
                                                                    

 

                                                                                                       Kraków, dnia 15.12.2015 r.  

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.11.2015 r. odbyło się posiedzenie plenarne 

Rady Nadzorczej (prot. nr 29/11/15). Protokół został przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 

14.12.2015 r.  

 

Poniżej przedstawiamy porządek obrad i uchwały podjęte przez Radę  Nadzorczą. 

 

 

 

Sprawy objęte P R O T O K O Ł E M    nr   29/11/15  z dnia 23.11.2015 r. 

 

 

(bez spraw dotyczących Członków Spółdzielni  i innych osób zawierających ich dane 

osobowe) 

  

 

 

Obecni:   J.  Leśniak,  G. Gołąb,  K. Matzka. T. Cieślik-Sapiejka,  T.  Kojzar,                            

K. Haligowski,  K. Łukasik,  K. Mamoń,   E. Wierzbicki,  W. Mancewicz,                  

E. Bochenek,  J. Chachurski,  J. Stasiłowicz, 

                    M. Bryks,  J. Michura,   H. Haber.  

 

Nieobecni:   J. Paszcza.   

 

 

 

Ad 1 

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który po  przywitaniu zebranych 

przedstawił porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag.  

 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”,  0 głosów „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących się”) zatwierdziła n/wym. porządek obrad: 

1.   Przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu nr 28/10/15 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 

26.10.2015 r.  

3. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za III kwartały 2015 r.  

4.    Sprawy wniesione.                                                                                                                                                                                                                                                         

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                   

Ad 2 

Sekretarz Rady Nadzorczej odczytała protokół nr 28/10/15 z posiedzenia Rady Nadzorczej                 

w dniu 26.10.2015 r. Do protokołu nie wniesiono uwag.  

 

 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,                 

0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła bez uwag protokół nr 28/10/15 z posiedzenia Rady 

Nadzorczej w dniu 26.10.2015 r.   
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Ad 3 
Główna  Księgowa Spółdzielni  przedstawiła analizę ekonomiczną, którą opracowano na 

podstawie danych księgowych wg stanu na  30.09.2015 r. 

Analiza kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i  użytkowych 

Stawka dla lokali mieszkalnych wyniosła 4,691 zł/m2, natomiast dla lokali użytkowych      

9,601 zł/m2 . 

Wskaźniki procentowe poszczególnych kosztów utrzymały się w normie w stosunku do planu 

rocznego. 

 
Analiza działalności eksploatacji podstawowej - lokale mieszkalne 

Koszty eksploatacji podstawowej w  stosunku do planu rocznego wykonano w  70,79 %. 

 

Wskaźniki procentowe poniesionych kosztów nie zostały przekroczone, za wyjątkiem pozycji: 

 - płace i narzuty nierobotnicy – przekroczenie tej pozycji utrzyma sie do końca roku, 

ponieważ w planie  nie ujęto kwoty 17.000,00 zł z tytułu wynagrodzeń w ramach 

bezosobowego funduszu płac. 

 - koszty konserwacji – przekroczenie wystąpiło, z uwagi na wykonany zwiększony zakres 

prac konserwacyjnych. 

 
Analiza kosztów  lokali  użytkowych 

Koszty lokali użytkowych w porównaniu do planu rocznego wykonano w 68,68 %. Wskaźniki 

procentowe poszczególnych pozycji utrzymały się w normie w stosunku do planu rocznego. 

 
Analiza kosztów dźwigów  

Koszty eksploatacji dźwigów wykonano w 68,52 % w stosunku do planu rocznego.  Stawka 

na dźwigi w przeliczeniu do metrów wyniosła  0,356 zł/m2, natomiast w przeliczeniu na osoby 

wyniosła  9,15 zł.  
 
Analiza kosztów  Zarządu 

Wskaźnik procentowy kosztów w stosunku do planu rocznego wyniósł 67,42 %. Wskaźniki 

procentowe poszczególnych pozycji utrzymały się w normie w stosunku do planu rocznego. 

 
Analiza  zatrudnienia i  fundusz płac 

Osobowy fundusz płac wykonano w 69,09 % w stosunku do planu rocznego, przy wykonaniu 

zatrudnienia  96,93 %. 

Bezosobowy fundusz płac wykonano w  74,81 % w stosunku do planu rocznego. 

Przekroczenie kosztów w bezosobowym funduszu płac wystąpiło w grupie „robotnicy”. 

