
INFORMACJA 

Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY 
NADZORCZEJ  Z  23.08.2022r. 

 
 

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 
 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z 27.05.2022 roku.  

4. Przyjęcie Informacji do zamieszczenia na stronie internetowej                          z 

posiedzenia Rady Nadzorczej z 27.05.2022 roku. 

5. Informacja z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej.  

6. Informacja Zarządu o aktualnie prowadzonych sprawach. 

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

8. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z wykonania planu finansowego za           I 

półrocze 2022r. 

9. Sprawozdanie Zarządu z działań windykacyjnych Spółdzielni za I półrocze 

2022 roku. 

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

11. Przyjęcie założeń do Planu gospodarczego na 2023 rok. 

12.  Informacja Zarządu na temat przygotowań do Walnego Zgromadzenia.  

13. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej przygotowanego na 

Walne Zgromadzenie.  

14. Informacje z prac Komisji Rady Nadzorczej. 

15. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej. 

16. Sprawy wniesione.  

17. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Do udziału w obradach Rady Nadzorczej zaproszono Zarząd Spółdzielni.  
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INFORMACJA ZARZĄDU O AKTUALNIE PROWADZONYCH SPRAWACH. 

 

Prezes Spółdzielni poinformowała, że Spółdzielnia w okresie sprawozdawczym 

zajmowała się przygotowaniami do Walnego Zgromadzenia. Poinformowano członków 

Spółdzielni o jego zwołaniu poprzez dostarczenie im porządków obrad oraz 

zamieszczono na stronie internetowej komplet dokumentów przygotowanych na 

zbliżające się zebranie.  

 

Sporządzone zostało także rozliczenie energii cieplnej. Mieszkańcy 47 budynków 

muszą dopłacić do uprzednio wniesionych zaliczek.  

 

Na kolejnym swoim posiedzeniu Rada Nadzorcza uchwali nowe stawki opłat 

zaliczkowych za centralne ogrzewanie oraz nowe stawki opłat zależnych od 

Spółdzielni. 

 

Firma TECHEM dokonała zdalnych odczytów  wodomierzy i na tej podstawie zostało 

dokonane przez Spółdzielnię rozliczenie zużycia wody.  

 

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE KOREKTY PLANU REMONTÓW NA 2022 

ROK. 

 

Z-ca Prezesa ds. techniczno  - eksploatacyjnych przedstawił zebranym informację 

Zarządu na temat I korekty planu remontów 2022. 

 

Przewodniczący Komisji Technicznej poinformował, że Komisja zapoznała się           

z projektem I korekty planu remontów 2022 i nie wnosi żadnych uwag.  

 

Wobec powyższego przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 23/21 z 14 grudnia 2021 roku podjętej             w 

sprawie uchwalenia rzeczowego planu remontów na 2022 rok: 
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UCHWAŁA NR 11/22 

 
Rady Nadzorczej Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”  

w Gdańsku z dnia  23 sierpnia 2022 roku 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Rady Nadzorczej nr 23/21                        z 

14 grudnia 2021 roku podjętej w sprawie uchwalenia rzeczowego planu 

remontów na 2022 rok.  

 

Działając w oparciu § 100 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Rada uchwala co następuje: 

§ 1. 

 

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu Spółdzielni, w oparciu o opinię Komisji 

Technicznej, wprowadza I korektę do rzeczowego planu remontów na 2022 rok  

 

Skorygowany rzeczowy plan remontów na 2022 rok stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

W głosowaniu udział brało 14 osób 

     Za Uchwałą głosowało  14  osób 

     Przeciw Uchwale głosowało 0  osób 

     

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI Z WYKONANIA PLANU 

FINANSOWEGO ZA  I PÓŁROCZE 2022R. 

