Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
z działalności w 2011 r.
Kadencja obecnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” rozpoczęła się 25.06.2010 r. z chwilą wyboru na
XLVI Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”. Rada Nadzorcza składa się z 12 osób wybranych
spośród członków Spółdzielni według następującego klucza podziału miejsc mandatowych: Jaroty – 5 osób, Nagórki – 4 osoby,
Pieczewo – 3 osoby.
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, Stanisława Dobrowolska –
przewodnicząca Komisji Sportu i Rekreacji, Teresa Kojło-Wąsowska, Ewa Lewczuk, Olga Łozowska, Joanna Markiewicz, Eugeniusz
Połomka – członkowie.
W 2011 roku Rada Nadzorcza odbyła czternaście posiedzeń. Poza tym odbyło się dwanaście posiedzeń Prezydium RN, po cztery
posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Interwencyjno-Regulaminowej, po trzy posiedzenia Komisji Inwestycyjno-Technicznej i Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji.
W obradach Rady Nadzorczej brał udział Zarząd SM „Jaroty”, przewodniczący Rad Osiedlowych, radca prawny. Członkowie RN
pełnili dyżury w siedzibie Spółdzielni dwa razy w miesiącu: w pierwszy poniedziałek miesiąca interesantów przyjmował przewodniczący
Rady Nadzorczej, zaś członkowie Rady Nadzorczej przyjmowali spółdzielców w każdy trzeci poniedziałek miesiąca. Ponadto członkowie
RN uczestniczyli jako obserwatorzy przetargów organizowanych przez Spółdzielnię.
RN oceniała i kontrolowała na bieżąco działalność gospodarczą, finansową oraz kulturalną Spółdzielni. RN działała zgodnie z
kompetencjami określonymi w Statucie. Wszystkie uchwały były podejmowane po uprzednim zapoznaniu się z materiałami i zaopiniowaniu przez właściwe komisje problemowe. Zgodnie ze Statutem, wszystkie decyzje Rady Nadzorczej podejmowane były w formie uchwał.
Rada Nadzorcza w 2011 r. podjęła 121 uchwał, w tym 60 uchwał o wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni osób, które zbyły lub
utraciły w inny sposób prawo do lokalu znajdującego się w zasobach Spółdzielni, jeżeli było to jedyne przysługujące im prawo i nie wypowiedzieli członkostwa. RN rozpatrzyła 33 wnioski Zarządu o wykreślenie z rejestru członków, którzy uchylali się od wykonywania
swoich zobowiązań wobec Spółdzielni z tytułu opłat za używanie lokalu, RN z tego powodu wykreśliła z rejestru 25 członków.
Z innych uchwał podjętych przez RN te najważniejsze to:
- przywrócenie członkostwa pięciu osobom po spłacie należności za używanie lokalu,
- uchwalenie planu gospodarczo-finansowego na 2011 rok,
- zatwierdzenie sprawozdania z realizacji planu remontów wraz z rozliczeniem finansowym za 2010 r.,
- przyjęcie wniosku do Walnego Zgromadzenia o nadanie tytułów „Chorąży SM „Jaroty” 282 osobom,
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 r.,
- zmian w regulaminach: rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali; używanie lokali
oraz porządku domowego,
- zmiany w strukturze organizacyjnej Spółdzielni,
- zatwierdzenie programu działalności kulturalno-oświatowej ODK na 2011 r.
Rada Nadzorcza wysłuchała m.in. informacji Zarządu o uczestnictwie Spółdzielni w programie rewitalizacji m. Olsztyna, o wynikach finansowych Spółdzielni za 2010 r., o założeniach organizacyjno-finansowych zadania inwestycyjnego przy ul. Kanta 40A i 40B.
W 2011 r. została przeprowadzona lustracja problemowa obejmująca działalność inwestycyjną Spółdzielni w 2010 r. Na tle ustaleń
zawartych w protokóle lustracji oraz listu polustracyjnego stwierdzono, iż działalność inwestycyjna Spółdzielni prowadzona była w sposób prawidłowy i Związek Rewizyjny nie wydał wniosków do przedstawienia przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu.
W 2012 r. przeprowadzona została lustracja działalności Spółdzielni za okres od 2009-2011 r. Aktualne badania lustracyjne również
nie wykazały nieprawidłowości w działalności Spółdzielni. List polustracyjny Związku Rewizyjnego wynikający z przeprowadzonej kontroli stwierdza, iż poza kontynuowaniem prowadzonych działań w zakresie aktualizacji umów na dostawę ciepła, gazu, wody i odprowadzenia ścieków oraz zwiększeniem skuteczności windykacji opłat za używanie lokali, nie formułuje wniosków do przedstawienia Walnemu
Zgromadzeniu.
Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w pierwszej uroczystości wręczenia odznaczeń „Chorąży Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty”, która miała miejsce w dn. 4 listopada 2011 r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie. Spośród 282 dotychczas odznaczonych z rąk członków Rady Nadzorczej odznaki odebrało 145 osób.
Rada Nadzorcza prowadząc statutową działalność, systematycznie i na bieżąco oceniała pracę Zarządu. Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki działalności Spółdzielni, potwierdzone opinią biegłego rewidenta i lustratorów, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego
Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni „Jaroty” za 2011 rok, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za
2011 rok oraz udzielenie absolutorium za pracę w 2011 roku członkom Zarządu w osobach: prezes Zarządu dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. technicznych inż. Piotr Wałecki, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka.
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