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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 

z działalności Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2021 r. 

wraz z kierunkami działania 

 

 

 

I. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

1. W okresie sprawozdawczym funkcje zarządczo – kierownicze w Spółdzielni 

wykonywał Zarząd w składzie: 

–  Zbigniew Sipiora     –     Prezes Zarządu  

–  Kępowicz Kazimierz    –     Z-ca Prezesa ds. Członkowsko - Organizacyjnych 

–  Starzyk Katarzyna    –     Z-ca Prezesa ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy  

–  Piotrowski Krzysztof    –     Z-ca Prezesa ds. Technicznych  

  

 W roku 2021 Zarząd odbył 53 posiedzenia protokołowane, 

na których rozpatrywał sprawy należące do wyłącznej kompetencji Zarządu 

wymagające podjęcia kolegialnych decyzji, które nie należą do kompetencji innych 

organów samorządowych. Przyjęto ogółem 111 uchwał. 

 W zakresie funkcji kierowniczych poszczególni członkowie Zarządu kierowali 

podległymi działami tj. organizacji i samorządu, członkowsko – mieszkaniowym, 

finansowo – księgowym, technicznym, eksploatacji, stanowiskiem ds. windykacji 

oraz Administracjami Osiedlowymi zgodnie z przyjętym podziałem czynności 

w Zarządzie. 

2.  Spółdzielnia realizuje swoje zadania zgodnie z regulaminem organizacyjnym 

uchwalonym przez Radę Nadzorczą poprzez służby etatowe. 

W planie etatów na 2021 r. uchwalonym przez Radę Nadzorczą założono 

zatrudnienie na 165,5 etatów, z czego: 

−   76,5 etatów na stanowiskach nierobotniczych  

−   89,0   etatów na stanowiskach robotniczych 

 Ustalony stan zatrudnienia zabezpieczał potrzeby w zakresie realizacji zadań. 

Sprzątające były zatrudnione na 7/8 etatu.  

 Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 160,26 etatów, w tym na stanowiskach 

robotniczych 86,99 i nierobotniczych 73,27. 

3. Nasza Spółdzielnia jest członkiem Małopolskiego Związku Rewizyjnego 

Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie. Związek prowadzi między innymi 
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działalność szkoleniową dotyczącą funkcjonowania Spółdzielni, związaną 

z doskonaleniem zawodowym w zakresie gospodarki finansowej i bezpieczeństwa 

zamieszkiwania w zasobach mieszkaniowych z której TSM korzysta. Od września 

2015 r. Spółdzielnia przystąpiła do Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami 

z siedzibą w Katowicach. Członkostwo funkcjonuje nadal.  

 

II.  DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA 

 

 Spółdzielczość jest organizacją samorządową, w której organy samorządowe 

umożliwiają członkom Spółdzielni bezpośrednie decydowanie o określonych 

sprawach i zapewniają właściwą kontrolę działalności Spółdzielni. 

 Zadania samorządowe realizowały w Spółdzielni w 2021 r. następujące ograny 

samorządowe, które zostały ukształtowane, a to: 

1. Walne Zgromadzenie – z uwagi na stan epidemii i ograniczenia z tym związane 

w 2021 r. nie odbyło się, 

2. Rada Nadzorcza – 15 członków (wybrana w 2018 r. - stosownie do ustawy z dnia 

31 marca 2020 r. Dz. U. poz. 568 ze zmianą ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. 

Dz. U. poz. 1086 kadencja Rady Nadzorczej została przedłużona do czasu 

odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia jednak nie dłuższym niż do  

6 tygodni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii), 

 3. Zarząd – 4 Członków, 

 4. Komitety Mieszkańców Nieruchomości – funkcja opiniodawcza.  

 Bieżące zadania samorządowe w skali całej Spółdzielni realizują Rada Nadzorcza 

i Zarząd, zgodnie z obowiązującymi Regulaminami i Statutem. 

 Komitety Mieszkańców Nieruchomości uczestniczą w planowaniu robót na swych 

nieruchomościach w charakterze opiniodawczym. Działają, w celu aktywizowania 

i zintegrowania mieszkańców zmierzających do poprawy warunków 

zamieszkiwania. Z uwagi na upływ 4 – letniej kadencji w IV kwartale 2021 r. 

przeprowadzono wybory nowego składu tych Komitetów. Na 127 nieruchomości 

wybrano 92 nowe KMN, w 4 wybrano jednoosobowego przedstawiciela jako 

pośrednika pomiędzy mieszkańcami a Zarządem Spółdzielni. Nie dokonano wyboru  

w 31 nieruchomościach, co świadczy o braku zainteresowanie ze strony osób tam 

zamieszkałych.   

 Działalność organów samorządowych z wyjątkiem członków Zarządu jest 

działalnością społeczną. 

 

 



3 

 

Kierunki działania w działalności organizacyjno - samorządowej. 

1. Doskonalenie i aktywizacja form współpracy Zarządu z organami 

samorządowymi. 

