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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TARNOWSKIEJ 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA 2020 r. 

 

I. WSTĘP. 

 

1. Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnowie działa na podstawie: 

- ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 

poz. 275) 

- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1465 z późn. zm.) 

- Statutu Spółdzielni uchwalonego Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

w dniach 11 i 12 grudnia 2017 r. 

2. W okresie sprawozdawczym funkcje zarządowo-kierownicze w Spółdzielni pełnił Zarząd 

w składzie: 

- Zbigniew Sipiora – Prezes Zarządu 

- Kazimierz Kępowicz – Zastępca Prezesa 

- Katarzyna Starzyk – Zastępca Prezesa – Główny Księgowy 

- Krzysztof Piotrowski – Członek Zarządu 

W zakresie funkcji kierowniczych poszczególni członkowie Zarządu kierowali podległymi im 

komórkami organizacyjnymi zgodnie z obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi. 

3. Spółdzielnia realizuje swoje zadania poprzez służby etatowe. 

W planie etatów na 2020 r. uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, założono 

zatrudnienie w wysokości 176,5 etatu, z czego 76,5 etatów na stanowiskach nierobotniczych 

i 100,0 etatów na stanowiskach robotniczych. 

Ustalony na 2020 r. stan zatrudnienia zabezpieczał potrzeby w zakresie realizacji zadań. 

Średnioroczne zatrudnienie w 2020 r. wynosiło 161 etatów, z czego 87 etatów przypadało na 

stanowiska robotnicze, a 74 na stanowiska nierobotnicze. 

4. Zasoby Spółdzielni na 31.12.2020 obejmowały: 

 173 budynki mieszkalne o powierzchni 574.838 m2, w tym wyodrębniona własność 

233.475 m2 

 245 budynków o innym przeznaczeniu o powierzchni 17.898 m2, w tym wyodrębniona 

własność – 33 lokale o pow. 2.078 m2 

 637.724 m2 gruntów z pełnym prawem własności, w tym udział Spółdzielni 379.007 m2 

 83.546 m2 gruntów z prawem wieczystego użytkowania, w tym udział Spółdzielni 

74.418 m2 

 12.309 lokali ogółem, w tym 11.906 lokali mieszkalnych, przy czym lokale mieszkalne 

w liczbie 4.656 stanowią wyodrębnioną własność 

 powierzchnia użytkowa lokali ogrzewanych centralnie z kotłowni obcych to 586.076 m2 

 powierzchnia użytkowa lokali objętych dostawą ciepłej wody z kotłowni obcych to 

572.109 m2 
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 powierzchnia lokali korzystających z dźwigów to 187.575 m2 

 liczba dźwigów w zasobach Spółdzielni – 127 szt. 

 

II. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI W ROKU OBROTOWYM I PRZEWIDYWANA 

W LATACH NASTĘPNYCH. 
 

1. Zagadnienia ogólne. 

W roku 2020 Spółdzielnia prowadziła następujące rodzaje działalności: 

- gospodarkę zasobami mieszkaniowymi obejmującą: 

 eksploatację zasobów mieszkaniowych i zasobów niezbędnych do ich obsługi 

 gospodarkę funduszem remontowym 

 gospodarkę cieplną 

- pozostałą działalność gospodarczą, w tym w szczególności: 

 odpłatną działalność usługową na rzecz mieszkańców 

 wynajem lokali użytkowych 

 dzierżawę gruntów 

 działalność finansową 

 zarządzanie wspólnotami 

 

Spółdzielnia wykonywała obowiązki statutowe dysponując w 2020 r. majątkiem: 

 trwałym o wartości netto 65.094.956,61 zł na dzień 01.01.2020 r. 

 obrotowym o wartości   80.956.558,88 zł na dzień 01.01.2020 r. 

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. nastąpił spadek wartości majątku trwałego z kwoty 

65.094.956,61 zł do kwoty 62.445.492,94 zł tj. o 2.649.463,67 zł (4,07 %) i wzrost majątku 

obrotowego z kwoty 80.956.558,88 zł do kwoty 85.005.060,14 zł tj. o 4.048.501,26 zł (5,00 %). 

Wskaźnik zużycia majątku trwałego tj. udział umorzenia w wartości brutto majątku wynosił na 

31.12.2020 r. 56,20 %. 

