VIII. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI
§ 91.
1.

Spółdzielnia prowadzi działalność zgodnie z zasadami rachunku ekonomicznego i przy
zapewnieniu korzyści jej członkom na podstawie rocznych planów gospodarczych.

2.

Roczne finansowe sprawozdanie, łącznie z rachunkiem wyników i opinią biegłego rewidenta,
wykłada się w lokalu Spółdzielni, co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia,
na którym mają być rozpatrywane. Każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze
sprawozdaniem.
§ 92.

Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego lub wkładów
mieszkaniowych i budowlanych nie zwiększa funduszu zasobowego; umorzenie wartości tych środków
trwałych obciąża odpowiednio fundusz udziałowy lub wkłady mieszkaniowe i budowlane.
§ 93.
Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1 - 3 i 5 § 22
niniejszego statutu,
2) ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego. Ewidencja wpływów i wydatków
funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie
wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.
§ 94.
1.

Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez
spółdzielnię, a przychodami z opłat, o których mowa w poprzednim paragrafie, zwiększa
odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku
następnym.

2.

Odpisy funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych obciążają koszty gospodarki zasobami
mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli
lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym
przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.
§ 95.

1.

Zaciągnięcie przez spółdzielnię kredytu bankowego i zabezpieczenie tego kredytu w formie
hipoteki może nastąpić wyłącznie na nieruchomości dla potrzeb, której przeznaczone będą środki
finansowe pochodzące z tego kredytu, i wymaga pisemnej zgody większości członków spółdzielni
oraz osób nie będących członkami, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy spółdzielnia zaciąga kredyt, który ma być
zabezpieczony hipoteką ustanowioną na użytkowaniu wieczystym lub części ułamkowej
nieruchomości stanowiącej udział spółdzielni we współwłasności tej nieruchomości, a osoby nie
będące członkami spółdzielni lub członkowie spółdzielni są uprawnieni z tytułu spółdzielczych
praw do lokali w budynku na użytkowanym gruncie lub w budynku stanowiącym współwłasność
spółdzielni lub zawarto z tymi członkami umowy o budowę lokali na tym gruncie albo
nieruchomości stanowiącej współwłasność spółdzielni.
3. Ustanowienie przez Spółdzielnię zabezpieczenia spłaty zobowiązań zaciąganych przez podmioty,
w których Spółdzielnia posiada udziały lub które w inny sposób są powiązane ze Spółdzielnią
wymaga uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Nadzorczej.

§ 96.
1. Fundusze Spółdzielni stanowią:
1) fundusz udziałowy,
2) fundusz zasobowy,
3) fundusz wkładów mieszkaniowych,
4) fundusz wkładów budowlanych,
5) fundusz zasobów mieszkaniowych,
6) fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych.
2. Inne fundusze celowe mogą być tworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzania.
3. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, określają regulaminy uchwalone
przez Radę Nadzorczą.
§ 97.
1.

W sprawach gospodarki Spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości nieuregulowanych w
statucie obowiązują odrębne przepisy.

2.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

3.

Rada Nadzorcza może określić szczegółowe zasady gospodarki Spółdzielni.

