
                                                                                                                     

Kraków, dnia  02.06.2016 r.  

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.05.2016 r. odbyło się posiedzenie plenarne Rady 

Nadzorczej  na którym  przyjęto bez uwag protokół  nr 34/04/16 z dnia 18.04.2016 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   34/04/16  z dnia 18.04.2016 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 

                    M. Bryks,  J. Michura,   H. Haber  

 

Nieobecni:   J. Paszcza  

 

 

 

Ad 1. 

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który po  przywitaniu zebranych 

przedstawił porządek obrad. Do porządku obrad nie wniesiono uwag.  

 

W związku z powyższym 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. Zapoznanie się z Opinią Biegłego Rewidenta dotyczącą badania sprawozdania 

finansowego Spółdzielni za 2015 r. oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.  

3. Przyjęcie protokołu nr 33/03/16 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 

21.03.2016 r. 

4. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za 2015 rok. 

5.   Zatwierdzenie planu finansowego na 2016 r.  

6. Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni dotyczącym podwyższenia                

od dnia   01.05.2016 r. wysokości  opłaty za  dźwigi  oraz podjęcie uchwały w tym 

przedmiocie.  

7.   Zatwierdzenie Aneksu nr 3 do Regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów 

centralnego ogrzewania.  

8. Sprawy wniesione.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Ad 2. 
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Biegły Rewident z ramienia Małopolskiego Związku Rewizyjnego przedstawiła opinię               

i raport z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.  

     

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015  r. składa się z: 

 wprowadzenia do sprawozdania finansowego,  

 bilansu Spółdzielni sporządzonego na dzień 31.12.2015 r, który po stronie aktywów               

i pasywów wykazuje sumę 50.163.126,53 zł, 

 rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

wykazującego zysk netto  w wysokości 1.076.802,32 zł oraz wyniku z gospodarki 

zasobami mieszkaniowymi w wysokości 300.816,31 zł, (nadwyżka kosztów nad 

przychodami),  

 rachunku przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 

31.12.2015 r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę  713.437,40 zł, 

 dodatkowych informacji i objaśnień.  

 

Zdaniem Biegłego Rewidenta sprawozdanie finansowe za 2015 r.: 

1) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej 

i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2015 r, jak też jej wyniku finansowego za rok 

obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r, 

2) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) 

rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,  

3) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa              

i postanowieniami statutu Spółdzielni.  

Sprawozdanie z działalności Spółdzielni jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy 

o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzące ze zbadanego sprawozdania 

finansowego są z nim zgodne.  

  

Badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółdzielnię  zasad 

rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze  w sposób 

wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych  z których wynikają liczby i informacje 

zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę  sprawozdania finansowego. 

Biegły Rewident stwierdziła, że sytuacja finansowa Spółdzielni jest stabilna. Na dobrą 

sytuację płatniczą wskazują wartości wskaźników płynności. Również wskaźniki udziału 

kosztów zarządu oraz kosztów działalności operacyjnej wykazują korzystne wartości. 

Wskaźniki zadłużenia w opłatach eksploatacyjnych, zarówno w zadłużeniach bieżących jak 

i zasądzonych lokali mieszkalnych wykazują niewielkie wahania w ostatnich czterech 

latach i kształtują się na poziomie zadłużeń niskich i średnich, co świadczy o dobrze 

prowadzonej windykacji należności.  

Zarząd Spółdzielni na przestrzeni ostatnich lat prowadził oszczędną gospodarkę, znacznie 

ograniczając poziom kosztów, a stan wolnych środków pieniężnych w porównaniu do 

początku roku zwiększył się o 10%, co  całkowicie zabezpiecza zdolność płatniczą 

Spółdzielni, 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował za przedstawienie opinii oraz zwrócił się 

do członków Rady Nadzorczej o zadawanie pytań odnośnie przedstawionej opinii.  

 

Członek Rady Nadzorczej zapytał jak sytuacja naszej Spółdzielni wygląda w porównaniu                               

z innymi spółdzielniami.  