Majątek trwały netto Spółdzielni w kwocie 62.445.492,94 zł obejmuje na 31.12.2020 r.: 

- wartości niematerialne i prawne - 28.442,43 zł 

- rzeczowe aktywa trwałe - 62.360.475,51 zł 

- należności długoterminowe z tytułu odsetek - 0,00 zł 

- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 56.575,00 zł 

 

Głównymi przyczynami zmniejszenia wartości majątku trwałego w 2020 r. było: 

 naliczenie umorzenia środków trwałych mieszkaniowych i niemieszkaniowych, wynikające 

z obowiązujących przepisów 

 ustanawianie odrębnej własności lokali mieszkalnych i użytkowych i jej przenoszenie na 

właścicieli, w wyniku czego z wartości budynków i gruntów wyprowadzane są kwoty 

przypadające na te lokale 
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Proces zmniejszenia się majątku trwałego Spółdzielni, trwa od kilku lat i jest następstwem starzenia 

się zasobów Spółdzielni (naliczanie umorzenia) oraz przenoszenia własności lokali na użytkowników 

na mocy Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. „o spółdzielniach mieszkaniowych”. 

Nowelizacja Ustawy „o spółdzielniach mieszkaniowych” z dn. 14 czerwca 2007 r. dała możliwość 

przeniesienia własności lokali członkom spółdzielni posiadającym lokatorskie prawo do lokalu po 

spłacie nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji budżetowej w części przypadającej na 

poszczególne lokale tj. przekształcenie prawa do mieszkania za tzw. „złotówkę”. 

Na dzień 31.12.2020 r. na ogólną liczbę 11.906 lokali mieszkalnych odrębną własność posiadało 

4.656 lokali (39,11 %). 
 

Majątek obrotowy Spółdzielni w kwocie 85.005.060,14 zł na 31.12.2020 r. składa się z: 
 

 zapasów materiałów - 0,00 zł 

 należności krótkoterminowych po uwzględnieniu odpisów 

aktualizujących 

 

- 

 

2.150.284,01 

 

zł 

 inwestycji krótkoterminowych - 54.052.544,92 zł 

 krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych - 28.802.231,21 zł 

 

Przyczyną wzrostu majątku obrotowego jest uwzględnienie w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe 

– fundusz remontowy” ujemnego salda funduszu remontowego nieruchomości, co jest skutkiem 

finansowania wydatków remontowych związanych z termomodernizacją budynków kredytami 

bankowymi. 

 

 

2. Przychody, koszty i wyniki działalności Spółdzielni za 2020 r. 
 

 Przychody Koszty Wynik finansowy 
- podstawowa działalność 

GZM według nieruchomości 

zwolniona z podatku 

dochodowego od osób 

prawnych 

 

 

 

 

66.218.436,59 zł 

 

 

 

 

67.578.655,84 zł 

 

 

 

 

- 1.360.219,25 zł 

- pozostała działalność 

operacyjna i przychody 

finansowe Spółdzielni 

zaliczane do GZM 

 

 

 

1.481.847,27 zł 

 

 

 

1.446.423,56 zł 

 

 

 

+ 35.423,71 zł 

- razem działalność 

zaliczana do GZM 

zwolniona z podatku 

dochodowego od osób 

prawnych 

 

 

 

 

67.700.283,86 zł 

 

 

 

 

69.025.079,40 zł 

 

 

 

 

- 1.324.795,54 zł 

-działalność gospodarcza 

objęta podatkiem 

dochodowym od osób 

prawnych 

 

 

 

3.598.407,46 zł 

 

 

 

2.052.252,60 zł 

 

 

 

+ 1.546.154,86 zł 

Razem działalność Spółdzielni 71.298.691,32 zł 71.077.332,00 zł + 221.359,32 zł 

 

Wynik finansowy z rozliczenia kosztów i przychodów według nieruchomości za 2020 r. był ujemny 

i wyniósł - 1.360.219,25 zł. 

W 2020 r. Spółdzielnia osiągnęła także dochód z pozostałej działalności operacyjnej i przychodów 

finansowych zaliczanych do GZM w kwocie 35.423,71 zł, który został uwzględniony w zysku netto 

przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie. 
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Łączny niedobór na gzm za 2020 r. po przeniesieniu wyniku za b.r. dotyczącego domków 

jednorodzinnych wyodrębnionych w 2020 r. do działalności opodatkowanej w kwocie - 96,55 zł 

wyniósł 1.324.698,99 zł. 

 

Po uwzględnieniu wyników rozliczenia nieruchomości za 2019 r. oraz wyniku netto z tytułu 

pożytków nieruchomości za 2020 r. łączna nadwyżka finansowa z gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi na 31.12.2020 r. wyniosła 4.947.409,27 zł (per saldo). Kwota ta wynika 

z następującego rozliczenia: 

 

- wyniki dodatnie gzm z 2019 r. 

(nadwyżka przychodów gzm nad kosztami) 

 

+ 6.275.168,79 

 

zł 

- wyniki ujemne gzm z 2019 r. 

