Protokół nr 2017/1 z posiedzenia Rady
Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar”
w dniu 4 marca 2017r.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie GSS AP Żar w Międzybrodziu Żywieckim w dniu
4.03.2017r. w godzinach 10:00-14:00.
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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej.
4. Omówienie wstępnych wyników finansowych za rok 2016.
5. Dyskusja nad zleceniem badania ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta.
6. Informacja na temat planowanych zmian w cenniku GSS na rok 2017.
7. Sprawy różne.
Podjęte uchwały:
2017/03/01 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady GSS AP Żar w dniu 2 grudnia
2016r.
Przebieg obrad:
1.

Przyjęcie porządku obrad.
Zaproponowano wprowadzenie do porządku obrad punktów: Dyskusja nad zleceniem
badania ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta oraz informacja na temat
planowanych zmian w cenniku GSS na rok 2017.
Przyjęto proponowany porządek obrad w drodze głosowania.
Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

2.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Nie wniesiono żadnych uwag. Protokół z posiedzenia z dnia 2 grudnia 2016r. został
przyjęty w drodze głosowania.
Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
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3.

Omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej.
Przychody w styczniu wyniosły 162 tys. zł wobec planowanych 125 tys. zł, wykonanie
30% ponad plan. Wynik netto wyniósł 44 tys. zł co stanowiło nadwyżkę 39 tys. zł ponad
plan. Wyniki w lutym spodziewane są również powyżej planu. Szkoła terminowo
obsługuje kredyty bankowe oraz posiada nadwyżkę gotówki w wysokości ponad 100 tys.
zł, co pozwala na planowanie nowych inwestycji i remontów.
Szybowce są aktualnie zarządzane (CAMO) w organizacji FlyBielsko, natomiast obsługa
techniczna jest prowadzona wg potrzeb przez organizacje zewnętrzne. Dzięki tym
zabiegom wzrósł poziom obsług przy jednocześnie niższym koszcie. Sprzęt lotniczy jest
zdatny do lotu, ubezpieczenia OC są ważne, gdyż są wykupywane na okresy roczne.
Planowany jest przegląd 6000h jednego Puchacza.
Prezes planuje pozyskać ciągnik, który jest niezbędny do utrzymywania płyty lotniska w
dobrym stanie.

4.

Omówienie wstępnych wyników finansowych za rok 2016.
Wstępne wyniki finansowe za rok 2016 wykazują przychody w wysokości 1.550.000 zł a
wynik netto 74.000 zł. Ostateczne sprawozdanie finansowe będzie przedstawione Radzie
do zatwierdzenia w terminie do 30 marca br.

5.

Dyskusja nad zleceniem badania ksiąg rachunkowych przez biegłego rewidenta.
Rada zaleciła przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego za rok 2016 przez
biegłego rewidenta. W tym celu Zarząd powinien uzyskać co najmniej oferty na badanie,
spośród których Rada dokona wyboru rewidenta.

6.

Informacja na temat planowanych zmian w opłatach GSS na rok 2017.
Prezes przedstawił zaplanowane zmiany w opłatach za działalność statutową:
wprowadzenie jednolitej opłaty za 1h szybowca – 60 zł, dla młodzieży – 54 zł, opłata za
instruktora – 36 zł, dla młodzieży – 24 zł, pakiet 30h – 1500 zł, dla młodzieży – 1350 zł,
opłata za start 10 zł dla wszystkich. Pozostałe opłaty bez zmian.

7.

Sprawy różne.
Prezes przedstawił propozycję uporządkowania spraw własnościowych dotyczących
gruntów. Temat ma być przygotowany na najbliższy Kongres AP.
Omówiono koncepcję zakupu motoszybowca w celu rozwijania działalności lotów
zapoznawczych oraz przeszkolenia dla pilotów szybowców. Trwają w tym zakresie
poszukiwania konkretnego typu, przy jednoczesnym opracowywaniu biznes planu oraz
przygotowaniu sposobu finansowania zakupu.
Ustalono terminarz posiedzeń Rady GSS w roku 2017: 24.06, 16.09, 2.12.
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Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady GSS AP Żar o godz. 14.00.
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Paweł Kos
Sekretarz Rady

Marcin Prusaczyk
Przewodniczący Rady
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