
Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu

z działalności w 2018 r.

Rada Nadzorcza - jako organ sprawujący kontrolę i nadzór nad działalnością
Spółdzielni - swoje zadania realizowała w oparciu o przepisy Prawa spółdzielczego,
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, statutu i regulaminów  Rady Nadzorczej
i jej komisji. 

Rada  Nadzorcza  w  obecnym  składzie  została  wybrana  na  Walnym
Zgromadzeniu w czerwcu 2016 r.  i członków w Radzie reprezentowały następujące
osoby:
- z Buku -  Maria Maćkowiak i Ireneusz Stachowiak,                           
- z Nowego Tomyśla -  Andrzej  Funka  (przewodniczący),  Wojciech  Andryszczyk

(sekretarz),  Elżbieta  Kahl,  Piotr  Konieczny,  Roman  
Kurkowiak, Roman Moncibowicz, Monika Perz, Wojciech 
Piosik i Maria Simon, 

- z Opalenicy -  Bronisław Pięta (z-ca przewodniczącego) i Józef Piskorz,
- z Pniew -  Dariusz Rusinek i Roman Świtała.

Rada  Nadzorcza  działała  poprzez  posiedzenia  plenarne,  posiedzenia
Prezydium  oraz  posiedzenia  komisji  problemowych.  W  2018 r.  odbyło  się  12
posiedzeń  plenarnych,  podczas  których  łącznie  podjęto  60 uchwał.  Prezydium
i komisje problemowe odbyły łącznie 11 posiedzeń.

Prezydium  Rady  Nadzorczej  składało  się  z  3  osób:  przewodniczącego,
zastępcy przewodniczącego i sekretarza. Prezydium zajmowało się organizacją pracy
Rady Nadzorczej, oceną projektów dokumentów przygotowywanych na jej obrady
oraz ustalaniem jej porządków obrad.  

Komisje  problemowe  pracowały  w  oparciu  o  regulaminy  pracy  komisji,
i roczne plany pracy. Poszczególne komisje zajmowały się sprawami wynikającymi
z ich  zakresu  działania  oraz  analizowały  i  opiniowały  sprawy,  które  były
przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.

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.
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W 2018 r. Rada Nadzorcza:
– dokonała podziału Walnego Zgromadzenia na części,
– uchwaliła strukturę organizacyjną Spółdzielni,
– dokonała wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego, 
– zatwierdziła stawki opłat za użytkowanie mieszkań i garaży,
– zatwierdziła  plan  gospodarczo-finansowego  Spółdzielni  na  rok  2018  i  jego

zmiany w trakcie roku,
– uchwaliła plan inwestycji niemieszkaniowych na rok 2018 i jego zmiany, 
– uchwalała zmiany planu robót remontowych lokali  mieszkalnych, użytkowych

mienia ogólnego i jednostek rozliczeniowych,
– podjęła  uchwałę  dotyczącą  przebudowy  instalacji  ciepłej  wody  użytkowej

w budynkach na os. Stefana Batorego w Nowym Tomyślu i jej sfinansowania ze
środków kredytowych,

– ustanowiła  obciążenie  nieruchomości  położonych  przy  ul.  Wypoczynkowej
w Nowym  Tomyślu  prawem  służebności  przesyłu  na  rzecz  Enea  Operator
Sp. z o.o. w Poznaniu, 

– uchwaliła  współczynniki  wyrównawcze  obniżające  odczyty  wskazań
podzielników w budynkach nr 12 i 13 na os. Centrum w Opalenicy, 

– podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia badania lustracyjnego działalności
Spółdzielni za lata 2015 - 2018, 

– zaakceptowała warunki wynajęcia części pomieszczeń usytuowanych na parterze
budynku przy ul. E. Sczanieckiej w Nowym Tomyślu, dotychczas zajmowanych
przez Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD”,  

– upoważniła  Zarząd  Spółdzielni  do  zaciągnięcia  kredytu  na  realizację
przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego  polegającego  na  dociepleniu  ścian
zewnętrznych w budynku nr 15 przy ul. Spacerowej w Pniewach,  

– zdecydowała  o  sfinansowaniu kosztów budowy mieszkania  w budynku nr  54
przy ul. Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu z przeznaczeniem na wynajem,

– uchwaliła  plan  robót  remontowych  lokali  mieszkalnych,  użytkowych,  mienia
ogólnego i jednostek rozliczeniowych na rok 2019.  