(nadwyżka kosztów nad przychodami) 

 

- 74.239,43 

 

zł 

- wyniki dodatnie gzm za 2020 r. + 49.100,98 zł 

- wyniki ujemne gzm za 2020 r. - 1.409.223,68 zł 

- wynik netto z tytułu pożytków nieruchomości za 2020 r. + 106.281,66 zł 

- wynik ujemny na 01.01.2020 r. dotyczący domków jednorodzinnych 

wyodrębnionych w 2020 r. przeksięgowany do opodatkowania na pozostałe 

koszty operacyjne 

 

 

+ 320,95 

 

 

zł 

- wyniki dodatnie gzm z 2020 r. 

(nadwyżka przychodów gzm nad kosztami) 

 

+ 5.068.509,65 

 

zł 

- wyniki ujemne gzm z 2020 r. 

(nadwyżka kosztów nad przychodami) 

 

- 121.100,38 

 

zł 

Kwota ta podlega rozliczeniu wg nieruchomości w roku następnym zgodnie z art. 6 ust. 1 

znowelizowanej w 2007 r. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. „o spółdzielniach mieszkaniowych”. 

 

Na pozostałej działalności gospodarczej objętej podatkiem w 2020 r. wystąpiła nadwyżka 

w wysokości 1.546.058,31 zł brutto. 

Po uwzględnieniu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 350.466 zł oraz wyniku 

netto z tytułu pożytków nieruchomości za 2020 r. w kwocie 106.281,66 zł zysk netto wyniósł 

1.089.310,65 zł. Podatek dochodowy wykazany w deklaracji podatkowej wynosi 336.156 zł 

i jest niższy od podatku obciążającego wynik finansowy za 2020 r. o zmianę stanu aktywów na 

podatek odroczony. Wynik netto z tytułu pożytków nieruchomości został przeznaczony na 

dofinansowanie eksploatacji nieruchomości, które wykazały dochód z tytułu pożytków za 2020 r. 

 

Zysk netto w wysokości 1.124.734,36 zł uwzględniający wynik na pozostałej działalność operacyjnej 

i przychody finansowe Spółdzielni zaliczane do GZM w kwocie 35.423,71 zł będzie podlegał 

podziałowi na Walnym Zgromadzeniu. 
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Koszty eksploatacji lokali mieszkalnych w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie 

w 2020 r. wyniosły: 
 

Lp. Wyszczególnienie kosztów 
Wykonanie za 2020 r. Planowane koszty na 2021 r. 

zł/m2 struktura  % zł/m2 struktura  % 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
0,75 12,71 0,87 13,51 

2. Woda i kanalizacja 1,24 21,02 1,29 20,03 

3. Energia elektryczna 0,05 0,85 0,06 0,93 

4. Koszty ogólne Spółdzielni 0,77 13,05 0,90 13,98 

5. Koszty ogólne zarządzania 

nieruchomościami 
0,28 4,75 0,34 5,28 

6. Koszty utrzymania czystości 0,60 10,17 0,65 10,09 

7. Gaz centralny 0,10 1,69 0,08 1,24 

8. Pozostałe koszty 0,18 3,05 0,23 3,57 

9. Prowizja bankowa 0,01 0,17 0,00 0,00 

10. Koszty konserwacji 0,57 9,66 0,66 10,25 

11. Razem 4,55 77,12 5,08 78,88 

12. Odpis podstawowy na fundusz 

remontowy nieruchomości 
1,33 22,54 1,33 20,65 

13. Domofony 0,02 0,34 0,03 0,47 

14. Ogółem koszt m2 pow. 

użytkowej 
5,90 100,00 6,44 100,00 

15. 

Koszt eksploatacji bez wody i 

kanalizacji, opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, gazu centralnego, 

domofonów 

 

 

 

3,79 

 

 

 

64,24 

 

 

 

4,17 

 

 

 

64,75 

 

 Średnioroczny całkowity koszt eksploatacji zasobów mieszkaniowych w budownictwie 

wielorodzinnym wyniósł 5,90 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania i był wyższy w porównaniu 

do roku 2019 o 0,49 zł/m2, co daje 9,06 % wzrostu. Koszt ten bez opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, opłat związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, dostawą 

gazu centralnego oraz domofonów wyniósł 3,79 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania i był 

wyższy od poniesionego w 2019 r. o 0,23 zł/m2  tj. o 6,46 %. 

 

W związku ze zmianą warunków umowy z bankiem PKO Bank Polski S.A. od października 

2020 r. przeniesiono prowizję od opłat za użytkowanie mieszkania dokonywanych w oddziałach 

banku na wpłacającego. Koszty z tego tytułu uległy znacznej obniżce co ma odzwierciedlenie  

w planie na 2021 r., w którym uwzględniono prowizję tylko od transakcji dokonywanych przez 

Spółdzielnię oraz za prowadzenie rachunku bankowego. 
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Wysoki udział odpisów na fundusz remontowy w całkowitym koszcie stanowiący 22,54 % 

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. 

