
R  E  G  U  L  A  M  I  N 
 

GOSPODARKI  FINANSOWEJ   SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  
 

”PARKITKA”   W   CZĘSTOCHOWIE 
 
 

PODSTAWA  PRAWNA 
 
          Na  podstawie  §  46  ust.  1  pkt.  11  Statutu  SM „PARKITKA”  Rada  Nadzorcza  ustanawia  
poniŜsze  zasady  gospodarki  finansowej  w  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „PARKITKA”. 
 
 
I.   Postanowienia  ogólne 
 
     1. 1.   Spółdzielnia  prowadzi  działalność  na  zasadach  rozrachunku  gospodarczego  w  interesie  swoich   
               członków.  Działalność  Spółdzielni  jest  finansowana : 

               -  funduszami  własnymi  Spółdzielni, 

               -  wkładami  mieszkaniowymi  i  budowlanymi  członków, 

               -  przychodami  ze  świadczonych  usług, 

               -  innymi  środkami  finansowymi. 

               Spółdzielnia  moŜe  korzystać  z  kredytów  bankowych  i  poŜyczek  do  wysokości  nie 
                przekraczającej  najwyŜszej  sumy  zobowiązań,  jaką  Spółdzielnia  moŜe  zaciągnąć,  oznaczonej 
                przez  Zebranie  Przedstawicieli  Członków. 
                Zaciągnięcie  przez  Spółdzielnię  kredytu  lub  poŜyczki  wymaga  zgody  Rady  Nadzorczej. 
 
      1. 2.   Spółdzielnia  prowadzi  działalność  na  podstawie  planów  rzeczowo – finansowych  określających: 

                -  cele  i  zadania  rzeczowe, 

                -  wielkość  nakładów,  jakie  naleŜy  ponieść  na  realizację  celów  i  zadań  rzeczowych, 

                -  źródła  finansowania  nakładów. 

                Określenie  szczegółowych  zasad  i  trybu  opracowywania  projektów  planów  oraz  uchwalanie  
                 tych  planów  naleŜy  do  właściwości  Rady  Nadzorczej. 
 

1. 3.   Spółdzielnia  prowadzi  rachunkowość  i  sporządza  sprawozdania  statystyczne  zgodnie 
          z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami.  Szczegółowe  zasady  ewidencji  księgowej  określa 
          zakładowy  plan  kont  zatwierdzony  przez  Radę  Nadzorczą. 
 
1. 4.   Roczne  sprawozdania  finansowe  Spółdzielni  podlegają  badaniu  i  ogłaszaniu  według  zasad 
          określonych  ustawą  o  rachunkowości  oraz  ustawą  Prawo  spółdzielcze. 
          Wyboru  podmiotu  do  badania  sprawozdania  finansowego  Spółdzielni  dokonuje  Rada 
          Nadzorcza. 
 
1. 5.   Ustalenie  podziału  nadwyŜki  finansowej  lub  sposobu  pokrycia  strat  następuje  na  podstawie  
          uchwały  Zebrania  Przedstawicieli  Członków. 
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1. 6.   Działalność  operacyjna  i  finansowa  (  w  rozumieniu  określonym  art.  42  ustawy  o 
          rachunkowości  )  jest  ewidencjonowana  i  rozliczana  w  podziale  na  działalności  (  inwestycje, 
          mieszkaniowe,  gospodarka  zasobami  mieszkaniowymi  ),  z  którymi  wiąŜą  się  poszczególne 
          operacje. 
          Wynik  działalności  operacyjnej  i  finansowej  związanej  z  inwestycjami  mieszkaniowymi   
          zwiększa  koszty  lub  przychody  działalności  inwestycyjnej. 
          Wynik  działalności  operacyjnej  i  finansowej  związany  z  gospodarką  zasobami  mieszkaniowymi 
          zwiększa  koszty  lub  przychody  tej  gospodarki. 
          Pozostały  wynik  działalności  operacyjnej  i  finansowej  rozlicza  się  jako  wynik  finansowy  
          Spółdzielni  (  pkt.  1. 5.  ). 
 
