
wzrost kosztów życia, w tym 
mediów i cen artykułów, dzisiaj 
nie dziwi już nikogo. Mimo 
to za każdym razem budzi emocje. 
To zrozumiałe. Mieszkańcy 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Na Skraju” otrzymali rozliczenie, 
gdzie uwzględniono zmiany cen 
dostawców mediów. w wielu 
przypadkach należy dopłacić 
różnicę. wyjaśniamy szczegółowo 
z czego wynika wzrost.

¦

Mieszkańcy otrzymali rozliczenie kosztów 
mediów tj. centralnego ogrzewania, podgrza-
nia wody, gazu, wywozu nieczystości oraz wody 
niezbilansowanej za rok 2021. 

rozliczenie wygląda jak w latach ubie-
głych, tj. ujęty został tylko wynik, który nie 
zawiera szczegółowych informacji o poniesio-
nych z tytułu poszczególnych mediów kosz-
tach czy wniesionych zaliczkach w całym 
roku 2021. Powód? Ograniczone możliwości 
dotychczasowego systemu informatycznego. 

W taki sposób rozliczenie przygotowane jest 
po raz ostatni.

Szczegółowe dane dot. rozliczenia dla 
wszystkich budynków zawierają załączni-
ki w formie tabelarycznej zamieszczone pod 
uchwałami Zarządu. Są dostępne po zalogo-
waniu na stronie internetowej Spółdzielni.

rozliczenie za rok 2022, które mieszkańcy 
otrzymają w 2023 roku, będzie przygotowa-
ne już w nowym systemie, obecnie wdraża-
nym w Spółdzielni. Będzie zawierać szcze-
gółowe dane rozliczeniowe na każdy lokal.

eneRGIA cIePlnA – WzRost 
ZUŻYciA
W większości budynków ustalone w roku 
2021 zaliczki z tytułu centralnego ogrze-
wania i podgrzewu wody okazały się nie-
wystarczające, nie pokryły poniesionych 
kosztów. rozliczenie roczne jest wynikiem 
wyłącznie porównania rzeczywistych kosz-
tów poniesionych przez Spółdzielnię w roku 
2021 i pobranych z tego tytułu zaliczek 
od mieszkańców. 

Rozliczenie mediów 
za rok 2021

( dokończenie na s. 3 )
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DYŻURY  
SM „Na Skraju”
Prezes zarządu 
poniedziałek 16:00 – 18:00* 
*  spotkanie możliwe  

po wcześniejszym umówieniu

Godziny PraCy
poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek 
8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 14:00

ADMINISTRATORZY i INSPEKTORZY
poniedziałek 15:00    – 18:00
wtorek 14:00 – 16:00
czwartek i piątek 8:00 – 11:00

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
poniedziałek 12:00 – 18:00
wtorek, czwartek, piątek zgodnie  
z godzinami pracy Spółdzielni

środa – DZIEŃ BEZ INTERESANTÓW
Prosimy o uwzględnienie tej informacji 
przy planowaniu wizyt w Spółdzielni.

AWARIA?  
Tu zadzwoń! 
Awarie: (22) 643-22-28
Eksploatacja: (22) 641-55-17
Winda: (22) 643 74 75 

ogólne telefony alarmowe:
Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego: 112 
Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998 
Policja: 997
 
PoGotowie 
energetyczne: 991 
gazowe: 992 
ciepłownicze: 993
wodno-kanalizacyjne:  994 

NOWE GODZINy pRACy SpÓŁDZIElNI
Uprzejmie informujemy, że z dniem  
1 czerwca 2022 r. godziny pracy 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” 
oraz przyjęcia interesantów uległy 
zmianie.

Nowe godziny pracy  
– odpowiedź na potrzeby mieszkańców
Administratorzy i inspektorzy 
nadzoru określonych specjalności 
dostępni są w siedzibie 
Spółdzielni cztery dni w tygodniu 
w wyznaczonych godzinach. 
To najważniejsza zmiana, która 
z pewnością ułatwi mieszkańcom 
Spółdzielni „Na Skraju” dostęp 
do pracowników.

¦

Wprowadzenia wykonawców na roboty, nad-
zór nad wykonywaniem prac i ich odbiory, 
kwalifikowanie prac do planu remontów, 
nadzór pracy gospodarzy, firm sprzątających 
i konserwacyjnych, uczestnictwo w komi-
sjach usterkowych. To tylko czubek góry lodo-
wej obowiązków administratorów i inspekto-
rów Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”. 
Ich praca to zadania w zdecydowanej więk-
szości w terenie.

Ze względu na niezliczoną ilość wykony-
wanych obowiązków w terenie w maju br., 
trudno było ich zastać w siedzibie Spółdzielni. 
To utrudniało mieszkańcom kontakt w bieżą-
cych sprawach. Od czerwca sytuacja jest inna.

– Żeby usprawnić i zapewnić kontakt 
mieszkańców z administratorami i inspek-
torami, a także wsłuchując się w potrzeby 
naszych mieszkańców, Zarząd podjął decyzję 
o uszczegółowieniu godzin pracy w siedzibie 
Spółdzielni – wyjaśnia Marek Mieszanowski, 
zastępca prezesa SM „Na Skraju”.

Godziny przyjęć Mieszkańców przez 
inspektorów i administratorów w siedzibie 
Spółdzielni:
55 poniedziałek – 15:00 – 18:00; 
55 wtorek – 14:00 – 16:00; 
55 czwartek, piątek – 8:00 – 11:00;
55 środa – dzień bez przyjęć mieszkańców.

Oczywiście mogą zdarzyć się sytuacje 
losowe. 

Dział Eksploatacji 
w komplecie
Początek nowego roku 
nie był łatwy dla Działu 
eksploatacji Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Na Skraju”. 
Zespół musiał pracować 
w bardzo okrojonym składzie. 
Od 1 czerwca br. wreszcie jest 
w komplecie.

¦

W związku z brakami kadrowymi obowiązki 
administratorów osiedli nr IV i V od począt-
ku stycznia br. zostały rozłożone na wszyst-
kich pracowników, nie wyłączając kierowni-
ka Działu Eksploatacji SM.

– To był bardzo trudny okres. Zadań prze-
cież nie ubywa, wręcz przeciwnie. Oczeki-
wania są duże, a w okrojonym zespole trud-
no wszystkim sprostać tak, jak byśmy chcieli, 
bo doba ma tylko 24 godziny – mówi Dorota 
Świątek, kierownik działu eksploatacji SM 
„Na Skraju”.

Z dniem 1 maja br. dołączył nowy pracow-
nik – administrator osiedla nr IV, a miesiąc 
później administrator osiedla nr V. 

Obydwaj czuwają nad realizacją zadań, 
kontrolą gospodarzy i firm świadczących 
usługi na rzecz Spółdzielni w wymienio-
nych wyżej osiedlach.

KORZYSTAjąc Z OKAZji 
PRZYPOMiNAMY KONTAKT 
DO ADMiNiSTRATORów 
osIedlI:

 ADMINISTrATOr OŚ. I i II 
(Polinezyjska/Magellana, 
Strzeleckiego, Teligi)  
 730 003 726

 ADMINISTrATOr OŚ. III 
(Kulczyńskiego, Polaka) 
 730 003 425

ADMINISTrATOr OŚ. IV 
(Szolc- rogozińskiego, Grzegorzewskiej) 
 730 003 167

ADMINISTrATOr OŚ. V 
(Ciszewskiego, Gutta, Nugat, Kopcińskiego, 
Przybylskiego) 
 730 003 271

MISTrZ ZIElENI I GruPy GOSPODArCZEj 
 663 323 272
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Zaliczki z tytułu centralnego ogrzewania (c.o.) 
na rok 2021 ustalone uchwałą rN nr 32/2020 
obowiązywały od dnia 1.09.2020 r.

Zmianę zaliczek wprowadzono uchwałą 
rN nr 6/2021 od dnia 1.04.2021 r., w wyni-
ku której dla 41 budynków i uległy obniże-
niu, dla ośmiu nie uległy zmianie, a dla 50 
uległy niewielkiemu podwyższeniu od 0,01 
gr do max 0,18 gr.

Zaliczki z tytułu centralnego ogrzewania 
i z tytułu podgrzewu wody zostały ponownie 
przeliczone przez Głównego Księgowego Spół-
dzielni (po podwyżce cen ciepła od VEOlIA 
S.A. od 01.06.2021) i zmienione uchwałą rN 
nr 26/2021 od dnia 01.08.2021 r. Kalkulację 
zaliczki dokonano na podstawie rzeczywiste-
go kosztu za 2020 r., jak się okazało później, 
bez uwzględnienia większego poboru ciepła 
przez budynki w I półroczu 2021 r.

Na wynik rozliczenia energii cieplnej mają 
wpływ podwyżki cen od dostawcy VEOlIA 
SA. W roku 2021 były to 2 podwyżki: od dnia 
1.06.2021 r. o 7,3% i od dnia 1.10.2021 r. już 
nieznaczna o 0,4%. Na poziom poniesionych 
kosztów wpłynęły również warunki atmos-
feryczne oraz długość sezonu grzewczego, 
który w 2021 r. trwał aż do 18 maja, a roz-
począł się już 15 września 2021 na wniosek 
mieszkańców. To wpłynęło na wzrost zuży-
cia ilości energii cieplnej oraz wyższe koszty 
z tego tytułu. Zużycie Gj z tytułu energii ciepl-
nej na potrzeby c.o. i ciepłej wody w roku 2020 
wynosiło 402 688 Gj, a w roku 2021 wynosi-
ło 471 872 Gj.

Na wysokość kosztu rozliczonego wpły-
nęło również prawidłowe zaksięgowanie 
wszystkich faktur dotyczących roku 2021 
w roku 2021. W latach wcześniejszych fak-
tury za energię cieplną otrzymywane przez 
Spółdzielnię w styczniu były księgowane 
w styczniu, choć częściowo dotyczyły grud-
nia roku poprzedniego. Prawidłowe ujęcie 
faktury za grudzień zwiększyło o kwotę 
1.051.0355,49 zł koszty c.o. i cw. Na koniecz-
ność prawidłowego księgowania zwróciła 
uwagę również biegła rewident badająca spra-
wozdanie finansowe Spółdzielni.

W skali całej Spółdzielni koszty z tytułu 
centralnego ogrzewania w roku 2021 wynio-
sły 10 704 508,06 zł, a z tytułu podgrzewu 
wody 5 121 744,89 zł. Dla porównania w roku 
2020, koszty z tytułu centralnego ogrzewa-
nia wyniosły 8 196 306,37 zł., a z tytułu 

podgrzania wody wyniosły 4 416 554,72 zł. 
Łącznie dostawa energii do nieruchomości 
Spółdzielni za rok 2021 była droższa w porów-
naniu do roku 2020 o 3.213.391,86 zł.

W wyniku porównania kosztów i ustalo-
nych dla mieszkańców zaliczek wnoszonych 
w roku 2021, należało rozliczyć 1.799.882,72 
(dopłata), z tytułu c.o. oraz z tytułu podgrza-
nia wody 570.702,66 zł. zł (dopłata).

