
                                                                     

Kraków, dnia  04.07.2016 r.  

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.06.2016 r. odbyło się posiedzenie plenarne Rady 

Nadzorczej  na którym  przyjęto bez uwag protokół  nr 36/06/16 z dnia 13.06.2016 r.  

 

 

Sprawy objęte P R O T O K O Ł E M    nr   36/06/16  z dnia 13.06.2016 r. 

 

 

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

 

 

                                                                     

 

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

T. Kojzar,  K. Łukasik,  E. Wierzbicki, W. Mancewicz, J. Paszcza                         

J. Chachurski,   J. Stasiłowicz, K. Mamoń,  E. Bochenek 

                    M. Bryks,  J. Michura,   H. Haber  

 

  

 

Ad 1. 

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który po  przywitaniu zebranych 

przedstawił porządek obrad. Do porządku obrad nie wniesiono uwag.  

 

W związku z powyższym Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”,               

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

obrad: 

1.   Przyjęcie porządku obrad.  

2. Zapoznanie się z wynikami lustracji Spółdzielni za lata 2013-2015 oraz podjęcie 

uchwały w tym przedmiocie.    

3. Przyjęcie protokołu nr 35/05/16 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dniu 

30.05.2016 r. 

4. Zatwierdzenie  sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w kadencji  2013-2016.  

5. Zapoznanie się z projektem Regulaminu udostępniania dokumentów Członkom 

Spółdzielni oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.   

6. Sprawy wniesione.                                                                                                                                                                                                                                                        

    

 

Ad 2.   

Lustratorzy z ramienia Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 

przedstawili ustną informację o przebiegu i wynikach  lustracji, która objęła całokształt 

działalności Spółdzielni w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.  Badanie lustracyjne  

zostało ukończone  w ostatnich dniach, w związku z czym nie zostały jeszcze opracowane 

przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP wnioski polustracyjne.  

Przedmiotem lustracji objęte były następujące zagadnienia: 

1 Badanie w  zakresie   realizacji    wniosków z     poprzedniej lustracji   oraz  zaleceń 

wynikających  z kontroli uprawnionych podmiotów zewnętrznych, w tym  

a/ realizacja wniosków polustracyjnych, 

b/ kontrole spółdzielni. 
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2.    Zagadnienia organizacyjne Spółdzielni, w tym: 

      a/ statut, regulaminy i instrukcje. 

      b/ organizacja i działalność organów spółdzielni,  

      c/ Walne Zgromadzenia, 

      d/ Rada Nadzorcza, 

      e/  Zarząd 

      f/ organizacja służb etatowych spółdzielni, 

     g/ działalność  społeczna i oświatowo-kulturalna. 

3. Stan prawny terenów będących we władaniu spółdzielni i budynków z nimi 

związanych. 

4.   Sprawy członkowskie, tytuły prawne do lokali i dyspozycja lokalami. 

5.   Działalność inwestycyjna. 

6.   Zagadnienia gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w tym: 

      a/ stan ilościowy, estetyczno-porządkowy i techniczny zasobów mieszkaniowych, 

      b/  koszty i przychody GZM oraz prawidłowość ustalenia opłat za używanie lokali, 

      c/ gospodarka  lokalami użytkowymi, 

      d/ terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali, 

      e/ umowy komunalne oraz umowy stałe. 

7. Zaspakajanie potrzeb technicznych nieruchomości, w tym: 

a/ nadzór techniczny i ustalanie potrzeb technicznych nieruchomości oraz  

kolejność ich zaspokojenia, 

       b/ finansowanie robót konserwacyjnych, 

       c/ działania energooszczędne, 

       d/ wykonawstwo robót związanych z potrzebami technicznymi nieruchomości. 

