
  

 
Kierunki działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” na rok 2019. 

                      

W roku 2019 podobnie jak w latach ubiegłych działalność gospodarcza spółdzielni będzie 

koncentrowała się na: 

• wynajmowaniu lokali użytkowych 

• wynajmowaniu nieruchomości wspólnych i spółdzielczych  pod reklamy 

• zarządzaniu wspólnotami 

• wykonywaniu remontów budynków mieszkalnych i użytkowych. 

 

Od 2008 roku szczegółowe plany remontów są ustalane oddzielnie dla poszczególnych bu-

dynków przy uwzględnieniu środków finansowych pozostających do dyspozycji danej nie-

ruchomości. W nieruchomościach w których brakuje środków finansowych, a występuje 

konieczność wykonania pilnych prac remontowych prace te są przejściowo finansowane ze 

środków wspólnego funduszu remontowego. 

 
Główne kierunki wydatków na prace remontowe w roku 2019 to: 
Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach 22 162 

Przebudowa zieleni 66 175 

Remonty dachów 395 000 

Instalacja ciepłej wody użytkowej 771 000 

Remonty  terenowe (chodniki, schody, śmietniki) 459 000 

Remont  klatek schodowych 1 597 507 

Izolacje ścian, remonty kanalizacji deszczowej 18 174 

Termomodernizacja budynków 1 641 000 

Naprawa elewacji 43 000 

Wymiana dźwigu / sterowania 280 543 

Remonty instalacji elektrycznych i odgromowych 382 821 

wymiana domofonów 103 500 

wymiana pionów i wodomierzy 305 350 

Naprawa lub wymiana sieci cieplnej i węzłów 610 300 

Spłata kredytu 263 564 

Wpłata na fundusz remontowy wspólnot 88 069 

Spłata funduszu wspólnego 1 701 543 

REMONTY AWARYJNE  

ogólnobudowlane 297 301 

instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania 378 266 

instalacji elektrycznej 179 843 

domofonów 179 593 

dźwigów 77 587 

     RAZEM BUDYNKI MIESZKALNE 9 861 296 

REMONT BUDYNKÓW UŻYTKOWYCH I PLACÓW  

Długa 103 
 

wykonanie izolacji pionowej fundamentu i przełożenie kostki 10 000  

likwidacja nieczynnych kanałów cieplnych na dachu 15 000  



  

Broniewskiego 65 c  

remont kl. schodowej 20 000  

Wyszyńskiego 144  

remont budynku /garaże/ 100 000  

Broniewskiego 1B  

remont placu parkingowego z odwodnieniem 700 000  

Główna 9-13  

naprawa chodnika 10 000 

wykonanie poręczy przy schodach 10 000 

RAZEM BUDYNKI UŻYTKOWE 865 000 
  
Wydatki na remonty budynków mieszkalnych będą finansowane z naliczeń funduszu re-

montowego od mieszkań w kwocie 4 645 938  zł. oraz przejściowo z funduszu remontowe-

go wspólnego i kredytu termomodernizacyjnego. Wydatki na budynki użytkowe i place bę-

dą finansowane ze środków uzyskiwanych z działalności gospodarczej, oraz przez właści-

cieli lokali użytkowych w części przypadającej na ich lokale proporcjonalnie do powierzch-

ni lokali. 
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