Na koszt indywidualny podgrzania wody 
ma również wpływ ilości zużytej wody cie-
płej w nieruchomości. Im mniej wody ciepłej 
jest używanej, tym koszt podgrzania m3 wody 
jest wyższy. Dzieje się tak dlatego, że w 2021r 
ilość pobranej wody zmniejszyła się w sto-
sunku do 2020 roku z 172 498,93 m3 c.w. do  
154 437,90 m3 c.w. Zapewne stało się tak 
w związku z wprowadzeniem opłaty za śmieci 
uzależnionej od ilości pobranej wody i wyso-
kiego kosztu podgrzania 1 m3 wody (indywi-
dualne oszczędności). Koszty cyrkulacji pozo-
stały jednak na dotychczasowym poziomie 
i musiały być rozliczone na mniejszą ilość m3 
podgrzanej wody.

Na koszt podgrzania 1 m3 wody ma wpływ 
również ilości zużytej wody ciepłej. Analo-
gicznie jak w instalacji c.o. dla osiągnięcia 
wymaganej w grzejnikach temperatury, obieg 
ciepłej wody wymuszany jest pompą obiego-
wą. W instalacji ciepłej wody użytkowej dla 
osiągnięcia w lokalach w punktach poboru 
wymaganych parametrów wymusza pompa 
cyrkulacyjna. Cyrkulacja ciepłej wody spra-
wia, że schłodzona woda z rur (pionów) zasi-
lających instalacje lokalowe z powrotem tra-
fia do zbiornika, a jej miejsce zajmuje woda 
o wymaganej temperaturze.

Zaletą cyrkulacji c.w.u. jest odczuwalny 
komfort użytkowania punktów poboru cie-
płej wody, mniejsze zużycie wody (co za tym 
idzie – generowanie ścieków) oraz brak moż-
liwości rozwoju groźnych bakterii w ciepłej 

Rozliczenie mediów  
za rok 2021

( dokończenie ze s. 1 )

wodzie, poddanej ciągłej cyrkulacji. Wymaga-
ny w budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych stały obieg wody (§ 120 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie) powoduje w praktyce, że im 
mniejszy jest „rozbiór” ciepłej wody tym wyż-
szy jest koszt jednostkowy jej podgrzania m3 
wody (cyrkulacja powoduje straty energii).

W 2021 r. ilość pobranej wody zmniejszyła 
się w stosunku do 2020 roku z 172 498,93 m3 
c. w. do 154 437,90 m3 c. w. Zapewne w związ-
ku z wprowadzeniem opłaty za śmieci uza-
leżnionej od ilości pobranej wody i wysokiego 
kosztu podgrzania 1 m3 ciepłej wody (indy-
widualne oszczędności).

GAz – WzRost cen
Cena gazu dla Spółdzielni wzrosła dopiero 
od 1.01.2022 r. Wcześniej Spółdzielnia miała 
zagwarantowaną umową z PGNIG stałą niż-
szą cenę obowiązującą do końca 2021 r. 
W związku z tym nie ma dopłat nie ma dopłat 
z tytułu zużycia gazu w rozliczeniu rocznym 
za 2021 r. W skali całej Spółdzielni w wyni-
ku rozliczenia zaliczek na gaz Spółdzielnia 
zwróciła mieszkańcom kwotę 71.519,19 zł.

WodA nIezbIlAnsoWAnA  
– ZASADY i ZwROT KOSZTów
jest to różnica między wskazaniem wodo-
mierza głównego, a sumą wskazań wodo-
mierzy indywidualnych znajdujących się 
w każdym z lokali w danym budynku. Suma 
wodomierzy indywidulanych nigdy nie da 
takiego wyniku jak wskazanie wodomierza 
głównego.

Przyczyn rozbieżności jest wiele, m.in.: 
minimalne przecieki, np. źle zakręcony kran, 

( dokończenie na s. 4 )
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zepsuta spłuczka, przeciek baterii umywal-
kowej, ale przede wszystkim dopuszczalne 
błędy pomiarowe zainstalowanych wodo-
mierzy. Wówczas wodomierz lokalowy nie 
wykryje takiego małego ubytku, ale wskaże 
go wodomierz główny.

różnica jest również spowodowana nie-
jednoczesnym odczytem (tego samego dnia) 
wodomierzy lokalowych i wodomierzy głów-
nych oraz różnicą klasy dokładności wskazań 
wodomierza głównego i wodomierzy indywi-
dualnych. Opłata za wodę techniczną pobie-
rana w ilości 0,49 m³/lokal, uwzględniana 
jest w rozliczeniu wody niezbilansowanej 
i może mieć wpływ na dodani bilans wody 
niezbilansowanej.

W skali całej Spółdzielni różnica wynosi 
307.092,67 zł. (do zwrotu mieszkańcom) tj. 
za 31.176,92 m3 wody. Wskaźnik wody nie-
zbilansowanej wynosi 7,29% (w granicach 
normy).

W celu zminimalizowania ilość wody nie-
zbilansowanej w roku 2022 zostaną wymie-
nione wszystkie wodomierze lokalowe 
na wodomierze z możliwością odczytu zdal-
nego. Zmianie uległy również zasady odczy-
tu wodomierzy głównych, któr e będą odczy-
tywane 30.06. i 31.12. każdego roku, w tym 
czasie co wodomierze indywidualne i wszyst-
kie inne opomiarowane punkty poboru wody 
w budynku.

Obowiązek rozliczania tzw. „wody niezbi-
lansowanej” nałożony został przez ustawę 
z dnia o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. u. 
nr 123 poz. 858 j.t. z 2006 r.) (t.j. Dz.u. z 2020 r. 
poz. 2028 ze zm.) – art. 26 ust. 3 w związku 
z art. 6 ust. 6 pkt 3, które jednoznacznie wska-
zują obowiązek rozliczenia na osobę korzy-
stającą z lokalu.

Podstawą dokonania rozliczenia w naszej 
Spółdzielni jest regulamin rozliczania zuży-
cia ciepłej i zimnej wody, który w § 6 ust. 11 
wskazuje sposób rozliczania wody niezbilan-
sowanej – „Po zakończeniu roku obrachun-
kowego następuje rozliczenie rozbieżności 
bilansu wody w nieruchomości. Ilość zużytej 
wody w rozbiciu na poszczególne lokale, pro-
porcjonalnie do liczby osób zamieszkujących 
poszczególne lokale w nieruchomości (budyn-
kach zasilanych z jednego źródła) i stosownie 
do tego dokonuje się korekt”.

Woda niezbilansowana została rozliczona 
z mieszkańcami pierwszy raz w Spółdziel-
ni za rok 2021, zgodnie z ww. regulaminem. 
Wcześniej woda niezbilansowana nie była 
rozliczana. W wyniku rozliczenia wody nie-
zbilansowanej za rok 2021 r. Spółdzielnia 
zwróciła mieszkańcom kwotę 307.092,67.

wYwóZ NiEcZYSTOści
Sposób rozliczenia wody wpływa bezpo-
średnio na ustalenie kosztów z tytułu odbio-
ru odpadów. Zgodnie z uchwałą rady Mia-
sta Stołecznego Warszawa, koszt odbioru 
odpadów w roku 2021 był określony na pod-
stawie zużycia wody z wodomierzy głów-
nych MPWiK w nieruchomościach. różnica 

Rozliczenie mediów 
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( dokończenie ze s. 3 ) w koszcie poniesionym przez Spółdzielnię 
na rzecz urzędu Miasta odbioru odpadów 
została rozliczona proporcjonalnie do ilości 
wody zużytej indywidualnie w porównaniu 
z sumą poboru wody budynkowej. W wyni-
ku rozliczenia mieszkańcy dopłacą kwotę 
25.865,19 zł.

NiEDOPłATY NA RATY
Powstałe z tytułu rozliczenia niedopłaty można 
uregulować do dnia 31 sierpnia 2022 r. W sytuacji 
braku możliwości jednorazowej zapłaty można 
rozłożyć płatności na raty. W tym celu należy 
złożyć podanie w sekretariacie w Spółdzielni.
Kwoty wskazane w rozliczeniu wynikają jedy-
nie z poniesionych przez Spółdzielnię kosz-
tów w roku 2021. Spółdzielnia podjęła dzia-
łania mające na celu dostosowanie obecnych 
zaliczek do rzeczywistych kosztów dosta-
wy mediów. W przypadku braku drastycz-
nych zmian taryf dostawców w roku, pozwo-
li to na ograniczenie ilości sytuacji, w których 
z kolejnych rozliczeń będą wynikać dopłaty. 

Szczegółowe informacje na temat 
indywidualnego rozliczenia 
kosztów za rok 2021 można 
uzyskać w siedzibie Spółdzielni 
w pokoju nr 8, rozliczenia 
wszystkich mediów dla 
poszczególnych budynków zostaną 
również zamieszczone na tablicach 
informacyjnych w budynkach.

Walne Zgromadzenie – termin
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami „ustawy covidowej” 
nadal obowiązuje przedłużony 
termin na zwołanie walnych 
zgromadzeń w spółdzielniach 
mieszkaniowych. wyjaśniamy, 
co to oznacza w praktyce i kiedy 
odbędzie się zgromadzenie 
w spółdzielni „na skraju”.

¦

Wprowadzenie stanu pandemii w Polsce 
w 2020 roku uniemożliwiło władzom spół-
dzielni organizację walnego zgromadze-
nia, ze względu na ograniczenia w odby-
waniu spotkań. W drugiej połowie maja br. 

z odbywającej się obecnie lustracji pełnej 
Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym 
organem Spółdzielni. Do jego kompetencji 
należy podejmowanie decyzji we wszyst-
kich kluczowych sprawach związanych z jej 
działalnością. Pełni funkcję uchwałodawczą 
i kontrolną, uchwala akty prawa wewnątrz-
spółdzielczego – Statut, regulaminy, kierun-
ki działania itp.

Ponadto jest wyrazem zasady samorząd-
ności. Wszyscy członkowie mają prawo bra-
nia udziału w walnym zgromadzeniu, a także 
prawo jednego głosu bez względu na ilość 
posiadanych udziałów. Mogą zatem współde-
cydować w podejmowaniu najważniejszych 
dla spółdzielni decyzji. 

ustawodawca zmienił stan pandemii w stan 
zagrożenia epidemicznego. 

Cały czas obowiązuje art. 90 ustawy 
z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W praktyce oznacza to, że termin na odby-
cie Walnego Zgromadzenia za lata epide-
mii nie biegnie. Ze względu na treść ogra-
niczeń epidemicznych można je zwoływać 
od 16 maja 2022 r. W naszej Spółdziel-
ni odbędzie się ono pod koniec września, 
ze względu na objęcie porządkiem obrad 
sprawozdania finansowego za rok 2021 
oraz omówienia wniosków polustracyjnych 
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Sporne przeglądy budowlane
w social mediach zawrzało 
od dyskusji w sprawie 
przeglądów budowalnych. 
Pojawiły się obszerne 
materiały. szkoda, że nie 
uwzględniają możliwości 
wypowiedzi wszystkich stron. 
szukając przyczyny całej 
sytuacji i analizując dokumenty 
wniosek nasuwa się sam – 
nieprzestrzeganie przepisów.