2. Współpraca z Radnymi Rady Miejskiej oraz członkami Rad Osiedli. 

3. Współpraca z Komitetami Mieszkańców Nieruchomości. 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWA 

 

W zakres działalności Działu Członkowsko – Mieszkaniowego wchodzi bieżąca 

obsługa zarówno członków Spółdzielni jak i osób niebędących członkami Tarnowskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej.  Pracownicy Działu zajmują się również: 

1) aktualizacją zintegrowanego systemu informatycznego w zakresie własności lokali 

i punktów naliczania opłat za ich użytkowanie, 

2) prowadzeniem niezbędnych do prawidłowej pracy Działu rejestrów,  

3) wydawaniem wszelkiego rodzaju zaświadczeń do kancelarii notarialnych, sądów, 

banków i urzędów skarbowych, 

4) współpracą z komornikami sądowymi w sprawach egzekucji komorniczych ze 

spółdzielczych praw do lokali oraz odrębnych nieruchomości na wnioski wierzycieli 

w tym Spółdzielni, 

5) przygotowywaniem dokumentacji dotyczącej organizowania przetargów na 

ustanowienie odrębnej własności lokali, 

6) współpracą z Urzędem Miasta Tarnowa w zakresie realizacji wyroków Sądu 

Rejonowego w Tarnowie w sprawie przyznawania lokali socjalnych, 

7) prowadzeniem ewidencji zmian w naliczaniu opłat za użytkowanie lokali gdzie 

jednostką rozliczeniową jest „osoba zamieszkała w lokalu”, 

8) współpracą z innymi działami Spółdzielni mającą na celu poprawę funkcjonowania 

i obsługi interesantów w tym szczególnie współdziałanie w zakresie eliminacji 

zadłużeń z tytułu opłat za użytkowanie lokali, 

9) organizowaniem sprawnej i rzeczowej informacji stron o dokonywanych zmianach 

przepisów, trybie i skutkach dostosowywania tych zmian. 

 

Liczba członków Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień 31.12.2021 r. 

wynosiła 13 016 osoby. 

    

W zasobach Spółdzielni na dzień 31.12.2021 r. znajdowało się: 

1) 11 905 lokali mieszkalnych w tym m. in.: 
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a) na terenie miasta Tarnowa 

− 6 773 spółdzielczych własnościowych praw do lokali, 

− 233 spółdzielczych lokatorskich praw do lokali, 

− 4 675 lokali stanowiących odrębną własność, 

− 1 dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej na zasadach spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu. 

b) na terenie miasta Tuchowa 

− 81 spółdzielczych własnościowych praw do lokali, 

− 2 spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali, 

− 58 stanowiących odrębną własność. 

 

Ogólnie w zasobach Spółdzielni status odrębnej własności posiada 39,76 % lokali 

mieszkalnych. 

Dział Członkowsko – Mieszkaniowy w dalszym ciągu rozpatruje wnioski 

o przekształcenie lokali w odrębną nieruchomość, co jest konsekwencją zmiany ustawy 

o spółdzielniach mieszkaniowych z czerwca 2007 r. Po przeprowadzonej analizie 

wniosków na koniec 2021 r. Spółdzielnia posiadała 7 niezrealizowanych wniosków, co 

wynikało z faktu późnego ich złożenia (po 20.12.2021 r.) lub wystąpienia zaległości  

w opłatach.  

W 2021 r. nie nastąpiły istotne zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. 

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ EKSPLOATACYJNA 

 

Wśród głównych zadań remontowych zrealizowanych w zasobach Tarnowskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w 2021 r. wymienić należy: 

1.  Roboty termomodernizacyjne: 

a) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków z remontem balkonów. 

Ocieplono 7 budynków na łączną kwotę 5 179 303 zł, w tym 4 budynki 

kompleksowo i 4 budynki częściowo (elewacje od strony balkonów wraz  

z remontem balkonów), 

b) Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach wspólnych i w lokalach 

socjalnych za kwotę  44 506 zł, 

 

c) W 2021 r. z funduszu nieruchomości dofinansowano indywidualnym 

użytkownikom mieszkań wymianę 159 szt. okien. Kwota dofinansowania 

wymiany okien indywidualnym użytkownikom wyniosła  27 411 zł. 
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Wykonane prace powodują oszczędności w zużyciu energii cieplnej w sezonie 

grzewczym natomiast w okresie letnim zmniejszają uciążliwość w zamieszkiwaniu 

mieszkań zlokalizowanych na najwyższych kondygnacjach poprzez zmniejszenie 

temperatury w pomieszczeniach mieszkań podczas upalnej pogody. 

2. Wymiana dźwigów w budynkach: wymieniono 2 szt. dźwigów osobowych  

w 2 budynkach. Koszt prac 266 000 zł. 

3. Wymiana włazów dachowych: 58 szt. na 27 budynkach za kwotę  

208 984 zł. 

4. Częściowe remonty i wymiany instalacji wod-kan: za kwotę 188 165 zł. 

5. Wykonanie i remonty ciągów pieszych i jezdnych, parkingów i opasek 

budynków: za kwotę 126 567 zł. 

6. Zamontowano półpodziemne pojemniki na odpady komunalne: 31 szt.  

w 8 „gniazdach” za łączną kwotę 548 481 zł. 

7. Wykonanie dróg pożarowych i innych zabezpieczeń p. poż.: dla 7 budynków za 

kwotę 1 450 200 zł.  

8. Wykonano remontu lokali stanowiących mienie spółdzielni:  za łączną kwotę  

154 078 zł. 

9. Wykonano remont elewacji w dwóch budynkach usługowych. Kwota remontu 

wyniosła 463 395 zł. 

10. Remont wewnętrznych linii zasilających WLZ w 2 budynkach. Kwota remontu 

wyniosła 121 291 zł. 

11. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych zasilających boksy piwniczne  

w 4 budynkach mieszkalnych. Kwota remontu wyniosła  38 491 zł. 

12. Montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby zasilania części wspólnych  

6 budynków za łączną kwotę  262 657 zł.  

13. Wykonano remonty instalacji odgromowej w ramach poprawy rezystancji 

uziemień wykonano remonty  na 25 nieruchomościach za łączna kwotę  

 94 900 zł. 

14. Wykonano remonty instalacji odgromowej w ramach kompleksowego remontu 

instalacji na 4 nieruchomościach na kwotę 126 691 zł. 

