Protokół nr 2016/4 z posiedzenia Rady
Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar”
w dniu 22 października 2016r.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie GSS AP Żar w Międzybrodziu Żywieckim w dniu
22.10.2016r. w godzinach 10:00-16:00.
Obecni członkowie Rady:
1. Marcin Prusaczyk – Przewodniczący Rady GSS AP Żar
2. Wojciech Kos – z-ca Przewodniczącego Rady GSS AP Żar, p.o. Prezesa Zarządu GSS AP Żar
3. Paweł Kos – Sekretarz Rady GSS AP Żar
4. Jarosław Szołtysek – członek Rady GSS AP Żar
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej.
3. Omówienie realizacji budżetu po 3kw. roku 2016.
4. Sprawy różne.
Podjęte uchwały:
2016/10/1
W sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie lotniska Żar w lotnisko
publiczne niecertyfikowane
Przebieg obrad:
1.

Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęto proponowany porządek obrad w drodze głosowania.
Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

2.

Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej.
Zysk we wrześniu wzrósł w stosunku do września ubiegłego roku o 522% i wyniósł 19
tys. zł. Miał na to wpływ wzrost rentowności działalności statutowej i parkingowej.
We wrześniu 2016 przychód z działalności lotniczej wyniósł 54 tys. zł w porównaniu do
34 tys. zł we wrześniu roku ubiegłego, a zysk netto 8 tys. zł w porównaniu do straty 11
tys. zł rok wcześniej.

1

We wrześniu 2016 przychód z działalności parkingowej wyniósł 30 tys. zł w porównaniu
do 15 tys. zł we wrześniu roku ubiegłego, a zysk netto 28 tys. zł w porównaniu do zysku
13 tys. zł rok wcześniej.
Działalność gastronomiczna i hotelowa we wrześniu przyniosła stratę. Na ujemny wynik
działalności hotelowej i gastronomicznej wpłynął zasadniczo fakt niskiego obłożenia
hotelu.
3. Omówienie realizacji budżetu po 3kw. roku 2016.
Rada przedyskutowała realizację budżetu po 3 kw. roku 2016.
Budżet został obciążony wydatkami związanymi z rokiem poprzednim. Wynik finansowy
uwzględnia wzrost kosztu podatku od nieruchomości.
Budżet nie przewiduje dodatkowych przychodów ze sprzedaży aktywów.
Uzgodniono, że budżet na 4kw. roku 2016 zostanie zrewidowany i wprowadzone
zostaną systemowe działania, które pozwolą utrzymać pozytywny wynik finansowy na
koniec 2016r. Ustalono, że do końca listopada zostanie przedstawiony budżet na rok
2017 wraz z podstawowymi założeniami operacyjnymi.
4. Sprawy różne.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęło pismo od Pana Jerzego Biskupa. Rada po
przeprowadzonej dyskusji ustaliła, że Prezes Zarządu przygotuje materiały do oceny ww.
sytuacji. Po ocenie przedstawionych materiałów zostanie wypracowana koncepcja
współpracy z Panem Jerzym Biskupem. Ustalono jednocześnie, że do kontaktów
z podmiotami zewnętrznymi upoważniony jest wyłącznie Prezes Zarządu, a nie Rada
Szkoły.
Prezes przedstawił koncepcję w zakresie współpracy przy tworzeniu paralotniowego
ośrodka szkoleniowego.
Prezes poddał pod dyskusję wniosek o przekształcenie lotniska Żar w lotnisko publiczne
niecertyfikowane. Rada po przeprowadzonej dyskusji podjęła uchwałę nr 2016/10/1
o zmianie statusu na lotnisko publiczne niecertyfikowane.
Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzymało się – 1
Jednocześnie Rada zleciła aktualizację dokumentacji rejestrowej lotniska w celu
uzyskania statusu lotniska publicznego.
Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady GSS AP Żar o godz. 16.00.
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Paweł Kos
Sekretarz Rady

Marcin Prusaczyk
Przewodniczący Rady
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