
                                                                     

                                                                     

PLENARNE POSIEDZENIE   

RADY NADZORCZEJ  S. M. „Budynki Rozproszone”  

w dniu 26.10.2015 r. 

 

 

(bez spraw dotyczących Członków Spółdzielni  i innych osób zawierających ich dane 

osobowe) 

 

 

 

 

Obecni:     J.  Leśniak,  G. Gołąb,   T. Cieślik-Sapiejka,   T.  Kojzar,   K. Haligowski                  

K. Łukasik,  J. Paszcza,  K. Mamoń,   E. Wierzbicki,  W. Mancewicz,                  

E. Bochenek,  J. Chachurski,   

                    M. Bryks,  J. Michura,   H. Haber.  

 

Nieobecni:   K. Matzka,  J. Stasiłowicz. 

 

 

 

Ad 1 

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który po  przywitaniu zebranych 

przedstawił porządek obrad. 

 

V-ce Prezes wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad o punkt: „Weryfikacja 

planu remontowego na 2015 r.”   

 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 

 „wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o uzupełnieniu porządku obrad o punkt: 

„Weryfikacja planu remontowego na 2015 r.”, który otrzymuje numer 5. 

 

W związku z powyższym Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”,               

0 głosów „przeciw”, 0 głosów  „wstrzymujących się”) zatwierdziła n/wym. porządek obrad: 

1.   Przyjęcie porządku obrad.  

2.   Sprawy członkowskie. 

3. Przyjęcie protokołu nr 27/09/15 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 

28.09.2015 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 

2015 r., zapoznanie się z ofertami oraz wybór  biegłego rewidenta.  

5. Weryfikacja planu remontowego na 2015 r.  

6.    Sprawy wniesione.                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                     

  

                                                                                                                                                                                                                                                   

Ad 2/1 

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu z dnia 06.10.2015 r. o wykreślenie            

z Rejestru Członków Spółdzielni  6 osób, w związku  z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 

(DZ.U. z 2015 r. poz. 201) orzekającym, iż członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej osób, 

którym nie przysługuje prawo do lokalu zostało uznane za niezgodne z art. 64 ust. 1 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 



 2 
Osoby te należą do grupy honorowych członków byłej S.M. „Wspólnota” nie 

posiadających żadnego lokalu, która w 1991 r. na skutek podziału tejże Spółdzielni została 

przekazana do S.M. „Budynki Rozproszone” protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 

25.11.1991 r.  

 

Wniosek Zarządu rozpatrywany był przez Komisję Mieszkaniową i został pozytywnie 

zaopiniowany.  

 

Zainteresowane osoby, pomimo pisemnego wezwania, nie zgłosiły się na posiedzenie oraz nie 

usprawiedliwiły swojej nieobecności.  

 

W związku z powyższym podjęto  6 uchwał o wykreśleniu z Rejestru Członków Spółdzielni  

osób, które nie posiadają  lokalu w naszych zasobach. (uchwała od nr  30/2015 do nr 

35/2015) 

 

 

 

Ad 2/2 i Ad 2/3 

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu z dnia 06.10.2015 r. o wykreślenie               

z Rejestru Członków Spółdzielni dwóch osób, w związku: 

 z przeniesieniem spółdzielczego własnościowego  prawa do lokalu mieszkalnego i nie 

złożeniem do chwili obecnej Oświadczenia  o rezygnację  z członkostwa, 

  z przeniesieniem prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego i nie złożeniem 

oświadczenia o rezygnacji z członkostwa.  

 

Wnioski Zarządu rozpatrywane były przez Komisję Mieszkaniową i zostały pozytywnie 

zaopiniowane.  

 

Zainteresowane osoby, pomimo pisemnego wezwania, nie zgłosiły się na posiedzenie oraz nie 

usprawiedliwiły swojej nieobecności.  

 

W związku z powyższym podjęto  2 uchwały o wykreśleniu z Rejestru Członków Spółdzielni   

osób, które aktami notarialnymi przeniosły prawo do lokali mieszkalnych na inne osoby              

i  nie złożyły oświadczeń o rezygnacji z członkostwa.  (uchwała  nr  36/2015 i 37/2015) 

 

 

Ad 3 

Sekretarz Rady Nadzorczej odczytała protokół nr 27/09/15 z posiedzenia Rady Nadzorczej             

w dniu 28.09.2015 r. Do protokołu nie wniesiono uwag.  

 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,                 

0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła bez uwag protokół nr 27/09/15 z posiedzenia Rady 

Nadzorczej w dniu 28.09.2015 r.   

 

 

 

Ad 4  
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z wnioskiem Zarządu w sprawie zlecenia 

podmiotowi zewnętrznemu  badania sprawozdania finansowego za 2015 r. 

 

Główna Księgowa poinformowała, że pomimo, iż na Spółdzielni nie ciąży ustawowy 

obowiązek zlecenia badania sprawozdania finansowego przez podmiot zewnętrzny,    

proponuje przyjęcie wniosku Zarządu. 

