
INFORMACJA 

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY 
NADZORCZEJ  Z  27.05.2022r. 

 
 

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 
 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja Biegłego Rewidenta na temat badania sprawozdania 

finansowego Spółdzielni za 2021r.  

4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania planu finansowego Spółdzielni za 2021 

rok oraz z realizacji działań windykacyjnych.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania 

finansowego Spółdzielni za 2021 rok.  

6. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.  

7. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 19.04.2022 roku.  

8. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej                          

z posiedzenia Rady Nadzorczej z 19.04.2022 roku. 

9. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach. 

10. Przyjęcie Planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2022 roku.  

11. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 

12. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 

13. Sprawy wniesione.  

14. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni.  

 

.INFORMACJA BIEGŁEGO REWIDENTA NA TEMAT BADANIA SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2021R.  

 

W dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej brała udział w formie zdalnej Pani 

Biegły Rewident reprezentująca firmę Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i 

Podatkowych Sp. z o.o. 
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Biegła Rewident przedstawiła zebranym swoją opinię oraz raport z badania 

sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok.  

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała zebranych, że Komisja 

zapoznała się z raportem z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 

rok i nie wnosi żadnych uwag. 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 

SPÓŁDZIELNI ZA 2021 ROK ORAZ Z REALIZACJI DZIAŁAŃ 

WINDYKACYJNYCH.  

 

Prezes Spółdzielni przedstawiła zebranym Sprawozdanie Zarządu z wykonania 

planu finansowego Spółdzielni za 2021 rok oraz z realizacji działań windykacyjnych: 

 

1. Ogółem wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.21 wynosiło: 

 

a) poniesione koszty 108,75% 

b) uzyskane przychody 105,15% 

c) wynik to nadwyżka kosztów nad przychodami -336.539,41 zł minus podatek 

dochodowy od osób prawnych   383.937,00 zł = netto  -720.476,41 zł  

 

2. Lokale mieszkalne - wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.21 

wynosiło: 

 

a) poniesione koszty 109,64% 

b) uzyskane przychody 107,51% 

 

Pozycje kosztów przekroczone  powyżej 100%  to: 

                  -    energia cieplna 120,30% - rzeczywiste poniesione koszty  

                 -  podatek od nieruchomości 104,69% - koszty wg stawek  (kwota 

4.547,81 zł) 

                 -    energia elektryczna 100,95% - wg zużycia ( kwota 3.159,40 zł) 
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                 -    gaz zbiorczy 178,47% - wg zużycia ( kwota 187.142,16 zł) 

                 -    eksploatacja dźwigów 111,41% - wg kosztów ( kwota 18.260,52 zł) 

                 -    fundusz remont dźwigów 100,04% - wg naliczeń ( kwota 46,69 zł) 

                 - eksploatacja podstawowa 107,58% -  koszty poniesione (kwota 

140.372,73 zł) 

                 -    konserwacje 110,92 % - zwiększony udział GZM w przychodach 

W ramach kosztów eksploatacji podstawowej:  

                  -   wynagrodzenia z narzutami 101,72% -wg kosztów zatrudnienia 

                  -    materiały 164,55%- wg potrzeb ( kwota 51.639,82 zł) 

                  -  fundusz świadczeń socjalnych 100,30%- wg przepisów (kwota 60,35 zł) 

- PFRON 105,83% - naliczenia na podstawie obowiązujących przepisów             

( kwota 1.166,58 zł) 

- najem sprzętu 172,62% -rzeczywiste koszty w tym:  nieplanowane 

koszty pielęgnacji drzew, usuwania sopli i awarii gazowych ( kwota 

37.543,99 zł) 

-  usługi kominiarskie 109,95% - rzeczywiste  koszty roczne ( kwota 

1.611,54 zł) 

-   utrzymanie terenów zewnętrznych 104,01 % -wzrost kosztów zgodnie     

z umową  

-  sprzątanie budynków 104,05% - wzrost kosztów zgodnie z umową 

W ramach kosztów konserwacji:    

