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  Biuletyn 
egzemplarz bezpłatny do użytku wewnątrzspółdzielczego                                                                       czerwiec 2019 
 
Zarząd   SMB  „Jary”  zawiadamia, iż zgodnie z Uchwałą nr 27/2019 Zarządu SMB „Jary” z dnia 24 kwietnia 2019 r., 
działając na podstawie art. 83 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z § 
24 ust. 1 Statutu SMB „Jary” zwołuje  

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej  „Jary” na dzień 08 czerwca 
2019 r. na godzinę 9.00, które odbędzie się w sali dolnego kościoła Parafii p.w. 

Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie przy al. KEN 101.  
 

Zarząd SMB „Jary” zawiadamia, iż zgodnie z art. 83 ust. 10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku ze 

zgłoszonym wnioskiem członków proponowany porządek obrad został uzupełniony o punkt 7a. 

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad i wybór prezydium. 
2. Odczytanie listy pełnomocnictw. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Wybór komisji:  a) skrutacyjnej, b) wnioskowej. 
5. Rozpatrzenie sprawozdań: 

a) Rady Nadzorczej SMB „Jary” z działalności w roku 2018; 
b) Zarządu z działalności SMB „Jary” za rok 2018; 
c) Finansowego SMB „Jary” za rok 2018. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SMB „Jary” z działalności w roku 2018. 
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SMB „Jary” w roku 2018; 
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SMB „Jary” za rok 2018 i podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok; 
d) absolutorium dla członków Zarządu SMB „Jary” za rok  2018.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 
7a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu – projekt złożony przez członków.                                                                 
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej.                                                      
9.    Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia założeń programowo-organizacyjnych inwestycji: 

a)    budowy parkingu wielostanowiskowego zlokalizowanego przy ul. Cybisa w Warszawie (działki o nr ew.:    
13/236; 13/231 z obrębu 1-10-11),   
b)   budowy parkingu wielostanowiskowego zlokalizowanego przy  ul. Sosnowskiego w Warszawie (działki o nr 
ew.: 13/239; 13/241; 13/248; 13/270 z obrębu 1-10-11),   
c) budowy parkingu wielostanowiskowego zlokalizowanego przy ul. Dunikowskiego w Warszawie (działki o nr 
ew.: 13/255; 13/254; 13/249; 13/14; 13/18 z obrębu 1-10-11),    

8. Wybory członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni za lata 

2015 – 2017. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych. 
10. Informacja o załatwieniu wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 09 czerwca 2018r.  
11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 
12. Zamknięcie obrad      
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WYKAZ KANDYDATÓW 

NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ 
zgłoszonych do wyborów do Rady Nadzorczej 

objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia SMB „Jary” 

 w dniu 08.06.2019 r. 

 

 

L.p. Nazwisko i imię Adres 

1. BONIFACIUK Antoni Dembowskiego 21 

2. DAROCH Tadeusz Puszczyka 17/19 

3. GAJEWSKI Krzysztof Cybisa 2 

4. JESIEŃ Piotr Puszczyka 12 

5. JÓŹWIK Wiesław Dembowskiego 4 

6. KOŚCIELAK Lech Wiolinowa 13 

7. LEŚNIAK Edyta Dunikowskiego 8 

8. MOLAK Maciej Służby Polsce 1 

9. PIETRASZEK Marek Sosnowskiego 4 

10. POWICKI Wojciech Dembowskiego 13 

11. REMKOWSKA Teresa Dembowskiego 13 

12. RYCHCIK Piotr Puszczyka 20 

13. SAMEREK Andrzej Wiolinowa 1 

14. SIELIŁO Olgierd Sosnowskiego 6 

15. SIKORSKI Stanisław Herbsta 1 

16. STACHOWICZ Stanisław Dembowskiego 11 

17. STUDNIARSKI Andrzej Cybisa 2 
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Sprawozdania Rady Nadzorczej , Zarządu oraz finansowe zamieszczone zostały w niniejszym biuletynie w wersji 
skróconej.  Całość dostępna jest na stronie www.smbjary.waw.pl oraz w biurze Spółdzielni w pokoju 204 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SMB „JARY” ZA 2018 ROK 

 

Sprawy organizacyjne 
 Rok 2018 Rada Nadzorcza rozpoczęła pracę w dziewięcioosobowym zespole:  
Wojciech Miąsko - przewodniczący, Anna Nowakowska – zastępca przewodniczącego, Agnieszka Dominiak - sekretarz,  
Wojciech Powicki – przewodniczący Komisji Rewizyjnej (KR), Stefan Kamiński – przewodniczący Komisji Odwoławczo-
Samorządowej (KOS), Adam Pietrusiewicz – przewodniczący Komisji Eksploatacyjno-Technicznej (KET), Ewa 
Sobieszczańska – przewodnicząca Komisji ds. Inwestycji mieszkaniowo-usługowej „Wiolinowy Pasaż” oraz członkowie 
Stanisław Fronc i Jaromir Gazy. 
 Niestety 26 maja zmarł pan Jaromir Gazy. Aktywny działacz społeczny, członek stowarzyszeń wspierających 
pokrzywdzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Spółdzielców „Nasze 
Mieszkania”. Walczył bezkompromisowo, nie przebierając w środkach i słowach z patologiami drążącymi 
spółdzielczość, a szczególnie prezesami wywodzącymi się ze środowisk postkomunistycznych. Dziękujemy panu 
Jaromirowi za możliwość współpracy i wymiany poglądów przez prawie dwa lata wspólnej kadencji. 
 

Posiedzenia Rady Nadzorczej i Prezydium 
 W 2018 roku odbyło się 12 posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej i 13 posiedzeń Prezydium. Wszystkie 
protokoły wraz z materiałami pomocniczymi i treścią podjętych uchwał z posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej i 
Komisji są udostępniane na stronie internetowej SMB „Jary”. Na stronie internetowej www.smbjary.waw.pl są 
zamieszczane także m.in. aktualności, informacje o przetargach i ich rozstrzygnięciach oraz plan zadań remontowych i 
informacje  o planowanych w danym miesiącu remontach. Niestety strona nadal nie została przeprojektowana zgodnie  
z obietnicami Prezesa z 2016 roku, a tym samym nadal wygląda na przestarzałą i jest mało funkcjonalna. 
 Na początku 2018 roku Rada Nadzorcza skupiła się na planie gospodarczo-finansowym. Dla każdej 
nieruchomości dokonano kalkulacji stawek eksploatacyjnych w części obejmującej koszty zarządu ogólnego - 
administrowania oraz części kosztów bezpośrednich dotyczących danej nieruchomości. Na bazie planu potrzeb 
remontowych dla poszczególnych nieruchomości w długiej perspektywie Zarząd przygotował propozycję planu 
remontów. Jednakże plan kilkukrotnie był odrzucany w celu dokonania poprawek. Natomiast plan gospodarczo-
finansowy wraz z planem remontów na 2019 rok został uchwalony w grudniu i spełniał wymagania postawione przez 
Radę Nadzorczą Zarządowi.  
 W sumie Rada Nadzorcza podjęła w 2018 roku 31 uchwał (blisko 150 podczas całej kadencji). Zmieniła lub 
utworzyła 4 regulaminy (podczas kadencji 20). Przeprowadziła również kilkadziesiąt kontroli planowych  
i doraźnych przekazując Zarządowi wnioski i zalecenia pokontrolne. Członkowie Rady uczestniczyli w kilkudziesięciu 
odbiorach prac remontowych (ponad 100 podczas całej kadencji) i kilkadziesiąt razy w pracach Komisji Przetargowej 
jako obserwatorzy. 

Komisja Rewizyjna 
 W roku 2018 Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie: Wojciech Powicki – przewodniczący 
Komisji oraz członkowie - Anna Nowakowska, Agnieszka Dominiak, Ewa Sobieszczańska, Stanisław Fronc, Jaromir Gazy 
(do marca 2018), Wojciech Miąsko 
W roku 2018 KR spotykała się na posiedzeniach 23 razy (w tym trzy posiedzenia odbyły się łącznie  
z Komisją Eksploatacyjno-Techniczną). Prace dotyczyły m.in.: 

1. Kontroli 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. 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. Analizy 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. 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 

http://www.smbjary.waw.pl/
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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. Realizacji wniosku o zmianę brzmienia Uchwały RN 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. Oceny projektu i przyjęciem rekomendacji w zakresie planu finansowego na rok 2018. Przedłożony przez 
Zarząd projekt planu sporządzony jest zgodnie z obowiązującym wewnętrznym prawodawstwem. 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 wskaźnik 0,5 przy podziale 
kosztów zarządu ogólnego w przypadku miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. 

5. Kontrolą dokumentacji przetargowej (w zakresie przetargu na wykonywanie prac konserwacyjnych i drobnych 
napraw instalacji elektrycznej na terenie SMB Jary). 

6. Analizą okresowych (kwartalnych) sprawozdań z działalności Spółdzielni obejmujących m.in. poziom realizacji 
planu finansowego, o sporządzanie których RN wnioskowała w poprzednim roku. 

7. Oceną projektu 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. 

8. 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.
  

Komisja Eksploatacyjno-Techniczna 
 W roku 2018 Komisja Eksploatacyjno-Techniczna rozpoczęła działalność w składzie: Adam Pietrusiewicz - 
przewodniczący oraz członkowie - Ewa Sobieszczańska, Stanisław Fronc, Jaromir Gazy (do marca 2018), Stefan 
Kamiński. 
 W 2018 roku Komisja odbyła 16 posiedzeń w tym 3 wspólnie z Komisją Rewizyjną. W pierwszym kwartale 2018 
roku Komisja kontynuowała prace związane z przyjęciem planu robót remontowych na 2018 rok. Komisja miała 
zastrzeżenia do pierwotnej wersji planu, szczególnie do zakresu remontów instalacji sanitarnych i nierównego podziału 
środków pomiędzy enklawy z funduszu ogólnego. Komisja przeprowadziła szereg wizji lokalnych w budynkach w celu 
potwierdzenia wskazanych potrzeb remontowych. W wyniku uzgodnień z Zarządem w lutym 2018 opracowana została, 
poprawiona wersja planu, zaakceptowana przez Komisję i uchwalona przez Radę Nadzorczą. 
 Członkowie Komisji 14 razy uczestniczyli w charakterze obserwatora w pracach Komisji Przetargowej SMB 
“Jary”, oraz 36 razy brali udział w odbiorach prac remontowych. 
 W czwartym kwartale 2018 roku Komisja, działając wspólnie z Komisją Rewizyjną dokonała oceny 
przedstawionego przez Zarząd, projektu planu remontów na 2019 rok. Projekt ten, po uzgodnieniu  
z Zarządem drobnych poprawek, został pozytywnie zaakceptowany i w listopadzie 2018 roku przyjęty przez Radę 
Nadzorczą.  
 Członkowie Komisji sprawowali nadzór nad przebiegiem przetargów na prace remontowe i konserwacyjne 
oraz kontrolowali sposób ich wykonania podczas obiorów. W efekcie prac wielokrotnie Komisja wskazywała i 
przekazywała Zarządowi niedociągnięcia i brak jednoznacznych, wystandaryzowanych kryteriów odbiorów. Na 
wniosek Komisji zmieniona została dokumentacja powykonawcza.  
Stan techniczny czterdziestoletnich budynków pozostawia wiele do życzenia. Przez lata utrzymywany na niewłaściwym 
poziomie fundusz remontowy i nie realizowanie niezbędnych prac doprowadziło do degradacji naszych bloków. Pilnych 
remontów wymagają balkony i logie prawie we wszystkich budynkach, które przez lata, za miliony złotych, były 
naprawiane wg niewłaściwej technologii a obecnie wymagają ponownych napraw już po kilku latach użytkowania. 
Większość klatek schodowych od wielu lat nie była odnawiana, ale to stan instalacji sanitarnych  
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i elektrycznych, czy wind budzi największe obawy. Podejmowane są modernizacje WLZ (wewnętrznych linii 
zasilających) mające na celu uzyskanie oszczędności i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Instalacje nie były 
projektowane dla tak dużej liczby odbiorników prądu w naszych mieszkaniach i coraz częstszych zamian kuchni 
gazowych na elektryczne.  
W około 12 budynkach wykonano modernizację oświetlenia klatek schodowych - oświetlenie LED uruchamiane 
czujnikami ruchu. W budynkach tych zużycie energii elektrycznej na potrzeby części ogólnej zmniejszyło się  
o kilkadziesiąt procent. Niestety, niedostateczny zakres remontów w latach ubiegłych spowodował, że zaległości nie 
zostały zlikwidowane i ich usuwanie potrwa jeszcze kilka lat a uzależnione jest od zgromadzonych na funduszach 
remontowych środków. 
 W trakcie obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółdzielnia wykonała remonty większości ciągów pieszo-
jezdnych, które zostaną zakończone w 2019 roku. Bardzo zaawansowane są również prace przy wymianie ich 
oświetlenia na energooszczędne. 
  

Komisja Odwoławczo-Samorządowa 
 W zeszłym roku KOS pracowała w następującym składzie: przewodniczący – Stefan Kamiński, Agnieszka 
Dominiak, Jaromir Gazy (do marca), Wojciech Miąsko, Adam Pietrusiewicz. 
Komisja Odwoławczo-Samorządowa w 2018 roku obradowała 12-krotnie. 
Jednym z ważnych działań Komisji było opracowanie i opiniowanie projektu zmian w Statucie wymagającym 
nowelizacji po wprowadzonych w 2017 roku zmianach w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiany w Statucie 
uwzględniające wnioski Spółdzielców konsultowane były z RN oraz ostatecznie przedstawione zostały na Walnym 
Zgromadzeniu w czerwcu 2018 roku. Komisja przekazała, a RN wnioskowała do Zarządu, by powiadomienia  
o spotkaniach z Komitetami Domowymi oraz o posiedzeniach plenarnych były wywieszane na wszystkich klatkach 
schodowych. Ma to na celu polepszenie komunikacji i próbę uaktywnienia Spółdzielców, wzbudzenie zainteresowania 
problemami Spółdzielni i przekonanie do zakładania KD, które mają coraz większy wpływ na sprawy danej 
nieruchomości. Zarząd wniosku tego w 2018 r. nie zrealizował a nastąpiło to dopiero w marcu 2019 roku. 
Jednym z powracających regularnie tematów jest rozpatrywanie zadłużeń Spółdzielców, którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji losowej. Komisja przed wydaniem zgody na odstępstwo od regulaminu windykacji każdorazowo szczegółowo 
zapoznawała się z konkretnym przypadkiem, przeprowadzała rozmowy z dłużnikiem i wnioskowała do RN i Zarządu o 
podpisanie ugody, która pozwala na odzyskanie długu, a przez to zabezpieczenie interesów pozostałych członków 
Spółdzielni. 