1. 7.   Wartość  początkowa  środków  trwałych  oraz  wartości  niematerialnych  i  prawnych  jest   
          aktualizowana  według  zasad  określonych  przepisami  powszechnie  obowiązującymi. 
 
1. 8.   Odpisów  amortyzacyjnych  (  umorzeniowych  )  dokonuje  się  na  podstawie  planu  amortyzacji, 
           określającego  stawki  i  kwoty  rocznych  odpisów  dla  poszczególnych  środków  trwałych,   
           wartości  niematerialnych  i  prawnych. 
           Plan  ten  stanowi  załącznik  do  zakładowego  planu  kont  (  pkt.  1. 3.  ). 
 
1. 9.   Koszty  remontów  budynków,  budowli  i  urządzeń  technicznych  zaliczanych  do  zasobów  
          mieszkaniowych  i  o  innym  przeznaczeniu  są  finansowane  środkami  funduszu  remontowego. 
 
1. 10.  Spółdzielnia  samodzielnie  ustala  wielkość  środków  na  wynagradzania  (  płace  podstawowe,  
           dodatki,  premie,  nagrody  itp.  )  w  ramach  uchwalanych  planów  rzeczowo – finansowych   
           (  pkt.  1. 2.  ). 
           Zasady  wynagradzania  określają : 
           -  dla  pracowników  -  Zakładowy  Układ  Zbiorowy  Pracy  Pracowników  SM „PARKITKA”, 
           -  dla  Zarządu  -  Regulamin  wynagradzania  Członków  Zarządu 
           ustanawiane  według  zasad  i  w  trybie  określonym  przepisami  Kodeksu  pracy. 
 
 

II.   Działalność  Spółdzielni 
 
 
      2. 1.   Spółdzielnia  prowadzi  działalność  zgodnie  z  dyspozycją  §  4  Statutu  SM „PARKITKA”    
                  w  zakresie :: 

                 a/   inwestycji  mieszkaniowych  i  innych, 

                 b/   gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi  i  o  innym  przeznaczeniu, 

                 c/   gospodarki  cieplnej, 

                 d/   społecznym  i  oświatowo – kulturalnym. 

 
      2. 2.    Inwestycje  mieszkaniowe  Spółdzielni  są  prowadzone  z  uwzględnieniem  wymagań  
                  wynikających  z  powszechnie  obowiązujących  przepisów :    

- planów  rzeczowo – finansowych  inwestycji, 

- zezwolenia  na  budowę  uzyskanego  zgodnie  z  przepisami  Prawa  budowlanego,  

- zasad  rozliczania  kosztów  inwestycji  mieszkaniowych  i  ustalania  wartości  początkowej 
lokali,  uchwalonych  przez  statutowo  uprawniony  organ  Spółdzielni, 

- zawartych  przez  Spółdzielnię  umów  o  budowie  lokali. 
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      2. 3.   Gospodarka  zasobami  mieszkaniowymi  i  o  innym  przeznaczeniu  jest  prowadzona   
                z  uwzględnieniem  wymagań  wynikających  z : 
 
                -   obowiązków  Spółdzielni  jako  właściciela  i  zarządcy  nieruchomości, 

                -   struktury  organizacyjnej  Spółdzielni  uchwalonej  przez  Radę  Nadzorczą, 

                -   planów  rzeczowo – finansowych  gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi, 

                -   zasad  rozliczania  kosztów  gospodarki  mieszkaniowymi  i  ustalania  opłat  za  uŜywanie  lokali, 
                    uchwalonych  przez  statutowo  uprawniony  organ  Spółdzielni. 
 
     2. 4.   Gospodarka  cieplna  (  wytwarzania  energii  cieplnej  oraz  jej  zakup  celem  dostarczenia  do 
                lokali  )  jest  prowadzona  z  uwzględnieniem  wymagań  wynikających  z : 

                -   ustawy  Prawo  energetyczne, 

                -   planów  rzeczowo – finansowych  gospodarki  cieplnej, 

                -   zasad  rozliczania  kosztów  dostawy  ciepła  do  budynków  i  dokonywania  rozliczeń  z   
                    uŜytkownikami  lokali  za  centralne  ogrzewanie. 

