
Sprawozdanie 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu 

z działalności w roku 2021. 
 
 

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 15–osobowym składzie Rady Nadzorczej członkowie Spółdzielni są 

reprezentowani w następujący sposób: 

 z Buku        - przez Marię Maćkowiak i Ireneusza Stachowiaka,  

 z Nowego Tomyśla - przez Zbigniewa Markowskiego (przewodniczącego 

Rady), Romana Moncibowicza (sekretarz Rady), Ireneusza 

Dobronieckiego, Michała Kaspera, Piotra Koniecznego, 

Romana Kurkowiaka, Zenona Matuszczaka, Marię Simon 

i Kazimierza Szofera,  

 z Opalenicy - przez Józefa Piskorza (zastępcę przewodniczącego Rady) 

i Andrzeja Krysia, 

 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 2021 roku Rada Nadzorcza odbyła 11 posiedzeń plenarnych, Prezydium 

Rady obradowało 5 razy, natomiast komisje łącznie odbyły 6 spotkań. Dodatkowo, 

członkowie Rady Nadzorczej, w rozbiciu na członków z poszczególnych 

miejscowości, spotkali się w celu przedyskutowania projektu planu robót 

remontowych lokali mieszkalnych i użytkowych. 

Przez cały rok 2021 posiedzenia Rady Nadzorczej i komisji odbywały się 

z zachowaniem wymaganych obostrzeń sanitarnych, a równocześnie tak, aby 

zrealizować uchwalony plany pracy. Stosownie do potrzeb i możliwości, 

poszerzano i uzupełniano porządek o sprawy bieżące. 

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. 

Komisja Rewizyjna, w szczególności oceniała i analizowała sprawozdania 

finansowe Spółdzielni, osiągnięte kwartalne wyniki ekonomiczno-finansowe oraz 

stan zaległości w opłatach. 

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 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła łącznie 50 uchwał, w szczególności 

w następujących sprawach: 

- uchwalenie planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na rok 2021 oraz jego 

zmian w trakcie roku, 

- uchwalenie struktury organizacyjnej Spółdzielni – dwukrotnie w ciągu roku, 

- uchwalenie planu inwestycji niemieszkaniowych na rok 2021 oraz jego zmian 

w trakcie roku,  

- zatwierdzenie stawek opłat dla lokali mieszkalnych i garaży, 

- uchwalanie zmian planu robót remontowych lokali mieszkalnych, użytkowych, 

mienia ogólnego i jednostek rozliczeniowych w 2021 roku, 

- uchwalenie planu robót remontowych lokali mieszkalnych i użytkowych na rok 

2022, 

- wyrażanie zgody na ustanowienie obciążenia nieruchomości prawami 

służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka 

z o.o. w Nowym Tomyślu oraz Enea Operator Spółka z o.o. w Poznaniu, 

- uchwalenie dodatkowego odpisu na fundusz remontowy niektórych 

nieruchomości, 

- licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 



- zatwierdzenia rozliczenia kosztów budowy I etapu budynku wielorodzinnego 

nr 19A na os. Północ w Nowym Tomyślu. 

W minionym roku Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółdzielni do 

kontynuowania przedsięwzięć inwestycyjnych: budowy II etapu budynku 

wielorodzinnego nr 19A na os. Północ w Nowym Tomyślu, do przygotowania 

przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy budynku nr 19 na os. Centrum 

w Opalenicy (I i II etap), a następnie rozpoczęcia jego budowy oraz do 

przygotowania przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie budowy budynku nr 17 

na os. Centrum w Opalenicy. Wyraziła również zgodę na nabycie terenów 

inwestycyjnych pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe w Nowym Tomyślu.  

W ramach nowelizacji wewnętrznych aktów normatywnych o charakterze 

regulaminowym Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany do Regulaminu wynajmu 

lokali użytkowych i Regulamin wind. 

Spełniając wymogi statutowe, Rada przyjęła sprawozdanie finansowe 

Spółdzielni za rok 2021 i sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego 

tego sprawozdania, dokonała podziału Walnego Zgromadzenia na 5 części, 

przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021. 

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 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. 

Rada Nadzorcza wybrała przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd 

przedkongresowy VII Kongresu Spółdzielczości. 

Rada Nadzorcza na bieżąco załatwiała inne sprawy związane z działalnością 

Spółdzielni, odwołania i skargi na decyzje Zarządu oraz kontrolowała sposób ich 



załatwiania. Wyraziła również zgodę na udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa 

do składania oświadczeń woli Wojciechowi Budziszowi. 

Uwzględniając całokształt działalności Spółdzielni, osiągnięte dobre wyniki 

gospodarczo-finansowe potwierdzające prawidłowość jej funkcjonowania, Rada 

Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółdzielni w 2021 roku. 

 

         za Radę Nadzorczą: 

 

                 Zbigniew Markowski  
                                   Przewodniczący Rady 
 
Nowy Tomyśl, 30 maja 2022 roku 

 


