
Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

im. J. l. Kraszewskiego w Sopocie,
za okres sprawozdawczy 2016 I 2017

(od 19.05.2016 r. - 08.06.201 7 r.)

Rada Nadzorcza spółdzielni l\4ieszkaniowej im' J' l' Kraszewskiego W sopocie W
trzecim roku swojej działalnoŚci pracowała W składzie:

1 . Witold szydłowski - przewodniczący RN
2' Barbara Maj - z-ca przewodniczącego
3. Elżbieta Kokocińska - sekretarz

Komisia Rewizvina:
1. Andrzej Dudkowski - przewodniczący
2' Bożena spiewak - członek
3' Lidia Lublinn-Lenczewska - członek

Komisia Gospodarki Zasobami Mieszkaniowvmi:
1' Zbigniew Kornet - przewodniczący
2' Barbara Kumpiecka _ członek
3' Andrzej Nowosielski - członek

Komisia samorządowo_organizacyina:
1' Beata Ryl - przewodnicząca
2' Krystyna Rozalska - członek
3' Dorota Wróblewska - członek

W dniach 01'09'2016 _ 31.10'2016 roku odbyła się lustracja Spółdzielni
przeprowadzona przez Krąową Radę Spółdzielczą R'P i obejmowała trzyletni
okres 2013 - 2015.
W raporcie końcowym Z lustracji stwierdzono, Ze spÓłdzielnia Wzorowo prowadzi
windykację ZaległoŚci płatniczych' co spowodowało spadek Zadłużenia do 5'18 %'
Plasuje to naszą SpÓłdzielnię w gronie najlepszych W kraju'
List polustracyjny wraz z wnioskami zostanie odczytany po niniejszym
sprawozdaniu.

od Stycznia 2017 r' do 15'05'2017 roku było prowadzone badanie finansowe
za 2016 rok przez biegłego rewidenta i podobnie jak W raporcie z lustracji nie
stwierdZono najmniejszych uchybień' Stwierdzono, że finanse spółdzielni są
prowadzone Zgodnie z obowiązującymi ustawami.

W okresje sprawozdawcŻym Rada Nadzorcza odbyła 10 posiedzeń
plenarnych.

W kaŻdy pieMszy Wtorek miesiąca Przewodniczący lub Z-ca
Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił dyzur dla mieszkańcÓw.

Rada Nadzorcza Wypełniając swÓj statutowy obowiązek kontroli inadzoru nad
działalnoŚcią Spółdzielni W minionym roku podjęła ogÓłem 2't uchwał.



Podjęto między innymi uchWały:

Uchwała W sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Nadzorczej s' l\4.

J' l' Kraszewskiego W sopocie na rok działalności : czerwiec 2o16
maj 20'17 r.i

Uchwała w sprawie zmiany Wysokości opłat czynszowych lokali
mieszkalnych w S. l\,4. im. J. L Kraszewskiego w Sopocie;

Uchwała W sprawie zmiany Wysokości opłat czynszowych garaży W s' l\,4 '

im. J. l. Kraszewskiego w Sopocie;

Uchwała W sprawie zmiany Wysokości opłat Za dostawę energii cieplnej
do lokali mieszkalnych w S.M. im. J. l. Kraszewskiego w Sopocie;

Uchwała W sprawie rozliczenia z lokatorami nadpłaty Wynikającej z
różnicy pomiędzy kosztem zakupu energii cieplnej' a przedpłatami
lokatofóW za 2016 r.;

lm.
r.-

Uchwała W sprawie przyjęcia Planu gospodarczego s. M
Kraszewskiego w Sopocie na rck 2017 i

J. L

Uchwała W splawie przyjęcia Progfamu działalnoŚci kulturalno -
społeczne.i s' M' im' J. l' Kraszewskiego W sopocie na 2017 r'

Ponadto Rada Nadzorcza uchwaliła Regulaminy:

_ Regulamin WynajmU lokali użytkowych,
_ Regulamin prowadzenia przetargów na roboty remontowe'

Rada Nadzorcza W ciągu całego roku sprawowała nadzór merytoryczny nad
ekonomiką, rachUnkowością ifinansami spółdzielni' kontrolowała Wykonanie PlanU
gospodarczego i programu działalnoŚci kulturalno-społecznej ozz prac
remontowo-konselwacyjnych ' porządkowych, czystości, utrzymania zieleni, placóW
zabaw, boisk.

Nadpłata Wynikająca z róŻnicy pomiędzy kosztami zakupu energii cieplnej a
przedpłatami pobieranymi od mieszkańcóW W 2016 r' zosIała roz|iczona na każde
mieszkanie i Zgodnie z Regulaminem roz|iczania koSZtóW gospodarowania
zasobami mieszkaniowymi i ustalania WysokoŚci opłat za używanie lokali
mieszkalnych wypłacona zostanie po przyjęciu pfzez Walne Zgromadzenie
członkÓW spÓłdzielni l\,4ieszkaniowej sprawozdania Finansowego spółdzielni za
2016 r,



3

Zatwierdziła plan remontóW podstawowych na 2017 l. przewidUjący Wykonanie
/ prac na lączną Sumę 2.813.ooo,- zt.

Rada Nadzorcza na bieząco dokonywała szczegółowego przeglądu zadłUŻeń
z tytułu zaległości czynszowych' Działania Zarządu i Rady W tym Zakresie
przyniosły efekty izadłuŻenie nie pogłębia się, a obniża. Rada Nadzorcza na swoim
posiedZeniU spotykała Się z dłuznikami'

Waznym elementem bieżącej działalności Rady Nadzorczej jest praca W
Komisjach:

Komisia Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.

