
Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Spóldzi€lni MieŚzkaniowej

im. J. l. Kraszewskiego w Sopocie,
za okres Śpra$ozdawcŻ! 2013/2014.

(od 20.05.2013 r. -3.0ó.2014 r.)

Rada Nadzorcza Spoldzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego
!v Sopocie w trzecim loku swojej działahości pracowała w składże:

1. MałgoŻata Podolęcka - przewodnicząca RN
2. Witold Szydłowski - z-ca pŻewodnicŻącej
3. Aadrzej Wrób]ewski - sckretarz

Komisia Rewizyina:
1' Maria Rajtd _ przewodnicząca
2. !]lżbjeta Kokocińska - członek
3. Lidialenczewska - członek

Komisja Gospadąrklząlqbqlqi-Lli9lzkąqlq l
] ' Bogdan Chudzikie\łicz - przewodniczący
2. Konrad Kierzek - członek
3. Józefciapka - członek

Komisia Samorządowo-organizacyina:
1. Barbara Maj - przewodnicząca
2. BeataRyl - człolek
3. Genowefa Pawlik - członęk

W dniach 28.10-23.12.2013 roku odbyła się lustracja spółdzielni przez Związek Rewizyjny
Spółdzielni Mieszkaniowych R.P i obejmowała trzyletni okes 2010- 2012.
w lapolcię końcow).n Ż lustracji stwieldzono, ze Spółdżelnia wzolowo p.owadzi
intensywnośó windykacji zaległości płatniczych, co spowodowało spadek zadłuŹeńa o 0,3%.
Plasuje to naszą spółdzielnie w gronie najlepsŻych w kaju.

od grudnia 2013 do 14.04.2014 roku było prowadzone badanie lrnansowe za 2013 rok przez
biegłego rewidenta i podobnie jak w raporcie z lustracji nie stwierdzono najrrrniejszych
uchybień i stwieldzono, ze firraose Spółdzielni są prowadzone zgodnie z obowiązującyrni
ustawami.

W oloesie sprawozdawcąłn Rada Nadzorcza odbyła:

12 posiędzeń Plenarnych

w k'd) pierwszy Morck mlcsiqca prle!Ąodnjczaca Rady Nad7orc7ej
pełniła dyżur dla mieszkańców.

Rada Nadzorcza w;,peŁriając swój stafutow) obowiązek kontro]i i nadzoru nad działahością
spółdże]ni w mi]ionym roku podjęła ogółem 21 uchwał-



Podjęto między innymi uchwĄ:

- Uchwała w sprawie zat'lvieldzenia Planu pracy Rady NadzorcŻej SM im. J.I. Kraszewskiego
w sopocie na lok działalności : czerwiec 20l3n - maj 2014 r'

- Uchwała w sprawie zniany rłysokości opłat czynszowych lokali mieszkalnych w SM
im. J. l. Kraszcwskiego w Sopocie.

- Uchu.ała w sprar'r.ie zmiany w1.sokości opłat cz}nszo\łYch galaży w sM im.
J.I. Kraszewskiego w Sopocie.

- Uchwała \ł spmwie zmiany wysokości opłat za dostawy energii cieplnej do lokali
mieszkalnych w SM im. J. L Kraszewskiego w Sopocie.

Uchlł.ała w sprawie rozliczenia z lokatorami nadpłaty \u'nikającej z Ióżńcy
pomiędzy kosztem zal_upu energii cięplnei, a pŻedpłatami ]okatolów
z 2013 r.

- Uchwała w sprawie przyjęcia Pianu gospodarczego SM im' J.I. Kraszewskiego
w Sopocie na rok 2014,

- Uchwała w sprawje przyjęcia Plogramu działalności kultula]no-społecmej
SM im. J. I. Knszewskiego w Sopocie na 201i1 r.