Tradycyjnym już działaniem w naszej Spółdzielni jest konkurs "Jary w kwiatach". Zarządowi i Radzie Nadzorczej 
bardzo zależy, by tereny zielone były właściwie pielęgnowane. Nagrodzono 25 osób, których kwietniki i balkony były 
najpiękniejsze.  
Komisja rozpatrywała również skargi i wnioski wpływające do Rady Nadzorczej dotyczyły one m.in. ochrony zieleni, 
sposobu usuwania awarii i powiadamiania mieszkańców.  

Komisja już w 2016 roku złożyła wniosek o zrealizowanie w spółdzielni Biura Obsługi Mieszkańców w taki 
sposób, aby mieszkańcy nie musieli chodzić od pokoju do pokoju w celu załatwienia swoich spraw, tylko byli 
kompleksowo obsłużeni w jednym, dedykowanym do tego miejscu. Ostatnio wykonany remont holu wejściowego  
i zorganizowanie tam stanowiska pracy obsługi mieszkańców jest pierwszym krokiem w realizacji tego wniosku. Jak 
będą załatwiane problemy, czy polepszy się przepływ informacji i tempo załatwiania zgłaszanych spraw pokaże czas.  
Nadal nie został zrealizowany wniosek Komisji o wprowadzeniu elektronicznej księgi zgłoszeń awarii w efekcie czego 
można by monitorować cały proces rozwiązania problemu od chwili zgłoszenia awarii do jej usunięcia. Obecna wersja 
książkowa uniemożliwia, bez dużego nakładu pracy, wyciąganie zestawień dotyczących konkretnych nieruchomości i 
liczby oraz rodzaju napraw. Dlatego wymagane są dalsze prace nad poprawą obiegu informacji  
i prowadzenia statystyk, co pozwoli lepiej planować remonty.  
 Polepszenie komunikacji między mieszkańcami a Zarządem Spółdzielni było wnioskowane jeszcze w 2017 roku. 
W 2018 kontynuowane były comiesięczne spotkania z członkami Komitetów Domowych.  
 

Komisja ds. Inwestycji mieszkaniowo-usługowej „Wiolinowy Pasaż” 
Komisja w 2018 roku pracowała w następującym składzie: 

Ewa Sobieszczańska – przewodnicząca oraz członkowie: Agnieszka Dominiak, Anna Nowakowska, Stanisław Fronc, 
Stefan Kamiński, Wojciech Miąsko, Adam Pietrusiewicz. 
 Komisja kontynuowała nadzór i kontrolę nad działaniami Zarządu SMB „Jary” dotyczącymi toczących się 
postępowań administracyjnych i spraw sądowych. W 2018 r. odbyły się 3 posiedzenia Komisji, w tym spotkanie  
z udziałem przedstawicieli Komitetów Domowych i mieszkańców oraz spotkanie z udziałem Zarządu i prawnika. 
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 Prace Komisji i Rady Nadzorczej były ukierunkowane na wspieranie Zarządu w wypracowywaniu decyzji 
związanych z toczącym się postępowaniem administracyjnym i sprawami sądowymi dot. inwestycji „Wiolinowy Pasaż”. 
Wskazywano, że w rozwiązywaniu problemów administracyjnych i prawnych potrzebne jest wsparcie profesjonalnego 
eksperta i prawnika.  Komisja pozostawała w kontakcie z przedstawicielami Komitetów Domowych i mieszkańcami 
zainteresowanymi aktualnym stanem toczących się postępowań. 
 Spółdzielnia podejmuje kroki prawne zmierzające do rozwiązania umowy z Przedsiębiorstwem Usług 
Inwestycyjnych „Budinvest” Jan Zaleski-Ejgierd, z którym podpisała w 2010 r. umowę o wykonanie obowiązków 
inwestora zastępczego, związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji WP. 
 Rada Nadzorcza podtrzymuje stanowisko zawarte w uchwale nr 21/2017 z 25 maja 2017 roku punktujące kilka 
ważnych nieprawidłowości w procesie inwestycyjnym. Obecne problemy są pokłosiem tych decyzji i winę ponoszą 
ówcześni przedstawiciele organów reprezentujących naszą Spółdzielnię. 
 

Podsumowanie 
 Szczegóły dotyczące tematyki podjętych uchwał i zmian regulaminów zawarte są w Załączniku nr 1 do 
Sprawozdania RN za 2018 r. 
 Rada Nadzorcza w 2018 roku oczekiwała, że prace zmierzające do poprawy sposobu działania i organizacji 
pracy w SMB „JARY” zostaną wdrożone. Niestety tak się nie stało. Niektóre tematy zostały zrealizowane dopiero w tym 
roku. Inne, zgodnie z oczekiwaniami Rady wymagają jeszcze wielu zmian organizacyjnych, które są obecnie wdrażane 
pomimo niepełnego składu Zarządu. Szczególnie w kwestii zrozumienia potrzeb naszych mieszkańców dotyczących 
sposobu obsługi. A także zagadnień związanych ze zwiększeniem efektywności pracy pracowników Spółdzielni i firm 
zewnętrznych a przez to obniżeniem kosztów przy jednoczesnym podniesieniu jakości oraz narzuceniu właściwych 
standardów pracy wszystkim zatrudnionym. To jest możliwe, jednak dopiero przy okazaniu determinacji przez Zarząd  
i członków nowej Rady Nadzorczej. Oczekujemy, jako członkowie Spółdzielni, że zmiany, o które przez trzy lata 
walczyliśmy, zostaną przez następców w Radzie kontynuowane, aby je definitywnie zamknąć. Przejawiać się to będzie 
w takim administrowaniu, że każdy problem zostanie z uwagą wysłuchany a następnie szybko rozwiązany  
i zakomunikowany zainteresowanym. 
 Udało się nam doprowadzić do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie kierunków rozwoju Spółdzielni, które już  
w 2016 roku zostały sprecyzowane i przedstawione przez Radę Nadzorczą Zarządowi jako cele do realizacji. Niestety 
nie wszyscy członkowie Zarządu byli w stanie realnie je wdrażać. Oczekiwaliśmy efektów a nie działań w sferze 
werbalnej. 
 W 2018 roku przeprowadzono lustrację za lata 2015-2017. Nie wykazano żadnych uchybień, nie wykryto 
rozbieżności. Lustrator zwróciła uwagę na zwiększenie przejrzystości prowadzonej dokumentacji przez Radę Nadzorczą 
w latach 2016-2017, jak i bardzo duży nakład pracy nad modyfikacją regulaminów, ich liczby oraz podjętych uchwał  
w porównaniu do innych badanych spółdzielni. 
 Obraz naszej Spółdzielni zarówno w oczach biegłego rewidenta jak i lustratora jest dobry. Z naszej, członków 
Rady Nadzorczej perspektywy, taki wizerunek, przejrzystość dokumentacji, to dopiero pierwszy krok w poszukiwaniu 
oszczędności w administrowaniu zasobami, czy funduszy, które pomogłyby zrewitalizować nasze budynki i otoczenie. 
Oczekujemy od naszych następców, że wykorzystają naszą pracę i podążą zgodnie z kierunkami rozwoju wyznaczonymi 
przez Walne Zgromadzenie w zeszłym roku. Nie należy zapominać, że osobami, na co dzień odpowiedzialnymi za 
powyższe działania, są członkowie Zarządu. Należy stawiać im cele, oczekiwać wdrażania własnych pomysłów, 
wymagać ich realizacji w konkretnych ramach czasowych, ale jednocześnie wspierać i dobrze wynagradzać, gdy spełnią 
te warunki.  
 Podsumowując Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego za 2018 rok biorąc również pod uwagę pozytywną opinię niezależnego biegłego rewidenta a także 
przekierowanie nadwyżki bilansowej na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, co stanowi novum 
pozwalającym obniżyć nasze czynsze oraz pozostałą część, jak dotychczas, na fundusz remontowy. 
 Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę obecnych członków Zarządu SMB „Jary” w 2018 roku  
i rekomenduje przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu. 
 

W imieniu Rady Nadzorczej 
                                                                                                                                                     Przewodniczący  Wojciech Miąsko 
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WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SMB „JARY” ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z 
DZIAŁALNOŚCI ZA 2018 ROK  

 
Bilans na dzień 31.XII.2018 roku w zł. 

  

AKTYWA 
Stan na koniec 
bieżącego roku 
obrotowego 

Stan na koniec 
poprzedniego 
roku 
obrotowego 

0 1 2 

. AKTYWA RAZEM 409 065 546,12 417 128 621,10 

A. AKTYWA TRWAŁE 379 111 471,02 386 520 531,27 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 4 911,43 

1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

2. Wartość firmy 0,00 0,00 

3.  Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 4 911,43 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 378 656 824,46 386 515 619,84 

1.  Środki trwałe 376 389 195,69 384 268 985,82 

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 281 668 439,40 285 753 432,09 

  w tym prawo wieczystego użytkowania 281 668 439,40 285 753 432,09 

b) 
budynki, lokale (w tym spółdzielcze prawa do lokali) i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

94 459 891,92 98 173 025,92 

b1) budowle 0,00 0,00 

c) urządzenia techniczne i maszyny 79 586,72 116 560,97 

d) środki transportu 64 647,87 85 893,86 

e) inne środki trwałe 116 629,78 140 072,98 

2. Środki trwałe w budowie 2 267 628,77 2 246 634,02 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 454 646,56 0,00 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. 
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

0,00 0,00 

3. Od pozostałych jednostek 454 646,56 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

1. Nieruchomości 0,00 0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

. 
udziały lub akcje 0,00 0,00 

inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
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udzielone pożyczki 0,00 0,00 

inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b) 
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

0,00 0,00 

  

udziały lub akcje 0,00 0,00 

inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

udzielone pożyczki 0,00 0,00 

inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

. 
udziały lub akcje 0,00 0,00 

inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

. 
udzielone pożyczki 0,00 0,00 

inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 

1.A Saldo Wn funduszu remontowego nieruchomości - długoterminowa spłata 0,00 0,00 

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

B. AKTYWA OBROTOWE 29 946 767,96 30 590 693,01 

I. Zapasy 5 598,13 4 401,46 

1.  Materiały 5 598,13 4 401,46 

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 

4. Towary 0,00 0,00 

5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 2 127 912,31 2 849 465,19 

1.  Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 0,00 0,00 

. 
 do 12 miesięcy 0,00 0,00 

 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 

2.  
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 0,00 0,00 

. 
 do 12 miesięcy 0,00 0,00 

 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 
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3. Należności od pozostałych jednostek 2 127 912,31 2 849 465,19 

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 1 778 587,26 2 760 979,80 

. 

 do 12 miesięcy 1 778 587,26 2 306 333,24 

- od osób  uprawnionych 0,00 0,00 

 powyżej 12 miesięcy 0,00 454 646,56 

b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych tytułów publiczno-prawnych 

88 914,63 0,00 

c) inne 118 231,08 85 407,06 

d) dochodzone na drodze sądowej 142 179,34 3 078,33 

e) z tytułu opłat za lokale mieszkalne 100 337,13 0,00 

f) z tytułu opłat za lokale użytkowe 37 490,21 3 078,33 

g) z tytułu opłat za media 0,00 0,00 

h) należności wewnątrzzakładowe 4 352,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 25 500 329,56 25 397 255,41 

1.  Krótkoterminowe aktywa finansowe 25 500 329,56 25 397 255,41 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

. 

udziały lub akcje 0,00 0,00 

inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

udzielone pożyczki 0,00 0,00 

inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

. 

udziały lub akcje 0,00 0,00 

inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

udzielone pożyczki 0,00 0,00 

inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25 500 329,56 25 397 255,41 

. 