¦

Dla zapewnienia utrzymania obiektów 
budowlanych we właściwym stanie, obo-
wiązujące przepisy nakazują poddawa-
nie ich okresowym i doraźnym kontro-
lom stanu technicznego, wykonywanym 
przez odpowiednio wykwalif ikowane 
osoby. Wymóg ten jest uregulowany usta-
wą o Prawie Budowalnym, a za przeprowa-
dzenie tych czynności odpowiada właści-
ciel lub zarządca.

EPiDEMiA NiE ZwAlNiA 
Z ODPOwiEDZiAlNOści
Od 20 marca 2020 roku do 15 maja 2022 
roku, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz kolejnymi 

rozporządzeniami Ministra Zdrowia, obo-
wiązywał w Polsce stan epidemii.

Pomimo tego ustawodawca nie zwol-
nił  właścicieli lub zarządców obiektów 
budowlanych z obowiązku okresowej i doraź-
nej kontroli stanu technicznego budynków. 
Potwierdzeniem tego stanu prawnego był 
komunikat Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w sprawie obowiązkowych 
okresowych przeglądów obiektów budow-
lanych z dnia 29 kwietnia 2020 r.

ZANiEDbANiA, ZANiEDbANiA
Niestety nie sposób dzisiaj ustalić, dlacze-
go w 2020 roku zarządca obiektów budow-
lanych będących w zasobach SM „Na Skra-
ju” nie poddał ich ani okresowej kontroli, tj. 
co najmniej raz na 5 lat zgodnie z art. 62 ust 
1 pkt 2), ani okresowej w roku 2021, tj. co naj-
mniej raz w roku. zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1). 
Celem tych inspekcji jest sprawdzenie stanu 
technicznego i przydatności do użytkowa-
nia obiektów.

PRZERwANE PRZEgląDY
rozpoczęty w 2020 r. przegląd 5-letni, kil-
kukrotnie przerywany z powodu Covid-19, 
w tym samym roku powinien być zakończo-
ny. Ostatecznie przegląd ten został wznowio-
ny pod koniec 2021 i doprowadzony do końca 
na początku 2022 roku.

Analogicznie przegląd roczny – postępo-
wanie przetargowe na wybór jego wykonaw-
cy musiał ogłosić Zarząd w drugim półroczu 

2021 roku, ponieważ wcześniej tego nie 
uczyniono. Po unieważnieniu 2 przetar-
gów z powodu braku wymaganej ilości ofert 
zgodnie z regulaminem udzielania z umowę 
zawarto na koniec 2021 r. Faktycznie przeglą-
dy zostały zakończone w pierwszym kwarta-
le 2022 roku.

TRZY TERMiNY KONTROli  
– 978 lOKAli NiEUDOSTęPNiONYch
jak wynika z informacji uzyskanych od pra-
cowników Działu Technicznego, zarówno dla 
przeglądu pięcioletniego jak i rocznego (dla 
każdego z nich), wyznaczone były po trzy ter-
miny kolejnych kontroli stanu technicznego 
lokali w poszczególnych budynkach. 

Nie wszyscy mieszkańcy jednak udostęp-
nili swoje mieszkania w wyznaczonych ter-
minach. Zjawisko to dotyczyło łącznie 978 
lokali w 2 przeglądach: rocznym i pięciolet-
nim, co stanowi ok. 10% na każdy przegląd.

ZA cO ODPOwiADA 
włAściciEl MiESZKANiA?
Warto dodać, że właściciel lub zarządca obiek-
tu budowlanego (osoba zamieszkująca lokal), 
odpowiada za przegląd techniczny budynku, 
czyli za jego okresową kontrolę. Zgodnie z art. 
61 pkt 1 Prawa Budowlanego, mają oni nie 
tylko użytkować budynek zgodnie z jego prze-
znaczeniem i wymaganiami ochrony środo-
wiska, ale również utrzymywać w należytym 
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stanie technicznym i  estetycznym, nie 
dopuszczając do nadmiernego pogorszenia 
jego właściwości użytkowych i sprawności 
technicznej. 

Sytuacja związana z pandemią nie wpro-
wadziła żadnych odmiennych rozwią-
zań dot. realizacji obowiązków związa-
nych z utrzymaniem w należytym stanie 
obiektów budowlanych w przepisach usta-
wy z dnia 02.03.2020 r. Potwierdzają je inne 
akty prawne, jak rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
16 sierpnia 1999 r.

NiEPOPUlARNE ObOwiąZKi 
SPółDZiElNi
– Fakt wcześniejszego nieprzestrzegania 
w SM „Na Skraju” obowiązujących przepisów 
nie upoważnia obecnych władz Spółdziel-
ni do kontynuacji dotychczasowych prak-
tyk. Świadomość odpowiedzialności z tego 
tytułu nakazuje wypełnianie zgodnych z pra-
wem działań, które nie zawsze są popularne 
i akceptowalne przez mieszkańców – wyja-
śnia Marek Mieszanowski, zastępca preze-
sa Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”.

Przeprowadzane w latach 2020 – 2022 kon-
trole są udokumentowane protokołami bez 
odbioru Działu Technicznego SM „Na Skraju”. 
Do osób, które nie udostępniły lokalu do kon-
troli, skierowano pisma wraz z informacją 
i podstawami prawnymi wykonania takich 
przeglądów we własnym zakresie.

SPółDZiElNiA wYjAśNiA 
NiEZgODNOści
W celu wyjaśnienia ewentualnych niezgod-
ności zestawień Działu Technicznego z fak-
tycznie wykonanymi przeglądami, w piśmie 
zawarto informację o możliwości skontakto-
wania. Władze spółdzielni otwarcie przyzna-
ją, że zdarzały się przypadki zgłaszania przez 
mieszkańców/najemców nieuzasadnionego 
skierowania informacji (wg wykazu Działu 
Technicznego nie wykonano u nich kontro-
li). Takie sytuacje były wyjaśniane i w uza-
sadnionych sytuacjach kierowano przepro-
siny za zaistniałą sytuację.

– W tego typu sytuacjach, egzekwowa-
nie od mieszkańców/najemców udostepnie-
nia lokalu do kontroli spotyka się z ich „opo-
rem” – mówi Marek Mieszanowski, zastępca 
prezesa SM. – W ostatnim okresie również 

podczas wielokrotnych bezpośrednich kon-
taktów i rozmów telefonicznych spotkałem 
się z oburzeniem. Nieudostępnienie lokali 
argumentowali panującym stanem zagro-
żenia epidemicznego z powodu COVID-
19 lub faktem, że nie było informacji o kon-
troli bądź byli w domu i nikt nie przyszedł 
celem przeprowadzenia kontroli. Niestety 
zwykle nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie: 
jak to możliwe, że kontrola została przepro-
wadzona u sąsiada zamieszkującego w tym 
samym budynku obok, na wyższych lub niż-
szych kondygnacjach? – dodaje.

Znaczna część mieszkańców, u których nie 
przeprowadzono kontroli i otrzymali infor-
macje o konieczności jej wykonania, przy-
jęła je ze zrozumieniem, nie kwestionując 
zasadności.

jak ważne są aktualne przeglądy przekona-
no się ostatnio przy okazji zdarzenia wybuchu 
w bloku przy ul. Teligi 4. Pierwszym doku-
mentem, o jaki poprosiły służby wykonujące 
czynności na miejscu zdarzenia był – doku-
ment potwierdzający przeprowadzenie prze-
glądów budowlanych. Na szczęście w bloku, 
w którym doszło do wybuchu, wszystko 
zostało wykonane zgodnie z prawem.

POMOc SPółDZiElNi 
w PRZEPROwADZENiU 
PRZEgląDów
Warto dodać, że podjęto kroki przez wła-
dze Spółdzielni, aby wspomóc osoby, które 
nie są w stanie zorganizować we własnym 
zakresie takiej kontroli instalacji. Pracownicy 
Działu Technicznego zorganizowali i prowa-
dzą wraz z firmą konserwacyjną indywidu-
alne zapisy celem ustalenia z mieszkańca-
mi indywidualnych terminów ponownych 
kontroli. Na dzień 3 czerwca br. zapisanych 
było 138 mieszkańców/najemców lokali (70 
dot. przeglądów elektrycznych i 68 instalacji 
wentylacyjnej i gazowej). Zapisy nadal trwają. 
Są również przypadki składania przez miesz-
kańców/najemców wykonanych już proto-
kołów z pomiarów instalacji we własnym 
zakresie.

Władze Spółdzielni otwarcie przyznają, 
że z przeprowadzonych czynności jak rów-
nież treści i formy informacji kierowanej 
do mieszkańców, zostaną wyciągnięte wnio-
ski, by w przyszłości uniknąć nieporozumie-
nia oraz skutecznie wywiązać się z nałożo-
nych prawem obowiązków.

Aktualnie (po raz drugi) prowadzone jest 
postępowanie przetargowe na wybór wyko-
nawcy okresowej, co najmniej raz w roku, 
kontroli stanu technicznego za 2022 rok 
obiektów budowlanych SM „Na Skraju”. 

Sporne przeglądy 
budowlane

( dokończenie ze s. 5 )Odczyty wodomierzy bez 
wchodzenia do budynku
Elektroniczny przekaz informacji, 
a przede wszystkim obniżenie 
kosztów to główne zalety nowych 
wodomierzy. Te już wkrótce trafią 
do mieszkańców Spółdzielni 
„Na Skraju”.

¦

umowę na wymianę 10 152 urządzeń z firmą 
Techem Sp. z o.o. podpisano 19 maja br. w sie-
dzibie SM „Na Skraju”. Zakup i montaż nowych 
wodomierzy był na liście priorytetowych zadań 
Zarządu Spółdzielni. 

Nowe urządzenia wyposażone będą 
w nakładki radiowe. To umożliwi zdalny odczyt 
oraz precyzyjne i terminowe rozliczenie wody. 
rozpoczęcie wymiany wodomierzy planowa-
ne jest na sierpień i potrwa około 5 miesięcy.

– Dzięki tej zastosowaniu wodomierzy 
z nakładka radiową uzyskamy również bie-
żącą informację o ewentualnych nieprawidło-
wościach, próbach ingerencji w wodomierz, 
wyciekach z instalacji, niesprawnych spłucz-
kach etc. – wylicza Małgorzata Zawodnik, 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skra-
ju”. – Wszystko to wpływa na rozliczenie oraz 
na bilans wody tj. występującą różnicę w ilości 
wody zarejestrowanej na wodomierzu głów-
nym – budynkowym, a sumą zużyć na wodo-
mierzach mieszkaniowych, która to zgodnie 
z obowiązującymi przepisami musi być roz-
liczona – dodaje.

radiowy odczyt wodomierzy jest wyso-
ce skutecznym i bardzo wygodnym sposo-
bem na zbieranie danych z tych urządzeń. 
To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu 
nie ma potrzeby wchodzenia do mieszkań, 
co znacznie skraca czas pomiaru. Dodatko-
wo jest bardzo wygodne nie tylko dla miesz-
kańców, którzy nie muszą być w czasie pomia-
ru w domu, ale także dla dokonujących odczyty 
pracowników. Ponadto technologia odczytu 
radiowego znacznie zmniejsza ryzyko ludzkie-
go błędu lub oszustwa. Warto dodać, że moż-
liwość odczytania danych ze wszystkich 
wodomierzy w budynku w tym samym cza-
sie co wodomierza glównego usprawnia cały 
proces rozliczenia.