Ponadto Rada Nądzorcza uchwalila Regulaminy:

_ Regulamin rozliczania kosztów g.z.m.
- Regulamin gospodarki fuansowej
- Regulamin firnduszu remonlowego
- Regulamin opomiarowarria i rozliczania zirmej i centa]nej ciepłej wody

Rada Nadzorcza w ciągu całego roku sprawowała nadzór mer}'tolYczny rrad ekonomiką'
rachunkowością i frnansami Spółdzielni, lrontrolowała wykonanie Planu gospodarczego i
programu działahości kultrualno_społecznej oraz prac rcmontowo-konselwacyjoych,
porządkowycl! czystości, utzymania Żieleni, placów zabaw, boisk '

Nadpłata wy]ikająca z różnicy pomiędzry kosŻami zakuPu enelgii cieplnej a przedpłatami
pobieran1'rni od mieszkŃców w 20 1 3 r' została rozliczona na ka]żde mieszkanie i Żgodnie Ż
Regulaminem rozliczania kosŻów gospodarowa.rria zasobami mieszkarriow1łrri i usta1ania
wysokości oplat za uż}.wanie lokali mięszkalnych wypłacona zostanie po przyjęciu plzez
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Sprawozdania Filansowego
Społdzielni za 2013 n

Plan remontów podstawowycłr na 2014 r. przewiduje lączną sLl''nę 804'000,00 zl.

Rada Nadzorcza rra bieżąco dokonywała szczegółowego przeglądu zadfużeń Z q{ułu
za]ęgłości cŻ}'rrszowych. Pomimo licznych działań Zarządu i Rady, problem jest budny do
rozwiąania. Rada dwulootnie spotykała się z dłrrznilrami.



ważnym elęmentem biezącej działalności Rady Nadzorczej jest praca w Komisjach:

Komisia GoŚDodarki Zasobami Mieszkaniow'r,mi.

W okresie sprawozdawcz;nr od czerwca 2013 r do maja 2014 r Komisja odbyła 6
posiedzenia, na któlych zajmowała się rvrstępojąc1mi zagadnieniami:

1. przeprowadziła szczegółowy przegląd zasobórv mieszkaniowych i obiektów
terenowych pod względem ustalenia potrzeb konselwacyjno-remontowych
na2014 r..

2. dokonała oceny sprawozd,ania Zatządtt z \łykonalia Planu remontów
za 2013 r, ldóry oceniła poz]'t}$T]ie, oraz zapoznała się Z Planem remon1ólr.
na 2014 r stwieIdzając jego popnrvrre przygotowanie. który ró\łnież oceniła
poz}t}Ąmie i jednoczęśnie za\łnioskowała o przyjęcie i ZatwieldŻenie Planu
remontów na 2014 L przez Radę Nadzorczą,

3. przygotowałą rozpafuzyła i przyjęła splawozdanie Komisji za okes
201312014 r.

4.brała czynny udział w pracach Komisji Przetalgowęj na wyłonienie wykonawców robót
remontowych

Komisj a samorządowo_organiŻacY itra.

Komisja w okresie od czerwca 2013 r do maja 2014 r odbyła 4 posiedzenia zakończone
sporządzeniem protokółów
PŹedmiotem posiedz€ń byĘ następujące zadania:

1 .dokonała przeglądu stanu czystości i estetyki osiędla Kraszewskiego, Pokonriewskiego'
Malczewskiego, a w szczegóLności monitorowała pmce związane z montowaniem
kontenefów do seglegacji śmieci proponując, gdziejest to możliwe, obsEdzenie
roślinnością zimozieloną,

Komisja stwierdziłą że osiedlejest zadbane, czyste place zabaw i otoczęnie
budynłów. ocena poz}tywna'

2. dokonała przeglądu z prouadzenia działa)rrości kulturalno-społecznej w
K1ubie osiedlowym 

'' 
Potok" za 2013 r - wydaj ąc bardzo poz}tywną ocenę'

Komisja uznała, że planowanie i w1'konanie z'adań programolłych i
lrnansowych za omawiany okres było prawidłowe. Działa]nośó
kulturaho -społeczna na nasz1m osiedlu spełnia swoje zadanie, gdzie dzteci,
młodzież i dorośli mają bardŻo dobŹe zorganizowane Żajęcia. l)ziałalność
powyższa j est celowa i powjnna być kontynuowana.
Na uwagę zasfuguje istniejący K]ub sęniora, który dŻiała i prcwadzi
systematyczną i ożywioną działalność wśród ludzi pod9szłego wieku,
chcących wspóJrrie spędzić czas.
W pracach K1ubu Seniora czylny udział braĘ Pzewodnicząca Rady
N adzorczei otaz Zarz.ąd Spółdzielai.



