
 

  SPRAWOZDANIE 

 

Zarządu Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko - Własnościowej 

w Kaliszu       

z działalności za 2015 r. 
 
 

                     Zarząd Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 
w  2015 roku pracował w składzie: 

 

 ●   Prezes Zarządu  -  Włodzimierz Karpała     

●    Zastępca Prezesa Zarządu  -   Dariusz Piechota   

             

Zarząd Spółdzielni odbył 54 posiedzenia, na których rozpatrywane były sprawy:  
mieszkaniowe, gospodarczo-finansowe, utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz 
sprawy bieżące. 

Wspólnie z Radą Nadzorczą, Zarząd rozpatrywał i omawiał wnioski składane do 
Spółdzielni. 

Zarząd Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w roku 2015 podjął  950 decyzji       
w sprawach członkowsko-mieszkaniowych, związanych z obsługą członków 
Spółdzielni i innych osób oraz obsługą organizacyjną organów samorządowych 
Spółdzielni.  
Były to przyjęcia w poczet członków, skreślenia z rejestru członków z tytułu 
dokonanych czynności cywilno-prawnych, nabycia praw do lokali z tytułu spadku, 
licytacji komorniczych i innych. 

Zarząd Spółdzielni nadzorował i koordynował pracę  i zapewniał techniczną obsługę 
mieszkańców. Stanowił pieczę nad przygotowaniem ofert przetargowych                           
i załatwianiem statutowych i ustawowych formalności związanych z nabyciem lokali. 
Nadzorował przygotowanie dokumentacji do ustanowienia odrębnej własności lokali. 
W 2015 roku Zarząd podpisał 43  akty notarialne przenoszące prawo odrębnej 
własności lokali na rzecz nabywców. 

                  W roku 2015 w wyniku ogłoszonych przetargów zostały zbyte 4 lokale 
mieszkalne. Były to lokale odzyskane po wykonanych eksmisjach, odzyskane po 
śmierci członka Spółdzielni. 

Dział Organizacyjno-Członkowski wydał również po zatwierdzeniu przez Zarząd 
Spółdzielni wiele zaświadczeń dla potrzeb członków, niezbędnych do zbycia na rynku 
wtórnym  lokali mieszkalnych przez osoby uprawnione, zaświadczeń koniecznych do 
założenia księgi wieczystej dla lokalu. Zarząd prowadził również korespondencję                   
z  urzędami, bankami i innymi instytucjami. 
 



 

Na dzień 31.12.2015  stan członków wynosił          -     7 797 

Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa  Lokatorsko-Własnościowa w swoich zasobach 
posiada 9.018 mieszkań, w których zamieszkuje ponad 17 830 osób. 

Mieszkania własnościowe   -      7 190 
Mieszkania lokatorskie        -         214 
Prawo odrębnej własności   -      1 614 

 Z ogólnej liczby mieszkań: mieszkania lokatorskie stanowią 2,4%, mieszkania 
własnościowe – 79,7% a mieszkania z wyodrębnioną własnością –17,9%.                              
Spółdzielnia zarządza 422 tys. m² powierzchni użytkowej, 173 budynkami 
mieszkalnymi, 11 pawilonami wolnostojącymi, 174 garażami. 

13 budynków mieszkalnych zlokalizowanych jest na terenie gmin: Opatówek, Nowe 
Skalmierzyce, Mycielin  i  Żelazków .    

 Spółdzielnia w chwili obecnej ma uregulowane stany prawne wszystkich gruntów. 
Tereny związane z budynkami mieszkalnymi są wykupione na własność.                 
W wieczystym użytkowaniu Spółdzielnia posiada tereny związane z drogami 
osiedlowymi, dużymi parkingami, pawilonami wolnostojącymi itp. o łącznej 
powierzchni ponad 10 ha. 

 Podstawową działalnością Spółdzielni jest gospodarka 
związana z eksploatacją i utrzymaniem zasobów 
mieszkaniowych.    

W roku 2015 koszty poniesione na w/w działalność to kwota -  22.278.790,86 zł. 
                                                                                                                                 

 Średnie zatrudnienie w Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
L-W  w  2015 roku  wyniosło 128,75 etatów.       

