


Rozliczenie Funduszy Wspólnoty Nad Raszynką za 2012r.

 

A. stan środków na koncie bankowym na 31-12-2012r. 32 752,79

B. naliczenia naleŜnych od właścicieli zaliczek i wpłat w roku 2012

Fundusz celowy - na opłaty sądowe 0,00 (I)

Fundusz Remontowy 7 889,22 (II)

Fundusz Gazowy 41 677,80 (III)

Fundusz BieŜący 55 223,72 (IV)

Naliczenia za wymianę wodomierzy (w tym nal. dla EKO  4 804,38) 8 683,20 (V)

RAZEM: 113 473,94 (B)

C. wpłaty właścicieli na pokrycie naliczeń

wpłaty właścicieli w roku 2012 (w tym wpłata od EKO 4 804,38) 113 173,08 (C)

łączna niedopłata właścicieli w roku 2012 w stosunku naliczeń 300,86 (a.) = (B-C)

łączna nadpłata właścicieli z zamknięcia roku 2011 2 030,93 (b.)

w tym łączne zaległości właścicieli na koniec 2011r. 996,64

w tym łączne nadpłaty właścicieli na koniec 2011r. 3 027,57

bilans wpłat na koniec roku 2012 1 730,07 (c.) = (b-a)

w tym łączne zaległości właścicieli na koniec 2012r. 1 261,65

w tym łączne nadpłaty właścicieli na koniec 2012r. 2 991,72

D. Rozliczenie funduszy:

1. stan Funduszu na opłaty sądowe na początek i na koniec roku 2012

początek 3 000,00

naliczenia 0,00 (I)

wydatki w 2012r. 175,74

koniec = początek + naliczenia - wydatki 2 824,26

2. stan Funduszu Remontowego na początek i na koniec roku 2012

początek 13 833,85

naliczenia 7 889,22 (II)

wydatki w 2012r. 3 042,30

koniec = początek + naliczenia - wydatki 18 680,77

3. ** Fundusz Gazowy rozliczany na koniec sezonu grzewczego (wiosna 2013) (III)

4. stan Funduszu BieŜącego na początek i na koniec roku 2012

początek -4 081,66

naliczenia 55 223,72 (IV)

wydatki w 2012r. 51 045,77

koniec = początek + naliczenia - wydatki 96,29



LP FUNDUSZ BIEŻĄCY plan wykonanie % planu

1 Wynagrodzenie administratora 10 200 10 201,70 100,02%

2 Księgowość 7 000 7 533,82 107,63%

3 Zwrot kosztów poniesionych przez Zarząd 1 800 1 650,00 91,67%

4 Koszty bankowe, pocztowe i poligraficzne 500 461,90 92,38%

5 Ubezpiecznie budynku 1 800 1 710,00 95,00%

6 Organizacja zebrań właścicieli 300 118,08 39,36%

7 Przeglądy budynku 2 500 2 606,76 104,27%

8 Konserwacja kotłowni 2 700 2 214,00 82,00%

9 Odbiór odpadów 3 800 3 033,72 79,83%

10 Energia elektryczna -części wspólne 1 700 1 610,97 94,76%

11 Woda - części wspólne 800 2 527,82 315,98%

12 Utrzymanie czystości 7 200 5 500,00 76,39%

13 Wynagrodzenie pracownika gospodarczego 6 000 5 000,00 83,33%

14 Czyszczenie z liści i konserwacja dachu 1 600 540,00 33,75%

15 Inne wydatki 5 500 6 337,00 115,22%

16 Pokrycie ujemnego bilansu na FB 4 000

*bez poz. nr 16    SUMA 53 400 51 045,77 95,59%

LP FUNDUSZ REMONTOWY plan wykonanie

1 Rewitalizacja rzeczki 3 000 3 042,31 101,41%

nie dotyczy

Bieżące wykonanie budżetu (wydatki poniesione od początku roku)



Raszyn dnia 23 marca 2013r. 

 

Sprawozdanie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Nad Raszynką” za rok 2012 

Zarząd w składzie: Łukasz Szeląg, Marcin Waszak, Maciej Wąsowski. 

 

Szanowni Państwo! 
 

Patrząc dalej wstecz - z perspektywy trzech lat istnienia Wspólnoty rok 2010 był rokiem, w którym udało się 

załatwić sprawy najpilniejsze dla jej funkcjonowania jak formalne przejęcie budynku i rozliczenie z gminą, podjęcie 

najważniejszych uchwał, zawarcie podstawowych umów (bank, gaz, prąd, śmieci, księgowość, administrator..) oraz 

zakupy pierwszego wyposażenia (np. skrzynki pocztowe, czujki ruchu do oświetlenia, czy zbiorcza instalacja antenowa 

