneczne (aerobik, pilates i zajęcia zdrowy kręgosłup), 

zajęcia plastyczne, ceramiczno – rzeźbiarskie 

skierowane do dzieci i dorosłych. Kontakt ze sztuką – 

zarówno z pozycji odbiorcy jak i twórcy rozwija 

ekspresję, umiejętności artystyczne i poczucie 

estetyki.  

 Dużym zainteresowaniem cieszą się również 

zajęcia z nauki gry na gitarze oraz warsztaty 

plastyczne, podczas których uczestnicy rozwijają 

zdolności plastyczne i sprawność manualną, poznają 

nowe techniki plastyczne. Uczestnicy zajęć mają 

szansę spędzić twórczo czas. Zróżnicowany wiek 

uczestników umożliwił integrację międzypokoleniową 

W tym czasie w okresie wakacji i ferii został 

zorganizowany wypoczynek dla dzieci i młodzieży w 

ramach Akcji Lato w Mieście i Zima w Mieście.  

Dzieci miały okazję uczestniczyć w zajęciach organi-

zowanych na miejscu jak np. zajęcia artystyczne, 

integracyjne, ceramiczne, muzyczne, językowe, kon-

kursy z nagrodami. Organizowane były wycieczki 

krajoznawcze, podczas których poznawano atrakcję 

danego regionu. 

Staramy się promować prace i ich autorów poprzez 

zapraszanie do uczestnictwa w konkursach plasty-

cznych.  

Co roku odbywają się również warsztaty wokalne i 

gitarowe mające na celu przygotowanie uczestników 

do występu na koncercie kolęd organizowanym przez 

Klub. Istotą programu jest wskazanie na wartości 

symboliczne kolęd i podtrzymanie polskiej tradycji 

pokoleniowej. 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą 

klubu i korzystania z zajęć pod okiem profesjonalnych 

instruktorów. 

 

 

1,70%

2,90%

7,40%

wykres struktura zadłużenia lokali 
mieszkalnych na dzień 

31.12.2021

A. zadłużenie bieżące do 3 miesięcy w % 1,7

B. zadłużenie bieżące powyżej 3 miesięcyw % 2,9

C. zadłużenie zasądzone w % 7,4

11

11,5

12

12,5

13

13,5

14

wskaźnik
zadłużenia

w%

Wskaźnik zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych 
za lokale mieszkalne w latach 2019-2021

2019 2020 2021
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DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA SPÓŁDZIELNI SPOWODOWANA COVID-19 

 

W związku z ogłoszonym w marcu 2020 r. sta-

nem pandemii koronawirusa i zagrożeniami epide-

micznymi związanymi z chorobą COVID-19 Spół-

dzielnia zmuszona została do zmiany organizacji 

pracy. Kontakty osobiste ograniczone zostały do nie-

zbędnego minimum. Wszelkie zgłoszenia dotyczące 

awarii lub spraw związanych z wydawaniem za-

świadczeń oraz informacje na temat opłat eksploata-

cyjnych załatwić można było drogą telefoniczną lub 

mailową. 

 W ramach zaleceń zapewniających ochronę 

przed koronawirusem, w trosce o zdrowie mieszkań-

ców i pracowników w 2020 i 2021 roku wykonano 

następujące zadania: 

1. Rozwieszono ogłoszenia na klatkach schodo-

wych informujące o sposobie postępowania w 

sytuacji zagrożenia epidemicznego 

2. Zamknięto czasowo place zabaw, a po otarciu 

były one dezynfekowane na bieżąco 

3. Zakupiono opryskiwacze o napędzie elek-

trycznym do przeprowadzania we własnym 

zakresie dezynfekcji śmietniczek, ławek, altan 

śmietnikowych, balustrad, poręczy przy scho-

dach terenowych i klatek schodowych. 

4. Codziennie dezynfekowano klamki i uchwyty 

w drzwiach wejściowych do budynków oraz 

przyciski domofonów i wind  

5. Pracowników wyposażono w środki ochrony 

osobistej, m. in. maseczki, rękawice, płyny do 

dezynfekcji oraz w miarę potrzeb wydawane 

były kombinezony i gogle ochronne 

6. W biurze Spółdzielni zamontowano prze-

grody z PCV (pleksy) oddzielające mieszkań-

ców od obsługujących ich pracowników 

7. Zmieniono harmonogram robót remontowych 

i konserwacyjnych w zasobach Spółdzielni, 

dostosowując do istniejących warunków 

8. W najliczniejszej grupie pracowników tj. 

wśród gospodarzy rejonów wprowadzono 

system z podziałem na dwie grupy celem 

ograniczenia kontaktów między pracowni-

kami. 

W związku z ogłoszonym stanem pandemii 

zwołanie Walnego Zgromadzenia w 2020 r. i 

2021 r. stało się niemożliwe. Ustawa z dnia 31 

marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, in-

nych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw, w art. 90 określa, że termin zwołania spra-

wozdawczego Walnego Zgromadzenia ulega 

przedłużeniu do sześciu tygodni od dnia odwoła-

nia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii. Aktualne przepisy w tym zakresie zobo-

wiązują zarządy spółdzielni mieszkaniowych do 

przeprowadzenia Wlanego Zgromadzenia w ter-

minie do 30.06.2023 r. 

 

 

PODSUMOWANIE   

 

Plany rzeczowo-finansowe na lata 2019 - 2021 

uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni zostały 

zrealizowane zgodnie z ich założeniami. Natomiast 

plany remontów w ww. okresie były kilkakrotnie 

zmieniane, m.in. z uwagi na trwającą pandemię, jak 

również na brak ofert w dwóch kolejno ogłaszanych 

przetargach dot. tego samego zadania, a także ze 

względu na to, że kwoty podawane w organizowanych 

przez Spółdzielnię niektórych przetargach znacznie 

przekraczały ustalony budżet na konkretne zadanie.   

