
Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu

z działalności w roku 2016.

Rada  Nadzorcza  swoją  funkcję  kontrolno-nadzorczą  nad  działalnością
Spółdzielni  realizowała  w  oparciu  o  przepisy  ustawy  Prawo  spółdzielcze,
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, o postanowienia statutu, wewnętrzne
normy o charakterze regulaminowym oraz roczne plany pracy Rady Nadzorczej
i jej komisji problemowych.

W  roku  2016  upłynęła  3-letnia  kadencja  dotychczasowej  Rady
Nadzorczej,  która  działała  w  następującym  składzie:  Franciszek  Stachowiak
(przewodniczący),  Czesław  Równiak  (zastępca   przewodniczącego),  Andrzej
Funka (sekretarz) oraz członkowie: Wojciech  Andryszczyk,  Karol  Barański,
Krzysztof Czarnuszka, Ireneusz Dobroniecki, Elżbieta Kahl, Michał Kasper, Jan
Matysiak,  Teresa Paczkowska ,  Bronisław Pięta,  Zbigniew Rajewski, Andrzej
Rutnicki i Kazimierz Szofer. 
Od 25 czerwca 2016r. Rada Nadzorcza rozpoczęła działalność  w nowym 15 –
osobowym składzie.  Członkowie  są  reprezentowani  w Radzie  w następujący
sposób:
- z Buku                        -  przez Marię Maćkowiak i Ireneusza Stachowiaka,        
- z Nowego Tomyśla   - przez  Andrzeja  Funkę  (przewodniczący),  Wojciecha

Andryszczyka  (sekretarz),  Elżbietę  Kahl,  Piotra
Koniecznego,  Romana  Kurkowiaka,  Romana
Moncibowicza,  Monikę  Perz,  Wojciecha  Piosika
i Marię Simon, 

- z Opalenicy                 - przez Bronisława Piętę (z-ca przewodniczącego) 
i Józefa Piskorza, 

- z Pniew                       - przez Dariusza Rusinka i Romana Świtałę.

Wewnętrzną strukturę  Rady Nadzorczej  stanowiło  Prezydium oraz trzy
stałe  komisje:  Komisja  Rewizyjna,  Komisja  Techniczno-Inwestycyjna  oraz
Komisja Zasobów Mieszkaniowych i działalności kulturalnej.
W 2016r.  Rada  Nadzorcza  odbyła  12  posiedzeń  plenarnych,  podejmując  63
uchwały. Prezydium Rady obradowało 6 razy, natomiast komisje łącznie odbyły
12  spotkań.  Dodatkowo,  w  miesiącu  wrześniu  2016r.  członkowie  Rady
Nadzorczej  przeprowadzili  przegląd  osiedli  we  wszystkich  miejscowościach,
w celu zapoznania się z zasobami spółdzielczymi.
Rada Nadzorcza i jej komisje działały w oparciu o uchwalone na 2016r. plany
pracy, poszerzane i uzupełniane o sprawy wynikające z potrzeb bieżących. 

Prezydium Rady, zgodnie z określonymi w statucie kompetencjami, zajmowało
się  przygotowaniem  organizacyjnym  i  tematycznym  posiedzeń  Rady
Nadzorczej,  ustalało  porządek  obrad  posiedzeń  plenarnych  i  ich  terminy,
rozpatrywało projekty uchwał oraz materiały przedkładane na te posiedzenia.
Poszczególne  komisje  zajmowały  się  sprawami  wynikającymi  z  ich  zakresu
działania  oraz  analizowały  sprawy,  które  były  przedmiotem  obrad  Rady
Nadzorczej.
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Komisja  Rewizyjna,  w  szczególności  oceniała  i  analizowała  sprawozdania
finansowe  Spółdzielni,  osiągnięte  kwartalne  wyniki  ekonomiczno-finansowe
oraz stan zaległości w opłatach mieszkaniowych.

Komisja  Techniczno-Inwestycyjna  oraz  Komisja  Zasobów  Mieszkaniowych
i  działalności  kulturalnej,  w  szczególności  kontrolowały  i  analizowały
wykonanie  planu  robót  remontowych,  kosztów  gospodarki  zasobami
mieszkaniowymi,  dokonywały  przeglądów  zasobów  mieszkaniowych
w zakresie ich stanu technicznego i estetycznego.

Rada Nadzorcza jako organ nadzorujący i kontrolujący działalność Spółdzielni,
podejmowała  uchwały,  które  określały  kierunki  działania  Spółdzielni,
regulowały  sprawy  organizacyjno-regulaminowe,  członkowsko-mieszkaniowe,
finansowe, techniczno-inwestycyjne, remontowe oraz pracownicze. 