15. Wykonanie nowych i modernizacja istniejących domofonów w 19 budynkach za 

kwotę 87 780 zł.  

16. Zamontowanie krzesełek dla osób starszych w ilości 83 szt. na 28 budynkach za 

łączną kwotę 20 640,00 zł. 
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17. Wykonanie obróbek blacharskich na loggiach i balkonach  4 nieruchomości. 

Zamontowano 225 szt. obróbek za kwotę 82 580 zł. 

18. Wykonanie nowych oraz remont istniejących pionów nawodnionych wraz   

z dostosowaniem instalacji p.poż. do obowiązujących przepisów. Prace 

wykonano na 3 nieruchomościach za kwotę 156 113 zł.  

Przez cały 2021 r. wykonano szereg prac konserwatorskich, a to : 

− przeglądy i bieżące remonty instalacji, sieci i węzłów cieplnych po stronie c.o. 

i c.c.w., 

− bieżąca konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych, 

− bieżąca konserwacja i remonty instalacji wod-kan, a w tym wymiana urządzeń 

techniczno-sanitarnych, pionów wodnych i kanalizacyjnych, usuwanie awarii, 

− wymiana i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach i budynkach. 

Ponadto w 2021 r. zgodnie z przepisami prawa budowlanego w zasobach Spółdzielni 

dokonywano przeglądów budynków i mieszkań. Przeglądami objęto: 

− instalacje gazowe wraz z przyborami gazowymi, w zakresie stanu technicznego 

i szczelności, 

− przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne w zakresie stanu 

technicznego, szczelności i ciągu, 

− instalacje elektryczne w mieszkaniach, pomieszczeniach wspólnego użytku i na 

klatkach schodowych w zakresie pomiaru skuteczności zerowania i stanu izolacji. 

Dokonano również sprawdzenia instalacji elektrycznej wszystkich dźwigów 

osobowych. 

Główne zadania remontowe planowane do wykonania w zasobach Tarnowskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w 2022 roku: 

1. Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem balkonów 6 budynków. 

Planowany koszt prac około 8 700 000,00 zł. 

2. Częściowe ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonów  

na 6 budynkach. Koszt prac około 9 100 000,00 zł.  

3. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 7 budynkach. Planowany koszt prac 

wyniesie około 351 000,00 zł. 

4. Kompleksowy remont elewacji i balkonów na 1 budynku za łączną kwotę około 

800 000,00 zł. 

5. Kompleksowy remont balkonów wraz z remontem balustrad na 9 budynkach  

za kwotę około 885 000,00 zł. 

6. Modernizacja 14 szt. dźwigów osobowych w 9 budynkach za łączną kwotę około 

2 900 000,00 zł. 



7 

 

7. Malowanie klatek schodowych i pomieszczeń wspólnego użytku planuje się  

w 4 budynkach. Koszt prac około 217 900,00 zł. 

8. Remont lub wykonanie nowych altan śmietnikowych i półpodziemnych 

pojemników na śmieci: dla 14 budynków. Planowany koszt prac około  

378 000,00 zł. 

9. Wykonanie dróg pożarowych przy 7 budynkach za kwotę około 1 400 000,00 zł. 

10. Wykonanie projektów na budowę dróg p.poż dla 5 budynków za kwotę około  

40 000,00 zł. 

11. Wykonanie i modernizacja zabezpieczeń p.poż. w 4 budynkach za łączną kwotę 

około 220 000,00 zł. 

12. Wykonanie likwidacji zsypów w budynkach wysokich TSM za łączną kwotę 

około 200 000,00 zł. 

13. Wykonanie remontu połaci dachowej w 3 budynkach za łączną kwotę około  

300 000,00 zł. 

14. Wykonanie remontu nawierzchni ciągów pieszych, parkingów oraz opasek 

wokół budynków przy 21 budynkach. Koszt prac około 512 500 zł.     

15. Wykonanie remontu instalacji elektrycznej i wymiana WLZ w 48 budynkach. 

Szacowany koszt robót około 3 642 250,00 zł. 

16. Remont instalacji wod-kan i wymiana zaworów podpionowych w 13 budynkach 

za łączną kwotę około 298 000,00 zł 

17. Wymiana około 8 350 szt. wodomierzy w 67 budynkach za łączną kwotę około  

1 000 000,00 zł. 

Przez cały 2022 r. dokonywane będą przeglądy: budynków, instalacji elektrycznych, 

gazowych. 

 

Kierunki działania: 

1. Dalsza termomodernizacja budynków i remonty balkonów. 

2. Wymiana instalacji wewnętrznych (elektryczna, gazowa, wod-kan). 

3. Modernizacja dźwigów w budynkach wysokich i sprowadzenie ich do poziomu 

terenu. 

4. Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków. 
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V.   DZIAŁALNOŚĆ EKONOMICZNO-FINANSOWA 

 

Wartość środków trwałych Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej brutto według stanu 

na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 140.202.386,36 zł, w tym lokali mieszkalnych 

131.588.440,05 zł, gruntów własnych 1.237.760,88 zł, a gruntów z prawem 

wieczystego użytkowania 2.606.528,52 zł. 

Następuje spadkowa tendencja w zakresie majątku trwałego Spółdzielni. Powodem 

spadku wartości środków trwałych jest wyodrębnianie się lokali spółdzielczych 

i przenoszenie prawa własności na poszczególnych użytkowników mieszkań. 

Umorzenie środków trwałych Spółdzielni z tytułu zużycia na dzień 31.12.2021 r. 

wyniosło 81.033.189,28 zł. 

Wskaźnik zużycia środków trwałych Spółdzielni na dzień 31.12.2021 r. wynosił 

57,80 %. 

