Sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.
Kadencja obecnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” rozpoczęła się 26.04.2013 r. z chwilą wyboru na L Walnym Zgromadzeniu. 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 skład Rady Nadzorczej wchodzą: Krzysztof Iwulski – przewodniczący, Józef Gruszewski – wiceprzewodniczący, Jerzy Czaplejewicz – sekretarz, Kazimierz Kowalkowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Henryk Maniakowski – przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Technicznej,
Jadwiga Gazda – przewodnicząca Komisji Interwencyjno-Regulaminowej, Krystyna Pułym – przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji,
Teresa Kojło-Wąsowska, Ewa Lewczuk, Olga Łozowska, Eugeniusz Połomka, Czesława Przybyś – członkowie.
W 2014 r. skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. W 2014 roku Rada Nadzorcza odbyła trzynaście posiedzeń. Poza tym odbyło się trzynaście posiedzeń prezydium RN, siedem Komisji Rewizyjnej, dziesięć posiedzeń Komisji Interwencyjno-Regulaminowej, pięć Komisji Inwestycyjno-Technicznej,
cztery Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział członkowie Zarządu, przewodniczący Rad Osiedlowych, radca prawny. Członkowie RN 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 działała zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie. Wszystkie uchwały były podejmowane po uprzednim zapoznaniu się z
materiałami i ich opiniowaniem przez komisje problemowe, co pozwoliło na wnikliwe zbadanie problemów, dawało członkom RN możliwość dokładnego
zapoznania się ze sprawami, umożliwiało podjęcie decyzji gwarantujących, iż były one rozstrzygane kompetentnie i rzetelnie. Zgodnie ze Statutem decyzje
Rady Nadzorczej podejmowane były w formie uchwał, których podjęto 57.
Na posiedzeniach Rada Nadzorcza m.in.:
- podjęła uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania z realizacji planu remontów za 2013 rok wraz z rozliczeniem wydatków,
- uchwaliła plan remontów na 2014 rok,
- uchwaliła plan gospodarczo-finansowy na 2014 rok,
- uchwaliła założenia do planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na 2015 r.,
- dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 rok,
- uchwaliła zmiany w strukturze organizacyjnej Spółdzielni,
- uchwaliła zmiany w regulaminach:
* rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
* przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
* funkcjonowania modułu informatycznego e-usługi,
* rozliczeń Spółdzielni z tytułu przeniesienia własności lokali,
* najmu lokali i pomieszczeń tymczasowych,
* używania lokali oraz porządku domowego,
* Zarządu SM „Jaroty”,
* w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów.
Ponadto RN pięciu osobom przywróciła członkostwo po spłacie zadłużenia. Podjęto jedenaście uchwał o wykreśleniu z rejestru członków za uchylanie się od wykonywania swoich zobowiązań wobec Spółdzielni z tytułu opłat za używanie lokalu.
W 2014 roku Spółdzielnia obchodziła Jubileusz XXXV-lecia. W związku z tym RN w styczniu powołała Komitet Organizacyjny Obchodów 35lecia SM w składzie: K. Pułym – przewodnicząca, J. Gazda, J. Gruszewski, T. Kojło-Wąsowska, J. Krasowski, O. Łozowska, H. Maniakowski, H. Mikulska,
R. Szostek – członkowie. RN zatwierdziła harmonogram imprez przygotowywanych głównie przez działaczy samorządowych – członków Rad Osiedlowych. Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” mieli okazję uczestniczyć w wielu imprezach plenerowych: festynach rodzinnych, Dniu Dziecka,
święcie ulicy Wilczyńskiego, „Biesiadach Pieczewskich” czy festynie jesiennym „Święto Ziemniaczanego Króla”. Rada Nadzorcza wystąpiła z wnioskiem
do Krajowej Rady Spółdzielczej o nadanie odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” dla tych działaczy samorządowych, którzy działają bądź
działali w organach samorządowych Spółdzielni przez okres co najmniej 10 lat wykazując inicjatywę i zaangażowanie w pracy społecznej. Wniosek obejmował piętnaście osób. Zakończenie obchodów zwieńczyła akademia, na której zostały wręczone ww. odznaki przez dr. J. Jankowskiego – prezesa Zarządu
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
Ponadto Rada Nadzorcza została poinformowana i przyjęła informację o: wynikach finansowych działalności gospodarczej Spółdzielni za półrocze
i trzy kwartały 2014 r., realizacji planu remontów w 2013 r., przetargach na planowane roboty remontowe w 2014 r., półkoloniach organizowanych w
ODK.
W 2014 r. Spółdzielnia osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Sprawozdanie finansowe za 2014 r. 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 LII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni o:
1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” za 2014 rok,
2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok,
3. udzielenie absolutorium za okres 1.01.2014 – 31.12.2014 r. Zarządowi SM „Jaroty” w osobach: prezesowi Zarządu dr. Romanowi Przedwojskiemu,
wiceprezesowi ds. technicznych inż. Piotrowi Wałeckiemu, wiceprezesowi ds. ekonomicznych mgr Jolancie Piechockiej.
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