
Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej z działalności

od stycznia 2012 r. do grudnia 2012 r.

Rada Nadzorcza działająca na zasadach kolegialności przedkłada swoJe sprawozdanie

najwyższemu organowi spółdzielni jakim jest Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Rada Nadzorcza działała w 7 - osobowym składzie, osobowym i funkcyjnym:

- Prezydium

Zbigniew Babiarz - Przewodniczący

Bogusław Marek - Z-ca Przewodniczącego

Marcin Kądzielawa - Sekretarz

Grzegorz Mendys - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dariusz Furgał - Przewodniczący Komisji GZM i Przetargów

Tomasz Szymczyk - Przewodniczący Komisji Społeczno-Wychowawczej

- w Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Mendys - Przewodniczący

Zbigniew Babiarz

Tomasz Szymczyk

- w Komisji GZM i Przetargów

Dariusz Furgał - Przewodniczący

Marcin Kądzielawa

Bogusław Marek

- w Komisji Społeczno-Wychowawczej

Tomasz Szymczyk - Przewodniczący

Henryk RomaJlski

Bogusław Marek
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Stosownie do postanowień Statutu pracami Radą Nadzorczą kierowało Prezydium Rady, a

jego prace wspierały powołane w ramach struktury organizacyjnej RN wyżej wymienione komisje.

W nawiązaniu do art. 35 § l Ustawy "Prawo Spółdzielcze" oraz § 45 Statutu Spółdzielni RN

sprawowała w roku sprawozdawczym funkcje kontroli oraz nadzoru nad całokształtem działalności

Spółdzielni. Rada Nadzorcza działała w obszarze wymogów ustawowych aktów prawnych, na

podstawie których także opracowany został Plan Pracy, realizowany w ciągu roku.

Priorytetem w realizacji planu były zagadnienia związane:

z nadzorem i kontrolą w zakresie gospodarki ekonomiczno-finansowej

z przyjmowaniem planów pracy komisji

ze sposobem załatwiania spraw członkowskich

z uchwalaniem stawek za najem lokali użytkowych, dzierżawę terenu i re~lam

z zatwierdzaniem dokumentów przygotowanych przez Zarząd

z oceną uchwał i zaleceń Walnego Zgromadzenia

z rozliczaniem ciepła za poprzedni rok rozliczeniowy wraz z kontrolą wysokości zaliczki za

CO

z oceną stanu zasobów i przygotowania do sezonu jesienno-zimowego oraz wiosennego

z oceną przychodów i kosztów działalności Spółdzielni w zakresie lokali mieszkalnych i

użytkowych

z harmonogramem realizacji kolejnych etapów termomodernizacji i planu remontów, ich

stopniem zaawansowania i oceną.

Prowadzona termomodernizacja budynków polegała na dociepleniu ścian zewnętrznych,

stropodachów oraz wymianie okien w lokalach na klatkach schodowych i drzwi wejściowych.

Prace remontowe obejmowały zakresy wykonywane w systemie zleconym oraz własnym przy

użyciu slużb konserwatorskich.

Wszystkie zadania wynikające z nałożonych na Radę Nadzorczą obowiązków i inicjatyw własnych

zostały wykonane.

Rada Nadzorcza od stycznia 2012 do grudnia 2012r odbyła 9~, i podjęła 30 uchwał. Obrady

obejmowały m.in. rozpatrzenie spraw wniesionych przez Zarząd, Rady Osiedla ,Radę Nadzorczą oraz
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w korespondencji członków Spółdzielni oraz pozostałych mieszkai1ców.

W oparciu o dokładne dane i wyjaśnienia Zarządu oraz o pozytywną opinię komisji Rewizyjnej Rada

Nadzorcza uchwaliła plan finansowy na rok 2013.

Podejmowanie różnorodnych zagadniei1 w zależności od specyfiki koi1czyło się przyjęciem wniosków,

wydawaniem zalecei1, podejmowaniem stosownych uchwał, bądź zajęciem stanowiska wobec

rozpatrywanych spraw. Potwierdzeniem dla rozmiaru i zakresu prac Rady Nadzorczej w 2012 roku są

powstałe dokumenty, zatwierdzone regulaminy.

Działania Komisji Rewizyjnej były oparte na planie pracy, który został Radzie Nadzorczej

przedstawiony i przez nią zatwierdzony. Ponadto Komisja Rewizyjna podejmowała szereg tematów

które pojawiały się i miały miejsce w bieżącej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej.

