Protokół nr 2016/5 z posiedzenia Rady
Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar”
w dniu 2 grudnia 2016r.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie GSS AP Żar w Międzybrodziu Żywieckim w dniu
2.12.2016r. 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
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej.
4. Omówienie i zatwierdzenie budżetu na 2017.
5. Sprawy różne.
Podjęte uchwały:
2016/12/01 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady GSS AP Żar w dniu 22
października 2016r.
Przebieg obrad:
1.

Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęto proponowany porządek obrad w drodze głosowania.
Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

2.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Nie wniesiono żadnych uwag. Protokół z posiedzenia z dnia 22 października 2016r. został
przyjęty w drodze głosowania.
Głosowanie: za – 3, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

3.

Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej.
Przychody za 10 miesięcy wyniosły 1,4 mln zł a zysk netto 132 tys. zł. W miesiącu
październiku osiągnięto zysk netto 33 tys. zł przy przychodach 153 tys. zł. Stan środków
pieniężnych wynosi około 100 tys. zł. W miesiącach listopad i grudzień przewidywana
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jest łączna strata około 60 tys. zł. Zysk netto za cały rok spodziewany jest na poziomie
50-70 tys. zł.

4.

Prezes Zarządu omówił sprawy związane ze współpracą z firmą Pana Jerzego Biskupa
oraz działaniami mającymi zapewnić prawidłową obsługę techniczną floty GSS.
Omówienie i zatwierdzenie budżetu na 2017.
Prezes omówił główne założenia budżetowe na rok 2017. Z najbardziej istotnych planów
inwestycyjnych to m.in. zakup motoszybowca w celu prowadzenia tańszych szkoleń oraz
lotów zapoznawczych. Budżet został obciążony wydatkami związanymi z rokiem
poprzednim i nie przewiduje dodatkowych przychodów ze sprzedaży aktywów GSS.
Planowany wynik finansowy uwzględnia wzrost kosztu podatku od nieruchomości.
Rada przedyskutowała zaprezentowany projekt budżetu na rok 2017. Ustalono, że do
końca grudnia zostanie przedstawiony ostateczny projekt budżetu wraz z
najważniejszymi założeniami operacyjnymi.

5.

Sprawy różne.
Nie wniesiono żadnych spraw różnych.
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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