Znaczny udział w kosztach eksploatacji stanowią wydatki związane ze zużyciem energii 

elektrycznej, wody i kanalizacji oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki te 

wynoszą 34,58 %. 

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 2020 r. podatek od nieruchomości wyniósł 702.835 zł, opłata za wieczyste użytkowanie – 

92.825,98 zł, PFRON – 240.016 zł, ubezpieczenie zasobów – 364.584 zł, prowizje bankowe –  

54.181,92 zł. 

Zaznaczyć należy, że na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należna kwota 

wyliczana jest na podstawie krajowego przeciętnego wynagrodzenia, które za 2020 r. wyniosło 

5.411 zł, a w Spółdzielni – 4.127 zł (brutto). 

 

Na wysokość kosztów eksploatacji mieszkań przeważający wpływ mają ceny i opłaty za 

media, które są ustalane bez udziału Spółdzielni. 

W 2020 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 01.06.2020 r. cena za dostawę wody i odprowadzenie ścieków została podwyższona: 

- za wodę z 3,34 zł/m3 na 3,42 zł/m3 tj. o 2,40 % 

- za ścieki z 6,19 zł/m3 na 6,26 zł/m3 tj. o 1,13 % 

- razem  z 9,53 zł/m3 na 9,68 zł/m3 tj. o 1,57 % 

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020 wynosiła: 

I. na terenie Gminy Miasto Tarnów: 

1/ dla mieszkańców w budynkach wielorodzinnych obowiązuje stawka 22,00 zł/osoby pod 

warunkiem segregowania odpadów lub 84,00 zł/osoby za odpady niesegregowane. Stawki 

wprowadzono z dniem 01.07.2020 r. Uchwałą nr XXXIII/306/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 04 czerwca 2020 r. 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 0,13 zł/m2 (netto) powierzchni użytkowej lokalu według kalkulacji własnej 

sporządzonej na podstawie Uchwały nr XXXIII/306/2020 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 

04 czerwca 2020 r. 
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II. na terenie Gminy Tuchów: 

1/ dla mieszkańców w budynkach wielorodzinnych w wysokości 21,00 zł/osoby pod warunkiem 

segregowania odpadów lub 42,00 zł/osoby za odpady niesegregowane (Uchwała nr 

XVI/159/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2019 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 od 

01 września 2020 r. zmieniono opłaty za c.o. w 48 budynkach i c.c.w. w 137 budynkach. 

Zaliczkowa średnia opłata za centralne ogrzewanie budynków w 2020 r. wyniosła 2,96 zł/m2 

powierzchni mieszkania miesięcznie. 

Średni koszt centralnego ogrzewania mieszkań wyniósł w 2020 r. 2,58 zł/m2 w skali miesiąca. 

Nadpłata zaliczek na centralne ogrzewanie została rozliczona pod datą 31.12.2020 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 dostawców. W przypadku podjęcia robót 

termomodernizacyjnych Spółdzielnia dokonuje korekty mocy zamówionej u dostawcy energii. 

 

 

Elementem kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości są koszty eksploatacji dźwigów 

osobowych. 

Koszty eksploatacji dźwigów osobowych za 2020 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 0,06 18,18 

2. Remonty 0,04 12,12 

3. Konserwacje 0,18 54,55 

4. Dozór techniczny 0,05 15,15 

5. Razem 0,33 100,0 

 

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. W 2020 roku wprowadzono także obowiązkowe resursy 

urządzeń, będące podstawą do dalszej eksploatacji dźwigów. 
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 Średnie koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi w skali całej Spółdzielni 

w 2020 r. w przeliczeniu na m2 wyniosły: 

a) z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości: 

- poniesione koszty  - 5,90 zł/m2 miesięcznie 

- wpłaty użytkowników - 5,65 zł/m2 miesięcznie 

 

b) z tytułu eksploatacji dźwigów osobowych 

- poniesione koszty  - 0,33 zł/m2 miesięcznie 

- wpłaty użytkowników - 0,33 zł/m2 miesięcznie 

c) z tytułu centralnego ogrzewania 

- poniesione koszty  - 2,58 zł/m2 miesięcznie 

- wpłaty użytkowników - 2,58 zł/m2 miesięcznie 

d) z tytułu centralnie ciepłej wody 

- poniesione koszty  - 0,99 zł/m2 miesięcznie 

- wpłaty użytkowników - 0,99 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. 