                   - wynagrodzenia z narzutami 103,88 % - rzeczywiste koszty zatrudnienia 

                 -   materiały 118,79% - wg potrzeb ( kwota 6.576,16 zł) 

                 -  koszty BHP 102,58% wg przepisów BHP ( kwota 77,42 zł ) 

                  - PFRON 106,23% - naliczenia na podstawie przepisów (kwota 847,95 zł) 

                   - energia cieplna 132,11% - rzeczywiste  koszty  

                          

3. Lokale użytkowe – wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.21 

wynosiło: 

 

a) poniesione koszty 105,10% 

b) uzyskane przychody 91,93% 

Pozycje kosztów przekroczone  powyżej 100% to: 
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        - energia cieplna 109,36% - rzeczywiste koszty  

       - podatek od nieruchomości 104,55% - koszty wg opłat lokalnych ( kwota 

6.827,95 zł) 

       - wieczyste użytkowanie gruntów 100,01% - wg opłat ( kwota 10,94 zł)  

       - energia elektryczna 117,42% - wg rachunków ( kwota 3.658,34 zł) 

       - woda i kanalizacja 132,49% - wg rachunków    ( kwota 8.122,84 zł)                                               

       - wywóz nieczystości 102,59% - wg przepisów ( kwota 959,66 zł ) 

       - remonty 132,59% - rzeczywiste koszt roczny ( kwota 3.259,36 zł ) 

       - ogłoszenie w prasie 144,00%- koszty wg potrzeb ( kwota 440,00 zł) 

       - inne 216,20% - koszty przejęcia parkingu rozliczone z najemcami 

                                     

4. Garaże  – wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.21 wynosiło: 

 

a) poniesione koszty 87,14% 

b) uzyskane przychody 97,20% 

 

Pozycje kosztów przekroczone powyżej 100% to : 

                 - podatek od nieruchomości 102,07%-wg opłat lokalnych (kwota 786,55 zł) 

                 - energia elektryczna 122,47% wg zużycia( kwota 3.145,37 zł) 

     

         

5. Działalność społeczno-kulturalna – wykonanie planu finansowego               

na dzień 31.12.21 wynosiło: 

 

a) poniesione koszty 101,49% 

b) uzyskane przychody 83,31% 

 

Pozycje kosztów przekroczone  powyżej 100% to: 

                 -  energia cieplna  110,91% - rzeczywista koszty 

                 - podatek od nieruchomości 103,23%-wg opłat lokalnych (kwota 138,91 zł) 

                 - energia elektryczna 115,90% - wg rachunków ( kwota 254,34 zł) 

                - koszty podstawowej działalności 100,81% - rzeczywiste koszty (kwota 

791,62 zł) 



Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2021 roku 
-----------------------------------------------Protokół nr 6/21----------------------------------------- 

 

_________________________________________________________________________________ 
Sekretarz Rady Nadzorczej      Przewodniczący Rady Nadzorczej  

5  

           

6. Koszty ogólne i inne przychody – wykonanie planu finansowego   na dzień 

31.12.21 wynosiło: 

 

a) poniesione koszty 101.67% 

 

Pozycje kosztów przekroczone  powyżej 100% to: 

                -  energia cieplna 136,93% - koszty rzeczywiste  

                -  podatek od nieruchomości 103,61%-wg opłat lokalnych (kwota 829,78 zł) 

                -  materiały 112,44% - wg potrzeb (kwota  5.723,41 zł) 

                -  usługi komputerowe 108,39% - koszty wg umów ( kwota  1.887,80 zł ) 

                -  naprawa samochodu 377,46% - wg potrzeb  ( kwota 4.161,83 zł) 

                -  odzież robocza 145,15% - wg przepisów BHP (kwota 270,87 zł) 

                -  koszty BHP 100,33% - wg przepisów  ( kwota 60,20 zł) 

                -  PFRON 100,67 % - wg przepisów ( kwota 253,14 zł) 