                Rozliczanie  finansowego  wyniku  gospodarki  cieplnej  dokonuje  się  indywidualnie  z   
                uŜytkownikami  poszczególnych  lokali  po  upływie  okresu  rozliczeniowego. 
                Jeśli  rzeczywiste  koszty  dostawy  ciepła  do  lokalu  są  niŜsze  od  pobranych  zaliczkowych 
                opłat,  Spółdzielnia  zwraca  nadpłatę  uŜytkownikowi  lokalu. 
                Jeśli  rzeczywiste  koszty  dostawy  ciepła  do  lokalu  są  wyŜsze  od  pobranych  zaliczkowo  opłat, 
                uŜytkownik  lokalu  obowiązany  jest  wpłacić  róŜnicę  do  Spółdzielni. 
 
      2. 5.   Działalność  społeczna,  oświatowa  i  kulturalna  jest  prowadzona  z  uwzględnieniem  wymagań   
                 wynikających  z : 

                 -   merytorycznego  programu  tej  działalności  uchwalonego  przez  statutowo  uprawniony  organ, 

                 -   planów  rzeczowo – finansowych. 

                 Koszty  działalności  społecznej,  oświatowej  i  kulturalnej,  nie  znajdujące  pokrycia  w  środkach 
                 pozyskiwanych  z  zewnątrz  (  np.  dotacje  samorządu  terytorialnego  )  oraz  przychodach  
                 własnych  tej  działalności  (  opłaty  indywidualne  za  niektóre  rodzaje  świadczeń  i  usługi  )  są 
                 finansowane  opłatami  naliczanymi  członkom  Spółdzielni  w  ramach  opłat  za  uŜywanie  lokali  
                 zajmowanych  na  warunkach  spółdzielczego  prawa  do  lokalu  lub  odrębnej  własności  lokalu.    
 
 
III.   Fundusze 
 
 
       3. 1.   Spółdzielnia  tworzy  fundusze :   

                 -   udziałowy, 

                 -   zasobowy, 

                 -   wkładów  mieszkaniowych  i  budowlanych, 

                 -   remontowy  zasobów  mieszkaniowych, 

                 -   świadczeń  socjalnych. 

                 Tworzenie  innych  funduszy  jest  moŜliwe,  jeśli  przewidują  to  przepisy  ustawowe  lub  Statut  
                 Spółdzielni.  
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       3. 2.   Fundusz  udziałowy  powstaje  z  wpłat  udziałów  członkowskich  i  jest  przeznaczony  na  pokrycie  
                 ewentualnych  strat  bilansowych  Spółdzielni. 
 
       3. 3.   Fundusz  zasobowy  powstaje  z : 

                 -   wpłat  wpisowego  wnoszonych  przez  członków, 

                 -   równowartości  przejętych  do  eksploatacji  środków  trwałych,  wartości  niematerialnych  i  
                     prawnych  -  sfinansowanych  ze  środków  własnych  Spółdzielni  lub  otrzymanych  przez 
                     Spółdzielnię  nieodpłatnie, 

                 -   przedawnionych  lub  umorzonych  zobowiązań  Spółdzielni, 

                 -   odpisów  amortyzacyjnych  środków  trwałych  nie  zaliczonych  do  zasobów  mieszkaniowych, 

                 -   nadwyŜek  bilansowych  Spółdzielni  w  kwotach  określonych  uchwałami  Zebrania   
                     Przedstawicieli  Członków, 

                 -   innych  przychodów. 

 

                 Fundusz  zasobowy  pomniejsza  się  o : 

                 -   równowartość  środków  trwałych  przekazanych  nieodpłatnie  przez  Spółdzielnię, 

                 -   równowartość  cofniętego  Spółdzielni  umorzenia  kredytu, 

                 -   równowartość  umorzenia  środków  trwałych  nie  podlegających  amortyzacji,  jeśli  umorzenie   
                     to  nie  obciąŜa  wkładów  mieszkaniowych  lub  budowlanych, 

                 -   straty  bilansowe  spółdzielni  w  kwotach  określonych  uchwałami  Zebrania  Przedstawicieli  
                     Członków. 