W okresie sprawozdawczym od czerwca 2016 r' do maja 2017 r' Komisja odbyła 5
posiedzeń, na ktÓrych zajmowała się następującymi zagadnieniami:

'l' przeprowadziła szczegółowy przegląd zasobÓW mieszkaniowych i obiektÓW
terenowych pod Względem ustalenia potrzeb konserwacyjno-remontowych
na 2Q17 r.,

2. dokonała oceny sprawozdania Zafządu Z Wykonania Planu remontóW za
2016 r., ktÓry oceniła pozytywnie oraz zapoznala się z Planem remontóW na
2017 r' sIwierdząąc jego poprawne przygotowanie' który to plan róWnież
oceniła pozytywnie ijednocześnie zawnioskowała o przyjęcie i Zah.Ą/ierdzenie
Planu remontÓW na 2017 r' przez Radę Nadzorczą,

3' przygotowała i przedstawiła sprawozdanie Komisji za okres 201612017 r.,

4. członkowie komisji brali udział W pracach Komisji Przetargowej, róWniez jako
obserwatorzy.

Komisia Samorzadowo - Orqan izacvina.

Komisja W okresie od czerwca 2016 r' do maja 2017 r. odbyła 4 posiedzenia
zakończone sporządzeniem protokółóW.

Przedmiotem posiedzeń były naStępUjące Zagadnienia:

1. dokonała przeglądu stanU czystości i estetyki osiedla Kraszewskiego'
Pokorniewskiego, Malczewskiego.
Komisja stwierdziła' że osiedle jest Zadbane, czyste place zabaw i otoczenie
budynkóW ocena pozyt}avna, mimo utrudnienia Wynikłego z prac pŻy
przyłączaniu osiedla do GPEc;
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dokonała przeglądu z prowadzenia działalności kUlturalno-społecznej W

KlUbie osiedlo\trym '' Potok'' za 2016 r' - wydając bardzo pozytywną ocenę'
Komisja uznała, że planowanie i Wykonanie Zadań programowych i

finansowych za omawiany okres było prawidłowe. Działalnośc kulturalno-
Społeczna na naszym osiedlu spełnia swoje zadanie' gdzie dzieci' młodzieŹ i

dorośli mają dobrze zorganizowane zajęcia. Działalność powyzsza jest

celowa i powinna byÓ kontynuowana' Na uwagę Zasługuje istniejący Klub
seniora - ,,Rodzina''' który działa i prowadZi systematyczną i ożywioną
działalnośÓ Wśród naszych lUdZi podeszłego Wieku' chcących WspÓlnie
spędzić czas'

przeana|izowała Sprawozdanie z Wykonania Planu działalnoŚci kulturalno-
społecznej za rok 2016 oraz opiniowała projekt Planu działalności kUlturalno-
Społecznej na rok 2017 , ktÓry oceniła pozytywnie.

Komisia Rewizvina.

Komisja W okresie rocznej działalności (czerwiec 2016 r. _ maj 2017 r') odbyła 5
protokółowanych posiedzeń.

Zwracała szczegÓlną uwagę na:

'l. sprawy finansowe i ekonomiczne spÓłdzielni;

2. przegląd i analiza zadłUŻeń cŻonków Spółdzielni z tytułu zaległości w
opłatach czynszów za lokale mieszkalne i dzierŻawę lokalj użytkowych i
garaży:

3. analiza i informacja o stanie finansowym Spółdzielni;

4' ana|izasprawozdania finansowego Spółdzielni lV]ieszkaniowej za2016 rok'

Wnioski Komisii Rewizvinei.

'l. Komisja pozytywnie ocenia przedstawione przez Zarząd Spółdzielni
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
Wszystkie zapisy księgowe Są zgodne z zasadami i polityką rachunkowości
spółdZielni.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

a) bilans na dzień 31 grudnia 2016 r' wykazujący po stronie aktywów i pasywÓW
sumę 16.37 4.442,01 zł''

2-

J.
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b) rachunek zyskóW i sirat za okres 2016 loku, Wykazujący się zysk bilansowy
netto W Wysokości 207.87 5,99 zł-

c) informację dodatkową'

Komisja wnosi o zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i strat przez Walne
zgromadzenie Człon ków Spółdzielni Mieszkaniowej.

2. Komisja ocenia pozytywnie działalnośÓ poszczegÓlnych członkÓw zarządu
w roku 2016 i wnioskuje o udzielenie absolutorium całemu zarządowi.

Wnioski Radv Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sumując Wyniki prac poszczególnych Komisji i ich pozytywne
opinie o działalności Zarządu spółdzielni w roku 2016 podtrzymUje Wnioski
Komisji Rewizyjnej i Wnosi do Walnego zgromadzenia Członków spółdzielni
Mieszkaniowej o:

1- Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni
Mieszkaniowej im. J. l. Kraszewskiego w Sopocie za rok 2016.

2. Udzielenie absolutorium zarządowi spółdzielni za rok20'16'

zakończenie'

W imieniu Rady Nadzorczej bardzo dziękuję Wszystkim członkom Rady Nadzorczej
za wytęŻoną, sprawną irzetelną pracę'
Pragnę róWnieŹ podziękowaÓ członkom spółdzielni' pracownikom i zarządowi
spÓłdzielni za bardzo dobrą współpracę i pomoc udzielaną W naszej pracy'

Zwracam się do Wszystkich członkóW spÓłdzielni o ocenę trzeciego roku pracy oraz
wnoszę o przyjęcie i zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania Rady
Nadzorczej przez WaIne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ponadto informujemy, że Wszystkie protokoły są dostępne W spÓłdzjelni'

P rzewod n i cz ący Rady N adzo rczej
I -/)I4//"j^'-""

Witold Szydtowski

sprawozdanie Zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą spółdzielni
na plenarnym posiedzeniu w dniu 23.05.2017 r.


