
UCHwAŁA Nr.&..''12016

z dnla 23.02.2016 r.

Rady Nadzorczej
Spóldzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie

ł'sprawie: Rozliczenia z lokątorami nrzedołat i kosztórv zakup!ś!ślgii
cienlnej w 2015 roku.

s1

Na podstarł'ie $ 41 Statutu Rada Nadzorcza zatwierdza rozliczenie
z ]okatorami dokonanych przedpłat i kosńów zakupu energii cieplnej zuŹyej
na centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody zgodnie z treścią załącznika
stanorviącego integralną cześć niniejszej uchrvaĘ.

s2

Sfinalizowanie wypłat oszczędności nastąpi po przyjęciu przez Walne
Zgromadzenie Członków sprawozdania tinansov'ego i rzeczowego Spółdzielni za
2015 r.' przy uv'zg]ędnieniu uchwały Nr 6 l 2015 z dnia 19.05.20]5 r. Walnego
Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego
rv sptawie udziału Spółdzielni rł' modemizacji sieci ciepłomiczej oraz
gromadzenia na ten ce] środków finansorłych.

s3

Uchwała rvchodzi rv życie z dniem jej podjęcia'
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Zalacznik
,r

do Uchu ah Nr {t.. t zolt
Rady Nadzorczej Spóldzielni Mieszkaniolvej

im. J. I. Kraszewskiego w Sopocie
z dnia 23 lutego 201ó r.

l. Rozliczenie kosztów za energię cieDlną ZuŁvta na centr
(c.o.) za 2015 r.

1/ Osiedle Kraszewskiego (T - 2. 4. 6 S 17.K 21. 30. 32. 23. 25. 27
29. 35.lfJ9):

Wskaźnik oszczedności:
58q.l40'q5 7l | ]J'7ÓÓ,b] tn p. u' ogr/ęw' = l7.44 Żl m_ p' u'

- na fundusz ręmontowy c.o. 30 % - 5,23złlm2p.u.
- dorwplarr r0oo - l2.2lzl/m-p,u.

2/ Budynek Pokorniewskiego 5:

1' Suma przedpłat (planorvana)
2. KoszĘ zakupu energii cieplnej

(opłaty stałę i Zmięnnę)
3. Wynik rozliczenia przędpłat

(oszczędność).

1. Suma przedpłat (planowana)
2. Kosz{ zakupu energii cieplnej

(opłaty stałe i zmięnnę)
3. Wynik rozliczenia przedpłat

(oszczędność).
Wskaźoik oszczędności:

17.382,'71 zł: 1.114 m_ p. u. ogrzew.
na fundusz lęmontowy c.o. 30 7o

_ do \łTpłaty 70 %

3/ Budynek Malczewskiego 4t

1. Surrra przedpłat (planowana)
2. Koszt zakupu energii cieplnej

(opłaty stałe i zmienne)
3. Wynik rozliczenia przedpłat-

(oszczędność)
Wskaźoik oszczędno(ci:

6.567,80 zl: 540,80 m p. u. ogrzew
_ na fundusz ręmonto$Y c.o. 30 0/o

_ do wypłaty 70 %

- 2 .046 .258 
'48 

zł
- I.451.111,53 zł

- 589' 140,95 zł

- 7I.095.60 zł
- 53 .'712,83 zł

- 17 .382,1'7 zl

: 15,ó0 zł / rrl'?p. u.

- 4'68 zł / m') p. u.
- 10.92 zł / m'?p.!'

- 40j00.72 A
- 33.732,92 zł

- 6 .567 .80 z'ł

= 12,14 zł / m1 p. tt.

- 3^64 zł lm'p. u.

- 8'50 zł / m2 p. u.



2

4/ Budynek Sienkiewicza 231

l. \uma pr./ędpl,ll t planorł ana)

2. Koszq zaluPu encrgiiciePlnej
(opłaty Stałe i 7_mięnnę)

3. \\ i nik rozlic/ellia pr7ędplal
(oszczędnośó).

rń skaźnik oszczędno(ci:
88'491'32 zł: 4.434,20 ln_ p' u' oglzęw'

- na fundusz ręmontowy c'o' 30 yo

_ do wypłaty 70 %

268 .',7 r3 ,60 z'
180 '222.28 Zł

88.491'32 zł

19.95 zł / m' p. u.

5'98 zł / m'?p. u.

].j'l.'ajrłp-y'

255'890,16 zł
l'/ 4 .01'] 

'Ż4 
zł

8I '8']2'92 zł

:19,38złlm'p.u.
- 5.81 zł l m' p. tl.

- 13.57 zł l m2 n. v

18'7 .127 
'69 

Zł

l43.Ż46"35 Zł
43.326,49 ń

554,85 zł

5/ Budvnek Sienkiewicza 25:

l. suma przcdplat l plano!Ą arc')

2. Ko.zty zakupu cnergii ciePlnej
(opłaty stałę i zmiennę)

3. \\ 5 nik rozlictenia PrzedPlat
(oszczędność).

wskaźnik oszczędności:
8\.8']Ż'92 z| : 4222'6Ż m' p- tl. ogrzevł'

- na fundusz ręmontowy c.o. 30 70

_ do wypłaty 70 %

II. Rozliczenie enersii cieplnej na nodsrzanie wody w budynkach

Sienkiewicza 23 i 25 za 2015 r.

Przychód za ciepłą rvodę (planowane

Kosńy podgrzania wody zimnej
(oPłaty Stałe i Zmienne)
Koszt zuĄ'tęj wody zirrrnej do podgrzania
Różnica (przychód minus koszĘ)

Nadpłata 554'85 zł podzie}ona przez zużyte m3wody ciepłej, daje wskamik

5 54s5 Zł, ą'i23,9a 
^' 

: o.1z żł/^' zuzyej wody ciepłej w danym

mieszkaniu do w1płaty.
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