Olsztyn dn. 24.04.2018 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 r.
Kadencja obecnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” rozpoczęła się
10.06.2016 r. z chwilą wyboru na LIII Walnym Zgromadzeniu.
Rada Nadzorcza została wybrana na trzyletnią kadencję 2016-2019 spośród członków
Spółdzielni według podziału mandatów określonych w Statucie: osiedle Jaroty – 5 mandatów,
osiedle Nagórki – 4 mandaty, osiedle Pieczewo – 3 mandaty.
Skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
Prezydium Rady Nadzorczej
Bogumiła Gadziała – przewodnicząca RN,
Jerzy Rządkiewicz – wiceprzewodniczący RN,
Mirosław Mazur – sekretarz RN,
Teresa Biała – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
Andrzej Szmitkowski – przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Technicznej,
Jarosław Prawdzik – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji,
Aniela Ostrowska – przewodnicząca Komisji Interwencyjno-Regulaminowej,
Członkowie Rady Nadzorczej
Piotr Andrzejczuk,
Władysław Bystry,
Barbara Dmochowska-Dyżlą,
Małgorzata Sztąberska,
Zofia Wysokińska
Skład Rady Nadzorczej z dniem 01.07.2017 r. uległ zmianie, na skutek zrzeczeniem się
przez Pana Władysława Bystrego mandatu. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 82/2017 z dnia
25.07.2017 r., stwierdziła utratę mandatu.
W 2017 roku Rada Nadzorcza odbyła trzynaście posiedzeń. Odbyło się również:
trzynaście posiedzeń prezydium RN, dziesięć posiedzeń Komisji Rewizyjnej, dwanaście
posiedzeń Komisji Interwencyjno-Regulaminowej, dwa posiedzenia Komisji Kultury, Sportu
i Rekreacji, sześć posiedzeń Komisji Inwestycyjno-Technicznej.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział członkowie Zarządu, przewodniczący
Rad Osiedlowych, radca prawny. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli jako
obserwatorzy w przetargach organizowanych przez Spółdzielnię, pełnili dyżury dwa razy w
miesiącu – przewodnicząca RN w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt),
pozostali członkowie RN w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (oprócz świąt), w biurze
Spółdzielni.
Rada Nadzorcza działa zgodnie z zakresem kompetencji określonym w Statucie.
Uchwały podejmowane są po uprzednim wnikliwym zapoznaniu się członków z materiałami
oraz po zaopiniowaniu przez komisje problemowe. Pozwala to na dokładne rozpatrzenie
spraw, umożliwia członkom Rady podejmowanie decyzji dających gwarancję, iż sprawy były
rozstrzygane rzetelnie, kompetentnie i obiektywnie.
Zgodnie ze Statutem decyzje Rady Nadzorczej podejmowane były w formie uchwał,
których podjęto 96 .
Uchwały, które podejmowała Rada Nadzorcza w roku sprawozdawczym 2017 to m.in.:
 uchwalenie planu gospodarczo-finansowego na 2017 r.
 uchwalenie korekty do planu gospodarczo-finansowego na 2017 r.
 uchwalenie założeń do planu gospodarczo-finansowego na 2018 r.



podjęcie uchwały w/s aneksu do uchwały RN z dn. 12.09.2017 r. w/s założeń do
planu gospodarczo-finansowego na 2018 rok.
 uchwalenie planu remontów na 2017 rok.
 uchwalenie korekty do planu remontów na 2017 rok.
 zatwierdzenie sprawozdania z realizacji planu remontów na 2016 r. wraz z
rozliczeniem wydatków z funduszu remontowego w 2016 r.
 podjęcie uchwały o wyborze przedmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018.
 podjęcie uchwały o zatwierdzeniu programu działalności kulturalno-oświatowej
prowadzonej w okresie I-VIII i od IX-XII 2017 r. w Osiedlowych Domach
Kultury SM „Jaroty,”
 uchwalenie zmian w regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali.
 podjęcie uchwały o zmianach w regulaminie określającym obowiązki
Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń
Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale.
 podjęcie uchwały o zmianach w regulaminie przetargów na ustanowienie i
przeniesienie odrębnej własności lokalu w SM „Jaroty”.
 podjęcie uchwały o zmianach w regulaminie określającym zasady rozliczania
kosztów budowy lokali i ustalania wysokości wkładów budowlanych.
 podjęcie uchwały w/s zasad wnoszenia opłat za wymianę wodomierzy.
 ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa.
 ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Energa Operator przy ul. Flisa.
Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wykreśleniu 67 członków z rejestru członków,
ponieważ zbyli oni lub utracili w inny sposób prawo do lokalu znajdującego się w zasobach
Spółdzielni i nie wypowiedzieli członkostwa.
Ponadto Rada Nadzorcza została poinformowana i przyjęła informację o wynikach
finansowych działalności gospodarczej Spółdzielni za 2017 r., informację o
przeprowadzonych przetargach w Spółdzielni za 2017 r.
Rada Nadzorcza spotkała się z lustratorem, który przeprowadzał lustrację problemową
obejmującą działalność inwestycyjną Spółdzielni prowadzoną w okresie od 01.01.2016 r do
31.12.2016 roku. Związek Rewizyjny w liście polustracyjnym stwierdził, że w badanym
okresie działalność inwestycyjna Spółdzielni prowadzona była prawidłowo i Związek nie
formułuje żadnych wniosków do przedstawienia przez Radę Nadzorczą na LV Walnym
Zgromadzeniu Członków w dniu 30.05.2018 r.
Rada Nadzorcza spotkała się również z biegłym rewidentem, który przeprowadzał
badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.
Przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni zostało przyjęte i
ocenione przez Radę Nadzorczą pozytywnie. W 2017 r. Spółdzielnia osiągnęła dodatni
wynik na działalności gospodarczej Spółdzielni w wysokości: 1.832.424 zł.
Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnioskuje do LV Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni o:
1) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” za 2017
rok,
2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok,
3) udzielenie absolutorium za okres 01.01. – 31.12.2017 r. Zarządowi Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jaroty” w osobach: prezesowi Zarządu dr. Romanowi Przedwojskiemu,
wiceprezesowi ds. technicznych inż. Piotrowi Wałeckiemu, wiceprezes ds. ekonomicznych
mgr Jolancie Piechockiej.
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