Wyższe koszty w tej grupie  w stosunku do planu utrzymają się do końca bieżącego roku. 

Zaplanowana kwota została przekroczona, w związku z długotrwałymi  chorobami dwóch 

osób zatrudnionych na stanowiskach gospodarzy domów.  

 
Analiza  funduszu mistrzowskiego - interwencyjnego 

Wydzielony fundusz interwencyjny z grupy robotniczej wykonano w 79,12 %  w stosunku do 

planu rocznego. Nadal utrzymuje się przekroczenie kosztów. Na koniec roku 

obrachunkowego zaplanowana kwota nie będzie przekroczona. 

 

Analiza  wyniku  działalności  Spółdzielni 

Działalność  GZM  zawiera następujące wyniki:  

- lokale mieszkalne                     +19.425,00 zł 

- dźwigi                                        -27.262,00 zł   

- centralne ogrzewanie              +652.823,00 zł 

           Wynik na GZM              +644.986,00 zł 
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W planie finansowym na 2015 r. na dźwigach założono wynik ujemny.  

 

Na pozostałej działalności osiągnięto wynik dodatni w kwocie  +1.136.025,00 zł.  

Ogółem wynik Spółdzielni wyniósł  1.781.011,00 zł. 

Uwzględniając naliczony podatek dochodowy ryczałt w kwocie 234.090,00 zł wynik 

Spółdzielni wyniósł  +1.546.921,00  zł. 

 
Analiza  funduszy  remontowych 

Spółdzielnia tworzy dwa fundusze remontowe: 

I.  Fundusz   Remontowy   Mienia      Spółdzielni,  którego     stan   na  30.09.2015 r.   

wynosi        2.605.149,57 zł. 

    Na saldo złożyły się:  

 „Wpływy” –  kwota 867.304,35 zł – zasilenie konta funduszu  z  podziału  

dodatkowego wyniku osiągniętego na pozostałej działalności Spółdzielni  za   2014 r.,  

zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, 

 „Wydatki” –  kwota  1.117.142,00 zł  –  zasilenie  poszczególnych kont funduszu 

remontowego na nieruchomościach. 

 

II. Fundusz Remontowy na nieruchomościach: 

      
     WPŁYWY: 

Saldo z B O  -752.971,00 zł 

Naliczenia  na  fundusz:  

- na remonty 1.259.145,00 zł 

- na termomodernizację    720.240,00 zł 

- na wymianę dźwigów    160.705,00 zł 

- odpłatność za aut. do bramy, domofony  i inne      28.650,00 zł 

- zasilenie funduszu środkami finansowymi z fund. Spółdzielni 1.117.142,00 zł 

                                            R a z e m  3.285.882,00 zł 

      

    WYDATKI:  

- z tytułu remontów                    534.296,00 zł 

- z tyt. termomodernizacji                                                                         1.226.378,00 zł 

- z tyt. wymiany  dźwigów                                                                             132.403,00 zł 

- odpłatność za: aut. do bramy,  domofony i inne                                               10.367,00 zł 

                                        R a z e m                1.903.444,00 zł 

                                

Stan   funduszu   na   nieruchomościach   po uwzględnieniu   bilansu   otwarcia  na   

30.09.2015 r. wynosi  +629.467,00 zł. 

 
Zaległości  czynszowe 

Zaległości czynszowe  na 30.09.2015 r.  wyniosły  696.834,00 zł, w tym: 

 na lokalach   mieszkalnych   645.198,00 zł, 

 na lokalach użytkowych         51.636,00 zł. 

 
 

W porównaniu do stanu na 30.06.2015 r. zaległości czynszowe wzrosły z 3,50 % na  3,57 %, 

w tym  na lokalach mieszkalnych z 3,69 % na 3,84 %, na lokalach użytkowych  zmalały                 

z 2,33 %   na   1,91 %. 

Porównując zadłużenia za III kwartały 2015 r. z III kwartałami 2014 r. zadłużenia zmalały              

z 3,84 % na 3,57 %, w tym na lokalach mieszkalnych z 4,05 % na 3,84 %, natomiast na 

lokalach użytkowych  z  2,58 %  na  1,91 %. 
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Liczba osób zadłużonych w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2015 r. zmalała  z  

1375  do 1130 Zadłużenia bieżące i zasądzone wyniosły1.174.233,00 zł. 

Wskaźnik procentowy zadłużeń  bieżących i zasądzonych w porównaniu do III kwartałów 

2014 r. zmalał z  6,62 %  do  6,02 %. 

