Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”
z działalności za 2009 r.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” obecną kadencję rozpoczęła z
dniem 13 maja 2006 r. z chwilą wyboru na XXXIX Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”. Rada Nadzorcza składa się z 12 osób wybranych spośród
spółdzielców zgodnie z kluczem podziału miejsc mandatowych przyjętych uchwałą XXXIX
Zebrania Przedstawicieli: z Jarot – 5 osób, z Nagórek – 4 osoby, z Pieczewa – 3 osoby.
W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Krzysztof Iwulski – przewodniczący, Krystyna
Kantor – wiceprzewodnicząca RN, Andrzej Taźbierski – sekretarz, Kazimierz Kowalkowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Leszek Araszkiewicz – przewodniczący Komisji
Interwencyjno-Regulaminowej, Henryk Maniakowski – przewodniczący Komisji Inwestycyjno-Technicznej, Elżbieta Siemińska – przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, Jerzy Czaplejewicz, Józef Gruszewski, Ryszard Kamiński, Eugeniusz Połomka,
Wiesława Przybysz – członkowie Rady.
Rada Nadzorcza działała zgodnie z zakresem kompetencji określonym w Statucie Spółdzielni. Wszystkie uchwały były podejmowane po uprzednim zapoznaniu się z materiałami i
ich zaopiniowaniu przez właściwe komisje problemowe. Taka procedura pozwala na wnikliwe zbadanie problemów. Dawała też członkom Rady Nadzorczej możliwość dogłębnego zapoznania się ze sprawą. Gwarantowała również, że podejmowane decyzje będą przemyślane i
zgodne z interesem spółdzielców. Odbyło się: 15 posiedzeń prezydium RN, 5 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 10 posiedzeń Komisji Interwencyjno-Regulaminowej, 7 posiedzeń Komisji
Inwestycyjno-Technicznej i 4 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji.
W minionym 2009 roku Rada Nadzorcza odbyła 13 posiedzeń plenarnych z udziałem
członków Zarządu Spółdzielni, radcy prawnego i przewodniczących Rad Osiedli. Zgodnie ze
Statutem Spółdzielni ważniejsze decyzje Rady podejmowane były w formie uchwał.
Rada Nadzorcza podjęła w sumie 149 uchwał. Oto te najważniejsze:
1. Uchwalenie zmian w regulaminie rozliczania kosztów gzm i ustalania opłat za używanie
lokali.
2. Przyjęcie informacji Zarządu w sprawie wykorzystania pomieszczeń po wymiennikowniach.
3. Uchwalenie zmian w regulaminie najmu lokali mieszkalnych w zasobach SM „Jaroty”.
4. Uchwalenie zmian w regulaminie określającym obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi
lokale.
5. Uchwalenie zmian w planie gospodarczo-finansowym na 2009 rok.
6. Przyjęcie informacji o rozstrzygniętym przetargu na dostawę i wymianę wodomierzy
mieszkaniowych w zasobach Spółdzielni.
7. Uchwalenie zasad rozliczeń finansowych z użytkownikami lokali z tytułu kosztów dostawy
do mieszkań i wymiany wodomierzy.
8. Powołanie komitetu organizacyjnego obchodów 30-lecia SM „Jaroty”.
9. Wykreślenie z rejestru 21. spółdzielców za uchylanie się od wykonywania swoich zobowiązań wobec Spółdzielni z tytułu opłat za używanie lokalu.
10. Przyjęcie informacji o realizacji planu remontów za 2009 rok.
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11. Przyjęcie informacji o wynikach finansowych działalności gospodarczej Spółdzielni za
2009 rok.
12. Uchwalenie regulaminu komisji RN.
13. Uchwalenie regulaminu organizacyjnego SM „Jaroty”.
14. Uchwalenie zmian w regulaminie przyjmowania członków, ustanawianiu praw do lokalu i
zamiany mieszkań w Spółdzielni.
15. Uchwalenie zmian w regulaminie rozliczeń Spółdzielni z tytułu przeniesienia własności
lokalu.
16. Wykreślenie z rejestru 87 członków, którzy zbyli lub utracili w inny sposób prawa do lokalu.
17. Uchwalenie podziału spółdzielców na Grupy Członkowskie poprzedzające XLIV ZPCz.
18. Przyjęcie informacji Zarządu o zadłużeniach członków, którzy dokonali wyodrębnienia
własności lokali.
19. Przyjęcie informacji Zarządu o przeprowadzonym badaniu sprawozdania finansowego
Spółdzielni za 2008 rok.
