Sprawozdanie Rady Nadzorczej
SM „Jaroty” z działalności w 2010 r.
W pierwszym półroczu 2010 r. działała Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji w składzie: L. Araszkiewicz, J.
Czaplejewicz, J. Gruszewski, K. Iwulski, K. Kantor, R. Kamiński, K. Kowalkowski, H. Maniakowski, E. Połomka,
W. Przybysz, E. Siemińska, A. Taźbierski.
Rada Nadzorcza zebrała się na 6 posiedzeniach, w trakcie których, m.in.:
- uchwaliła zmiany w regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie
lokali,
- uchwaliła podział członków na grupy członkowskie przed XLV ZPCz.,
- uchwaliła zmiany w regulaminie rozliczania kosztów ciepła dostarczanego na cele ogrzewania lokali i podgrzania wody,
- uchwaliła ustanowienie służebności drogowej na działce 88/10 (obręb 105).
Ponadto RN poprzedniej kadencji rozpatrzyła 23 wnioski o wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni za zwłokę w
zapłacie opłat za używanie lokali. RN podjęła 19 uchwał o wykreśleniu z rejestru członków.
RN zapoznała się z informacjami Zarządu Spółdzielni dotyczącymi m.in.:
- wyników działalności gospodarczej Spółdzielni za 2009 rok,
- założeń organizacyjno-finansowych planowanej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Orłowicza 17B,
- zmian w Statucie Spółdzielni,
- sprawozdania z realizacji planu remontów za 2009 r. wraz z rozliczeniem funduszu remontowego,
- przeprowadzonych negocjacji z PGM o stawkach za wywóz nieczystości stałych.
Rada Nadzorcza rozwiązała Komitet Organizacyjny Obchodów XXX-lecia SM „Jaroty”, który organizował i
koordynował imprezy z okazji jubileuszu SM „Jaroty”.
W dniu 25 czerwca 2010 r. XLVI Walne Zgromadzenie wybrało Radę Nadzorczą na trzyletnią kadencję zgodnie z
następującym podziałem mandatów: osiedle Jaroty – 5 mandatów, osiedle Nagórki – 4 mandaty, osiedle Pieczewo – 3
mandaty - w 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 InwestycyjnoTechnicznej, Stanisława Dobrowolska – przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, Teresa Kojło-Wąsowska,
Ewa Lewczuk, Olga Łozowska, Joanna Markiewicz, Eugeniusz Połomka – członkowie.
W 2010 roku nowej kadencji Rada odbyła 7 posiedzeń. Poza tym odbyło się: 5 posiedzeń prezydium RN, 4
posiedzenia Komisji Interwencyjno-Regulaminowej, 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 4 posiedzenia Komisji
Inwestycyjno-Technicznej, 2 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji.
W obradach Rady Nadzorczej brali udział członkowie Zarządu, przewodniczący Rad Osiedlowych, radca prawny.
Członkowie RN pełnili dyżury w siedzibie Spółdzielni dwa razy w miesiącu: pierwszy poniedziałek miesiąca interesanci
byli przyjmowani przez przewodniczącego RN, w każdy trzeci poniedziałek miesiąca spółdzielców przyjmowali członkowie
RN. Dodatkowo członkowie RN uczestniczyli jako obserwatorzy w licznych przetargach organizowanych przez
Spółdzielnię.
Rada Nadzorcza działała zgodnie z zakresem kompetencji określonym w Statucie Spółdzielni. Uchwały
podejmowane były po uprzednim wnikliwym zapoznaniu się członków RN z materiałami oraz po ich zaopiniowaniu przez
komisje problemowe. Pozwoliło to na dokładne rozpatrzenie wniosków i umożliwiło członkom Rady podejmowanie decyzji
dających gwarancję, że sprawy były rozstrzygane rzetelnie, kompetentnie i obiektywnie.
Zgodnie ze Statutem wszystkie decyzje Rady Nadzorczej podejmowane były w formie uchwał, których podjęto 170,
w tym 144 uchwały 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.
Z uchwał można wymienić te najważniejsze:
- przywrócenie członkostwa ośmiu osobom po spłacie należności za używanie lokalu,
- dokonanie zmian w regulaminach: najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych; Rad Osiedlowych;
wydatkowania środków finansowych wydzielonych dla Rad Osiedlowych; rozliczania kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali; używania lokali oraz porządku domowego; określającym obowiązki
Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi
lokale,
- uchwalenie planu remontów na 2011 rok,
- wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2010 rok,
- uchwalenie założeń do planu gospodarczo-finansowego na 2011 rok.
W trakcie okresu sprawozdawczego RN przyjęła do wiadomości informacje o wynikach finansowych Spółdzielni za
I półrocze i III kwartały 2010 r., informację o przebiegu prac remontowych.
Uwzględniając pozytywne wyniki działalności Spółdzielni potwierdzone opinią biegłego rewidenta, jak również
pozytywną oceną pracy Zarządu SM „Jaroty” w minionym 2010 roku, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego
Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółdzielni „Jaroty” za 2010 rok, zatwierdzenie sprawozdania
finansowego za 2010 rok oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu w osobach: prezesowi Zarządu dr. Romanowi
Przedwojskiemu, wiceprezesowi ds. technicznych inż. Piotrowi Wałeckiemu, wiceprezesowi ds. ekonomicznych mgr
Jolancie Piotrowicz.
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