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 25 433 072,45 25 397 255,41 

inne środki pieniężne 67 257,11 0,00 

inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 312 927,96 2 339 570,95 

1. 
Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM z roku 
poprzedniego 

0,00 0,00 

2. 
Nadwyżka kosztów nad przychodami nieruchomości dotycząca GZM z roku 
bieżącego 

1 718 750,30 711 144,29 

3. Saldo Wn funduszu remontowego -  nieruchomości (krótkoterminowe) 0,00 0,00 

4. Pozostałe 594 177,66 1 628 426,66 

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 7 307,14 17 396,82 
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D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00 

PASYWA 
Stan na koniec 
bieżącego roku 
obrotowego 

Stan na koniec 
poprzedniego 
roku 
obrotowego 

0 1 2 

. PASYWA RAZEM 409 065 546,12 417 128 621,10 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 392 012 338,98 399 989 325,02 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 90 084 007,59 93 476 801,13 

1. Fundusz udziałowy 407 970,32 419 393,08 

2. Fundusz wkładów mieszkaniowych 693 510,23 725 191,70 

3. Fundusz wkładów budowlanych 88 982 527,04 92 332 216,35 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 298 844 035,19 303 280 402,73 

  
w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością 
nominalną udziałów (akcji) 

0,00 0,00 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 583,22 583,22 

  w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00 

  tworzone zgodnie z umową (statutem spółki) 0,00 0,00 

  na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 

VI. Zysk (strata) netto 3 083 712,98 3 231 537,94 

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 17 053 207,14 17 139 296,08 

I. Rezerwy na zobowiązania 12 884,00 65 399,60 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 884,00 106,00 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 65 293,60 

  długoterminowa 0,00 0,00 

  krótkoterminowa 0,00 65 293,60 

3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 

  długoterminowe 0,00 0,00 

  krótkoterminowe 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 1 147 403,41 3 206 553,56 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. 
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 
w kapitale 

0,00 0,00 

3. Wobec pozostałych jednostek 1 147 403,41 3 206 553,56 

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 
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b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

e) inne 1 147 403,41 3 206 553,56 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 15 206 161,55 12 812 620,78 

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00 

   do 12 miesięcy 0,00 0,00 

  powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 

2. 
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0,00 0,00 

  do 12 miesięcy 0,00 0,00 

  powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10 426 670,43 9 738 882,47 

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

c) Inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

d) z tytułu dostaw i usług 6 142 507,09 7 395 560,67 

. o okresie wymagalności do 12 miesięcy 3 839 456,06 7 395 560,67 

. o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy 2 303 051,03 0,00 

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00 

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

g) 
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publiczno-prawnych 

522 584,41 544 047,99 

h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 

i) inne 0,00 1 799 273,81 

j) zobowiązania wobec lokali mieszkalnych 2 716 718,84   

k) zobowiązania wobec lokali użytkowych 58 846,06   

l) z tytułu dostaw mediów 0,00   

m) zobowiązania wewnątrzzakładowe 986 014,03   

4. Fundusze specjalne 4 779 491,12 3 073 738,31 

a) fundusz remontowy 4 700 050,26 2 985 996,87 

b) ZFŚS 79 440,86 87 741,44 

c) inne fundusze 0,00 0,00 
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IV. Rozliczenia międzyokresowe 686 758,18 1 054 722,14 

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 686 758,18 1 054 722,14 

  długoterminowe 7 982,77 8 029,23 

  krótkoterminowe 379 501,39 574 740,74 

  nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca nieruchomości GZM 299 274,02 471 952,17 

 

Rachunek Zysków i strat za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 

wyszczególnienie 
Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy 

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy 

0 1 2 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 51 791 145,95 51 166 547,87 

. w tym od jednostek powiązanych     

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 51 791 145,95 51 166 539,87 

II 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia; zmniejszenie - 
wartość ujemna) 

0,00 8,00 

a) nadwyżka przychodów nad kosztami dotycząca GZM 0,00 0,00 

b) nadwyżka kosztów nad przychodami dotycząca GZM 0,00 0,00 

c) pozostała zmiana stanu produktów 0,00 8,00 

III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 

IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 

B Koszty działalności operacyjnej 49 886 754,60 48 128 980,79 

I Amortyzacja 119 502,23 129 263,34 

II Zużycie materiałów i energii 20 046 559,25 21 523 407,84 

III Usługi obce 6 371 688,02 5 605 561,97 

IV Podatki i opłaty 7 919 055,60 7 996 100,85 

. W tym podatek akcyzowy 0,00 0,00 

V Wynagrodzenia 5 168 050,22 4 702 434,19 

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 061 015,49 1 036 174,11 

  w tym emerytalne 0,00 0,00 

VII Pozostałe koszty rodzajowe 9 200 883,79 7 136 038,49 

  w tym odpis na fundusz remontowy 8 228 471,35 6 555 019,75 

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 

C Zysk (strata) ze sprzedaży ( A - B ) 1 904 391,35 3 037 567,08 

D Pozostałe przychody operacyjne 342 860,05 452 226,00 

I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 
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II Dotacje 0,00 0,00 

III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

IV Inne przychody operacyjne 342 860,05 452 226,00 

E Pozostałe koszty operacyjne 180 306,13 181 093,95 

I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych     

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 116 061,05 31 458,57 

III Inne koszty operacyjne 64 245,08 149 635,38 

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C + D - E ) 2 066 945,27 3 308 699,13 

G Przychody finansowe 371 572,29 504 676,51 

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  0,00 0,00 

a)  od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 

  w których jednostka posiada zaangażowane w kapitale 0,00 0,00 

b)  od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 

  w których jednostka posiada zaangażowane w kapitale 0,00 0,00 

II Odsetki 371 572,29 504 676,51 

. w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 

. w tym w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 

V Inne 0,00 0,00 

H Koszty finansowe 73 846,86 45 075,82 

I Odsetki 73 846,86 45 075,82 

. w tym dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 

. w tym w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 

IV Inne 0,00 0,00 

I Zysk (strata) brutto ( F + G - H ) 3 784 146,98 4 007 491,94 

  Nadwyżka przychodów netto dotycząca GZM  299 274,02 471 952,17 

  Nadwyżka kosztów netto dotycząca GZM  1 718 750,30 711 144,29 

  ……..     

J Podatek dochodowy 700 434,00 775 945,00 

  część bieżąca 687 656,00 778 843,00 

  część odroczona 12 778,00 -2 898,00 

K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)     

L Zysk (strata) netto ( I - J - K ) 3 083 712,98 3 231 546,94 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami po raz pierwszy sprawozdania powyższe zostały sporządzone w formacie 
narzuconym przez Ministerstwo Finansów ( dlatego wzór odbiega od stosowanego w latach poprzednich ) i podpisane 
elektronicznie przez członków Zarządu w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2019 r. 
 
WYBRANE DANE FINANSOWE 

Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z opłat, z 
informacją o pożytkach z nieruchomości wspólnej za 2018 rok (w zł) 

 Lp   Adres  

 Pow.      
lokali 

mieszk. 
(m2)                       

Przychody 
w 2018 r. 

(zł) 

Koszty               
w 2018 r. 

(zł) 

 Wynik 
nieruchomości           

za 2018 r.  
(zł) 

Pożytki z 
nieruchomości 

wspólnej 
w 2018 r. (zł) 

  1     2 3 5 6 7 8 

 1.  

 Cybisa 2       5 545,10           776 074,88           827 291,22     

-            52 581,20              32 625,12      Cybisa 3       2 671,90           365 179,10           391 938,98     

 Cybisa 4       5 306,70           762 114,27           736 719,25     

 2.  
 Cybisa 5       2 196,60           309 963,40           317 184,74     

-            29 599,81                         -       
 Cybisa 8       5 015,94           636 324,18           658 702,65     

 3.   Cybisa 6       4 029,31           467 125,61           459 220,14                   7 905,47              25 442,95     

 4.  

 Dunikowskiego 1       3 813,79           551 306,89           532 266,75     

             12 605,42              40 785,60     
 Dunikowskiego 3       2 959,30           444 451,28           414 132,49     

 Dunikowskiego 5       4 436,10           583 624,85           615 342,53     

 Dunikowskiego 7       5 541,66           768 218,78           773 254,61     

 5.  

 Dunikowskiego 8       3 946,50           568 384,79           573 519,98     

-            36 157,59                         -        Dunikowskiego 10       3 765,40           475 901,29           496 365,90     

 Dunikowskiego 12       3 116,30           423 304,92           433 862,71     

 6.  

 Dunikowskiego 4       4 003,50           498 105,96           520 620,88     

-            16 521,40                         -       
 Dunikowskiego 6       3 757,23           521 238,43           507 677,19     

 Sosnowskiego 1       4 300,20           545 365,10           547 430,83     

 Sosnowskiego 3       3 231,56           433 311,13           438 813,12     

 7.  

 Dunikowskiego 2       3 765,61           498 858,81           500 322,37     

-            66 345,72                6 536,70     
 Sosnowskiego 2       2 424,00           294 464,65           302 165,01     

 Sosnowskiego 4       2 417,98           277 370,14           321 852,98     

 Sosnowskiego 6       7 554,70           988 519,97         1 001 218,93     

 8.   Cybisa 9       3 157,56           449 288,07           475 218,21     -            25 930,14                         -       

 9.  
 Janowskiego 52       3 521,16           471 312,91           534 599,61     

-          112 851,06                         -       
 Janowskiego 54       2 030,98           269 787,11           319 351,47     

 10.  
 KEN 103       5 225,60           686 057,19           673 422,80     

              2 418,95                1 652,40     
Garaż KEN 103  169 miejsc        186 191,47           196 406,91     

 11.  
 KEN 105       4 146,40           439 400,72           447 136,50     

-             9 666,93                9 263,16     
Garaż KEN 105  29 miejsc          35 718,17             37 649,32     

 12.   Dembowskiego 2       4 877,84           557 115,45           593 475,22     -            36 359,77                         -       

 13.   Dembowskiego 3       2 502,30           315 582,66           323 751,77     -             8 169,11                   648,32     

 14.   Dembowskiego 4       5 760,10           654 408,54           655 536,01     -             1 127,47                5 832,00     

 15.   Dembowskiego 5       3 690,70           450 871,33           507 145,44     -            56 274,11                         -       

 16.   Dembowskiego 6       1 429,60           178 985,92           192 624,53     -            13 638,61                         -       

 17.   Dembowskiego 7       3 711,64           446 027,52           501 856,31     -            55 828,79                         -       

 18.   Dembowskiego 11       3 953,07           450 900,06           483 513,34     -            32 613,28                         -       

 19.   Dembowskiego 12       3 932,10           477 189,57           497 493,43     -            20 303,86                         -       

 20.   Dembowskiego 13       3 440,09           440 076,14           455 815,05     -            15 738,91                9 524,09     

 21.   Dembowskiego 14       3 766,20           457 935,30           496 276,19     -            38 340,89                         -       

 22.   Dembowskiego 15       3 045,68           391 763,14           428 415,50     -            36 652,36                         -       

 23.   Dembowskiego 16       3 872,11           501 246,23           522 711,28     -            21 465,05                         -       
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 24.   Dembowskiego 17       2 245,10           289 150,36           337 432,91     -            48 282,55              23 398,57     

 25.   Dembowskiego 19       1 908,61           237 089,94           312 259,85     -            75 169,91                7 922,38     

 26.   Dembowskiego 21       1 430,40           172 866,53           210 478,68     -            37 612,15              24 347,04     

 27.   Dembowskiego 23       2 003,00           254 786,30           264 179,89     -             9 393,59                         -       

 28.   Herbsta 1       7 487,29           891 314,07           936 100,88     -            44 786,81              19 440,00     

 29.   Herbsta 4      10 932,68         1 457 730,38         1 567 055,60     -          109 325,22              41 381,56     

 30.   Pięciolinii 1       5 471,98           607 816,07           600 968,89                   6 847,18                2 916,00     

 31.   Pięciolinii 2       3 810,66           430 016,24           442 759,89     -            12 743,65                         -       

 32.   Pięciolinii 3       3 512,80           378 058,39           406 893,41     -            28 835,02                1 134,32     

 33.   Pięciolinii 4       3 833,84           463 108,84           471 343,25     -             8 234,41                         -       

 34.   Pięciolinii 5       2 662,58           313 344,74           331 866,67     -            18 521,93                         -       

 35.   Pięciolinii 6       3 926,80           467 800,33           471 329,03     -             3 528,70                         -       

 36.   Pięciolinii 7       3 162,03           375 482,60           392 720,17     -            17 237,57                   972,00     

 37.   Pięciolinii 8       4 518,60           521 725,91           521 811,17     -                  85,26                         -       

 38.   Pięciolinii 10       4 060,96           443 104,75           464 635,66     -            21 530,91                         -       

 39.   Puszczyka 1       3 487,93           410 476,62           417 737,41     -             7 260,79                         -       

 40.   Puszczyka 2       1 850,00           248 110,65           248 288,87     -                178,22                         -       

 41.   Puszczyka 3       6 684,86           836 715,02           803 630,62                  33 084,40                         -       

 42.   Puszczyka 4       2 758,31           338 230,18           346 074,03     -             7 843,85                         -       

 43.   Puszczyka 5       1 919,31           243 355,38           254 054,74     -            10 699,36                         -       

 44.   Puszczyka 8       5 067,37           581 707,79           589 379,12     -             7 671,33              12 299,91     

 45.   Puszczyka 10       4 467,10           470 415,79           496 574,22     -            26 158,43                         -       

 46.   Puszczyka 11       3 928,66           450 500,10           462 500,28     -            12 000,18                         -       

 47.   Puszczyka 12       2 768,60           305 928,79           326 287,94     -            20 359,15                8 027,61     

 48.   Puszczyka 13       2 945,29           377 594,53           386 612,27     -             9 017,74                         -       

 49.   Puszczyka 14       2 772,60           313 089,28           326 079,00     -            12 989,72                         -       

 50.   Puszczyka 15       3 876,55           458 232,39           469 627,95     -            11 395,56                         -       

 51.   Puszczyka 17/19       5 799,44           785 631,00           700 039,99                  85 591,01                9 285,81     

 52.   Puszczyka 18       4 151,19           530 024,46           493 782,83                  36 241,63              12 217,23     

 53.   Puszczyka 18a       4 265,22           529 390,80           504 188,16                  25 202,64                         -       

 54.   Puszczyka 20       1 911,30           185 180,58           224 964,03     -            39 783,45                   962,28     

 55.   Służby Polsce 1       5 371,80           676 341,92           747 001,25     -            70 659,33              11 281,78     

 56.   Służby Polsce 2       2 369,84           306 453,40           308 817,78     -             2 364,38                1 627,13     

 57.   Służby Polsce 3       3 830,21           467 659,98           495 695,35     -            28 035,37                         -       

 58.   Służby Polsce 4       3 528,20           461 901,81           461 334,67                      567,14                2 916,00     

 59.   Służby Polsce 7       5 575,50           724 934,41           705 255,06                  19 679,35                2 730,35     

 60.   Wiolinowa 1       4 691,12           546 470,26           591 178,40     -            44 708,14                         -       

 61.   Wiolinowa 2       3 809,95           457 581,36           485 570,89     -            27 989,53              27 065,83     