                                                                   

      Struktura zatrudnienia  przedstawiała się następująco:   

     ●    zarząd i komórki funkcjonalne   -   30,75  etaty,  

  administracje osiedlowe   -   77  etatów,    

 zakład  obsługi   technicznej   -  15  etatów,  

 kluby   -  6 etatów.     
 

 Z uwagi na brak wolnych terenów inwestycyjnych Spółdzielnia skupia się na 
prawidłowej gospodarce istniejącymi zasobami mieszkaniowymi zarówno na 
ich eksploatacji jak i remontach (modernizacji). Prace remontowo - 
konserwacyjne na osiedlach mieszkaniowych prowadzone były przez jednostki 
wykonawstwa  własnego:  konserwatorów  osiedlowych    i zakład  obsługi 
technicznej oraz wykonawców obcych.                                                                                       

 

W roku 2015 jednostki wykonawstwa własnego wykonały przerób na kwotę 
2.478.091,77 zł z tego na ekipy konserwatorów osiedlowych przypadła kwota                   
924.706,00 zł  a  zakład obsługi technicznej – 1.553.385,77 zł.  
 



 

 

 W roku ubiegłym przeprowadzono niżej wymienione roboty 
remontowe: 

a)  dekarsko-blacharskie: 

- remont dachów na 2 budynkach mieszkalnych, 
-    wykonanie odwodnienia daszków nad wejściami do klatek schodowych na      

9 budynkach mieszkalnych – 53 klatek schodowych, 
- wymiana rynien dachowych na 2 budynkach mieszkalnych, 
- wymiana rynien dachowych i naprawa rur spustowych na 1 budynku  

mieszkalnym, 
- inne roboty dekarskie. 

 

b)  instalacyjne: 

- wymiana poziomów zw w 6 budynkach mieszkalnych, 
-   wymiana poziomów cw w 6 budynkach mieszkalnych, 
-   wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w 3  budynkach  mieszkalnych, 
-    wymiana odcinka kanalizacji deszczowej przy 1 budynku mieszkalnym, 
- wymiana naczynia wzbiorczego instalacji wewnętrznej centralnego 

ogrzewania w 1  budynku  mieszkalnym oraz wymiana rozdzielaczy w 5 
budynkach, 

-   wymiana przyłączy kanalizacji sanitarnej w 2 budynkach mieszkalnych (do 
dwóch klatek schodowych), 

-   wymiana odcinka pionów wodnych od parteru do IV piętra w 3 budynkach 
mieszkalnych, 

- montaż wodomierzy z funkcją odczytu radiowego -  2274 szt. wodomierzy. 
Łącznie na koniec 2015 roku wodomierzy tego typu zamontowanych jest 
łącznie 18 840 szt. Dla 157 mieszkań  - 1,7% zużycie wody rozliczane jest 
wg stawek ryczałtowych. 

          -   bieżąca konserwacja hydroforów. 

 
       c) elektryczne: 

- pomiary instalacji elektrycznej w 75 budynkach mieszkalnych – 306 klatek 
schodowych , 

- wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych w 13 budynkach    
mieszkalnych, 

- wymiana instalacji elektrycznej w piwnicach w 7 budynkach mieszkalnych, 
- montaż energooszczędnego oświetlenia w korytarzu ostatniej kondygnacji 

(wieżowce) w 6 budynkach mieszkalnych, 
-  montaż energooszczędnego oświetlenia w piwnicach w 3 budynkach 

mieszkalnych, 
- wymiana osprzętu elektrycznego na klatkach schodowych 17 budynków 

mieszkalnych – 69 klatek  schodowych, 
- montaż energooszczędnego oświetlenia na klatkach schodowych 14  

budynków mieszkalnych – 62 klatki schodowe, 
-   bieżąca konserwacja. 