 

 

3. Gospodarowanie funduszami remontowymi. 

W roku 2020 Spółdzielnia gospodarowała funduszami remontowymi nieruchomości i centralnym 

funduszem remontowym: 

 

Stan funduszy remontowych na 01.01.2020 r. w tym : 

 

-1.246.644,67 

 

zł 

saldo Ma „ 856” -   22.973.115,96 

saldo Wn „859” -   24.219.760,63 

  

Zwiększenia funduszy za 2020 r. w tym : 17.107.324,98 zł 

obroty Ma „856” -  11.437.922,72   

obroty Ma „859” -    5.669.402,26   

Zmniejszenia funduszy za 2020 r. w tym : 17.798.058,66 zł 

obroty Wn „856” -    7.667.286,20   

obroty Wn „859” -  10.130.772,46   

Stan funduszy remontowych na 31.12.2020 r. w tym : -1.937.378,35 zł 

saldo Ma „ 856” -   26.743.752,48 

saldo Wn „859” -   28.681.130,83 
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Źródłem tworzenia funduszy remontowych w 2020 r. były: 

 

 Odpisy w ciężar kosztów eksploatacji podstawowej 

i eksploatacji dźwigów do wysokości opłat przeznaczonych 

na ten cel 

 

 

11.334.577,97 

 

 

zł 

 Część zysku netto za 2019 r. wg Uchwały WZ 2.052.385,02 zł 

- na zwiększenie funduszu rem. nieruchomości           785.315,89 

- na zwiększenie centralnego funduszu 
remontowego Spółdzielni                                     1.267.069,13 

  

 Inne zwiększenia w tym: 3.720.361,99 zł 
    - przeniesienie części odpisu podstawowego z odpisów 

       nieruchomości na koncie  „856” na konto odpisów 

       fundusz remontowy budynków na koncie  „859”       2.663.625,14 
     - przeniesienie części odpisu podstawowego z odpisów 

       nieruchomości na koncie „856” na konto odpisów 

       fundusz remontowy dźwigi na koncie „856”                      1.521,90 
     - premia termomodernizacyjna                                          942.078,68 
     - pozostałe zwiększenia (odszkodowania)                         113.136,27 

  

 

Razem zwiększenia : 

 

17.107.324,98 

 

zł 
 

Średni odpis na fundusz remontowy nieruchomości wynosił 1,33 zł/m2 p. uż. mieszkania miesięcznie. 

 

Struktura rzeczowa wydatków z funduszu remontowego przedstawia się następująco: 

Razem zmniejszenia: 17.798.058,66 zł 

 

Prace remontowe zlecane były na zewnątrz na podstawie przeprowadzonych przetargów. 

Głównym źródłem finansowania robót remontowych w 2020 r. były środki własne członków 

pochodzące z opłat za użytkowanie mieszkań, pożyczki wewnętrzne z centralnego funduszu 

remontowego Spółdzielni oraz kredyty na termomodernizację. 

W roku 2020 Spółdzielnia uzyskała w Banku Ochrony Środowiska i PKO BP S.A. kredyty na 

sfinansowanie robót termomodernizacyjnych w 7-u budynkach. 

Łączna kwota zaciągniętych w 2020 r. kredytów termomodernizacyjnych wynosiła 9.799.034,61 zł. 

Spłata kredytu wraz z odsetkami jest dokonywana ze środków funduszu remontowego budynków, 

które z kredytu korzystały. Okres spłaty kredytu jest przewidziany na 10 lat. 

W latach poprzednich Spółdzielnia zaciągnęła kredyt w BOŚ na ocieplenie 58 i w PKO BP S.A. na 

ocieplenie 31 budynków. Na koniec 2020 r. dokonano całkowitej spłaty 31 kredytów. 

Na dzień 31.12.2020 r. kredyty związane z termomodernizacją obciążają 58 budynków. 

W celu zgromadzenia środków finansowych na spłatę kredytu i odsetek Spółdzielnia obciąża 

mieszkańców budynków objętych kredytowaniem odrębną opłatą wynikającą z kalkulacji spłaty 

zadłużenia kredytowego związanego z termomodernizacją. 

