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INFORMACJA   
Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY 

NADZORCZEJ  Z  28.02.2012r.  

 

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie wniosków Zarządu dotyczących wykreślenia z rejestru członków 

Spółdzielni na podstawie § 26 ust. 2 pkt 2 Statutu  Spółdzielni.  

4. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z  20 grudnia 2011 roku 

oraz z 24 stycznia 2012 roku. 

5. Przyjęcie Informacji z posiedzenia Rady Nadzorczej z 24 stycznia 2012 roku 

do zamieszczenia na stronie internetowej Spółdzielni. 

6. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej odbytego                           

8 lutego 2012 roku.  

7. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach. 

8. Przedstawienie projektu Regulaminu Zarządu LWSM „Wrzeszcz”.   

9. Przyjęcie założeń do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 

przygotowywanego na Walne Zgromadzenie.  

10. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 

11. Sprawy wniesione.  

12. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni  

 

 

Otwarcia posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej dokonał Przewodniczący  Rady 

Nadzorczej  pan Jan  Lewiński.  
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ROZPATRZENIE WNIOSKÓW ZARZĄDU DOTYCZĄCYCH WYKREŚLENIA            

Z REJESTRU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NA PODSTAWIE § 26 UST. 2 PKT 2 

STATUTU  SPÓŁDZIELNI.  

 

Na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej zaproszonych zostało zaproszonych 10 

osób niewywiązujących się ze zobowiązań wobec Spółdzielni.  

 

1. Pan […] (odrębna własność). […] nie przybył na dzisiejsze posiedzenie Rady 

Nadzorczej  jednak na ręce Rady Nadzorczej złożone zostało przez Panią […] 

pismo będące usprawiedliwieniem jej nieobecności na posiedzeniu Rady, 

zawierające wyjaśnienia dotyczące stanu zdrowia  Pana […]  (niedotlenienie 

mózgu), będące jednocześnie zobowiązaniem do spłaty zadłużenia (część 

kwoty zadłużenia uregulowano do dnia posiedzenia Rady). […] deklarowała 

się do regularnego wpłacania bieżących opłat oraz do uregulowania całości 

zadłużenia  do końca maja 2012 roku.   

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe zobowiązanie.  

 

2. Pani […] (odrębna własność). Na dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej 

przybyła Pani […] wraz z córką oraz mężem córki zamieszkującymi wraz z nią 

w ww. lokalu. Wszyscy przybyli deklarowali rozwiązanie problemów 

finansowych  Pani […] poprzez dokonanie przez nią darowizny mieszkania na 

córkę z możliwością dożywotniego zamieszkiwania w tymże mieszkaniu matki. 

Córka Pani […] wraz z mężem zobowiązywała się do uregulowania 

zadłużenia po dokonanym akcie darowizny. Przybyli złożyli zobowiązanie do 

spłaty zaległości w miesięcznych ratach, po 200 zł każda, oraz do regularnego 

wnoszenia miesięcznych opłat.  

 

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe zobowiązanie.  

 

3. Pan […] (lokal własnościowy) nie przybył na dzisiejsze posiedzenie Rady 

Nadzorczej, jednak  złożył na jej ręce pismo będące usprawiedliwieniem jego 

dzisiejszej absencji. Pan […] deklarował także spłatę swojego zadłużenia                

w terminie  3 tygodni od dnia posiedzenia Rady. Jednoczenie jednak, mimo 

zachowania przez Spółdzielnię prawidłowej  - zgodnej ze Statutem formy 
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powiadomienia Pana […]  o dzisiejszym posiedzeniu Rady, czynił on w swoim 

piśmie  z  tego tytułu zarzuty oraz twierdził, że wszelkie niekorzystne dla niego 

postanowienia Rady Nadzorczej będą obciążone wadą prawną.       

 

Rada Nadzorcza wobec powyższego upoważniła Zarząd Spółdzielni do 

wystąpienia o egzekucję z ograniczonego prawa własności.  