 

Biegły Rewident poinformowała, że w krakowskich spółdzielniach poszczególne 

wskaźniki utrzymują się w normie, a wskaźniki zaległości czynszowych nie  przekraczają 

10%. Nadmieniła, również, że Spółdzielnia  nasza wykorzystała wszystkie czynności                   

i możliwości prawne  w ściąganiu zaległości czynszowych.  
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Pozostaje jednak problem z osobami posiadającymi orzeczone eksmisje z prawem do 

lokalu zastępczego, bowiem sprawy tego rodzaju  ciągną się wiele lat. Gmina nie posiada 

wolnych mieszkań zastępczych, a zaległości czynszowe narastają.    

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/2016 
Rada Nadzorcza działająca w oparciu o postanowienia § 115 Statutu Spółdzielni podejmuje 

uchwałę następującej treści: 

§ 1 

Rada Nadzorcza została zapoznana z wynikami badania sprawozdania finansowego za 

2015 r. przeprowadzonego przez Małopolski Związek Rewizyjny w Tarnowie.  

  

Opinia i raport Biegłego Rewidenta  z dnia 12.04.2016 r. z badania sprawozdania znajdują 

się w posiadaniu Zarządu Spółdzielni. 

§ 2 

Treść Opinii określa klauzula, że sprawozdanie finansowe zostało opracowane prawidłowo 

i przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej                      

i  finansowej Spółdzielni wg stanu na dzień 31.12.2015 r.  

§ 3 

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

0 „wstrzymujących się”) przyjmuje  Opinię Biegłego Rewidenta i Raport  z badania 

sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r. oraz kieruje sprawozdanie finansowe 

Spółdzielni za 2015 r. do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni celem zatwierdzenia. 

 

 

 

Ad 3.   

Sekretarz Rady Nadzorczej odczytała protokół nr 33/03/16 z posiedzenia Rady Nadzorczej 

w dniu 21.03.2016 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 33/03/16 z posiedzenia 

Rady Nadzorczej w dniu 21.03.2016 r.   

 

 

 

Ad 4.  

Główny Księgowy Spółdzielni przedstawiła analizę ekonomiczną, którą opracowano na 

podstawie danych księgowych wg stanu na  31.12.2015 r. 
 
Analiza   kosztów  eksploatacji   lokali  mieszkalnych  i   użytkowych 

Stawka  dla lokali mieszkalnych wyniosła 4,835 zł/m2, natomiast stawka dla lokali 

użytkowych  wyniosła  10,190 zł/m2. 

Wskaźniki procentowe poszczególnych kosztów utrzymały się w normie w stosunku do 

planu rocznego za wyjątkiem poz. – „Śmieci-lokale użytkowe”. 

W porównaniu do poprzedniego roku stawki eksploatacyjne wzrosły. 

Stawki w  2014 roku wynosiły: 

-  dla lokali mieszkalnych    -   4,617  zł/m2 

-  dla lokali użytkowych      -   9,264  zł/m2 
 

Analiza   kosztów  eksploatacji   podstawowej  –  lokale mieszkalne 

Koszty eksploatacji lokali mieszkalnych w stosunku do planu rocznego wykonano                 

w 96,62 %. 

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

rocznego z wyjątkiem pozycji: 
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1 - Płace i narzuty nierobotnicy - przekroczenia kosztów w tej pozycji  wystąpiły na 

początku roku  obrachunkowego ponieważ do planu tej pozycji nie ujęto wynagrodzeń  

z  tytułu bezosobowego funduszu płac – 17.000 zł. 

2 - Koszty konserwacji - koszty przekroczono w stosunku do planu  w związku ze 

zwiększonym zakresem prac konserwacyjnych, 

3 -  Odpisy na fundusze  - przekroczenie kosztów tej pozycji dotyczy grupy gospodarzy 

domów.  W trakcie roku zatrudniono na etat gospodarza domu. Po przeliczeniu etatów, 

na koniec roku obrachunkowego  wystąpiła korekta naliczeń na fundusz socjalny.              

