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Sprawozdanie 

z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

"Radogoszcz-Zachód" w Łodzi w 2014 roku 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza SM "Radogoszcz-Zachód" w Łodzi pracowała         

w następującym składzie: 

 

do 22 maja 2014 r.: 

1. Kostrzewa Stanisław  Przewodniczący Rady 

2. Przybysz Rafał Zastępca  Przewodniczącego Rady 

3. Jonkisz Małgorzata  Sekretarz Rady 

4. Arcab Marcin    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

5. Chańko Piotr 

6. Janiszewski Stefan 

7. Klocek Jarosław 

8. Konopiński Jan 

9. Kopczyński Marceli 

10. Lachowicz Zbigniew 

11. Małek Mikołaj Jerzy   Przewodniczący Komisji ds. Członkowskich 

12. Michalski Jerzy   Przewodniczący Komisji GZM 

13. Zajda Janusz    

 

Komisja Rewizyjna: 

1. Arcab Marcin     Przewodniczący 

2. Kopczyński Marceli    Zastępca 

3. Janiszewski Stefan     Sekretarz 

4. Klocek Jarosław     Członek 

5. Przybysz Rafał   Członek 

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi: 

1. Michalski Jerzy   Przewodniczący 

2. Lachowicz Zbigniew  Zastępca 

3. Konopiński Jan   Sekretarz 

4. Mikołaj Jerzy Małek   Członek 

5. Zajda Janusz    Członek 

  

Komisja ds. Członkowskich: 

      l.  Mikołaj Jerzy Małek  Przewodniczący 

      2. Piotr Chańko   Zastępca 

      3. Małgorzata Jonkisz  Sekretarz 
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W wyniku wyborów przeprowadzonych na Walnym Zgromadzeniu SM "Radogoszcz¬ Zachód" 

w Łodzi odbytym w dniach 22.05.2014 r. - 06.06.2014 r. w skład Rady Nadzorczej weszli: 

 

1. Ambruszkiewicz Barbara 

2. Arcab Marcin 

3. Bieniecki Bogdan 

4. Gajda Bartłomiej 

5. Jurek Grzegorz 

6. Kmieciak Beata 

7. Kostrzewa Stanisław 

8. Marciniak Radosław 

9. Stopczyk Andrzej 

10. Zaborowski Sebastian 

11. Zajda Łukasz 

 

Wybrani do Rady Nadzorczej: 

1. Kostrzewa Stanisław 

2. Zajda Łukasz 

na pierwszym posiedzeniu w dniu 24.06.2014 r. roku złożyli rezygnacje z funkcji członka  Rady 

Nadzorczej. 

 

W wyniku tajnego głosowania Rada powołała Prezydium w składzie: 
 

Przewodniczący Rady Nadzorczej:  Sebastian Zaborowski, 

Zastępca Przewodniczącego:  Andrzej Stopczyk, 

Sekretarz:     Bartłomiej Gajda. 

 

Rada Nadzorcza powołała Komisje Rewizyjną w składzie: 

1. Andrzej Stopczyk   Przewodniczący 

2. Marcin Arcab    Zastępca Przewodniczącego 

3. Beata Kmieciak   członek 

4. Grzegorz Jurek   członek 

 

Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w składzie: 

1. Bogdan Bieniecki   Przewodniczący 

2. Bartłomiej Gajda  Zastępca Przewodniczącego 

3. Radosław Marciniak   Członek 

 

Komisję Członkowską w składzie: 

1. Radosław Marciniak   Przewodniczący 

2. Barbara Ambruszkiewicz  Zastępca 

3. Sebastian Zaborowski członek 
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Rada Nadzorcza  wykonywała  swoje obowiązki  w oparciu o uprawnienia wynikające ze Statutu 

Spółdzielni, które między innymi obejmują: 

- uchwalanie planów finansowo-gospodarczych, 

- badanie sprawozdań finansowo-gospodarczych Zarządu Spółdzielni, 

- dokonywanie ocen wykonania przez Zarząd zadań społeczno-gospodarczych. 