 

4. Pan […] (odrębna własność) nie przybył na dzisiejsze posiedzenie Rady 

Nadzorczej. Na ręce Rady zostało jednak złożone przez córkę Pana […] 

pismo będące usprawiedliwieniem jej nieobecności na dzisiejszym 

posiedzeniu Rady Nadzorczej. Pan  […] przebywa poza granicami kraju           

a mieszkaniem opiekuje się jego córka. Pani […] deklarowała w swoim piśmie 

także spłatę zadłużenia.  

 

Rada Nadzorcza, mając na uwadze niewywiązanie się Pani […]                        

z wcześniejszego zobowiązania przyjętego wówczas przez Radę, upoważniła 

Zarząd Spółdzielni do wystąpienia o egzekucję z nieruchomości.  

 

5. Pan […] (odrębna własność) przybył na dzisiejsze posiedzenie Rady 

Nadzorczej i przedstawił trudną sytuację, w której się znajduje. Jest 

właścicielem mieszkania, w którym mieszka obecnie chory ojciec a niedawno 

też chora, obecnie nieżyjąca już, matka. Pan […] dotąd wynajmował wraz          

z żoną mieszkanie. W tym czasie urodziło mu się też dziecko. Obecnie 

planuje przeprowadzić się z rodziną do swojego mieszkania. Deklarował 

spłatę zadłużenia  przez okres 3 lat oraz regularne wnoszenie bieżących 

opłat.   

 

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe zobowiązanie a Przewodniczący Rady 

Nadzorczej poinformował, że Rada przez pół roku będzie sprawdzać, czy 

wpłaty są regularne.  

 

6. Pani […] (odrębna własność) nie przybyła na dzisiejsze posiedzenie Rady 

Nadzorczej i nie przedstawiła żadnej propozycji spłaty swojego zadłużenia. 

Sprawa Pani […] była już rozpatrywana przez Radę Nadzorczą, która wyraziła 
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wówczas zgodę na spłatę zadłużenia w ratach. Pani […] nie wywiązała się ze 

złożonego zobowiązania.   

 

Rada Nadzorcza wobec powyższego upoważniła Zarząd Spółdzielni do 

wystąpienia o egzekucję z nieruchomości.  

 

 
7. Pani […] (lokal własnościowy) nie pokwitowała odbioru zawiadomienia                      

o dzisiejszym posiedzeniu Rady i nieprzybyła na nie. Z posiadanych przez 

Spółdzielnię informacji wynika, że  domniemywać można, iż świadomie uchyla 

się od odbioru korespondencji. W domu przebywają na co dzień dzieci, które 

informują zawsze, że mamy nie ma w domu i nie wiadomo kiedy wróci.  

Wiadomo też, że miała wiedzę o tym, że dziś będzie rozpatrywana jej sprawa. 

Praktyką w Spółdzielni jest wrzucanie  tego typu korespondencji  do skrzynki 

listowej wobec braku innych możliwości.  

 

Rada Nadzorcza wobec powyższego upoważniła Zarząd Spółdzielni do 

wystąpienia o egzekucję z ograniczonego prawa własności.  

 

8. Pan […] (lokal własnościowy) nie przybył  na dzisiejsze posiedzenie Rady 

Nadzorczej, jednak uregulował 2/3 swojego zadłużenia.  W rozmowie 

telefonicznej zobowiązał się do uregulowania go w całości do dnia 5 marca br.  

 

Wobec powyższego sprawy dalej nie rozpatrywano.  

 
9. Państwo […] (lokal własnościowy). Państwo […] nie przybyli na dzisiejsze 

posiedzenie Rady Nadzorczej, jednak swoje zadłużenie uregulowali w całości.  

 

Wobec powyższego sprawy dalej nie rozpatrywano.  

 

Pani […] (lokal własnościowy). Na posiedzenie Rady Nadzorczej  przybył mąż 

Pani […]. Poinformował zebranych, że jako obcokrajowiec ma bardzo duże 

problemy ze znalezieniem nowej pracy, gdyż firma, w której dotąd pracował 

przestałą istnieć. Jego jedynym dochodem są na razie prace zlecone. 
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Zadeklarował sukcesywne dokonywanie spłat rat zadłużenia od maja br.  oraz 

regularne wnoszenie czynszu od marca br.  

 

 

INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH. 