Po przeliczeniu, zwiększyły sie odpisy na fundusz socjalny w porównaniu do 

planowanych. 
Analiza  kosztów  lokali  użytkowych 

Koszty lokali użytkowych w porównaniu do planu rocznego wykonano w  96,64 %. 

Przekroczenia kosztów w stosunku do planu rocznego wystąpiły w pozycji  – Wywóz 

śmieci. Na skutek interwencji Straży Porządkowej i MPO zwiększono liczbę pojemników 

na śmieci oraz ilość wywozów w ciągu tygodnia nieczystości z terenu pawilonu przy               

al. 29 Listopada. W związku z powyższym w porównaniu do planowanych wartości koszty 

wywozu śmieci  wzrosły.  

 

Analiza kosztów eksploatacji dźwigów wg metrażu 

Koszty eksploatacji dźwigów wykonano w 97,61 %.  Stawka na dźwigi w przeliczeniu na 

osoby  wyniosła  7,73 zł, natomiast w przeliczeniu do metrów wyniosła 0,381 zł/m2.                

W porównaniu do ubiegłego roku stawka znacznie zmalała. Przyczyną był wzrost ilości  

osób korzystających  z dźwigów -  2073 osoby. 

W 2015 roku z dźwigów korzystało 1660 osób, a  stawka  w  przeliczeniu na osoby 

wyniosła  9,19 zł. 

 
Analiza   kosztów  zarządu 

Koszty Zarządu wykonano w 92,93 %  w stosunku do planu rocznego.  Wskaźniki 

procentowe utrzymały się w normie w stosunku do planu rocznego. 

 
Analiza zatrudnienia  i funduszu  płac 

Osobowy fundusz płac wykonano w 95,92 % w stosunku do planu rocznego przy 

wykonaniu zatrudnienia 97,20 %. Bezosobowy fundusz płac wykonano w  92,04 %              

w stosunku do planu rocznego.  

 

Fundusz mistrzowski – interwencyjny. 

Wydzielony fundusz mistrzowski z grupy robotniczej wykonano w 91,12 %                           

w stosunku do planu rocznego. 

 
Analiza wyników  działalności  Spółdzielni 

Działalność GZM  wyniosła -395.187,97 zł, na która składają się następujące wyniki: 

1/  lokale mieszkalne -346.288,00  zł    

Stawka wg poniesionych kosztów na lokalach mieszkalnych wyniosła 2,51 zł/ m2, 

natomiast stawka eksploatacyjna wynosi 2,17 zł/m2. Naliczenia wg stawki  2,17 zł/m2 nie 

pokryły poniesionych kosztów; różnica wynosi 239.199,00 zł. 

W ciągu roku obrachunkowego Gmina Kraków podwyższyła opłaty za wieczyste 

użytkowanie terenu.  Z tego tytułu wystąpił ujemny wynik  -65.541,00 zł. 

Wzrosły koszty konserwacji w stosunku do naliczeń wg stawki 0,55 zł/m2. Przekroczenie 

kosztów w stosunku do naliczeń wyniosło -78.048,00 zł. 

Zużycie wody dla mieszkańców, którzy w mieszkaniach nie posiadają liczników wody  

wykazało niewielką nadwyżkę przychodów nad kosztami. Wynik dodatni                              

w przeliczeniu na osobę 12,97 zł rocznie.           

2/ dźwigi   -48.900,00  zł   
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Ujemny wynik na dźwigach założono do planu rocznego. Należałoby rozważyć 

zmianę stawki za korzystanie  z dźwigów, gdyż od lat stawka jest na tym samym poziomie, 

natomiast koszty tej pozycji rosną z roku na rok.                                  

3/ centralne ogrzewanie  0,00zł                     

Wartość dodatniego wyniku za c.o. i c.w .wyniosła  +241.884,75 zł. Osiągnięty wynik 

dodatni będzie rozliczony z Członkami Spółdzielni do 31.04.2016 r. 

 
Na pozostałej działalności osiągnięto dodatni wynik w kwocie 1.061.387,01 zł, od  której 

naliczono podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie  285.401,00 zł. 

 

Uwzględniając naliczony podatek dochodowy od osób prawnych  wynik Spółdzielni 

wyniósł  1.017.870,00 zł. 