- Vat niepodlegający odliczeniom 107,62% - wg przepisów (kwota 

4.570,34 zł) 

- ryczałty samochodowe - 125,14% - wg umów  ( kwota 4.272,96 zł) 

- remont lokali własnych 479,89% - koszty wg potrzeb remontowych 

- opłaty skarbowe 183,40% - koszty wg potrzeb ( kwota 417,00 zł) 

- wywóz nieczystości 106,08% - wg przepisów ( kwota 182,32 zł) 

- woda i kanalizacja 118,04% - wg zużycia ( kwota 721,78 zł) 

- pozostałe 325,88% - nieplanowana archiwizacja dokumentów oraz 

wyrok  w sprawie pracowniczej 

 

7. Pozostałe koszty i przychody nieplanowane na dzień 31.12.21 

 

a) Koszty  operacyjne  33.629,75 zł    w tym: 

 

- koszty sądowe                                                  32.523,06 zł 

- inne                                                                     1.106,69 zł 

 

b) Przychody operacyjne                  37.325,67 zł     w tym: 
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- otrzymane opłaty manipulacyjne                             6.862,00 zł 

- zwrot kosztów sądowych                                      15.127,77 zł  

- pozostałe                                                              15.335,90 zł        

                                                      

c) Przychody finansowe                                  27.143,03 zł   w tym: 

 

- otrzymane odsetki rachunków bankowych                  33,60 zł 

- otrzymane odsetki od lokali mieszkalnych            19.314,10 zł 

- otrzymane odsetki od lokali użytkowych                 7.795,33 zł 

 

d) Pozostała sprzedaż                     2.210,00 zł w tym: 

 

- specyfikacje przetargowe                                            2.210,00 zł  

 

e) Koszty finansowe           41.100,00 zł w tym; 

- zapłacone odsetki                                                   26,00 zł 

- inne                                                                  41.074,00 zł 

 

 

   

I. Lokale mieszkalne 

 

W ciągu całego 2021 roku przeanalizowano szczegółowo zaległości 205 osób, 

posiadających zadłużenie powyżej 3 miesięcy, na łączną kwotę 658.808,69 zł.         

W trakcie przygotowań poszczególnych spraw do Kancelarii Prawnej zostały 

dokonane spłaty całkowite lub częściowe w 183 sprawach na ogólną wartość 

447.909,84 zł, co stanowi ok. 68% wartości rozpatrywanych spraw.  

Do Kancelarii Prawnej  i do sądu skierowano 11 spraw na kwotę 124.837,93 zł. 

Ogółem w 2021 roku zostało wydanych 10 nakazów zapłaty należności za nie 

terminowe regulowanie opłat na ogólną kwotę należności głównej 95.842,13 zł oraz 

koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego na kwotę 18.724,00 zł. 
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 Do 31.12.2021 roku spłacone zostały 3 należności objęte nakazem na ogólną 

wartość należności głównej w kwocie 21.360,12 zł, a także koszty sądowe i koszty 

zastępstwa procesowego. Dokonane spłaty stanowią ok. 22% całej wartości 

należności objętych nakazem zapłaty z 2021 roku. 

 

Wśród zadłużonych powyżej 6 miesięcy znajdują się osoby, które mimo nakazów 

zapłaty w dalszym ciągu zalegają z opłatami, a ich należności systematycznie rosną 

na skutek nie płacenia bieżących opłat.  

Jest ich ogółem 30, a kwota ich zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku wynosi ogółem 

494.599,57 zł. Nakazy zapłaty wydane dla tych osób z lat 2015-2021 wynoszą 

łącznie 289.624,14 zł. Przyrost ich należności w 2021 roku wynosi ogółem  

79.073,73 zł, a  zadłużenie całej Spółdzielni w części dotyczącej zaległości powyżej 

6 miesięcy zwiększyło się o  71.842,81. Zadłużenie tych osób stanowi 79,8% 

wartości zadłużenia powyżej 6 miesięcy i 40%  wartości ogólnego  zadłużenia całej 

Spółdzielni. 