W dniu podpisania umowy na zakup urzą-
dzeń odbyło się w naszej siedzibie szkolenie 
pracowników SM „Na Skraju” z zakresu kon-
troli usług zaoferowanych przez firmę Techem, 
czyli odczytów i rozliczeń nowo montowanych 
wodomierzy. 
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Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni  
z działalności za 2021 rok
Dane finansowe, szczegóły dot. 
wykonania planu remontów, status 
procesów sądowych, stan prawny 
gruntów, wreszcie informacje 
o pracy Spółdzielni. To tylko 
niektóre zagadnienia szczegółowo 
opisane w Sprawozdaniu 
za ubiegły rok. A ten był trudny 
i pełen wyzwań, nie tylko 
za sprawą covid-19, ale także 
z powodu wieloletnich zaniechań 
w SM „Na Skraju”.

Sprawozdanie zostało przedłożone radzie Nad-
zorczej podczas posiedzenia w dniu 23 czerwca 
2022 br. i zostanie przedłożone Walnemu Zgro-
madzeniu Członków Spółdzielni do zatwier-
dzenia. Z pełną treścią dokumentu członkowie 
Spółdzielni będą mogli się zapoznać po zalo-
gowaniu do panelu dla członków SM na stro-
nie internetowej. Dokument obejmuje zgod-
nie z obowiązującymi przepisami szczegółowe 
informacje dot. działalności Spółdzielni, m.in. 
dane finansowe, jak bilans, rachunek zysków 
i strat, przepływów pieniężnych etc.

– ubiegły rok upłynął w głównej mierze 
pod kątem weryfikacji planów działania, 

a często nawet konieczności zmiany prio-
rytetów w obliczu wieloletnich zaniedbań 
poprzednich zarządów, niekiedy na skalę 
o jakiej nie mieliśmy pojęcia. Z przykrością 
muszę stwierdzić, że dotyczyły także kluczo-
wych obszarów funkcjonowania Spółdziel-
ni. Sprostanie tym wyzwaniom wymagało 
bardzo elastycznego podejścia i dużej mobi-
lizacji – wyjaśnia Małgorzata Zawodnik, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”.

PRAwiDłOwA gOSPODARKA 
fInAnsoWA
Miniony rok był wymagający dla Spółdziel-
ni i jej mieszkańców głównie za sprawą pan-
demii Covid-19, która nie tylko wpłynęła 
na sytuację finansową i przychody z dzia-
łalności gospodarczej, ale także ograniczy-
ła wiele planowanych zadań.

Suma bilansowa, czyli wartość aktywów 
(majątku) Spółdzielni orz wartość pasywów 
(środki finansowania majątku) na dzień 
31.12.2021 r. wynosiły 143.421.310,25 zł. Zysk 
netto z pozostałej działalności gospodarczej 
SM „Na Skraju” za 2021 r. był podobny. Stan 
środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. 
w kasie i na rachunku bankowym wynosił 

26.064.350,04 zł., Spółdzielnia nie zaciąga-
ła kredytów bankowych. Dane wynikające 
ze sprawozdania finansowego za 2021 rok 
wskazują, że nie istnieją zagrożenia dla kon-
tynuacji działalności Spółdzielni. Wszystkie 
wskaźniki płynności finansowej są na bez-
piecznym poziomie, co świadczy o prawi-
dłowej gospodarce finansowej Spółdzielni 
w roku 2021.

Na ogólny wzrost kosztów w roku 2021 
miała wpływ znaczna inflacja oraz ustawo-
wy wzrost minimalnego wynagrodzenia. 
W związku z podwyżkami cen mediów m.
in. energii cieplnej wprowadzonymi 
od 1.06.2021 r. przez dostawcę VEOlIA SA, 
zaistniała konieczność podwyższenia staw-
ki zaliczek na centralne ogrzewanie i ciepłą 
wodę użytkową od dnia 1.08.2021 r. o wzrost 
cen wprowadzonych przez dostawcę cie-
pła. Zaliczki ustalone na rok 2021 obowią-
zywały od 1 września 2020 r. Zmianę zali-
czek wprowadzono uchwałą rN nr 6/2021 
od dnia 1.04.2021 r., w wyniku której dla 41 
budynków i uległy obniżeniu, dla ośmiu nie 
uległy zmianie, a dla 50 uległy niewielkiemu 
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podwyższeniu od 0,01 gr do max 0,18 gr, 
w skali całej Spółdzielni różnica w wysoko-
ści pobieranych zaliczek w wyniku wprowa-
dzonej zmiany wyniosła tylko 20 059,07 zł.

Zaliczki z tytułu centralnego ogrzewania 
i z tytułu podgrzewu wody zostały ponownie 
przeliczone przez Głównego Księgowego Spół-
dzielni (po podwyżce cen ciepła od VEOlIA 
S.A. od 1.06.2021) i zmienione uchwałą rN 
nr 26/2021 od dnia 1.08.2021 r. Kalkulację 
zaliczki dokonano na podstawie rzeczywiste-
go kosztu za 2020 r., jak się okazało później, 
bez uwzględnienia większego poboru ciepła 
przez budynki w I półroczu 2021 r.

Trudności finansowe jakie dotknęły 
naszych mieszkańców Spółdzielni, a spowo-
dowane skutkami pandemii przełożyły się 
na terminowość wnoszonych opłat za loka-
le mieszkalne i użytkowe. Mimo tak trud-
nej sytuacji poziom zadłużenia w stosunku 
do roku 2020 zmniejszył się o 1,09%, biorąc 
pod uwagę przychody całkowite. Ilość wysła-
nych wezwań w roku 2021 w porównaniu 
do roku 2020 wrosła o 228,96%. W roku 2020 
wysłano 328 wezwań do zapłaty, zaś w roku 
2021 wysłano ich 751.

REMONTY w UTRUDNiONYch 
wARUNKAch
Plan remontów na 2021 r. realizowany był 
w utrudnionych warunkach organizacyjnych 
wobec zmieniającego się składu osobowego 
Zarządu. Nie bez znaczenia była duża rotacja 
pracowników, która objęła również inspekto-
rów nadzoru, specjalistów ds. technicznych, 
administratorów i kierownika eksploatacji. 
Na tę sytuację nałożyła się dodatkowo pan-
demia i obostrzenia z nią związane.

W 2021 roku wykonano plan remontowy, 
w tym roboty budowlane, sanitarne, elek-
tryczne, dźwigowe oraz w trybie awaryj-
nym na poziomie 44,29% zakładanej pier-
wotnie wartości na kwotę 4 669 660, 24 zł. 
W pierwszym półroczu 2021 r. plan zrealizo-
wano w 6,38% a w drugim półroczu w 37,91%. 
W ramach planu remontowego wykonano m.
in. remont balkonów, czy remont klatek scho-
dowych, roboty brukarskie etc.

Zgodnie z wymogami określonymi w prze-
pisach prawa budowlanego, przeprowadzo-
no obligatoryjne roczne przeglądy instalacji 

gazowych i przewodów kominowych, a także 
zaległy 5-letni przegląd za 2020 rok, który 
w 2020 roku został przerwany z powodu 
Covid-19, a wznowiony dopiero z inicjatywy 
obecnego Zarządu w drugiej połowie ub. roku. 
Przy czym warto dodać, że przerwano wyko-
nanie umowy dot. przeglądu, ale nie podpisa-
no żadnego aneksu wydłużającego czas wyko-
nania niezbędnych prac, do których obliguje 
ustawa. Nie było żadnych dokumentów, które 
wskazywałyby, kiedy prace powinny być kon-
tynuowane bądź się zakończyć.

Niestety podobna sytuacja była z przeglą-
dem rocznym, na który zgodnie z przepisami 
powinien być ogłoszony przetarg na począt-
ku 2021 roku. Tak się jednak nie stało. Spra-
wą zajął się obecny Zarząd, który ogłosił i roz-
strzygnął przetarg w drugiej połowie ub. roku.

Obydwa przeglądy zarówno 5-letni, który 
powinien zakończyć się najpóźniej na począt-
ku 2021 roku i roczny, zakończone zostały 
dopiero w pierwszym kwartale 2022 roku. 
Ta sytuacja obrazuje tylko fragment wyzwań, 
na których musiał skupić się Zarząd i pra-
cownicy Spółdzielni w ub. roku zamiast zająć 
się bieżącą działalnością i związanymi z tym 
wyzwaniami.

NOwOcZESNA POliTYKA 
ZATRUDNiENiA i NiŻSZE 
KOSZTY
Zarząd Spółdzielni kontynuował politykę 
kadrową skierowaną na efektywną realiza-
cję wszystkich zadań związanych z technicz-
nym utrzymaniem budynków, zarządzaniem 
nieruchomościami w szeroko pojętym zakre-
sie, a także kompetentną i sprawną obsługę 
mieszkańców Spółdzielni.

Przyjęta przez Zarząd zmiana polityki 
zatrudnienia poprzez wykorzystanie pra-
cowników własnych od nadzoru robót kon-
serwacyjnych i remontowych w miejsce 
umów zleceń z pracownikami obcymi, spo-
wodowało zmniejszenie ogólnego funduszu 
bezosobowego.

Ogółem w 2021 roku koszty zatrudnienia, 
wraz z kosztami narzutów wynagrodzeń były 
niższe od zaplanowanych o kwotę 150 536, 
04 zł.

PROcESY SąDOwE i gRUNTY
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” z wła-
snego powództwa bądź będąc stroną pozwa-
ną, jest uczestnikiem wielu postępowań sądo-
wych. Procesy toczą się w kilku istotnych 
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obszarach. Pierwszym z nich są kwestie grun-
tów i uzyskania praw rzeczowych do gruntów 
zawiadywanych przez Spółdzielnię. Do końca 
2021 r. stan prawny gruntów został uregu-
lowany dla obszaru o łącznej powierzchni 
– 18,8768ha. Obszar ten stanowi 38% użyt-
kowanych gruntów. Spółdzielnia aktywnie 
uczestniczy w pracach legislacyjnych doty-
czących regulacji stanu prawnego gruntów 
znajdujących się w posiadaniu spółdziel-
ni mieszkaniowych. Prezes Zarządu Spół-
dzielni uczestniczy w spotkaniach zespołu 
ds. wspierania i koordynowania inicjatyw 
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, który 
reprezentuje interes około 120 warszawskich 
spółdzielni mieszkaniowych. Obecnie zespół 
wspólnie z Ministerstwem rozwoju i Tech-
nologii opracowuje projekt zmiany ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, który umoż-
liwi regulację stanu prawnego gruntów znaj-
dujących się w dzierżawie lub w bezumow-
nym korzystaniu.