 

 

d)  drogowe: 

-   remont chodników w rejonie 14  budynków mieszkalnych, 
- remont nawierzchni  parkingów ze zwiększeniem ilości miejsc postojowych 

przy 5  obiektach, 
-   remont nawierzchni asfaltowych, 
-   remont opaski  chodnikowej  przy 9  budynkach mieszkalnych, 
- utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady przy 4 budynkach 

mieszkalnych, 
- remont schodów zewnętrznych przy 2 budynkach mieszkalnych oraz do 

1 lokalu użytkowego, 
- utwardzenie terenu przed 2 budynkami mieszkalnymi, 
- konserwacja nawierzchni bitumicznej przy 1 budynku mieszkalnym, 
-    inne roboty drogowe.  

 

e)  stolarskie:  

- wymiana okien przez lokatorów przy częściowej odpłatności – 146 
mieszkań,      

- wymieniono okienka piwniczne w 20 budynkach, z czego ZOT wymienił 
okienka w 18 budynkach, 

- wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych w 3 budynkach 
mieszkalnych. 

  

f)  malarskie: 

- wykonano malowanie klatek schodowych w 13  budynkach 
mieszkalnych, 

- wykonano malowanie elewacji (1 ściana)  4 budynków mieszkalnych, 
- wykonano malowanie cokołu 4 budynków mieszkalnych . 

 

g)  ogólnobudowlane: 

- naprawa balkonów kompleksowo na 6 budynkach mieszkalnych, 
-   remont podestów i stopni wejściowych do klatek schodowych przy 21   

klatkach schodowych,   
-  roboty związane z usprawnieniem wentylacji, naprawy ciągów 

spalinowych, 
- wykonanie posadzki w piwnicy 1 budynku mieszkalnego,  
- remont posadzki korytarzy w 2 budynkach mieszkalnych (budynki 

rotacyjne),                  
-     remont wejścia na dziedziniec 1 budynku mieszkalnego, 
-     drobne roboty budowlane. 

 
h) roboty modernizacyjne dźwigów osobowych: 

- modernizacja dźwigów osobowych w 10 budynkach mieszkalnych – 10 
dźwigów osobowych, 



 

  

i) roboty ogrodnicze: 

Powierzchnia terenów zielonych obejmuje 350.854 m2. 
-  dokonano koszenia trawników, 
-  przycinanie drzew i krzewów, 
- dosadzanie krzewów i kwiatów. 

 
j) bieżące utrzymanie 17 dużych placów zabaw oraz małej infrastruktury. 

Zakupiono 72 nowe ławki, 55 koszy, uzupełniono wyposażenie w/w placów 
zabaw w urządzenia zabawowe. 

 

Wykonane zostały przeglądy: 

- instalacji gazowej w mieszkaniach, 

- przewodów kominowych w mieszkaniach, 

- stanu technicznego sprawności budynków. 

 
Po zmianie właściciela i operatora miejskiego systemu ciepłowniczego w 2015 roku 
nastąpił kolejny wzrost cen energii cieplnej o ponad 4%. Występowaliśmy                  
z interwencjami zarówno na etapie sprzedaży systemu ciepłowniczego jak i w trakcie 
wprowadzania kolejnych podwyżek cen energii cieplnej. 
Na koszty utrzymania lokali decydujące znaczenie mają koszty niezależne od 
Spółdzielni stanowiące  od 60 – 70% całości. Oprócz kosztów energii cieplnej są to 
koszty: wody i odprowadzenia ścieków, koszty energii elektrycznej, opłaty za śmieci, 
opłaty wieczystego użytkowania, podatki od nieruchomości. 
W 2015 roku koszty te nominalnie wyniosły:                                                                    
 - koszt gospodarowania odpadami wpłacony do Miasta                                                  
i Urzędów Gmin                                                                                  2 552 989,50                              
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu                                              146 705,47                        
- podatek od nieruchomości                                                                   686 825,00 
- podatek dochodowy                                                                             335 024,00 
 
 

 Na prowadzenie prawidłowej gospodarki w zakresie 
utrzymania nieruchomości duży wpływ miały zadłużenia 
czynszowe.  

