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Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Socjalnej „STARACHOWICZANKA”
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Spółdzielnie powołało walne zgromadzeniu wspólników w dn. 17 maja 2017 r, a wpis
do KRS został dokonany w dn. 29 czerwca 2017r. Udziałowcami spółdzielni są
Gmina Starachowice i Powiat Starachowicki. Wartość udziałów to 28000 złotych i
kapitałem zasobowym w wys. 93654,80 złotych na które się składa 91654,80
złotych dotacja z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i 2000 złotych wpisowe
udziałowców.
Spółdzielnia Socjalna „STARACHOWICZANKA” od chwili rozpoczęcia działalności
wykonywała głównie prace porządkowe zlecane przez Gminę Starachowice a także
zlecenia z zewnątrz. Na początku działalności w spółdzielni zatrudnionych było
siedem osób tj. pięciu pracowników wykonujące prace fizyczne, osoba do
prowadzenia biura ( pół etatu) i prezes. Obecnie zatrudnionych jest 15 osób.
Pracownicy są to osoby w 90% spełniające wymagania o zatrudnieniu socjalnym
pracujący na pełny etat. Zarządu Spółdzielni i Administracja Cmentarza
Komunalnego znajduje się w budynku administracyjnym cmentarza przy ul
Radomskiej, baza sprzętu i pracowników fizycznych spółdzielni mieści się w
pomieszczeniach wynajętych od Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.
Zakres wykonywanych prac objętych umową :
świadczenie usług cmentarnych, polegających na administrowaniu cmentarzami
komunalnymi w Starachowicach przy ul. Polna, Zgodna i Radomska,
administrowania szaletem miejskim zlokalizowanym w budynku przystanku
osobowego PKP przy ul. Nadrzecznej w Starachowicach,
koszeniu i grabieniu traw z trawników, skarp na terenach zieleni miejskiej w
Starachowicach,
ręczne i mechaniczne oczyszczaniu ulic, chodników, placów, terenów zieleni
miejskiej, terenów osiedlowych i innych w tym likwidację dzikich wysypisk śmieci
oraz realizacji usług powiązanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie
miasta Starachowice,
świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenie Gminy Starachowice
obejmującą opróżnianie i konserwację koszy ulicznych i przystankowych,
świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenie Gminy Starachowice
obejmującą utrzymanie (letnie i zimowe) terenów przystanków komunikacyjnych na
terenie miasta Starachowice wraz z infrastrukturą przystankową,
administrowaniu powierzchniami reklamowymi na wiatach przystankowych z
gablotą – udostępnianiu powierzchni reklamowych firmom i osobom prywatnym,
świadczenie usług letniego i zimowego utrzymania terenów przy gminnych
nieruchomościach mieszkalnych w Starachowicach oraz konserwacja, naprawa
gminnych pojemników na odpady komunalne.
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W okresie działalności sukcesywnie dokupowany jest sprzęt niezbędny do
prawidłowego prowadzenia działalności. Środki na inwestycję pochodzą z z
preferencyjnej pożyczki z Towarzystwa Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych w
wysokości 197 tys., 23000 pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy i ze środków
własnych. Za środki z pożyczki zakupiono traktor Kubota wraz z pługiem i
rozsiewaczem mieszanki piaskowej za kwotę 96555 zł oraz kosiarkę
bijakową za kwotę 16789 zł, trzy kosy spalinowe za kwotę 7931,99zł. Samojezdną
kosiarkę Kubota G23 za kwotę 50275 zł. Za środki z PUP zakupiono odkurzacz
chodnikowy za kwotę 14889,15 zł. oraz samochód dostawczy do przewożenia
wymienionego odkurzacza. Za środki własne na bieżąco dokupowany jest sprzęt; z
tych najważniejszych: odchwaszczarka za kwotę 7995 zł, samochód ciężarowy marki
DAF za kwotę 25830 zł na który za kwotę 39360 zostało zamontowane urządzenie
hakowe do przewozu kontenerów, samochód dostawczy Lublin 3690 zł, sześć
kontenerów o pojemności pięć, siedem i dziesięć metrów sześciennych za kwotę
32211,41 oraz drobny sprzęt między innymi: kosiarkę spalinową, nożyce spalinowe,
myjkę ciśnieniową, przyczepę transportową i wiele drobnych narzędzi niezbędnych
do realizacji powierzonych zadań.
W roku 2018 Spółdzielnia Starachowiczanka przejęła administrowanie cmentarzami
komunalnymi. Przychód dla gminy z tego tytuły wypracowany został na kwotę 357
402,00 zł, porównując z rokiem 2017 gdzie administratorem cmentarza była firma
prywatna przychód wynosił 281 008,29 zł. To wzrost o 27% Działalność spółdzielni
nie opierała się tylko na zleceniach z zawartych umów z gminą. Wykonano i
rozliczono prace dla podmiotów zewnętrznych na kwotę 62431,83 zł.
Przez cały okres działalności spółdzielnia angażowała się nieodpłatnie w różnego
rodzaju imprezy organizowane przez jednostki podległe gminie i powiatowi.
W roku 2019 po negocjacjach z Gminą Starachowice zostały zawarte nowe umowy
na świadczenie usług komunalnych podobne do roku ubiegłego, dodatkowo doszyły
administrowanie szaletami miejskimi znajdującymi się przy ul. Rynek i Armii
Krajowej. Negocjacje nie obejmowały punktu „Usługa komunalna polegająca na
letnim utrzymaniu miasta Starachowice w roku 2019”.
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https://www.youtube.com/watch?v=WKDm-ZG2nW0
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