Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku
L Walne Zgromadzenie w dniu 26.04.2013 r. wybrało obecną RN na trzyletnią kadencję
2013-2016 w następującym składzie: Krzysztof Iwulski – przewodniczący RN, Józef
Gruszewski – wiceprzewodniczący RN, Jerzy Czaplejewicz – sekretarz RN, Kazimierz
Kowalkowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jadwiga Gazda – przewodnicząca
Komisji Interwencyjno-Regulaminowej, Henryk Maniakowski – przewodniczący Komisji
Inwestycyjno-Technicznej, Krystyna Pułym – przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i
Rekreacji, Teresa Kojło-Wąsowska, Ewa Lewczuk, Olga Łozowska, Eugeniusz Połomka,
Czesława Przybyś – członkowie.
Rada Nadzorcza składa się z 12 osób wybranych spośród członków Spółdzielni według
podziału mandatów określonych w Statucie: osiedle Jaroty – 5 mandatów, osiedle Nagórki – 4
mandaty, osiedle Pieczewo – 3 mandaty. W 2015 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ
zmianie.
W 2015 roku Rada Nadzorcza odbyła trzynaście posiedzeń. Odbyło się również:
trzynaście posiedzeń prezydium RN, sześć posiedzeń Komisji Rewizyjnej, siedem posiedzeń
Komisji Interwencyjno-Regulaminowej, trzy posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji,
osiem posiedzeń Komisji Inwestycyjno-Technicznej.
W posiedzeniach Rady 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 –
przewodniczący 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 trzydzieści sześć.
Uchwały, które podejmowała Rada Nadzorcza w roku sprawozdawczym to m.in.:
- podjęcie trzech uchwał o przywróceniu członkostwa po spłaceniu zadłużenia,
- podjęcie uchwały o planie pracy ODK w 2015 r.
- podjęcie uchwały o nabyciu działek przy ul. Witosa-Kanta,
- uchwalenie planu gospodarczo-finansowego na 2015 rok,
- uchwalenie planu remontów na 2015 r.,
- uchwalenie zmian w regulaminach: najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń
tymczasowych, używania lokali oraz porządku domowego, rozliczania kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali, określającego obowiązki
Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni
z członkami zwalniającymi lokale
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.,
- podjęcie uchwały o nabyciu działki położonej przy ul. Flisa 9, 11, 13,
- podjęcie uchwały o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz MPEC,
- podjęcie uchwały o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator,
- podjęcie uchwały z realizacji planu remontów wraz z rozliczeniem wydatków z funduszu
remontowego za 2014 r.,
- podjęcie uchwały o rozliczeniu inwestycji przy ul. Flisa 9, 11, 13.
Ponadto Rada Nadzorcza została poinformowana i przyjęła informację o wynikach
finansowych działalności gospodarczej Spółdzielni za półrocze oraz za trzy kwartały 2015 r.,

informację o realizacji planu remontów za I półrocze 2015 r., informację o wynikach
finansowych Spółdzielni za 2014 r., o przeprowadzonych przetargach i realizacji prac
remontowych, o organizacji półkolonii w ODK, informację biegłego rewidenta o badaniu
sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok..
W grudniu 2015 r. w Spółdzielni rozpoczęła się lustracja pełna działalności Spółdzielni za
lata 2012 – 2014. Lustracją objęto całokształt działalności Spółdzielni w tym okresie, a w
szczególności następujące zagadnienia: organizacja Spółdzielni, stan prawny gruntów
będących we władaniu Spółdzielni (i budynków z nimi związanych oraz racjonalność ich
wykorzystania), sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami, gospodarka zasobami
mieszkaniowymi, gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych, gospodarka
finansowa, działalność inwestycyjna, ocena realizacji przez Spółdzielnię obowiązków
wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zagadnienia wskazane w pismach
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Lustratorzy Związku Rewizyjnego Spółdzielni
Mieszkaniowych RP zakończyli lustrację w kwietniu 2016 r. podpisaniem protokółu z
przeprowadzonej lustracji. Zawarte zalecenia wynikające z listu polustracyjnego Związku
Rewizyjnego zostaną przedstawione LIII Walnemu Zgromadzeniu.
W 2015 roku Spółdzielnia osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe i wykonała zadania
rzeczowe. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok zostało pozytywnie ocenione przez biegłego
rewidenta, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wynikami badania sprawozdania przyjęła
informację biegłego rewidenta o ww. badaniu.
Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnioskuje do LIII Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni o:
1) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” za
2015 rok,
2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok,
3) udzielenie absolutorium za okres 01.01. – 31.12.2015 r. Zarządowi SM „Jaroty” w
osobach: prezesowi Zarządu dr. Romanowi Przedwojskiemu, wiceprezesowi ds.
technicznych inż. Piotrowi Wałeckiemu, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolancie
Piechockiej.
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