
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Nadzorczej SMB JARY 

w dniu 16-04-2019 r. 

 

Obecni byli: Wojciech Powicki, Wojciech Miąsko, Anna Nowakowska, Agnieszka Dominiak, Stanisław 

Fronc, Ewa Sobieszczańska. 

 

Posiedzenie Komisji otworzył przewodniczący KR Wojciech Powicki. 

Ustalono i przyjęto w drodze akceptacji następujący porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KR w dniu 14.02.2019.  

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia KR w dniu 21.03.2019.  

3. Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok.  

4. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.  

5. Korekta planu gospodarczo-finansowego na rok 2019 – wypracowanie rekomendacji.  

6. Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na ustanowienie odrębnej własności lokalu 

mieszkalnego lub ustanowienie przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej 

własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności – wypracowanie rekomendacji.  

7. Podsumowanie działalności KR w roku 2018 – przyjęcie podsumowania.  

8. Sprawy wniesione.  

Ad 1. Członkowie KR otrzymali uprzednio projekt protokołu z posiedzenia KR w dniu 14.02.2019. Za 

przyjęciem Protokołu głosowali wszyscy członkowie KR obecni na posiedzeniu w dniu 14.02.2019. 

Ad 2. Członkowie KR otrzymali uprzednio projekt protokołu z posiedzenia KR w dniu 21.03.2019. Za 

przyjęciem Protokołu głosowali wszyscy członkowie KR obecni na posiedzeniu w dniu 21.03.2019. 

Ad 3. Członkowie KR otrzymali od Zarządu Sprawozdanie Zarządu z działalności SMB Jary w 2018 

roku. Przewodniczący KR przedstawił główne tezy zawarte w sprawozdaniu Zarządu. 

Sprawozdanie Zarządu w syntetyczny sposób wskazuje na najważniejsze obszary działalności 

Spółdzielni w ubiegłym roku. Podaje szczegółowe dane dotyczące m.in. struktury organizacyjnej, 

obsługi prawnej, stanu prawnego gruntów, zasobów Spółdzielni, inwestycji, działalności kulturalno-

oświatowej, gospodarki remontowej i konserwacyjnej, w tym raport o wykonaniu planu remontów za 

rok 2018. Uwzględniając wykonane prace oraz zawarte umowy remontowe nie rozliczone w roku 

2018 na działalność remontową wydatkowano kwotę PLN 12.955.247,73 (z czego kwota PLN 

9.877.332,56 została ostatecznie rozliczona w roku ubiegłym). Remonty były prowadzone w oparciu o 

przyjęty przez RN Plan remontów. 

Sprawozdanie zawiera również informację nt. sytuacji finansowej Spółdzielni. Plan kosztów GZM 

został wykonany w wysokości 93,55% a plan przychodów w wysokości 95,69%. Różnica między 

kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości a przychodami z opłat zamknęła się nadwyżką 

kosztów nad przychodami w kwocie PLN 1.419.476,- 

Sprawozdanie wskazuje na zysk netto na poziomie 3.083.712,98, która to kwota decyzją Walnego 

Zgromadzenia zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Spółdzielni. W sprawozdaniu 



Zarząd proponuje aby część nadwyżki została przekazana na pokrycie kosztów eksploatacji 

podstawowej. Będzie to miało pozytywny wpływ na wysokość kalkulowanej stawki eksploatacji 

podstawowej. Kwota PLN 964.118,39 jako część nadwyżki bilansowej ma zasilić fundusz remontowy 

Spółdzielni. 

W dokumencie wykazana jest również kwota zadłużeń lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz 

lokali użytkowych. Należy zauważyć, że w obydwu grupach lokali odnotowano spadek zadłużeń vs. 

rok 2017.  

Jako główne zadania na rok 2019 wskazane zostały: 

- zakończenie procesu porządkowania gruntów w enklawie CDJS, 

- aktualizacja i realizacja projektów stałej organizacji ruchu w enklawach CDJS oraz Dembowskiego 

Służby Polsce, 

- działania w zakresie uzyskania prawa dzierżawy do gruntów ul. Surowieckiego 10 i 12. 

KR uwzględniając również treść sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta rekomenduje RN 

wystawienie pozytywnej rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Zarządu z działalności SMB Jary w 2018 roku.   

Ad 4. Komisja Rewizyjna otrzymała od Zarządu Sprawozdanie finansowe wraz z informacją 

dodatkową za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta. Członkowie KR 

zapoznali się z tymi dokumentami oraz uzyskali odpowiedzi na pytania sformułowane podczas ich 

analizy.  

Sprawozdanie finansowe wskazuje na sumę bilansową na poziomie PLN 409.065.546,12. W roku 

2018 nastąpił spadek wartości w pozycji „rzeczowe aktywa trwałe” o kwotę PLN 7.858.795,38 co 

wynika głównie ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni i ustanowieniem 

odrębnych własności tych lokali. Sprawozdanie finansowe wskazuje na zysk netto na poziomie 

3.083.712,98, która to kwota decyzją Walnego Zgromadzenia zostanie przeznaczona na realizację 

celów statutowych Spółdzielni. W sprawozdaniu Zarząd proponuje aby część nadwyżki została 

przekazana na pokrycie kosztów eksploatacji podstawowej. Będzie to miało pozytywny wpływ na 

wysokość kalkulowanej stawki eksploatacji podstawowej. Kwota PLN 964.118,39 jako część nadwyżki 

bilansowej ma zasilić fundusz remontowy Spółdzielni. 

