
SPRAWOZDANIE
z działalności

RADY NADZORCZEJ
za okres sprawozdawczy 01.01 .2016 r. - 31.12.2016 r.

SKŁAD RADY,NADZORCZEJ W OKRESIE OD 01.01.2016 r. - 30.06.2016 r.

1. Witold Król- Przewodniczący

2. Ewa Leszczyńska - Zastępca Przewodniczącęga

3. Leszek Piechocki - Sekretarz

4. Janusz Rycko - Członek

5. Piotr Lewandowski - Członek

6. Krystyna Mościcka - Członek

7. Zdzisława Banach - Członek

8. Anna Sójka - Członek

9. IerzyKliszewski - Członek

W wyniku upĘwu 3 - letniej kadencji, na Walnym Zgromadzeniu w roku 2016 dokonano

wyboru nowej Rady Nadzorczej.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZY|\4 OD DNIA

0l,07.2016 r.:

l. Witold Król - Przewodniczący

2. Ewa Leszczyńska - Zastępca Przewodniezącego

3, Leszek Piechocki - Sekretarz

4. Janusz Rycko - Członek

5. Piotr Lewandowski - Członek

6. Krystyna Mościcka - Członek

7. Zdzisłauła Banach - Członek

8. Ryszard Bielas - Członek

9. Jerzy Dembski - Członek

W ramach Rady Nadzorczej dzińaĘ dwie stałe komisje tj.

- KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKAMOWYMI,
_ KOMISJA REWIZYJNA,

które pracowĄ zgodnię z zatwięr,dzonymi przęz Radę Nadzotczą planami ptacy komisji.



W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 1i POSIEDZEŃ PLENARNYCH,

poprzedzonych posiedzeniami Komisji GZM i Rewizyjnej, podejmując 53 ńążące uchwały.

Posiedzenia Rady są protokołowane a kazdy protokół je st crytany i zatńetdzany na następnym

posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej .

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym zajmowała się następującymi sprawami oraz

podejmowała stosowne uchwaĘ doty czące głównie :

- podziafu zasobów SM ,,Odra" w Policach naZespoŁy Nieruchomości

- przyjęcia sprawozdania finans ow ę go za rok 2 0 1 5,

- przyjęcia sprawozdani a Zarządu za rck 20 l 5,

- zatńęrdzenia planu finansowego na 2016 rok,

- zatńetdzeńarzeczowego i finansowego planu remontów na rok 2016,

- korekty planu remontów na 2016 rok,

- zatńerdzenia planu pracy Zarząduna20l6 rok w rozbiciu na kwartały ,

- kwartalnej oceny pracy Zarządu Spółdzielni,

- zmiany,,Ramowego planu zamierzęń inwestycyjnych na lata 2016 - 2017",

- vłyrńeńa zgody na nabycie nieruchomości i na uruchomienie dzińń inwestycyjnych

- zatvłięrdzania stawek opłat zapodgrzanie wody (opłata zmienna i stała)

- rcalizacji zńeceńpolustracyj nychprzez Zarząd SM "ODRA'',

- ustalania stawek eksploatacyjnych i stawek opłat na fundusz remontowy dla lokali

mieszkalnych i uzytkolvych i garaży, w podziale flaposzczególne nieruchomości,

- ustalania stawek opłat podatku od nieruchomości i opłaty zańeczyste uzytkowanie gruntu,

- rozpatrywania wniosków Zarząduw sprawie wykreślenia z ewidencji członków Spółdzielni

- analizy windykacji nalezności,

- oceny realizacjiprac konserwacyjnych i remontowych,

- wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania

finansowego za2016 tok,

- bieżącej analizy przebiegu ogjaszartycb,przetugow i realizacji umów,

- rozpatrywania odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu.

- za&itetdzenia struktury orgaruzacyjnej na ż0I7 rok,

- zatwięt dzeni a fi mdus zu wyna gro dzęń na 20 I 7 r ok.

Szczególny nadzór Rada sprawowała nad terminową realtzacją planu remontów dokonując

analtz stopnia zaawansowania po kużdym kwartale.
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Na etapie zatwrcrdzańa planu remontów dlaposzczególnych nieruchomości, jako priorytetowe

zadańe przyjęto wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, co przyczyruło się do

znacznę go przyspie szenia realizacj i te go pro gramu.

Rada Nadzorcza wprowadziłazmiany do n/w regulaminów:

- Regulamin Rady Zespołów Nieruchomości SM ,,Odra" w Policach

- Regulaminrozliczańa kosźów gospodarki zasobami mieszkaniory.mi oraz ustalania opłat

zaużwante lokali w SM ,,Odra" w Policach

- Regulaminu uzywania lokali i porządku domowego SM,,ODRA" w Policach,

- Regulaminu zebrń zespołów nieruchomości SM ,,ODIŁĄ" w Policach,

- Regulami nu Zarządu SM,,ODRA",

- Regulaminu udzielaniazamówieńna roboty, dostawy i usfugi narzecz SM,,ODRA'

w Policach,

- Regulaminu ustanawiania prawa odrębnej własności dla odzyskanychprzez Spółdzielnię

lokali mieszkalnych,

- Regulaminu przetargu na najem lokali i dzierżavły gruntu

- Regulaminu rozliczańa kosźów dostawy ciepła dla centralnego ogrzewania

z uzytkownikami lokali w zasobach SM ,,ODRA" w Policach.

Dokonując oceny pracy Zatządu Społdzielni za2016 rok, Rada Nadzorcza oparła się na

monitorowaniu biezącej działalności Spółdzielni, ocenie rcalizacji planów kwartalnych

Zauądu, sprawozdaniu Zarządu za rok 2016 oraz opinii biegłego rewidenta badającego

sprawozdanie finansowe.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.04.2017 r. Biegły Rewident Pani Alicja Kud

zaporłlńaRadę z raportem i opinią zbadańa sprawozdania finansowego za2016 rok. Ponadto

biegła poinforrnowała nas, iz opinia jest bez zastrzeżeń, co oznacza, że w badanym zakresie nie

stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Przedłożone ptzez Zarząd sprawozdanie finansowe SM ,,ODRA" za 2016 r., wedfug

oceny Biegłego Rewidenta zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami

o rachuŃowości.

Przedmiotem analizy było również sprawozdańę Zarządu z działalności Spółdzielni

w 2016 roku, które zostało ptzęz Radę Nadzorczą ocenione jako wyczerpujące orM dające

prawidłowy irzetelny obraz sltuacji Spółdzielni w okresie sprawozdawczym.

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorczaprzyjęław dniu 24.04.2017 r. ROCZNE

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁDZIELNI



ZA 2016 ROK i rekomenduje ich zatwierdzenie przęz Walne Zgromadzenie Członków oraz

wnioskuj e o udzielenie ab solutorium człoŃo m Zaruądu:

1. Lidii Walczak - za okres 01.01.2016 r. - 31 .12.2016 r.

2. Grzegorza Hinnela - za okres 01.01.2016 r. - 3I.12.2016 t.

3. Stanisława Nazara - za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Selcretarz Rady Nadzorczej

GJ-ę.
Leszek piechocki

'rrrrrOWNadzorczej

l
Witold Iłól


