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Rada Nadzorcza 
·SML-W ..ZATOKA" 


w Braniewie 

REGULAMINU TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI 

Fundusze Sp61dzielni Mieszkaniowej. 

§1. 

1. Sp6ldzielnia tworzy i gospodaruje nastt(puji;lcymi funduszami: 
a. 	 Fundusz udzialowy. 
b. 	 Fundusz zasobowy. 
c. 	 Fundusz wklad6w mieszkaniowych. 
d. 	 Fundusz wklad6w budowlanych. 
e. 	 Fundusz remontowy. 
f. 	 Inne fundusze celowe utworzone na podstawie uchwaly Zebrania przedstawicieli 

Czlonk6w, kt6ra okresla zar6wno zasady ich tworzenia, jak i przeznaczenie. 

A. Fundusz udzialowy. 

• 	 § 2 . 

1. Tworzy sit( z tytulu wplat udzial6w przez czlonk6w Sp6ldzielni w wysokosciach okreslonych 
w Statucie Sp6ldzielni. 

2. Wydatkowanie funduszu, zwrot udzial6w po ustaniu czlonkostwa, 

3. Fundusz udzialowy moze sluzy6 do finansowania biezltcej dzialalnosci. 

B. Fundusz zasobowy. 

§ 3. 

1. Slu.zy do finansowania majlttku oraz biezltcej dzialalnosci Sp6ldzielni. Tworzony jest z: 
a. 	 Wplat wpisowego dokonywanych przez czlonk6w. 
b. 	 Przenoszenia skutk6w rewaloryzacji srodk6w trwalych sprzedanych przez Sp6Idzielni((. 
c. 	 Przedawnionych lub umorzonych zobowiltzan Sp6ldzielni. 
d. 	 Splat bonifikat z tytulu utraty prawa do jej wykorzystania. 

• 
e. Kwot wartosci prawa wieczystego uzytkowania grunt6w. 
f. 	 K wot uzyskanych z tytulu zbycia lokali wolnych w sensie prawnym oraz kwot 

uzyskanych w wyniku zamiany mieszkan. 
g. 	 Innych przychod6w. 

2. Fundusz zasobowy pomniejsza sit( 0: 

a. 	 R6wnowartosci umorzenia srodk6w trwalych niepodleg~iltcych amortyzacji, jesli 
umorzenie nie obciltza wklad6w mieszkaniowych lub budowlanych. 

b. 	 R6wnowartosc srodk6w trwalych przekazanych nieodplatnie przez Sp6Idzielni((. 
c. 	 R6wnowartosc cofni~tego Sp6ldzielni umorzenia kredytu. 
d. 	 Wartose zwracanego bankowi umorzenia bankowego kredytu. 
e. 	 Uznanie skutk6w spadku wartosci srodk6w trwalych, wartosci niematerialnych 

i prawnych, kt6rych nabycie sfinansowano tym funduszem. 
f. 	 Na inne cele wg uchwaly Rady Nadzorczej. 
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C. Fundusz wklad6w mieszkaniowych. 

§ 4. 

1. 	 Wysokosc wkladu rnieszkaniowego stanowi romica mi«:dzy kosztem budowy przypadaj"tcym 
na dany lokal, a uzyskan"t przez Sp61dzielni~ pomoc,!: ze srodk6w publicznych (umorzeniem 
cz«:sci kredytu zaciqgni«:tego przez Sp6ldzielni«: na sfinansowanie koszt6w budowy lokalu) 
z uwzgl«:dnieniem udzialu czlonka w splacie kredytu inwestycyjnego. 

2. 	 Fundusz wklad6w mieszkaniowych tworzy si«: z: 
a. 	 Wplat wklad6w mieszkaniowych dokonywanych przez czlonk6w. 
b. 	 Naleinych od czlonkow splat rat kredytow zaciqgnilttych w celu wybudowania mieszkan 

o statusie lokatorskim z tytulu wkladow rnieszkaniowych. 
c. 	 Nakladow rzeczowych lub r6wnowartosci pracy zaliczanych czlonkom na poczet 

wymaganych wklad6w mieszkaniowych. 
d. 	 Zwi«:kszenia wartosci zasob6w mieszkaniowych, finansowanych wkladami 

mieszkaniowymi. 
e. 	 Dotacji, subwencji, dofinansowania oraz doplat z tytulu prowadzonych modernizacji 

budynk6w mieszkalnych. 
f. 	 Innych przychod6w zwi~kszaj,!:cych wartosc srodk6w trwalych zaliczanych do zasobow 

mieszkaniowych. 

