
                                                                     

             Kraków, dnia  22.03.2016 r.  

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.03.2016 r. odbyło się posiedzenie plenarne 

Rady Nadzorczej  na którym  przyjęto bez uwag protokół  nr 32/02/16 z dnia 15.02.2016 r.  

 

Poniżej przedstawiamy porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej i uchwały przez nią 

podjęte. 

 

 

Sprawy objęte P R O T O K O Ł E M    nr   32/02/16  z dnia 15.02.2016 r. 

 

 

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

osobowe) 

                                                                     

                                                                   

 

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

T. Kojzar,   K. Łukasik,  K. Mamoń,   E. Wierzbicki,  W. Mancewicz,               

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

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

 

 

 

Ad 1. 

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który po  przywitaniu zebranych 

przedstawił porządek obrad. 

Prezes wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie  porządku obrad o punkt „Zatwierdzenie  

wykonania funduszu płac za 2015 r.”  

 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o uzupełnieniu porządku 

obrad o punkt: „Zatwierdzenie  wykonania funduszu płac za 2015 r.”, który otrzymuje nr 3.  

 

W związku z powyższym Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”,               

0 głosów „przeciw”, 0 głosów  „wstrzymujących się”) zatwierdziła n/wym. porządek 

obrad: 

1.    Przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu nr 31/01/16 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 

25.01.2016 r. 

3. Zatwierdzenie  wykonania funduszu płac za 2015 r. 

4. Zapoznanie się ze schematem organizacyjnym, planem funduszu płac i zatrudnienia na  

2016 r. oraz podjęcie uchwały  w tym przedmiocie.  

5. Zapoznanie się z planem remontowym na 2016 r. oraz   podjęcie uchwały w   tym 

przedmiocie.  

6. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności za 2015 r. i planami pracy na            

2016 r. Komisji Rewizyjnej, GZM i Mieszkaniowej oraz podjęcie uchwał.  

7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności w 2015 r. oraz planu pracy na 2016 r. Rady 

Nadzorczej.  

8. Sprawy wniesione.                                                                                                                                                                                                                                                        
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Ad 2.  

Sekretarz Rady Nadzorczej odczytała protokół nr 31/01/16 z posiedzenia Rady Nadzorczej 

w dniu 25.01.2016 r. Do protokołu nie wniesiono uwag.  

 

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

1 głos „wstrzymujący się”) przyjęła bez uwag protokół nr 31/01/16 z posiedzenia Rady 

Nadzorczej w dniu 25.01.2016 r.   

 

Ad 3.  

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni dotyczącym zatwierdzenia 

wykonania planu funduszu płac  za 2015 r. 

 

Główna Księgowa poinformowała, że: 

 fundusz osobowy płac wykonano na kwotę 2.512.155,00 zł, tj. 95,92%  w stosunku do 

planu rocznego, 

 bezosobowy fundusz płac wykonano na kwotę 127.936,00 zł, tj. 92,04%                      

w stosunku do planu rocznego, 

 fundusz mistrzowski (interwencyjny) wykonano na kwotę 7.290,00 zł, tj. 91,12%                      

w stosunku do planu rocznego. 

 

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do wykonania planu funduszu płac za 2015 r.  

 

Uchwała  Rady Nadzorczej nr  3/2016 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 

0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła wykonanie funduszu plac za 2015 r. na kwotę 

2.640.091,00 zł, w tym: 

- osobowy fundusz płac                             2.512.155,00 zł 

- bezosobowy fundusz płac                           127.936,00 zł  

Ponadto Rada Nadzorcza zatwierdziła wykonanie funduszu mistrzowskiego za               

2015 r.  na kwotę 7.290,00 zł. 

 

 

 

Ad 4.  

Rada Nadzorcza zapoznała sie z wnioskiem Zarządu dotyczącym zatwierdzenia na 2016 r. 

schematu organizacyjnego, planu zatrudnienia oraz planu  funduszu płac.  

 

Schemat organizacyjny i plan zatrudnienia (50,75 etatów) w porównaniu do ubiegłego 

roku pozostają bez zmian. 

 

Fundusz płac na 2016 r. zaplanowano na kwotę 3.581.000,00 zł, w tym: 

 osobowy fundusz plac -  do planu przyjęto kwotę 2.830.000,00 zł.  Do wyliczenia 

osobowego funduszu płac na 2016 r. przyjęto średnioroczne wynagrodzenie osobowego 

funduszu płac za 2015 r. w poszczególnych grupach. Do tak wyliczonej kwoty 

doliczono wyrównania z tytułów zwyżki minimalnego wynagrodzenia, wyrównania 

stażu pracy w Spółdzielni, premii bilansowej, opłat związanych z przynależnością do 

Izby Inżynierów, a także za prace niezwiązane     z zakresami czynności.   

 bezosobowy fundusz płac  - zaplanowano na kwotę 178.000,00 zł,. Do wyliczenia 

funduszu przyjęto niezbędne potrzeby poszczególnych działów do wykonania zadań              

w 2016 r.   

 narzut 20%   - przyjęto kwotę  573.000,00 zł. 

 fundusz mistrzowski (interwencyjny)  - do planu przyjęto kwotę 8.000 zł. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna 

pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący przyjęcia na  2016 r. schematu 

organizacyjnego, planu zatrudnienia oraz  funduszu płac.  

Komisja zwróciła również uwagę, iż w planie na bieżący rok uwzględniono podwyżkę 

płacy dla pracowników Spółdzielni  o 6%.  

