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Szanowni Państwo,
Zgodnie z utrwalonym zwyczĄem przedstawiamy do wykorzystania podstawowe informacje o działalności

Spółdzielni w 202I r.izamięrzętiachw 2022r. Panująca od2020 roku epidemia spowodowałazmiarry w naszym życiui
orgańzacji pracy Spółdzielni. Zamrożeńe gospodarki i wprowadzone liczne zakazy zweryfikowaĘ nasze plany
gospodarcze. Rada Nadzorcza przyje]a przygotowany przez Zarząd,,Dfugofalowy plan remontów nalata2022 - 2026"
który w czerwcu 202Ir został zatwierdzony przezW.Z. Cz. Obejmuje on 16 głównych pozycji remontowych, których
wykonanie oszacowane na podstawie cen obowiązujących w miesiącu styczniu 202I wyliczono na kwotę 4,5 mln
zŁotych. Wysokość kosźów w poszczęgólnych nieruchomościach zalężna jest od rodzajl i ilości zaplanowanych do
wykonania w omawianlłn okresie ptac dotyczących poszczegóInych budynków.

W planie wprowadzono ograniczenie zakresu rzęczowęgo planowanych prac w zakresie docieplania budynków z
,,wielkiej płyty". Powodem miany zakresu jest nastawierrie mięszkańców tych budynków wyrażone w przekazanych
Zarządowi odpowiedziach na zapytańa w ankiecie. W związku ztym, atakżę zawagi na trwające załamańe gospodarki
i dużąinllację planujemy realizacjętych prac w nastęnych latach. W tym celu rozpoczęliśmy dla budynków z ,,wielkiej
pryy" gromadzenie środków finansowych rra tęn cęL Z uwagi na panującą ąidemię Dział Tęchniczny Spółdzielni
weryfikuje takżenabieżąco zasady wykonywaniaprac remontowych w celu ich dostosowania do sytuacji ęidemicznej.

Zuwagi na pogłębiające się problemy z parkowaniem na terenie Osiedla, na wniosek mieszkńców Rada Nadzorcza
przyjda regulamin wprowadzający od dnia 01.06.2022r identyfikatory na drogach wewnętrznych Spółdzielni.
Identyfikatory upowazniające do korzystania z miejsc postojowych wydawane sąuprawnionyrn osobom w Administracji
Spółdzielni.

Dziękując Państwu za zrozamienie trudności w codzienrrym funkcjonowaniu Spółdzielni w czasię ęidemii i
dostosowanie się do zmienionych warunków obsługi Naszych nieruchomościprzez pracowników, przedstawiarrry pońżĄ
informację za202I r., o której mowa na wstęie.

I. Informacie ogóIne

W 2021r w oparciu o zatvłięrdzony przęz Radę Nadzorcząw dniu 23.1I.2020r, (Uchwała Nr 2012020)" Plan
finansowo - gospodarczy na 202I r," Spółdzielnia zajmowała się bieżącąobsfugą mieszkańców i zasobów, prowadz|ła
działalność społeczno - kulturalną irealizowŃa inne zadańa wynikające zprzyjętychwcześniej planów.

W dniu 31 grudnia 202I r. w Spółdzielń zrzeszonych było 1707 człołtków. Na koniec tego roku zasoby
Spółdzielni, na które składają się:
- 43 budynki mieszkalne o L404 mieszkaniach o powierzchń82.778,23 Ń,
- I90 garńy o powierzchni 3.073,87 m2,
- 37 lokali i pomieszczeń uĄńkowych (na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu, odrębnej własności i w najmie)

o powierzchni 3.106,63 m2,
- lokale, pomieszczeńanadzińalnośó społeczno-kulturalnąi administracyjno-biurowąo powierzchni 586,69rn3.
zlokalizowane byĘ na nieruchomościach gruntowych ołącznq powierzchni 17,8tta.
Do dnia 3I.I2.202Ir. ustanowiono 628 odrębnych własności lokali, co stanowi 39,2Y;o lokali ogółem.