 
Na dzień 31.12.2015 r. zamknęły się one kwotą 2.298.432,14 zł, a wskaźnik   
zadłużenia do rocznego wymiaru opłat wyniósł  -  5,76 %. 
W porównaniu z rokiem 2014 nastąpił spadek zadłużenia o 13%. 
 

Zadłużenie występowało na 1024 lokalach mieszkalnych na kwotę ogółem                        
2.239.030,72 zł,-  w tym zaległości powyżej 6 m-cy stanowiły kwotę 1.239.863,87zł.                                                                                                                                                                                                                                          
 



 

Na lokalach użytkowych zaległości czynszowe wyniosły – 59.401,42 zł. 
W stosunku do 2014 r.. zaległości zmniejszyły się o 43 %. 
 
W 2015 roku z dodatków mieszkaniowych jako dofinansowania do opłat 
czynszowych skorzystali mieszkańcy 320 lokali. 
 

 W zakresie windykacji należności podejmowano działania, które 
miały na celu zdyscyplinowanie osób zamieszkałych do bieżącego 
uiszczania opłat za  lokale.                     

 

Poza wezwaniami do zapłaty przeprowadzano indywidualne rozmowy dotyczące 
spłaty zaległości czynszowych, w wyniku których zawarte zostały ugody o spłacie 
zadłużenia w ratach. Osoby, które nie wywiązały się z podjętych zobowiązań, 
kierowane były do sądu.  
                                                                                                                                                              
W roku 2015 skierowano do sądu 103 sprawy,  w tym:                                                                                                                                               
- o zapłatę należności (czynszu) za lokale mieszkalne  - 90,  
- o zapłatę należności (czynszu) za lokale użytkowe i dzierżawę gruntu - 5, 
- o eksmisję z lokalu mieszkalnego i wydanie lokalu - 2, 
- o stwierdzenie nabycia spadku - 5, 
- o nadanie klauzuli - 1, 
W 2015 roku zakończono 81 spraw, w tym 7 spraw wszczętych w 2015 roku. 
 

 W omawianym okresie wykonano 5 eksmisji, z czego 4 do lokali socjalnych  
wskazanych przez Urząd Miasta i 1 zdanie lokalu.                                                                                        
    

 Po wykonaniu eksmisji Spółdzielnia odzyskała należności czynszowe na 
kwotę  72.730,44 zł.                           

 

 Do komornika złożono 62 wnioski:                                                                               
- 59 o wyegzekwowanie należności za lokale mieszkalne oraz kosztów    

              procesu i odsetek,                                           
           - 3 o egzekucję za lokale użytkowe i dzierżawę terenu. 
                                                                                                        

                    Ze wszystkich toczących się w 2015 r. spraw przed komornikami, 
wyegzekwowano należności i zakończono 4 sprawy, w 1 przypadku egzekucja była 
bezskuteczna, natomiast 1 wniosek umorzono z powodu zgonu dłużnika. Komornicy 
sprzedali w drodze licytacji 11 mieszkań. 
 

 Zawieszono 2 postanowienia komornicze, ugoda – raty. 

 W pozostałych sprawach toczy się egzekwowanie należności.  
 
Spółdzielnia uzyskała w 2015 r. 1 wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego. 
Prawomocny wyrok zgłoszono do Urzędu Miejskiego o wskazanie lokalu socjalnego. 

 

 



 

Na podstawie opinii organów samorządowych Spółdzielni (Rad Osiedli i Rady 
Nadzorczej) w 2015 roku podjęte zostały działania dotyczące zmian struktury 
organizacyjnej Spółdzielni.  
Z dniem 31.12.2015 roku zlikwidowany został Zakład Obsługi Technicznej. 
Zmniejszona zostanie ilość administracji osiedlowych z 5 do 3. Trzy administracje 
prowadzić będą zarządzanie pięcioma dotychczasowymi osiedlami. W celu 
usprawnienia bezpośredniej obsługi mieszkańców zostało zorganizowane na 
parterze pawilonu przy ul. Górnośląskiej 69a  Biuro Obsługi Klienta. Dzięki temu       
w jednym miejscu możliwe jest załatwienie niżej wymienionych spraw: 
- przyjmowanie korespondencji, 
- informacje dotyczące wymiaru opłat za lokale, 
- informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych, 
- sprawy windykacyjne, 
- sprawy członkowsko-mieszkaniowe. 
Powyższe działania pozwalają na zmniejszenie powierzchni lokali zajmowanych na 
potrzeby własne, jak również zmniejszenie zatrudnienia w administracji, a tym 
samym mają wpływ na koszty. 
 