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

rocznego.  

 
Analiza funduszy Spółdzielni 

Spółdzielnia tworzy: 

I   –   Fundusz remontowy Mienia   Spółdzielni  

    Stan   funduszu Mienia  Spółdzielni  

    na początku 2015 roku  wynosi                                        2.854.987,22 zł 

    Wpływy wykazują zasilenie z podziału 

     zysku Spółdzielni za 2014 r. w kwocie                               867.304,35 zł 

     Wydatki dotyczą zasilenia funduszu 

      na nieruchomościach w kwocie                                      1.117.142,00 zł  

     Stan funduszu mienia Spółdzielni na   

     31.12.2015 rok wynosi                                                    2.605.149,57 zł. 

 

II  –   Fundusz na  nieruchomościach. 

 

II.  Fundusz na nieruchomościach  i lokalach użytkowych przedstawia się następująco: 

Saldo z  B O  - 752.971,00 

Naliczenia na fundusz  

- na remonty 1.686.120,00 

- na termomodernizację 964.523,00 

- na wymianę dźwigów 214.273,00 

- odpłatność za domofony, automat do bramy i inne  37.671,00 

- zasilenie funduszu środkami finansowymi z mienia 

Spółdzielni 

1.117.142,00 

                                                RAZEM   4.019.729,00 

Wydatki poniesione w ramach funduszu:  

-  z tytułu remontów 1.253.697,00 

-  z tytułu termomodernizacji 1.810.722,00 

-  z tytułu wymiany dźwigów 275.714,00 

- montaż domofonów, wymiana podzielników, inne 

remonty 

11.235,00 

                                                RAZEM 3.351.368,00 

 

Stan funduszy na nieruchomościach po uwzględnieniu bilansu otwarcia na 31.12.2015 r. 

wynosi    -  84.610,00 zł. 

 

Zaległości czynszowe 

Zaległości czynszowe  na 31.12.2015 r.  wyniosły 581.958 zł w tym: 

 na lokalach  mieszkalnych      554.117  zł. 
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 na lokalach użytkowych            27.841 zł. 

 

W porównaniu do stanu na 30.09.2015 r. zaległości zmalały z 3,57 % na  2,99 %, w tym na 

lokalach mieszkalnych z 3,84 % na 3,29 %, na lokalach użytkowych  z  1,91 %  na  1,03 %. 

Porównując zadłużenia za 2015 rok z zadłużeniami w 2014 roku  nastąpił  nieznaczny 

wzrost z 2,79 % na 2,99 %, w tym na lokalach mieszkalnych  z 3,03 % na 3,29 %, 

natomiast na lokalach użytkowych zadłużenia zmalały z  1,34 % na  1,03 %. 

Liczba  osób zadłużonych zmalała w porównaniu do roku ubiegłego z 1172  do 1089. 

Wartość zadłużeń bieżących i zasądzonych w porównaniu do roku ubiegłego zmalała              

z  1.124.064 zł  do  1.069.360 zł. 

Wskaźnik procentowy zadłużeń bieżących i zasądzonych w porównaniu do roku ubiegłego 

zmalał z 5,59 % do 5,49 %, w tym na lokalach użytkowych z 2,36 % do 2,07 %,   na 

lokalach mieszkalnych  z  6,09 %  do  6,04 %. 

 
Windykacja  należności czynszowych  w  2015 r. 

Dział Czynszów wysłał: 

 297 upomnień - ponagleń w związku z zaległościami  w wysokości  nie przekraczającej 

3 miesięcznego naliczenia czynszu , na kwotę 321.829,45 zł. 