                 Wolne  środki  funduszu  zasobowego  wykorzystywane  są  na  zaspokojenie  zapotrzebowania   
                 Spółdzielni  na  środki  obrotowe. 
                   
                 ZaangaŜowanie  środków  funduszu  zasobowego  w  formie  udziałów  (  akcji  )  Spółdzielni  w  
                 innych  podmiotach  gospodarczych  jest  moŜliwe,  jeśli : 

                 -   przystąpienie  Spółdzielni  do  danego  podmiotu  jest  usankcjonowane  uchwałą  Zebrania 
                     Przedstawicieli  Członków, 

                 -   kwota  zaangaŜowania  określona  została  uchwałą  Zebrania  Przedstawicieli  Członków. 

 

      3. 4.   Fundusz  wkładów  mieszkaniowych  i  budowlanych  powstaje  z : 

                -   wpłat  gotówkowych  wnoszonych  przez  członków  na  poczet  wkładów  mieszkaniowych  lub 
                     budowlanych  wymaganych  dla  ustanowienia  spółdzielczego  prawa  do  lokalu, 

 

                Wielkość  wymaganych  wkładów  mieszkaniowych  lub  budowlanych,  jakie  są  zobowiązani  
                wnosić  członkowie  oraz  zasady  i  tryb  rozliczeń  z  tytułu  wkładów,  określają  odrębne  przepisy.    
                Środki  funduszu  wkładów  mieszkaniowych  i  budowlanych  są  gromadzone  na  odrębnym  
                rachunku  bankowym  i  mogą  być  wykorzystane  tylko  na  finansowanie  kosztów  budowy  lokali 
                dla  członków,  którzy  je  wnieśli. 
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     3. 5.   Fundusz  remontowy  zasobów  mieszkaniowych  tworzy  się  z : 

               -   odpisów  dokonywanych  w  cięŜar  kosztów  gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi  i  o  innym 
                   przeznaczeniu;  wysokość  tych  odpisów  ustala  Rada  Nadzorcza  Spółdzielni, 
 
               -   kwot  potrąconych  wykonawcom  robót  inwestycyjnych  z  tytułu  wad  i  usterek, 

               -   uzyskanych  przez  Spółdzielnię  odszkodowań  ubezpieczeniowych  z  tytułu  szkód  w  zasobach 
                   mieszkaniowych, 

               -   róŜnicy  między  kwotą  wkładów  budowlanych  wnoszonych  przez  członków  przekształcających 
                   spółdzielcze  lokatorskie  prawa  do  mieszkań  we  własnościowe  a  ich  zwaloryzowanymi  
                   wkładami  mieszkaniowymi,  pomniejszonej  o  kwotę  umorzeń  kredytowych  związanych  z  tymi 
                   lokalami;  mieszkalnych  w  spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokalu  lub  odrębną  własność 
                   lokalu  oraz  zwolnionych  do  dyspozycji  Spółdzielni  mieszkań  lokatorskich  przydzielanych  
                   nowym  uŜytkownikom  na  warunkach  własnościowych, 

               -   innych  środków  określonych  odrębnymi  przepisami  (  np.  kwoty  z  podziału  nadwyŜki   
                   bilansowej  Spółdzielni,  oprocentowanie  lokat  wolnych  środków  funduszu  remontowego  ). 

 

               Środki  funduszu  mogą  być  wykorzystywane  tylko  na  finansowanie  zaliczonych  do  obowiązków  
               Spółdzielni  remontów  zasobów  mieszkaniowych  i  o  innym  przeznaczeniu  (  budynków  oraz 
               budowli  i  urządzeń   technicznych  związanych  z  budynkami  ). 
 