 

Średni koszt eksploatacji 1 m2 powierzchni mieszkaniowej za 2021 rok w skali miesiąca 

wyniósł: 

 

- w budynkach niskich       3,90 zł/m2 

- w budynkach wysokich z dźwigami     4,21 zł/m2 

 

 W ramach prac remontowych i konserwacyjnych zasobów Spółdzielni 

w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 20.411.091,72 zł, z tego na: 

- remonty i konserwację budynków   15.119.639,04 zł 

- remonty i konserwację terenów Spółdzielni, jak: 

drogi, chodniki, parkingi, place zabaw, tereny zielone, 

odśnieżanie, usuwanie gołoledzi   1.107.900,15 zł 

- obsługę instalacji c.o. i c.c.w., 

pogotowia awaryjnego, AZART-u 1.276.834,56 zł 

- remonty i konserwację dźwigów osobowych    758.142,68 zł 

- roboty w ramach środków z Funduszu Dostępności    519.347,96 zł 

- pozostałe wydatki remontowo-konserwacyjne 

(w tym: przeglądy budynków, instalacji elektrycznych, 

gazowych, przewodów kominowych)    1.629.227,33 zł 

 

Wymienione wydatki były niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia 

mieszkańcom bezpiecznego korzystania z mieszkań oraz zagwarantowanie 

estetycznego wyglądu terenów mieszkaniowych. 

W 2021 r. kwota odpisów na fundusz remontowy wynosiła średnio 1,33 zł/m2 

powierzchni użytkowej miesięcznie. 
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Wydatki na konserwacje wynosiły średnio w skali Spółdzielni 0,61 zł/m2 powierzchni 

użytkowej mieszkania miesięcznie. 

 

 Spółdzielnia w 2021 r. dokonywała spłat rat zadłużenia kredytowego 

w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Kredyt w tym Banku został 

zaciągnięty na finansowanie 67,17 % kosztów budowy 52 mieszkań lokatorskich 

w budynku przy ul. Rydza Śmigłego 7. Zadłużenie z tytułu tego kredytu na 31.12.2020 r. 

wynosiło 1.124.503,33 zł, a na 31.12.2021 r. wynosiło 916.301,45 zł, z czego kwota 

915.036,48 zł stanowi kredyt podstawowy, a kwota 1.264,97 zł – odsetki 

skapitalizowane. 

W 2021 r. Spółdzielnia spłacała nie tylko odsetki, ale również kredyt podstawowy  

w związku, z czym kwota kredytu zmniejszyła się z 1.124.400,06 zł do kwoty 

915.036,48 zł. 

Ponadto na wniosek najemców Spółdzielnia dokonała całkowitej spłaty kredytu 

z odsetkami dotycząceg 2 mieszkań. 

 

Zadłużenie kredytowe z tytułu kredytów termomodernizacyjnych zaciągniętych 

w PKO BP S.A. O/Tarnów na 31.12.2020 r. wynosiło 16.611.352,80 zł, a na 

31.12.2021 r. – 19.590.255,68 zł, z czego: 

- kredyt podstawowy  - 19.590.255,68 zł 

- odsetki  -                 0,00 zł 

 

Zadłużenie kredytowe z tytułu kredytów termomodernizacyjnych zaciągniętych 

w BOŚ O/Tarnów na 31.12.2020 r. wynosiło 11.362.938,34 zł, a na 31.12.2021 r. 

wynosiło 9.724.245,03 zł, z czego: 

- kredyt  - 9.697.611,51 zł 

- odsetki -      26.633,52 zł 

 

Łączne zadłużenie Spółdzielni z tytułu kredytów na 31.12.2021 r. wynosiło 

30.230.802,16 zł, z czego przypada na: 

 

- kredyty podstawowe 

w tym: 

BGK (kredyty mieszkaniowe) 

PKO BP kredyty termomodernizacyjne 

BOŚ kredyty termomodernizacyjne 

- 30.202.903,67 

 

915.036,48 

  19.590.255,68 

9.697.611,51 

zł 

 

zł 

zł 

zł 

 

- odsetki skapitalizowane BGK - 1.264,97 zł 

- odsetki bieżące BOŚ - 26.633,52 zł 
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W celu zgromadzenia środków finansowych na spłatę kredytu i odsetek Spółdzielnia 

obciąża mieszkańców budynków objętych kredytowaniem dodatkową opłatą 

wynikającą z kalkulacji spłaty zadłużenia kredytowego, związanego 

z termomodernizacją. 

W 2021 r. zadłużenie kredytowe w każdym z wymienionych banków Spółdzielnia 

spłacała terminowo i w kwotach wynikających z zawartych umów. 

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 

 

 

A.  Stan zasobów 

w administracji TSM w m2 

 

Wykonanie 

2020 r. 

 

Plan 

2021 r. 

 

Wykonanie 

2021 r. 

    

- eksploatacja zasobów ogółem 592.736 592.736 592.594 

Zasoby mieszkaniowe 

- eksploatacja ogółem 

 

574.838 

 

574.938 

 

574.833 

- eksploatacja dźwigów osobowych 186.981 187.082 187.082 

- eksploatacja c.o. 574.519 574.620 574.620 

- eksploatacja c.c.w. 570.941 571.042 571.042 

    

B.  Liczba lokali ogółem 12 309 12 309 12 306 

w tym:    

lokale mieszkalne 11 906 11 907 11 906 

lokale użytkowe 403 402 400 

    

C.  Liczba budynków ogółem 418 418 416 

w tym    

mieszkalne 173 173 172 

użytkowe 245 245 244 

 

Koszty eksploatacji lokali mieszkalnych w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej 

miesięcznie w 2021 r. wyniosły: 

 

Lp. Wyszczególnienie kosztów 
Wykonanie za 2021 r. 