Kwota wykorzystanych w 2020 r. pożyczek z CFR wynosiła: 208.580,11 zł. 

 roboty ogólnobudowlane 13.044.609,03 zł 

 modernizacje dźwigów osobowych 1.024.009,65 zł 

 remonty dźwigów osobowych 106.966,40 zł 

 inne prace remontowe 161.918,52 zł 

 pozostałe wydatki (w tym m.in: prowizje bankowe, odsetki od 

kredytów, opłaty za ekspertyzy ornitologiczne, opłaty sądowe, 

przeniesienie części odpisu podstawowego z odpisów na koncie „856” 

na konto „859”) 

 

 

 

3.460.555,06 

 

 

 

zł 
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Łączna kwota pożyczek pozostałych do spłaty z centralnego funduszu remontowego na dzień 

31.12.2020 r. wynosi 4.988.163,35 zł. Spłata pożyczek następuje z wpłat mieszkańców 

dokonywanych w ramach opłat za mieszkanie w pozycji „fundusz remontowy” oraz „fundusz 

remontowy-ocieplenie”. 

 

 

4. Wydatki na konserwację zasobów mieszkaniowych Spółdzielni. 

 

Oprócz remontów Spółdzielnia wykonywała w 2020 r. prace związane z bieżącą konserwacją 

zasobów mieszkaniowych. 

Na ten cel wydatkowana została kwota 4.369.772,05 zł w tym na: 

 konserwację budynków – roboty ogólnobudowlane 

 przeglądy budynków, instalacji elektrycznej i gazowej, przewodów 

kominowych 

1.116.151,52 

 

292.799,24 

zł 

 

 

zł 

 konserwację dźwigów 408.680,66 zł 

 obsługę pogotowia awaryjnego, AZART-u, instalacji c.o. i c.c.w. 1.140.030,96 zł 

 odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, utrzymanie terenów zielonych 

 pozostałe (materiały, inne) 

1.140.371,82 

271.737,85 

zł 

zł 

 

 

5. Gospodarka cieplna w Spółdzielni. 

 

Energia cieplna przeznaczona do ogrzewania mieszkań i podgrzewania wody pozyskiwana jest 

z dwóch źródeł: 

 dla budynków w Tarnowie – z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie, 

 dla budynków Os. Centrum w Tuchowie – z lokalnej kotłowni zarządzanej przez PGNiG 

TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z o.o. we Wrocławiu – Firmę działająca na terenie 

Tuchowa. 

Spółdzielnia pod datą 31.12.2020 r. dokonała rozliczenia kosztów energii cieplnej za 2020 r. 

w stosunku do zaliczkowych naliczeń w ciągu roku. Zgodnie z ustawą „prawo energetyczne” 

i obowiązującym regulaminem wewnętrznym rozliczenia energii przeprowadzane są w skali 

poszczególnych budynków. 

Uwzględniając zmianę „Regulaminu ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do 

lokali mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w instalacje co i ccw w Tarnowskiej Spółdzielni 

Mieszkniowej” od roku 2020 koszt zakupu ciepła rozliczany jest odrębnie dla potrzeb centralnego 

ogrzewania i odrębnie dla potrzeb podgrzania wody wodociągowej. 

Wynik stanowiący różnicę między naliczonymi opłatami (zaliczka), a poniesionymi kosztami: 
 zużycia ciepła dla potrzeb c.o. rozliczany jest wg m2 powierzchni użytkowej mieszkania, 

 zużycia ciepła dla potrzeb podgrzania wody rozliczany jest w m3 wg ilości zużytej wody 

w ciągu roku. 

Kwoty wynikające z rozliczenia energii cieplnej za 2020 r. kształtowały się następująco: 

a) łączna kwota nadpłaty z tytułu rozliczenia zużycia ciepła dla potrzeb c.o. wyniosła 

2.491.732,83 zł dla mieszkań rozliczanych ryczałtowo. W przypadku mieszkań rozliczanych 

wg podzielników (ul. Narutowicza 7, 1 Maja 8, Krakowska 51) łączna nadpłata wynosiła 

23.328,90 zł. Budynek przy ul. Rydza Śmigłego 7 rozliczany wg liczników ciepła osiągnął 

łączną nadpłatę 1.217,11 zł. 
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b) łączna kwota nadpłaty z tytułu rozliczenia zużycia ciepła dla potrzeb podgrzania wody 

wyniosła 197.597,17 zł. 

Rozliczenie ryczałtowe energii cieplnej zostało dokonane pod datą 31.12.2020 r. Informacja na temat 

wyników rozliczenia została przekazana mieszkańcom w miesiącu lutym 2021 r. 

Również pod datą 31.12.2020 r. Spółdzielnia dokonała rozliczenia budynku przy ul. Rydza 

Śmigłego 7. 

Natomiast rozliczenie indywidualne mieszkań wyposażonych w podzielniki w budynkach przy 

ul. Narutowicza 7, 1 Maja 8, Krakowska 51 w Tarnowie zostanie sporządzone przez firmę 

rozliczeniową w oparciu o odczyty podzielników kosztów zużycia energii cieplnej w I kwartale 

2021 r. 

