
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Nadzorczej SMB JARY 

w dniu 21-03-2019 r. 

 

Obecni byli: Wojciech Powicki, Anna Nowakowska, Wojciech Miąsko, Ewa Sobieszczańska. 

 

Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący KR Wojciech Powicki. 

Ustalono i przyjęto w drodze akceptacji następujący porządek posiedzenia: 

1. Informacja Przewodniczącego KR dotycząca spotkania z Panią Bogumiłą Sikorską – 

Zastępcą Prezesa ds. ekonomiczno-finansowych w sprawie wniosku Pani Ewy 

Sobieszczańskiej dotyczącego korekty planu gospodarczo-finansowego na rok 2019. 

2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie postępowań w sprawie 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przyjęcie 

rekomendacji. 

3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o wnoszeniu opłaty za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności gruntów 

przez okres 99 lat – przyjęcie rekomendacji. 

Ad 1. Spotkanie Przewodniczącego KR z Panią Bogumiłą Sikorską – Zastępcą Prezesa ds. 

ekonomiczno-finansowych poświęcone było pytaniom i wnioskom członków KR dotyczącym 

możliwości i zasad podwyższenia stawki eksploatacji podstawowej w ramach planu 

gospodarczo-finansowego na rok 2019. Po spotkaniu Przewodniczący KR przedstawił 

poczynione ustalenia: 

- zastosowanie podwyższonej stawki eksploatacji podstawowej uwzględniającej zarówno 

ostateczne wyniki nieruchomości za rok 2018 jak również część nadwyżki bilansowej za rok 

2018 mogłoby mieć miejsce najwcześniej w październiku lub listopadzie b.r. Wynika to z 

konieczności zastosowania trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia stawek. Ponadto 

przekazanie części nadwyżki bilansowej na finansowanie stawki eksploatacyjnej jest 

wyłączną kompetencją Walnego Zgromadzenia, 

- Z treści planu gospodarczo-finansowego na rok 2019 wynika, że w bieżącym roku nie będzie 

korygowana stawka eksploatacji podstawowej, 

- Zarząd Spółdzielni przygotuje wytyczne, które zostaną zaakceptowane przez Radę 

Nadzorczą w zakresie zasad ustalania stawek eksploatacyjnych. Zasady te będą obejmowały 

m.in.: 



 - konieczność pokrycia przez poszczególne nieruchomości jednobudynkowe 

estymowanych bieżących kosztów eksploatacji w danym roku budżetowym, 

 - możliwość rozliczenia historycznych niedoborów i nadwyżek z tytułu eksploatacji 

podstawowej w okresie 24 lub 36 miesięcy, 

 - zastosowanie stawek wyliczonych zgodnie z powyższymi zasadami nastąpi od 1 

stycznia 2020 roku. 

Podczas dyskusji ustalono, że właściwym kierunkiem działania Spółdzielni w zakresie 

przygotowania planów gospodarczo-finansowych będzie sporządzanie prowizoriów 

budżetowych obejmujących m.in. planowane do wprowadzenia stawki eksploatacji 

podstawowej dla poszczególnych nieruchomości.  

Ad 2. Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności. Zgodnie z nim Rada Nadzorcza wyraża zgodę na umorzenie postępowań w 

sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

wszczętych na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Po przeprowadzeniu przez 

Zarząd analizy stanu prawnego i faktycznego w zakresie nieruchomości stanowiących działki 

ewidencyjne: 

 nr 3/29, 23/10, 23/16 położone przy ul. Pięciolinii 7,  

 nr 23/6 położoną przy ul. Pięciolinii 10,  

 nr 8/4 położoną przy ul. Herbsta 1,  

 nr 8/20 położoną przy ul. Dembowskiego 7  

 nr 8/21 położoną przy ul. Dembowskiego 14,  

korzystniejszym z uwagi na tryb przekształcenia oraz możliwą do uzyskania bonifikatę jest 

zastosowanie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów. W związku z powyższym członkowie KR jednogłośnie przyjęli pozytywną 

rekomendację w sprawie przyjęcia przez RN przedmiotowej uchwały.  

Ad 3. Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

złożenie oświadczenia o wnoszeniu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego gruntów w prawo własności gruntów przez okres 99 lat. Zgodnie z nim opłata za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w zakresie 

części nieruchomości stanowiących własność SMB Jary a wykorzystywanych do prowadzenia 

działalności gospodarczej będzie wnoszona przez okres 99 lat. Obowiązująca Ustawa z dnia 

20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów obowiązuje z uwzględnieniem 



przepisów o pomocy publicznej. Skorzystanie z bonifikaty podlega limitowi pomocy 

publicznej w wysokości 200 tys. EUR w okresie trzech lat co oznacza, że Spółdzielnia byłaby 

zobowiązana do zwrotu części bonifikaty przekraczającej w/w kwotę. W skali Spółdzielni 

wiązałoby się to z koniecznością poniesienia kosztu w wysokości c.a. 10 mln. PLN. 

Negatywnie wpłynęłoby to na sytuację ekonomiczną Spółdzielni. 

Mając powyższe na uwadze członkowie KR jednogłośnie przyjęli pozytywną rekomendację w 

sprawie przyjęcia przez RN przedmiotowej uchwały.  

  

 

         

  

 

 

Protokołował: 

Wojciech Powicki 