Spółdzielnia przy współpracy z Radami Osiedli i mieszkańcami przygotowała 
propozycje realizacji zadań finansowanych z Budżetu Obywatelskiego. Cztery 
zadania lokalne przygotowane przy udziale Spółdzielni uzyskały największą ilość 
głosów na konkretnych Osiedlach i mają być realizowane w 2016 roku. Są to: 

1) Osiedle „Asnyka” – plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Asnyka 56, 
2) Osiedle „Kaliniec” – plac zabaw przy ul. M. Dąbrowskiej, 
3) Osiedle „Widok” – projekt modernizacji ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem 

zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza), 
4) Osiedle „XXV-lecia” – budowa boiska do piłki siatkowej plażowej. 

 
Decyzje wydane w poprzednich latach przez Miasto Kalisz dotyczące zwłaszcza 
lokalizacji sklepów wielkopowierzchniowych, centrów handlowych mają negatywny 
wpływ na otoczenie – istniejącą zabudowę mieszkaniową. Spółdzielnia występowała 
między innymi z interwencjami dotyczącymi funkcjonowania marketu LIDL przy ulicy 
Górnośląskiej w zakresie ograniczenia hałasu związanego z dostawami towaru 
zwłaszcza w nocy oraz uzupełnienia odwodnienia terenu i połączenia ciągów 
pieszych. 
W związku z postępowaniem dotyczącym wydania nowego pozwolenia na budowę 
centrum handlowego przy ul. Młynarskiej zgłaszaliśmy uwagi dotyczące rozwiązań 
komunikacyjnych oraz usytuowania miejsc rozładunku towarów.  
 

 Z uwagi na występujące negatywne zjawiska dewastacji na terenach osiedli 
mieszkaniowych jak i kradzieży mienia, Spółdzielnia prowadziła rozmowy            
i korespondencję ze Strażą Miejską i Policją. Na Osiedlu „Widok” 
kontynuowany był program „Bezpieczne dzielnice”. 

                   

 W roku 2015 Kaliska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
kontynuowała działalność społeczno-wychowawczą. 
Prowadzona ona była w oparciu o Klub osiedlowy na 
Osiedlu „XXV-lecia ” i  na Osiedlu „Asnyka”.                                                                              



 

 

Działalność tych jednostek obejmowała całość zasobów mieszkaniowych. 

W Klubie osiedlowym „BLASZAK” na Osiedlu „Asnyka” działa 11 stałych sekcji          
o zróżnicowanej tematyce, gdzie każdy uczestnik od najmłodszego do seniora 
znajdzie coś dla siebie. 

Zorganizowanych zostało wiele imprez cyklicznych i okazjonalnych takich jak: 
- IX Turniej Warcabowy o Puchar Ziemi Kaliskiej, 
- Zawody Strzeleckie z okazji rocznicy wyzwolenia Miasta Kalisza, 
- Trzecia edycja przeglądu teatralnego dla dzieci „OFFKA-2015”, 
- Konkurs plastyczny z okazji Święta Miasta Kalisza, 
- Festyn Chodnik Art. Festiwal, 
- Koncert Kolęd dla Seniorów, 
- konkursy plastyczne, turnieje szachowe, warcabowe, brydżowe i strzeleckie, 

przeglądy teatralne. 

Dodatkowo w Klubie działają oddziały Polskiego Związku Filatelistów oraz Polskiego 
Związku Numizmatyków. 

