Sprarvozdanie
Rady Nadzorczej SpóIdzie|ni Mieszkaniowej
im. J. I. Kraszeł.skiego lv Sopocie,
za okres sprawozdawczy 2017 / 2018
(od 13.06.2017 r. - 15.05.2018 r.)
Podczas picrwszego posiedzenia. zrvo}anego zgodnie z oborłiązrrjącym regulaminem, przez
Zarząd Spółdzie1ni Mieszkaniowe.j \Ą dnill 13 czenł'ca 2017 r' ukonst)1uowała się Rada Nadzolcza
Spółdziclni Mieszkaniowej im' J' I. Kraszewskiego lv Sopocie z pośród kandydatów wybralych na
wa]nym ZgromadŻeniu CzłoŃów rv duiu 08'06'2017 r'

W trakcie posiedŻenla popŻez głosowarrie dokonano wybor'u przervodniczącego jego
zastępcę i sekletaŹa oraz dokonano rł1boru przewodniczących i człoŃół' poszczególnych komisji
stałycli Rad!' Nadzolczej

'

obecnie Rada Nadzorcza pracuje rv następLljqcym składzie:
Andrzej Dudkolvski
2' Małgor7ata Podolecka
] Dorot3 Wróblewska
1'

Ko4risia Rerł,izvina:
Bożena spiewak
2. Magda1ena Milerł'ska
]. Ar'ma Nowakorł'ska
1.

Kom
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- plzewodniczący RN
- z-ca przewodniczącego

- sekretarz

-

przewodnicząca
członek

- c7.łonek

Gosppdąbi-Ząsqb4qlL!!ęvLąlqry!4l

L Zbignie\ Komet
2. Balbara Kumpiecka
3. Andrzej Norvosiclski

_

przewodniczący
członek

Klystyna Rozalska
Angelika ostro\Ą'ska
3. Romuald Nietupski

-

przewodnicząca
czlonek

_

c7.łonek

1.

2.

W okresie sprawozdawczynl Rada NadŻorcza odbyła 11 posiedzeń plenarnych.
Wypełniając Swój statllto\\'y oborviązek kontio1i i nadzoru nad clziała1nościąSpółdzielni Rada
Nadzorcza \v minionym roku podjęła ogółem 1l uchwał.

TreśćwsŻystkich irchwał podjętych ptzez Radę Nadzorczą jest dostępna na stlonie
intemetowoi Spóldzielni N'Iieszkaniowej inr. J' l. Kraszc*'skiego w zakładce ''A1'1y prawne'',
..Uchrvały Rady nadzorcze.j jak rówti.:ż w zakladce ,,Akty prau,ne", ''Regulaminy" oraz w welsji
pzrpierowej rv Dziale Członkorł'sko NIieszkaniorłrym'
Niezmiennie w ce1u ułatwjenia kontaktów miesŻkańców osiedla z Rada NadzorcŻą
Spółdzielni' Przelvodt]iczący Rady Nadzorczej pełnil dyzul'y ł'kżdypierrł'szy wtorek niesiąca

zgodnie z informacją zamieszczoną na stIonie inlernetowej Spółdzielni.

Srona

I z 5

W ciągu całego roku Rada Nadzolcza sprawo\'ała nadzóI nerytoryczny nad ekononiką'
rachuŃowością i linansami spółdzielni, kontrolo\Ą,a}a \ĄYkonanie Planu gospodarczego i ploglanru
działalrroścjku1tura]no _ spolecznej oraz prac remonto\ł,oł(onserwacyjn-vch. porządkowycl't'
czystości, utrzyfuania zieleni, placów zabarł'. boisk'

]ak kżdego lokll po Sezonie grzewczyn występuią lóŹnicc polliędzy kosztami zŃupu
enelgii ciep1ne.j a przedpłatani pobieran]mi od nieszkdńoów
W 2017r.jak i w latacl] poprzednich, rvsze1kie rcz7iczenid'z tym ZwiąZane, zostaną przedsta\Ą,ione
onz Zgodnie z oborł'iązującyn Regulaminem roz1iczone po pŻ'\.jęciu ptzez \\hlne Zgromadzenie
Członkóu'SpółdzieIni Micszkaniorł,ej Sprarł'ozdania Finanso\Ą'cgo spó]dzieIni za 2017 r.
Rada Nadzorcza na swoitrr plenarnym posicdzenlu w dniu 24 kwjetDia 20]8 I podjęła
uchwałę w splawie P]anu gospodarczego w t)łn planu działalnościspołecznej, kultlLlalnej
i oświatowejna Iok 2018 tym samym zat\Ą'ierdzając plan remontó\ł' podstarvorł1'ch określony na
łącztlą sumę 2.235.500'-zł
Działając w irnieniLl i dla dobra rvszystkich mieszkańcó\ł' Rada Nadzorcza na bieŹąco
dokonylr'ała szczególowego plzeg]ądu Zadluzeń Z tytLlłu Za]eglości czynszo\lych' \\ryznaczono
specjalne posicdze1ia na które Żaproszone b'vł!'oSoby z Zadłużeniami cŻynsŻowymi w celu Żłożenia
wyjaśnień co do przyczyn porł'stania zadłuŻenia.jak i sposobu ich rozrviązania.
Ża każd1'm razem tego typu dzjałania przynos7ą efijkt w postaci mobilizacji niektórych lokatorół'
do regulowania swojego zoborł,lązania wobec Sptiłdzielni'
Niestety, pomimo wezwań, częśćd]użnikórv nie stawia się na spotkania a ich splaw}'tlafiają
J.l rozp"llzcnir p'zez odpo*:ęd_:e i_'l\ lLcje'
Istotnym elementem dla prarvidłowej działalnościRady NadzolcŻej jest praca u,Komisjach:

