Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
Spóldzielni Mieszkaniowej „Ustronie [V” w Lubinie
z dzialalności w 2017 roku.
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1.

Wprowadzenie.

Wypełniając obowiązek, wynikający z art. 46 5 1 pkt 7 ustawy z dnia
16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r.,Nr 188, poz. 1848 7,
późniejszymi zmianami) oraz na podstawie 5 26 lit. i Statutu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Ustronie IV" w Lubinie, tekstjednolity wg stanu na dzień
16.06.2015 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie IV" w
Lubinie sklada Walnemu Zgromadzeniu Spóldzielni sprawozdanie ze swojej
działalności w roku 2017.
Rada Nadzorcza. w 2017 roku , dzialala na podstawie

:

dnia 16.09.1982 r. Prawo Spóldziech (Dz. U. Z 2003 r., Nr
188. poz. 1848 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 15.12. 2000 r. O Spóldzielniaeh Mieszkaniowych (Dz.U
7.2003 r., Nr 119. poz. 1116 z późniejszymi zmianami),
3. Statutu Spóldzielni Mieszkaniowej uchwalonego przez Walne
Zgromadzenie, zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu
Rejonowego we Wroclawiu w dniu 27.01.2016 r. pod nr. 65898, ze
zmianą w 2017 r.
1. Ustawy z

.z.
Rady Nadzorczej Spóldzielni Mieszkaniowej „Ustronie
IV" w Lubinie. uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni

4. Regulaminu

odbyte w dniach 7

i

8

czerwca 2010 roku.

2. Skład osobowy Rady Nadzorczej

:

W 2017 roku Rada Nadzorca pracowała w następującym skladzie
osobowym i funkcyjnym :
Maria Szydłowska

Artur Pastuch
Justyna Kowalczyk
Robert Mazur
Witold Czajkowski
Rafal Wilk
Elżbieta Grabiec
Romuald Kujawa
Krzysztof Politowicz

- Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Czlonek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
» Członek Rady Nadzorczej
› Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
-

—

3. Uchwalenie planów gospodarczych, programów
i

regulaminów.

Zgodnie z ustawa Prawo Spóldzielcze do kompetencji Rady
Nadzorczej należy uchwalanie planów finansowo—gospodarczych oraz
programów i regulaminów dotyczacych dzialalności Spóldzielni.
Uchwalając plan linansowo-gospodarczy na rok 2017, Rada Nadzorcza
kierowała się potrzeba zrównoważenia kosztów z przychodami, tak aby
sytuacja finansowa Spóldzielni pozwolila na bieżące realizowanie
wszystkich należności wobec dostawców towarów i usług, do których
zakupu Spóldzielniajest zobowiązana oraz na pokrycie kosztów bieżącej
eksploatacji.
Plan finansowo-gospodarczy na 2017 rok Rada Nadzorcza
uchwaliła w styczniu 2017 roku, podejmując w tej sprawie 6 uchwal
zatwierdzających koszty i wpływy z zasobów mieszkaniowych i lokali
użytkowych,

_3.
W styczniu Rada Nadzorcza uchwaliła również Program

Działalności Kulturalnej i Oświatowej Klubu Osiedlowego na 2017 rok.
4. Kontrola przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej

członków.

W roku 2017 do Rady Nadzorczej wpłynęły 2 skargi. które

dotyczyły :
' zalania mieszkań podczas wymiany pokrycia dachowego w
remontowanych budynkach.
Obie skargi zostały rozpatrzone i udzielone zostały na nie odpowiedzi.
W ramach swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej
pełnili dyżury w siedzibie Spółdzielni w każdy pierwszy wtorek miesiąca

od godziny 16-tej do 17 tej. Czlonkowie Spółdzielni mogli składać skargi,
wnioski i zażalenia na niewłaściwe załatwianie ich spraw, mogli też
uzyskać informacje i wyjaśnienia w sprawach ich nurtujących. Wjednym
przypadku zostalo skierowane pismo do Zarządu Spółdzielni w celu

udzielenia odpowiedzi wyjaśniającej zainteresowanemu.
5. Zadania

i

wnioski Rady Nadzorczej dla Zarządu Spóldzielni

W roku 2017 Rada Nadzorcza ustaliła 17 zadań do wykonania

przez Zarząd Spóldzielni, których wykonanie zostalo rozliczone
ocenione. Zadania dotyczyły reali cji Planu Remontów, realizacji zaleceń
z lustracji kompleksowej Spóldzielni, bieżącej sytuacji finansowej oraz
windykacji należności od zalegających z opłatami czynszu.
i

Rada Nadzorcza kierowała także wnioski do realizacji przez Zarząd, które
były rozpatrywane na bieżąco na kolejnych posiedzeniach. Dotyczyły one
Planu Remontów. rozszerzenia informacji dla członków Spółdzielni, spraw
organizacyjnych, atakże spraw dotyczących ochrony danych osobowych.

