
PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Nadzorczej SMB JARY 

w dniu 18-12-2018 r. 

 

Obecni byli: Wojciech Powicki, Wojciech Miąsko, Agnieszka Dominiak, Adam Pietrusiewicz, 

Ewa Sobieszczańska, Anna Nowakowska. 

Zarząd Spółdzielni: Pani Bogumiła Sikorska Z-ca Prezesa ds. ekonomiczno-finansowych. 

 

Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący KR Wojciech Powicki. 

Ustalono i przyjęto w drodze akceptacji następujący porządek posiedzenia: 

1. Propozycja zmian w Regulaminie rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania 
nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie. 

2. Projekt planu gospodarczo-finansowego na rok 2019. 

3. Sprawy wniesione. 

Ad 1. Członkowie RN otrzymali projekt zmian w Regulaminie rozliczania kosztów eksploatacji i 

utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie. Wojciech Powicki przedstawił 

założenia procedowanych zmian, które dotyczą: 

- wprowadzenia wskaźnika powierzchniowego w miejsce stosowanego aktualnie wskaźnika 

przychodowego przy podziale podziału kosztów eksploatacji na GZM i działalność 

gospodarczą, 

- zniesieniu wskaźnika 0,5 przy podziale kosztów zarządu ogólnego w przypadku miejsc 

postojowych w garażach wielostanowiskowych. 

Pani Sobieszczańska wyraziła wątpliwość, czy rezygnacja ze wskaźnika korygującego 0,5 jest 

zasadna w związku z obiektywnie niższą pracochłonnością procesów obsługi hal garażowych. 

Zgodnie z uzyskaną informacją w tej sprawie rezygnacja ze wskaźnika podyktowana jest 

koniecznością równego traktowania przy podziale kosztów wszystkich posiadaczy lokali.  Nie 

mogą występować grupy posiadaczy lokali, którzy korzystają z preferencji przy podziale 

kosztów eksploatacji. Za przyjęciem pozytywnej rekomendacji w sprawie zmian Regulaminu 

rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich 

pokrycie opowiedzieli się: Wojciech Powicki, Wojciech Miąsko, Agnieszka Dominiak, Ewa 

Sobieszczańska wstrzymała się od głosu, Anna Nowakowska nie brała udziału w głosowaniu.  

Przewodniczący KR przygotował rekomendację Komisji w tej sprawie:  

Zarząd przedłożył RN projekt zmian w treści Regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i 

utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie. Kluczowa zmiana wprowadza 



podział kosztów eksploatacji na GZM oraz działalność gospodarczą przy wykorzystaniu klucza 

powierzchniowego w miejsce stosowanego dotychczas wskaźnika przychodowego. Zniesiony 

jest również wskaźnik 0,5 wykorzystywany do podziału kosztów eksploatacji w przypadku 

miejsc postojowych. W związku z zawarciem powierzchni wykorzystywanej do podziału 

kosztów w Planie gospodarczo-finansowym usunięciu ulegają Załączniki do Regulaminu. 

 

Ad 2. W związku z przyjęciem pozytywnej rekomendacji ws. zmian treści Regulaminu 

rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich 

pokrycie członkowie KR zajęli się analizą przedłożonego projektu Planu gospodarczo-

finansowego na rok 2019 wraz ze zmianami, które wpłynęły do Komisji w dniu 17.12.2018. 

Tym samym na bieżącym posiedzeniu KR zajmowała się w pierwszej kolejności zmianami do 

projektu przekazanego w dniu 14.12.2018.  

KR jednogłośnie rekomenduje RN przyjęcie korekt, których przedmiotem są: 

- zaniżone wpływy z działalności SOK, co skutkowało wysokim niedoborem (- 911.048 zł). 

Korekcie podlega kwota Przychodów SOK w tabeli koszty przychody SOK i zbiorczej z 233.011 

na 420.015 w konsekwencji kwota wyniku w tabeli koszty przychody SOK z -911.048 na -

724.044 zł. 

- korekta w zakresie przekazania pożytków z nieruchomości wspólnej Dembowskiego 13 na 

fundusz remontowy, co skutkuje korektami w pozycjach:. 

1. kwota pożytków w tabeli koszty przychody dla GZM i zbiorczej,  

2. kwota wyniku w tabeli koszty przychody GZM  

3. kwota wyniku w tabeli koszty przychody zbiorcze 

4.  kwota szacowanych pożytków z nieruchomości wspólnej dla Dembowskiego13  

5. kwota szacowanych pożytków z nieruchomości wspólnej w tabeli kosztów administrowania 

nieruchomością wspólną dla budynków mieszkalnych  

6. kwota dodatkowego przypisu z pożytków w tabeli Fundusz remontowy  

Korekta redakcyjna i uzupełnienie założeń do Planu gospodarczo finansowego na rok 2019 w 

zakresie dodania tabeli z powierzchniami. 

W uchwale w sprawie planu gospodarczo-finansowego korygowane są wartości: 

1. Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi z -1.971.072 zł na- 1.980.596 zł 

2. W zakresie pozostałej działalności gospodarczej  

b) Wynik z działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej z -911.048 na -724.044 

c) Podatek dochodowy od osób prawnych (19%) z 725.338 zł na -760.869 zł, 



Planowany wynik z działalności gospodarczej netto z 3.092.232 zł na 3.243.705 zł. 

Jednocześnie przy dwóch głosach wstrzymujących się (Ewa Sobieszczańska, Anna 

Nowakowska) KR pozytywnie rekomenduje Radzie Nadzorczej przyjęcie planu gospodarczo-

finansowego na rok 2019. Za pozytywną rekomendacją opowiedzieli się: Wojciech Powicki, 

Wojciech Miąsko, Agnieszka Dominiak. 

Ad 3. W ramach spraw wniesionych Wojciech Powicki przedstawił przekazany przez Zarząd 

projekt uchwały w sprawie wysokości opłat na eksploatację podstawową obowiązującą 

posiadaczy własnościowych praw do lokali i właścicieli odrębnych lokali w pawilonach 

wolnostojących. 

Członkowie KR przy jednym głosie przeciwnym (Anna Nowakowska) przyjęli pozytywną 

rekomendację dla Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia uchwały. Za pozytywną rekomendacją 

opowiedzieli się: Wojciech Powicki, Wojciech Miąsko, Agnieszka Dominiak, Ewa 

Sobieszczańska. Proponowana zmiana wynika z konieczności dostosowania wysokości opłaty 

z tytułu eksploatacji podstawowej do zasad wynikających z prawa spółdzielczego. 

 

 

        

   

 

 

Protokołował: 

Wojciech Powicki 