Komisia Gospodarki Zasobarni NIieszkaniołłTmi.
W okesie sprawozda\ł'czyn od czerwca 2017 r' do maja 20l8
posiedzenia, któIe dotyczył! naslępujących zagadnień:

1.

2.
3.

r Komisja odbyta 2 protokolarne

WykonaniŻ1plac lemonto\\rych. konserrvac1,jnych r.v 2017 r'.
omórł'ienia i akceptacji przedslawionego przez Zzrrząd projektu planu renrontólv na 2018r..
omówienia clokonanepo pŹeglądu osiedla' stanu Zelvnętrznego budynłów wraz z ich
otoczeniem.

Członkorvie Komisji brali udZiał przy wyborze dostawcy irłykonarvcy dźrr'igólv osotro\rych
rv budynkach cżcropjętrow}'cl] N których dec}''Zją miesŻkańcórv wvrażono zgodę na takie

prace.

Przedstawicie1e Konis.ji brali równieŻ udział przy odbjorach instalacji ciepłej wody
uż)'tkowej olaz instalacj i gazowej'
Dodatkowo na posiedzeniu Rady Nadzorczej rv dniu 2l marca 2018 r., Komis.ja
Zaw]ioskowała o powołanie specja]nej Komisji do sptarł,zlecania' wykonyrvania i odbiorólv
robót renontowo budo\ł]anych'
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Komisja samorzado\Yo' orgżnizacYina.
Komisia w oklesie od września 2017 r' do maja 2018 r' odbyła kilka spotkań dotyczących
polządku i estetyki osiedla.
Stan zieleni na osiedlu oceniono poz).t,vwnio, pro\.vadzone prace zrvlązane z utrzymalien
tr'awnikóu' oraz przvcinaniem zyrł'oplotórr' są prowadzone według usta]onego na pocŻątku sezonu
harmonogramu.
W porozumieniu z Kierownikiem Działu Technicznego p. Zelaznym $}typowano miejsca
rozlokowania na osiedlu koszy na odpady.
Komisja oceniała lórvnież działalnośćK1ubu .,Potok"' Zajęcia prowadzone przez Klub takie
zajęcia ruchowe d1a dzieci, fest'vny. rłryjściado kina, teatru czy WyciecŻki ciesza się spolynl
Zainteresowanienr wśród mieszkańców osiedla. Działirlnośćkulturalno-spoleczna na nasz)łn
osiedlu spełnia swo.je ZadŹrnie. .iest celo\!a i powinna być kont1'nuowana' Komlsja bardzo
poz)'ty\ł!ie ocenia placę Klubu'

jal<: -

Tstniejący K1ub Seniola _
rv ocerrie Konrisji działa bardzo preżrrie dzięki pracy
'.Ro.1zina'',
i zaangażowaniu Pani Lidii Lenczervskiej. l(tóra organiŻuje pracę W sposób niezB'yL(]e uroa]laicony
inicjrrjąc rniędzy innymi spotkalia Z cieka\ł}mi ludźnli'
W zalcŻlrościod możli\ł'ościjak i aklualn}ch potr7cb zolganizorvano Spotkania Z Seniorani
między inn1'mi na takie temaly jak:
_ nie daj się oszukać na wnuczka" czy
cery w starszynr wieku"
''Pielegnacja
''Policja

Podsumollując' Konisja Sarnorządorvo ol€anizacyjna barclzo pozytywnie ocenia stan
Lltżvmania tclenó\' Zielonych osiedla, dbtrłośćo lad i pożądek jak ró\łnież Z dużym szacuŃiem
1podziękowaniem dla o1ganizatoró\.v Zajęć, wysoko occnia działa]nośćkulturalną prowadzoną
przez Klub.

Komisia Rewizvina.

Komisja rv oklesie rocznej działalności(czclwiec 2017 r'
nraj 2018 r') odbyla
8 protokólowanych posiedzeń' Dwukotnie gościnnie,na zaproszenje członłórł,Komisj i'
w posiedzeniach uc7cstnicŻyła Pani Małgożata Podo]ecka (Zastępca Przeu'odniczacego Rady

Nadzorczej).