 

Prezes Spółdzielni informował, że w Spółdzielni dobiega końca przygotowywanie 

sprawozdania finansowego za rok 2011. Biegły Rewident rozpoczął już także 

badanie bilansu Spółdzielni. Raport Biegłego Rewidenta będzie sporządzony na 15 

marca br. Będzie wiec mógł być przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady 

Nadzorczej. Prezes informował także, że zakończyło się w Spółdzielni rozliczanie 

zużycia wody. Był to II w cyklu rozliczeń okres rozliczeniowy obejmujący 7 miesięcy. 

Budynki, które będą podlegały dodatkowej analizie z racji 10% i większej różnicy 

pomiędzy sumą z liczników w mieszkaniach a licznikiem głównym to w tym okresie 

rozliczeniowym 4 budynki: 

 Mazowiecka 3 

 Grunwaldzka 92/98 

 Mickiewicza 18 

 Trawki  

Ponadto 4 inne budynki zbliżyły się do 10% wyżej omawianej różnicy i w tych 

budynkach również odbędą się kontrole.  

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził zadawanie pytań członkom Zarządu.  

 

Pan Zdzisław Gruchała pytał co dzieje się z likwidowanym podobno sklepem […] na 

Górnym Niedźwiedniku. Informował, że w niedzielę odbył się tam remanent oraz 

zmieniło się kierownictwo.    

 

Zarząd w odpowiedzi wyjaśniał, że Firma […] nie wystąpiła do Spółdzielni  z żadnym 

pismem. 

 

Pani Halina Człapińska wracała do tematu ubytków wody w budynkach. Chciała 

żeby starać się badać ich przyczyny.  
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Pan Adam Jarema informował, że w czasie przygotowywania odpowiedzi na pismo 

Pana […] dotyczącej tematu zużywania ciepła przez budynek, Komisja miała do 

wglądu pismo Spółdzielni, w którym zwracała się ona do GPEC o zmianę mocy 

zamówionej. Pytał jak często się stosuje taką praktykę i ile budynków miało już 

zmienianą moc zamówioną.  

 

Prezes Spółdzielni informował, że dotyczy to wszystkich budynków.  

 

Pan Maciej Turski sugerował nowocześniejsze, niż dotąd rozwiązania w kwestii 

plombowania wodomierzy (plomby ołowiane). Informował, że można je plombować 

plombami plastikowymi. Kosztem zakupu są głównie obejmy.  

 

Pan Roman Szarafiński zwracał uwagę na to, że wszyscy, przez montażem nowych 

wodomierzy, ściągają stare wodomierze. Był zdania, że należałoby uczulić 

plombujących żeby przyglądali się starym wodomierzom.  

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwracał się do Zarządu  z zapytaniem o to, czy 

jest możliwość zorganizowania dla członków Rady Nadzorczej szkolenia z zakresu 

przepisów  i wynikających z nich obowiązków spoczywających na członkach Rady 

Nadzorczej.  

 

Prezes Spółdzielni wyjaśniał, że możliwość taka oczywiście istnieje ale, ponieważ 

byłby to dla członków Rady dodatkowy przychód, musieliby oni rozliczyć go               

w zeznaniu podatkowym.  

 

Ustalono, że na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej  w punkcie „Sprawy 

wniesione”  Rada Nadzorcza podejmie decyzję o tym, czy dyskutowane szkolenie się 

odbędzie czy też nie.  

 

Prezes Spółdzielni informował, że w dniu dzisiejszym rozpoczęły się w Spółdzielni 

przetargi. Uczestniczyły w nich z ramienia Rady Nadzorczej dwie wytypowane przez 

Radę osoby. Odbyło się na razie tylko otwarcie ofert. Prezes informował także, że 

Spółdzielnia wystąpiła do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP         
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w sprawie przeprowadzenia w niej lustracji pełnej. Obecnie oczekujemy na 

odpowiedź oraz na wskazanie lustratora.  

 

 

PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU REGULAMINU ZARZĄDU LWSM „WRZESZCZ”.   

 

Przewodniczący Komisji Statutowej przedstawił zebranym opracowany przez 

Komisję projekt Regulaminu Zarządu LWSM „Wrzeszcz”.  

