
                                                                     

Kraków, dnia  20.06.2016 r.  

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13.06.2016 r. odbyło się posiedzenie plenarne Rady 

Nadzorczej  na którym  przyjęto bez uwag protokół  nr 35/05/16 z dnia 30.05.2016 r.  

 

 

Sprawy objęte P R O T O K O Ł E M    nr   35/05/16  z dnia 30.05.2016 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,  E. Wierzbicki, W. Mancewicz, J. Paszcza                         

J. Chachurski,   J. Stasiłowicz 

                    M. Bryks,  J. Michura,   H. Haber  

 

Nieobecni:   K. Mamoń,  E. Bochenek.  

 

 

 

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 (12 głosów „za”,               

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

obrad: 

1.    Przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu nr 34/04/16 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 

18.04.2016 r. 

3. Zatwierdzenie analizy ekonomicznej za I kwartał 2016 r.  

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w latach 2013-

2016.  

5. Sprawy wniesione.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Ad 2.   

Zastępca Przewodniczącego  Rady Nadzorczej odczytał protokół nr 34/04/16                            

z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18.04.2016 r.  Do protokołu nie wniesiono uwag.  

 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie  (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,                   

0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła bez uwag protokół nr 34/04/16 z posiedzenia 

Rady Nadzorczej w dniu 18.04.2016 r.   

 

 

 

Ad 3.  

Główny  Księgowy Spółdzielni  przedstawiła analizę ekonomiczną, którą opracowano na 

podstawie danych księgowych wg stanu na  31.03.2016 r. 
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Stawka eksploatacyjna dla lokali mieszkalnych wyniosła 4,682 zł/m2. natomiast dla 

lokali użytkowych  wyniosła 13,536 zł/m2. 

Wskaźniki procentowe poszczególnych kosztów utrzymały się w normie, za wyjątkiem 

pozycji – Eksploatacja lokale użytkowe. 
 

Analiza kosztów eksploatacji podstawowej - lokale mieszkalne 

Koszty eksploatacji podstawowej w porównaniu do planu rocznego wykonano w 23,12 

%. 

Wskaźniki procentowe poniesionych kosztów utrzymały się w normie w stosunku do 

planu rocznego. Nieznaczne przekroczenie wystąpiło w poz. – Koszty konserwacji –               

z uwagi na zwiększony zakres prac konserwacyjnych w tym okresie. 

 

Analiza kosztów  lokali  użytkowych 

Koszty lokali użytkowych w porównaniu do planu rocznego wykonano w  28,23  %. 

Przekroczenie kosztów wystąpiło w pozycjach:  

1. „Koszty energii centralnego ogrzewania” - Przekroczenie kosztów energii centralnego 

ogrzewania   występuje co roku w okresie grzewczym. Koszty te w miarę upływu 

czasu ulegną zmianie. 

2. „Wieczyste użytkowanie terenu” - Przekroczenie kosztów w pozycji „Wieczyste 

użytkowanie terenu” utrzyma się  do końca roku obrachunkowego. 
3. „Koszty remontów” - Planowane koszty tej pozycji zostały zaniżone  o wartość 

jednego kwartału ujęto do planu kwotę 104.000 zł na podstawie danych roku 

ubiegłego, należało ująć do planu wartość 137.870 zł. 

4. „Pozostałe koszty” - Przekroczenie kosztów tej pozycji dotyczy całorocznej opłaty za 

najem pojemników na śmieci. W miarę upływu czasu pozycja ta ulegnie zmianie. 

 

Dźwigi 

Koszty eksploatacji dźwigów wykonano w 16,70 % w stosunku do planu rocznego.  

Przekroczenie kosztów wystąpiło w poz. – Dozór techniczny – , która zawiera całoroczne 

opłaty zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki. 

Pozycja ta  w miarę upływu czasu ulegnie zmianie. Stawka  na dźwigi w stosunku do 

planu, w przeliczeniu do metrów wyniosła 0,269 zł/m2. 

Stawka  średnioroczna  za I kwartał 2016 r.  w przeliczeniu  na osoby wyniosła  6,95 zł.  

 
Koszty  Zarządu 

Koszty Zarządu wykonano w  20,30 % w stosunku do planu rocznego. Wskaźniki 

procentowe utrzymały się w normie w stosunku do planu rocznego, za wyjątkiem poz. – 

Koszty biurowe. 

Znaczny wzrost kosztów biurowych w I kwartale 2016 r. wiąże się z dużym zużyciem 

materiałów biurowych, w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za 

ubiegły rok, windykacją czynszów oraz koniecznością wysłania  do wszystkich Członków 

zawiadomień o podwyżce składników czynszowych oraz informacji o stanie naliczeń 

czynszowych i wpłat na dzień 31.12.2015 r. 