Kolejną grupę procesów stanowią postę-
powania wytoczone przez Wspólnotę Miesz-
kaniową „Cynamonowy Dom 19”, tj. pozwy 
z 2016 i 2019 roku. Sąd Okręgowy w Warsza-
wie 15 marca 2021 roku wydał postanowie-
nie o skierowaniu stron do mediacji. Pierwsze 
posiedzenie mediacyjne odbyło się 18.11.2021 
roku. Następnie strony podjęły bezpośred-
nie negocjacje, by określić możliwe sposoby 
naprawy elewacji oraz ustalenie, czy możli-
we jest wypracowanie akceptowalnych dla 
stron warunków ugody.

Sąd przedłużył postępowanie mediacyj-
ne do 15 czerwca 2022 roku. jeśli mediacja 
nie zakończy się zawarciem ugody, w dalszej 
kolejności Sąd Okręgowy w Warszawie roz-
pozna pozostałe wnioski dowodowe, w tym 
w szczególności wniosek o dopuszczenie 
dowodu z opinii biegłego.

Drugi pozew ws. inwestycji „Cynamono-
wy Dom 19” na obecnym etapie postępowa-
nia tj. po złożeniu pozwu, uzyskaniu stano-
wiska w odpowiedzi na pozew, złożeniu kilku 
już opinii przez kolejnych powoływanych bie-
głych sądowych sprowadza się do ustaleń 
stricte pochodzących z wiedzy i informacji 
specjalistycznych – z opinii biegłego.

Zakres informacji jakie są niezbędne 
do wydania opinii rzutującej na rozstrzy-
gnięcie we wskazanym procesie jest na tyle 
specjalistyczny, iż nie każdy biegły jest w sta-
nie jednoznacznie wskazać przede wszystkim 
na technologię naprawy, a co za tym idzie jej 
koszt. W roku 2022 podejmowane będą czyn-
ności przez biegłą sądową zmierzające do sku-
tecznego przeprowadzenia odkrywek i wizji 
na nieruchomości.

SPRAwY cZłONKOwSKO 
– lokAloWe
Na dzień 31 grudnia 2021 r. Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Na Skraju” liczyła 7079 człon-
ków i 5557 lokali mieszkalnych położonych 
na pięciu osiedlach. Pod względem liczby 
członków największe jest Osiedle 4, zaś naj-
mniejszym Osiedle 1. W 2021 r. członkostwo 
w Spółdzielni nabyło 209 osób, natomiast 
członkostwo 301 osób ustało.

SPRAwNE ZARZąDZANiE 
w REŻiMiE PANDEMicZNYM
Zarząd Spółdzielni podczas obostrzeń epi-
demiologicznych informował mieszkań-
ców za pośrednictwem strony internetowej 
oraz ogłoszeń zamieszczanych na tablicach 
informacyjnych w budynkach, by wszyst-
kie sprawy, które nie wymagają osobistego 
stawiennictwa były załatwiane telefonicz-
nie lub mailowo.

W sytuacjach wymagających osobistego 
kontaktu mieszkańcy umawiali się na spo-
tkania z członkami Zarządu i pracownika-
mi Spółdzielni z zachowaniem obowiązu-
jących zasad bezpieczeństwa tj. maseczki, 
odstęp, dezynfekcja rąk. Mieszkańcy mieli 
swobodę w wyborze sposobu dostarczenia 
pism i korespondencji do Spółdzielni, osobi-
ście lub drogą elektroniczną.

Gospodarze domów i firmy sprzątające 
(zaopatrzeni w środki ochrony osobistej), 
dbali o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez 
dezynfekowanie poręczy, klamek i przyci-
sków w windach, częstsze sprzątanie części 
wspólnych budynków.

NOwY SYSTEM 
iNfORMATYcZNY
W związku z rosnącymi potrzebami w zakre-
sie komunikacji elektronicznej z mieszkań-
cami, wynikającymi nie tylko z sytuacji 
związanej z pandemią, a przede wszystkim 
terminowości i dokładności rozliczeń finan-
sowych, Zarząd podjął decyzję o konieczności 
wdrożenia zintegrowanego systemu informa-
tycznego w Spółdzielni. Powodem są nie tylko 
względy ekonomiczne, ale przede wszystkim 
integracja i bezpieczeństwo bazy danych oraz 
przepisy rODO.

Dotychczasowy system informatyczny 
wykorzystywany w Spółdzielni nie jest już 
rozwijany przez dostawcę, a roczne koszty 
obsługi programu wynoszą ok 70.000 tysię-
cy złotych.

Zintegrowany system informatyczny (ZSI) 
umożliwia m.in. elektroniczny obieg doku-
mentów, wspiera i integruje codzienną pracę 
wszystkich działów Spółdzielni. jest także 

narzędziem analitycznym, pozwala wyge-
nerować szczegółowe rozliczenia mediów, 
informacje o zmianie opłat itp. Warto dodać, 
że System usprawni i zautomatyzuje rów-
nież newralgiczny obszar jakim jest windy-
kacja zadłużeń.

Wdrożenie nowego oprogramowania 
umożliwiło uruchomienie nowoczesnej 
aplikacji e-bok, która daje pełen wachlarz 
usprawnień w wymianie informacji, także 
online np. zgłaszanie usterek czy zgłoszeń 
konserwacyjnych przez mieszkańców, prze-
kazywania informacji o zmianach ewidencyj-
nych np. osobowych, udostępnianie e-faktur, 
rozliczeń mediów, uchwał.

Proces wdrażanie nowego systemu infor-
matycznego rozpoczął się pod koniec 2021 r., 
a zakończenie planowane jest na grudzień 
2022 r.

UbEZPiEcZENiA MAjąTKU 
SPółDZiElNi
Do bardzo istotnych zmian ubiegłego roku 
należy zaliczyć także przeprowadzoną 
w grudniu 2021 r. analizę warunków ubez-
pieczenia majątku Spółdzielni. Wykazała ona, 
że nie wszystkie składniki majątku Spółdziel-
ni zostały objęte ubezpieczeniem, dodatko-
wo zaniżona została wartość odtworzeniowa 
poszczególnych nieruchomości.

W związku z powyższym Zarząd Spół-
dzielni podjął działania, które spowodo-
wały objęcie ubezpieczeniem obiektów 
małej architektury oraz zwiększenie war-
tości odtworzeniowej, która ma znaczenie 
w sytuacji powstania szkody np. wybuchu 
gazu i konieczności wykonania napraw.

biUlETYN – źRóDłO 
iNfORMAcji
W trzecim kwartale 2021 roku zainicjowano 
wydawanie Biuletynu Informacyjnego Spół-
dzielni Mieszkaniowej „na Skraju”. Gazeta 
ukazuje się w trybie kwartalnym, a miesz-
kańcy mogą znaleźć w niej ważne informacje 
nt. funkcjonowania Spółdzielni (ogłoszenia, 
plany, wprowadzane zmiany etc.). Kwar-
talnik jest drukowany w nakładzie 5700 
egz. i dostarczany bezpośrednio do skrzy-
nek mieszkańców. Na dzień 31.12.2021 r. 
Biuletyn ukazał się dwa razy, tj. na począt-
ku października i przed świętami Bożego 
Narodzenia.

Koszt grudniowego numeru jednego 
egzemplarza Biuletynu wyniósł 0,99 zł brutto. 
Co oznacza, że w przeliczeniu na 1 m2 miesz-
kania wynosi 1 gr. 

( dokończenie na s. 10 )
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Warto przy tym dodać, że do sfinanso-
wania produkcji kwartalnika pozyskiwa-
ni są sponsorzy i reklamodawcy. Na koniec 
grudnia 2021 r. przychód z reklam wyniósł 
– 3.911,40 zł brutto.

Kwartalnik jest drukowany na papie-
rze o gramaturze – okładka 130 g i śro-
dek 90 g. Niestety ze względu na inflację 
i rosnące ceny, a także konieczność impor-
towania papieru koszt druku będzie wyż-
szy. Biuletyn SM „Na Skraju” dostarczany 
jest do wszystkich mieszkańców, bezpośred-
nio do skrzynek pocztowych. Dostępny jest 
także w wersji online na stronie Interneto-
wej Spółdzielni. 

PO PiERwSZE OPiNiA 
MiESZKAńców
W 2021 roku przeprowadzona została ankie-
ta wśród mieszkańców, której celem było uzy-
skanie informacji bezpośrednio od mieszkań-
ców na temat funkcjonowania Spółdzielni 
i jakich usprawnień oczekują. Ankietę można 
było wypełnić online lub osobiście w sie-
dzibie. Opinie były zbierane na przełomie 
października i listopada 2021 roku. Wypo-
wiedziały się 23 osoby, m.in. z ulic: Kulczyń-
skiego, Szolc – rogozińskiego, Polinezyjskiej, 
Kopcińskiego, Przybylskiego, Polaka, Strze-
leckiego, Grzegorzewskiej, Magellana. Anali-
za wyników została zamieszczona w grudnio-
wym wydaniu Biuletynu. Przeprowadzono 
także analizę materiałów komunikacji wizu-
alnej i wdrożono Księgę Identyfikacji Wizual-
nej, której zadaniem jest wprowadzenie spój-
ności w dokumentach.

noWA stRonA InteRnetoWA 
i DZiAłAlNOść EDUKAcYjNA
Przeprowadzono analizę istniejącej strony 
internetowej Spółdzielni m.in. pod kątem 
wizualnym, informacyjnym, funkcjonalnym, 
responsywności, a także dostępności WCAG. 
Pod koniec 2021 roku rozpoczęto uzgodnie-
nia i prace nad nową stroną internetową Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”.

W trzecim kwartale 2021 r. rozpoczęto 
także przygotowania do wznowienia działal-
ności kultruralno – oświatowej Spółdzielni, 
tj. Klubu Nugat. Wyznaczono główne obszary 
działalności kulturalnej i społecznej, które 

oprócz dotychczas organizowanych spotkań 
i zajęć (zajęcia sportowe) powinny obejmo-
wać także działania w nowych obszarach, 
które powinny być odpowiedzią na potrze-
by mieszkańców, a także skutki pandemii 
Covid-19. Dokonano wizji lokalnej pomiesz-
czeń Klubu Nugat, w wyniku której okazało 
się, że konieczne jest przeprowadzenie odno-
wienia wnętrz. Ponadto rozpoczęto działa-
nia związane z poszukiwaniem partnerów 
do stworzenia oferty kulturalnej i społecznej 
dla mieszkańców, a także rozmowy z poten-
cjalnymi kandydatami na stanowisko koor-
dynatora i prowadzącego zajęcia w Klubie 
od stycznia 2022 r.

OPTYMAliZAcjA KOSZTów 
i PORZąDKOwANiE 
wiElOlETNich ZANiEDbAń
reasumując, ubiegły rok nie oszczędzał 
Zarządowi wyzwań, związanych z różny-
mi obszarami funkcjonowania. Zdarzało 
się, że plany były bardzo mocno weryfiko-
wane i zmieniane, bo rzeczywistość i wielo-
letnie zaniechania, zwyczajnie zaskakiwały. 
To zawsze wymaga elastycznego podej-
ścia, ale też działań równocześnie na kilku 
płaszczyznach.

