
uchwala *1,0/ 12012 Rady Nadzorczej
Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej
z dnia 28 . An, 0r0lZJ

Regulamin gospodarki finansowej
Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej

RadaNadzorcza,dziaLajqc napodstawie $ 50 ust 1 pkt 13 statutuuchwalaRegulamin
gospodarki finansowej Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej.

I. POSTANOWIENIA OGOLNE
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Zas ady dziatalno S ci fi nan s owej S p 6ldzi elni o kre S laj q :

1. Ustawa o rachunkowoSci z dnia29 wrzelnia 1994 r. z polniejszymi zmianami,
2. Ustawa Prawo spoldzielcze z dnia 1 6 wrzeSni a 1982 r . z p62niejszymi zmianami,
3. Ustawa o sp6ldzielniach mieszkaniolvych z dnia 15 grudnia 2000 r. z polniejszymi

zmianamt,
4. Statut Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej,
5. Regulaminy wewnqtrzne Bydgoskiej Sp6ldzielni Mieszkaniowej,
6. Ustawy podatkowe,
7. Inne ustawy.

Sp6tdzielnia prowadzi
plan6w gospodarczo
Sp6ldzielni.
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dziaLalnolc na zasadach rachunku ekonomicznego na podstawie
finansowych uchwalanych corocznie przez Radg Nadzorcz4
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1. Sp6ldzielnia prowadzi rachunkowoSi r sporzqdza sprawozdania zgodnie z obowiqzuj4cymi
przepisami.
Formq rzasady ewidencji ksiqgowej okreSlaj4przyjEteprzezZarzqd Sp6ldzielnrzasady
rachunkowoSci.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Sp6ldzielni podlega badaniu i ogloszeniu wedlug zasad
okreSlonych w ustawie o rachunkowoSci.

3. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada
Nadzorcza w drodze konkursu olert, a umowQ zawierazarzqd Sp6ldzielni.

4. Po zbadaniu przez bieglego rewidenta Rada Nadzoraza w drodze uchwaly przyjmuje
roczne sprawozdanie finansowe.
5. Roczne sprawozdanie finansowe wraz z opini4bieglego rewidenta wyklada sip w lokalu

Sp6tdzielnifzielni w terminie 14 dni przedrozpoczEciem Walnego Zgroma b jego



plerwszeJ czQscl.
6. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Sp6tdzielni oraz dokonuje

podzialunadwyzki bilansowej lub ustala spos6b pokrycia straty bilansowej.
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L DzialalnoS6 Sp6ldzielni obejmuje :

- gospodarkE zasobami mieszkanio!\ymi i nie mieszkaniowymi,
- gospodarkg Srodkami pieniq2nymi,
- gospodarkg funduszami,
- dzialalnoSi spoleczno - kulturaln4
- dzialalno 3i inwestycyj n4
- inn4 dzialalnoll gospodarcz4i ustawow4.

2.W zahesie gospodarki zasobami mieszkaniowymi Sp6ldzielniadziaNanazasadziebez
wynikowej. R6znica pomigdzy kosztami eksploatacjriutrzymania danej nieruchomo3ci a
przychodarrri zwiEksza odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania
nieruchomoSci w roku nastgpnym.
Koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniolvymi s4 odrEbnie ewidencjonowane i
r o zliczane dla kuzdej ni eruchomo S ci.

3. Z pozostalej dziatalnoSci gospo darczej ustalany jest wynik bilansowy - zysk lub strata.
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Dzialalno16 Sp6tdzielni finansowana jest ze Srodk6w wlasnych, kt6re mog4 byd uzupelnione
kredytami bankowymi. Sp6ldzielnia mohe korzystai z kredyt6w bankowych r poLyczek do
wysokoSci nieprzekraczajqcq oznaczonej przez Walne Zgromadzenie najwyZszej sumy
zobowiqzafr, jakeSp6ldzielniamolezacirynqc.
ZacirynrEcie przez Sp6ldzielniq kredytu htb poLyczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
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Gospodarka Sp6ldzielni prowadzonajest zuwzglqdnieniem wymagafr wynikaj4cych z :

- obowi4zk6w sp6ldzielni jako wlaSciciela i zarzqdcy nieruchomoSci,
- struktury or ganizacyjnej sp6ldzielni,
- plan6w gospodarczo - finansowych,
- zasadrozhczania koszt6w gospodarki zasobami i ustalania oplatzau2ywanie lokali.
Zasady ustalania opLatzau2ywanie lokali okreSlaj4statut i wtraSciwe regulaminy Sp6ldzielni.