Planowane koszty na 

2022 r. 

zł/m2 struktura  % zł/m2 struktura  % 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
0,87 14,29 0,85 12,67 

2. Woda i kanalizacja 1,21 19,87 1,29 19,22 
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3. Energia elektryczna 0,08 1,31 0,11 1,64 

4. Koszty ogólne Spółdzielni 0,79 12,97 0,97 14,46 

5. 
Koszty ogólne zarządzania 

nieruchomościami 
0,29 4,76 0,37 5,51 

6. Koszty utrzymania 

czystości 
0,60 9,85 0,67 9,98 

7. Gaz centralny 0,08 1,31 0,08 1,19 

8. Pozostałe koszty 0,20 3,29 0,24 3,58 

9. Koszty konserwacji 0,61 10,02 0,74 11,03 

10. Razem 4,73 77,67 5,32 79,28 

11. Odpis podstawowy na 

fundusz remontowy 

nieruchomości 

1,33 21,84 1,36 20,27 

12. Domofony 0,03 0,49 0,03 0,45 

13. 
Ogółem koszt m2 pow. 

użytkowej 
6,09 100,00 6,71 100,00 

14. 

Koszt eksploatacji bez 

wody i kanalizacji, opłaty 

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

gazu centralnego, 

domofonów 

 

 

 

3,90 

 

 

 

64,04 

 

 

 

4,46 

 

 

 

66,47 

 

 Średnioroczny całkowity koszt eksploatacji zasobów mieszkaniowych  

w budownictwie wielorodzinnym wyniósł 6,09 zł/m2 powierzchni użytkowej 

mieszkania i był wyższy w porównaniu do roku 2020 o 0,19 zł/m2, co daje 3,22 % 

wzrostu. Koszt ten bez opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat 

związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, dostawą gazu centralnego oraz 

domofonów wyniósł 3,90 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania i był wyższy od 

poniesionego w 2020 r. o 0,11 zł/m2  tj. o 2,90 %. 

 

Wysoki udział odpisów na fundusz remontowy w całkowitym koszcie 

stanowiący 21,84 % wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na 

wykonanie niezbędnych robót remontowych. W szczególności dotyczy to robót 

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom i utrzymaniem zasobów  

w należytym stanie technicznym. Należy podkreślić, że większość budynków została 

przyjęta do eksploatacji kilkadziesiąt lat temu i wymaga ogromnych nakładów na 

remonty. 
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Znaczny udział w kosztach eksploatacji stanowią wydatki związane ze zużyciem 

energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Wydatki te stanowią 35,47 %. 

Wysokość kosztów eksploatacji kształtują ceny za świadczone usługi, jak 

również opłaty wnoszone z tytułu podatków, ubezpieczenia zasobów czy innych opłat 

wnoszonych przez Spółdzielnię jak np. PFRON, prowizje bankowe. 

W 2021 r. podatek od nieruchomości wyniósł 696.664 zł, opłata za wieczyste 

użytkowanie – 93.305,65 zł, PFRON – 256.730 zł, ubezpieczenie zasobów – 

405.513,70 zł, prowizje bankowe – 14.591,51 zł. 

Zaznaczyć należy, że na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

należna kwota wyliczana jest na podstawie krajowego przeciętnego wynagrodzenia, 

które za 2021 r. wyniosło 5.890 zł, a w Spółdzielni – 4.217 zł (brutto). 

Na wysokość kosztów eksploatacji mieszkań przeważający wpływ mają ceny  

i opłaty za media, które są ustalane bez udziału Spółdzielni. 

W 2021 r. ceny za media kształtowały się w następujący sposób: 

- woda i kanalizacja 

Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla 

Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. zatwierdzono na trzy lata. 

Od 01.06.2021 r. cena za dostawę wody i odprowadzenie ścieków została 

podwyższona: 

- za wodę z 3,42 zł/m3 na 3,54 zł/m3 tj. o 3,51 % 

- za ścieki z 6,26 zł/m3 na 6,57 zł/m3 tj. o 4,95 % 

- razem  z 9,68 zł/m3 na 10,11 zł/m3 tj. o 4,44 % 

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021 wynosiła: 

I. na terenie Gminy Miasto Tarnów: 

1/ dla mieszkańców w budynkach wielorodzinnych obowiązuje stawka 24,00 zł/osoby 

pod warunkiem segregowania odpadów lub 84,00 zł/osoby za odpady 

niesegregowane. Stawki wprowadzono z dniem 01.01.2021 r. Uchwałą nr 

XXXIX/356/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 października 2020 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek za 

pojemniki oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

2/ dla lokali użytkowych, które nie złożyły deklaracji do Tarnowskiego Organizatora 

Komunalnego w wysokości 0,15 zł/m2 (netto) powierzchni użytkowej lokalu 
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według kalkulacji własnej sporządzonej na podstawie Uchwały nr 

XXXIII/306/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 04 czerwca 2020 r. oraz 

Uchwały nr XLIII/381/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów. 

II. na terenie Gminy Tuchów: 

1/ dla mieszkańców w budynkach wielorodzinnych w wysokości 26,00 zł/osoby pod 

warunkiem segregowania odpadów lub 52,00 zł/osoby za odpady niesegregowane 

(Uchwała nr XXVI/249/2020 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 listopada 

2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/319/2017 z dnia 25 października  

2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty). 

Zarząd Spółdzielni zadeklarował w imieniu mieszkańców segregację odpadów 

komunalnych. 

