Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
z działalności w 2012 r.
Stosownie do postanowień § 86 Statutu Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad
działalnością Spółdzielni. Działania Rady Nadzorczej oparte były na postanowieniach Statutu
określających kompetencje Rady oraz regulaminie RN.
Rada Nadzorcza została wybrana na trzyletnią kadencję lat 2010-2013 na XLVI Walnym Zgromadzeniu w dn. 25.06.2010 r. w następującym składzie: Krzysztof Iwulski - przewodniczący RN, Jerzy Czaplejewicz – sekretarz, Józef Gruszewski – wiceprzewodniczący
RN, Kazimierz Kowalkowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jadwiga Gazda - przewodnicząca Komisji Interwencyjno-Regulaminowej, Henryk Maniakowski – przewodniczący
Komisji Inwestycyjno-Technicznej, Stanisława Dobrowolska – przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, Teresa Kojło-Wąsowska, Ewa Lewczuk, Olga Łozowska, Joanna
Markiewicz, Eugeniusz Połomka- członkowie.
W strukturze Rady funkcjonowały cztery komisje problemowe, których zadaniem było
opiniowanie materiałów przygotowywanych na posiedzenia Rady Nadzorczej. Odbyły one
łącznie dwadzieścia posiedzeń, z tego: osiem Komisja Rewizyjna, dwa Komisja Kultury,
Sportu i Rekreacji oraz po pięć posiedzeń Komisja Interwencyjno-Regulaminowa i Komisja
Inwestycyjno-Techniczna.
Organizacją pracy Rady, a w szczególności przygotowywaniem tematów objętych porządkiem obrad zajmowało się prezydium Rady, które zebrało się dwanaście razy.
W 2012 roku RN odbyła czternaście posiedzeń.
Jakość merytoryczna materiałów informacyjnych przygotowywanych przez Zarząd i
komórki organizacyjne Spółdzielni, jak też ich wnikliwa i rzetelna analiza dokonywana przez
komisje problemowe Rady, miały pozytywny wpływ na przebieg prac Rady i treść podejmowanych uchwał. W obradach RN udział brali członkowie Zarządu, przewodniczący trzech
Rad Osiedlowych oraz radca prawny.
Zgodnie ze Statutem Spółdzielni wszystkie decyzje Rady Nadzorczej podejmowane były w formie uchwał, których w 2012 roku podjęto sto osiemdziesiąt, w tym sto czterdzieści
sześć dotyczących członkostwa w Spółdzielni: siedmiu osobom przywrócono członkostwo
po spłaceniu zadłużenia, wykreślono z rejestru członków sto trzydzieści dziewięć osób, w tym
jedną osobę za dewastację przydzielonego lokalu i zakłócenie spokoju użytkowników innych
lokali, trzydzieści trzy osoby za zaleganie z zapłatą zobowiązań finansowych z tytułu opłat za
używanie lokalu za przekroczenie sześciomiesięcznego wymiaru opłat za używanie lokalu,
sto sześć osób za zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej
własności lokalu, jeżeli było to jedyne ich prawo do lokalu i osoba ta nie wypowiedziała
członkostwa.
Do najważniejszych spraw będących przedmiotem obrad Rady Nadzorczej można zaliczyć:
- uchwalenie planu gospodarczo-finansowego na 2012 rok,
- uchwalenie planu remontów na 2012 rok,
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- uchwalenie zmian do regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
- uchwalenie zmian w regulaminie rozliczeń kosztów ciepła dostarczanego do mieszkań na
cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody,
- uchwalenie zmian w regulaminie najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych,
- uchwalenie zmian w regulaminie określającym obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi
lokale,
- uchwalenie zmian w regulaminie używania lokali i porządku domowego,
- zatwierdzenie działalności kulturalno-oświatowej ODK,
- podjęcie uchwały o zmianach w strukturze organizacyjnej Spółdzielni,
- podjęcie uchwały o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego
Spółdzielni za 2012 rok.
W 2012 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z szeregiem różnorodnych informacji przygotowanych przez Zarząd, związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni:
- informacja o wynikach działalności gospodarczej Spółdzielni za 2011 rok,
- informacja o wynikach działalności gospodarczej Spółdzielni za pierwszy, drugi i trzeci
kwartał 2012 roku,
- informacja o realizacji planu remontów za 2011 rok,
- informacja w sprawie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego,
- informacja o efektach rozmów członków Rad Osiedlowych z dłużnikami Spółdzielni,
- informacja o przeprowadzonej kontroli wodomierzy.
Rada Nadzorcza spotkała się z biegłym rewidentem, który przeprowadzał badanie
sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 rok.
RN wysłuchała informacji o przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni za lata
2009-2011, którą przedstawili dwaj lustratorzy. List polustracyjny Związku Rewizyjnego nie
sformułował wniosków do przedstawienia na XLIX Walnym Zgromadzeniu w dniu
22.06.2012 roku.
Odbyło się jedno uroczyste posiedzenie RN, na którym zostały wręczone odznaki
"Chorąży SM "Jaroty".
W celu umożliwienia członkom Spółdzielni bezpośredniego kontaktu z Radą Nadzorczą
przewodniczący Rady przyjmował interesantów w biurze Spółdzielni w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, a pozostali członkowie Rady w każdy trzeci poniedziałek miesiąca. Ponadto członkowie RN uczestniczyli jako obserwatorzy przetargów organizowanych przez
Spółdzielnię.
Uwzględniając pozytywne wyniki działalności Spółdzielni potwierdzone opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2012 r., Rada Nadzorcza wnioskuje do
Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni „Jaroty" za
2012 rok, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz udzielenie absolutorium
za pracę w 2012 roku członkom Zarządu w osobach: prezesowi Zarządu dr. Romanowi
Przedwojskiemu, wiceprezesowi ds. technicznych inż. Piotrowi Wałeckiemu, wiceprezesowi
ds. ekonomicznych mgr. Jolancie Piechockiej.
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