 

Po przeprowadzeniu dyskusji w powyższej sprawie Przewodniczący Rady 

Nadzorczej wystąpił z wnioskiem o ponowne przygotowanie przez Komisję 

Statutową  powyższego regulaminu z uwagami członków Rady, członków Komisji 

oraz członków Zarządu  naniesionymi w kolorach na dotąd funkcjonujący regulamin. 

Zaproponował, aby w tej samej formie  przygotowane zostały materiały dotyczące 

zakresów obowiązków członków Zarządu.  

 

Powyższy wniosek został zaakceptowany przez członków Rady Nadzorczej.  

 

Ustalono także, że projekt Regulaminu Zarządu LWSM „Wrzeszcz” przygotowany         

z uwzględnieniem wniosku Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostanie 

przekazany członkom Rady na dwa tygodnie przed jego rozpatrywaniem.  

 

Na tym zakończono dyskusję na powyższy temat.  

 

 

PRZYJĘCIE ZAŁOŻEŃ DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY 

NADZORCZEJ PRZYGOTOWYWANEGO NA WALNE ZGROMADZENIE.  

 

Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Bogdan Wachucik przedstawił zebranym 

założenia do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej przygotowywanego na 

Walne Zgromadzenie.  
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W trakcie dyskusji stwierdzono, że w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej należy także 

ująć: 

 sprawę wymiany stolarki okiennej w zasobach Spółdzielni. Zdania członków 

Rady w tej kwestii były podzielone 

 

Postanowiono, że głosowanie w tej sprawie zostanie przeprowadzone wśród 

członków Rady Nadzorczej na jej kolejnym posiedzeniu.  

 

 sprawę realizacji wniosków złożonych przez członków Spółdzielni na Walnym 

Zgromadzeniu. Wnioski te były rozpatrzone przez członków Komisji 

Technicznej. Należy zamieścić informację o ilości złożonych wniosków i o tym 

ile z nich ujęto w planie remontowym a ile odrzucono  i dlaczego.  

 

 sprawozdania z prac poszczególnych Komisji będą stanowiły załączniki do 

Sprawozdania Rady.   

 

 informację o przeprowadzonym w Spółdzielni badaniu bilansu oraz o jego 

efektach i o tym, że kondycja finansowa Spółdzielni jest dobra.  

 

 informację o tym, że Sprawozdanie Rady zostało przez nią przyjęte 

jednogłośnie lub też adnotację imienną w wypadku braku akceptacji ze strony 

członka Rady Nadzorczej.  

 
Pani Grażyna Nowak przypominała, że trzeba zmniejszyć ilość części Walnego 

Zgromadzenia.  

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej wyjaśniał, że były w tej sprawie dyskusje, jednak 

nie było żadnych wniosków.  

 

Pan Marian Kurasik uważał, że regionalne podziały są wskazane gdyż uczestnicy 

takiego zebrania reprezentują wspólne interesy.  

 

Pan Adam Jarema uważał, że zmniejszenie ilości części Walnego Zgromadzenia      

a tym samym ilości Grup Członkowskich nie jest możliwe w latach niewyborczych.  
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INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ. 

 

Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował, że Komisja przeglądała 

książki obiektów. Zdecydowano się zbadać szczegółowo książki obiektów dotyczące 

budynków członków Komisji, gdyż najłatwiej było członkom Komisji ocenić w tych 

wypadkach zawartość kontrolowanych ksiąg. Żadnych uchybień nie znaleziono. 

Jeżeli członkowie Rady Nadzorczej życzą sobie aby jakiś budynek został poddany 

oględzinom Komisji Technicznej należy zgłosić swoją propozycję na posiedzeniu 

Rady Nadzorczej. Ponadto Komisja zajęła się przygotowaniem odpowiedzi na pismo 

[…] dotyczące gospodarki cieplnej prowadzonej przez Spółdzielnie w jego budynku.  

 

Projekt odpowiedzi został przedstawiony członkom Rady Nadzorczej.  

 

 Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował aby w Sprawozdaniu                    

z działalności Rady Nadzorczej zamieścić też informację o ilości pism skierowanych 

do Rady oraz o tym, jakie Komisje przygotowywały odpowiedzi na powyższe pisma.  