II. GO SPODARKA ZAS OBAMI SP OLDZIELNI
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l.DziaLalnoSd finansowa gospodarki zasobami obejmuje miqdzy innymi :

i) administracjg i zarzqdzanie ,

2) eksploatacjq czpSci wsp6lnych nieruchomoSci mieszkalnych,
3) eksploatacjg lokali uZy.tkowych, garazy i miejsc parkingowych,



4) dostawq energii cieplnej,
5) dostawE wody i odprowadzanie Sciek6w,
6) dostawe gMrL,

7) dostawE energii elektrycznej,
8) wyw6z Smieci i nieczystoSci,
9) eksploatacje dZwig6w,
10) uZytkowanie teren6w,
11) inne czynno5ci maj4ce na celu zapewnienie wlaSciwego funkcjonowania Sp6ldzielni.

2. Rozliczanie koszt6w administrowania i zarzqdzar^ria okresla plan gospo darczo - finansowy
zatw rer dzany pr zez Radq Nadz or czat

3. Szczeg6lowe zasady rozliczania koszt6w gospodarki zasobami, ustalania oplat oraz
r ozhczanra medi6w okreSlaj 4 wlaSciwe re gulaminy Sp6tdzielni.

III. GOSPODARKA SRODKAMI PIENIEZNYMI
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Gospodarka Srodkami pienip2nymi obejmuje brehqcqi dlugoterminow4 gospodarkg Srodkami
zgromadzonymi na rachunkach bankowych Sp6ldzielnr, poprzez ich bezpieczne, racjonalne
rptzynoszqce okreSlone dochody finansowe lokowanie w plac6wkach bankowych.

IV. FLINDUSZE SPOLDZIELNI

t.
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Sp6ldzieln ia tw or zy nastqpuj 4ce fundusze wtasne :

1) fundusz udzialovr,y,
2) fundusz zasobowy,
3) fundusz wklad6w mieszkanio!\ych,
4) fundusz wklad6w budowlanych.

Sp6tdzielni a tworzy nastgpuj 4ce fundusze specj alne :

1) fundusz remontowy,
2) zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych.
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Fundusz udzialowy.
1 . Fundusz udzialowy tworzony j e st z wplat udziaLow czlonkowskich w wysokoSci

okreSlonej w statucie.
2. Fundusz udzialowy zmniejsza siq z tS,tulu :

- zwrotu udzialow czlonkowskich w przypadkuustania czlonkowstwa
- pokrycia strat bilansowych je2eli Srodki funduszu zasobowego nie wystarczqnaten cel z

tym zastrze?eniem,2e czlonekuczestniczy w pokrywaniu strat do wysokosci
zadeklarowanych udzialow .

3. Udziaty nie podlegaj qwaloryzacji r zwracane s4 w wysokoSci nominalnej w terminie 1

miesi4ca od zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp6ldzielni zarok, w kt6rym
czlonek wystqpil o zwrot po uprzednim ustaniu czlonkowstwa i ni

2.

naleznoSci wobec Sp6tdzielni.
g platnoSciami



4. WartoSd nie odebranych i przedawnionych udziaL6w zwiEksza przychody Sp6tdzielni.
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Fundusz zasobowy.
1. Fundusz zasobowy tworzony jest z :

- wplat wpisowego w wysokoSci okreslonej w statucie,
- umorzeri kredyt6w na mieszkania lokatorskie,
- r6wnowartoSci przyjptych do eksploatacji Srodk6w trwalych, wartoSci niematerialnych i
prawnych sfinansowanych Srodkami wlasnymi Sp6tdzielni lub otrzymanych nieodplatnie,

- przeniesienia skutk6w rewaloryzacji Srodk6w trwatrych sprzedanychprzez Sp6tdzielniq,
- innych wplyw6w wg decyzji organ6w Sp6ldzielni.