 

Prezes Spółdzielni przedstawiła ze branym Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni                     

z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r.: 
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1. Ogółem wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.22 wynosiło: 

 

a) poniesione koszty 51,08% 

b) uzyskane przychody 54,98% 

c) wynik  to nadwyżka przychodów nad kosztami  1.212.303,03 zł minus podatek 

dochodowy od osób prawnych   229.000,00 zł = netto  983.303,03 zł  

 w tym: zwrot za co 614.632,44 zł 

2.  Lokale mieszkalne - wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.22 

wynosiło: 

 

a) poniesione koszty 51,07% 

b) uzyskane przychody 56,43% 

 

Pozycje kosztów przekroczone  powyżej 50%  to: 

                  - energia cieplna 52,86% - rzeczywiste poniesione koszty (sezon grzewczy) 

                 -    podatek od nieruchomości 52,23%- - naliczenia wg stawek lokalnych 

                 -    wieczyste użytkowanie 53,19% - wg stawek po częściowej aktualizacji 

                 -    woda i kanalizacja 50,85% - wg nowych stawek od 1.02.20022 

                 -    eksploatacja dźwigów 52,42% - wg faktycznych kosztów 

                 -  anteny 95,63% - wzrost na rozbudowy na skutek obowiązującego prawa 

                 -    fundusz remontowy dźwigów 56,97% - wg naliczeń po zmianie opłat 

                 -    domofony 52,33% - koszty zwiększone o nowe domofony 

                 -    ochrona budynku 50,23 % - zwiększony udział GZM w przychodach 

W ramach kosztów eksploatacji podstawowej:  

                  -  materiały 94,37%- wg potrzeb ( urządzenia na place zabaw) 

- najem sprzętu 53,41% -rzeczywiste koszty ( kwota 2.792,73 zł) 

-  usługi kominiarskie 107,85% - rzeczywiste  koszty roczne ( kwota 1.471,41 

zł) 

-   sprzątanie budynków 50,19% - wzrost kosztów zgodnie z umową ( kwota  

363,10 zł) 

W ramach kosztów konserwacji:   

                  - PFRON 50,48% - naliczenia na podstawie przepisów ( kwota 67,80 zł ) 
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                   - energia cieplna 66,95% - rzeczywiste  koszty sezon grzewczy 

                          

      3. Lokale użytkowe – wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.22 

wynosiło: 

 

a) poniesione koszty 49,45% 

b) uzyskane przychody 33,65% 

Pozycje kosztów przekroczone  powyżej 50% to: 

        - energia cieplna 55,49% - rzeczywiste koszty sezon grzewczy 

       -  podatek od nieruchomości 50,33% - wg opłat (kwota 509,78 zł) 

       - wieczyste użytkowanie gruntów 51,61% - wg opłat ( kwota 2.130,82 zł)  

      -  woda i kanalizacja 66,77% - wg zużycia                                                    

 

                                

4. Garaże  – wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.22 wynosiło: 

 

a) poniesione koszty 47,80% 

b) uzyskane przychody 52,72% 

 

Pozycje kosztów przekroczone powyżej 50% to : 

                 - podatek od nieruchomości 52,93% - wg stawek opłat lokalnych  

                 - energia elektryczna 67,21% wg zużycia 

              

5. Działalność społeczno-kulturalna – wykonanie planu finansowego 

    na dzień 30.06.22 wynosiło: 

 

a) poniesione koszty 51,48% 

b) uzyskane przychody 44,77% 

 

Pozycje kosztów przekroczone  powyżej 50% to: 

                 -  energia cieplna  60,95% - rzeczywista koszty sezon grzewczy 

                 - podatek od nieruchomości 51,11% - wg stawek opłat lokalnych 

                - koszty eksploatacji 51,17% - wg potrzeb 
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6. Koszty ogólne i inne przychody – wykonanie planu finansowego 

    na dzień 30.06.22 wynosiło: 

 

a) poniesione koszty 51.87% 

 

Pozycje kosztów przekroczone  powyżej 50% to: 