W ciągu 2012 roku odbyły się cztery posiedzenia Komisji Rewizyjnej na których podejmowano -

następujące zagadnienia:

- realizacja planu rzeczowo finansowego nakreślonego na 2012 rok

- sprawdzenie sporządzonego sprawozdania finansowego za 2011 rok, przedstawionego Radzie

Nadzorczej do przyjęcia przez Zarząd Spółdzielni

- zadłużenia czynszowe lokali mieszkalnych oraz użytkowych

- analiza finansowa procesu termomodernizacji budynków Westerplatte

- analiza kosztów eksploatacyjnych za I półrocze 2012 roku na poszczególnych nieruchomościach

- przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

Ponadto Komisja Rewizyjna rozważała dodatkowe zagadnienia dotyczące:

- sposoby zminimalizowania niedoborów wody na poszczególnych nieruchomościach w stosunku do

wskazai1 głównego wodomierza

- możliwości obniżenia kosztów energii elektrycznej, kosztów usług komunalnych

- analiza kosztów oraz zużycia CO na poszczególnych nieruchomościach

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

posiedzei1 podejmowała tematy związane z:

• przetargami ogłoszonymi na lokale użytkowe,
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• usterkami po remontach i termomodernizacji

• przeglądami budynków spółdzielczych i potrzebami remontowymi w tym zakresie

• analizą wykonanych remontów w 2012 r.

• analizą potrzeb remontowych na 2013 r

• analizą posiadanych środków finansowych i opracowaniem planu remontów w 2013 r.

• analizą sytuacji związanych z funkcjonowaniem systemu grzewczego w poszczególnych
lokalach

Komisja Społeczno - Wychowawcza odbyła posiedzenia, a także systematycznie

czynnie brała udział w obradach i pracach Rady Nadzorczej. Pracowała nad redagowaniem

wewnętrznych regulaminów Spółdzielni, analizowała projekty poszczególnych regulaminów,

zgłaszała swoje uwagi i propozycje zapisów.

W ramach posiedzeń zostały wykonane następujące czynności:

• Dokonano szczegółowej analizy potrzeb remontowych pozostałych placów zabaw,

a także ich przeglądów

• Zorganizowano wraz ze Stowarzyszeniem Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego

i Dąbrowskim Domem Kultury zabawę Andrzejkową. Podczas tej imprezy

zorganizowano wiele gier i zabaw związanych z Andrzejkami. Najmłodsi uczestnicy

wróżyli sobie z wosku, dziewczynki były kreatorami mody projektując na żywych

modelach kostiumy z papieru toaletowego, natomiast młodzież bawiła się na

dyskotece.

• W dniu 6 grudnia dzieci odwiedził Święty Mikołaj. Była to wyjątkowa

i niezapomniana atrakcja dla najmłodszych, Mikołaj rozdał w sumie 100 paczek

ufundowanych z funduszu Wychowawczego Spółdzielni oraz środków Rady Osiedla

w dyspozycji Dąbrowskiego Domu Kultury

• wspólnie z Domem Kultury zrealizowano wyjazd grupy dzieci

wycieczkę w Góry Świętokrzyskie

młodzieży na

• Monitorowanie funkcjonowania świetlicy osiedlowej działającej przy Centrum

Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej, a także

kontrolowanie prawidłowości działań świetlicy pod kątem celowości dofinansowania
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jej przez Spółdzielnię

• Został opracowany plan działań Komisji na 2013 rok

Posiedzenia wszystkich komisji były protokołowane. Współpraca komisji i Rady Nadzorczej

z Zarządem oraz służbami Spółdzielni układała się pozytywnie, każdorazowo wszystkie

potrzebne dokumenty były przekazywane, a ich zawartość merytoryczna nie budziła

zastrzeżeń.

W ocenie Rady Nadzorczej ukierunkowany teoretycznie i z dużym doświadczeniem Zarząd

w pełni i zaangażowaniem wykonuje swoje obowiązki, stara się o dalszy rozwój Spółdzielni,

a osiągane wyniki i założenia na przyszłość zapewniają prawidłowe jej prowadzenie oraz

realizację nałożonych zadań.

Rada Nadzorcza dziękuje Zarządowi, wszystkim członkom SM, członkom Rad

Osiedla, pracownikom Spółdzielni, Dąbrowskiemu Domu Kultury, Stowarzyszeniu Twórców

Kultury, Urzędowi Miejskiemu, Małopolskiemu Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielczości

Mieszkaniowej w Tarnowie za współpracę i poparcie w realizacji nałożonych na Radę

Nadzorczą obowiązków.

Rada Nadzorcza stara się dbać o dobry wizerunek Spółdzielni Mieszkaniowej, szuka

nowych, atrakcyjnych inicjatyw mając na uwadze dobro członków Spółdzielni.

Dziękuje także za zgłaszane uwagi, zastrzeżenia i wskazówki do dalszej pracy organów

samorządowych Spółdzielni.

W imieniu Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Dąbrowie Tarnowskiej
Zbigniew Babiarz
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