W okresie objętym niniejszą informacją oprócz zarządzańa majątkiem swoich członków i prowadzeniern
działaLności gospodarczej, Spółdzielnia ręa\izowała zgodńe z uchwałą W,Z. Cz nr 51201,0 działalrlośó społeczno -
kulturalną od 2013r. dzińalność ta prowadzona jest w systemie zleceniowym.W 2021r z powodu trwającej epidemii,
prowadzenie zĄęć dla dzieci, niodzieży i dorosĘch jak i wynajem pomieszczeń na uroczystości rodzinrre było mocno
ograniczone. W ramach prowadzonej działalności w dniu 26 wrzęśńa zotgańzowaliśmy dla mieszkńców osiedla
koncert w ramach,,Oruńskich koncertów kameralnych" pt. ,,Powrót muzyki".

II. Działalność eksnloatacllina

W okresie objętym informacją pracownicy Administracj i i DziŃu Technicznego )u3rno*ali się bieżącą
działalnością eksploatacyjną w zasobach Spółdzielni. W tym czasie przeprowadzano prace konserwacyjne i remontowe.
Organizowano wymagane przepisami prawa okresowe przeglądy stanu technicznego budynków i instalacji tj.:
- pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznej, coroczne przeglądy instalacji gazowej, coloczne przeglądy wentylacji.
Pracownicy Spółdziehri zabezpieczali i usuwali zgŁoszone awańe, przeprowadzali wiĄe w mieszkaniach. W sezonie
zimowym 2a2ll2022 r. usuwanie śniegu i zapobieganie gołoledzi na ulicach wewnętrznych osiedla powierzono firmie
zewn{rznej, a pracownicy usuwali śnieg i zapobiegali gołoledzi na chodnikach i dojściach do budynków.
Prace zwięane z pielęnaĄą i utrzymaniem terenów zielonych osiedla tj. obcinanie zywopłotów, koszenie trawy,
nawozenie i opryski chemiczne wykonywĄ frrmy zewnętrzne. Gospodarze budynków w ciągu roku oczyszczali obrzeża
trawnikowe i chodnikowe, a w okresie jesiennym grabili suche liście.
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III. Gosoodarka finansowa Sr "',ielni

Podstawą ustalenia planu kosztów na 202Ir. i wynikających z nich opłat byĘ wydatki w poszczególnych
nięruchomościach w 2020 t, oraz prognozy na kolejny rok w zakresie podatków, inflacji, wzrostu minimalnego
wynagrodzenia itp. Stawki opłat ustalone zostńy odrębnie dla każdej nięruchomości, Wskaźnik strułtury kosztów
pokazuje, że kosńy ńezależne od Spółdzielni stanowią 6IYo (media, wywóz odpadów komunalnych i podatki lokalne),
pozostałe 39oń stanowiąkoszty działalności podstawowej, finansowe i operacyjne oraz fi,rndusz remontowy.

W 202I roku wystąplła nadwyżka przychodów nad kosżami w wysokości 301,8 tys. zł, a po uwzględnieniu
podatku dochodowego od osób prawnych 186,5 tys. zł,
ztego: r' wynit< w nieruchomościach (GZM) niedobór - 264 tys. zł,

/ nadzińalności pozostałej (wynajem lokali, i inrre) nadwyżka+ 450,5 Ęs. zł.
Z nadwyżkj z działalności pozostałej w kwocie 450,5 tys. zł, kwotę: 150 tys. zł proponuje się przeznaczyć na fundusz
remontowy wspólny zgodńe z UchwńąW .Z. Cz Nr 3/201 3, kwotę 50 tys. zł na fund:osz zasobów mieszkaniowych na
finansowanie infrastruktury Osiedla, natomiast kwotę 250,5 tys. zł na poczet przychodów z tytllłu eksploatacji
podstawowej w celu polcrycia kosźów eksploatacji lokali mieszkalnych prrypadających na cztronków spółdzielni.
Uchwałęw tej sprawie podejmie Walne Zgromadzeńe Członków w 2022r.