 290 upomnień przedsądowych z zaległościami przekraczającymi 3-miesięczne 

naliczenie czynszu, na kwotę  612.265,12 zł, 

 25 upomnień przedkomorniczych, na kwotę 126.261,03 zł. 

oraz skierował do Komornika 34 sprawy, których kwoty należności głównych  wyniosły  

94.098,61 zł i oddał 43 sprawy do Radcy Prawnego celem skierowania do Sądu, których  

należności główne wyniosły 134.107,19 zł. 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna po zapoznaniu 

się z analizą ekonomiczną za 2015 r. stwierdziła, że: 

-   dane zawarte w analizie zgodne są z wydrukami komputerowymi, 

- Spółdzielnia  osiągnęła zysk brutto w kwocie 1.061.400 zł, który jest wyższy od 

planowanego o 527.100 zł  

-    stan zadłużenia w opłatach czynszowych utrzymuje się na tym poziomie od kilku lat, 

-  w stosunku do ubiegłych lat zmniejszył się ujemny wynik na funduszu remontowym 

nieruchomości, 

-  na pozostałej działalności gzm uzyskano dodatni wynik, który po decyzji Walnego 

Zgromadzenia pokryje ujemny wynik na eksploatacji i dźwigach oraz dofinansuje 

fundusz remontowy,  

-    wzrósł stan środków pieniężnych, 

-    sytuacja finansowa  Spółdzielni jest stabilna. 

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 13/2016 

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

0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła analizę ekonomiczną za 2015 r. 

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/2016  

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

Biegłego Rewidenta i Komisji Rewizyjnej, Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie 

(13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła wypłatę premii 

uznaniowej za miesiące: październik, listopad, grudzień 2015 r. w wysokości 50% 

wynagrodzenia dla: 

 Prezesa  Spółdzielni                 p. Mariana Bryksa 

 V-ce Prezesa Spółdzielni         p. inż. Józefa Michury 

 Głównego Księgowego           p. Haliny Haber 

Wypłat należy dokonać, po odliczeniu wypłaconych zaliczek.  
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Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2016 
Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,                             

0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła wypłatę premii bilansowej za 2015 r. dla p. Haliny 

Haber – Głównego Księgowego Spółdzielni i Działu Księgowości.  

 

 

 

Ad 5  

Główna Księgowa Spółdzielni zapoznała członków Rady Nadzorczej z planem 

finansowym na 2016 r.  

Podstawą sporządzenia planu było wykonanie kosztów w 2015 r. oraz potrzeby 

poszczególnych działów. W planie uwzględniono również zmiany cen dostarczanych 

mediów, materiałów  i usług, a także planowaną  inflację  1,6%.  

Wskaźniki procentowe poszczególnych pozycji  kosztów wykazują wzrost kosztów 

powyżej planowanej inflacji, ponieważ w planowanych kosztach są ujęte zwiększone 

potrzeby  poszczególnych działów  w stosunku do  poniesionych kosztów w ubiegłym 

roku. 

Wzrost opłat przedstawia się następująco: 

 energia elektryczna                 o  3,10 % 

 woda: 

-   dla lokali mieszkalnych      o  2,50 % 

-   dla lokali użytkowych        o  6,31 % , 

 opłaty na rzecz Gminy z tyt. wieczystego użytkowania: 

-  dla lokali mieszkalnych      o  32,28 % 

-  dla lokali użytkowych        o  22,00 % 

 z tytułu podatku od nieruchomości: 

-  dla lokali mieszkalnych      o   9,50 % 

- dla lokali użytkowych         o 25,29 % 

 wzrost  pozostałych usług     o   8,05 % 

 
Planowane zatrudnienie                                                   50,75 etatów 

Planowany fundusz płac                                                  3.008.000 zł 

Planowany fundusz mistrzowsko-interwencyjny                    8.000 zł  

 

Plan  kosztów  eksploatacji lokali  mieszkalnych  i użytkowych 

Planowana stawka dla lokali mieszkalnych wynosi 5,015 zł/m2, natomiast dla lokali 

użytkowych  wynosi 10,605 zł/m2. 

 
Pozostałe koszty 

W pozycji tej zawarto planowane koszty różnych usług niezbędnych do eksploatacji lokali 

mieszkalnych,  np.: 

-  pielęgnacja zieleni                          -     225.000 zł, 

-  opłata za telewizję kablową           -      102.000 zł, 

-  wywóz śmieci nietypowych           -        75.000 zł, 

-  czyszczenie kominów                    -        55.000 zł, 

-  sprzątanie budynków                     -        75.000 zł, 

-  polisy ubezpieczeniowe                 -        80.500 zł, 

-  dezynfekcja, deratyzacja               -         20.000 zł, 

-  odczyty i rozliczenie 

    podzielników c.o.                         -         25.000 zł. 