 62.   Wiolinowa 3       5 106,86           591 964,88           635 964,47     -            43 999,59                         -       

 63.   Wiolinowa 4       2 705,03           339 393,01           358 267,11     -            18 874,10                         -       

 64.   Wiolinowa 5       3 750,90           463 879,48           471 445,15     -             7 565,67                         -       

 65.   Wiolinowa 7       5 277,60           597 700,35           619 814,86     -            22 114,51                1 924,56     

 66.   Wiolinowa 8       6 888,87           856 291,72           828 962,53                  27 329,19                5 783,40     

 67.   Wiolinowa 10       3 149,19           442 315,04           407 880,55                  34 434,49                         -       

 68.   Wiolinowa 11       2 264,10           291 927,55           295 345,43     -             3 417,88                         -       

 69.   Wiolinowa 12       2 438,00           304 733,52           297 366,37                   7 367,15              67 075,22     

 70.   Wiolinowa 13       1 827,60           232 458,88           241 115,08     -             8 656,20                         -       

 Razem budynki mieszkalne    328 068,34       41 179 052,31       42 444 974,51     -       1 265 922,20             417 019,31     

   Garaże            

 1.   Surowieckiego płn.   167 miejsc        122 703,19           151 225,10     -            28 521,91              11 020,75     

 2.   Surowieckiego płd.   250 miejsc        306 212,12           327 579,30     -            21 367,18              16 327,92     

 3.   Pięciolinii Romera   156 miejsc        112 605,70           145 992,16     -            33 386,46              10 462,45     

 4.   Herbsta-zachód   125 miejsc        153 029,98           178 991,09     -            25 961,11                   858,60     

 5.   Herbsta-wschód   161 miejsc        192 798,10           237 115,52     -            44 317,42                5 663,82     
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   Razem garaże  
 1 057 
miejsc        887 349,09         1 040 903,17     

-          153 554,08     
         44 333,54     

   WYNIK      42 066 401,40       43 485 877,68     -       1 419 476,28             461 352,85     

     nadwyżka                 299 274,02       

     niedobór      -       1 718 750,30       

 

Fundusz remontowy w 2018 roku (zł)   

 
Lp.  

 Adres   Bilans otwarcia   Wydatki   Wpływy   Stan na 
31.12.2018 r.  

      

  Na cele ogólne  229 579,71  2 770 575,01  2 810 937,41  269 942,11  

 1.   Cybisa 2  339 594,61  207 831,98  128 994,06  260 756,69  

 2.   Cybisa 3  123 284,56  85 144,06  56 109,90  94 250,40  

 3.   Cybisa 4  361 424,77  346 618,68  118 298,49  133 104,58  

 4.   Cybisa 5  -111 414,36  4 738,58  52 532,61  -63 620,33  

 5.   Cybisa 6  410 484,93  152 042,59  108 379,32  366 821,66  

 6.   Cybisa 8  -4 103,38  166 505,58  122 467,01  -48 141,95  

 7.   Cybisa 9  -125 606,93  16 546,97  75 039,96  -67 113,94  

 8.   Dembowskiego 2  279 810,28  155 027,83  126 989,97  251 772,42  

 9.   Dembowskiego 3  -148 061,45  1 512,00  62 651,22  -86 922,23  

10.   Dembowskiego 4  541 533,49  345 484,85  123 476,17  319 524,81  

11.   Dembowskiego 5  106 258,60  68 517,80  72 637,98  110 378,78  

12.  Dembowskiego 6  -103 118,45  8 843,04  36 865,24  -75 096,25  

13.   Dembowskiego 7  -102 605,23  17 558,04  84 625,38  -35 537,89  

14.   Dembowskiego 11  111 739,39  27 069,12  90 129,99  174 800,26  

15.   Dembowskiego 12  -145 158,10  8 268,66  103 729,17  -49 697,59  

16.   Dembowskiego 13  116 847,19  65 078,43  85 932,96  137 701,72  

17.   Dembowskiego 14  -206 233,14  17 702,92  93 448,52  -130 487,54  

18.   Dembowskiego 15  204 929,08  322 250,38  73 820,89  -43 500,41  

19.   Dembowskiego 16  59 166,38  161 430,78  95 253,90  -7 010,50  

20.   Dembowskiego 17  94 058,28  45 838,10  48 570,42  96 790,60  

21.   Dembowskiego 19  -253 776,10  2 287,80  47 872,29  -208 191,61  

22.   Dembowskiego 21  -189 972,20  507,60  35 187,84  -155 291,96  

23.   Dembowskiego 23  56 108,39  0,00  42 063,00  98 171,39  

24.   Dunikowskiego 1  -177 656,95  30 178,52  100 713,29  -107 122,18  

25.   Dunikowskiego 2  169 026,08  57 628,65  79 422,17  190 819,60  

26.   Dunikowskiego 3  -63 918,89  7 851,90  73 422,22  1 651,43  

27.   Dunikowskiego 4  340 035,78  288 447,63  82 976,13  134 564,28  

28.   Dunikowskiego 5  365 087,72  34 435,35  93 158,10  423 810,47  

29.   Dunikowskiego 6  -50 599,54  24 824,29  89 046,45  13 622,62  

30.   Dunikowskiego 7  -4 749,16  123 925,33  146 299,86  17 625,37  

31.   Dunikowskiego 8  -429 522,50  34 962,75  104 187,60  -360 297,65  

32.   Dunikowskiego 10  -6 879,02  65 257,59  88 084,52  15 947,91  

33.   Dunikowskiego 12  81 504,18  33 080,75  67 367,17  115 790,60  

34.   Herbsta 1  -63 829,88  18 191,18  205 211,31  123 190,25  

35.   Herbsta 4  41 588,97  383 915,53  302 878,80  -39 447,76  

36.   Janowskiego 52  207 885,78  19 374,80  82 500,28  271 011,26  

37.   Janowskiego 54  40 581,94  986,04  50 094,54  89 690,44  

38.   KEN 103  661 138,94  66 598,96  160 431,57  754 971,55  

39.   KEN 105  400 065,58  212 401,57  124 847,65  312 511,66  

40.   Pięciolinii 1  94 233,19  58 215,33  122 181,21  158 199,07  

41.   Pięciolinii 2  -72 707,66  186 624,00  94 502,04  -164 829,62  

42.   Pięciolinii 3  270 362,66  90 907,29  72 997,29  252 452,66  

43.   Pięciolinii 4  -554 962,18  5 938,46  101 213,40  -459 687,24  

44.   Pięciolinii 5  199 693,65  193 071,76  61 567,23  68 189,12  

45.   Pięciolinii 6  -12 595,15  78 298,14  96 599,28  5 705,99  

46.   Pięciolinii 7  -32 177,31  68 578,72  73 513,39  -27 242,64  

47.   Pięciolinii 8  -105 747,53  1 150,00  107 522,88  625,35  
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48.   Pięciolinii 10  148 472,52  180 519,63  96 622,52  64 575,41  

49.   Puszczyka 1  233 979,55  327 337,85  83 450,31  -9 907,99  

50.   Puszczyka 2  -49 174,57  4 867,98  42 180,00  -11 862,55  

51.   Puszczyka 3  166 986,23  152 153,69  177 476,43  192 308,97  

52.   Puszczyka 4  31 627,48  29 655,96  63 667,41  65 638,93  

53.   Puszczyka 5  -9 603,08  7 870,70  47 215,11  29 741,33  

54.   Puszczyka 8  -17 067,68  201 413,51  124 775,96  -93 705,23  

55.   Puszczyka 10  181 324,06  21 776,03  105 870,27  265 418,30  

56.   Puszczyka 11  -230 276,26  16 040,25  104 431,72  -141 884,79  

57.   Puszczyka 12  -19 392,39  54 969,21  62 669,94  -11 691,66  

58.   Puszczyka 13  -49 504,36  21 974,82  78 560,61  7 081,43  

59.   Puszczyka 14  -32 389,81  9 740,50  75 961,23  33 830,92  

60.   Puszczyka 15  259 943,69  41 340,35  82 002,54  300 605,88  

61.   Puszczyka 17/19  216 101,90  237 261,07  153 577,56  132 418,39  

62.   Puszczyka 18  368 585,81  67 761,84  102 119,19  402 943,16  

63.   Puszczyka 18a  -281 642,88  13 247,00  99 088,99  -195 800,89  

64.   Puszczyka 20  81 025,62  20 873,52  60 062,35  120 214,45  

65.   Sosnowskiego 1  197 187,09  8 953,28  93 409,63  281 643,44  

66.   Sosnowskiego 2  142 004,12  3 477,60  46 540,80  185 067,32  

67.   Sosnowskiego 3  244 021,43  28 485,53  81 161,65  296 697,55  

68.   Sosnowskiego 4  -236 205,27  20 157,12  59 482,35  -196 880,04  

69.   Sosnowskiego 6  163 314,17  161 762,08  172 247,16  173 799,25  

70.   Służby Polsce 1  -49 124,87  2 881,01  132 187,04  80 181,16  

71.   Służby Polsce 2  -360 767,83  2 364,00  63 871,95  -299 259,88  

72.   Służby Polsce 3  -201 934,26  3 268,08  94 238,55  -110 963,79  

73.   Służby Polsce 4  21 507,73  54 407,58  90 710,66  57 810,81  

74.   Służby Polsce 7  -469 055,35  18 333,38  147 193,20  -340 195,53  

75.   Wiolinowa 1  165 212,04  76 164,04  124 606,97  213 654,97  

76.   Wiolinowa 2  -51 536,94  72 983,65  101 265,12  -23 255,47  

77.   Wiolinowa 3  15 061,26  20 467,30  125 628,81  120 222,77  

78.   Wiolinowa 4  255 668,45  388 922,91  66 543,78  -66 710,68  

79.   Wiolinowa 5  208 952,91  252 880,62  99 180,96  55 253,25  

80.   Wiolinowa 7  113 271,77  22 114,99  130 229,31  221 386,09  

81.   Wiolinowa 8  -424 882,56  56 694,76  171 186,40  -310 390,92  

82.   Wiolinowa 10  97 369,74  57 725,41  83 138,64  122 782,97  

83.   Wiolinowa 11  -74 560,92  22 755,61  57 029,79  -40 286,74  

84.   Wiolinowa 12  -59 121,92  16 594,37  103 846,13  28 129,84  

85.   Wiolinowa 13  -313 072,65  6 166,80  44 958,96  -274 280,49  

  Razem budynki 
mieszkalne + ogólny  

3 322 932,99  9 788 589,37  10 925 142,08  4 459 485,70  

  Garaże      

 1.   Surowieckiego Płn.  -37 803,42  7 243,19  36 101,40  -8 945,21  

 2.   Surowieckiego Płd.  95 898,66  51 000,00  54 013,60  98 912,26  

 3.   Pięciolinii-Romera  -212 626,28  22 500,00  33 556,50  -201 569,78  

 4.   Herbsta Zachód  -113 709,18  5 500,00  27 037,50  -92 171,68  

 5.   Herbsta-Wschód  -68 695,90  2 500,00  34 886,40  -36 309,50  

  Razem Garaże  -336 936,12  88 743,19  185 595,40  -240 083,91  

  Razem  2 985 996,87  9 877 332,56  11 110 737,48  4 219 401,79  

 
I. ORGANIZACJA  SPÓŁDZIELNI 

1. Statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny 
Obowiązujący Statut Spółdzielni został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 05.11.2018 r., po zmianach wynikających z uchwał 
Walnego  Zgromadzenia SMB „Jary” z dnia 09.06.2018 r.  Jest dostosowany do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze 
(Dz.U z 2017 r. poz.1596).    
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Wewnętrzny system normatywny Spółdzielni stanowią regulaminy szczegółowo normujące sposób jej działania w 
czterech obszarach jej działalności, tj. określających: tryb postępowania organów samorządowych, stosunki między 
Spółdzielnią a jej członkami, a także zasady organizacji i postępowania służb etatowych Spółdzielni oraz zasady 
gospodarki Spółdzielni. Zarówno Statut jak i obowiązujące regulaminy wraz ze strukturą organizacyjną zamieszczone 
są na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem www.smbjary.waw.pl. ( zakładka „Prawo” ) 
 
2. Działalność organów Spółdzielni 
Walne Zgromadzenie  
W roku 2018  Walne Zgromadzenie SMB „Jary” zwołane zostało przez Zarząd w trybie § 24 ust. 1 Statutu Spółdzielni i 
odbyło się w dolnym kościele Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie przy alei KEN 101 w dniu 09.06 
2018 r. Porządek obrad został zrealizowany. 
W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 249 członków (w tym 52 reprezentowanych przez pełnomocników). 
Obsługa poszczególnych głosowań zgodnie ze Statutem Spółdzielni odbywała się w sposób elektroniczny. 
Rada Nadzorcza 
W 2018 r. Rada Nadzorcza (wybrana w czerwcu 2016 r. na 3-letnią kadencję) pracowała w 9 osobowym składzie. W 
związku ze śmiercią członka Rady Nadzorczej od dnia 4 czerwca Rada Nadzorcza pracowała w 8 osobowy składzie. 
Zarząd 
W roku 2018 członkami Zarządu byli :  
Piotr Janowski - Prezes Zarządu  od  03.10.2016 r. do 24.01.2019 r.; 
Bogumiła Sikorska - Z-ca Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno - finansowych od 7.11.2016 r. - nadal; 
Marek Mieszanowski - Z-ca Prezesa Zarządu ds. eksploatacyjno-technicznych od 19.12.2016 r. - nadal. 
 
