
SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej

z działalności w 2014 roku

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach

mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom

Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności za 2014.

Rada Nadzorcza w ostatnim roku pracowała w składzie:

- Dariusz Furgał - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- Renalda Bochenek - Zastępca Przewodniczącego Rady,

- Marcin Kądzielawa - Sekretarz Rady,

- Andrzej Kseń - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

- Zbigniew Mroczkowski - Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami

Mieszkaniowymi,

- Tomasz Szymczyk - Przewodniczący Komisji Społeczno - Wychowawczej,

- Maria Kot - Członek Rady Nadzorczej.

Stosownie do artykułu 35 § 1 Ustawy "Prawo Spółdzielcze" oraz § 45 Statutu Spółdzielni

Rada Nadzorcza sprawowała w roku sprawozdawczym funkcje kontroli oraz nadzoru nad

całokształtem działalności Spółdzielni. Swoje zadania i obowiązki Rada Nadzorcza

odnosiła głównie do działalności Zarządu, zachowując statutowy podział kompetencji

pomiędzy organami samorządowymi Spółdzielni.

Stosownie do postanowień Statutu pracami Rady Nadzorczej kierowało Prezydium Rady,

a jego prace wspierały powołane w ramach struktury organizacyjnej Rady Nadzorczej trzy

Komisje.

Cykl pracy Rady Nadzorczej był zgodny z Ramowym Planem Pracy Rady na 2014

rok, poszerzonym o sprawy wynikające z potrzeb bieżących, stosownie do wymogów

Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej oraz Statutu.

Rozpatrywanie każdego tematu, zależnie od jego specyfiki, kończyło przyjęcie wniosków,

wydanie zaleceń, podjęcie stosownych uchwał bądź zajęcie stanowiska wobec

rozpatrywanych spraw.



Rozmiar i zakres prac Rady Nadzorczej w 2014 roku najprościej charakteryzują dane

liczbowe, dające statystyczną ilustrację różnorodności tematów oraz ilościowego

nagromadzenia koniecznych do rozpatrzenia spraw.

Rada nadzorcza odbyła 6 posiedzeń, natomiast Komisje Problemowe - 9 posiedzeń.

Frekwencja członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach wyniosła ok. 95%.

Efektem prac Rady Nadzorczej było m.in. podjęcie 15 uchwał, które dotyczyły:

1. Zatwierdzenie "Planów finansowych dla poszczególnych nieruchomości".

2. Przyjęcie sprawozdania finansowego.

3. Omówienie wyników ekonomicznych za rok 2014 w zakresie działalności

eksploatacyjnej oraz wyników ekonomicznych i zakresu rzeczowego wykonanych robót

remontowych i konserwacyjnych.

4. Przygotowanie, opiniowanie i prezentowanie materiałów na Walne Zgromadzenie

w zakresie wynikającym z kompetencji Rady Nadzorczej.

5. Podejmowanie działań w zakresie realizacji termomodernizacji budynków.

6. Rozliczenie zużycia ciepła.

7. Wykonanie remontów bieżących.

8. Analiza opłat czynszowych.

9. Rozpatrywanie wniosków dotyczących zmian opłat za najem lokali i dzierżawę terenów.

10. Omówienie stanu realizacji wniosków i zaleceń przyjętych przez Radę Nadzorczą.

11. Zapoznanie się z informacją Zarządu o zaległościach czynszowych oraz o

postępowaniach sądowych wszczętych z powództwa Spółdzielni w/s zaległości.

Rada Nadzorcza analizowała gospodarkę energią cieplną zasobów Spółdzielni

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej uchwalona przez Radę Unii

Europejskiej w dniu 04 października 2012 r. zobowiązuje kraje Unii do opracowania

uregulowań prawnych wprowadzających obowiązek indywidualnego opomiarowania

wszystkich mediów w lokalach do dnia 31 grudnia 2016 r.

Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem podjęła działania celem zaprojektowania

i budowy kotłowni blokowych z uwagi na wzrastające ceny ciepła dostarczanego przez

Spółkę MPEC.

Tematyka prac Rady Nadzorczej wynikała w głównej mierze z wcześniej przyjętego

do realizacji rocznego planu prac. Ponadto, jak już wspomniano, że szereg

rozpatrywanych zagadnień wnoszonych pod obrady Rady Nadzorczej dotyczyło spraw



wynikłych na bieżąco, a mających charakter jednostkowy, wymagający jednak zajęcia

stanowiska przez Radę Nadzorczą. Były to m.in. rozpatrywanie treści pism, skarg,

wniosków oraz innych spraw, wobec których konieczne było ustosunkowanie się Rady

Nadzorczej jako organu samorządowego Spółdzielni w ramach jego statutowych

kompetencj i.

Przygotowaniem organizacyjnym i tematycznym posiedzeń Rady Nadzorczej

kierowało Prezydium Rady, zgłaszając wnioski do Zarządu dotyczące zapotrzebowania na

szczegółowe opracowania i inne materiały potrzebne na posiedzenia Rady Nadzorczej.

Następnie materiały te kierowane były do właściwych Komisji Problemowych

Rady Nadzorczej, celem dokonania ich analizy i oceny oraz przygotowania propozycji

wniosków, zaleceń i opinii, prezentowanych podczas posiedzeń plenarnych Rady

Nadzorczej. Należy zaznaczyć, że jakość materiałów przygotowywanych przez Zarząd, jak

też ich dogłębna, wnikliwa i rzetelna analiza prowadzona przez Komisje Rady

wyraźnie wpływały na poziom merytoryczno- organizacyjny oraz wynik prowadzonych

prac.

Jednym z przyjętych założeń w pracy Rady Nadzorczej było zapewnienie szybkiego

przepływu informacji oraz wyjaśnianie podjętych lub rozważanych przez Radę Nadzorczą

decyzji. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawiane jest sprawozdanie z

działalności Zarządu z okresu między posiedzeniami R.N.

Ważnym elementem w pracach Rady Nadzorczej pozostawała również bliska

współpraca z samorządem gminnym i Radami osiedli. Od wielu już lat bardzo dobrze

układa się współpraca z Małopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielczości

Mieszkaniowej w Tarnowie. Przedstawiając powyższe sprawozdanie chcemy podziękować

wszystkim Spółdzielcom za zgłaszane uwagi i sugestie do pracy organów

samorządowych Naszej Spółdzielni.

Za Radę Nadzorczą

Spółdzielni Mieszkaniowej

w Dąbrowie Tarnowskiej