 

 

III. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁDZIELNI Z UWZGLĘDNIENIEM CZYNNIKÓW 

RYZYKA. 

 

W 2020 r. Spółdzielnia nie prowadziła inwestycji mieszkaniowych. 

Podstawowym zadaniem Spółdzielni jest zarządzanie istniejącymi zasobami mieszkaniowymi 

i niemieszkaniowymi stanowiącymi jej własność lub współwłasność. 

Ponoszone koszty związane z eksploatacją zasobów są pokrywane z wpłat wnoszonych przez 

członków, najemców i właścicieli lokali i z tego powodu ważnym zagadnieniem jest właściwe 

ustalanie poziomu ponoszonych kosztów i na ich podstawie określenie odpowiedniej wysokości opłat 

za ich używanie. 

Spółdzielnia opracowuje w tym celu roczne plany działalności, które stanowią podstawę 

gospodarowania w poszczególnych latach. 

Z bieżącą eksploatacją związana jest działalność polegająca na należytym utrzymaniu coraz starszych 

budynków wymagających kosztownych remontów. 

Problemy związane z utrzymaniem zasobów w dobrym stanie technicznym są przedmiotem 

szczególnego zainteresowania organów statutowych Spółdzielni. 

 

W 2021 roku Spółdzielnia przewiduje kontynuowanie prac remontowych zasobów zgodnie 

z zatwierdzonym planem rzeczowym i finansowym remontów. 

Posiadane środki finansowe na remonty w poszczególnych nieruchomościach są zasilane przejściowo 

w formie nie oprocentowanych pożyczek z centralnego funduszu remontowego Spółdzielni. Zarząd 

Spółdzielni w dalszym ciągu czyni starania w zakresie pozyskania kredytów na realizację programu 

termomodernizacji zasobów mieszkalnych. 

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 

nieruchomości. 

W 2021 r. Spółdzielnia będzie kontynuowała działania w zakresie realizacji wniosków 

członków o ustanowienie odrębnej własności lokali i jej przeniesienie. 

Spółdzielnia pracuje w oparciu o Zintegrowany System Informatyczny do zarządzania spółdzielnią 

mieszkaniową Firmy UNISOFT z siedzibą w Gdyni. 

Program umożliwia prowadzenie ewidencji bilansowej w układzie umożliwiającym rozliczenia 

podatkowe oraz wynikające z ustawy „o rachunkowości” i ustawy „o spółdzielniach 

mieszkaniowych”. 

Wdrożone systemy informatyczne umożliwiają również sprawną i prawidłową obsługę mieszkańców. 
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IV. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁDZIELNI. 

 

Sytuacja finansowa Spółdzielni w roku 2020 była dobra i nie występuje ryzyko jej pogorszenia 

w 2021 r. 

Spółdzielnia terminowo regulowała swoje zobowiązania z tytułu podatków, kredytów bankowych na 

cele mieszkaniowe i termomodernizacyjne, ubezpieczeń społecznych, jak również z tytułu innych 

zobowiązań. 

Wolne środki pieniężne Spółdzielnia lokowała na rachunkach lokat terminowych, a przychody 

finansowe z tytułu odsetek w kwocie 321.341,58 zł zaliczone zostały zgodnie z interpretacjami 

Ministerstwa Finansów do przychodów z tytułu działalności gospodarczej innej niż gospodarka 

zasobami mieszkaniowymi. 

W stosunku do 2019 r. nastąpił spadek przychodów z tytułu lokat terminowych. 

Od czerwca 2020 r. Bank PKO BP S.A., w którym Spółdzielnia lokowała wolne środki pieniężne 

wycofał z oferty lokaty terminowe dla firm. 

 

Spółdzielnia w 2020 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 31.12.2019 r. wynosiło 1.325.743,90 zł, a na 31.12.2020 r. 

wynosiło 1.124.503,33 zł, z czego kwota 1.121.400,06 zł stanowi kredyt podstawowy, a kwota 

103,27 zł – odsetki skapitalizowane. 

W 2020 r. Spółdzielnia spłacała nie tylko odsetki, ale również kredyt podstawowy w związku, z czym 

kwota kredytu zmniejszyła się z 1.323.823,31 zł do kwoty 1.124.400,06 zł 

Ponadto na wniosek najemców Spółdzielnia dokonała całkowitej spłaty kredytu z odsetkami 

dotyczącej 2 mieszkań. 

Zadłużenie kredytowe z tytułu kredytów termomodernizacyjnych zaciągniętych w PKO BP S.A. 