Na pierwszych posiedzeniach w roku sprawozdawczym, Rada: 
-  zatwierdziła plan gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2016,
- uchwaliła wysokości stawek opłat za użytkowanie mieszkań i garaży,
- zatwierdziła  wysokości  stawek  opłat  dla  mieszkań  wybudowanych

z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, 
- uchwaliła plan robót remontowych mienia ogólnego Spółdzielni na 2016r.,
- uchwaliła plan inwestycji niemieszkaniowych na rok 2016,
- uchwaliła plan robót remontowych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. 
W trakcie roku, w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych
(podział  nadwyżki  bilansowej,  oszczędności  na  finansowaniu  robót
remontowych  po  przeprowadzonych  przetargów),  Rada  zmieniała  plan  robót
remontowych  na  2016r.  w  zakresie  nakładów  na  remonty  i  zwiększenia
rzeczowego  zakresu  robót  remontowych  w  lokalach  mieszkalnych
i użytkowych, a także plan inwestycji niemieszkaniowych. 

W ramach  nowelizacji  wewnętrznych aktów  normatywnych o charakterze
regulaminowym Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany:
• Regulaminu  określającego  obowiązki  Spółdzielni  i  użytkowników  lokali

w zakresie  napraw  i  konserwacji  wewnątrz  lokali  oraz  zasad  rozliczeń
z użytkownikami zwalniającymi lokale (zmiany dotyczyły zasad zabudowy
loggii i balkonów),  

• Regulaminu  indywidualnego  rozliczania  kosztów  energii  cieplnej  na
potrzeby  centralnego  ogrzewania  i  ciepłej  wody  użytkowej  przy
zastosowaniu  urządzeń  elektronicznych  z  odczytem  radiowym  firmy
APATOR-POWOGAZ  SA  (w  związku  z  nowelizacją  ustawy  Prawo
energetyczne),

• Regulaminu  rozliczania  kosztów  inwestycji  i  ustalania  kosztów  budowy
zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
przy ul.  Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu (zmiany dotyczyły sposobu
określenia wielkości powierzchni przyjmowanej do ostatecznego rozliczenia
kosztów budowy),
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• Regulaminu  odpłatnego  sprzątania  klatek  schodowych  w  budynkach
mieszkalnych  w  Spółdzielni  (zmiany  uwzględniały  sytuacje  związane
z niezamieszkiwaniem użytkownika mieszkania). 

Jak  co  roku,  kontynuując  przewidziane  prawem  działania  w  zakresie
windykacji zaległych opłat za użytkowanie mieszkań, które w znacznym stopniu
ograniczają  możliwości  prowadzenia  racjonalnej  działalności  gospodarczej
Spółdzielni,  Rada  Nadzorcza  rozpatrywała  wnioski  Zarządu  w  sprawie
wykluczenia  ze  Spółdzielni  członków  posiadających  znaczne  zadłużenie.
W oparciu o te wnioski,  Rada podjęła uchwałę o wykluczeniu ze Spółdzielni
1 członka,  który  nie  podjął  żadnych  działań  w  kierunku  likwidacji  lub
zmniejszenia swojego długu finansowego. Wobec 2 osób, które zadeklarowały
podjęcie spłaty zadłużenia w ratach,  postępowanie  w  sprawie  wykluczenia
ich   ze   Spółdzielni   zostało   zawieszone   na   czas   realizacji   podjętych
zobowiązań. W związku z uregulowaniem przez 4 osoby wszystkich należności
finansowych  wobec  Spółdzielni,  Rada  umorzyła  w  stosunku  do  nich
prowadzone postępowanie o wykluczenie ze Spółdzielni. Ponadto, w związku
z utratą  spółdzielczego  prawa do  lokalu  w wyniku  zbycia  tego prawa,  Rada
wykreśliła z rejestru członków Spółdzielni 6 osób.

Rada  Nadzorcza  zapoznała  się  z  wynikami  przeprowadzonej  przez
Związek Rewizyjny Spółdzielni  Mieszkaniowych RP w Warszawie   lustracji
pełnej  działalności  Spółdzielni  za  okres  od  1.01.2012r.  do  31.12.2014r.
zakończonej  w  styczniu  2016r.  oraz  lustracji  problemowej  obejmującej
działalność inwestycyjną Spółdzielni w roku 2015, która odbyła się w okresie od
8.08.2016r.  do  1.09.2016r.   Lustracje  zakończyły  się  przyjęciem protokołów
z lustracji  oraz  listami  polustracyjnymi  pozytywnie oceniającymi  działalności
Spółdzielni.