W Klubie osiedlowym na Osiedlu „XXV-lecia” działa 11 stałych sekcji i kół 
zainteresowań. Są to sprawdzone i pozytywnie zweryfikowane przez uczestników 
formy działalności. Na szczególną uwagę zasługuje sekcja teatralna z działającym 
teatrem „Mondi” oraz koło fotograficzne eksponujące swoje prace w stałej Galerii 
„Serbinów”.  Klub osiedlowy oprócz organizacji wielu cyklicznych i okazjonalnych 
imprez współpracuje z różnymi instytucjami kulturalnymi naszego miasta, kaliskimi 
stowarzyszeniami oraz szkołami. Dużą uwagę przywiązuje się do aktywnego 
wypoczynku mieszkańców osiedli. W tym celu wykorzystywane są tereny 
rekreacyjno-sportowe na Osiedlu „Widok” gdzie zorganizowano turnieje piłki 
siatkowej, zawody rowerowe i festyny rodzinne. Dużą popularnością i aprobatą ze 
strony mieszkańców cieszą się organizowane corocznie festyny z okazji Dnia 
Dziecka.  
Łącznie w naszych klubach w stałych zajęciach działających sekcji i kół 
zainteresowań udział brało około 900 osób. W obydwu placówkach organizowane są 
dla dzieci półkolonie letnie i zimowe. W minionym roku w każdym Klubie prowadzone 
były 2 turnusy jednotygodniowe w okresie ferii zimowych oraz 3 turnusy 
dwutygodniowe w okresie wakacji letnich. Łącznie z tej formy wypoczynku 
skorzystało 500 dzieci. 

O działalności naszych klubów często informowały lokalne media. 

Na uwagę zasługuje także działalność społeczno-wychowawcza, która prowadzona 
była na Osiedlu „Korczaka” przez administrację osiedla oraz Radę Osiedlową. 
Pomimo braku odpowiedniej bazy lokalowej organizowane były różne konkursy dla 
dzieci, wyjścia do kina i teatru oraz wyjazdy na grzyby.  

Zorganizowano także kolejną już edycję konkursu na najładniej ukwiecone balkony    
i okna. Konkurs ten wpisuje się również w ogólnomiejska akcję „Zielony Kalisz”. 
W 2015 roku na działalność społeczno – wychowawczą wydatkowano kwotę 
467.660,39 zł. 
 



 

Więcej informacji dotyczących działalności klubów zostało udostępnionych na stronie 
internetowej pod adresem  www.ksmlw.kalisz.pl 
 
               

 Sytuacja finansowa Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Własnościowej oraz jej zdolność płatnicza jest 
dobra.  

 

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych zabezpiecza spłatę kredytów, 
regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów świadczących usługi na rzecz 
Spółdzielni oraz zobowiązań wobec budżetu Państwa i ZUS. 

W 2015 roku kontynuowaliśmy spłatę kredytów termomodernizacyjnych.  
Stan kredytów do spłaty na dzień 31.12.2014 roku wynosił  10.705.981,74 zł,- 
natomiast na dzień 31.12.2015 roku wyniósł 8.084.834,00 zł,- 

Oprócz terminowych spłat kapitału dokonano przedterminowej spłaty kredytów na 
kwotę 1.500.000,00zł,- 

Za rok 2015 wynik finansowy -  nadwyżka w wysokości 1.147.275,09 zł rozliczona 
zostanie  zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia.   
                
           W roku 2015  Spółdzielnia  nie nabyła  udziałów (akcji własnych),  nie posiada  
oddziałów (zakładów), nie wystąpiły kontrakty powodujące powstanie aktywów 
finansowych, zobowiązań finansowych albo instrumentów kapitałowych.           
W związku z powyższym w Spółdzielni nie wystąpiła potrzeba przyjęcia celów                      
i metod zarządzania ryzykiem finansowym. 
 
Spółdzielnia nie prowadzi działalności związanej z ochroną środowiska.   
 
 
 
 

Sporządzono dnia: 10.02.2016 r. 

                                                                                                                                                    

                                                                           ZARZĄD                                                                
 

                                                        Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

                                                                     Lokatorsko-Własnościowej 

                                                                                  w Kaliszu 