O/Tarnów na 31.12.2019 r. wynosiło 12.002.330,76 zł, a na 31.12.2020 r. – 16.611.352,80 zł, 

z czego: 

- kredyt podstawowy  - 16.611.352,80 zł 

- odsetki   -      0,00 zł 

 

Zadłużenie kredytowe z tytułu kredytów termomodernizacyjnych zaciągniętych w BOŚ O/Tarnów na 

31.12.2019 r. wynosiło 10.328.331,07 zł, a na 31.12.2020 r. wynosiło 11.362.938,34 zł, z czego: 

- kredyt  - 11.345.089,58 zł 

- odsetki  -        17.848,76 zł 

 

Łączne zadłużenie Spółdzielni z tytułu kredytów na 31.12.2020 r. wynosiło 29.098.794,47 zł, z czego 

przypada na: 
 

- kredyty podstawowe 
w tym: 

BGK (kredyty mieszkaniowe) 

PKO BP kredyty termomodernizacyjne 

BOŚ kredyty termomodernizacyjne 

- 29.080.842,44 

 
1.124.400,06 

  16.611.352,80 

11.345.089,58 

zł 

 
zł 

zł 

zł 

 

- odsetki skapitalizowane BGK - 103,27 zł 

- odsetki bieżące BOŚ - 17.848,76 zł 

 

Sytuacja finansowa Spółdzielni uzależniona jest przede wszystkim od terminowego regulowania 

przez mieszkańców opłat za użytkowanie mieszkań, w tym również spłat kredytów mieszkaniowych. 
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W roku 2020 poziom zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i lokali o innym 

przeznaczeniu zwiększył się w wielkości absolutnej tj. z 1.939.695,39 zł na 31.12.2019 r. do 

2.322.307,50 zł na 31.12.2020 r. tj. o 19,73 %, a współczynnik zadłużeń czynszowych zwiększył się 

z 3,00 % na 31.12.2019 r. do 3,29 % na 31.12.2020 r. tj. o 9,67 %. 

Dokonana analiza zadłużenia w opłatach za użytkowanie mieszkań wykazała, że według stanu na 

dzień 31.12.2020 r. zadłużonych było 1.824 osób, a kwota zaległości wynosiła 1.824.473,70 zł 

podczas gdy według stanu na 31.12.2019 r. zadłużonych było 1.179 osób na kwotę 1.426.953,76 zł. 

Jak wynika z przedstawionych danych kwota zaległości wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 

roku ubiegłego o 397.519,94 zł tj. o 27,86 %, a liczba osób zadłużonych wzrosła o 645 tj. o 54,71 %. 

Wyegzekwowaniem zaległych wpływów z tytułu opłat za mieszkanie i lokali o innym przeznaczeniu 

zajmuje się samodzielna komórka d/s windykacji. 

W pierwszym etapie postępowania windykacyjnego wysyłane są do dłużników wezwania do zapłaty 

zaległych opłat. W 2020 r. do użytkowników mieszkań wysłano łącznie 1.905 sztuk takich wezwań. 

Wysłane pisma zawierały informację o wysokości zaległości podstawowej, odsetek za zwłokę 

i ewentualnych kosztach zastępstwa procesowego, oraz wyznaczały termin uregulowania zaległości. 

Wskutek ich rozesłania zgłosiło się 92 osoby, które złożyły pisemne zobowiązania dotyczące ratalnej 

formy spłaty zaległości. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Spółdzielnia skierowała do Sądu 78 pozwów o zapłatę 

zaległości. 

W okresie sprawozdawczym Spółdzielnia złożyła do Komornika 18 wniosków o egzekucję 

należności. W wyniku działań komorniczych na poczet zaległości w opłatach za mieszkanie została 

przelana na konto Spółdzielni kwota 198.898,74 zł. 

 

Działania te pozwoliły na utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej Spółdzielni i terminowe 

regulowanie zobowiązań finansowych powstających w toku prowadzenia działalności statutowej. 

 

V. UWAGI KOŃCOWE. 

 

W 2020 r. Spółdzielnia zrealizowała obowiązki określone planem rzeczowo – finansowym, statutem 

i obowiązującymi przepisami. 

Podstawowe potrzeby członków w zakresie bieżącej eksploatacji oraz niezbędnych konserwacji 

i remontów były zaspokojone zgodnie z przepisami prawa i z uwzględnieniem zasad efektywności 

gospodarowania w ramach środków finansowych uzyskiwanych z tytułu opłat za mieszkania 

i z innych źródeł. 

Organy Spółdzielni wywiązały się z obowiązków wynikających z ustawy „o spółdzielniach 

mieszkaniowych” m. in. w zakresie: 

 prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz 

ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego odrębnie dla każdej nieruchomości, 

 ustalenia wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi odrębnie dla każdej nieruchomości. 

 

 

 

Tarnów, dnia 01.03.2021 r.      Zarząd 

Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
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