 

- energia cieplna do ogrzewania mieszkań i podgrzewania wody 

 Po przeprowadzonej analizie kosztów zakupu ciepła dla celów centralnego 

ogrzewania w roku 2021 zmieniono opłaty dwa razy: od 1 czerwca zwiększono opłaty 

za c.o. w 127 budynkach i c.c.w. w 62 budynkach, natomiast od 

1 października opłaty wzrosły za c.o. w 159 budynkach oraz c.c.w. w 152 budynkach. 

Zaliczkowa średnia opłata za centralne ogrzewanie budynków w 2021 r. 

kształtowała się następująco: I-V 2,96 zł/m2, VI-IX 3,12 zł/m2, X-XII 3,42 zł/m2 

powierzchni mieszkania miesięcznie. 

Średni koszt centralnego ogrzewania mieszkań wyniósł w 2021 r. 3,15 zł/m2  

w skali miesiąca. 

Nadpłata zaliczek na centralne ogrzewanie została rozliczona pod datą 

31.12.2021 r. 

Celem uzyskania oszczędności w poborze energii cieplnej kontynuowane były 

prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych budynków 

wraz z remontem balkonów oraz wymianie okien w pomieszczeniach wspólnego 

użytku. 

 

Działania Spółdzielni mające wpływ na wysokość kosztów związanych 

z dostawą mediów polegają na bieżącej kontroli sprawności urządzeń pomiarowych, 

dokonywaniu odczytów wskazań liczników przy współudziale przedstawiciela 

dostawcy i Spółdzielni oraz kontroli prawidłowości naliczania należności przez 
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dostawców. W przypadku podjęcia robót termomodernizacyjnych i zmniejszenia się 

zużycia energii cieplnej Spółdzielnia dokonuje korekty mocy zamówionej u dostawcy 

energii. 

 

Elementem kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości są koszty 

eksploatacji dźwigów osobowych. 

Koszty eksploatacji dźwigów osobowych za 2021 r. w przeliczeniu na 1 m2 

powierzchni użytkowej mieszkania miesięcznie wyniosły: 

 

 Wyszczególnienie 

kosztów 

Koszt 

w zł/m2 

Struktura 

% 

1 2 3 4 
1. Energia elektryczna 0,07 22,58 

2. Remonty 0,04 12,90 

3. Konserwacje 0,15 48,39 

4. Dozór techniczny 0,05 16,13 

5. Razem 0,31 100,0 

 

 

Wysokość kosztu eksploatacji dźwigów wynika z poziomu ceny energii 

elektrycznej, jak również z wielkości nakładów na bieżące konserwacje i remonty, 

których większość wynika z zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego oraz 

obowiązkowych resursów urządzeń, będących podstawą do dalszej eksploatacji 

dźwigów. 

 

 Średnie koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi w skali całej 

Spółdzielni w 2021 r. w przeliczeniu na m2 wyniosły: 

a) z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości: 

- poniesione koszty   - 6,09 zł/m2 miesięcznie 

- wpłaty użytkowników  - 5,87 zł/m2 miesięcznie 

b) z tytułu eksploatacji dźwigów osobowych 

- poniesione koszty   - 0,31 zł/m2 miesięcznie 

- wpłaty użytkowników  - 0,33 zł/m2 miesięcznie 

c) z tytułu centralnego ogrzewania 

- poniesione koszty   - 3,15 zł/m2 miesięcznie 

- wpłaty użytkowników  - 3,15 zł/m2 miesięcznie 
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d) z tytułu centralnie ciepłej wody 

- poniesione koszty   - 1,09 zł/m2 miesięcznie 

- wpłaty użytkowników  - 1,09 zł/m2 miesięcznie 

Spółdzielnia prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości szczegółową ewidencję 

przychodów i kosztów ich eksploatacji i utrzymania oraz ewidencję wpływów 

i wydatków funduszy remontowych nieruchomości zgodnie z art. 41 ustawy z dnia  

15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Rozliczenia z tytułu dostawy energii cieplnej zgodnie z ustawą „Prawo energetyczne” 

są przeprowadzane odrębnie dla każdego budynku. W związku ze zmianą „Regulaminu 

ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych  

i użytkowych wyposażonych w instalacje c.o. i c.c.w. w TSM” od roku 2020 koszt 

zakupu ciepła rozliczany jest odrębnie dla potrzeb centralnego ogrzewania i odrębnie 

dla potrzeb podgrzania wody wodociągowej. 

 

Przychody, koszty i wyniki działalności Spółdzielni za 2021 r. 

 

 Przychody Koszty Wynik 

finansowy 

- podstawowa działalność 

GZM według nieruchomości 

zwolniona z podatku 

dochodowego od osób 

prawnych 

 

 

 

 

72.679.418,52 zł 

 

 

 

 

73.803.545,74 zł 

 

 

 

 

- 1.124.127,22 zł 

- pozostała działalność 

operacyjna i przychody 

finansowe Spółdzielni 

zaliczane do GZM 

 

 

 

1.231.938,18 zł 

 

 

 

1.138.922,74 zł 

 

 

 

+ 93.015,44 zł 

- razem działalność 

zaliczana do GZM 

zwolniona z podatku 

dochodowego od osób 

prawnych 

 

 

 

 

73.911.356,70 zł 

 

 

 

 

74.942.468,48 zł 

 

 

 

 

- 1.031.111,78 zł 

-działalność gospodarcza 

objęta podatkiem 

dochodowym od osób 

prawnych 

 

 

 

3.143.181,37 zł 

 

 

 

1.941.632,84 zł 

 

 

 

+ 1.201.548,53 zł 

Razem działalność 

Spółdzielni 
77.054.538,07 zł 76.884.101,32 zł + 170.436,75 zł 
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Na skutek nowelizacji ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych, która weszła w życie od 01.01.2007 r. Spółdzielnia zobowiązana była ustalić 

za 2021 r. dwa wyniki działalności tj.: 

- wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi, która uznana została za 

działalność zwolnioną, 

- wynik na pozostałej działalności poza gospodarką zasobami mieszkaniowymi, 

który w myśl przepisów podatkowych podlega opodatkowaniu w wysokości 

19 % podstawy. 