               Środki  funduszu  remontowego  są  gromadzone  na  odrębnym  rachunku  bankowym. 
 
 
     3. 6.   Zasady  tworzenia  i  dysponowania  środkami  funduszu  świadczeń  socjalnych  określają  odrębne 
               przepisy. 
 
 
IV.    Postanowienia  końcowe 
 

     4. 1.   Decyzje  o  uznaniu  za  nieściągalne  od  poszczególnych  dłuŜników  naleŜności  Spółdzielni  
               podejmuje  Zarząd. 

               Uznanie  naleŜności  za  nieściągalną  jest  równoznaczne  z  jej  umorzeniem. 

 

     4. 2.   Jeśli  ustanie  spółdzielcze  prawo  do  lokalu,  to  naleŜność  Spółdzielni  powinna  być  potrącona  z  
               kwoty  wkładu  (  równowartość  prawa  do  lokalu  )   związanego  z  lokalem,  do  którego  ustało  to   
               prawo,  a  jeśli  kwota  wkładu  (  równowartość  prawa  do  lokalu  )  jest  niŜsza  od  naleŜności 
              Spółdzielni,  to  róŜnica  podlega  rozliczeniu  w  ramach  wyniku  bilansowego  Spółdzielni  na 
               koniec  roku. 
 
     4. 3.   Spółdzielnia  moŜe  ograniczyć  swoje  roszczenia  finansowe  w  stosunku  do  członka  z  tytułu  
               róŜnicy  pomiędzy  wymaganym  wkładem  budowlanym  a  zwaloryzowanym  wkładem 
               mieszkaniowym,  w  związku  z  przekształceniem  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do 
               mieszkania  w  spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokalu,  jeśli  moŜliwość  taka  jest   
               przewidziana  w  Statucie  Spółdzielni. 
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              Ograniczenie  roszczeń  finansowych  Spółdzielni  z  tytułu  wkładu  budowlanego  wymaganego  dla  
               danego  lokalu  nie  moŜe  dotyczyć  obciąŜającego  dany  lokal  zadłuŜenia  z  tytułu  kredytu   
               zaciągniętego  przez  Spółdzielnię  na  finansowanie  kosztów  budowy  lokalu  wraz  z  odsetkami 
               oraz  kwot  umorzonego  kredytu,  które  Spółdzielnia  jest   obowiązana  zwrócić  do  budŜetu 
               państwa  w  związku  z  przekształceniem  uprawnień  lokatorskich  na  własnościowe.   
 
 
     4. 5.   W  przypadku  ponownego  ustanawiania  spółdzielczego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego  na  rzecz 
               osoby,  której  prawo  do  tego  lokalu  wygasło  wskutek  wykluczenia  jej  ze  Spółdzielni, 
               Spółdzielnia  moŜe  ograniczyć  swoje  roszczenia  z  tytułu  wkładu  wymaganego  na  dzień 
               ponownego  ustanawiania  prawa  do  lokalu  do  kwoty  wkładu  naleŜnego  z  tytułu  wcześniej  
               wygasłego  prawa  do  tego  lokalu  -  jeśli  moŜliwość  taka  jest  przewidziana  w  Statucie 
               Spółdzielni. 
  
 
V.   Inne  postanowienia 
 
 
      5. 1.  Niniejszy  Regulamin  został  uchwalony  przez  Radę  Nadzorczą  Spółdzielni  Mieszkaniowej 
                „PARKITKA”  w  Częstochowie  i  obowiązuje  od  dnia  podjęcia  uchwały. 
 
       
      5. 2.   Jednocześnie  traci  moc  obowiązywania  „Regulamin  gospodarki  finansowej  Spółdzielni 
                Mieszkaniowej  „PARKITKA”  zatwierdzony  przez  Radę  Nadzorczą  w  dniu  11.12.1995r  - 
                Uchwałą  Nr  58/95. 
 
 
Regulamin  zatwierdzono  Uchwałą  Nr  26/2009   Rady  Nadzorczej  SM  „PARKITKA”  w  dniu  25.05.2009 r. 