 

Organizacją i koordynacją prac Rady zajmowało się Prezydium, które analizowało materiały 

informacyjno-sprawozdawcze przedkładane przez  Zarząd Spółdzielni i ustalało  porządek obrad 

zebrań plenarnych. 

Funkcje nadzorczo-kontrolne, Rada wykonywała poprzez powołane w tym celu komisje. 

 

Komisja  Rewizyjna  odbyła  w  okresie  sprawozdawczym - 17  posiedzeń,  na  których 

rozpatrywała i opiniowała między innymi: 

- wysokość stawek opłat na 2014 rok, 

- projekt planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni na 2014 rok, 

- sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2013 rok, 

- projekt zmian Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej, 

- analizę wykonania planu finansowo-gospodarczego za 12 miesięcy 2013r oraz okresowe analizy 

wykonania planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni za 2014 rok, 

- oraz przeprowadziła kontrolę: 

- dokumentacji i  wykonania  robót  drogowych  ul.  Gruszowa – Motylowa – Jagiellońska – 

Pasieczna, bl. 44 ul. 11 Listopada 53 

- zasadności i prawidłowości zawarcia  przez  Zarząd  Spółdzielni aneksu  nr 5 z dnia 31.08.20l0 r. 

do Umowy nr 8/2008 z Firmą Skorut Import-Eksport Sp. z o.o 

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi odbyła w okresie sprawozdawczym 7 posiedzeń. 

W kompetencjach Komisji GZM znajdowały się zagadnienia dotyczące między innymi: 

- uczestniczenie z głosem doradczym w wyborze wykonawców na roboty prowadzone w 

Spółdzielni, 

- okresowe analizy wykonania planu robót remontowych  w 2014 roku oraz korekty tych planów, 

analizy rozliczenia kosztów wprowadzenia ustawy z dnia 1.07.2011r o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, 

- odstąpienia od realizacji inwestycji nadbudowy hydroforni przy bl. 49, 

- rozdysponowania oszczędności na funduszu remontowym 2014 roku (wymiana zespołu 

hydroforowego przy ul. Ziołowej, naprawa izolacji  rurociągów solarnych, wykonanie schodów 

i pochylni bl. 112), 

- opiniowanie wielkości współczynnika i kosztów podgrzewu wody na 2015 r, 

- kontrola prowadzonych robót drogowych w osiedlu, 

- założenia do planu remontów na 2015 rok. 
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Komisja Członkowska zajmuje się głównie sprawami konfliktów międzysąsiedzkich, wynikających 

ze wspólnego zamieszkiwania w budynkach spółdzielczych. Pełni rolę negocjatora i mediatora w 

rozwiązywaniu problemów międzyludzkich. Rozpatruje i opiniuje sprawy członków zalegających w 

opłatach za używanie lokali mieszkalnych oraz najemców lokali użytkowych oraz dzierżawców. 

W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 2 posiedzenia. Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej 

nr 31/R/2014, Komisja zapoznała się z dokumentacją Walnego Zgromadzenia z 2014 r. Zreferowała 

Radzie problemy i zagadnienia, poruszane przez członków Spółdzielni. Rada Nadzorcza 

przeanalizowała problemy i wnioski, zgłaszane przez członków. Wiele z wniosków zostało 

zrealizowanych bądź są w toku realizacji. 

W IV kwartale 2014 r. Komisja spotkała się z osobami zalegającymi w opłatach za czynsze i wodę. 

Komisja będzie kontynuować to działanie. 

 

Wnioski i opinie poszczególnych komisji były przedkładane Radzie Nadzorczej i stanowiły 

podstawę do podejmowania uchwał. Protokoły z posiedzeń stanowią dokumentację komisji Rady 

Nadzorczej. 

 

Rada Nadzorcza w okresie od 1.01.2014r do 31.12.2014r odbyła 19 plenarnych posiedzeń, na 

których podjęła 57 uchwał. 