Ważnyrrr obszarem działaiZarządu jest zapewnienie pĄmności finansowej i zwięane ztym egzeLmlowanie wpłat
cąmszowych w wymaganych terminach. Od 2013r. zadłużęńa zĘĄńtl opłat za lokale mieszkalne i garaże utrrymują się
na poziomie poniżej 40ń rocznego naliczęnia opłat i tak, wskaźnik procentowy stanu zaległości na koniec 202Ir
ukształtował się na poziomie 3,7 Yo. Na koniec 2021,t zadłużeńa w opłatach za mieszkańa i garaże wyniosĘ 4I4 tys, zł.
W stosunku do osób zadłlzonych uruchamiano procedurę windykacyjnąuzyskując sądowe nakazy płatnicze, a sprawy
r o zstrzy gńętę przęz S ąd kierowano do egz ekucj i komomiczej .

IV Remontv

W 202Lr. wykonywane były prace w ramach zatwierdzonego przęz Radę Nadzotcząplanl oraz'lnnę roboty
wynikające zbieżącychpotrzeh Spółdzielni. Plan na 202I rok opiewał na kwotę 1 398,3 tys. zł. i zostń zrealizowarty w
zakresie firransowlłn na kwotę 1 095,1 tys. zł. tj. w 78,3 %, W zakresie tzeczowym, plan obejmował 15 pozycji robót,
które zostĄ zręalizowane. Niskie wykonanie w stosunku do planu w pozycjach: ,,Remont, malowanie elewacji" wynrka
z faktu, iż prace te zostaĘ uwzględnione w wieloletnim planie remontów na lata 2022-2026 i są przewidzianę do
r ealizacji w poźniĄszlłn terminie.

Struktura reallzacjiprac remontowych wykonanych w 202Ir
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Zatłęs prac remontowych na rok 2022 obejmuje prace zawańe w długofalowyn planie remontów oraz prace
wynikające z przegIądu zasobów i opiewa na kwotę 1.884,9 tys. zł.70% tej kwoty dotyczy remontu części węzłów
ciepłowniczych i malowania elewacji w dwóch budynkach.
W 202I roku Walne Zgromadzeńe Członków zatwięrdzlło Dfugofalowy plan ręmontów na Ińa 2022-2026 o którym
mowa we wstęie. Wysokość kosztów w poszczęgólnych nieruchomościach zalężna jest od rodzaju i ilości
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zaplanowanych do wykonania w omawian)rm okresie prac doJyczących poszczególnych budynków. Różnice w
zaplanowanych pracach mają odzwierciedlenie w stawkach na fundusz rernontowy i wynlkająmiędzy inrrymi z faktl, że
niektóre prace instalacyjne jak remonty węzłów w budynkach, wymiana stolarki okiennej, remonty dachóvł z
blachodachówki czy remonty elewacji dotyczą jedynie części budynków. Z lwagi na zmieńające się uwarunkowania
ekonomiczne, m,in. staĘ wzrost cen usfug i towarów, wartość wykonywanych prac w poszczęgólnych latach możebyć
inna od zaŁJadanej, więc konieczne będącorocznę weryfikacje zŃożonychkosztów planowanych robót.
Szczegółowy wykaz robót wykonanych w 202Ir. stanowi odrębne opracowanie i jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni i
na stronie internetowej www.sm-orunia.p1.

v. Media iwvwóz odpadów komunalnvch

Z uwagi na to, że media tj. woda, ciepło, gaz i energia eIektryczna stanowią znaczącączęść kosźów utrzymańa
lokali, jakie ponosząich właściciele, Zarząd prowadzi w sposób ciryfu monitorowanie poziomu ich zuĘcia w zasobach
Spółdzielni. W 2021 r. prowa&ono kontrolę nlżycia wody w nieruchomościach i przypadku stwierdzonych
nięrawidłowości podejmowane były stosowne dzińańa. Poziom niezbilansowanej wody (różńca pomiędzy
wodomierzęm głównym a sumąwodornlerzy w lokalach mieszkalnych) w skali całego 202I r. wyniósł ok. 4 Yo.

Koszty ciepła nłżrytego na ogrzańe mieszkań i podgrzanie zimnej wody stanowią często ponad 50%o opłat,jakie ponoszą
właściciele lokali, więc Zarząd dokłada wszelkich starań w cęlu racjonaLnego ich ograniczenia.