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/2016 



 8 
Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 „przeciw”,                                       

0 „wstrzymujących się”) zatwierdziła plan finansowy na 2016 r.   

 

 

 

Ad 6  

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni o podwyższenie od dnia 

01.05.2016 r. wysokości stawki czynszowej (składnika czynszu niezależnego od 

Spółdzielni) –  za dźwigi z kwoty 7,30 zł/os do kwoty 7,60 zł/os.  

 

Członek Rady Nadzorczej zaproponował podwyższenie stawki do kwoty 8,30 zł/os.,                  

w związku z:  

-  utrzymującym się od wielu lat  ujemnym wynikiem na dźwigach, 

-  rzeczywistą stawką za 2015 r. wynoszącą 9,19 zł/os. 

 

Wniosek ten uzyskał aprobatę pozostałych członków Rady Nadzorczej  

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr   17/2016 

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółdzielni w głosowaniu 

jednogłośnie (13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”)  

podjęła uchwałę o podwyższeniu od dnia 01.05.2016 r. wysokości stawki czynszowej za 

dźwigi z kwoty 7,30 zł/os/mies. do kwoty 8,30 zł/os/mies. 

 

 

 

Ad 7  

Rada Nadzorcza zapoznała sie z wnioskiem Zarządu o zatwierdzenie Aneksu nr 3 do 

Regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i wprowadzenie 

zmiany do § 29. 

 wykreślenie zdania  o treści: „W terminie  60 dni po upływie okresu rozliczeniowego 

gospodarki cieplnej, Spółdzielnia powiadamia pisemnie Użytkownika o wynikach 

rozliczenia”.  

 wpisanie w to miejsce: „W terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego  

Spółdzielnia dokona rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.  

    Po dokonanym rozliczeniu Spółdzielnia do 30 dni powiadomi pisemnie Użytkownika  

mieszkania o wynikach rozliczenia”.  

  

W związku z powyższym pełna treść § 29 brzmi: 

„Całkowite rozliczenie kosztów ogrzewania danego lokalu następuje po ustalonym 

okresie rozliczeniowym.  

W terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego  Spółdzielnia dokona 

rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.  

Po dokonanym rozliczeniu Spółdzielnia do 30 dni powiadomi pisemnie Użytkownika  

mieszkania o wynikach rozliczenia”. 

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 18/2016 

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

0 głosów „wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o zatwierdzeniu Aneksu nr 3 do 

Regulaminu Indywidualnego Rozliczania Kosztów Centralnego Ogrzewania                         

i wprowadzeniu do § 29 n/wym. zmian: 

 wykreśleniu zdania  o treści: W terminie  60 dni po upływie okresu rozliczeniowego 

gospodarki cieplnej, Spółdzielnia powiadamia pisemnie Użytkownika o wynikach 

rozliczenia”.  
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 wpisaniu w to miejsce: W terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego  

Spółdzielnia dokona rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.  

    Po dokonanym rozliczeniu Spółdzielnia do 30 dni powiadomi pisemnie Użytkownika  

mieszkania o wynikach rozliczenia”.   

W związku z powyższym pełna treść § 29 brzmi: 

„Całkowite rozliczenie kosztów ogrzewania danego lokalu następuje po ustalonym 

okresie rozliczeniowym.  

W terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego  Spółdzielnia dokona 

rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.  

Po dokonanym rozliczeniu Spółdzielnia do 30 dni powiadomi pisemnie Użytkownika  

mieszkania o wynikach rozliczenia”. 

 

 

 

Ad 8. 

Spraw wniesionych brak.  

 

 

 

Termin następnego posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej ustalono na dzień         

30.05.2016 r.   

 

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

 

Za zgodność z oryginałem 

Danuta Pawłowska  

 