W  związku  z  podziałem  terenu  inwestycyjnego  położonego  na  os.
Centrum  w  Opalenicy,  Rada  Nadzorcza  wyraziła  zgodę  na  ustanowienie
i zniesienie służebności na działkach powstałych w wyniku wydzielenia z terenu
inwestycyjnego nieruchomości dla kolejnych inwestycji  mieszkaniowych oraz
użyczyła  Gminie  Opalenica  terenu,  w  związku  z  planowaną  przebudową,
rozbudową budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Opalenicy. 

Rada analizowała koszty zużycia energii  cieplnej  i  rozliczenie kosztów
energii  na  poszczególne  nieruchomości  za  sezon  grzewczy  2015/2016,  była
informowana  o  działalności  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  w Nowym
Tomyślu w zakresie możliwości rozbudowy źródeł ciepła, modernizacji PEC i
obniżki ceny energii cieplnej. 
W  związku  z  obowiązkiem  stosowania  współczynników  wyrównawczych
w procedurze wyznaczania indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach
wielolokalowych, wynikającym z ustawy Prawo energetyczne, Rada Nadzorcza
przyjęła  do  stosowania  współczynniki  wyrównawcze  obniżające  odczyty
wskazań  podzielników  dla  budynków  w  Buku,  opracowane  przez  firmę
ALMOT-ECO. 
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Do  zadań  Rady  Nadzorczej  należało  dokonywanie  analizy  sytuacji
ekonomiczno-finansowej  Spółdzielni  na  podstawie  przedstawianych  przez
Zarząd co kwartalnej informacji, w oparciu o którą przeprowadzała okresową
ocenę pracy Zarządu. Stopień realizacji zadań  oraz osiągnięte wyniki działania
Spółdzielni były podstawą premiowania pracy Zarządu. Do zadań Rady należało
także rozpatrywanie spraw wynikających ze stosunku pracy członków Zarządu
i Głównej Księgowej.

Spełniając wymogi statutowe, w okresie objętym sprawozdaniem, Rada
przyjęła raport z przeprowadzonego badania finansowego za rok obrachunkowy
2015  i  opinię  przedstawioną  przez  biegłego  rewidenta,  dokonała  podziału
Walnego Zgromadzenia na 5 części i podziału mandatów do Rady Nadzorczej,
przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015, dokonała
wyboru  biegłego  rewidenta  celem  przeprowadzenia  badania  sprawozdania
finansowego Spółdzielni za 2016r. oraz przeanalizowała zgłoszone wnioski na
ubiegłorocznych częściach Walnego Zgromadzenia i sposób ich wykonania. 

Na  wniosek  Zarządu,  Rada  Nadzorcza  wyraziła  zgodę  na  udzielenie
pełnomocnictwa  Głównej  Księgowej  do  dokonywania  czynności  prawnych
związanych z bieżącą działalnością Spółdzielni. Rada dokonała również wyboru
dwóch  przedstawicieli  Spółdzielni  na  zjazd  przedkongresowy  VI  Kongresu
Spółdzielczości.

W ramach rozpatrywania skarg i  wniosków, Rada udzielała  pisemnych
odpowiedzi  wraz  z  uzasadnieniem  przyjętego  przez  Radę  stanowiska,
udzielała  informacji  na  zgłaszane  przez  członków  Spółdzielni  problemy
w  zakresie  spraw  związanych  z  bieżącą  działalnością  Spółdzielni  oraz
kontrolowała sposób ich załatwiania. 

Podsumowując  przedstawione  sprawozdanie,  Rada  Nadzorcza
pozytywnie ocenia działalność Spółdzielni w 2016 roku, a tym samym pracę
Zarządu  w  tym  okresie  i  wnosi  do  Walnego  Zgromadzenia  o  udzielenie
absolutorium członkom Zarządu.

Ponadto  Rada  Nadzorcza  informuje,  że  w  październiku  2016r.  na
posiedzeniu  Rady  odbyła  się  miła  uroczystość.  Długoletniemu  Prezesowi
Zarządu, a ostatnio Przewodniczącemu Rady p.  Franciszkowi Stachowiakowi,
została wręczona prestiżowa nagroda – tytuł „Spółdzielcza Osobistość” nadany
przez  Stowarzyszenie  Przyjaciół  „Domów  Spółdzielczych”  i  redakcję
miesięcznika „Domy Spółdzielcze” - jako uhonorowanie jego zasług w rozwoju
i ochronie spółdzielczości mieszkaniowej. 

 za Radę Nadzorczą:

                 Andrzej Funka 
                               Przewodniczący Rady

Nowy Tomyśl, kwiecień 2017r.