– Działania Zarządu w kolejnym roku będą 
skierowane przede wszystkim na optyma-
lizację ponoszonych kosztów, a także pozy-
skanie dodatkowych przychodów przy jed-
noczesnym wzroście wyniku finansowego 
Spółdzielni – mówi Małgorzata Zawodnik, 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skra-
ju”. – Celem nadrzędnym jest utrzymanie 
stabilnej sytuacji finansowej Spółdzielni 
we wszystkich obszarach jej działalności. 
Dużego zaangażowania wszystkich pracow-
ników Spółdzielni będzie wymagał proces 
wdrażania Zintegrowanego Systemu Infor-
matycznego, który usprawni pracę i komu-
nikację z mieszkańcami – dodaje.

W celu sprawnego wdrożenia nowego sys-
temu informatycznego wyjaśnienia wyma-
gają rozbieżności w posiadanych danych 
wewnętrznych Spółdzielni tj. m.in. ustalenia 
właściwych, jednolitych powierzchni nieru-
chomości budynkowych i gruntowych przyj-
mowanych do ustalenia wysokości opłat, 
rozliczeń z mieszkańcami, utrzymania czy-
stości i porządku oraz pielęgnacji terenów 
zielonych.

Zostanie przeprowadzona inwentaryza-
cja wszystkich budynków znajdujących się 
w zasobach Spółdzielni, również w celu usta-
lenia przeznaczenia lokali znajdujących się 
w częściach wspólnych nieruchomości oraz 
dokonywanych z tego tytułu rozliczeń. 
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( dokończenie ze s. 9 ) Stan techniczny budynków, 
potrzeby remontowe, czy salda 
ujemne na wielu budynkach. 
To główne przyczyny zwiększonej 
opłaty na fundusz remontowy 
w poszczególnych budynkach 
Spółdzielni.

¦

jAK POwSTAjE fUNDUSZ 
REMONTOwY?
Fundusz remontowy jest tworzony zgod-
nie z art. 6 ust. 3 i art. 4 ust. 41 pkt 2 usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych. Może 
także powstawać z innych źródeł okreś lonych 
w w/w ustawie, w tym z podziału nadwyż-
ki bilansowej. Odpis na fundusz remontowy 
obciąża koszty gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi. jego ewidencja i rozliczenie 
wpływów oraz wydatków jest prowadzona 
odrębnie dla każdej nieruchomości.

Z cZEgO wYNiKA wYSOKOść 
funduszu?
Sposób gospodarowania funduszem remon-
towym przez Spółdzielnię okreś la regula-
min, gdzie wskazany jest sposób pobierania 
opłat na fundusz remontowy (co do zasady 
jest to opłata od 1 m² lokalu) oraz sposób jego 
przeznaczenia.

Środki pieniężne zgromadzone na fun-
duszu remontowym są wydatkowane przez 
Zarząd Spółdzielni na podstawie rocznego 
planu remontów uchwalonego przez radę 
Nadzorczą (art. 46 § 1 pkt 1 Prawo Spółdziel-
cze). Ten przygotowywany jest przez Zarząd 
na podstawie wykonanych przeglądów rocz-
nych i pięcioletnich oraz indywidualnych 
potrzeb nieruchomości. Propozycje do planu 
remontów zgłaszają również rady Domowe, 
rady Osiedli oraz mieszkańcy Spółdzielni.

Wysokość odpisu na fundusz remontowy 
powinna być ustalona w sposób zapewnia-
jący pokrycie planowanych kosztów robót 
remontowych.

NA cO PRZEZNAcZANE 
Są śRODKi Z fUNDUSZU?
Środki z funduszu remontowego są przezna-
czone zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
budowlane, na remonty, ulepszenia i unowo-
cześnienia budynków. Budynek, a właściwie 
jego części wspólne są jak opakowanie dla 
mieszkania. Tak jak dbamy o wnętrza miesz-
kań, tak samo powinniśmy dbać o budynek, 
jego instalacje, dach, elewację, balkony oraz 
klatkę schodową. Ważne są aspekty estetycz-
ne, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo 
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Fundusz remontowy  
– czym jest i do czego służy?
oraz działania energooszczędne, dlate-
go sprawne instalacje, wyremontowane 
balkony czy zapobieganie utracie energii 
cieplnej powinny być działaniami zawsze 
priorytetowymi.

Nowelizacja ustawy z 2007 roku spowodo-
wała, że Spółdzielnie zostały zobowiązane 
do prowadzenia ewidencji wpływów i wydat-
ków funduszu remontowego na poszczegól-
ne nieruchomości.

Stan środków na funduszu remontowym 
poszczególnych budynków SM „Na Skraju” 
został ustalony niestety dopiero w roku 2018, 
ale uwzględniał ewidencję wpływów i wydat-
ków od roku 2007. Wtedy okazało się, że część 
budynków posiada ujemne saldo na fundu-
szu remontowym przekraczające nawet wyso-
kość kilkuletnich rocznych odpisów na fun-
dusz remontowy, podczas gdy inne budynki 
posiadają to saldo dodatnie również niejed-
nokrotnie w wysokości kilkuletnich rocznych 
odpisów na fundusz remontowy.

W związku z brakiem środków finanso-
wych, w tym roku na budynkach o ujem-
nych saldach zostanie przeprowadzona tylko 
konieczna wymiana wodomierzy.

PODwYŻSZONA ZOSTAłA 
ZMiENiONA OPłATA 
NA fUNDUSZ REMONTOwY? 
Z cZEgO wYNiKA?
W tym roku po raz pierwszy od 2016 roku, 
została podjęta decyzja o zmianie wysokości 
odpisu na fundusz remontowy w poszczegól-
nych budynkach, która do tej pory wynosi-
ła 1,62 i/m² i była jednakowa dla wszystkich 
budynków Spółdzielni bez względu na ich 
wielkość, potrzeby remontowe oraz posiadane 

środki. Nowe stawki opłat zaczną obowią-
zywać od września 2022 r. Najniższa staw-
ka na fundusz remontowy wynosić będzie 
1,70 zł/m², zaś średnia stawka 2,00 zł/m². 
Do 31.12.2021 r. obowiązywały dwie staw-
ki na fundusz remontowy: fundusz remon-
towy w wysokości 1,62 zł/m², zaś w budyn-
kach z windą obowiązywał również fundusz 
remontowy na dźwigi w wysokości 10 zł/
osobę. W budynkach mieszkalnych wielo-
rodzinnych wyposażonych w dźwigi osobowe 
dotychczasowa stawka odpisu na ich remonty 
została „włączona” do stawki odpisu na fun-
dusz remontowy.

Zmiany wysokości opłaty na fundusz 
remontowy powinny być dokonywane 
cyklicznie od roku 2016, co pozwoliłyby zgro-
madzić środki na oczekiwane przez miesz-
kańców remonty. Wysokość świadczeń pono-
szonych przez członków Spółdzielni oraz 
właścicieli lokali niebędących członkami 
powinna być ustalana w sposób zapewnia-
jący pełne pokrycie kosztów remontów.

Konieczność zmiany stawki odpisu na fun-
dusz remontowy wynika z przyjętego w dniu 
27.01.2022 planu remontów na rok 2022, salda 
na funduszu remontowym na koniec 2021 r., 
konieczności przeprowadzenia w najbliższych 
latach niezbędnych remontów wynikających 
z obowiązującego prawa i stanu technicznego 
budynku a także szybszego zwrotu poniesio-
nych w minionych latach wydatków. Obec-
nie obowiązująca stawka odpisu na fundusz 
remontowy w wysokości 1,62 zł/m² pozosta-
wała niezmieniona od 01.05.2016 r., pomimo 
znacznego wzrostu cen towarów i usług, wzro-
stu kosztu roboczogodziny oraz cen jednostko-
wych materiałów i pracy sprzętu. jak wynika 

z analizy rynku w zakresie kosztów wykony-
wania prac remontowych i usług budowlanych 
jak również już przeprowadzonych przez Spół-
dzielnię postępowań przetargowych wzrost 
kosztów wykonywania tożsamych prac w sto-
sunku do kosztów poniesionych w roku 2021 
wynosi od kilkunastu do nawet ponad czter-
dziestu procent.

Zmianie ulega również wysokość odpi-
su na fundusz remontowy terenów wspól-
nych z 0,10 zł/m² na 0,20 zł/m² w związku 
z planowanymi do zrealizowania pracami. 
Koszty usług budowalnych jak również ceny 
materiałów uległy drastycznemu wzrostowi 
w związku z panująca pandemią COVID-19.

cZY TO OSTATNiA PODwYŻKA 
fUNDUSZU w TYM ROKU?
rada Nadzorcza i Zarząd nie planują kolejnych 
podwyżek funduszu remontowego w tym 
roku. Podwyżka funduszu remontowego 
w tym roku, może nastąpić tylko na pisem-
ny wniosek rady Domowej, po wcześniejszym 
spotkaniu i uzgodnieniu z mieszkańcami.

jAKiE KOSZTY POKRYwA 
fUNDUSZ REMONTOwY?
Z  funduszu remontowego pokrywane 
są remonty części wspólnych budynku. Spo-
sób wydatkowania środków określony został 
w regulaminie. Ze środków funduszu remon-
towego pokrywane są m.in.:
55  remont dachu, elewacji budynku lub jego 
elementów, remont balkonów;
55  remont klatki schodowej, np. wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej;
55  wymianę instalacji gazowej, elektrycznej, 
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania;
55  remonty i  modernizacje dźwigów 
osobowych;
55 termomodernizację budynku.

KTO ZObOwiąZANY  
jEST DO wNOSZENiA OPłAT 
Z TYTUłU fUNDUSZU 
REMONTOwEgO?
utrzymanie nieruchomości stanowiących 
mienie spółdzielni uzależnione jest od prawa 
jakie przysługuje do lokalu. W związku z tym 
kosztami obciążeni są:
55  członkowie spółdzielni, którym przysłu-
gują spółdzielcze prawa do lokali;
55  osoby niebędące członkami Spółdzielni, 
którym przysługują spółdzielcze własno-
ściowe prawa do lokali;
55  członkowie spółdzielni będący właści-
cielami lokali;
55  właściciele lokali niebędący członkami 
Spółdzielni. 

WydANiE 2 (4) 2022 | liPiEC 2022

11



Sprawy gruntów na bieżąco
Kwestie nieuregulowanych 
gruntów spółdzielczych 
to ciągle żywy temat. Poniżej 
przedstawiamy bieżącą 
informację dotyczącą gruntów SM 
„Na Skraju”.

¦

1.  Dobiega końca proces regulacji stanu 
prawnego gruntów w osiedlu 4, dotyczący 
nieruchomości, na której znajdują się budyn-
ki Szolc-rogozińskiego 15 i 17. Biuro Mienia 
w Dzielnicy ursynów zakończyło komple-
towanie dokumentacji niezbędnej do odda-
nia Spółdzielni w/w gruntu w użytkowanie 
wieczyste, w trybie art. 208 ust. 2.usta-
wy o gospodarce nieruchomościami (ugn), 
i wystąpiło do Prezydenta Warszawy z wnio-
skiem o wydanie zarządzenia w tej sprawie.

