
Sprawozdanie

z działalności Rady Nadzorczej Spółdzie! n i M ieszkan iowej

w Grudziądzu za rok 2019

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym kontrolę i nadzor nad działalnością

Społdzielni. 2019 był rokiem, w którym kończyła kadencję Rada wybrana na lata

2016-2019 r., a takŻe wybrany został nowy skład na kadencję 2019-2022. W okresie

sprawozdawczym, od stycznia do czenvca 2019 r. Rada Nadzorcza działała w

następującym składzie osobovvym i funkcyjnym:

- Przewodnicząca - Lucyna Kurpios

- Zastępca Przewodniczącej - Konrad Przybylak

- Sekretarz - Henryk Ojdowski

Członkowie: Głowacki Leszek, Gorska Lucyna, Kotewicz Aleksandra, Kozłowski

Piotr, Krausewicz Mirosława, Pacuszka Tomasz, Prusaczyk Jan, Rybczyńska

Renata, Solochewicz-Kostrzewska Marzena, Wiczyński Janusz

W tym okresie odbyto 5 posiedzeń plenarnych.

Do waŹniejszych zadan jakie realizowała Rada naleŻy zaliczyc bieŻącą analizę

sytuacji finansowej Społdzielni oraz kontrolę realizacji uchwał i wniosków. Rada w

tym czasie podjęła 8 uchwał niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Społdzielni.

W dniach od 27 maja- 31 maja 2o1g r' Walne Zgromadzenie dokonało wyboru

nowej trzynastoosobowej Rady Nadzorczej, ktora ukonstytuowała się w dniu 11

czenvca 2019 r. Zgodnie ze Statutem Społdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu

$ 40 Rada spośród swojego grona wybrała:

- Konrada Przybylaka na przewodniczącego Rady Nadzorczej,

- na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Jerzego Hausmana

- na Sekretarza Rady Nadzorczej -Aleksandrę Kotewicz

Pozostali członkowie Rady to: Mitura Marek' Pażdzior - Roclawski Małgorzata,

Podemski Dariusz, Przybylska Beata, Krausewicz Mirosława, Prusaczyk Jan,

Rybczyńska Renata, Sawczyński Stefan, ŚwiebodzińskiAndrzej, Wiczyński Janusz.

Przewodniczący Rady, zastępca oraz sekretarz stanowią Prezydium Rady, którego

zadaniem jest organizowanie i koordynowanie pracy Rady Nadzorczej.



Na podstawie ,,Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane,

dostawy i usługi wykonywane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu"

Rada Nadzorcza oddelegowała do prac W komisji przetargowej swoich dwoch

członków: Mirosławę Krausewicz oraz Jana Prusaczyka. Wybrane osoby

uczestniczyły W komisjach przetargowych dokonujących wyboru wykonawców robot

i dostawcow usług zlecanych przez Spółdzielnię.

Rada Nadzorcza pracowała Wg trybu określonego W Regulaminie

dokumentując swoją pracę poprzez'

_ protokoły z posiedzeń,

- rejestr uchwał,

_ roczne sprawozdania z działalności Rady.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń plenarnych,

w trakcie których podjęła '10 uchwał. Poszczególni członkowie przedstawiali swoje

stanowiska W sprawach objętych porządkiem obrad.

Najwazniejsze zadania Rady w 2019 r. to :

- ocena sprawozdania finansowego Społdzielni za 2018 r',

_ przyjęcie sprawozdania gospodarczo - finansowego z działalnoŚci Społdzielni

za 2018 r.,

- przyjęcie sprawozdania gospodarczo - finansowego z działalności Spółdzielni

za l połrocze 2019 r.,

- korekta planu gospodarczo - finansowego Społdzielni na rok 2019.

_ przyjęcie planu gospodarczo _ finansowego Spółdzielni na rok 2020,

- wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania

fi nansowego Społdzieln i Mieszkaniowej

- podział Walnego Zgromadzenia na części oraz ustalenie zasad zaliczania

czło n kÓw d o poszczeg ól nych części Wal neg o Zgromadzenia.

Stałym elementem pracy Rady Nadzorczej są pełnione w siedzibie Społdzielni w

kaŻdy wtorek dyŻury członków Rady. Członkowie Spółdzielni mają mozliwość

przedstawienia swoich problemów lub zasięgnięcia porad. Sprawy poruSzane

podczas dyŻurÓw dotyczyły przede wszystkim: biezącej obsługi eksploatacyjnej

zasobów SpÓłdzielni, nowego sposobu ustalania opłat za Wywoz nieczystości,

konfliktów sąsiedzkich.

W trakcie realizaĄi swoich zadań Rada Nadzorcza ściśle wspołpracowała z

-



Zarządem Spółdzielni, ktory uczestniczył We wszystkich posiedzeniach Rady

Nadzorczej. Współpraca przebiegała prawidłowo i nie budziła zastrzeŻeń. Na kazdym

posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał wyczerpujące informacje o

wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółdzielni. Członkowie

Rady uzyskiwali potrzebne wyjaśnienia ze strony członków Zarządu oraz

pracownikow Spółdzielni, a takŻe mieli dostęp do niezbędnej dokumentacji'

Przedmiotem wnikliwej analizy Rady Nadzorczej był stan zadłuŻenia i

prowadzone działania windykacyjne z tytułu zaległości w opłatach za uŻywanie lokali

orazza świadczone usługi telekomunikacyjne, Rada zapoznała się rÓwnieŻz innymi

problemam i związanym i z p rowadzen iem działa l n ości telekom u n i kacyj nej.

Co roku Społdzielnia poddana jest badaniu przez niezaleznego biegłego

rewidenta kontrolującego prawidłowośó sporządzenia rocznego sprawozdania

finansowego. Biegły W podsumowaniu badania sprawozdania finansowego

Spółdzielni za 2019 rok przedstawionym Radzie Nadzorczej stwierdził, Że

sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i

finansowej Spółdzielni, zgodnie z mĄącymi zastosowanie przepisami ustawy o

rachunkowoŚci i przyjętymi zasadami rachunkowości. Potwierdzenie przez biegłego

rewidenta prawidłowo przedstawionych wyników finansowych Społdzielni jest

waŻnym i pozytywnym faktem dla członkow Spółdzielni, gdyz stanowisko biegłego

sankcjonuje korzystne wyniki uzyskane za2019 r.

Rada Nadzorcza, uwzględniając całokształt działalności Si:ółdzielni, a przede

wszystkim osiągnięte wyniki gospodarczo - finansowe potwierdzające prawidłowoŚć

jej funkcjonowania' dobrą i stabilną sytuację finansową' wnioskuje do Walnego

Zgromadzenia o:

- zatwierdzenie sprawozd ania Zarządu z działalności Społdzielni Mieszkaniowej

w Grudziądzu za rok 2019,

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Społdzielni Mieszkaniowej W

Grudziądzu za rok2019,

- udzielenie absolutorium członkom Zarządu Społdzielni Mieszkaniowej W

Grudziądzu za działalnośÓ w roku 2019.

Niniejsze sprawozdanie przyjęto i skierowano do Walnego Zgromadzenia celem

zatwierdzenia.


