
Sprawozdanie 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu 

z działalności w roku 2019. 
 
 

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 2019 upłynęła 3-letnia kadencja Rady Nadzorczej, w związku 
z czym zostały przeprowadzone wybory nowej Rady. W wyniku wyborów, 
w składzie Rady Nadzorczej zmieniło się 5 osób. Działalność w Radzie 
Nadzorczej zakończyli: Andrzej Funka, Wojciech Andryszczyk, Elżbieta Kahl, 
Wojciech Piosik z Nowego Tomyśla i Bronisław Pięta z Opalenicy. W ich 
miejsce zostali wybrani: Ireneusz Dobroniecki, Michał Kasper, Zbigniew 
Markowski, Zenon Matuszczak z Nowego Tomyśla i Andrzej Kryś z Opalenicy.   
 

Od 18 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza rozpoczęła działalność w nowym 15–
osobowym składzie. Członkowie byli reprezentowani w Radzie w następujący 
sposób: 
- z Buku - przez Marię Maćkowiak i Ireneusza Stachowiaka, 
- z Nowego Tomyśla - przez Zbigniewa Markowskiego (przewodniczący), 

Romana Moncibowicza (sekretarz), Ireneusza 
Dobronieckiego, Michała Kasper, Piotra Koniecznego, 
Romana Kurkowiaka, Zenona Matuszczaka, Monikę 
Perz, (którą od września 2019 r. zastąpił Kazimierz 
Szofer) i Marię Simon,  

- z Opalenicy - przez Józefa Piskorza (z-ca przewodniczącego) 
i Andrzeja Kryś,  

- 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 2019 r. Rada Nadzorcza odbyła 11 posiedzeń plenarnych, na których podjęła 
54 uchwały. Prezydium Rady obradowało 4 razy, natomiast komisje łącznie 
odbyły 9 spotkań. Dodatkowo, w listopadzie 2019 r. członkowie Rady 
Nadzorczej, w rozbiciu na członków z poszczególnych miejscowości, spotkali 
się w celu przedyskutowania projektu planu robót remontowych lokali 
mieszkalnych i użytkowych.   
 

Rada Nadzorcza i jej komisje działały w oparciu o uchwalone na 2019 r. 
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,  
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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. 
 

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.  
 

W 2019 r. Rada Nadzorcza podjęła łącznie 54 uchwały, w tym, w następujących 
sprawach: 
- uchwalenie planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na rok 2019 i jego 

zmian w trakcie roku, 
- uchwalenie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 
- uchwalenie planu inwestycji niemieszkaniowych na rok 2019 i jego zmian 

w trakcie roku,  
- zatwierdzenie wysokości opłat za użytkowanie mieszkań i garaży,  
- uchwalanie zmian planu robót remontowych lokali mieszkalnych, użytkowych, 

mienia ogólnego i jednostek rozliczeniowych w 2019 roku, 
- ustanowienie obciążenia nieruchomości położonej  na os. Północ w Nowym 

Tomyślu prawem służebności przesyłu na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. 
w Poznaniu,  

- uchwalenie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy niektórych 
nieruchomości, 

- upoważnienie Zarządu Spółdzielni do zaciągnięcia kredytu na realizację 
inwestycji w zakresie termomodernizacji dla budynku nr 4 przy ul. Sokoła 
w Buku,   

- uchwalenie planu robót remontowych lokali mieszkalnych i użytkowych na rok 
2020, 

- przeznaczenie mieszkań na wynajem,  
- zatwierdzenia rozliczenia kosztów budowy domów jednorodzinnych i budynku 

wielorodzinnego w Nowym Tomyślu. 
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W minionym roku Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółdzielni do 
kontynuowania przedsięwzięć inwestycyjnych: zakończenia budowy budynku 
wielorodzinnego nr 18 na os. Centrum w Opalenicy, do przygotowania 
przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy budynku na os. Północ 
w Nowym Tomyślu oraz do podjęcia działań w kierunku pozyskania terenów 
inwestycyjnych pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe w Nowym Tomyślu.  
 

W ramach nowelizacji wewnętrznych aktów normatywnych o charakterze 
regulaminowym Rada Nadzorcza uchwaliła: 
 zmiany do Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków 

w Spółdzielni,   
 zmiany do Regulaminu Porządku Domowego w zakresie możliwości 

zlecania przez mieszkańców Spółdzielni wywozu gabarytów poza 
wyznaczonymi terminami, za odpłatnością, 

 

Spełniając wymogi statutowe, Rada przyjęła sprawozdanie finansowe 
Spółdzielni za rok 2018 i sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego 
tego sprawozdania, dokonała podziału Walnego Zgromadzenia na 5 części 
i podziału mandatów do Rady Nadzorczej, przyjęła sprawozdanie Rady 
Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz dokonała wyboru biegłego rewidenta 
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 
2019.  

 

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. W 2019 r. Rada 
Nadzorcza wybrała nowego Prezesa Zarządu. Po 13 latach pracy na stanowisku 
Prezesa Zarządu, odszedł na zasłużoną emeryturę Pan Zbigniew Markowski, 
który łącznie w Spółdzielni przepracował prawie 49 lat, w tym przez ponad 
12 lat jako Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego „DOMBUD”. 
Z dniem 16 maja 2019 r. Rada Nadzorcza funkcję Prezesa Zarządu powierzyła 
Panu Andrzejowi Funce, który przez ostatnie 6 lat działał w Radzie Nadzorczej 
Spółdzielni, w tym przez 3 lata jako jej Przewodniczący. Był również 
pracownikiem Spółdzielni w latach 1985-1990 i 1994-2000.  

Jak co roku, Rada analizowała sposób realizacji wniosków zgłoszonych 
na ubiegłorocznych częściach Walnego Zgromadzenia.  

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej była także analiza sytuacji 
finansowo-gospodarczej i perspektywy dalszego działania Przedsiębiorstwa 
Budowlanego „DOMBUD” Spółki z o.o., głównie w zakresie gospodarki 
odpadami.  
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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 2019 r. 
 

Rok 2019 był rokiem jubileuszowym dla Spółdzielni, która obchodziła 
60-lecie swojej działalności. Obchody jubileuszu Spółdzielni miały miejsce 
12 lutego tj. dokładnie w dniu zarejestrowania działalności Spółdzielni w Sądzie 
Rejonowym w Poznaniu. Odbyły się w siedzibie Spółdzielni, z udziałem 
zaproszonych gości: burmistrzów miast, na terenie których znajdują się zasoby 
spółdzielcze, prezesów zaprzyjaźnionych spółdzielni mieszkaniowych 
i zakładów pracy, członków Rady Nadzorczej oraz długoletnich obecnych 
i byłych działaczy spółdzielczych i pracowników Spółdzielni.  
 

         za Radę Nadzorczą: 

 

                 Zbigniew Markowski  
                                   Przewodniczący Rady 
 
Nowy Tomyśl, kwiecień 2020 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