Poniżej przedstawiamy faktyczną realizację planów 

remontów (w łącznych kwotach), z uwzględnieniem 

wprowadzonych korekt: 

Rok Plan Wykonanie wyk. 

planu 

2019 3.846.545,76 zł 2.693.056,94 zł 70 

2020 2.210.965,41 zł 1.960.011,79 zł 89 

2021 2.177.050,00 zł 1.426.178,21 zł 66 

 

Opinie i raporty Biegłego Rewidenta z badania spra-

wozdań za lata 2019-2021 potwierdzają, iż wskaźniki 



  

BIULETYN INFORMACYJNY SM NAŁKOWSKICH 12 
 

 
 

 

 

ekonomiczne są bardzo dobre. Wskaźnik płynności 

bieżącej w latach wynosił odpowiednio:                                                      

• za 2019 rok 1,89 

• za 2020 rok 2,01 

• za 2021 rok 1,81 

Powyższe, dodatnie wskaźniki świadczą o tym, że 

środki finansowe w pełni zabezpieczają zdolność 

Spółdzielni do regulowania wymaganych zobowiązań. 

Sytuacja finansowa Spółdzielni jest stabilna. Nie wy-

stępują żadne zagrożenia w poszczególnych segmen-

tach działalności Spółdzielni. Nie ma ryzyka zakłóceń  

środków pieniężnych oraz utraty płynności finanso-

wej. 

Ogółem zysk netto z działalności gospodarczej 

Spółdzielni wyniósł: 

• za 2019 rok 352.990,00 zł 

• za 2020 rok 591.474,72 zł 

• za 2021 rok 316.267,53 zł 

i pochodzi głównie z przychodów z lokali użytko-

wych. 

  Osiągnięte wyniki pozwalają stwierdzić, że mi-

nione trzy lata to dobry okres funkcjonowania Spół-

dzielni. Dołożymy należytych starań by obecny rok 

był równie obiecujący, a opłaty zależne od Spółdzielni 

pozostały na możliwie najniższym poziomie. 
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA im. W.Z. NAŁKOWSKICH ul. Nałkowskich 108 20-470 Lublin tel/fax 

(081) 744 63 36 smnal@vp.pl 

DZIAŁY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

NUMERY TELEFONÓW I NUMERY WEWNĘTRZNE:   
Zarząd  

tel. (081) 744 63 36 Prezes Zarządu  

tel. (081) 744 63 36 Zastepca Prezesa Zarządu  

tel. (081) 744 69 21 
Członek Zarządu - Główny 

Księgowy 
 

tel. (081) 744 63 

36 w.113 
Radcy Prawni  

tel. (081) 744 63 

36 w.114 
Dział członkowski  

tel. (081) 744 63 

36 w.101 
SEKRETARIAT  

tel. (081) 744 64 

71 w.114 
KADRY  

Dział Techniczno-Inwestycyjny  

tel. (081) 744 63 

36 w.106 
Kierownik Działu  

tel. (081) 744 63 

36 w.105 
Zastępca Kierownika  

tel. (081) 744 62 

28 w.108 

Dział techniczny sprawy in-

stalacyjno-sanitarne 
 

tel. (081) 744 62 

28 w.105 
Dział techniczny   

Dział Administracyjno-Eksploatacyjny  

tel. (081) 475 15 56    

Dział Księgowości  

tel. (081) 744 69 

21 w.111 
Główny Księgowy  

tel. (081) 744 69 

21 w.110 

Zastępca Głównego Księgo-

wego 
 

tel. (081) 744 69 

21 w.109 

Księgowy ds. Czynszów i 

Rozliczeń Lokali Użytkowych 
 

tel. (081) 744 69 

21 w.109 

Księgowy ds. Czynszów i 

Rozliczeń Lokali Użytkowych 
 

tel. (081) 744 69 

21 w.110 

Księgowy ds.Kosztów Inwe-

stycji Rozliczeń z Budżetem i 

Wspólnot 

 

tel. (081) 744 69 

21 w.110 

Księgowy ds.Płac Kosztów 

Wkładów i Udziałów 
 

WAŻNE TELEFONY  

POGOTOWIE TECH-

NICZNE "TOKA" 
tel. (081) 744 23 45 

 

wewnętrznej instalacji 

wod-kan i elektr. 
 

POGOTOWIE LPEC 

tel. 993 

 

w zakresie awarii in-

stalacji c.o. i c.w. 
 

POGOTOWIE DŹWI-

GOWE 
tel. 801 447 070  

POGOTOWIE ENER-

GETYCZNE 
tel. 991 kom.  121  

POGOTOWIE GA-

ZOWE 
tel. 992 kom. 112  

SPÓŁDZIELNIA KO-

MINIARZY 
tel. (081) 746 14 58  

ZAKŁAD ENERGE-

TYCZNY 
tel. (081) 445 10 00  

Wydział oświetlenia 

ulicznego 
tel. (081) 445 11 33  

MULTIMEDIA 
tel. 244-244-244  

fax. (081) 525 96 52  

PRZYCHODNIA tel. (081) 744 62 99  

POGOTOWIE RA-

TUNKOWE 
tel. 999 kom. 112  

STRAŻ POŻARNA tel. 998 kom.112  

POLICJA tel. 997 kom.112  

STRAŻ MIEJSKA tel. 986 kom. 112  

 

mailto:smnal@vp.pl