 

Uchwała  Rady Nadzorczej nr  4/2016 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 

0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła na 2016 r.: 

 schemat organizacyjny,  

 plan zatrudnienia 50,75 etatów,  

      w tym: 

Administracja 

- Zarząd                                   3,00 

- Księgowość                          8,00 

- Pracownicy samodzielni         4,75 

łącznie                                   15,75 etatów 

Eksploatacja umysłowi 

- pracownicy samodzielni       1,00 

- Dział Administracji              6,00 

- Dział Techniczny                 4,00 

łącznie                                   11,00  etatów 

Eksploatacja fizyczni                 

- Dział Administracji               23,00  

- Dział Techniczny                    1,00 

łącznie                                  24,00 etaty 

 plan funduszu płac na kwotę 3.581.000,00 zł, w tym: 

      - osobowy fundusz płac                            2.830.000,00 zł  

            -  bezosobowy fundusz płac                        178.000,00 zł  

               ogółem:                                                  3.008.000,00 zł 

            -  narzut 20%                                               573.000,00 zł 

 plan funduszu mistrzowskiego                        8.000,00 zł  

 

 

 

Ad 5. 
Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym zatwierdzenia planu 

remontowego na 2016 r.  

Projekt planu w zakresie rzeczowym powstał na podstawie corocznego przeglądu 

jesiennego budynków i uwzględnia najpilniejsze potrzeby remontowe zasobów.  

Największą pozycję planu stanowią prace związane z regulacją hydrauliczną instalacji 

centralnego ogrzewania w wytypowanych budynkach. Na ten cel na 2016 r. zaplanowano 

kwotę 1.087.500,00 zł. Inną dużą pozycją planu jest wymiana trzech dźwigów osobowych 

(Wiśniowa 14, 16 i Bosaków 5) na kwotę 450.000,00 zł.   

 

Przewodniczący Komisji GZM poinformował, że Komisja GZM po zapoznaniu się                       

z planem remontowym na 2016 r. pozytywnie go zaopiniowała,  jednocześnie proponując 

n/wym. poprawki: 

 włączenie do planu montażu liczników zimnej wody w mieszkaniach na kwotę                      

200.000,00 zł. Koszt ten ostatecznie poniosą właściciele mieszkań, 

 zrezygnowanie z remontu daszku nad wejściem do budynku Żytnia 15 – koszt            

3.500,00 zł i przeznaczenie kwoty na naprawę drzwi wejściowych w budynku przy              

ul. Brodowicza 16.  
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 wyłączenie z planu wymiany nawierzchni wjazdu do garażu w budynku przy                         

ul. Grunwaldzkiej 24  - koszt 20.000,00 zł. Kwotę tę włączyć do rezerwy na roboty 

awaryjne.  

   

Uchwała  Rady Nadzorczej nr 05/2016 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”,                                     

0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła na 2016 r. plan remontów w zakresie rzeczowo-

finansowym: 

 na lokalach mieszkalnych        3.026.500,00 zł 

 na lokalach użytkowych             200.000,00 zł  

Jednocześnie  Rada Nadzorcza przyjęła do planu remontowego poprawki wniesione przez 

Komisję  GZM: 

 włączenie do planu montażu liczników zimnej wody w mieszkaniach na kwotę                      

ok 200.000,00 zł, 

 zrezygnowanie z remontu daszku nad wejściem do budynku Żytnia 15 – (koszt            

3.500,00 zł) i przeznaczenie tej kwoty na naprawę drzwi wejściowych w budynku przy                          

ul. Brodowicza 16.  

 wyłączenie z planu robót wymiany nawierzchni wjazdu do garażu w budynku przy             

ul. Grunwaldzkiej 24  - (koszt 20.000,00 zł) i włączenie tej kwoty do pozycji Roboty 

awaryjne.  

  

 

 

Ad 6. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, iż na dzisiejszym posiedzeniu Prezydium 

Rady Nadzorczej szczegółowo omówiono sprawozdania za 2015 r. oraz plany pracy na 

2016 r. poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej.  

W związku z brakiem uwag Prezydium Rady rekomenduje zatwierdzenie sprawozdań             

i planów Komisji Rewizyjnej, GZM i Mieszkaniowej   

                

Uchwała Rady Nadzorczej nr 06/2016 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”,                                  

0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła bez uwag sprawozdanie za 2015 r. oraz plan pracy na 

2016 r.  Komisji Rewizyjnej.  

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 07/2016 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”,                                    

0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła bez uwag sprawozdanie za 2015 r. oraz plan pracy na 

2016 r. Komisji GZM. 

 

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 08/2016 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”,                                  

0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła bez uwag sprawozdanie za 2015 r. oraz plan pracy na 

2016 r. Komisji Mieszkaniowej. 

 

 

 

Ad 7. 

Sprawozdanie za 2105 r. oraz plan pracy na 2016 r. Rady Nadzorczej były omawiane na 

poprzednim posiedzeniu. Nie wniesiono uwag. 
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Uchwała Rady Nadzorczej nr 09/2016 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”,                              

0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła bez uwag sprawozdanie z działalności                       

w 2015 r. oraz plan pracy na 2016 r. Rady Nadzorczej. 

 

 

Ad 8/1. 

Rada Nadzorcza ponownie zapoznała się z pismem z dnia 20.01.2016 r. p. Doroty Tomasik                

i p. Piotra Tomasik  w sprawie zbycia na ich rzecz działki nr działki nr 157/1, będącej              

w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni.   

 

Prezes Spółdzielni poinformował, że Zarząd Spółdzielni zmienia swoje stanowisko w tej 

sprawie i wnioskuje o wydanie negatywnej opinii i tym samym nie wyrażenie zgody na 

zbycie działki nr 157/1. Część tej działki wyłożona jest płytkami  i urządzone są na niej 

miejsca parkingowe dla mieszkańców budynku Fertnera 1. 

 

 

 

 

Termin następnego posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej ustalono na dzień         

21.03.2016 r.   

 

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 