Swoje funkcje zarządcze i organizacyjne Zarząd wykonywał na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą planu 
gospodarczo-finansowego na rok 2018. W roku 2018 odbyły się 62 posiedzenia Zarządu, na których – niezależnie 
od szeregu różnych decyzji szczegółowo wyspecyfikowanych w protokołach posiedzeń – podjęto formalnie 65 
odrębnie zarejestrowanych uchwał.  
Komitety Domowe 
Na koniec roku 2018 w Spółdzielni oficjalnie zarejestrowane były 22 Komitety Domowe. Zarząd organizuje cykliczne 
spotkania z Komitetami Domowymi. W 2018 roku Zarząd przeprowadził indywidualne konsultacje z Komitetami 
Domowymi w celu opracowania projektu planu remontów nieruchomości. Zaproszenia na konsultacje wraz z 
materiałami skierowano do 28 komitetów, jedynie 13 komitetów skorzystało z zaproszenia i wyraziło swoje stanowisko 
w sprawie planu remontów ich nieruchomości.         
                                                                                                                
II.  STAN PRAWNY GRUNTÓW                                                                                                
Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Spółdzielnia zarządza obszarem o powierzchni   52 ha 2525 m2  na warunkach :  

 wieczystego użytkowania    - 49 ha 1289 m2  94,0 %,   

 ustalenia przedumowne  (Surowieckiego 10 i 12) - 1 ha 5556 m2        3,0 %, 

 dzierżawy 
      - 1 ha 5680 m2       3,0 %. 

III. SPRAWY  CZŁONKOWSKIE,  ZASOBY,  LOKALE 
Baza członkowska 
Według stanu na 31 grudnia 2018 r. liczba członków Spółdzielni wynosiła ogółem 6503. 
 
Zasoby Spółdzielni 
Na zasoby Spółdzielni, wg stanu na koniec 2018 r., składa się:  

 85 budynków mieszkalnych (bloków), w których znajduje się 5995 lokali mieszkalnych o powierzchni 
327645,68 m2, 8 pracowni plastycznych o powierzchni 422,66 m². Łączna powierzchnia tych lokali wynosi 
328068,34 m2. 

 13 pawilonów z lokalami użytkowymi.  
Ogółem (biorąc pod uwagę lokale użytkowe znajdujące się zarówno w budynkach mieszkalnych jak i pawilonach) 
Spółdzielnia zarządza 263 lokalami użytkowymi, których powierzchnia wynosi 27036,21 m². Struktura tych lokali pod 
względem tytułów prawnych przedstawia się następująco: 

- wyodrębniona własność                14 
- spółdzielcze własnościowe prawo 16 

        - najem (mienie Spółdzielni)             233   

http://www.smbjary.waw.pl/
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 5 garaży dwupoziomowych, w których znajduje się 11 lokali garażowych o łącznej liczbie 859 miejsc 
postojowych, 

 6 lokali garażowych w budynku KEN 103, w którym znajduje się 169 miejsc postojowych,  

 1 lokal garażowy w budynku KEN 105, w którym znajduje się 29 miejsc postojowych 
Ogółem w garażach wielostanowiskowych znajduje się 1057 miejsc postojowych. 
Eksploatacja zasobów Spółdzielni 

W roku 2018 zasoby Spółdzielni pod względem administracyjnym były obsługiwane przez 8 pracowników 
Działu Eksploatacji. W efekcie umownie przyjętego podziału terenu Spółdzielni na 5 rejonów, na jednego 
administratora przypadało 17 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz inne obiekty (pawilony usługowe, garaże 
wielostanowiskowe, parkingi). Do obsługi stanu sanitarno-porządkowego zatrudnionych było 16 etatowych 
gospodarzy i dwie firmy sprzątające wyłonione w drodze przetargu. 

W roku 2018 kontynuowane były działania zmierzające do utrzymania niskiego wskaźnika rozbieżności w 
zużyciu wody, wynikającego z różnicy pomiędzy wodą zmierzoną przez wodomierze główne i sumą wskazań 
wodomierzy lokalowych w poszczególnych budynkach Spółdzielni. Systematycznie prowadzono analizę zużyć wody 
mierzonej przez wodomierze główne. Przeprowadzone analizy wskazują, że jedną z przyczyn niebilansowania się zużyć 
wody pomiędzy odczytami z wodomierzy głównych a sumą odczytów wodomierzy w lokalach jest próg rozruchu 
wodomierzy lokalowych. 
 W 2018 roku w 10 budynkach mieszkalnych zostały przeprowadzone wewnętrzne kontrole w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. Realizując zalecenia pokontrolne wysłano pisma wzywające mieszkańców do usunięcia w 
wyznaczonym terminie przetrzymywanych na korytarzach i klatkach schodowych materiałów palnych oraz pisma 
wzywające do zmiany sposobu zamykania drzwi w zamontowanych przed lokalami kratach (na umożliwiający 
otwieranie ich od wewnątrz bez użycia klucza). 
 W biurze Spółdzielni funkcjonował nadal całodobowy punkt zgłoszeń awarii obsługiwany przez zewnętrzną 
firmę AJG Systemy Bezpieczeństwa Sp. z.o.o, która równocześnie sprawuje ochronę i monitorowanie budynku 
Spółdzielni oraz jego zaplecza.  
 W 2018 roku kontynuowano wynikające z regulaminu refundacji częściowe partycypowanie Spółdzielni w 
kosztach dokonywanej przez mieszkańców wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych. Na rok 2018 
przeznaczono na ten cel (w ramach środków funduszu remontowego) kwotę 30 000,00 zł. 
Realizując obowiązek gospodarowania drzewostanem znajdującym się w zasobach SMB „Jary” dokonano wycinek 
drzew stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób oraz bezpieczeństwa mienia (na 
podstawie decyzji Zarządu Dzielnicy Ursynów). Łącznie w 2018 r. usunięto 49 drzew (na podstawie pozwoleń i 
zaprotokołowanych usunięć złomów/ wywrotów). 
Zlecono ekspertyzę dendrologiczną przy użyciu tomografu akustycznego dla 5 drzew. Dotyczyły one wierzby przy Domu 
Sztuki, dwóch wierzb przy Dembowskiego 7, robinii przy Puszczyka 18a, topoli i klonu przy Wiolinowej 3. Warto 
zaznaczyć, że koszty związane z ekspertyzą są znacznie mniejsze niż koszty wycinki i nasadzeń zastępczych w 
przypadku, gdy drzewo rokuje pozytywnie. 
 W związku z bardzo licznymi skargami mieszkańców i niegdysiejszą interwencją SANEPIDu Zarząd SMB 
zdecydował o zleceniu odstraszania ptaków metodą sokolniczą w rejonie alei przy Pięciolinii. Metoda ta, w 
przeciwieństwie do dotychczas stosowanej metody biosonicznej, przyniosła oczekiwane rezultaty.  
 
IV. INWESTYCJE 

 Inwestycja mieszkaniowo – usługowa „Wiolinowy Pasaż” 
Wydatki związane z inwestycją „Wiolinowy Pasaż” wyniosły  w 2018r. 20.994,75 zł i  objęły : czynsz dzierżawny, podatek 
od nieruchomości i inne. 
Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia z 3.06.2017r. w sprawie odstąpienia przez SMB „Jary” od realizacji inwestycji w 
dotychczasowym zakresie została zaskarżona przez dwóch członków Spółdzielni i w grudniu 2018 roku Sąd Okręgowy 
w Warszawie  uchylił uchwałę. W lutym 2019r. Spółdzielnia złożyła apelację od wyroku. 
Obecnie toczy się też postępowanie sądowe z pozwu S.A.M.I. Architekci przeciwko SMB „Jary” o zapłatę.  W 2017 roku 
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nakaz zapłaty przez Spółdzielnię na rzecz S.A.M.I. Architekci kwoty 158.548,84 wraz 
z odsetkami ustawowymi i kosztami sądowymi . Sporna kwota dotyczy naliczonych i potrąconych przez Spółdzielnię w 
2016 r. kar za nieterminowe opracowanie Projektu Wykonawczego „Wiolinowy Pasaż” zgodnie z umową 12/2011 i 
aneksami. W terminie Spółdzielnia wniosła do sądu sprzeciw od nakazu. 
W 2018 r. wobec trwających postępowań sądowych, nie podejmowano innych działań w zakresie inwestycji. 

 Sąsiadująca z terenami SMB „Jary” Inwestycja upadłego dewelopera pod nazwą „Zakątek Cybisa” nadal 
pozostaje bez perspektywy zakończenia. Prowadzono rozmowy ze Stowarzyszeniem Zakątek Cybisa, 
zrzeszającym nabywców lokali w realizowanym budynku aby zabezpieczyć interesy mieszkańców SMB „Jary” 
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w zakresie remontu drogi wewnątrzosiedlowej, odtworzenia utraconych miejsc postojowych i użytkowania 
altany śmietnikowej.  
 

V. GOSPODARKA REMONTOWA I KONSERWACYJNA. 
1. Remonty 

W 2018 roku Spółdzielnia dysponowała środkami na funduszu remontowym w wysokości 14 096 734,35 zł, na które 
składał się:  

1. Wpływy funduszu remontowego nieruchomości podstawowych w 2018 r.: 
- odpis roczny z naliczeń od lokali mieszkalnych i użytkowych w bud. mieszkalnych  w kwocie 8 042 875,95 zł. 
- odpis do wysokości pożytków za 2017 rok (Wiolinowa 12) w kwocie 39 482,93 zł. 
- odszkodowania na kwotę 20 094,49 zł. 
- inne wpływy na kwotę 11 751,30 zł. 
- odpis  roczny z naliczeń od garaży w kwocie 185 595,40 zł.  
2. Wpływy funduszu remontowego w części na cele ogólne w 2018r.: 
- Wg Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 09.06.2018 r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2017 
r. w kwocie 2 810 015,41 zł.  
- odszkodowania na kwotę 922,00 zł. 
3. Bilans otwarcia funduszu remontowego na 01.01.2018 r. w kwocie 2 985 996,87 z 

 
Wykonanie planu remontów w 2018 r. przedstawia poniższa tabela: 

Zakres rzeczowo-finansowy remontów 
Wykonano i 
rozliczono w 
2018 r. 

Roboty w toku 
(zawarte 
umowy – nie 
rozliczone w 
2018 r.) 

RAZEM 
2018 r. 

Dział I – remonty części wspólnych budynków 
mieszkalnych 

7 018 014,36 2 898 673,39 9 916 687,75 

Dział II – fundusz ogólny (głównie ciągi pieszo-
jezdne, place zabaw, itp.) 

2 770 575,01  178 118,59 2 948 693,60 

Dział III – remonty części wspólnych garaży 88 743,19  1 123,19 89 866,38 

OGÓŁEM WYKONANIE  9 877 332,56 3 077 915,17 12 955 247,73 

 
Podstawą wykonywania prac remontowych były uchwały Rady Nadzorczej zatwierdzające plan zadań remontowych 
SMB „Jary”: 
- uchwała nr 08/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. (na I półrocze roku 2018), 
- uchwała nr 14/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie korekty planu gosp. -finansowego SMB „Jary” na rok 2018, 
- uchwała nr 20/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie korekty planu gosp. -finansowego SMB „Jary” na rok 2018. 
      Zlecanie prac wynikających z planu zadań remontowych odbywało się w oparciu o Regulamin udzielania zamówień 
na wykonywanie robót, świadczenie usług i zakup towarów przez Spółdzielnię Mieszkaniowo-Budowlaną „Jary” 
(uchwała nr 10/2017 Rady Nadzorczej SMB „Jary” z dnia 9 marca 2017 r. uwzględniający zmiany wprowadzone 
Uchwała nr 1/2018 Rady Nadzorczej SMB „JARY” z dnia 25.01.2018 r.). 
       W roku 2018, w IV etapach, przygotowano i przeprowadzono 26 postepowań przetargowych dla 52 zadań 
remontowych, zawarto ponad 470 umów i umów-zleceń oraz przygotowano ponad 200 protokołów konieczności 
robót. 
2. Konserwacja  
Koszt całkowity konserwacji zasobów mieszkaniowych w roku 2018 zamknął się kwotą 1 644 448,61 zł.  
Konserwacja budynków mieszkalnych i terenów Spółdzielni obejmowała branżę ogólnobudowlaną, sanitarną, 
elektryczną, ochronę elektrochemiczną instalacji c.o., przeglądy kominiarskie, przeglądy sprzętu p.poż, przeglądy 
instalacji gazowych, pogotowie gazowe i ciepłownicze. 
VI. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-OŚWIATOWO-KULTURALNA 
W roku 2018 SMB „Jary”, wzorem lat ubiegłych, realizowała działalność społeczno-oświatowo-kulturalną (SOK) w 
Domu Sztuki oraz w jego filiach – Klubie Seniora i Modelarni Lotniczej.  
Program Domu Sztuki obfitował w wydarzenia artystyczne: spektakle, koncerty, seanse filmowe, wystawy itp., w 
większości wysoko ocenione przez odbiorców i cieszące się dużym powodzeniem (frekwencja w granicach 70-100%). 
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W Domu Sztuki prowadzone były także odpłatne zajęcia edukacyjno-artystyczne i rekreacyjne. Przyniosły wymierne 
wpływy z wynajmu pomieszczeń.   
Łącznie  działania  Domu  Sztuki  (bezpłatne, cykliczne  i specjalne  wydarzenia  artystyczne, bezpłatne i odpłatne 
warsztaty artystyczne, wystawy, filmowe cykle edukacyjne itp.) zgromadziły około 8,5-9 tys. osób. 
Liczbę wszystkich osób, które przewijają się rocznie przez Dom Sztuki i korzystają z różnych prowadzonych w nim form 
edukacji, czyli też z wypożyczalni filmów, szacuje się na ok. 20-25 tys. osób.  
W kosztach działalności gospodarczej Spółdzielni 16,5% stanowią koszty prowadzenia działalności społeczno – 
oświatowo – kulturalnej. Działalność merytoryczna Domu Sztuki została w znacznej mierze sfinansowana ze środków 
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (36,7% wpływów), dzięki czemu była bezpłatna dla korzystających z niej osób. Za 
pośrednictwem Wydziału Kultury zawarto ponad 30 umów na organizację wydarzeń. Zakupiono na rzecz SOK usługi 
na kwotę 255 377 zł, natomiast przychody wyniosły 298 538 zł (na działalności merytorycznej zysk 43 160 zł. Ogółem 
działalność SOK obciążyła koszty działalności gospodarczej SMB „Jary” kwotą 683 465 zł. 
 