.4.
6.Badanie kwartalnych sprawozdań finansowo-gospodarczych
oraz sprawozdania rocznego.
Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała sytuację finansową
Spóldzielni i jej płynność finansową, analizując sprawozdania kwartalne z
wplywow i wydatków oraz zdolność do realizacji zobowiązań
finansowych przez Spółdzielnię wobec dostawców towarów i usług w
celu pełnej realizacji pizyjętych planów gospodarczych.
Badanie bilansu bylo dokonane przez audytora zewnętrznego
wybranego przez Radę Nadzorca, która została poinformowana ojego
wynikach i ustaleniach. Wcześniej Komisja Rewizyjna i Rada Nadzorcza
dokonały analizy i oceny wszystkich dokumentów wchodzących w skład
sprawozdania finansowego.
7. Analiza zagrożeń płynności finansowej iocena skuteczności

windykacji należności od dlużników.

Wśród najpoważniejszych zagrożeń dla płynności finansowej
Spółdzielni jest wysokość zadłużenia lokatorów z opłatami czynszu oraz
ewentualny kataklizm pogodowy, powodujący uszkodzenia substancji

budynków mieszkalnych i konieczność natychmiastowych wydatków
remontowych np. po zerwaniu dachów podczas wichury, przejściu trąby
powietrznej czy też ewentualnych podtopienia po ulewnych opadach
atmosferycznych.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała stan zadłużenia lokatorów
zalegających z opłatami czynszu, prowadziła z nimi rozmowy mające na
celu ustalenie terminów spłaty zadłużenia w ratach, proponowala także
możliwość zamiany mieszkań na mniejsze oraz dokonywała oceny

skuteczności prowadzonych działań windykacyjnych przez Spółdzielnię.
Rada Nadzorcza podejmowała uchwały o egzekucji z zadłużonych
nieruchomości.

8. Ocena pracy

Zarządu Spóldzielni.

Ocena pracy Zarządu Spółdzielni była dokonywana na każdym
kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, stosownie do podejmowanych
tematów. będących przedmiotem obrad oraz pozostałych spraw, które
wpływały pod obrady Rady Nadzorczej.
Zarząd Spóldzielni zrealizowal w roku 2017 nałożone na niego
zadania dotyczące zarządzania i administrowania Spóldzielnią, wykonał
uchwalony przez Radę Nadzorcza Plan Remontów i Termomodemizacii
Budynków Mieszkalnych.
Wszystkie budynki będące w msobach Spółdzielni Mieszkaniowej
„Ustronie IV" zostały już ocieplone ite wyremontowane. Ocieplono 82
budynki obejmujące 234 klatki. Łączny koszt ocieplenia wszystkich
budynków wyniósł 30 062 9l6_ 41 zl. a uzyskana premia
termomodemimcyjna osiągnęła kwotę 4 826 094.25 zl.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku 24 budynki już splacily fundusz
termomedernizacji. ;: na koniec bieżącego roku splaconych będziejuż 39
budynków. Aktualnie trwa wymiana rur w pionach, która zgodnie z
opracowanym harmonogramem potrwa okolo ID lat.
Usługi obce były i są realizowane poprzez ogłaszanie przetargów,
co przyczynia się do obniżenia kosztów ich wykonania. Kontrole

prawidlowości postępowań przetargowych dokonane przez Komisję
Rewizyjnąjak i lustratorów zewnetrznych nie wykazały nieprawidlowosci.
Lustracja kompleksowa za lata 20 [3-20 5 wykazała kilka spraw
organizacyjnych do poprawienia w formie wydanych zaleceń, z których
większość jest juz zrealizowana, a pozostale będą realizowane na bieżąco,
ponieważ są one zadaniami powtarzalnymi.
[

9.

Podsumowanie i wnioski.
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Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Ustronie IV” w Lubinie następującą ocenę pracy
Spółdzielni w 2016 roku :
1.

Spółdzielnia prawidłowo realizowała swoje zadania mające na celu
zaspokojenie potrzeb swoich członków, wynikających z zasad
gospodarowania zasobami miesdraniowymi, będącymi wjej
administrowaniu.

2.

Zarządzanie zasobami Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie W" nie
budziło zastrzeżeń pod względem celowoścL zgodności z planami i
oszczędności,

3, Zarząd właściwie kierował Spółdzielnią i rcprezentowałją na
zewnątrz w kontaktach z różnymi organami władzy, samorządu,

instytucjami oraz dostawcami towarów i usług,

Mając na uwadze ogolna pozytywną ocenę pracy Zarządu
Spóldzielni, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie IV” w Lubinie o :

], zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2017 rok,
2. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Ustronie IV" z działalności za okres od 01.01.2017 r. do

31.12.2017 r.

3. udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Spółdzielni

Micsńcaniowej „Ustronie IV” za 2017

r.

.7_
Na tym Sprawozdanie zakończono i podpisano.
Podpisy członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

„Ustronie IV" w Lubinie
składających infomację Walnemu Zgromadzeniu ze swojej działalności w
2017 roku.

1,

Maria Szydłowska

2.

Artur Pastuch

3. Justyna Kowalczyk
4. Robert Mazur
5. Witold

Czajkowski

6. Rafał Wilk
7. Elżbieta Grabice
8.

Romuald Kujawa

9,

Krzysztof Politowicz