3. 	 Fundusz wklad6w mieszkaniowych ulega zrnniejszeniu z tytulu: 
a. 	 Zwrotu wkladow mieszkaniowych. 
b. 	 Zaliczenia wkladu mieszkaniowego na poczet wymagalnych zobowi"tzall czlonka. 
c. 	 Przeznaczenia wkladu mieszkaniowego na wklad budowlany w zwi"tzku z przeksztalceniem 

prawa z lokatorskiego na wlasnosciowe. 
d. 	 Przeniesienia prawa odr~bnej wlasnosci na rzecz czlonka. 

4. 	 Zwrotow wklad6w dokonuje si~ z uwzgl~dnieniem wartosci rynkowej wg zasad okreSlonych 
w Statucie Sp61dzielni. 

D. Fundusz wklad6w budowlanych. 

§ 5. 

1. 	 Wysokosc wkladu budowlanego stanowi peln'l wartosc koszt6w budowy przypadajqcych na 
danylokal. 

2. Fundusz wklad6w budowlanych tworzy si~ z: 
a. 	 Wklad6w budowlanych wnoszonych przez czlonk6w Spoldzielni. 
b. 	 Zwi~kszenia wartosci zasobow mieszkaniowych finansowych wkladami budowlanymi. 
c. 	 Naklad6w rzeczowych lub r6wnowartosci pracy zaliczanych czlonkom na poczet 

wymaganych wkladow mieszkaniowych. 
d. 	 Wniesienia wlasnej pracy lub wykonania we wlasnym zakresie lokali mieszkalnych lub 

uzytkowych na gruncie Sp6ldzielni na poczet wkladu budowlanego. 
e. 	 Przeniesienia dotychczas posiadanego wkladu mieszkaniowego na wklad budowlany 

w zwiqzku z przeksztalceniem prawa z lokatorskiego na wlasnosciowe. 
f. 	 Naleznych od czlonka wklad6w budowlanych z tytulu splaty kredytu zaciqgni~tego 

w celu wybudowania mieszkan 0 statusie wlasnosciowego prawa. 
g. 	 Waloryzacji wklad6w mieszkaniowych w zwi'lzku z ustaniem czlonkostwa i przekazaniem 

lokalu mieszkalnego Sp61dzielni. 

3. 	 Fundusz wklad6w budowlanych ulega zmniejszeniu z tytulu: 

I 
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a. 	 Zwrot6w wklad6w budowlanych. 
b. 	 Zaliczenia wkladu budowlanego na poczet wymagalnych zobowil:tZail czlonka po ustaniu 

czlonkostwa. 
c. 	 Przeniesienia prawa odr~bnej wlasnosci lokalu mieszkalnego lub lokalu 0 mnym 

przeznaczeniu na rzecz czlonka. 
d. 	 Nieodplatnego przekazania infrastruktury przy budynkach sfinansowanych wkladami 

budowlanymi. 

E. Fundusz remontowy. 

§ 6. 

Regulamin tworzenia i gospodarowania srodkami funduszu remontowego Sp6ldzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko-Wlasnosciowej "Zatoka" w Braniewie zastal uchwalony przez Rad~ 
Nadzorcztt Uchwal~ Nr 212006 z dnia 13 luty 2006r. z p6zniejszymi zmianami. 

F. Fundusz na wykup nieruchomosci gruntowych. 

§ 7. 

1. 	 Fundusz na wykup nieruchomosci tworzy si~ z wplat w wysokosci 0,50 zllm2 przez okres lipiec 
sierpien i wrzesien 2004r. (zgodnie z Uchwaltt Rady Nadzorczej Nr 2112004 z dnia 29 czerwca 
2004r., podj~tej na podstawie Uchwaly ZPCz Nr 21/2004 z dnia 21 czerwca 2004r). 

2. 	 Fundusz przeznaczony jest na: 
a. 	 Wykup nieruchomosci gruntowych, b~dttcych w uZ)1kowaniu wieczystym Sp6ldzielni, na 

kt6rych posadowione Stt budynki mieszkalne wybudowane przez Sp6Idzielni~. 
b. 	 N aklady finansowe na prace niezb~dne do realizacji wykupu okreslonego w pkt a, po 

1 stycznia 2006r. 

§ 8. 

Niniejszy regulamin zostal uchwalony na wniosek Zarzttdu Sp6ldzielni przez Rad~ Nadzorcztt 

Uchwaitt Nr .... f. g.12006 z dnia 16 pazdziernika 2006r. i obowictzuj e od dnia uchwalcnia. 

Sekretarz Rady N adzorczej 	 Przewodniczttcy Rady Nadzorczej 
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