VII . ZADŁUŻENIA,  DZIAŁANIA  WINDYKACYJNE  

W ramach obowiązujących w Spółdzielni procedur windykacyjnych w stosunku do osób zadłużonych 
podejmowano wszechstronne działania. Do każdego dłużnika zalegającego z czynszem powyżej 1 miesiąca wysyłane 
były wezwania do zapłaty z wyznaczonym terminem uregulowania długu, informacją o naliczonych  odsetkach oraz 
informacją o ewentualnym podjęciu dalszych kroków prawnych w przypadku nieuregulowania kwoty zadłużenia. 
Z dłużnikami prowadzone były także rozmowy osobiste i telefoniczne (na różnym szczeblu) w celu polubownego 
rozwiązania problemu. Każdy dłużnik informowany był o możliwości skorzystania z dofinansowania do opłat z tytułu 
użytkowania lokalu z Urzędu Dzielnicy lub Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 W przypadku deklaracji spłaty długu i wniesienia stosownego pisemnego wniosku, Zarząd Spółdzielni po 
rozpoznaniu sprawy, zgodnie ze swoimi uprawnieniami i w uzasadnionych przypadkach, rozkładał dług na raty i 
odstępował od skierowania sprawy do sądu lub do komornika. Na dzień 31.12.2018 r. zadłużenia spłacane w tym trybie  
dotyczyły 35  lokali. 

 Wobec niesolidnych i niewiarygodnych dłużników kierowane były sprawy do sądu w trybie nakazowym. 

 Oprócz powyższych procedur, Zarząd Spółdzielni kontynuował współpracę z Krajowym Rejestrem Długów. W 
2018 roku wezwania do zapłaty opatrywane były klauzulą o możliwości umieszczenia dłużnika na krajowej liście 
dłużników. W 2018 r. na listę Krajowego Rejestru Długów zostało wpisanych 21 dłużników.  

Informację o skali problemu zadłużeń lokali mieszkalnych i użytkowych przedstawiają poniższe zestawienia:  
 

Zestawienie zadłużeń lokali mieszkalnych i miejsc postojowych (zł) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Stan na dzień 

31.12.2016r. 31.12.2017r. 31.12.2018r. 

1. 

Zadłużenie bieżące, z tego: 

- do 3 miesięcy 

- powyżej 3 miesięcy 

1 053 280 

634 988 

418 292 

1 066 691 

617 004 

449 687 

1 019 974 

576 706 

443 268 

2. 
Zadłużenie zasądzone, 

w postępowaniu sądowym 

831 692 

60 042 

958 579 

0 

816 604 

100 337 

3. Ogółem zadłużenia 1 945 014 2 025 270 1 936 915 

4. Naliczenia roczne 39 242 311 39 774 652 43 560 331 

5. 

Wskaźnik zadłużeń w stosunku do 

należnych przychodów rocznych w %: 

-    wskaźnik zadłużeń bieżących 

-    wskaźnik zadłużeń w 

postępowaniu sądowym 

-    wskaźnik zadłużeń zasądzonych 

4,96 

 

2,69 

             0,15 

 

2,12 

5,09 

 

2,68 

0 

 

2,41 

 

4,45 

 

2,34 

0,23 

 

1,87 

 

6. Wysłane wezwania w szt. 2542 3050 2766 
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VIII. GŁÓWNE ZADANIA NA 2019 r. 

 Zakończyć proces porządkowania gruntów w enklawie Cybisa Dunikowskiego Janowskiego Sosnowskiego aby 
uzyskać nieruchomości jednobudynkowe 

 Zaktualizować projekty stałej organizacji ruchu w enklawach Cybisa Dunikowskiego Janowskiego 
Sosnowskiego oraz Dembowskiego Służby Polsce  

 Zrealizować projekty stałej organizacji ruchu w enklawach Cybisa Dunikowskiego Janowskiego Sosnowskiego 
oraz Dembowskiego Służby Polsce  

 Kontynuować działania w zakresie uzyskania prawa dzierżawy do gruntów przy ul. Surowieckiego 10 i 12,   
 

PONIŻEJ WYCIĄG ZE SPRAWOZDANIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA DLA WALNEGO ZGROMADZENIA I 
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ „JARY”.SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
Opinia  
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „JARY” z 
siedzibą w Warszawie (02-785), ul. Surowieckiego 12, („Spółdzielnia ”), które składa się z:  
• wprowadzenia do sprawozdania finansowego,  
• bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 409 065 546,12 
zł,  
• rachunku zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 3 083 712,98 zł,  
• zestawienia zmian w kapitale własnym, za okres sprawozdawczy kończący się  
    31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 976 986,04 zł,  
• rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujący zwiększenie stanu 
środków pieniężnych netto o kwotę 103 074,15 zł,  
• dodatkowych informacji i objaśnień  
(„sprawozdanie finansowe").  
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: 
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2018 r. oraz jej wyniku 
finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości" - Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z 
późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;  
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni;  
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 
Ustawy o rachunkowości.  
Opinia o Sprawozdaniu z działalności  
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółdzielni 
Budowlano-Mieszkaniowej „JARY” :  
- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;  
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.  
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „JARY” i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego 
badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.  
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie 
niezależnego biegłego rewidenta, jest Alicja Małek.  
Działająca w imieniu Biura Audytorsko-Księgowego Alicja Małek  
z siedzibą w Warszawie 03-822 , ul. Grochowska 357/435  
wpisanego na listę firm audytorskich pod numerem 2988  
w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe:  Alicja Małek    nr w rejestrze 10422                                          
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE  
 

Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej 
„Jary” za rok 2018. 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1285) oraz 
na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”, Walne Zgromadzenie Spółdzielni 
Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” uchwala co następuje: 
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§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowo-
Budowlanej „Jary” za rok 2018. 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1285) oraz 
na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”, Walne Zgromadzenie Spółdzielni 
Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” uchwala co następuje: 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” zatwierdza roczne sprawozdanie Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” z działalności za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej 
„Jary” za rok 2018 i podziału nadwyżki bilansowej. 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 i pkt 4 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1285) oraz na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 2 i pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”, Walne 
Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” uchwala co następuje: 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni 
Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” za rok 2018, na które składają się: 
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., zamykający się tak po stronie aktywów jak  

i pasywów sumą 409 065 546,12 zł,  

2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018, wykazujący: 

a) nadwyżkę bilansową (zysk netto) w wysokości 3 083 712,98 zł, 

b) nadwyżkę kosztów nad przychodami w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi wynikającą z 

różnicy pomiędzy kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości a przychodami z opłat, o których 

mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 

r. poz.845 ze zm.) – w kwocie (minus) 1 419 476,28 , na którą składa się: 

 nadwyżka kosztów nad przychodami  57  nieruchomości mieszkalnych  

i 5 garażowych w kwocie (minus) 1 718 750,30 zł, przechodzącą do rozliczenia w roku 2019 r., 

 nadwyżka przychodów nad kosztami 13 nieruchomości mieszkalnych  

i 0 garażowych w kwocie (plus) 299 274,02 zł przechodzącą do rozliczenia w roku 2019 r., 

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, wskazujący zmniejszenie stanu kapitału  własnego 

o kwotę  7 976 986,04 zł  

4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o 

kwotę 103 074,15 zł  

5. 5.   Informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje 

i objaśnienia. 

§ 2 

Nadwyżkę bilansową za rok 2018 (zysk netto), w wysokości 3 083 712,98 zł (słownie złotych: trzy miliony osiemdziesiąt 
trzy tysiące siedemset dwanaście 98/100 ) postanawia podzielić w ten sposób, że:  

a) Kwotę 461 352,85 zł, która jest zyskiem z reklam, dzierżaw, i najmu części powierzchni wspólnych 

nieruchomości – na zwiększenie przychodów tych nieruchomości w roku 2019 (zgodnie z postanowieniami art. 

5 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). 

b) Kwotę 1 658 241,74 zł, która jest zyskiem z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni – na pokrycie 

wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym Członków 

Spółdzielni posiadających lokale mieszkalne i użytkowe wg stanu na dzień 31.12.2018r. (zgodnie z 

postanowieniami art. 5 ust 2. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). 

c) Kwotę 964 118,39 zł, która jest zyskiem z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni – na zwiększenie 

funduszu remontowego Spółdzielni (zgodnie z postanowieniami art. 5 ust 2. Ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych). 
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Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Mieszanowskiemu. 
Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1285) oraz 
na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”, Walne Zgromadzenie Spółdzielni 
Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” uchwala, co następuje: 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” udziela Panu Markowi Mieszanowskiemu – 
Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” ds. eksploatacyjno-technicznych, 
absolutorium za czas sprawowania tej funkcji w Zarządzie w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Bogumile Sikorskiej. 
Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1285)  
oraz na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”, Walne Zgromadzenie 
Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” uchwala co następuje: 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” udziela Pani Bogumile Sikorskiej – Zastępcy 
Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” ds. ekonomiczno-finansowych, absolutorium za czas 
sprawowania tej funkcji w Zarządzie w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Janowskiemu. 
Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1285) oraz 
na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”, Walne Zgromadzenie Spółdzielni 
Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” uchwala, co następuje: 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” udziela Panu Piotrowi Janowskiemu absolutorium 
za czas sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”, w okresie od 01 stycznia 
2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”. 
Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. poz. 1285) 
w związku z § 23 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowo-
Budowlanej „Jary” uchwala co następuje: 

§ 1 
W Statucie Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” dokonuje się następujących zmian:  

1. §19 – skreśla się. 
2. W §29 ust. 12 uzyskuje brzmienie: 

       12. Członkowie Spółdzielni mogą także składać na piśmie wnioski w sprawach nie objętych porządkiem obrad, które 
przekazywane są właściwym organom Spółdzielni do procedowania. 

3. W §33 ust.  4 uzyskuje brzmienie: 
     4. Rada Nadzorcza składa się z 8 do 12 członków, przy czym w przypadku wybrania do Rady Nadzorczej 8 lub 
więcej członków, liczba członków aktualnie sprawujących mandat – 8 lub więcej - stanowi statutową liczbę członków 
danej kadencji Rady Nadzorczej, od której oblicza się obecność członków Rady Nadzorczej niezbędną do podjęcia 
ważnej uchwały. Statutowa liczba członków Rady Nadzorczej nie może być niższa niż osiem. 
W §42 ust. 1 słowa „prawie spółdzielczym” zastępuje się słowem „ustawach”. 

4. W §42 ust. 1 dodaje się punkt 16) o treści: 
    16) sprawowanie czynności zastrzeżonych przepisami ustaw dla pracodawcy,  

z zastrzeżeniem § 41 ust 3 i 4 Statutu. 
5. W §53 ust. 3 uzyskuje brzmienie: 

      3. Zebranie jest ważne o ile uczestniczy w nim co najmniej 1/10 członków zamieszkałych w budynku. Członek 
Spółdzielni może brać udział w Zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika; przepisy dotyczące pełnomocnika w 
Walnym Zgromadzeniu stosuje się odpowiednio. Za wybrane uważa się te osoby, które otrzymały kolejno największą 
liczbę głosów. Przepisy tego paragrafu stosuje się również przy odwoływaniu członków Komitetu Domowego. 
W § 91 ust. 1 uzyskuje brzmienie: 
      1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym. 
6. W §91 ust. 2–5 – skreśla się. 
7. W §92 ust. 2 zdanie: „Tryb i warunki zawierania tych umów określa regulamin uchwalony przez Radę 

Nadzorczą.” – skreśla się 
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8. Oddział „2. Zamiana lokali” oraz §97 do §99 – skreśla się  
9. W §142 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

 4. Koncepcja oraz założenia organizacyjno-finansowe inwestycji powinny być ogłoszone  
2 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

10. W §143 ust. 8 uzyskuje brzmienie: 
      8.  Członkowie, właściciele oraz inne osoby którym przysługują prawa do lokali wnoszą opłaty na pokrycie 

kosztów zależnych i niezależnych od Spółdzielni. 
11. W §143 ust. 10 uzyskuje brzmienie: 

       10. Opłaty zależne od Spółdzielni, o których mowa w ust.9 wnoszone są na podstawie planowanych kosztów, w 
wysokości określonej w powiadomieniu (wymiarze) o wysokości opłat i naliczane są: 
- od powierzchni lokalu lub, 
- od liczby osób zamieszkałych w lokalu  lub, 
- od liczby lokali  lub, 
- od wskazań wodomierzy oraz innych urządzeń pomiarowych. 

12. §144 uzyskuje brzmienie: 
     1. Wysokość opłat, o których mowa w §143 jest ustalana przez Zarząd na podstawie: 

1) rocznego planu gospodarczo – finansowego, 
2) obowiązujących w Spółdzielni regulaminów uchwalanych przez Radę Nadzorczą.  

     2. (skreślony) 
     3.  Do czasu uchwalenia planu gospodarczo finansowego na dany rok opłaty pobierane są w dotychczasowej 

wysokości. 

§ 2 

Zarząd, zgodnie z art. 12a § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze,  w terminie trzydziestu dni licząc 
od dnia podjęcia tej uchwały, sporządzi jednolity tekst statutu  i przedłoży Krajowemu Rejestrowi Sądowemu sporządzony 
na odpowiednim formularzu wniosek o ujawnienie zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców. Do wniosku tego Zarząd 
dołączy wszelkie wymagane dokumenty, w tym odpis tej uchwały oraz jednolity tekst statutu zawierający również zmiany 
uchwałą tą wprowadzone. 
 