8.    Gospodarka finansowa, w tym: 

       a/ podstawy normatywne gospodarki finansowej, 

       b/ gospodarka kasowa, 

       c/ zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych, 

       d/ sprawozdania finansowe, 

       e/ efektywność gospodarki finansowej: 

       f/ zmiany w stanie funduszów, 

       g/ wielkość wolnych środków finansowych i sposób ich wykorzystania, 

       h/ należności Spółdzielni, 

i/ koszty ogólne Spółdzielni. 

j/ terminowość regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni. 

k/ analiza wskaźnikowa Spółdzielni. 

l/ rozliczenia finansowe Spółdzielni z członkami z tytułu wkładów. 

8. Realizacja Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w sprawie podejmowania 

uchwał o ustanawianiu odrębnej własności 

9. Działalność informacyjna Spółdzielni. 
 

Lustratorzy przedstawiając wyniki z przeprowadzonej lustracji stwierdzili, iż: 

1) statut –  został zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 

21.11.2007 r. i zarejestrowany w KRS w dniu 09.04.2008 r. W związku z kolejnymi 

zmianami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz orzeczeniami Trybunału 

Konstytucyjnego statut wymaga aktualizacji w celu dostosowania wszystkich jego 

postanowień do obowiązującego stanu prawnego.  

2) regulaminy – po zatwierdzeniu statutu będą wymagać aktualizacji, 

3) Walne Zgromadzenie Członków – Zebrania zostały prawidłowo zwołane                                   

i przeprowadzone, a ich dokumentacja jest kompletna, w sposób prawidłowy 

zabezpieczona i przechowywana w pomieszczeniu zamkniętym,  

4) Rada Nadzorcza – w badanym okresie Rada Nadzorcza działała zgodnie ze statutem 

Spółdzielni. Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo i odpowiednio 

zabezpieczona.  
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5)  Zarząd Spółdzielni – posiedzenia zwoływane są prawidłowo, w każdym z nich 

uczestniczyło co najmniej 50% członków. Każdorazowo na koniec danego roku 

sporządzono sprawozdanie z działalności,  

6) organizacja wewnętrzna i stan zatrudnienia – struktura służb etatowych, komórki 

organizacyjne wchodzące w skład struktury organizacyjnej, funkcje kompetencyjne               

i wykonawcze przynależne tym komórkom oraz zakres odpowiedzialności określa 

Regulamin organizacyjny. Z dokonanej analizy ilości pracowników, schematu 

organizacyjnego i ich akt osobowych wynika, że stan zatrudnienia zapewniał                        

w badanych latach prawidłową realizację zadań Spółdzielni, 

7) dokumentacja płacowa – prowadzona jest prawidłowo i czytelnie, 

8) stan prawny terenów będących we władaniu Spółdzielni i budynków z nimi 

związanych – stan prawny terenów Spółdzielni jest uregulowany, za wyjątkiem 

działki Zaułek Wileński 5 -7. Nadal należy podejmować działania mające na  celu 

pozyskanie prawa do  w/wym. działki.  

9) sprawy członkowskie – prowadzone są prawidłowo, akta członkowskie są w sposób 

prawidłowy zabezpieczone i przechowywane w pomieszczeniu zamkniętym,  

10) realizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w sprawie podejmowania 

uchwał o ustanawianiu odrębnej własności – na podstawie przeglądu uchwał na 

poszczególne nieruchomości stwierdzono prawidłowe działania Zarządu                      

w realizacji art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkach i zachowanie terminów 

określonych w art. 43 tej ustawy.  

11) stan zasobów mieszkaniowych – w wyniku dokonanej kontroli wybranych budynków 

mieszkalnych i ich otoczenia stwierdzono drobne uchybienia. Okresowe przeglądy 

instalacji znajdujących się w budynkach przeprowadzane są zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane.  

12) koszty i przychody GZM oraz prawidłowość ustalenia opłat za używanie lokali –  

stwierdzono, iż wysokość kosztów ogółem jest zbliżona do średniej  w środowisku 

krakowskim, wysokość kosztów w stosunku do odpłatności członka w remontach                  

i eksploatacji w naszej Spółdzielni musi być równoważona innymi dochodami                     

z działalności Spółdzielni, gdyż wpłaty członków nie pokrywają kosztów. Działania te 

jednak wpływają na zmniejszenie wolnych środków finansowych Spółdzielni. 