Zarząd Spółdzielni rozłożył na raty zaległe opłaty czynszowe 1 lokatorowi,  którego 

zaległości  wyniosły  3.444,36 zł. 

Zawarto ugody z 12 lokatorami na spłatę należności czynszowych wynoszących                  
71.455,03  zł. 

Z dodatków mieszkaniowych korzysta obecnie  45 osób. 

Dofinansowanie z Urzędu Miasta Krakowa za III kwartały 2015 r. wyniosło 109.094,16 zł. 

Gmina zapłaciła odszkodowanie w wysokości 30.011,97 zł za niedostarczenie lokalu  

socjalnego 6 lokatorom. 

 

Windykacja  czynszów za III kwartały 2015  r. 

Dział Czynszów wysłał: 

 239 upomnień -  ponagleń  z  zaległościami w wysokości nie przekraczającej                        

3 miesięcznego naliczenia czynszu. Kwota należności wyniosła  256.857,99 zł, 

 240 upomnień przedsądowych  z zaległościami  przekraczającymi 3-miesięczne  naliczenie 

czynszu.  Kwota  należności  wyniosła 501.413,42 zł, 

 17  upomnień przedkomorniczych,  w których kwoty zasądzonych  należności   wyniosły  

52.357,45 zł,   

 27 spraw oddano do Radcy Prawnego celem skierowania do Sądu, których     należności 

główne wyniosły  88.092,83 zł, 

 27  spraw  skierowano  do Komornika, których zasądzonych należności  wyniosły 

78.051,13 zł. 

 
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z analizą ekonomiczną za III kwartały 2015 r. 

stwierdziła, że: 

-    dane zawarte w analizie zgodne są z wydrukami komputerowymi, 

-  wydatki związane z eksploatacją  są poniżej upływu czasu, a nieznaczne różnice mają 

charakter incydentalny i nie mają wpływu  na działalność finansową Spółdzielni,  

-   nadal utrzymuje  się niskie  zaawansowanie prac remontowych, 

-   wystąpił nieznaczny spadek wysokości zaległości czynszowych,  

-  stan wolnych środków pieniężnych w porównaniu do początku roku zwiększył się o 10%, 

co  całkowicie zabezpiecza zdolność płatniczą Spółdzielni, 

-  nie występują żadne zagrożenia i ujemne  tendencje, a  sytuacja ekonomiczna Spółdzielni 

jest stabilna. 

Ponadto Komisja stwierdziła, że działania podejmowane przez Dział  Czynszów (pomimo 

zmian personalnych) całkowicie zapewniają bieżącą kontrolę stanu zadłużeń i monitorowanie 

ich w powiązaniu z obsługą prawną.  

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała analizę za  III kwartały 2015 r. i wnosi o jej 

zatwierdzenie oraz zwolnienie premii uznaniowej do pełnej wysokości dla Członków Zarządu.  

 

W dyskusji wzięło udział dwóch członków Rady Nadzorczej. 

 

Podjęto uchwały: 

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 41/2015  

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z analizą ekonomiczną za III kwartały 2015 r.                      

w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0  głosów „wstrzymujących 

się”) zatwierdziła ją bez uwag. 
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Uchwała Rady Nadzorczej nr 42/2015 

W związku z zatwierdzeniem analizy ekonomicznej za III kwartały 2015 r. oraz pozytywną 

opinią Komisji Rewizyjnej, Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”,                    

0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) zatwierdziła wypłatę premii uznaniowej 

za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień  2015 r. w wysokości 50% wynagrodzenia dla: 

 Prezesa  Spółdzielni               p. Mariana Bryksa 

 Wiceprezesa Spółdzielni        p. inż. Józefa Michury 

 Głównego Księgowego          p. Haliny Haber. 

Wypłat należy dokonać po odliczeniu wypłaconych zaliczek.  

 

 

 

Ad 4/1 

Do Rady Nadzorczej wpłynęło jedno pismo od Komitetu Domowego Mieszkańców, które 

zostało rozpatrzone.   

 

 

 

Termin następnego posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej ustalono na dzień         

14.12.2015 r.   

 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

 

 

Z treścią całego protokołu nr 29/11/15 z dnia 23.11.2015 r. można zapoznać sie w biurze 

Spółdzielni, pok.. 228.  

 

 

Za zgodność z oryginałem 

 

Danuta Pawłowska  

 