2. Spółdzielnia wystąpiła do urzędu Dziel-
nicy ursynów o wznowienia wstrzymanych 
w 2018 r. negocjacji w sprawie określenia 
zakresu gruntów niezbędnych do prawidło-
wego funkcjonowania spółdzielczych budyn-
ków znajdujących się w osiedlach 1 i 2. 
uzgodnienie to jest niezbędne do oddania 
Spółdzielni gruntów w użytkowanie wie-
czyste w trybie art. 208 ust. 2 ugn. Wyko-
nane przez Spółdzielnie w 2016 r. analizy 
urbanistyczne nie uzyskały pozytywnych 
opinii urzędu Dzielnicy ursynów. Bur-
mistrz Dzielnicy ursynów, pismem z dn. 
07.02.2018 r. wstrzymał negocjacje  wystąpił 

z wnioskiem do Komisji Ładu Przestrzenne-
go rady Warszawy o rozstrzygnięcie spor-
nych kwestii. Ponieważ przez 4 lata Komi-
sja Ładu Przestrzennego nie rozpatrzyła 
wniosku Burmistrza, oraz z uwagi na nowe-
lizacje ugn w 2019 r., Spółdzielnia pismem 
z dn. 06.06.2022 r. wystąpiła o ponowne 
zaopiniowanie opracowań urbanistycznych 
z uwzględnieniem obecnie obowiązujących 
zapisów ugn i kontynuację negocjacji pomimo 
braku opinii Komisji Ładu Przestrzennego.

3. Spółdzielnia zleci opracowanie kom-
pleksowej analizy urbanistycznej mającej 
na celu określenie obszaru gruntów niezbęd-
nych do obsługi wszystkich spółdzielczych 
budynków w osiedlu 5. Sukcesywne zakań-
czanie się kolejnych postępowań dotyczących 
roszczeń byłych właścicieli i ich spadkobier-
ców o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, 
stwarza realną możliwość podjęcia racjonal-
nych negocjacji z m.st. Warszawa w sprawie 
uzgodnienia granic zewnętrznych całości 
gruntów osiedla 5, przeznaczonych do odda-
nia Spółdzielniw użytkowanie wieczyste 
w trybie art. 208 ust. 2 ugn.

4. Spółdzielnia, pismem z dn. 16.05.2022 r. 
wystąpiła do m.st. Warszawy o zawarcie 
aneksu do umowy o ustanowieniu prawa 
użytkowania wieczystego z dn. 28.12.2016 r. 
(parking przy ul. rosoła w os 4), przez dosto-
sowanie celu i sposobu korzystania z nieru-
chomości do zapisów w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Działka 

4/53 z obrębu 1–10–29 znajduje się w jedno-
stce terenowej oznaczonej na rysunku panu 
symbolem ZPO, przeznaczonej pod zieleń 
osiedlową. Działka 4/54 z obrębu jw. znaj-
duje się w jednostce terenowej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem uKP, przezna-
czonej pod parking wielopoziomowy dla ist-
niejącej zabudowy osiedla 4 z możliwością 
lokalizacji usług w parterze od ul. rosoła. 
Zmiana umowy pozwoli na wykorzystanie 
nieruchomości użytkowanej wieczyście zgod-
nie z jej przeznaczeniem.

5. Spółdzielnia złożyła wniosek o ustanowie-
nie na rzecz Spółdzielni prawa użytkowania 
wieczystego w trybie art. 35 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, dla części nie-
ruchomości Cynamonowa 1,3 w osiedlu 3 – 
(część działki 4/9 z obrębu 1–10–27, baraki 
i parking od str. ul. Płaskowickiej). 

OgłOSZENiE
OPłATY 

Zgodnie z § 107 Statutu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Na Skraju” opłaty 
powinny być uiszczane co miesiąc 
z góry do 15 dnia każdego miesiąca.
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Koszty eksploatacjico roku Zarząd Spółdzielni 
zobowiązany jest do przygotowania 
planu gospodarczego, który 
zatwierdza Rada Nadzorcza. 
To właśnie różnica wynikająca 
pomiędzy przychodami 
a poniesionymi kosztami 
eksploatacji i utrzymania 
powoduje konieczność zmiany 
opłat w roku następnym, w tym 
przypadku 2022.

¦

KTO MA ObOwiąZEK 
PONOSZENiA KOSZTów 
OPłATY EKSPlOATAcYjNEj?
Zgodnie z art.4 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, członkowie spółdziel-
ni, którym przysługuje spółdzielcze prawo 
do lokali, a także członkowie spółdzielni 
będący właścicielami oraz właściciele loka-
li, którzy nie są członkami spółdzielni mają 
obowiązek pokrywania kosztów związanych 
z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomo-
ści w częściach przypadających na ich lokale.

cO wchODZi w SKłAD 
OPłATY EKSPlOATAcYjNEj?
Opłata eksploatacyjna budynkowa obejmuje:
55 koszty sprzątania
55 środki czystości
55 energia elektryczna
55 ubezpieczenie budynku – części wspólne
55 konserwacja
55 dezynsekcja, deratyzacja
55 awarie
55  przeglądy techniczne, ekspertyzy 
techniczne
55 pozostałe koszty

Opłata eksploatacyjna ogólna zawiera 
także m.in. koszty utrzymania Spółdziel-
ni: media, ubezpieczenie majątku, podatki 
i opłaty, wynagrodzenia, ZuS, obsługę prawną, 
obsługę informatyczną, bhp, p.poż. Należności 
te zgodnie ze Statutem Sm „Na Skraju” płatne 
są z góry do dnia 15-tego każdego miesiąca.

Z cZEgO wYNiKA ZMiANA 
OPłATY EKSPlOATAcYjNEj, 
KTóRA wEjDZiE w ŻYciE 
Z DNiEM 1 wRZEśNiA 2022 R.?
Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do przy-
gotowania planu gospodarczego na dany rok, 
który następnie przedstawia radzie Nadzor-
czej do zatwierdzenia. Plan tworzony jest dla 
każdej nieruchomości indywidualnie.

W  pr a k t yce o z n ac z a t o   z a ł o ż e -
nie, co  i  w  jakiej wysokości może być 

kosztem w danym roku. Plan opracowywa-
ny jest na bazie wykonania za rok ubiegły, ale 
po szczegółowym przeanalizowaniu wszyst-
kich pozycji kosztów, niektóre z nich mogą 
dotyczyć awarii.

Zmiana wysokości opłaty eksploatacyjnej 
spowodowana była różnicą pomiędzy pla-
nowanymi do poniesienia kosztami w roku 
2022, a kosztami rzeczywiście poniesiony-
mi w roku 2021 r. oraz wynikiem roku 2021. 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych różnica między kosz-
tami eksploatacji i utrzymania danej nieru-
chomości, a przychodami z opłat zwiększa 
przychody lub koszty danej nieruchomości 
w roku następnym. Od 1 września opłata ule-
gnie zmniejszeniu dla 48 budynków, zwięk-
szeniu dla 49 budynków i nie ulegnie zmia-
nie dla 2 budynków.

cZY jEST RóŻNicA w wYSOKOści 
PONOSZONYch KOSZTów 
EKSPlOATAcji w ZAlEŻNOści 
OD bUDYNKU. jEśli TAK, 
DlAcZEgO TAK Się DZiEjE?
Pomimo tego, że budynki są gabarytowo 
takie same, mogą mieć różne wymiary opłaty 
eksploatacyjnej, ponieważ ponoszone kosz-
ty z tytułu eksploatacji i utrzymania nieru-
chomości są różne. Powodem różnicy mogą 
być m.in. sposób sprzątania tj. przez pracow-
nika Spółdzielni lub firmę zewnętrzną, kon-
serwacja – w jedynym budynku będzie wyko-
nywana konserwacja bez użycia materiałów 
lub z niewielkim kosztem, np. wymiana 
włącznika światła, a na drugim konserwacja 
z użyciem materiałów, dezynsekcja i deraty-
zacja – w jedynym budynku mogą występo-
wać gryzonie i trzeba wykonać dezynsekcje 
i deratyzacje, a na drugim tylko deratyzację, 

występujące awarie ich zakres bywa bardzo 
różny, co powoduje różne koszty.

Zmiana stawki opłaty eksploatacji budyn-
kowej wynika z analizy poniesionych kosztów 
w roku 2021, niedoboru poniesionych kosz-
tów nad przychodami, a także prognozowane-
go wzrostu cen i usług w roku 2022 w stosun-
ku do roku 2021.Wzrost stawki spowodowany 
jest wzrostem podstawowych materiałów 
eksploatacyjnych, środków czystości, kosztów 
ubezpieczenia majątku oraz kosztów niezbęd-
nych do świadczenia usług remontowych, 
informatycznych, konserwacyjnych – wzrost 
cen towarów i usług konsumpcyjnych wyno-
si ok. 21% w przeciągu 10 lat.

Wzrost stawki opłaty eksploatacyjnej podyktowany 
jest również:
55  koniecznością usuwania awarii na sta-
rych i nieczyszczonych instalacjach sani-
tarno-kanalizacyjnych w budynkach,
55  wzrostem minimalnego wynagrodzenia 
w okresie od 2009 r. do 2019 r. z kwoty 1 
276 zł do kwoty 2 250 zł brutto (wzrost 
o ok.77%), a w 2022 r. do kwoty 3 010,00 zł 
i co za tym idzie również wzrost składek 
ZuS i wszystkich wynagrodzeń będą-
cych wprost zależnych od minimalne-
go wynagrodzenia,
55  znaczną inflacja wynosząca w roku 2020 
3,3%. 2021 5,10% w 2022 szacowana 
w 04/2022   12,3%
55  w związku z w/w wzrastają koszty usług 
świadczonych przez firmy zewnętrzne 
na rzecz Spółdzielni.

Ponadto w wyniku pandemii Spółdziel-
nia poniosła wydatki związane ze zwalcza-
niem skutków COVID-19tj. zakup środków 
do dezynfekcji, zakup maseczek, rękawiczek 
i innych niezbędnych środków. 
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Zmiany w Klubie

Przedstawiamy nowego 
pracownika Spółdzielni, a przede 
wszystkim człowieka wielu 
talentów, który dla mieszkańców 
i wspólnie z nimi będzie tworzył 
działalność Klubu Nugat 
od sierpnia br. Kilka słów tytułem 
wstępu od nowego koordynatora 
ds. kulturalno – oświatowych.

¦

Nazywam się jarosław Kaczmarek – jestem 
animatorem kultury, opowiadaczem, auto-
rem książek dla dzieci i młodzieży, twórcą 
muzyki i piosenek. Będę miał przyjemność 
być organizatorem nowego programu Klubu 
Mieszkańców SM „Na Skraju”.

Planuję inaugurację cykli zajęć i spotkań 
dla dzieci, dorosłych i seniorów: rodzinnych 
spotkań z opowieściami i muzyką, warsz-
tatów psychoedukacyjnych czy warsztatów 
śpiewania warszawskich szlagierów.

jestem miłośnikiem szachów, więc z wiel-
ką przyjemnością będę animował spotkania 

z tą królewską grą. Oczywiście w klubie zawsze 
będzie miejsce na organizowanie wydarzeń 
z inicjatywy mieszkańców. Będę do Państwa 
dyspozycji i liczę na żywy, bezpośredni kon-
takt i wymianę twórczych pomysłów.