Podstawą do obciązenia Spółdzielni za zńyte ciepło jest ilość rużfiej energii oraz stawki wynikające z ,,Taryf
opłat" - GPEC i PGE ZEC ,,Wybrzeze" Gdańsk zatwierdzoneprzezPrezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Z analizy kosztów zakupu errergii cięlnej wlmika, ze:
- Na ogrzańe zasobów w okresie styczeń - grudzielńl 202Ir. zńsĄo 35,6 tys. GJ (z tego lokale mieszkalne 34,3), tj. o

2I,5Yo więcej w stosunku do 2020r. (29,3GJ).
- Koszty zakupu energii cieplnej dla ogrzańa zasobów w 202Ir . wyniosły - 3 .457 ,7 tys. zł, z tego lokale mieszkaLne -

3.338,4 tys. zł.
- Zalięzki na poczet kosźów ogrzewańa lokali mieszkalnych w 202Ir. z lwzglerdńeniem nadpłat z końca 202Ir.

wyniosĘ - 3 .7 54 tys. ń. Róznica tńędzy kosżami a zaliczkani będzie rozliczona w kolejnych miesiącach 2022r.

Poniżej graftcznaprezentacjazaĘcia energii cieplnej na potrzeby ogrzańa lokali mieszkalnych.

zużycie ene rgii cieplnej w GJ na potrzeby o§rz3nia Iokalj mieszka!nych
w latach 2a1-6.2a21-
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Z porównania ilości zażylej energii cięlnej (c.o.) i kosźów jej zakupu dla ogrzańa lokali mieszkalnych w latach
2016-202I wynika, że w laIach 2016-2020 1lośó zużytej energii cięlnej (G) wykaąnwała tendencję malejącą co
spowodowarre*było,m.in. wykonaniem prac poprawiających efektywność cieplną w budynkach oraz korzystnymi
warunkami atmosferycznymi w okresach grzewczych w poszczególnych latach. W roku 202I tlość rużytej energii
ciepLnej w stosunku do 2020r roku była wyższa o 21,,8%o, natomiast kosźy zakupu byĘ większe o 23,90ń. Wyższe koszty
zakupu energii cieplnej wynikają ze wzrostu opłat za dostarczaną energię cieplną przez EG ,,Wybrzeże" i GPEC
odpowiedni o o 160ń i 7 ,5Yo oraz większ ego zuĘcia energii (GJ) (długi sezon grzew cry i ńższe temperatury w stosunku
do poprzednich lat).

Odrębnym znaczącym kosztem ponoszonym przez mieszkńców jest koszt zagospodarowania odpadów. Zgodńe
z uchwałą Władz Miasta opłata za wywóz odpadów komunalnych obliczana jest od powierzchni lokali mieszkaLnych.
Zgodńe z przepisarti ustawy mieszkańcy zńowięań są do segregacji wYworzonych odpadów, a w prąlpadku
stwięrdzenia przez służby miejskie, iż odpady nie zostĄ posegregowane naliczanajest kara finansowa w wysokości
wielokrotności stawki podstawowej. Dla uniknięcia kar mieszkńcy powirrni przestrzegać zasad pra-widłowej segregacji
odpadów.
Przypominamy, że od 01 lutego 2020r opłata wnoszona do Urzędu Miasta wynosi:

. 0,88 zUm2lm-c zaodpńy segregowane,
o 1.76 zVm2lm_c opłata karna za brak segregacii.
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VI. Inne informacie

Walne Zgromadzeńe Członków SM ,,Orunia" w Gdańsku odbyło się w dniu 29.06.202Ir. w Szkolę Podstawowej
Nr 19 w Gdańsku przy ul. Emilii Hoene 6. W zebraniu, zgodńe zlistąobecności, ldziałwzi{o 47 czŁonków Spółdzielni
(w tym j eden Pełnomocnik), co stanowi 2,B %o ogóInej liczby członków.
Na Walne Zgromadzeńe, w trybie § 106 ust. 3 i 4 Statutu SpółdzieLni, od członków Spółdzielni nie wpłynęĘ projekty
uchwał oraz żądańa zamieszczetia oznaczonych spraw w porządku obrad zebrania. W trybie § 106 ust. 5 Statutu
Spółdzielni nie wpłynęły żadne poprawki do projektów uchwał. Nie zostĄ zgłoszone wnioski do wykonania przęz
Zarząd Spółdzielni oraz Radę Nadzorczą.