 



 3 
Członkowie Rady Nadzorczej poparli  stanowisko Zarządu, podkreślając, iż 

badanie sprawozdania finansowego przez podmiot zewnętrzny będzie czynnikiem 

pozytywnym dla oceny pracy Zarządu Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu  w przyszłym 

roku.  Jest to także rok, w którym kończy sie 3 letnia kadencja Rady Nadzorczej, więc opinia 

organu zewnętrznego jest wskazana.    

                         

Uchwała Rady Nadzorczej nr 38/2015 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o zleceniu badania sprawozdania finansowego 

Spółdzielni  za 2015 r.  

 

W związku z podjęciem uchwały o zleceniu badania sprawozdania finansowego Spółdzielni 

za 2015 r. podmiotowi zewnętrznemu, Rada Nadzorcza przyjęła ofertę Małopolskiego 

Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie.  

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 39/2015 

Rada Nadzorcza w głosowaniu większością głosów  (10 głosów „za”, 1  głos „przeciw”,                   

1 głos  „wstrzymujący się”) podjęła uchwałę o przyjęciu oferty Małopolskiego Związku 

Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą  w Tarnowie na badanie sprawozdania 

finansowego Spółdzielni za 2015 r. za kwotę wynagrodzenia  8.118,00 zł brutto. 

  

 

Ad 5 

Rada Nadzorcza zapoznała sie z wnioskiem Zarządu o weryfikację i włączenie do planu 

remontowego  na 2015 r. robót awaryjnych wykonanych poza planem na kwotę              

125.764,78 zł. 

 

Przewodniczący Komisji GZM poinformował, że komisja GZM pozytywnie zaopiniowała 

wniosek Zarządu Spółdzielni. 

Plan remontowy na kwotę 3.065.208,00 zł zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą 

uchwałą nr 11/2015 na posiedzeniu w dniu 30.03.2015 r. 

Do 15 października 2015 r. wykonanie planu zamknęło sie kwotą 1.543.460,00 zł, z czego: 

 wartość robót zaplanowanych wyniosła    1.417.695,00 zł 

 wartość robót spoza planu wyniosła             125.765,00 zł. 

W planie remontów nie utworzono rezerwy na roboty awaryjne, w związku z czym Komisja 

GZM wnosi o  włączenie do planu remontowego robót na kwotę 125.764,78 zł jako 

koniecznych.   

 

Prezes wyjaśnił, że kwota robót rozpoczętych i w toku  wynosi  ok. 1.319.720,00 zł, więc plan 

remontowy na 2015 r. nie zostanie przekroczony.  

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 39/2015 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie  (12 głosów „za”, 0  głosów „przeciw”,                   

0 głosów  „wstrzymujących się”) podjęła uchwałę o włączeniu kwoty 125.764,78 zł  do planu 

remontów na 2015 r.  

 

 

Ad 6/1 

Członek Rady Nadzorczej zwrócił uwagę, iż w planie remontowym brak jest środków na 

inwestycję ulicy Żytnia-Wiśniowa oraz wystąpił o uregulowanie sprawy korzystania                       

z chodnika przy ul. Sadowej, który stanowi bezpośrednie dojście do obiektów użyteczności 

publicznej.  

Prezes wyjaśnił, iż  jedynym sposobem jest wystąpienie do sądu o wyznaczenie drogi 

koniecznej za opłatą.  
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Ad 6/2 

Członek Rady Nadzorczej poinformował, że firma ORANGE w dni wolne od pracy wykonuje 

podłączanie internetu do mieszkań prywatnych.  Ostatnio  miało to miejsce w budynku przy 

ul. Gdańskiej 40 III klatka, w związku z czym prosi o wyjaśnienie: 

- czy instalacje można prowadzić przez szachty instalacji gazowej  lub elektrycznej, 

- czy prace tego rodzaju wolno wykonywać w dni wolne od pracy. 

Ponadto zwrócił uwagę, że Firma ORANGE pozostawiła po sobie brudną klatkę i skuty tynk. 

Przez dni wolne od pracy, tj;  w sobotę i niedzielę kurz roznosił się po całej klatce schodowej.    

 

Prezes poinformował, że firmie ORANGE zostanie zwrócona uwaga.  

 

 

 

Ad 6/3 

Członek Rady Nadzorczej zwrócił uwagę, że ostatnio przeprowadzono wymianę nawierzchni 

chodnika przy ul. Narzymskiego, pozostawiając na placu przy budynkiem Narzymskiego 32 

piach, który w dni deszczowe zamienia się w błoto i powoduje zamulanie oraz  zatykanie 

studzienki kanalizacyjnej.  

 

Prezes poinformował, że do RDM złożymy interwencję.  

 

 

 

Ad 6/4 

Członek Rady Nadzorczej wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie przez Dział Administracji                

w budynkach Spółdzielni przed zimą akcji przeglądu piwnic, pod kątem wychładzania 

budynków i w związku z tym  zamknięcia okienek piwnicznych.  

 

 

 

Termin następnego posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej ustalono na dzień         

23.11.2015 r.   

 

 

Na tym posiedzenie zakończono.  