Uchwała w  sprawie: Regulaminu przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej 
Na podstawie §23 ust.1 pkt.131 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ogólne 
1. Uchwala się Regulamin przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej obejmujący zasady wyłaniania kandydatów 
i tryb przeprowadzania tajnych wyborów, w szczególności przeprowadzania ich przy zastosowaniu elektronicznego 
systemu oddawania i zliczania głosów, dalej zwany „Regulaminem”. 
2. Ilekroć w Regulaminie tym jest mowa o przewodniczącym Walnego Zgromadzenia rozumie się przez to również 
innego członka prezydium Walnego Zgromadzenia prowadzącego obrady w zastępstwie przewodniczącego. 

§ 2. Zgłoszenie 
1. Członkiem Rady Nadzorczej może być wyłącznie członek Spółdzielni lub reprezentant członka Spółdzielni będącego 
osobą prawną, dysponujący dokumentem umocowania.  
2. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zgłaszani są przez członków Spółdzielni w trybie właściwym dla zgłaszania 
projektów uchwał na Walne Zgromadzenie, to jest najpóźniej na 15 dni przed terminem zwołanego Walnego 
Zgromadzenia. Wymagane jest poparcie kandydata przez co najmniej 10 członków z podaniem imienia i nazwiska 
członka, jego adresu oraz czytelnego podpisu. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
3. Do zgłoszenia, o jakim mowa w ust. 2, należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o jego zgodzie na 
kandydowanie oraz o przetwarzaniu jego danych osobowych tj. imienia i nazwiska i adresu zamieszkania dla celów 
związanych z procedurą wyboru do Rady Nadzorczej. Zgoda na kandydowanie może być udzielona również ustnie do 
protokołu Walnego Zgromadzenia, na którym dokonywany jest wybór Rady Nadzorczej. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 2. 
4. W zgodzie na kandydowanie kandydat składa oświadczenie, że: 
a. nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności nie uczestniczy jako wspólnik lub 
członek władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni; 
b. nie jest pracownikiem Spółdzielni; 
c. nie pozostaje z członkiem zarządu lub pracownikiem Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej; 
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d. nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo 
karnoskarbowe; 
e. nie ma zadłużenia z żadnego tytułu w stosunku do Spółdzielni na dzień składania oświadczenia.   
5. Po otrzymaniu zgłoszenia Spółdzielnia sprawdza na podstawie rejestru członków, czy osoba zgłoszona jako kandydat 
do Rady Nadzorczej jest członkiem Spółdzielni. 
6. W przypadku, gdy nie są spełnione wymagania z ust. 2, 3, 4 lub 5, Spółdzielnia informuje kandydata na piśmie o 
braku możliwości przyjęcia zgłoszenia jego kandydatury. Zgłoszenie może zostać uzupełnione w terminie najpóźniej 
do 15 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.  

§ 3. Wykaz kandydatów 
Wykaz kandydatów na członków Rady Nadzorczej udostępniany jest członkom Spółdzielni na 14 dni przed terminem 
Walnego Zgromadzenia przez wywieszenie w siedzibie Spółdzielni i na klatkach schodowych budynków oraz przez 
zamieszczenie w Internecie na stronie internetowej Spółdzielni. 
                                                                                         § 4. Wysłuchanie 
Na Walnym Zgromadzeniu, przed przystąpieniem do głosowania, przeprowadza się wysłuchanie kandydatów. W ramach 
tego wysłuchania kandydat może dokonać krótkiej prezentacji wraz z podaniem informacji o swoim wykształceniu i o 
wykonywanym zawodzie, o prowadzonej działalności i posiadanym doświadczeniu oraz o tym, że nie występują 
okoliczności, o których mowa w § 2 ust 4 uniemożliwiające kandydowanie na członka Rady Nadzorczej. Kandydat powinien 
również złożyć ustnie do protokołu oświadczenie o zgodzie na kandydowanie, jeżeli oświadczenie takie nie zostało 
zgłoszone wcześniej na piśmie. Kandydat powinien także odpowiedzieć na ewentualne pytania członków. Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia uchyli kierowane do kandydata pytania naruszające prawem chronione dobra osobiste kandydata 
lub nie dotyczące kandydatury do Rady Nadzorczej. 

§ 5. Przebieg głosowania 
1. Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym za pomocą kart wyborczych (głosowanie tradycyjne) lub za pomocą 
elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów (głosowanie elektroniczne). W przypadku przeprowadzania 
głosowań za pomocą elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów kart wyborczych nie przygotowuje się, a 
wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się wyłącznie za pomocą tegoż systemu. 
2. W głosowaniu mogą brać udział członkowie spółdzielni lub członkowie reprezentowani przez pełnomocnika a 
pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego 
Zgromadzenia zgodnie z art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

   § 6. Głosowanie tradycyjne 
1. W przypadku głosowania tradycyjnego wybory przeprowadza się za pomocą kart wyborczych przygotowanych na 
podstawie wykazu kandydatów, o jakiej mowa w § 3, z uwzględnieniem ewentualnej odmowy na kandydowanie 
udzielonej w ramach wysłuchania, o jakim mowa w § 4. Na karcie wyborczej umieszcza się kandydatów w porządku 
alfabetycznym poczynając od nazwiska. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może być kandydatem do Rady Nadzorczej  
w przypadku przeprowadzania głosowania tradycyjnego. 
2. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że głosujący zaznacza znak „X” na karcie wyborczej przy kandydatach, na 
których oddaje swój głos. Liczba kandydatów, na których oddane zostały głosy nie może być większa niż liczba 
wakujących miejsc w Radzie Nadzorczej. Głos uważa się za nieważny, jeżeli liczba kandydatów, na których zostały 
oddane głosy będzie większa od liczby miejsc wakujących w składzie Rady Nadzorczej, także jeżeli karta wyborcza 
zostanie uszkodzona lub przekreślona. 
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza rozpoczęcie głosowania, a po złożeniu głosów zarządza jego 
zakończenie. W trakcie głosowania członkowie składają karty wyborcze do urny wyborczej. Czynność tę nadzoruje 
komisja skrutacyjna. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komicja skrutacyjna i przekazuje 
wyniki w formie protokołu przewodniczącemu WZ. Przewodniczący komisji przedstawia wyniki głosowania. 

    § 7. Głosowanie elektroniczne 
W przypadku głosowania elektronicznego, to jest głosowania za pomocą elektronicznego systemu oddawania i 
zliczania głosów, wybory przeprowadza się w sposób następujący: 
a. po wysłuchaniu, o jakim mowa w § 4, ustala się ostateczną listę kandydatów, na której umieszcza się kandydatów w 
porządku alfabetycznym poczynając od nazwiska. Lista ta jest wyświetlana na ekranie za pomocą odpowiedniego 
rzutnika przez cały czas trwania wszystkich głosowań lub rozkolportowana wśród członków po uprzednim jej 
powieleniu w ilości odpowiedniej do liczby zgromadzonych; 
b. głosowanie przeprowadza się przy pomocy jednostek bezprzewodowych (pilotów) zapewniających łączność w 
paśmie radiowym indywidualnie każdego głosującego ze stacją bazową lub przy pomocy jednostek przewodowych 
(terminali) dokujących indukcyjne karty do głosowania rozdane każdemu głosującemu lub innego dostępnego systemu 
do przeprowadzania głosowań; 
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c. przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub osoba przez niego wskazana 
wyjaśnia zasady głosowania zwracając szczególną uwagę, że głosy wstrzymujące się są uznawane jak głosy przeciw 
danej kandydaturze; 
d. liczba członków biorących udział w głosowaniu stanowi liczbę w rozumieniu §28 ust.21 statutu, od której oblicza się 
większość bezwzględną dla każdego kandydata w każdym głosowaniu osobno, o czym przewodniczący Zgromadzenia 
informuje zgromadzonych członków; 
e. każdy głosujący ma możliwość oddania głosów na „TAK” w liczbie nie większej od liczby wakujących miejsc w Radzie 
Nadzorczej – dwunastu (12) w przypadku upływu kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej lub liczby wakujących miejsc 
w przypadku wyborów uzupełniających; 
f. elektroniczny system głosowania zapewnia stosowanie zasad określonych w pkt. e blokując możliwość oddania 
głosów na „TAK” w liczbie większej niż liczba wakatów w Radzie Nadzorczej i w liczbie większej niż jeden głos na 
jednego kandydata; 
g. akt głosowania przebiega w ten sposób, że na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia na ekranie 
wyświetlane są kolejno poszczególne kandydatury (nazwiska i imiona) w widoczny sposób wyróżnione  przez czas do 
1 minuty przy głosowaniu za pomocą pilotów lub do czasu zagłosowania przez ostatnią osobę stojącą w kolejce do 
stacji dokowania kart; 
h. wyniki głosowań nad poszczególnymi kandydaturami podawane są po zakończeniu głosowania nad wszystkimi 
kandydatami zgłoszonymi według listy, o jakiej mowa w pkt. a przez przewodniczącego na podstawie protokołu komisji 
skrutacyjnej. 

§ 8. Wynik 
1. Rada Nadzorcza składa się z 8 do 12 członków, z tym że Walne Zgromadzenie przystępuje do wyboru na nową 
kadencję 12 jej członków. 
2. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów 
na „TAK” o ile liczba ta jest większa niż połowa ważnie oddanych wszystkich głosów. 
3. Liczba wybranych osób nie może przekraczać liczby miejsc wakujących w składzie Rady Nadzorczej. 
4. Jeżeli pierwsze głosowanie nie doprowadziło do obsadzenia wszystkich mandatów można zarządzić drugą turę 
głosowania, do której staje najwyżej podwójna liczba osób w stosunku do nieobsadzonych mandatów spośród 
kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali najwięcej głosów lecz nie osiągnęli wymaganej większości, o 
której mowa w § 8 ust. 2.W przypadku nie obsadzenia wszystkich mandatów w obu powyższych głosowaniach można 
zarządzić kolejne tury głosowania przy uwzględnieniu zasad dotyczących drugiej tury. 
5. Kandydaci wybrani w pierwszej turze wymaganą większością głosów nie biorą już udziału  w następnych turach 
głosowań. 
6. Przewodniczący ogłasza treść podjętej uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej, poprzez oświadczenie, że 
Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej i odczytanie nazwisk i imion wybranych 
członków Rady Nadzorczej. 
 

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych inwestycji parkingu 
wielostanowiskowego zlokalizowanego przy ul. Cybisa w Warszawie. 

Na podstawie §142 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „JARY” w związku z art. 38 § 1 pkt. 1 Ustawy z 
dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1285) Walne Zgromadzenie Spółdzielni 
Mieszkaniowo-Budowlanej „JARY” uchwala co następuje:    

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „JARY” ustalając kierunek rozwoju  działalności 
gospodarczej Spółdzielni polegający na budowie parkingów piętrowych zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego w nieckach zespołów mieszkaniowych przy ul. Cybisa,  zatwierdza założenia 
programowo-organizacyjne inwestycji:  

Parking wielostanowiskowy zlokalizowany przy ul. Cybisa w Warszawie 

będące przedmiotem niniejszej uchwały. 

§ 2 

Inwestycja Parking wielostanowiskowy przy ul. Cybisa zlokalizowana będzie na gruncie o powierzchni łącznej 2081 m2, 

pozostającym w wieczystym użytkowaniu SMB ”JARY”, w skład którego wchodzą działki o nr ew.: 13/236; 13/231 z 

obrębu 1-10-11 położone przy ul. Cybisa w Warszawie . 

 

 



28 
 

§ 3 

1. Inwestycja powinna posiadać następujące parametry: 
Parking dla sam.  osobowych  otwarty  
Powierzchnia zabudowy     do 1200 m2 

Powierzchnia użytkowa                  do 3500 m2 

Ilość kondygnacji      max III 

Max. wysokość budynku    6,0 m  

Intensywność zabudowy    1,7-2,0  

Ilość miejsc postojowych    160-180 m.p. 

Warunki urbanistyczne zgodnie z MPZP z 15 grudnia 2011 Uchwała nr XXIX/624/2011 Rady m.st. Warszawy.  

2. Standard techniczny zostanie określony przez Zarząd Spółdzielni w założeniach do projektu. Obiekt zostanie 
wybudowany jako kompletnie wykończony.  
 

§ 4 

1. Spółdzielnia zrealizuje inwestycję w celu sprzedaży udziałów w prawie użytkowania wieczystego wraz z prawem 

do korzystania z oznaczonego miejsca postojowego. 

2. Inwestycja prowadzona będzie na zasadach komercyjnych (deweloperskich). 

3. Wypracowany zysk z inwestycji zwiększy fundusz remontowy Spółdzielni. 

4. Źródłem finansowania inwestycji będą wpłaty nabywców udziałów w prawie użytkowania wieczystego wraz z 

prawem do korzystania z oznaczonego miejsca postojowego. 

5. Spółdzielnia przygotuje inwestycję a także będzie ją nadzorować, dokona odbioru i rozliczenia we własnym 

zakresie. 

6. Wybór Projektanta i Wykonawców robót zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w 

Spółdzielni zasadami.  

§ 5 

1. Nabywcami udziałów w prawie użytkowania wieczystego wraz z prawem do korzystania z oznaczonego miejsca 

postojowego mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Nabór nabywców zostanie przeprowadzony po uzyskaniu wykonalnego pozwolenia na budowę. 

§ 6 

Na rzecz nabywców udziałów w prawie użytkowania wieczystego wraz z prawem do korzystania z oznaczonego miejsca 

postojowego przeniesione zostanie prawo własności tychże oraz udziałem we wszystkich częściach wspólnych 

budynku które będą służyć właścicielom poszczególnych lokali.      

§ 7 

1. Inwestycja będzie realizowana w ramach działalności gospodarczej Spółdzielni.  

2. Działalność gospodarcza związana z prowadzeniem inwestycji będzie wyodrębnioną działalnością Spółdzielni.

                                    § 8 

Wyraża się zgodę na zbycie na zasadach komercyjnych (rynkowych) przyszłym nabywcom udziałów w prawie 
użytkowania wieczystego wraz z prawem do korzystania z oznaczonego miejsca postojowego, udziału w prawie 
wieczystego użytkowania gruntu, na którym zostanie zrealizowana inwestycja.  