Zapraszam do śledzenia wydarzeń Klubu 
na profilu Spółdzielni na FB i do spotkania 
bezpośrednio w klubie. Szczegółowe termi-
ny opublikujemy już wkrótce a pierwsze nowe 
zajęcia wystartują już w sierpniu. Do zoba-
czenia! 

Sprzedaż lokalu – jak rozliczyć media?
w przypadku zmiany uprawnionego 
do mieszkania sprzedający 
i kupujący muszą zadecydować 
o sposobie rozliczenia mediów 
pomiędzy sobą. wyjaśniamy, jakie 
zasady obowiązują w Spółdzielni 
i czego warto być świadomym 
kupując lokali lub go sprzedając.

¦

W zaświadczeniach wydawanych przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Na Skraju” 
do sprzedaży lokalu zawarta zostaje infor-
macja, że bieżący rok nie został rozliczony. 
W praktyce oznacza to, że wszelkie rozlicze-
nia będą dokonywane z aktualnym posia-
daczem lokalu, zgodnie art. 4 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych. 

rozliczenie wnoszonych zaliczek z tytu-
łu mediów, a kosztów rzeczywistych ich 
dostawy Spółdzielnia dokonuje z osobą, któ-
rej przysługuje tytuł prawny do lokalu na datę 
jego dokonania. rozliczenie może się wiązać 

zarówno ze zwrotem jak i dopłatą. Spółdziel-
nia nie pośredniczy w rozliczeniach między 
sprzedającym a kupującym. Dlatego sto-
sowne zapisy w akcie notarialnym pozwa-
lają na dokonanie rozliczeń pomiędzy kupu-
jącym i sprzedającym oraz zabezpieczają ich 
interesy.

Powyższe nie dotyczy zadłużenia w opła-
tach bieżących, gdyż ono jest zawsze wskazy-
wane w treści zaświadczeń. Zadłużenie doty-
czy jednak wyłącznie opłat należnych na datę 
wydania zaświadczenia, natomiast zobowią-
zanie z tytułu mediów powstaje w wyniku 
porównania w okresie rozliczeniowym wyso-
kości wniesionej zaliczki, zużycia mediów 
oraz ich kosztu poniesionego przez Spółdziel-
nię. Ta należność staje się wymagalna z datą 
dokonania rozliczenia i obciąża osobę, której 
na tą datę przysługuje tytuł prawny do lokalu.

Przy obecnym drastycznym wzroście 
cen, w szczególności energii cieplnej, sto-
sowny zapis w akcie notarialnym pozwoli 
na uniknięcie sporów pomiędzy sprzedają-
cym a nabywcą. 

brydż w Klubie Nugat 
jesienią!
brydż to lek na plagę XXi wieku – 
chorobę samotności, dotykającą 
nie tylko starsze osoby, ale także 
młodych. Pozwala łagodnie z niej 
wychodzić. Ale to nie jedyna 
zaleta, lista jest naprawdę długa. 
już jesienią w Klubie Nugat 
wystartują zajęcia brydża. Każdy 
będzie mógł wziąć udział.

¦

Brydż to jedyna gra, w której komputer nie 
pokonał człowieka. I chyba nie pokona, ponie-
waż niekiedy, żeby wygrać, trzeba zaryzyko-
wać, porzucić schematy, uruchomić fantazję. 
Tak grają najlepsi. O korzystnym wpływie 
brydża na pracę mózgu świadczą też wyniki 
badań: po roku grania w brydża uczniowie 
gimnazjów prześcigali – początkowo lepszych 
– rówieśników we wszystkich przedmiotach.

Ale to nie wszystko – osoby dotknięte silną 
depresją po cyklu spotkań brydżowych (bada-
nie psychologiczne, 40 godzin zajęć, dwa razy 
w tygodniu po dwie godziny) czują się znacz-
nie lepiej, co potwierdzają testy i samoocena.

Dlatego Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Na Skraju” nawiązała współpracę z War-
szawskim Związkiem Brydża Sportowego, 
żeby propagować idee gry, a przede wszyst-
kim pomagać mieszkańcom, bo  czasy 
są wymagające i równocześnie przyczyniać 
się do tworzenia społeczności brydżowej dla 
różnych grup wiekowych. Zajęcia odbywać się 
będą w spółdzielczym Klubie Nugat.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem 
w zajęciach brydża prosimy o kontakt na adres 
mailowy: lubiebrydz@wp.pl.
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OgłOSZENiE
Zmiana – jeden adres e-mail do kontaktu 
W związku z koniecznością rejestracji wszystkich spraw, które zgłaszane są przez 
mieszkańców drogą mailową do Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”, uprzejmie 
informujemy naszych Mieszkańców, że z dniem 1 lipca br. wszystkie zgłoszenia należy 
przesyłać na adres sekretariat@naskraju.pl.
Nadesłane przez Państwa zgłoszenia na wyżej wskazany adres e-mail będą rejestrowane 
i dekretowane do odpowiednich działów SM „Na Skraju”.

Nowe zasady zgłaszania spraw drogą mailową mają usprawnić nadzór nad wpływającymi 
zgłoszeniami od mieszkańców, a także udzielaniem informacji zwrotnej.
Równocześnie przestaną obowiązywać poniższe adresy:
eksploatacja@naskraju.pl
windykacja@naskraju.pl
zielen@naskraju.pl

Adres windykacja@naskraju.pl służy WyŁĄCZNiE do wysyłania powiadomień z działu 
Księgowo – Finansowego Spółdzielni. Nie można wysyłać na ten adres wiadomości. Takie 
wiadomości nie zostaną dostarczone.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”

OgłOSZENiE
Kasa a Spółdzielnia 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Na Skraju”, informuje, że działalność 
KASy, która mieści się w siedzibie 
Spółdzielni nie jest zależna 
od Spółdzielni.

Pomieszczenie, w którym mieści 
się KASA jest wynajmowane przez 
zewnętrzną firmę Monetia. Za usługi 
świadczone przez firmę Monetia, czyli 
przyjmowanie wpłat od mieszkańców 
Spółdzielni BEZ OPŁAT, koszty z tego 
tytułu ponosi Spółdzielnia.
Godziny pracy jak również przerwy 
pracownika, nie zależą od Spółdzielni, 
ponieważ Spółdzielnia nie jest 
pracodawcą tej osoby.

OgłOSZENiE
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Na Skraju” uprzejmie informuje, 
w związku z zakończeniem umowy 
najmu z TESCO POlSKA Sp. z o. o., 
od września 2022 r. nowym najemcą 
lokalu użytkowego w pawilonie przy  
ul. Szolc – Rogozińskiego 1  
została wybrana Spółdzielnia 
Spożywców MOKPOl. 
Zgodnie z oczekiwaniami Mieszkańców 
w lokalu będzie prowadzony market 
spożywczo-przemysłowy.

OgłOSZENiE
lustracja Spółdzielni 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju” uprzejmie informuje, iż wypełniając 
obowiązki nałożone na spółdzielnie mieszkaniowe treścią art. 91 Ustawy z dnia 16 września 
1982 r. Prawo spółdzielcze, od dnia 4.07.2022 r. rozpoczęła się lustracja pełna działalności 
Spółdzielni.
Zakończenie lustracji planowane jest na drugą połowę sierpnia br. i obejmuje okres 
od poprzedniej lustracji tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Protokół oraz wnioski wynikające z lustracji zostaną Państwu przedstawione 
na najbliższym Walnym Zgromadzeniu oraz opublikowane na stronie internetowej 
Spółdzielni (dokumenty dostępne będą jedynie po zalogowaniu się do internetowego Konta 
Członka Spółdzielni).

W związku z prowadzoną lustracją pełną działalności Spółdzielni za lata 2019–2021, 
członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać lustratorom swoje uwagi dotyczące jej działalności 
za pośrednictwem Spółdzielni.
W tym celu można przesłać pismo na adres e-mail: sekretariat@naskraju.pl lub złożyć 
je w sekretariacie Spółdzielni, w tym również w zamkniętej kopercie. Korespondencja 
zostanie przekazana lustratorom do ewentualnego wykorzystania. Przypominamy, że okres 
objęty lustracją to lata 2019–2021.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skraju”
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OgłOSZENiE
Oferta wynajmu lokali użytkowych
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skraju” informuje, że dysponuje nastę-
pującymi wolnymi lokalami i pomieszczeniami do wynajęcia:

lOKAl pRZy Ul. MAGEllANA 10
pow. 51,70 m2, kl. i pełen węzeł sanitarny, licznik elektryczny, domofon, 
usytuowany w poziomie piwnic z wejściem przez klatkę schodową.

lOKAl PRZY Ul. KUlcZYńSKiEgO 14
pow. 48,15 m2 w pawilonie wolnostojącym na i piętrze, urządzenia 
sanitarne wspólnego użytkowania, domofon, obiekt chroniony przez 
całą dobę, dokumentacja techniczna, stan lokalu bardzo dobry.

lOKAl pRZy Ul. KUlCZyŃSKIEGO 14
pow. 230,02 m2 w pawilonie wolnostojącym na i piętrze, urządzenia 
sanitarne wspólnego użytkowania, domofon, obiekt chroniony przez całą 
dobę, dokumentacja techniczna, stan lokalu bardzo dobry. Możliwość 
podziału lokalu oraz dowolnej jego aranżacji.

lOKAl pRZy Ul. KUlCZyŃSKIEGO 24
pow. 52,60 m2, kl. i, pełen węzeł sanitarny, usytuowany w poziomie piwnic 
z wejściem przez klatkę schodową.

lOKAl pRZy Ul. KUlCZyŃSKIEGO 24
pow. 76,10 m2, kl. ii, pełen węzeł sanitarny, usytuowany w poziomie piwnic 
z wejściem przez klatkę schodową.

lOKAl pRZy Ul. KUlCZyŃSKIEGO 7
pow. 46,03 m2, kl. V pełen węzeł sanitarny, licznik elektryczny, domofon, 
usytuowany w poziomie piwnic z wejściem przez klatkę schodową. lokal 
do wynajęcia od 01.09.2021 r.

lOKAl pRZy Ul. pOlAKA 3
pow. 54,00 m2, kl. ii, pełen węzeł sanitarny, usytuowany w poziomie 
piwnic z wejściem przez klatkę schodową.

lOKAl pRZy Ul. MAGEllANA 8
pow. 10,20 m2, kl. i, dolna komora zsypowa, brak prądu i węzła 
sanitarnego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od wynajęcia lokalu w dowolnym 
terminie bez podania przyczyny. do każdej składanej oferty zawierającej stawkę 
czynszu najmu i informację dotyczącą przeznaczenia lokalu, powinny być dołączo-
ne dokumenty rejestrowe oferenta i dowód wpłaty wadium w wysokości jednego 
proponowanego miesięcznego czynszu + VAT na konto w Santander Bank Polska 
nr 04 1090 1694 0000 0001 0829 6710.
Formularz oświadczenia SM „Na Skraju” – najem i dzierżawa znajduje się na stronie 
internetowej www.naskraju.pl w kategorii OGŁOSZENiA – Wynajem lokali użytkowych. 
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