Lustrator zwrócił uwagę, iż należy zmierzać do pełnego pokrycia wszystkich potrzeb 

związanych z utrzymaniem zasobów opłatami wnoszonymi przez użytkowników 

lokali.  Również stawka eksploatacyjna i remontowa winna być zróżnicowana i dla 

każdej nieruchomości odrębna.  

13) gospodarka lokalami użytkowymi – gospodarka lokalami prowadzona jest 

prawidłowo. Dokonano również kontroli treści umów pod kątem precyzyjnego 

określenia zakresu obowiązków najemcy i Spółdzielni i nie stwierdzono 

nieprawidłowości.  

14) opłaty wnoszone przez użytkowników lokali  mieszkalnych –  zaległości czynszowe 

od kilku lat utrzymują się mniej więcej na jednakowym poziomie, a wskaźnik zadłużeń 

liczony do rocznego wymiaru opłat eksploatacyjnych na przestrzeni ostatnich trzech lat 

wynosi ok. 3% - 4%. Nadal należy dążyć do obniżenia wartości zaległości 

czynszowych, poprzez wzmocnienie egzekucji.   

15) umowy komunalne oraz umowy stałe - media dostarczane są na podstawie umów 

komunalnych i stałych. Interesy Spółdzielni pod kątem dostarczania mediów do 

budynków są zabezpieczone w prawidłowy sposób.  Budynki mieszkalne i pawilony 

Spółdzielni obecnie ubezpieczone są w T.U. „UNIQA”. Lustrator zwrócił uwagę, iż 

nadal budynki ubezpieczone są na zbyt niską sumę ubezpieczeniową, która nie 

gwarantuje pełnej wartości odtworzeniowej w przypadku katastrofy budowlanej,  

16) działalność konserwacyjna - konserwację wykonują firmy wyłonione w drodze 

przetargu.  W Spółdzielni działa Pogotowie Awaryjne, nie wnosi uwag, 
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17) gospodarka remontowa - brak jest akumulacji środków na funduszu 

remontowym. Fundusz zasilany jest z wolnych środków obrotowych pochodzących z 

innych wpływów. Wszystkie firmy wykonujące remonty na rzecz Spółdzielni 

wyłonione zostały w wyniku przetargu. Brak jest upoważnień przez Zarząd 

pracowników Spółdzielni, którzy mogą dokonywać wpisów do książek obiektów 

budowlanych.  

18) termomodernizacja – w chwili obecnej sukcesywnie wykonywana jest regulacja 

hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania i zakładane są podzielniki kosztów.  

19) gospodarka finansowa - Spółdzielnia nie korzystała z kredytów ani dotacji 

budżetowych, sprawozdania finansowe corocznie były  zatwierdzane przez WZCz. 

Wolne środki Spółdzielnia lokowała na lokatach bankowych, a uzyskane z tego tytułu 

przychody przeznaczano na dofinansowanie działalności remontowej i eksploatacji.            

W Spółdzielni przyjęto rozliczanie kosztów odrębnie dla każdej nieruchomości, 

natomiast stawka eksploatacyjna  i na fundusz remontowy jest  jednakowa dla całej 

Spółdzielni.  Wszelkie zobowiązania Spółdzielnia regulowała na bieżąco.   

 

Lustratorzy zwrócili uwagę, że Spółdzielnia rozpoczęła program opomiarowania zużycia 

wody i montażu wodomierzy we wszystkich mieszkaniach. Działania te winny   przynieść 

znaczne oszczędności. Także należy dążyć  do zmiany mentalności mieszkańców,                       

w kierunku wyrabiania nawyku oszczędzania ciepła i  wody.  

 

Ponadto Lustratorzy poinformowali, że w trakcie trwania lustracji  do Związku 

Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wpłynęły cztery pisma grupy mieszkańców                      

z wnioskami o zwrócenie przez lustrujących szczególnej uwagi na poruszane w pismach 

zagadnienia i wyjaśnienie ich.  