Tematyka spraw rozpatrywanych w roku 2014 przez Radę Nadzorczą to między innymi: 

- uchwalenie planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni na 2014 rok, 

- przyjęcie sprawozdań: 

a)  z wykonania planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni za 2013 rok, 

b)  planu remontów za 2013 rok, 

- przyjęcie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 rok, 

- przyjęcie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok 

- -nadzór i kontrola nad realizacją przez Zarząd Spółdzielni wykonania planu finansowo- 

gospodarczego w 2014 r, poprzez okresowe analizy wykonania planu, 

- wybór biegłego  rewidenta  do  przeprowadzenia  badania  sprawozdania  finansowego 

Spółdzielni za 2014 rok , 

- przyjęcie rozliczenia wykonania w 2013 roku kosztów i przychodów ustawy 1.07.201l r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

- rozliczenie wyników za wywóz nieczystości do 30.06.2013 r., 

- zlecenie przeprowadzenia kontroli dokumentacji i wykonania robót drogowych w 2013 r., 

- zlecenie przeprowadzenia kontroli zasadności i prawidłowości zawarcia przez Zarząd 

Spółdzielni aneksu nr 5 z dnia 31.08.2010 r. do Umowy nr 8/2008 z Firmą Skorut Import- 

Eksport Sp. z o.o. 

- ustalenie kryteriów wyboru oraz wybór członka Zarządu SM "Radogoszcz-Zachód", 

- korekta Planu remontów na 2014 r., rozszerzająca zakres o środki na naprawę osłon izolacji 

instalacji solarnej, 

- ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu SM "Radogoszcz-Zachód", 

- zorganizowanie obsługi prawnej Rady Nadzorczej SM "Radogoszcz-Zachód", 

- upoważnienia Zarządu do wykonania w 2014 roku modernizacji dodatkowo jednego dźwigu 

w nieruchomości bl. 111-112 
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- zatwierdzenie współczynników podgrzewu wody na 2015 r, 

- zatwierdzenie struktury zatrudnienia od 1.01.2015 r. 

- wobec wielu pojawiających się zarzutów, formułowanych przez grupę członków spółdzielni pod 

adresem Zarządu, Rada podjęła uchwałę o audycie problemowym w S.M. „Radogoszcz-Zachód”; 

- uchwaliła swój pierwszy ramowy plan pracy do końca 2014 roku, którego treść stanowi 

załącznik do niniejszego sprawozdania; 

- spotykała się kilkakrotnie na zebraniach z mieszkańcami poszczególnych bloków; 

- Prezydium Rady Nadzorczej spotkało się ze Społecznym Komitetem na Rzecz Uzdrowienia 

Sytuacji na Osiedlu „Radogoszcz-Zachód”. 

 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się sześć dyżurów dla członków Spółdzielni, które pełni 

przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady. Dyżury odbywają się w każdy pierwszy 

wtorek miesiąca. Na dyżurach zarejestrowano łącznie 13 spraw członków Spółdzielni. Głównymi 

zagadnieniami, z którymi zwracają się członkowie, są kwestie poprawy estetyki, czystości osiedla, 

zapytania o dokumenty, wyjaśnienia przyczyn powstawania kosztów niezbilansowanej wody, 

kosztów podgrzewu wody, działania instalacji solarnej oraz w niektórych przypadkach skargi na 

Zarząd Spółdzielni. Skargi dotyczyły przede wszystkim niedotrzymywania terminu statutowego     

w odpowiedziach na pisma, kierowane do Spółdzielni. Każda sprawa zgłoszona na dyżurze była 

przedstawiona na najbliższym zebraniu plenarnym Rady Nadzorczej, następnie omówiona               

z Zarządem i w odpowiedzi na nie Rada wystosowała pisma we własnym imieniu, bądź 

wnioskowała do Zarządu o udzielenie pisemnej odpowiedzi. 

 

Szczegółowe informacje o pracach Rady Nadzorczej zwarte są w Protokółach z zebrań plenarnych 

oraz uchwałach, które są do wglądu dla każdego członka w siedzibie Spółdzielni. 

 

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z wykonania Planów finansowo-

gospodarczego i Planu remontów S.M. „Radogoszcz-Zachód”, ocenia sytuację finansową jako 

stabilną. 

 

 

 

 

                                                                                                                 Członkowie 

                                                                                                           Rady Nadzorczej 

                                                                                                    S.M. „Radogoszcz-Zachód 