Komisja analizowała stan Zadhlżeń czynszowl'ch, badala sposoby ia ich Zmniejszanie,
przyglądała się legulaminowi l'ozliczania z.a przejazdy służbo\ł'esamochodem prylvatnym,
malizowała spralYozdanie finansou'e Za 2017 ro]<. rozmawiała o Planie Działa]nościKulturalnoSpołccznej na 20l8rok plzedstarviol1\,pvez Zaźąd Spółdzielni N,Iieszkaniorvej im' J. l'
Klaszewskiego.
Komisja nie st$,ierdza znaczących rLchybień w zauądzaliu spółdzielrrią' Zarzad spó]dzieInj
MiesŻkaniowej im' J I Klaszervskiego ś\\ietnie Iadzi sobie Ze ściąganicmnaleŻ1ościczynszo$}ch'
W nawiązaniu do ubiegłorocznycl'i zaleceli Komisji dotyczących dopracowarria s1stemu
infomac1'jnego dotyczącego zajęć ś\ł'iadczonych przez Klrrb
w ramach działa]ności
',Potok''
kulturalno- społecznej, Komisja Rervizy|na ponau'ia prośbę ojego doplacowanie'

Komis.ja Rewiz}'jna kj]kukrotnie omawiała zasady lozlicŻania podróży słrżbowych
samochodem pr}'watnym iu\Ą,aża, że \\, tym temacie r.r,vstepuje pewna niegospodarność,którą
należ1'' ł1eliminorvać' Wstępne rvnioski przedsta\Ą'iollo na specja]nie zwołaDynr z tego powodu

posiedzeniu Rady Nadzorczej. Komisja w dalsz,vm ciagu pracuje nad ostatecznymi konkluzjami.
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Komisja on'tarł'iała splawozdanie finarrsowe za rok obtachunkowy, od pierwszego stycznia

2017r do trzydziestego pierrvszego grudnia 2017 r', którego autorem jest Głó\\l]a Księgowa
i Członek Z;Lrządu Spółdzielrri im. J' l' Kraszerłskiego' Konisja Re*'izyjna przeanalizowała

opracowania liczbowe rzna.jąc jednocześnieza bezzasadne umieszczanie ich w tym protokole, gdyż
są one dostępne w siedzibie Spółdzic1ni.

ogółem \\,ynik netto Ża analizowany okres ob161q\Ą'y zarnkl4ł się krvotą 348 208'86zł zysku
nctto' Trochę ma wi w Zestawieniu fakt. że występują niedoboly ltnansowc w Gospodarce
Zasobami Mieszkaniow]'mi (GZN4)' ale jednocŻeśnie cieszy żc z.ar7ąd Spó}dzielni potrafi sobie
z ninli radzić

Wnioski Komisji Rewizyjncj.

l.

Komisja pozyt}nł'nie ocenia przedstawione ptzez Zarząd Spółdzielni Sprarvozdanie
tinanso\łe za 2017 rok.
wszystkie Zapisy księgorve są zgodne z zasadami i polityką rachru1kowości spółdzielni'

5f-asu,/d- rie fin-n:or^e ob. r' u c.

a)

bi1ans na dzień 31

grudnia 2017 r. w1'kazujący po stronie aktywów i pasylłou

sumę 17'050.394'89 zł..

b)

rachunek zysków i strat za okres 2017 r'oku. rvykazujący sie z'vsk bilansorv,v
netto lv Wysokoścj 3'18.208'86 zł.

2. Komisja ooenia pozyĘwnie działalnośćposzczegó1n'vcl'i członkórv Zarząclu
w roku 2017 i wnioskuj€ o rtdziclenie absolutorium całemu Zaządowi.

Wnioski RadY Nadzorczej.

Rada NadŻorcŻa sLrnu.jąc rvyrriki prac poszczególnych Konrlsji i ich pozyt}łvne opinie
o działa]nościZarzadu Spółdzielni w roku 20l7 podtrzymuje wnioski Konris.ji Rewiz1'jnej iwnosi
do walncgo Zgromadzenia członkórv spóldzielni Mieszkaniorvej o:

1. Prryjęcie

i

zatłvierdzenie Sprarvozdania finansow€go

spółdzielni Mieszkaniorvej

im. J. I. Kraszervskiego w Sopocie za rok 2017.

2.

( dzielenie abrolutorium Z{7ądo\l i spóldziclni za roL

20i'.

W imieniu Rady Nadzorczej baldzo
za w).tężoną' sprawną i rzetelną pracę.

dziękuję \Ą'szystkim człoŃonr Rady NadŻorczęj

i Zanądol,łi Spółdzielni za

Dziękuję r'ównież człoŃon spółdzielni, pracownikom
współpracę i pomoc uc1zielalią w naszej pracy'

bardzo dobrą

Zw1acam się do wszystkich członłów spółdzielni o ocenę pierwszego roku pracy oraz
wnoszę o pzyjęcie i zatwierdz€nie przedstawion€go Sprawozdania Rady Nadzorczej prz€z
walne Zgromadzenie Czlonkółv SpóIdzielni Mieszkaniowej.

Pr 'ewodńiząC) R'ldy ^Jodzorcz'

'
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i
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An&zej Dudkowski

sprawozdanie zostalo pozyĘ'\łnie ocenione prŻez Radę Nadzorczą Spółdzie]ni na plenarnyn
posiedzeniu w dniu 15.05.2018 r
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