W 202I roku Spółdzielnia w ramach kontynuacji remontu punktów gromadzenia odpadów, łryburzyła stare
altany śmietnikowe i zamontowŃa 49 sźuk pojemników półpodziemnych na wszystkie frakcje, w 10 lokalizacjach na
osiedlu. Zamontowane pojemniki są roz:wiązańem bardzo nowoczesnym z lwagi na takie zalety jak: oszczędność
miejsca (znaczlie większa pojemność), higiena i zmińmaIizowanie nieprzyjemnychzapachów. Inicjatywa ta jako bardzo
nowatorska, zyskała uznanie wŁadz miasta. Ponadto, zagospodarowano teren wokół zamontowanych pojemników, tak aby
umożliwić dostę do nich zarówno mieszkańcom, jak i sfuzbom komunalnym odbieĄącym odpady.

Zarząd Spółdzielni w grudniu ż02I roklu podpisał z GPEC Sp. z o.o. porozumienie w zakresie współpracy przy
likwidacji stacji grupowej CC-8 usytuowanej przy uI. Czlrenbergawraz z wybudowaniem sieci wysokoparametrowej. W
ramach porozumienia Spółdzielni a zIęclła GPEC wykonanie indywidualnych węzłów w budynkach zasilanych z tej stacji,
podpisze umowy na montń automatyki tzw, inteligentnych węzłów oraz obsługę serwisową wybudowanych węzłów.
Prace zostaną ztealizowarte w 2022 roląt. Zarriana sposobu zasllańa budynków w energię cieplnąma na celu likwidację
strat rra przesyle, rozliczańę zllżycia ciepła i ciepłej wody z liczników budynkowych oraz rozlicze,nie zużytej energii
cięlnej według korzystniejszĄ dla Spółdzielni taryĘ ciepła.

W czerwcu 202l roku, zgodnie z harmonogramem, zakończono wdrńańę Zintegrowanego Systemu
Informatycznego DOM 5 i zostń uruchomiony nowy system elektronicznego dostępu do informacji doĘczących lokali
mieszkalnychi garaży - IOK (Intemetowa Obsługa Klienta). Dostę do aplikacji mozliwy jestpoprzez stronę intemetową
pod adresem www.sm-orunia,p1 zaMadka IOK lub bezpośrednio https://iok.sm-orunia.pl. Nowa aplikacja pozwala
uzytkownikom na dostęp do informacji dotyczących indywidualnego konta rozliczeniowego z tfiułu opłń oraz
korespondencji odnośnie naliczęn i rozLiczeń, samodzielnego zgłaszańa usterek, przeglądańa wcześniej zgłoszonych
awarii, a takżę wgląd do protokołów Organów Spółdzięlń. Zachęcamy Państwa do korzystańa z informacji
udostępnianych drogą elektroniczną.

Sytuacja flnansowa Spółdzielni jest stńilna i nie wystpl4ązagrożenia w jĄ dzińalrcści. Pomimo trwającej
pandemii, niestabiLnej sluacji gospodarczej w kraju i na świecie (inflacja) wynrki finansowo-gospodarcze za 202Ir.
można ocenić pozytywnie, wskaźniki płynrrości ksźałtują się na właściwym poziomie, co świadczy o zabezpieczeniu w
pełni środków finansowych na bieżącą działalność t na realtzaĘę zaplanowanych prac remontowych, estetyzacyjnych
oraz inwestycyjnych na naszym Osiedlu, DziałaŃa te znierzają do zwiększęnia komfortu zamięszkiwania, poprawy
bezpieczeistwa i utrzymania zasobów mieszkaniowych we właściwym stanie technicznym.

Gdańsk, dn. 23,05.2022r, Zarząd SM,,ORLINIA"