Wyniki, o których mowa wyżej przedstawiają się następująco: 

- wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi stanowi nadwyżkę kosztów nad 

przychodami w wysokości 1.031.111,78 zł. Kwota ta podlega rozliczeniu w roku 

następnym tj. w 2022 r. 

- wynik finansowy brutto (zysk brutto) na działalności opodatkowanej 

obejmującej przede wszystkim wynajem lokali użytkowych, dzierżawę terenów, 

zbycie terenów, usługi na rzecz lokatorów, działalność finansową i pozostałe 

czynności nie zaliczane do GZM wyniósł 1.201.548,53 zł. 

Wynik finansowy z rozliczenia kosztów i przychodów podstawowej działalności 

operacyjnej nieruchomości za 2021 r. był ujemny i wyniósł - 1.124.127,22 zł. 

Spółdzielnia osiągnęła także dochód z pozostałej działalności operacyjnej zaliczanej do 

GZM w kwocie 93.015,44 zł, który został uwzględniony w zysku netto przeznaczonym 

do podziału przez Walne Zgromadzenie. 

Niedobór na GZM za 2021 r. wyniósł 1.123.955,30 zł, a po uwzględnieniu wyniku netto 

z tytułu pożytków nieruchomości w kwocie 114.730,34 zł łączny niedobór na GZM 

wyniósł 1.009.224,96 zł. Kwota ta podlega rozliczeniu w roku następnym tj.  

2022 zgodnie z art. 6 ust. 1 znowelizowanej w 2007 r. ustawy z dnia 15.12.2000 r.  

o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Na pozostałej działalności gospodarczej w 2021 r. wystąpiła nadwyżka 

w wysokości 1.201.376,61 zł brutto. 

Po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 290.332 zł 

oraz wyniku netto z tytułu pożytków nieruchomości zysk netto wyniósł 796.314,27 zł. 

Wynik netto z tytułu pożytków nieruchomości w kwocie 114.730,34 zł został 

przeznaczony na dofinansowanie eksploatacji nieruchomości, które wykazały dochód 

z tytułu pożytków za 2021 r. Wynika to z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 

15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym dochód 

z tytułu pożytków z nieruchomości wspólnej dotyczy tej nieruchomości, która dochód 

osiągnęła. 
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Zysk netto podlegający podziałowi na Walnym Zgromadzeniu wyniesie 889.329,71 zł 

(93.015,44 zł+ 796.314,27 zł). 

Zarząd Spółdzielni będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o podział zysku 

netto w kwocie 889.329,71 zł w następujący sposób: 

• kwotę 93.015,44 zł przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego 

poszczególnych nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej 

mieszkań z członkostwem, 

• kwotę 646.314,27 zł przeznaczyć na zwiększenie centralnego funduszu 

remontowego Spółdzielni, 

• kwotę 150.000 zł przeznaczyć na zwiększenie funduszu zasobowego. 

 

Działalność finansowo-księgowa Spółdzielni w 2021 r. 

W roku 2021 działalność Spółdzielni była związana z zarządzaniem 

nieruchomościami, a w szczególności z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 

wspólnych i nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni. W 2021 r. Spółdzielnia 

zarządzała również Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. 1 Maja 2. 

W 2021 r. Spółdzielnia nie prowadziła inwestycji mieszkaniowych. 

Działalność remontowa w 2021 r. obejmowała remonty pionów i poziomów 

instalacji kanalizacyjnej, malowanie klatek schodowych, remonty instalacji elektrycznej 

oraz instalacji domofonowej, remonty balkonów, roboty termomodernizacyjne 

związane z ociepleniem ścian budynków, wymianę dźwigów osobowych, remonty 

chodników i parkingów, remonty pokrycia dachowego i wymianę włazów dachowych 

oraz inne prace remontowe wynikające z planu remontów. 

Roboty remontowe finansowane były ze środków funduszy remontowych 

nieruchomości przejściowo zasilanych pożyczkami z Centralnego Funduszu 

Remontowego lub kredytami termomodernizacyjnymi. 

Spłata kredytów termomodernizacyjnych i pożyczek remontowych z Centralnego 

Funduszu Remontowego Spółdzielni była dokonywana ze środków finansowych 

wpłacanych przez użytkowników lokali jako opłata na fundusze remontowe 

nieruchomości. 

Zarząd Spółdzielni w dalszym ciągu czyni starania w zakresie pozyskiwania kredytów 

na realizację programu termomodernizacji zasobów mieszkalnych. 

 

W 2021 r. Spółdzielnia w ramach programu Fundusz Dostępności realizowanego przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego pozyskała środki na roboty polegające na przebudowie 

14 dźwigów osobowych w sposób likwidujący bariery architektoniczne związane  

z dostępem do nich w 8 nieruchomościach. Roboty te polegają na likwidacji zsypów 
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śmieciowych, przebudowie wejść do klatek schodowych oraz wymianie dźwigów 

osobowych. Zakończenie prac planowane jest na październik 2022 r. 

 

Wykonanie bardziej kosztownych remontów nieruchomości będzie możliwe dopiero  

z chwilą uzgodnienia z mieszkańcami źródeł finansowania robót remontowych np. 

zaciągnięcia kredytu bankowego, a w celu jego spłaty podwyższenia opłaty w części 

przeznaczonej na fundusz remontowy. 