2. Fundusz zasobowy zmniejsza siE o :

- r6wnowartoSi Srodk6w trwalych przekazarrych nieodplatnie lub zlikwidowanych
stanowi4cych zasoby mieszkaniowe Sp6ldzielni,

- splatg umorzonych kredyt6w mieszkaniowych,
- przeniesienie skutk6w rewaloryzacji Srodk6w trwatrych sprzedanychprzez Sp6ldzielniq,
- zakupy srodk6w trwatych niemieszkaniowych wynikaj4ce zplanufinansowo -

gospodarczego,
- straty bilansowe Sp6ldzielni,
- inne zmniejszenia i wyplaty wg decyzji organ6w Sp6ldzielni.
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Fundusze wklad6w mieszkanio!\rych i budowlanych.
1 . Fundusze wklad6w mieszkaniolvych i budowlany ch przeznaczone se na pokrycie caloSci

lub czESci koszt6w budowy lokali.
2. Fundusze wklad6w mieszkaniovrych i budowlanych tworzone sqz wplat czlonk6w 

'

Sp6ldzielni na pokrycie koszt6w budowy lokali.
3. Fundusze wklad6w mieszkaniourych i budowlanych zmniejsza siq o:

- wartoS6 wyptraconej r6wnowartoSci wlasnoSciowego prawa do lokalu w zwrqzkuz jego
wygaSniEciem,

- wartoSd wyplaconego wkladu mieszkaniowego w zwiqzkuz wygaSnipciem lokatorskiego
prawa do lokalu.

4. WysokoSi wklad6w mieszkaniovrych i budowlanych okreSlaj4wlaSciwe regulaminy.
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Fundusze specjalne.
1. Fundusz remontowy przeznaczony jest na finansowanie gospodarki remontowej zasob6w

Sp6ldzielni
2. Zal<Ladowy fundusz Swiadczeri socjalnych przeznaazony jest na finansowanie dzialalnoSci

socjalnej dla pracownik6w, emeryt6w i rencist6w Sp6tdzielni i ich rodzin.
3. Szczeg6Lowe zasady tworzenia i gospodarowania tymi funduszami okreSlaj4odrEbne

regulaminy.



V . DZIN-ALNOSC SPOLECZNO - KULTURALNA
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DzialalnoSi spoleczno - kulturalna prowadzona jest w oparciu o przepisy Statutu Sp6ldzielni
oruzplan gospodarczo - finansowy uchwalany przez RadE Nadzorczqc
S zcze g6lowe zasady okreSla o drpbny re gulamin.

V I. DZIAT-ALNO S C INWESTYCYJNA
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D zialalno Sd inwestycyj na Sp6ldzielni obej muj e :

I) rozliczanie i finansowanie spoldzielczego budownictwa mieszkaniowego wedlug
zasad ustalonych w odrEbnym regulaminie.

2) naldady na inwestycje niemieszkaniowe finansowane sq z wtasnych Srodk6w
obrotowych pochodz4cych z funduszu zasobowego w wysokoSci wynikaj4cej z planu
gospodarczo - finansowego zatwietdzanego przez Radp Nadzorczq.

3) dzialalnoSi inwestycyjna mohe byd obciqzona kosztami Zarzqdu og6lnego jako koszt
obslugi inwestorskiej, wediug zasad ustalonych w planie gospodarczo - finansowym.

4) zasoby mieszkaniowe podlegaj4 umorzeniom, natomiast Srodki trwale
niemieszkaniowe podle gaj q amofiy zacji.

VII. POSTANOWIENIA KONCOWE
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1 . Niniej szy Regulamin wchodzi w zycie z dniem uchwalenia . *9. .0 , .4.O,1 t /
2.Truci moc Regulamin gospodarki finansowej z dnia27 stycznia2}}5 r. uchwala 112005.

Bydgoski p6ldzielni
Nadzorczej

Mieszkaniowej