Sprawozdanie zawiera również informację nt. poniesionych w roku 2018 w kwocie 20.994,75 kosztów 

związanych z inwestycją Wiolinowy Pasaż.  

W dokumencie wykazana jest również kwota zadłużeń lokali mieszkalnych i miejsc postojowych oraz 

lokali użytkowych. Należy zauważyć, że w obydwu grupach lokali odnotowano spadek zadłużeń vs. 

rok 2017.  

Sprawozdanie zawiera również zestawienie sald funduszu remontowego dla poszczególnych 

nieruchomości jak również wynik z tytułu kosztów eksploatacji podstawowej. 

KR uwzględniając treść sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta rekomenduje RN wystawienie 

pozytywnej rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

SMB Jary za rok 2018.  

Ad 5. Komisja Rewizyjna otrzymała wniosek o dokonanie korekt w ramach obowiązującego na rok 

2019 planu remontów. Korekty dotyczą: 



1. Uwzględnienia w planie remontów konieczności pilnego przeprowadzenia izolacji patio przy 

budynku KEN 103 z szacunkowym kosztem prac na poziomie PLN 440.000,- Konieczność 

naprawy wynika zarówno z Protokołów przeglądów rocznych jak i wykonanej ekspertyzy w 

tym zakresie. 

2. Uwzględnienia w planie remontów prac związanych z remontem 10 balkonów w 

nieruchomości przy ul. Dembowskiego 2. Wniosek został sporządzony przez Komitet domowy 

tej nieruchomości i pozytywnie zaopiniowany przez służby techniczne Spółdzielni. 

Nieruchomość posiada środki niezbędne do przeprowadzenia remontu.  

KR i KET pozytywnie rekomendują zaprezentowane zmiany.  

Ad 6. KR podjęła prace nad przekazanym przez Zarząd projektem Regulaminu przetargu 

nieograniczonego ustnego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub 

ustanowienie przyrzeczenia zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego 

i przeniesienie jego własności. W związku z powstałymi wątpliwościami nie przyjęto rekomendacji na 

niniejszym posiedzeniu.  

Ad 7. Przewodniczący KR przedstawił podsumowanie prac Komisji w roku 2018. W roku 2018 KR 

spotykała się na posiedzeniach 23 razy (w tym trzy posiedzenia odbyły się łącznie z Komisją 

Eksploatacyjno-Techniczną). Podczas posiedzeń członkowie KR zajmowali się m.in. następującymi 

obszarami działalności Spółdzielni:  

1. Kontrolą dokumentacji związanej z ubieganiem się przez Zarząd o dotację ze środków Programu 

Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska. W następstwie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, 

które następnie przekazano Zarządowi. Finalnie, w związku ze zidentyfikowanymi istotnymi ryzykami 

związanymi z realizacją przedsięwzięcia nie doszło ono do skutku. Zastrzeżenia Komisji, poza 

kwestiami formalnymi, dotyczyły możliwości osiągnięcia założonych we wniosku oszczędności z 

tytułu przeprowadzenia procesów termomodernizacyjnych i w związku z tym potencjalnego 

zadłużenia wytypowanych nieruchomości na setki tysięcy złotych. Członkowie KR uznali, że popierają 

korzystanie Spółdzielni z zewnętrznych źródeł finansowania jednak każdorazowo musi być to 

poprzedzone rzetelną analizą zarówno techniczną jak i finansową.  

2. Analizą uchwał Zarządu nr 65/2017, 72/2017, 73/2017 i 74/2017 o zmianie opłat z tytułu 

użytkowania pomieszczeń dodatkowych oraz miejsc postojowych. Przyjęcie w/w uchwał 

spowodowało duże kontrowersje wśród mieszkańców. KR przeanalizowała proces ich podejmowania 

i uzasadnienie. Pomieszczenia dodatkowe są częścią wspólną nieruchomości. Powstała wątpliwość, 

czy Zarząd Spółdzielni ma kompetencje do uchwalania stawek opłat pobieranych za najem takich 

powierzchni. Podobne wątpliwości dotyczyły miejsc parkingowych zlokalizowanych na części 

wspólnej nieruchomości mieszkalnej. W takich przypadkach opłata z tytułu użytkowania wieczystego 

odprowadzana do m. st. Warszawy wynosi 1%. Zarząd spółdzielni podjął decyzję o przyjęciu do 

kalkulacji wysokości opłat stawki 3% (jak ma to miejsce w przypadku nieruchomości 

niemieszkalnych). KR otrzymała dwie opinie prawne sporządzone przez dwóch różnych radców 

prawnych z których wynika, że przyjęte przez Zarząd Spółdzielni uchwały nr 65/2017 i 72/2017 w 

części budzącej kontrowersje a dotyczącej podwyżki opłat z tytułu najmu części wspólnych 

nieruchomości zgodne są z aktualnym prawodawstwem, w tym w szczególności ze znowelizowanym 



art. 27 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W związku z powyższym RN nie posiada 

kompetencji do zmiany brzmienia przedmiotowych uchwał. 