 
Analiza  zatrudnienia i  funduszu płac 

Osobowy fundusz płac wykonano w 21,07 % w stosunku do planu rocznego, przy 

wykonaniu zatrudnienia  94,19 %. Bezosobowy fundusz płac wykonano w 20,08 %                    

w stosunku do planu rocznego. 

 
Analiza  funduszu  mistrzowsko-interwencyjnego 

Wydzielony fundusz interwencyjny z grupy robotniczej wykonano w 15,75 %                        

w  stosunku do planu rocznego. 

Analiza  wyniku  działalności  Spółdzielni 
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Wyniki działalności GZM przedstawiają się następująco:  

- lokale mieszkalne                 -    259.880,00 zł 

- dźwigi                                   -      47.231,00 zł  

- centralne ogrzewanie           -    811.727,00 zł 

Razem wynik na GZM           - 1.118.838,00 zł 

 

Na pozostałej działalności  osiągnięto wynik dodatni w kwocie  369.757,00 zł. 

Uwzględniając podatek Spółdzielnia uzyskała wynik ujemny w kwocie  825.647,00 zł. 

 
Fundusze  remontowe 

Spółdzielnia tworzy: 

I  fundusz remontowy mienia Spółdzielni – stanu funduszu na 31.03.2016 r. wynosi  

2.605.149,57 zł. 

II  fundusz na nieruchomościach  i lokali użytkowych.    

     Saldo z B O                                               -    84.610,00 zł 

    Naliczenia na fundusz  remontowy                            

     -  zasoby mieszkaniowe                               405.160,00 zł 

     -  lokale użytkowe                                          21.833,00 zł 

     Naliczenia na termomodernizację 

     -  zasoby mieszkaniowe                                231.653,00 zł 

     -  lokale użytkowe                                           12.640,00 zł 

     -  wymiana dżwigów –naliczenia                    53.568,00 zł 

                                                 R a z e m            724.854,00 zł 

 

     Wydatki poniesione w ramach  funduszu:                                 

     -  z tyt. remontów zasobów mieszk.                 28.690, 00 zł 

     -  z tyt. termomodernizacji zasobów mieszk.    94.106,00 zł 

     -  wymiana   dźwigów                                     136.080,00 zł 

     -  montaż domofonów odpłatnie                         5.683,00 zł                                                                          

R a z e m                           264.559,00 zł 

 

Stan funduszu na nieruchomościach i lokalach użytkowych po uwzględnieniu bilansu 

otwarcia na dzień 31.03.2016 r. wynosi   + 375.685,00  zł. 

 

Zaległości  czynszowe 

Zaległości czynszowe  na 31.03.2016 r.  wyniosły  662.785,00 zł, 

w tym: 

 na lokalach  mieszkalnych   599.401,00 zł, 

 na lokalach użytkowych         63.384,00 zł. 

 
W porównaniu do stanu na 31.12.2015 r. zaległości wzrosły z 2,99 %   do 

 3,32 %, w tym  na lokalach mieszkalnych z 3,29 % na 3,48 %, na lokalach użytkowych                   

z 1,03 %  na  2,30 %. 

Porównując zadłużenia w I kwartale 2016 r. z I kwartałem 2015 r. nastąpił nieznaczny 

wzrost zadłużeń z 3,10 % na 3,32 %, w tym na lokalach mieszkalnych z 3,18 % na 3,48 

%. Na lokalach użytkowych wystąpił spadek zadłużeń  z  2,63 % na  2,30 %. 

Ilość osób zadłużonych wyniosła  1117. 

Zadłużenia bieżące i zasądzone wyniosły  1.132.166,00 zł. 

Wartość zadłużeń bieżących i zasądzonych wzrosła w stosunku do zadłużenia roku 

ubiegłego w tym samym okresie z kwoty 1.125.383,00 zł do kwoty 1.132.166,00 zł. 

 

Wskaźnik procentowy zadłużeń bieżących i zasądzonych  w porównaniu do roku 

ubiegłego w tym samym okresie zmalał  z 5,77 % na 5,67 %, w tym na lokalach 
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mieszkalnych  z 6,11 % na 6,05 %, na lokalach użytkowych z 3,67 % na 3,32 %. 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna po 

zapoznaniu się z analizą ekonomiczną za I kwartał 2016 r. stwierdziła, że: 

-   tworzone odpisy przyszłych okresów są niższe od utworzonych okresów poprzednich, 

co jest pozytywnym zjawiskiem. Pozytywnie oceniono pracę Działu Czynszów we 

współpracy z obsługa prawną, 

-  wskaźniki kosztów kształtują sie poniżej upływu czasu, a nieznaczne różnice mają 

charakter incydentalny i nie mają wpływu  na działalność finansową Spółdzielni.  

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała analizę za  I kwartał 2016 r. i wnosi o jej 

zatwierdzenie.  

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 19/2016 

Rada Nadzorcza w głosowaniu większością głosów  (11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 

1 „wstrzymujący się”) zatwierdziła bez uwag analizę ekonomiczną za  I kwartał 2016 r.  

