
Regulamin zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko-Własnościowej „Młoda Rodzina” w Warszawie 

 
dotyczący zasad systemu ekonomiczno-finansowego Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Młoda Rodzina” i jego elementów 
dotyczących zasad ustalania wysokości wkładu budowlanego, kosztów 
budowy oraz wysokości opłat za używanie lokalu 
 

 

1. Gospodarka finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 

„Młoda Rodzina” (dalej zwanej Spółdzielnią) oparta jest o: 

1.1. obowiązujące w spółdzielczości mieszkaniowej regulacje prawne w tym 

w szczególności zapisy ustaw: prawo spółdzielcze, o spółdzielniach 

mieszkaniowych, rachunkowości, ustawy podatkowe, 

1.2. Statut Spółdzielni,  

1.3. wewnętrzne regulaminy Spółdzielni, 

1.4. uchwały organów Spółdzielni, 

1.5. politykę rachunkowości uchwalaną przez Zarząd, 

1.6. coroczne plany finansowo - ekonomiczne opracowywane przez Zarząd 

Spółdzielni i uchwalane przez Radę Nadzorczą. 

2. Polityka rachunkowości obejmuje: 

2.1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

2.2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz zasad ustalania wyniku. 

2.3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółdzielni, w tym: 

2.3.1. Zakładowego Planu Kont, 

2.3.2. Wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na 

elektronicznych nośnikach danych. 

2.4. System ochrony dokumentów, danych, ksiąg rachunkowych i innych 

dokumentów.  

3. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku 

ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści jej członkom.  

4. Spółdzielnia sporządza roczne sprawozdania finansowe za każdy rok 

obrachunkowy na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie 

Finansowe Spółdzielni składa się z : 

4.1. Bilansu, 

4.2. Rachunku zysków i strat, 

4.3. Informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania 

finansowego,  

4.4. dodatkowych informacji i objaśnień.  



5. Roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni jest przyjmowane uchwałami 

Rady Nadzorczej i rekomendowane do zatwierdzenia następującymi 

uchwałami przez Walne Zgromadzenie.  

5.1. uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółdzielni, w tym 

bilansu aktywów i pasywów, rachunku zysków i strat, 

5.2. uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności – sprawozdania 

Zarządu, 

5.3. uchwałą o udzieleniu absolutorium Zarządowi, 

5.4. uchwałą o przeznaczeniu nadwyżki lub pokrycia straty bilansowej. 

6. Na podstawie wykonanych kosztów rzeczywistych roku poprzedniego oraz 

spodziewanych zmian stawek i sytuacji rynkowej ich zmian w danym roku 

opracowywane są przez księgowość i Zarząd plany finansowo – ekonomiczne 

Spółdzielni wraz ze składnikami opłat na dany rok.  

7. Rada Nadzorcza Spółdzielni omawia oraz w drodze uchwały przyjmuje 

wnioskowane przez Zarząd plany finansowo – ekonomiczne wraz ze 

składnikami opłat do stosowania w gospodarce finansowej Spółdzielni. 

Jednocześnie, wraz z planem finansowo – ekonomicznym na dany rok, 

uchwalany jest przez Radę Nadzorczą plan remontów i konserwacji, który 

konstruowany jest na zasadzie harmonogramu działań rozpisanych na kolejne 

lata, co roku aktualizowanego i uzupełnianego w miarę potrzeb. 

8. Przyjęte w powyższy sposób przez Radę Nadzorczą do realizacji plany są 

podstawą działalności gospodarczej Spółdzielni i dokonywania rozliczeń 

finansowych z jej członkami.  

9. Działalność Spółdzielni finansowana jest funduszami własnymi Spółdzielni, 

wkładami członków, przychodami finansowymi oraz przychodami ze 

świadczonych przez Spółdzielnię usług. 

10. Podstawą ustalania i uzupełnienia wkładów budowlanych oraz kosztów 

budowy są: 

10.1. umowy z członkami Spółdzielni,  

10.2. umowy dot. inwestycji, budowy, modernizacji zasobów Spółdzielni, 

10.3. regulacje prawne obowiązujące spółdzielnie mieszkaniowe, w 

szczególności ustawa prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach 

mieszkaniowych,  

10.4. Statut Spółdzielni, 

10.5. uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni. 

 

Tekst Regulaminu został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej” Młoda Rodzina” 01 lutego 2023 r. 

i obowiązuje od dnia podjęcia uchwały. 