20. Przyjęcie informacji Zarządu o przeprowadzonej lustracji z działalności Spółdzielni w
latach 2006-2008.
21. Uchwalenie regulaminu przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności
lokali w zasobach SM „Jaroty”.
22. Zatwierdzenie listy osób do odznaczeń państwowych i spółdzielczych z okazji 30-lecia SM
„Jaroty”, przygotowanych przez Komitet Organizacyjny Obchodów.
23. Uchwalenie zmian w strukturze organizacyjnej Spółdzielni.
24. Uchwalenie planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na 2010 r.
25. Przyjęcie informacji Zarządu o wynikach finansowych działalności gospodarczej Spółdzielni za pierwsze trzy kwartały 2009 r.
26. Przyjęcie informacji Zarządu o realizacji planu remontów w 2008 roku.
27. Przyjęcie informacji Zarządu o uczestnictwie Spółdzielni w programie rewitalizacji obszaru
miasta Olsztyna.
28. Uchwalenie planu remontów na 2010 rok.
29. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009
rok.
Dodatkowo członkowie Rady Nadzorczej:
- współpracowali z Radami Osiedli Jaroty, Nagórki i Pieczewo przy ustalaniu planów inwestycji, remontów, działalności kulturalnej w klubach i przy rozwiązywaniu osiedlowych
problemów spółdzielców,
- zapoznali się z protokółem z lustracji z działalności Spółdzielni za okres 2006-2008. Badanie lustracyjne nie wykazało nieprawidłowości w działalności Spółdzielni,
- uczestniczyli jako obserwatorzy w licznych przetargach organizowanych przez Spółdzielnię,
- przewodniczący Rady Krzysztof Iwulski przyjmował interesantów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, a członkowie Rady – w każdy trzeci poniedziałek.
SM „Jaroty” w rzeczonym 2009 roku obchodziła okrągłą 30.rocznicę swojej działalności. Z tej okazji Rada Nadzorcza w dniu 24 lutego powołała Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 30-lecia Spółdzielni w składzie: Elżbieta Siemińska – przewodnicząca Komitetu, Józef Gruszewski, Krystyna Kantor, Henryk Maniakowski, Wiesława Przybysz, przewodniczący Rad Osiedli: Jerzy Krasowski, Jan Lech i Halina Mikulska – członkowie. Zmarłego Jana Lecha, przewodniczącego RO Nagórki zastąpił w czerwcu Roman Szostek.
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Komitet odbył 8 posiedzeń i kolejne 2 w 2010 roku. Z jego inicjatywy już od maja w
Spółdzielni były organizowane różne imprezy z udziałem spółdzielców, np. Festyn 3-Maja i
zasadzenie na Nagórkach 30 drzewek.
Oficjalne zakończenie obchodów Jubileuszu odbyło się 26 marca 2010 r. Wojewoda
Warmińsko-Mazurski Pan Marian Podziewski udekorował działaczy samorządowych i pracowników Spółdzielni „Złotymi” i „Srebrnymi Krzyżami Zasługi”, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Lecha Kaczyńskiego. Następnie Pan Wojewoda odznaczył
liczną grupę pracowników Spółdzielni „Złotymi”, „Srebrnymi” i „Brązowymi Medalami Za
Długoletnią Służbę”. Kolejna grupa działaczy samorządu spółdzielczego otrzymała z rąk prezesów odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, przyznane przez Krajową Radę
Spółdzielczą. Członkowie Rady Nadzorczej wręczyli kolejnej grupie odznaki „Honorowy
Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie”, „Zasłużony Członek Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie” i plakietki „Za Zasługi w Pracy Społecznej Na Rzecz
Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”.
Mając na uwadze pozytywne wyniki działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”,
które potwierdził biegły rewident oraz pozytywną ocenę pracy Zarządu w minionym 2009
roku, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania
Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” za 2009 r. Wnioskuje też o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009 rok oraz udzielenie absolutorium członkom
Zarządu Spółdzielni w osobach: prezesowi Zarządu dr. Romanowi Przedwojskiemu, wiceprezesowi ds. ekonomicznych mgr Jolancie Piotrowicz i wiceprezesowi ds. technicznych inż.
Piotrowi Wałeckiemu.

Sekretarz Rady Nadzorczej
mgr Andrzej Taźbierski

Przewodniczący Rady Nadzorczej
mgr Krzysztof Iwulski