3. przeanalizowała Sprawozdarrie z wykonania Planu dżała1ności
kultura1no-społecznej za rok 2013, oraz opiniowała projekt Plarru
działa]ności lr_u1turalno-społecznej, które oceniła poz}'t}-\łTlie'

Komisja Rewizyjna.

Komisja w okresie rocznej działabości (czenłjec 2013 r maj 2014I')odbyła3
protokołowane posiedzenia.
Zwracała szczegóiną uwagę na:

1' sprarły flrnansowo-ekonomicae spółdzielń'

2. wspólnie z działem finansowo-księgowym' przy udziale Radcy Prawnej
i Głównej Księgowej, analizowała comiesięczne zadużenia za|okale mieszkalne
i użykowe, słoje opinie przedstawiała na posiedŻeniąch Rady NadzorcZej,

3' brała udźał w analizowaniu wykonania Planu finansowo-gospodarczego
Ża 2013 L i projeł1u Planu frnansowo-gospodarc:zego na20l4 L
Plany te opjnio\vała poz}'t}Ąłnie,

4. akceptowała aniany w funduszu płac. analizowała tarylrkator kwalifitacyjny
pracołrrików

5. arralizowała sprawozdalde finansowe- bi]ans Ża 2013 rok

Wnioski Komisii RewĘjnej.

l' Komisja pozyłwni€ ocenia plzedstawione przez Załząd Spółdzieki
Sprawozdanie finansowe za 2013 rok.
Wszystkie zapisy księgowe są zgodne z zasadami i politlą rachunkowości
Spółdzielni.
Sprawozdanie fi nansowe obejmuje:

a) bilans na dŻień 31 grudnia 2013 r. wykazujący po s&onie akq"'vów
i pas}.Wów sumę 18'092.047 

'61zł.,

b) rachrrnek zysków i strat zamykający się nadwyzką przychodów nad
kosŹami za 2013r. w wysokości 257.939,84 zl.

c) informację dodatkową

Komisja Rewizyjna wnosi o zatwierdzenie bilansu i rachunku zysków i Śtrat przcz walne
Zgromadzenie Członków spółdzielni Mieszkaniowej,

2' KomjŚja ocenia po/yĘ.wnie dzialalno(ć posŻc7egoln)ch czlonł óu Laftadu
w roku 2013 i wniosllje o udzielenie abŚolutorium calemu Zarządowi.



Wnioski Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sumując r4niki prac poszczególnych Komisji i ich pozyĘwne opinie o
diała]ności ZaŻądu Spółdzie]ii w roku 2013 podtrzymuje wnioski Komisji Rewi4jnej i
wnosi do Walnego Zgromadzcnia Czlonków SpóIdzielni Mieszkaniowej o:

1. Przyjęci€ i zatwierdzenie sprawozdania linansowego Spółdzielni
Mieszkaniowej im. J. L Kraszewskiego w Sopocie za rok 2013.

2. Udziel€Die absolutorium Zarządowi Spóldzielni za rok 20l3'

Zakończenie.

w imieniu Rady Nadzorczej bardzo dziękuję wszystKm człoDkom Rady NadzorczE' za
wytężoną, sprawną i uczciwą pracę.
Plagnę ló\łnież podziękować człoŃom spółdzielni, pracownikom i Zarządowi Spółdzielni za
bardzo dobrą współpracę i pomoc udzielfu1ą w naszej pracy.

Zrł'racam się do wszystkich członków Spółdielni o ocenę tzeciego roku placy orM wnoszę
o przyjęcie i zatwierdzenie przedstawionego Sprawozdania Rady Nadzor.czej przez
walne Zgromadzenie czlonków spółdzielni Mieszkaniowej.

Ponadto informujemy, że wszystkie protokoĘ są dostępne w Spółdzielni.

Pnewod n icząc a Rad y N adzo rc zej

\!,l'CI.d"fu"iĄ
Małqorzata Podolecka

splawozdanie zostało pozyłrvnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółdziehi na plenarnym
posiedzeniu w dniu 3 .06.2014 r.