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 20/2016 

(sprawa pracownicza)  

 

 

Ad 4 

Rada Nadzorcza zapoznała się z opracowanym przez Przewodniczącego sprawozdaniem 

Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za okres kadencji 2013-2016.  

 

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła  przedstawione sprawozdanie.   

 

 

 

Ad 5/1 

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, iż na dyżurze w dniu 02.05.2016 r. 

Rady Nadzorczej p. Teresa Nowak złożyła dwa pisma,  jedno do Zarządu Spółdzielni                  

i jedno do Rady Nadzorczej.  

 

Do zainteresowanej zostanie wystosowana odpowiedź.  

 

 

 

Ad  5/2  

Rada Nadzorcza zapoznała się  z pismem z dnia 13.05.2016 r. p. Jadwigi Huet zam.                 

w budynku przy ul. Żytniej 17/64 w sprawie rozliczenia wody za 2015 r. dla osób nie 

posiadających liczników  wody.  

Jednocześnie przyjęto do wiadomości informację Zarządu Spółdzielni, iż nadpłata                      

w wysokości 12,97 zł za zużycie wody w 2015 r., zgodnie z dyspozycją zainteresowanej 

została przelana na poczet należności czynszowych.  

 

 

 

Ad 5/3 

Rada Nadzorcza zapoznała się  z pismem z dnia 04.04.2016 r. Komitetu Domowego przy 

ul. Żytniej 17  w sprawie włączenia do planu remontowego na 2016 r.  i sfinansowania 

robót związanych  z montażem platformy pionowej dla niepełnosprawnych mieszkańców 

budynku przy ul. Żytniej 17 oraz  z odpowiedzią Zarządu z dnia 25.04.2016 r. znak: 

ET/812/16.  
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Rada Nadzorcza utrzymała w mocy  stanowisko Zarządu Spółdzielni zawarte z piśmie                  

z dnia 25.04.2016 r. znak: ET/812/16. 

 

 

 

Ad 5/4 

Rada Nadzorcza zapoznała się  z pismem z dnia 16.05.2016 r. Komitetu Domowego przy 

ul. Żytniej 17  w sprawie zestawienia robót remontowych w budynku przy ul. Żytniej 17 

za lata 2001 - 2015 oraz z odpowiedzią zawartą w piśmie Zarządu z dnia 25.05.2016 r. 

znak: ET/1189/16  

 

Rada Nadzorcza utrzymała w mocy  stanowisko Zarządu Spółdzielni zawarte z piśmie                  

z dnia 25.05.2016 r. znak: ET/1189/16. 

 

 

 

Ad 5/5 

Rada Nadzorcza zapoznała się  z pismem z dnia 04.05.2016 r. mieszkańców budynku 

przy ul. Wiśniowej 14   w sprawie  rozliczenia centralnego ogrzewania za 2015 r. oraz             

z odpowiedzią zawartą w piśmie Zarządu Spółdzielni z dnia 25.05.2016 r. znak: 

ET/1134/16. 

 

Rada Nadzorcza utrzymała w mocy  stanowisko Zarządu Spółdzielni zawarte z piśmie                  

z dnia 25.05.2016 r. znak: ET/1134/16. 

 

 

 

Ad 5/6 

Prezes poinformował, iż Komitet Domowy Mieszkańców budynku przy ul. Żytniej 17 

wystąpił z pismem do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP                          

o rozszerzenie lustracji o szczegółowe rozliczenie kosztów od 2013 r.  do 2015 r. 

centralnego ogrzewania budynku przy ul. Żytniej  17, a także o umożliwienie kontaktu             

z lustratorami.  

V-ce Prezes poinformował, że rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania objęte jest 

lustracją.  

 

Rada Nadzorcza uznała, iż żądanie Komitetu Domowego budynku przy ul. Żytniej 17 jest  

przedwczesne. 

Zarząd Spółdzielni zlecił przeprowadzenie lustracji,  na podstawie której zostanie 

sporządzony protokół i wnioski polustracyjne. Na następnym posiedzeniu odbędzie 

spotkanie z lustratorami oraz zostanie przedstawiony protokół z lustracji.  

Jeżeli kogoś nie będzie satysfakcjonował protokół  lub stwierdzi, że pominięto ważny 

temat,   może zlecić dodatkową  kontrolę lub lustrację. Koszty kontroli poniesie 

wnioskodawca.   

W związku z powyższym Rada Nadzorcza negatywnie ustosunkowała się do prośby 

odnośnie spotkania z lustratorami. 

 

 

 

Ad 5/7 

(sprawa pracownicza). 
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Ad 5/8 

(sprawa pracownicza). 

 

 

 

 

Termin następnego posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej ustalono na dzień         

13.06.2016 r.   

 

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

 

 

Za zgodność z oryginałem 

Danuta Pawłowska  

 

 