  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja w okresie 

sprawozdawczym zajmowała się tematyką dotyczącą zatrudnienia w Spółdzielni.        

Z – ca Prezesa ds. finansowo  - ekonomicznych przygotowała i przedstawiła 

Komisji analizę dotyczącą pracy pracowników działu księgowości. Była to tzw. 

fotografia wycinka czasu pracy. Na tej podstawie Komisja Rewizyjna stwierdziła, że 

struktura zatrudnienia w dziale księgowości jest zasadna.  

 

Pani Halina Człapińska nawiązując do dyskusji na poprzednim posiedzeniu Rady 

Nadzorczej dotyczącej ewentualnego zakupienia przez Spółdzielnię nowego 

programu komputerowego, stwierdzała, że padały tu bardzo wysokie kwoty. 

Uważała, że można odpowiedni program kupić taniej. Pytała co dzieje się                    

z programem, który funkcjonuje obecnie.  

 

Prezes Spółdzielni wyjaśniał, że program obecnie funkcjonujący działać będzie 

dobrze do czasu, do kiedy pracować w niej będzie jego twórczyni […] . Jest to 
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program „dosowski” i niewielu informatyków obecnie będzie chciało i potrafiło się 

chce się nim zajmować. Biegli Rewidenci zawsze dobrze wypowiadali się                    

o funkcjonującym w Spółdzielni programie jednak bez jego twórczyni przestanie on 

prawidłowo działać, gdyż nikt nie będzie umiał na nim pracować. Powinien to być 

wiec w przyszłości program windowsowski.  

 

Pan Roman Szarafiński pytał czy w trakcie kontroli Komisja Rewizyjna przeglądała 

zakresy obowiązków pracowników i czy wiadomym jest z jakiego okresu one są.  

 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odpowiadała, że Komisja nie przeglądała 

zakresów obowiązków pracowników Spółdzielni.   

 

Przewodniczący Komisji Statutowej poinformował, że Komisja  w okresie 

sprawozdawczym kontynuowała prace nad Regulaminem Zarządu oraz 

dopracowywała kartę stanowiskową Z – cy Prezesa ds. techniczno  - 

eksploatacyjnych.  Komisja zbiera cały czas informacje na temat Zasad 

przyznawania identyfikatorów dotyczących wjazdu i parkowania na terenie 

Spółdzielni. Komisja planuje po Walnym Zgromadzeniu przeanalizować wnioski 

członków w tej sprawie. Planujemy także zająć się innymi, jeszcze nieprzejrzanymi 

przez Komisję Regulaminami.  

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej sygnalizował, że minął już rok, a Komisja nie 

przeanalizowała regulaminów pod kątem dostosowania ich do Statutu.  

 

Prezes Spółdzielni sygnalizował, że lustrator też będzie sprawdzał, czy regulaminy 

obowiązujące w Spółdzielni są dostosowane do Statutu.  

 

Przewodniczący Komisji Statutowej informował, że w takim razie potrzebuje 

dostępu do wszystkich regulaminów, które występują w Spółdzielni.   
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SPRAWY WNIESIONE. 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował zebranych, że najbliższe 

posiedzenie plenarne odbędzie się 27 marca  br. a najbliższe posiedzenie Prezydium 

odbędzie się 7 marca br. o godz. 14.00.  

Przewodniczący Rady Nadzorczej  poinformował także zebranych, że do Rady 

wpłynęło pismo Pani […]. Pismo dotyczyło skargi na Zarząd Spółdzielni, który 

obciążył Panią […] kosztami związanymi  z przygotowaniem kopii protokołów 

posiedzeń Rady Nadzorczej, które Pani […] życzyła sobie otrzymać.  

 

Pismo zostało skierowane do Komisji Rewizyjnej celem przygotowania odpowiedzi, 

która zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej do akceptacji.  

 

Do Rady Nadzorczej skierowane zostało także pismo  Pani   […] sporządzone              

w sprawie dotyczącej wymiany pionów kanalizacyjnych w mieszkaniu Pani […].  

 

Pismo zostało skierowane do Komisji Technicznej celem przygotowania odpowiedzi, 

która zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej do akceptacji.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