§ 9 
Z dniem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zostaną wypowiedziane dotychczasowe umowy najmu miejsc 
postojowych na terenie inwestycji. 

§ 10 
1. Realizację inwestycji Parking wielostanowiskowy zlokalizowany przy ul. Cybisa w Warszawie powierza się 
Zarządowi SMB „JARY”. 
2. Plan rzeczowo-finansowy inwestycji uchwali Rada Nadzorcza SMB „JARY”.  

§ 11 
Czas realizacji ustala się na lata 2019-2021 bez etapowania. 

§ 12 
Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do składania sprawozdań z postępu prac inwestycyjnych na każdym Walnym 
Zgromadzeniu SMB „JARY”. 
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Uchwała w sprawie: zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych inwestycji parkingu 
wielostanowiskowego zlokalizowanego przy ul. Sosnowskiego w Warszawie. 

Na podstawie §142 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „JARY” w związku  
z art. 38 § 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1285) Walne 
Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „JARY” uchwala, co następuje:    

 
§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „JARY” ustalając kierunek rozwoju  działalności 
gospodarczej Spółdzielni polegający na budowie parkingów piętrowych zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego w nieckach zespołów mieszkaniowych przy ul. Sosnowskiego, zatwierdza założenia 
programowo-organizacyjne inwestycji:  

Parking wielostanowiskowy zlokalizowany przy ul. Sosnowskiego w Warszawie 

będące przedmiotem niniejszej uchwały. 

§ 2 

Inwestycja Parking wielostanowiskowy przy ul. Sosnowskiego zlokalizowana będzie na gruncie o powierzchni łącznej 

2998 m2, pozostającym w wieczystym użytkowaniu SMB ”JARY”, w skład którego wchodzą działki o nr ew.: 13/239; 

13/241; 13/248; 13/270; z obrębu 1-10-11 położone przy ul. Sosnowskiego w Warszawie . 

§ 3 

1. Inwestycja powinna posiadać następujące parametry: 
Parking dla sam.  osobowych  otwarty  
Powierzchnia zabudowy     do 2000 m2 

Powierzchnia użytkowa                  do 5800 m2 

Ilość kondygnacji      max III 

Max. wysokość budynku    6,0 m  

Intensywność zabudowy    1,6-2,0  

Ilość miejsc postojowych    270-295 m.p. 

Warunki urbanistyczne zgodnie z MPZP z 15 grudnia 2011 Uchwała nr XXIX/624/2011 Rady m.st. Warszawy  

2. Standard techniczny zostanie określony przez Zarząd Spółdzielni w założeniach do projektu. Obiekt zostanie 

wybudowany jako kompletnie wykończony.       

§ 4 

1. Spółdzielnia zrealizuje inwestycję w celu sprzedaży udziałów w prawie użytkowania wieczystego wraz prawem 

do   korzystania z oznaczonego miejsca postojowego. 

2. Inwestycja prowadzona będzie na zasadach komercyjnych (deweloperskich). 

3. Wypracowany zysk z inwestycji zwiększy fundusz remontowy Spółdzielni. 

4. Źródłem finansowania inwestycji będą wpłaty nabywców udziałów w prawie użytkowania wieczystego wraz z  

prawem do korzystania z oznaczonego miejsca postojowego. 

5. Spółdzielnia przygotuje inwestycję a także będzie ją nadzorować, dokona odbioru i rozliczenia we własnym 

zakresie. 

6. Wybór Projektanta i Wykonawców robót zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w 

Spółdzielni zasadami. 

§ 5 

1. Nabywcami udziałów w prawie użytkowania wieczystego wraz z prawem do korzystania  

z oznaczonego miejsca postojowego mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Nabór nabywców zostanie przeprowadzony po uzyskaniu wykonalnego pozwolenia na budowę. 

§ 6 

Na rzecz nabywców udziałów w prawie użytkowania wieczystego wraz z prawem do korzystania z oznaczonego miejsca 

postojowego przeniesione zostanie prawo własności tychże oraz udziałem we wszystkich częściach wspólnych 

budynku które będą służyć właścicielom poszczególnych lokali. 

§ 7 

1. Inwestycja będzie realizowana w ramach działalności gospodarczej Spółdzielni. 
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2. Działalność gospodarcza związana z prowadzeniem inwestycji będzie wyodrębnioną działalnością Spółdzielni. 

§ 8 
Wyraża się zgodę na zbycie na zasadach komercyjnych (rynkowych) przyszłym nabywcom udziałów w prawie 
użytkowania wieczystego wraz z prawem do korzystania z oznaczonego miejsca postojowego, udziału w prawie 
wieczystego użytkowania gruntu, na którym zostanie zrealizowana inwestycja.  

§ 9 
Z dniem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zostaną wypowiedziane dotychczasowe umowy najmu miejsc 
postojowych na terenie inwestycji. 

§ 10 
1. Realizację inwestycji Parking wielostanowiskowy zlokalizowany przy ul. Sosnowskiego w Warszawie powierza się  

Zarządowi SMB „JARY”. 
2. Plan rzeczowo-finansowy inwestycji uchwali Rada Nadzorcza SMB „JARY”. 

§ 11 
Czas realizacji ustala się na lata 2019-2021 bez etapowania.      

§ 12 
Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do składania sprawozdań z postępu prac inwestycyjnych na każdym Walnym 
Zgromadzeniu SMB „JARY”. 
 

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia założeń organizacyjno-finansowych inwestycji parkingu 
wielostanowiskowego zlokalizowanego przy ul. Dunikowskiego w Warszawie. 

Na podstawie §142 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „JARY” w związku  
z art. 38 § 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1285) Walne 
Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „JARY” uchwala, co następuje:    

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „JARY” ustalając kierunek rozwoju  działalności 
gospodarczej Spółdzielni polegający na budowie parkingów piętrowych zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego w nieckach zespołów mieszkaniowych przy ul. Dunikowskiego,  zatwierdza 
założenia programowo-organizacyjne inwestycji:  

Parking wielostanowiskowy zlokalizowany przy ul. Dunikowskiego w Warszawie 

będące przedmiotem niniejszej uchwały. 
§ 2 

Inwestycja Parking wielostanowiskowy przy ul. Dunikowskiego zlokalizowana będzie na gruncie o powierzchni łącznej 
3658 m2, pozostającym w wieczystym użytkowaniu SMB ”JARY”, w skład którego wchodzą działki o nr ew.: 13/255; 
13/254; 13/249; 13/14; 13/18  z obrębu 1-10-11 położone przy ul. Dunikowskiego w Warszawie . 

§ 3 

1. Inwestycja powinna posiadać następujące parametry: 
Parking dla sam.  osobowych  otwarty  
Powierzchnia zabudowy     do 2300 m2 

Powierzchnia użytkowa                  do 6900 m2 

Ilość kondygnacji      max III 

Max. wysokość budynku    6,0 m  

Intensywność zabudowy    1,6-2,0  

Ilość miejsc postojowych    320-340 m.p. 

Warunki urbanistyczne zgodnie z MPZP z 15 grudnia 2011 Uchwała nr XXIX/624/2011 Rady m.st. Warszawy  

2. Standard techniczny zostanie określony przez Zarząd Spółdzielni w założeniach do projektu. Obiekt zostanie 

wybudowany jako kompletnie wykończony.  

§ 4 

1. Spółdzielnia zrealizuje inwestycję w celu sprzedaży udziałów w prawie użytkowania wieczystego wraz z prawem 

do korzystania z oznaczonego miejsca postojowego. 

2. Inwestycja prowadzona będzie na zasadach komercyjnych (deweloperskich). 

3. Wypracowany zysk z inwestycji zwiększy fundusz remontowy Spółdzielni. 

4. Źródłem finansowania inwestycji będą wpłaty nabywców udziałów w prawie użytkowania wieczystego wraz z 

prawem do korzystania z oznaczonego miejsca postojowego. 
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5. Spółdzielnia przygotuje inwestycję a także będzie ją nadzorować, dokona odbioru  

i rozliczenia we własnym zakresie. 

6. Wybór Projektanta i Wykonawców robót zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w 

Spółdzielni zasadami. 

§ 5 

1. Nabywcami udziałów w prawie użytkowania wieczystego wraz z prawem do korzystania  

z oznaczonego miejsca postojowego mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Nabór nabywców zostanie przeprowadzony po uzyskaniu wykonalnego pozwolenia na budowę.  

§ 6 

Na rzecz nabywców udziałów w prawie użytkowania wieczystego wraz z prawem do korzystania z oznaczonego miejsca 

postojowego przeniesione zostanie prawo własności tychże oraz udziałem we wszystkich częściach wspólnych 

budynku które będą służyć właścicielom poszczególnych lokali. 

§ 7 

1. Inwestycja będzie realizowana w ramach działalności gospodarczej Spółdzielni .  

2. Działalność gospodarcza związana z prowadzeniem inwestycji będzie wyodrębnioną działalnością Spółdzielni. 

§ 8 
Wyraża się zgodę na zbycie na zasadach komercyjnych (rynkowych) przyszłym nabywcom udziałów w prawie 
użytkowania wieczystego wraz z prawem do korzystania z oznaczonego miejsca postojowego, udziału w prawie 
wieczystego użytkowania gruntu, na którym zostanie zrealizowana inwestycja  

§ 9 
Z dniem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zostaną wypowiedziane dotychczasowe umowy najmu miejsc 
postojowych na terenie inwestycji. 

§ 10 
Realizację inwestycji Parking wielostanowiskowy zlokalizowany przy ul. Dunikowskiego w Warszawie powierza się 
Zarządowi SMB „JARY”. 
Plan rzeczowo-finansowy inwestycji uchwali Rada Nadzorcza SMB „JARY”. 

§ 11 
Czas realizacji ustala się na lata 2019-2021 bez etapowania 

§ 12 
Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do składania sprawozdań z postępu prac inwestycyjnych na każdym Walnym 
Zgromadzeniu SMB „JARY” 
 

Uchwała w sprawie wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji działalności Spółdzielni za lata 
2015 - 2017. 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” wnioskami 
wynikającymi z przeprowadzonej przez Krajową Radę Spółdzielczą, w okresie od 03.09.2018 r. do 26.11.2018 r., 
ustawowej lustracji działalności Spółdzielni za lata 2015 – 2017 – Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowo-
Budowlanej „Jary”, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1285) oraz na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”, 
uchwala, co następuje: 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” zobowiązuje Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo-
Budowlanej „Jary” do realizacji wniosków w brzmieniu:  
1. W dalszym ciągu prowadzić systematyczne działania w zakresie windykacji należności Spółdzielni w celu 

maksymalnego zmniejszenia zaległości w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych i innego przeznaczenia 

(użytkowych), 

2. Kontynuować działania zmierzające do jak najszybszego uregulowania stanu prawnego gruntów, na których 

posadowione są budynki należące do zasobów Spółdzielni, 

3. Podejmować uchwałę w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.   

§ 2 
Zobowiązuje się Zarząd do corocznego przekazywania Krajowej Radzie Spółdzielczej i Walnemu Zgromadzeniu 
Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” informacji o realizacji ww. wniosków polustracyjnych.  
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Projekt uchwały członkowskiej: 
  
W sprawie: zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary”. 
Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. poz. 1285) 
w związku z § 23 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowo-
Budowlanej „Jary” uchwala co następuje: 

§ 1 
W Statucie Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” dokonuje się następujących zmian:  

1. § 18 w brzmieniu: Spółdzielnia jest obowiązana w terminie jednego miesiąca udzielać członkowi 
odpowiedzi na kierowaną przez niego do spółdzielni korespondencję”, staje się § 18 ust. 1; Po ust. 1 dodaje 
się ust. 2 w brzmieniu: 

Doręczenie korespondencji członkowi spółdzielni następuje poprzez złożenie jej do skrzynki pocztowej przynależnej 
do lokalu znajdującego się w zasobach Spółdzielni ze skutkiem doręczenia. Powyższe nie dotyczy przypadków, w 
których przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają obowiązek doręczenia za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe oraz przypadków, w których 
Zarząd postanowił o doręczeniu korespondencji poprzez gospodarza domu lub innego pracownika Spółdzielni albo za 
pośrednictwem operatora publicznego. Szczegółowe zasady doręczeń określi Zarząd w odrębnym regulaminie.   

2. § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
Doręczenie członkowi zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, następuje poprzez złożenie do skrzynki pocztowej 
przynależnej do lokalu członka znajdującego się w zasobach Spółdzielni ze skutkiem doręczenia wymaganym w ust. 1. 
 
 

 
 

Przypominamy: 
 
GODZINY PRACY SPÓŁDZIELNI: 
 

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW: 

PONIEDZIAŁEK   7:00 - 15:00 PONIEDZIAŁEK   7:00 – 10:00 
WTOREK   7:00 - 15:00                          WTOREK 11:00 – 14:00 
ŚRODA   7:00 - 15:00                          ŚRODA   BEZ PRZYJEĆ INTERESANTÓW 
CZWARTEK 10:00 - 18:00 CZWARTEK 15:00 – 17:30 
PIĄTEK     7:00 - 15:00                          PIĄTEK     7:00 – 10:00 

 
 

TELEFONY BIURA SPÓŁDZIELNI: 
 
 

Całodobowy punkt zgłoszeń awarii    22 641-69-00 

Sekretariat 22 641-66-04 

Sekcja inwestycji i gospodarki gruntami 22 644-80-84 

Sekcja samorządowa 22 641-69-66 

Dział finansowo-księgowy 22 641-69-03 

Czynsze 22 643-92-66 

Rozliczenia mediów 22 644-99-69 

Sekcja lokali użytkowych 22 643-06-50 

Sekcja członkowsko-mieszkaniowa 22 644-99-76 

Dział eksploatacji 22 644-99-80 

Administratorzy 22 641-66-96 

Dział techniczny - Inspektorzy 22 644-80-97 

 