-dzięki której budynek nie obrósł lasem indywidualnych anten). Niestety na skutek przyjęcia bardzo okrojonego 

budżetu w roku 2011 nastąpił pewien regres w wyniku którego budynek i jego otoczenie zostały zaniedbane                

na poziomie bieżącego utrzymania: np. brud na klatkach, poprzepalane oświetlenie, bałagan wokół budynku, 

zalegający zimą na chodnikach śnieg –będące na szczęście dziś tylko przykrym wspomnieniem. Mimo tego w gronie 

zarządu nie traktujemy tamtego okresu jako straconego. Nie będąc zaabsorbowani wykonaniem skromnego budżetu 

skupiliśmy się na dopracowaniu procedur i współpracy (księgowość, administrator, wykonawcy, samorząd) oraz 

poprawie komunikacji z właścicielami lokali i mieszkańcami - uruchomiona została „wspólnotowa platforma” 

internetowa. Przeprowadziliśmy też dogłębną analizę wielu zagadnień pod kątem prawnym, finansowym                         

i praktycznym. Nie jesteśmy w stanie zliczyć rozesłanych na zewnątrz pism i maili oraz odbytych spotkań we wszystkich 

błahych i ważniejszych sprawach. Patrząc z dzisiejszej perspektywy rok 2011 był rokiem ważnej dla nas jako 

„początkujących amatorów” teoretycznej i praktycznej nauki, w tym też nauki przyjmowania pewnej „pokory do 

rzeczywistości” w parze do kierującego nami przez cały czas zapału. Warto wspomnieć, że w roku 2011 

wyegzekwowaliśmy od gminy naprawę większej części usterek w tym naprawę cieknącego w wielu miejscach dachu. 

Ostatecznie po zebraniu stosu dokumentacji i otrzymaniu cesji roszczeń od wszystkich(!) właścicieli, złożyliśmy też 

pozew przeciwko gminie z tytułu rękojmi za wady budynku, a konkretnie zawilgocenia piwnic. Jesteśmy już po dwóch 

rozprawach, których przebieg pozwala napawać optymizmem na uzyskanie pieniędzy na pozbycie się przyczyn wilgoci. 

Rok 2012  

Rok 2012 przyniósł przełamanie w wielu sprawach. Dzięki większemu Państwa zaufaniu i uchwaleniu 

rozsądnego planu gospodarczego, udało się osiągnąć zadowalający standard funkcjonowania budynku oraz  

przeprowadzić dwie inwestycje. W budynku wymienione zostały wodomierze, którym kończył się okres legalizacji. 

Pozwoliło to na wyeliminowanie nieprzystających różnic (sięgających 20%) między wskazaniami wodomierza głównego 

a sumą wskazań wodomierzy lokalowych, przez co Wspólnota zmuszona była pokrywać wysokie dopłaty dla EKO. Przy 

okazji warto zaznaczyć, że odczyt nowych wodomierzy odbywa się drogą radiową, co przekłada się na wygodę 

mieszkańców i lepszą kontrolę nad każdym metrem zużytej w budynku wody. Obecnie różnice wynoszą około 7-9% co 

uznaje się za stan dopuszczalny. 

Budynek po rocznej przerwie znów obsługiwany jest przez profesjonalną firmę sprzątającą, która zapewnia 

utrzymanie czystości części wspólnych w podstawowym zakresie – bez wzajemnych pretensji i oglądania się na 

sąsiadów. Od wiosny 2012 roku jeden z mieszkańców został zatrudniony jako osoba odpowiedzialna za utrzymanie 

terenu zewnętrznego oraz drobne prace gospodarcze. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Zbyszkowi,                

za zaangażowanie, którym kieruje się nie tylko jako „pracownik” ale przede wszystkim jako mieszkaniec                            

i współwłaściciel nieruchomości, któremu zależy na jej jak najlepszym stanie. 

 Większą inwestycją uchwaloną wcześniej na zebraniu, stało się ucywilizowanie terenu wzdłuż rzeczki. Teren 

obsadzony został przyjemną dla oka uporządkowaną zielenią. Znikł budzący sąsiedzkie konflikty dziki „parking”. 

Pojawiło się miejsce, gdzie na świeżym powietrzu, poza czterema ścianami ciasnych mieszkań można spędzić chwilę 

wolnego czasu. Rzadko spotykanym walorem budynku jest rzeczka płynąca tuż pod jego pierzeją. Cieszymy się,             

że udało się ten walor wykorzystać.  

Niewątpliwym cichym sukcesem mijającego roku jest fakt, że był on pierwszym, w którym suma wydatków              

z funduszu bieżącego, nie przekroczyła założeń z planu gospodarczego. Oznacza to, że pierwszy raz mamy nadwyżkę 

zebranych w ciągu roku zaliczek na fundusz bieżący. Zadaje to chłam poglądom, jakoby zarząd ślepo wydaje wszystkie 

możliwe pieniądze, które są mu powierzane. Śrubując przejrzystość gospodarowania środkami na stronie internetowej 

publikujemy i na bieżąco aktualizujemy robocze sprawozdanie z realizacji budżetu, gdzie na bieżąco opisywany jest 

każdy poczyniony wydatek. 