 

Struktura tych zadłużonych mieszkań przedstawia się następująco: 

- 1 mieszkanie lokatorskie ( zadłużenie 17.044,55 zł ) 

- 13 mieszkań  spółdzielczych własnościowych ( zadłużenie  210.461,90 zł) 

-  16 mieszkań na odrębną własność ( zadłużenie 267.093,12 zł ) 

Wobec tych osób  podjęte zostały następujące działania: 

 - nakazy zapłaty ( wobec 25 osób  ) 

- skierowanie do komornika ( wobec 9 osób  ) 

- licytacja z ograniczonego prawa rzeczowego (wobec 2 osób ) 

- nieuregulowane sprawy spadkowe ( 1 osoba) 

- wezwania do zapłaty  ( wobec 11 osób) 

Dalsze działania w zakresie windykacji trwają na bieżąco. 

 

Wg stanu na 31.12.2021 r. zadłużenie członków Spółdzielni z tytułu opłat                 

za używanie lokali mieszkalnych wynosiło ogółem 1.231.238,75 zł co stanowi 6,07% 

rocznego przychodu  z  tego tytułu. 



Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2021 roku 
-----------------------------------------------Protokół nr 6/21----------------------------------------- 

 

_________________________________________________________________________________ 
Sekretarz Rady Nadzorczej      Przewodniczący Rady Nadzorczej  

8  

Z analizy zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych i garaży wynika,    

że nastąpiło zwiększenie ogólnej kwoty zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku            

w stosunku do 31.12.2020  roku. Zwiększenie zadłużenia  wynosi 87.394,33 zł.  

Struktura zwiększenia zadłużenia przedstawia się następująco: 

- od 0 do 3 m-cy zwiększenie o      29.530,87 zł  

- od 3 do 6 m-cy zmniejszenie o    13.979,35 zł  

- powyżej 6 m-cy zwiększenie o    71.842,81 zł  ( w tym wzrost o 79.073,73 zł dotyczy 

przyrostu zadłużenia 30 osób z nakazami zapłaty z lat 2015-2021  

Zwiększeniu nieznacznie uległ  wskaźnik zaległości, który na 31.12.2021 r. wynosi 

6,07%, a na koniec 2020 roku wynosił 6,06%. 

Zwiększyła się   ilość osób zadłużonych. Na koniec 2020 roku ilość zadłużonych 

wynosiła 1231 a na koniec 2021 roku ilość zadłużonych wynosiła 1363. Zwiększenie 

ilości zadłużonych dotyczy rozliczeń rocznych za wodę, energie elektryczną i gaz 

zbiorczy, z których wynikały dopłaty. 

 

 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA 2021 ROK.  

 

Rada Nadzorcza przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rocznego 

sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok: 

 

UCHWAŁA 10/22 
 
Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”  

w Gdańsku z dnia  27 maja 2022 roku. 

 

w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok  

  

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 2a, 6 i 18 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza  

uchwala co następuje: 

 

§ 1. 
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Rada Nadzorcza postanawia przyjąć roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni 

sporządzone za rok 2021 – stanowiące załącznik. 

.  

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 W głosowaniu udział brało 14 osób 

     Za Uchwałą głosowało 14  osób 

     Przeciw Uchwale głosowało 0 osób     

 

INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH. 

 

Prezes Spółdzielni poinformowała, że Spółdzielnia w okresie sprawozdawczym była 

w trakcie badania bilansu.   

 

Z-ca Prezesa poinformował zebranych o sprawach bieżących związanych 

planowanymi oraz awaryjnymi remontami oraz o pozostałych tematach technicznych.  

 

PRZYJĘCIE PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ NA II PÓŁROCZE           2022 

ROKU.  

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił członkom Rady plan pracy na            

II półrocze 2022 roku.  

 

RAMOWY PLAN  PRACY  RADY  NADZORCZEJ                   

LWSM „WRZESZCZ”  W GDAŃSKU                          

NA II PÓŁROCZE  2022 ROKU 

 

 
l.p. 
 