3. Realizacją wniosku o zmianę brzmienia Uchwały Rady Nadzorczej nr 41/2017 w sprawie stawek na 

fundusz remontowy. KR rekomendowała Radzie Nadzorczej zmianę brzmienia uchwały nr 41/2017 i 

pozostawienie w jej treści wyłącznie wysokości stawek odpisu na fundusz remontowy na rok 2018 i 

usunięcie stawek na lata kolejne.  

4. Oceną projektu i przyjęciem rekomendacji w zakresie planu finansowego na rok 2018. Przedłożony 

przez Zarząd projekt planu sporządzony jest zgodnie z obowiązującym wewnętrznym 

prawodawstwem. Kalkulacja stawek eksploatacyjnych składa się z dwóch elementów: części 

obejmującej koszty zarządu ogólnego (równej dla wszystkich nieruchomości) oraz części kosztów 

bezpośrednich dotyczących danej nieruchomości. KR zajmowała się również przedłożonymi 

projektami korekt planu na rok 2018 i przyjmowała stosowne rekomendacje w tym zakresie.  

5. Zmianami w Regulaminie rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz 

ustalania opłat na ich pokrycie: uszczegółowione zostały zasady ustalania i pobierania opłat 

zaliczkowych za zużycie wody, dostawę ciepła do podgrzania wody, energię elektryczną 

administracyjną, oraz zużycie wody na cele ogólne. Wprowadzono wskaźnik powierzchniowy w 

miejsce stosowanego aktualnie wskaźnika przychodowego przy podziale podziału kosztów 

eksploatacji na GZM i działalność gospodarczą, zniesiono współczynnik 0,5 przy podziale kosztów 

zarządu ogólnego w przypadku miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. 

6. Oceną projektu i przyjęciem rekomendacji w zakresie zmian struktury organizacyjnej Spółdzielni. 

7. Kontrolą dokumentacji przetargowej (w zakresie przetargu na wykonywanie prac konserwacyjnych 

i drobnych napraw instalacji elektrycznej na terenie SMB Jary). 

8. Analizą sprawozdania z prac Zarządu za rok 2017 oraz opinii biegłego rewidenta w sprawie 

sprawozdania finansowego za rok 2017. 

9. Analizą okresowych (kwartalnych) sprawozdań z działalności Spółdzielni obejmujących m.in. 

poziom realizacji planu finansowego. 

10. Oceną projekt i przyjęciem rekomendacji w zakresie zmian stawek odpisu na fundusz remontowy: 

projekt zakładał zróżnicowanie wysokości stawek odpisu na fundusz remontowy w poszczególnych 

nieruchomościach jednobudynkowych co było zgodne z aktualnym Regulaminem tworzenia i 

wykorzystywania funduszu na remonty w SMB Jary. 

11. Informacjami poszczególnych członków KR dotyczącymi ich udziału jako członków Rady 

Nadzorczej w poszczególnych etapach przetargów oraz odbiorach technicznych prowadzonych prac 

remontowych. Biorąc udział w w/w działaniach członkowie KR przekazywali następnie swoje 

spostrzeżenia dotyczące jakości prac odpowiedzialnych komórek Spółdzielni. Informacje stanowiły 

następnie przedmiot dyskusji w ramach KR a wnioski były przekazywane Zarządowi.  



12. Analizą projektu Regulaminu gospodarki finansowej SMB Jary. Prace nad zmianami regulaminu 

zostały podjęte w związku z koniecznością dostosowania jego zapisów do obowiązującego 

prawodawstwa.   

Podkreślić należy, że poza zmianami, które wynikały z potrzeby dostosowania treści regulaminu do 

zewnętrznych aktów prawnych w dokumencie wprowadzono jednoznaczne zapisy dotyczące 

finansowania ze środków funduszu zasobowego inwestycji mieszkaniowo-usługowych realizowanych 

w przyszłości przez Spółdzielnię. Po zmianach nie mogą być funduszem zasobowym finansowane 

projekty wykonawcze ani prace budowlane wynikające z odrębnych umów dotyczących 

prowadzonych inwestycji. W ocenie członków KR zapis ten zabezpiecza Spółdzielnię przed 

wydatkowaniem istotnych kwot przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

13. Planem remontów oraz projekcją wysokości stawek odpisu na fundusz remontowy w roku 2019. 

14. Planem gospodarczo-finansowym na rok 2019. 

Podsumowanie prac zostało przyjęte przez członków Komisji. Za przyjęciem sprawozdania głosowali 

wszyscy obecni członkowie KR.  

Ad 8. Nie było spraw wniesionych. 

 

        

   

 

 

Protokołował: 

Wojciech Powicki 