W mijającym roku przeprowadziliśmy konkursy ofert na zlecane przez Wspólnotę usługi. Konkursy dotyczyy 

nie tylko wspomnianej wymiany wodomierzy (konkurs wygrała firma DeltaTerm Eryk Woronowicz), ale też nawiązania 

współpracy z nowym konserwatorem/serwisem kotłowni (konkurs wygrała firma Technika Grzewcza Jerzy Ślesiński), 

oraz „opiekunem” dachu na robocze przeglądy, drobne naprawy, czyszczenie z liści, odśnieżanie (konkurs wygrała 

firma Usługi Ogólnobudowlane „Sebastian” Grzegorz Grzywiński). Umowy na dach i kotłownię zawarliśmy w formule, 

która nie generuje stałych kosztów typu miesięczny ryczałt czy abonament. Wezwanie fachowca następuje w razie 

potrzeby, a rozliczenie dokonywane jest w oparciu o sztywno wypunktowane w umowach preferencyjne stawki, które 

wynegocjowaliśmy w zamian za obietnicę wyłączności w obsłudze Wspólnoty udzieloną wspomnianym dwóm firmom.  

Przed nami 

Poczynając od spraw trudnych, należy wspomnieć o planowanej od dawna rozbudowie parkingu. Niestety          

na przeszkodzie inwestycji cały czas stają niejasne przepisy i skomplikowane procedury urzędowe. Na obecnym etapie 

sprawę przekazaliśmy kancelarii prawnej, z którą współpracujemy w ramach umowy na administrowanie. Mamy 

nadzieję, że przy pomocy prawników prędzej czy później uda się przebrnąć przez sprawy formalne. Drugą 

skomplikowaną sprawą jest zażegnanie zagrożenia, które stwarzają gałęzie opadające z ogromnych topoli. Pomimo 

dobrej woli gminy (właściciela drzew), w sprawę zaangażowane zostały organizacje ekologiczne przeciwne 

jakiejkolwiek ingerencji w stan istniejący. Czekamy na wynik wznowionego przez starostę pruszkowskiego 

postępowania.  

Na przełomie 2012 i 2013 roku wygasła rękojmia budynku. Oznacza to, że ewentualne naprawy nie będą już 

mogły być egzekwowane od gminy, co wspominając na marginesie - wymagało ciągłego pokonywania urzędniczego 

muru. Podstawowym celem zarządzania nieruchomością jest jak to się fachowo określa: „utrzymywanie 

nieruchomości w stanie niepogorszonym”. Językiem medycyny: lepiej jest zapobiegać niż później leczyć. W praktyce 

oznacza to konieczność dokonywania bieżących napraw i konserwacji elementów budynku. Konieczność ekonomiczną, 

która nakazuje działać natychmiast, aby nie pozwolić na to, by dany element osiągnął stan, w którym wymagał będzie 

wysokich nakładów. Najlepszym drogowskazem w ustaleniu czym należy się zająć jest dokonywany raz do roku 

obowiązkowy przegląd ogólnobudowlany. Stan poszczególnych elementów nieruchomości ocenia wtedy wynajęty 

przez Wspólnotę inżynier-inspektor. Z przeglądu sporządza protokół ze wyszczególnieniem usterek, oraz często 

wskazaniem sposobu ich naprawy. Usuwanie  wykazanych w przeglądach usterek i naturalnych zużyć budynku 

gwarantuje właśnie „utrzymywanie nieruchomości w stanie niepogorszonym”. Począwszy od rozpoczynającego się 

roku protokoły z przeglądów winny stać się stałym wyznacznikiem planowania kolejnych budżetów. 

Finansowanie bieżących kosztów funkcjonowania oraz kosztów konserwacji i remontów jest absolutną 

podstawą. Oczywiście, że nie trzeba daleko szukać wspólnot mieszkaniowych, w których i to się nie udaje - najczęściej 

na skutek nieudolności, niewiedzy, konfliktów… Jednakże nie oglądając się na złe przykłady, warto zauważyć, że każda 

dodatkowa modernizacja czy inwestycja ponad wspomniane podstawowe funkcjonowanie i bieżące naprawy tworzy 

pewną wartość dodaną do zainwestowanych już w zakup mieszkania niemałych przecież pieniędzy. Ta wartość dodana 

zwraca się; dając przyjemność z mieszkania w komfortowym otoczeniu, ale też zwraca się w przypadku sprzedaży 

mieszkania, czy jego wynajmu. Mówiąc wprost: pieniądze zainwestowane w projekty podnoszące komfort, wygodę, 

estetykę, nieruchomości podnoszą jej „prestiż”, a tym samym jej rynkową wartość i wartość położonych w niej 

mieszkań. Warto zdać sobie sprawę z tego iż kilka czy kilkanaście złotych miesięcznie wydane na dodatkowy projekt, 

zwraca się później z nawiązką.   

Zapraszamy Państwa na najbliższe zebranie, na którym właściciele lokali podejmą najważniejsze decyzje 

dotyczące wspólnoty. Do uczestników zebrania tradycyjnie już apelujemy o szacunek dla odmiennych poglądów, 

pohamowanie emocji, rozsądek i skupienie się na merytoryce dyskutowanych zagadnień. 

Z wyrazami szacunku Zarząd W.M. „Nad Raszynką”. 