 
M-c 

 
Rodzaj 

posiedzenia 

 
Temat- przedmiot zebrania 

 



Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2021 roku 
-----------------------------------------------Protokół nr 6/21----------------------------------------- 

 

_________________________________________________________________________________ 
Sekretarz Rady Nadzorczej      Przewodniczący Rady Nadzorczej  

10  

1. 

sierpień 

Prezydium  1. Ustalenie porządku obrad najbliższego 
posiedzenia Rady Nadzorczej. 

2. Sprawy wniesione.  

 

 

 
Plenum RN 
 
 
 
 

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia 
plenarnego Rady Nadzorczej.   

2. Przyjęcie informacji z posiedzenia 
plenarnego Rady Nadzorczej.   

3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady 
Nadzorczej.  

4. Informacja Zarządu o aktualnie 
prowadzonych sprawach w Spółdzielni.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie korekty 
planu remontów na 2022 rok. 

6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni                           
z wykonania planu finansowego za I 
półrocze 2022r. 

7. Sprawozdanie Zarządu z działań 
windykacyjnych Spółdzielni za I 
półrocze 2022 roku. 

8. Sprawozdanie z wykonania planu 
remontów za  I półrocze 2022r. 

9. Przyjęcie założeń do Planu 
gospodarczego na 2023 rok. 

10. Sprawy wniesione przez Komisje Rady 
Nadzorczej. 

11. Informacje z prac Komisji Rady 
Nadzorczej. 

12. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady 
Nadzorczej.  

13. Sprawy wniesione. 
 
 

 

3.  
 
 

Prezydium  1. Ustalenie porządku obrad najbliższego 
posiedzenia Rady Nadzorczej. 

2. Sprawy wniesione. 
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wrzesień 

 
Plenum RN 
 

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia 
plenarnego Rady Nadzorczej.   

2. Przyjęcie informacji z posiedzenia 
plenarnego Rady Nadzorczej.   

3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady 
Nadzorczej.   

4. Informacja Zarządu o aktualnie 
prowadzonych sprawach.  

5. Przyjęcie Planu gospodarczego na 
2023 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za lokale mieszkalne 
zależnych od Spółdzielni.  

7. Sprawy wniesione przez Komisje Rady 
Nadzorczej. 

8. Informacje z prac Komisji Rady 
Nadzorczej. 

9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady 
Nadzorczej.  

10. Sprawy wniesione.  
 

5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

listopad 

Prezydium 1. Ustalenie porządku obrad najbliższego 
posiedzenia Rady Nadzorczej. 

2. Sprawy wniesione. 

  
Plenum RN 

 

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego 
Rady Nadzorczej.   

2. Przyjęcie informacji z posiedzenia 
plenarnego Rady Nadzorczej.   

3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady 
Nadzorczej.     

4. Informacja Zarządu o aktualnie 
prowadzonych sprawach. 

5. Omówienie rzeczowego planu remontów 
na 2023 rok.  

6. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 
7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady 

Nadzorczej.  
8. Wybór przedstawicieli Rady Nadzorczej 

do prac w Komisjach Przetargowych.  
9. Sprawy wniesione. 
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6. 

grudzień 

 

 
Prezydium 

1. Ustalenie porządku obrad najbliższego 
posiedzenia Rady Nadzorczej. 

2. Sprawy wniesione. 

  
Plenum RN 

 

1. Przyjęcie protokołu posiedzenia plenarnego 
Rady Nadzorczej.   

2. Przyjęcie informacji z posiedzenia plenarnego 
Rady Nadzorczej.   

3. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady 
Nadzorczej.          

4. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych 
sprawach.  

5. Ustalenie nowych wysokości opłat za 
lokale mieszkalne niezależnych od 
Spółdzielni.  

6. Zatwierdzenie rzeczowego planu remontów 
na 2023 rok.  

7. Przyjęcie planu pracy Rady Nadzorczej na            
I półrocze 2023 roku. 

8. Podjęcie uchwały o założeniach do zasad 
zaliczania członków do części Walnego 
Zgromadzenia oraz do Grup 
Członkowskich.  

9. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej.  
10. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady 

Nadzorczej.  
11. Sprawy wniesione.  

 

 

Ramowy plan pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2022 roku został przyjęty bez 

uwag.  

    

INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.  

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej informowała, że w okresie sprawozdawczym 

zostało zorganizowane spotkanie Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Techniczną 

Rady Nadzorczej. Ponadto Komisja zajmowała się analizą sprawozdania 

finansowego za 2021.  

 

Przewodniczący Komisji Statutowej informował, że Komisja w okresie 

sprawozdawczym nie obradowała.   
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Przewodniczący Komisji Technicznej informował, że Komisja uczestniczyła                 

w spotkaniu połączonych Komisji: Rewizyjnej i Technicznej. Ponadto Komisja brała 

udział w odbiorach robót remontowych oraz była na bieżąco informowana                   

o awariach.   

 

ROZPATRZENIE PISM SKIEROWANYCH DO RADY NADZORCZEJ.  

 

W okresie sprawozdawczym do Rady Nadzorczej wpłynęła następująca 

korespondencja: 

 

• Pani xxxxxx oraz pani xxxxxxx  - osoby nie będące już członkami 

Spółdzielni z powodu zbycia swoich lokali  zwracały się z zapytaniem          

o termin zwołania Walnego Zgromadzenia, gdyż dopiero po odbyciu się 

takiego zebrania, otrzymają one zwrot udziałów wniesionych przy zakupie 

mieszkań, 

• Pan xxxxxxxxx poruszał w swoim piśmie tematy związane  z Osiedlem 

Chrobrego.   

 

 

SPRAWY WNIESIONE 

 

Pani Grażyna Nowak pytała o remont kanalizacji w budynku Leśny Stok 4. Chciała 

wiedzieć, czy będzie się on odbywał tylko na poziomi piwnicy.  

 

Z-ca Prezesa informował, że nie tylko.  

 

Pani Grażyna Nowak pytała także, czy będzie robione klepisko. 

 

Pan Wojciech Borkowski informował o dużej ilości interwencji związanych z windą 

towarową w budynku Leśna Góra 23. Winda ta bardzo często się psuje.  

 

Z-ca Prezesa informował, że sytuacja na rynku firm serwisujących dźwigi jest dość 

specyficzna i niekorzystna dla firm zarządzających nieruchomościami. Gdyby 
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Spółdzielnia zdecydowała się na rozpoczęcie współpracy z inną, niż obecna, firmą, 

musiałaby zadeklarować podpisanie umowy na ileś lat.  

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej informowała, że Komisja planuje, aby na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej zająć się symulacją, na temat tego, jakie opłaty  

można podwyższyć, aby stan techniczny budynków się nie pogarszał, a jakich nie.    

 

Przewodniczący Komisji Technicznej poruszał temat niekontrolowanych remontów 

mieszkań, które mogą wpłynąć niekorzystnie na substancję budynków.  

 

Pani Mirosława Turska informowała, że kontaktowała się ze Spółdzielnią w ważnej 

sprawie. Przesłała zdjęcie i prosiła o interwencję. Niestety nie było żadnej reakcji ze 

strony Spółdzielni.  

 

Pan Marian Dombrowski pytał, czy na Osiedlu „Czteroblok” będzie nadal 

wynajmowany dolny parking.  

 

Z-ca Prezesa informował, że Spółdzielnia zamieści ogłoszenie o możliwości 

wynajmu.   

 

Pan Marian Dombrowski dziękował za plac zabaw na Osiedlu „Czteroblok”. 

 

Postanowiono, że najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w klubie 

„Gawra”.   

Posiedzenie Prezydium -10.08.2022r. 

Posiedzenie Plenarne   - 23.08.2022r.    

 

 

 

 


