
 

PROTOKÓŁ  

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Nadzorczej SMB JARY 

w dniu 26-11-2018 r. 

 

Obecni byli: Wojciech Powicki, Stanisław Fronc, Adam Pietrusiewicz, Ewa Sobieszczańska, 

Anna Nowakowska. 

 

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. Korekta planu gospodarczo-finansowego na rok 2018 (w zakresie opłat 

eksploatacyjnych od lokali użytkowych). 

Za przyjęciem porządku obrad głosowali: Wojciech Powicki, Anna Nowakowska, Ewa 

Sobieszczańska. Stanisław Fronc wstrzymał się od głosu.  

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

i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie. Podczas dyskusji zgłosili 

następujące wątpliwości: 

- proponowana zmiana Regulaminu nie uwzględnia zastosowania wskaźnika 

powierzchniowego w miejsce wskaźnika przychodowego przy podziale kosztów zarządu 

ogólnego pomiędzy GZM a działalność gospodarczą. Z przekazanych uprzednio informacji 

wynika, że zastosowanie takiego wskaźnika (powierzchniowego) jest zgodne z posiadaną 

aktualnie wiedzą Zarządu w tym temacie. Nie ma uzasadnienia dalszego korzystania ze 

wskaźnika wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

- proponowane nowe brzmienie par. 12 pkt. 10 lit. a oraz par. 12 pkt. 11 lit. b w ocenie 

członków KR nie precyzuje w jakiej wysokości będą naliczane opłaty eksploatacyjne od 

innego rodzaju lokali użytkowych niż od lokali spółdzielczych własnościowych i 

wyodrębnionych, znajdujących się w nieruchomości nie mieszkalnej. Nie wiemy, czy lokale 

użytkowe będące własnością Spółdzielni znajdujące się w nieruchomościach mieszkalnych 

będą ponosiły koszty zarządu ogólnego w wysokości takiej, jak lokale mieszkalne, czy w 

jakiejś innej i z czego to wynika,  

- zaproponowane brzmienie nowelizacji Regulaminu w zakresie par. 12 pkt. 11 lit. c odnosi 

się do znormalizowanej powierzchni miejsca postojowego w wysokości 11,5m2. Zgodnie z 

wiedzą członków KR norma ta została w bieżącym roku zmieniona. Pytanie, czy dokonując 

zmiany Regulaminu nie należy odnosić się do aktualnego Rozporządzenia w tym zakresie.  



Przewodniczący KR został zobowiązany do przekazania powyższych wątpliwości na ręce 

Zarządu Spółdzielni. 

Na bieżącym posiedzeniu KR nie przejęła żadnej rekomendacji w sprawie przedłożonej 

propozycji zmian zapisów w Regulaminie rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania 

nieruchomości oraz ustalania opłat na ich pokrycie. 

Ad 2. W związku z wątpliwościami dotyczącymi proponowanych zmian w Regulaminie 

rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat na ich 

pokrycie i koniecznością ich wyjaśnienia na bieżącym posiedzeniu KR nie zajmowano się 

przedłożoną przez Zarząd korektą planu gospodarczo-finansowego na rok 2018. 

 

 

        

  

 

 

 

Protokołował: 

Wojciech Powicki 