Wyjaśnienia zawarte są w protokole lustracji.  

 

Do chwili obecnej nie zostały jeszcze sporządzone przez Związek Rewizyjny Spółdzielni 

Mieszkaniowych RP wnioski polustracyjne.  

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej podziękował Lustratorom za przedstawienie opinii 

zawierającej szeroki zakres zagadnień dotyczących sytuacji finansowej i majątkowej 

Spółdzielni oraz zwrócił się do członków Rady Nadzorczej o zadawanie pytań 

Lustratorowi odnośnie przedstawionego raportu.  

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2016 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 „przeciw”,                                    

0 „wstrzymujących się”) przyjęła ustną informację o przebiegu  i wynikach lustracji   

Spółdzielni za lata 2013-2015  przedstawioną przez lustratorów  Związku Rewizyjnego 

Spółdzielni Mieszkaniowych RP. 

 

 

 

Ad 3.  

Sekretarz Rady Nadzorczej odczytała protokół  nr 35/05/16 z posiedzenia Rady Nadzorczej 

w dniu 30.05.2016 r.  Do protokołu nie wniesiono uwag.  

 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,                   

0 głosów „wstrzymujących się”) przyjęła bez uwag protokół nr 35/05/16 z posiedzenia 

Rady Nadzorczej w dniu 30.05.2016 r.   
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Ad 4.  

Na poprzednim posiedzeniu Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Rady 

Nadzorczej z działalności za okres kadencji 2013-2016, do którego nie wniesiono uwag.   

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 22/2016 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,                            

0  głosów „wstrzymujących się”) przyjęła  sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni               

z działalności za okres kadencji 2013-2016.  

 

 

 

Ad 5 

Rada Nadzorcza zapoznała sie z wnioskiem o zatwierdzenie Regulaminu Udostępniania 

dokumentów Członkom Spółdzielni.  

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/2016 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,                            

0  głosów „wstrzymujących się”) zatwierdziła Regulamin Udostępniania dokumentów 

Członkom Spółdzielni.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.  

 

 

 

Ad 6/1 

Pan Eugeniusz W. poinformował, iż na dyżurze w dniu 06.06.2016 r. był p. Tomasz Klich 

zam. ul. Brodowicza 5A/36 w sprawie montażu nowej huśtawki na placu zabaw pomiędzy 

budynkami Brodowicza 5 a Brodowicza 5A. Pismo w tej sprawie otrzymał jesienią 2015 r.  

 

Wyjaśnień udzielił Prezesa Spółdzielni informując, że huśtawka na placu zabaw  będzie 

zamontowana do końca czerwca 2016 r. Zakup i montaż zlecono Firmie Playgarden.  

 

 

 

Ad 6/2 

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią Komisji GZM w sprawie pisma z dnia               

20.01.2016 r. p. Doroty Tomasik i p. Piotra Tomasik zam. przy ul. Dobrego Pasterza 195/1 

o wyrażenie zgody na sprzedaż zainteresowanym prawa wieczystego użytkowania działki 

nr 157/1 obr. 23 położonej przy ul. Duchackiej w Krakowie.  

 

Komisja wnosi o nie wyrażenie zgody na sprzedaż przedmiotowej działki. Jednocześnie 

Komisja wnosi o rozważenie możliwości  i sposobu wykorzystania  działki nr 157/1 dla 

Członków Spółdzielni, w tym urządzenia dodatkowych miejsc parkingowych.  

 

Uchwała Rady Nadzorczej nr 24/2016 

Rada Nadzorcza w głosowaniu jednogłośnie (14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,                            

0  głosów „wstrzymujących się”) nie wyraziła  zgody na sprzedaż p. Dorocie Tomasik              

i p. Piotrowi Tomasik zam. przy ul. Dobrego Pasterza 195/1 użytkowania wieczystego 

działki nr 157/1, obr 23,  j. ew. Śródmieście,  położonej przy ul. Duchackiej w Krakowie.  

 

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

Za zgodność z oryginałem  Danuta Pawłowska 

 