 

Ustalanie opłat za lokale na poziomie gwarantującym równowagę finansową tj. 

zbilansowanie osiąganych przychodów z ponoszonymi kosztami jest niezwykle 

istotnym elementem procesu zarządzania Spółdzielnią w oparciu o zatwierdzony plan 

ekonomiczno-finansowy na 2021 r. 

Realizacja planu poprzez utrzymanie dyscypliny finansowej w zakresie 

wydatków oraz prawidłowe kształtowanie przychodów z opłat za lokale mieszkalne  

i o innym przeznaczeniu jest jednym z warunków utrzymania dobrej sytuacji finansowej 

Spółdzielni. 

 

Innym niemniej ważnym warunkiem gwarantującym płynność finansową jest 

terminowe regulowanie przez mieszkańców opłat za użytkowanie mieszkań. 

W 2021 r. poziom zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie mieszkań i lokali 

użytkowych zwiększył się z 2.322.307,50 zł na 31.12.2020 r. do 2.911.357,44 zł na 

31.12.2021 r., a współczynnik zadłużeń czynszowych zwiększył się odpowiednio  

z 3,29 % na 3,76 %. 

Działania windykacyjne muszą być prowadzone systematycznie, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na poziom zaległości lokali wyodrębnionych notarialnie, które nie 

mają zabezpieczenia finansowego w postaci wkładu budowlanego w związku 

z przeniesieniem własności tych lokali. 

 

W roku 2022 Spółdzielnia będzie w dalszym ciągu realizowała obowiązki 

wynikające z ustawy „O spółdzielniach mieszkaniowych” w zakresie: 

- przygotowania niezbędnych dokumentów umożliwiających przeniesienie 

własności lokali, 

- zawierania umów notarialnych przeniesienia własności, 

- prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów eksploatacji i utrzymania 

nieruchomości oraz ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego 

odrębnie dla każdej nieruchomości, 

- ustalania wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi odrębnie dla każdej 

nieruchomości, 
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- realizacji zadań w zakresie bieżącej eksploatacji oraz niezbędnych konserwacji  

i remontów zgodnie z przepisami prawa i z uwzględnieniem zasad efektywności 

gospodarowania w ramach środków finansowych uzyskiwanych z tytułu opłat za 

mieszkania i innych źródeł. 

 

 

Syntetyczne zestawienie danych bilansowych za 2021 rok 

    

   w zł 

    
1) Suma bilansowa za 2021 rok   142 359 716,96 

    
2) Aktywa trwałe (netto)   59 261 909,05 

    w tym m.in:    
    - grunty własne i prawo użytkowania wieczystego gruntu   1 245 982,23 

    - budynki    57 662 364,81 

    - środki trwałe w budowie   14 901,29 

    
3) Aktywa obrotowe   83 097 807,91 

    w tym:    
    - zapasy   0,00 

    - należności krótkoterminowe   3 815 157,71 

    - środki pieniężne   49 601 575,43 

    - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe    29 681 074,77 

    
4) Kapitał własny (pasywa)   70 171 627,81 

    w tym m. in.:    
    - fundusz udziałowy   256 472,83 

    - fundusz zasobowy   12 068 252,91 

    
5) Zobowiązania i rezerwy   72 188 089,15 

    z tego:    
    - rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne   646 190,00 

    - kredyty i pożyczki długoterminowe    
      (budownictwo mieszkaniowe)   26 498 748,69 

    - zobowiązania krótkoterminowe (w tym kredyty     
      i pożyczki krótkoterminowe) i fundusze specjalne   41 020 076,09 

    - rozliczenia międzyokresowe   4 023 074,37 

     
1) Poniesione koszty gospodarki zasobami   74 942 468,48 

     mieszkaniowymi w 2021 r.    
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2) Uzyskane przychody z gospodarki zasobami     73 911 356,70 

     mieszkaniowymi w 2021 r.    
3) Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM za 2021 r.   -1 031 111,78 

    w tym:    
    - nadwyżka kosztów nad przychodami za 2021 r., która    
       została przeniesiona do rozliczenia w 2022 r.   -1 123 955,30 

    - wynik na  pozostałej działalności operacyjnej     
       Spółdzielni zaliczanej do GZM przeznaczony do 

podziału   93 015,44 

    - wynik za 2021 r. dotyczący domków jednorodzinnych     
      wyodrębnionych w 2021 r. przeniesiony do działalności 

opodatkowanej -171,92 

4) Zysk brutto z działalności gospodarczej   1 201 548,53 

5) Zysk netto z działalności gospodarczej do podziału   796 314,27 
    
Razem do podziału przez WZ   889 329,71 

   

(93.015,44 + 

796.314,27) 
    
Nadwyżka kosztów nad przychodami za 2021 r., która     
została przeniesiona do rozliczenia w 2022 r.   -1 124 127,22 

Wynik netto z tytułu pożytków nieruchomości za 2021 r.    114 730,34 

    
Na 31.12.2021  nadwyżka na gzm wynosi per saldo   3 938 457,99 

przy czym:    
       - nadwyżka przychodów nad kosztami   4 019 509,98 

       - nadwyżka kosztów nad przychodami   -81 051,99 

 

VI.  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

 

W 2021 r. Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnowie nie prowadziła 

inwestycji budowlanych mieszkaniowych oraz nie zbywała prawa wieczystego 

użytkowania działek. W 2021 r. Spółdzielnia rozpoczęła prace związane z przebudową  

i rozbudową budynku usługowego na potrzeby biur Administracji Rejon IV. Do dnia 

31.12.2021 r. wydatkowano na ten cel kwotę 14.901,29 zł. Są to koszty związane  

z wykonaniem projektu budowlanego oraz obsługi inwestycji. Planowane nakłady na 

realizację w/w inwestycji wyniosą ok. 450.000 zł. 

 