W  minionym  roku  Rada  Nadzorcza  upoważniła  Zarząd  Spółdzielni  do
kontynuowania  przedsięwzięć  inwestycyjnych:  zakończenia  budowy  6  domów
jednorodzinnych  oraz  17  mieszkań  w  budynku  nr  54  przy  ul.  Wypoczynkowej
w Nowym Tomyślu, rozpoczęcia budowy kolejnego budynku wielorodzinnego nr 18
na os. Centrum w Opalenicy oraz do przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego
w zakresie  budowy budynku na  os.  Północ  w Nowym Tomyślu  oraz  inwestycji
niemieszkaniowej w Glinnie (sieć telekomunikacyjna).

W  ramach  nowelizacji  wewnętrznych  aktów  normatywnych  o  charakterze
regulaminowym Rada Nadzorcza:

– uchwaliła  Regulamin  indywidualnego  rozliczania  kosztów energii  cieplnej  na
potrzeby  centralnego  ogrzewania  i  ciepłej  wody  użytkowej  w  lokalach
wyposażonych w ciepłomierze, 

– znowelizowała Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej
na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej przy zastosowaniu
urządzeń elektronicznych z odczytem radiowym firmy Apator-Powogaz S.A., 
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– wprowadziła zmiany do regulaminu najmu lokali mieszkalnych,

– uchwaliła Regulamin Zebrania Nieruchomości, 

– przyjęła nową treść Regulaminu zużycia wody i odprowadzania ścieków, w tym
zapis,  że  różnice  pomiędzy  wskazaniami  wodomierza  głównego  w  budynku
a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych będą rozliczane proporcjonalnie do
ilości zużytej wody w poszczególnych lokalach danego budynku, począwszy od
rozliczeń za okres 2018/2019.

Rada Nadzorcza zapoznała się  z  wynikami przeprowadzonej  kontroli  przez
Najwyższą  Izbę  Kontroli  w  zakresie  efektów  termomodernizacji  w  budynkach
mieszkalnych  Spółdzielni  realizowanych  z  rozliczeniem  środków  państwowych.
W wyniku kontroli, działalność Spółdzielni została oceniona jako prawidłowa i nie
zostały sformułowane żadne wnioski pokontrolne.               

Spełniając  wymogi  statutowe,  w okresie  objętym sprawozdaniem,  Rada na
swych posiedzeniach przyjęła  raport z przeprowadzonego badania finansowego za
rok obrachunkowy 2017 i opinię przedstawioną przez biegłego rewidenta, przyjęła
sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz dokonała wyboru
biegłego  rewidenta  do  przeprowadzenia  badania  sprawozdania  finansowego
Spółdzielni za rok 2018. 

Rada  Nadzorcza  wnikliwie  analizowała  wykonanie  planu  gospodarczo-
finansowego w oparciu o przedkładane, po upływie każdego kwartału, informacje
ekonomiczno-gospodarcze  z  wykonania  tego  planu.  Osiągnięte  wyniki  działania
Spółdzielni były podstawą okresowej oceny i premiowania pracy Zarządu. Do zadań
Rady  należało  także   rozpatrywanie  spraw  wynikających  ze  stosunku  pracy
członków Zarządu i Głównej Księgowej. 

Jak co roku, Rada analizowała rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania
i ciepłej wody za miniony okres oraz sposób realizacji wniosków zgłoszonych na
ubiegłorocznych częściach Walnego Zgromadzenia.

Rada  Nadzorcza  na  bieżąco  załatwiała  inne  sprawy  związane
z działalnością Spółdzielni, odwołania i skargi na decyzje Zarządu oraz kontrolowała
sposób ich załatwiania. 

Uwzględniając całokształt  działalności  Spółdzielni,  osiągnięte dobre  wyniki
gospodarczo-finansowe  potwierdzające  prawidłowość  jej  funkcjonowania,  Rada
Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółdzielni w 2018 r. i wnosi do
Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.

         za Radę Nadzorczą:

              Bronisław Pięta 
                       Z-ca Przewodniczącego Rady

Nowy Tomyśl, kwiecień 2019 r.