                  -     energia cieplna 86,08% - koszty rzeczywiste sezon grzewczy 

                 -     podatek od nieruchomości 51,44% - wg stawek opłat lokalnych 

                  -     amortyzacja śr trwałych 53,94% - zakup  sprzętu (kwota 275,99 zł) 

                  -     materiały 53,13% - wg potrzeb (kwota  1.438,02 zł) 

                 -     usługi pocztowo-telek 57,93% - rzeczywiste koszty (kwota1. 800,39 zł) 

                 -     ogłoszenia w prasie 50,42% -koszt roczny 

                -      usługi komputerowe 54,24% - koszty wg umów ( kwota  954,08 zł ) 

                 -     odpis na f.socj. 52,97% - wg przepisów ( kwota 1.335,90 zł) 

                 -     odzież robocza 76,90% - wg przepisów BHP (kwota 161,41 zł) 

                 -     PFRON 58,17 % - wg przepisów ( kwota 3.105,77 zł) 

- Vat niepodlegający odliczeniom 50,24% - wg przepisów (kwota 146,91 

zł) 

- składki na Krajową Radę 100,00% - koszt roczny 

- remont lokali własnych 880,81% - remont biura admin W Górny 

- badanie bilansu 133,33% - wg umowy koszty roczne  

- usługi prawne 55,38% - koszty wg umowy ( kwota 2,800,00 

- pozostałe 121,31% -  opłaty do wyroku  w sprawie pracowniczej ( kwota 

3,540,00 zł) 

 

7. Pozostałe koszty i przychody nieplanowane na dzień 30.06.22 

 

a) Koszty  operacyjne  11.779,74 zł    w tym: 

- koszty sądowe                                                  10.751,74 zł 

                 -    pozostałe                                                             1.028,00 zł 

b) Przychody operacyjne                  49.168,89 zł     w tym: 
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- otrzymane opłaty manipulacyjne                             2.635,00 zł 

- zwrot kosztów sądowych                                       14.830,81 zł  

- zaokrąglenia                                                                   0,79 zł 

- regresy szkody                                                        4.099,10 zł 

- pozostałe                                                                 2.376,74 zł   

- pozostała sprzedaż                                               25.226,45 zł      

                                                      

c) Przychody finansowe                                  20.915,25 zł   w tym: 

 

- otrzymane odsetki rachunków bankowych               623,63 zł 

- otrzymane odsetki od lokali mieszkalnych           15.727,51 zł 

- otrzymane odsetki od lokali użytkowych                4.548,11 zł 

- otrzymane odsetki budżetowe                                    16,00 zł 

     

d) Pozostała sprzedaż                     2.300,00 zł w tym: 

 

- specyfikacje przetargowe                                            2.300,00 zł  

 

e) Koszty finansowe           32,00 zł w tym; 

- zapłacone odsetki budżetowe                                                  32,00 zł 

 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH SPÓŁDZIELNI ZA I 

PÓŁROCZE 2022 ROKU. 

 

Prezes Spółdzielni przedstawiła sprawozdanie  z realizacji działań windykacyjnych w 

okresie od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r.: 

 

I. Lokale mieszkalne 

 

W ciągu I półrocza 2022 roku przeanalizowano szczegółowo zaległości 85 osób, 

posiadających zadłużenie powyżej 3 miesięcy, na łączną kwotę 181.757,14 zł.         W 

trakcie przygotowań poszczególnych spraw do Kancelarii Prawnej zostały dokonane 
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spłaty całkowite lub częściowe w 54 sprawach na ogólną wartość 96.503,90 zł, co 

stanowi ok. 53% wartości rozpatrywanych spraw.  

Do Kancelarii Prawnej  i do sądu skierowano 3 sprawy na kwotę 41.126,71 zł. 

Do 30.06.2022 r. nie uzyskano żadnego nakazu. 

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 33, a  kwota ich zadłużenia na dzień 30.06.2022 roku wynosi ogółem 

497.072,78 zł. Nakazy zapłaty wydane dla tych osób z lat 2015-2021 wynoszą łącznie 

289.624,14 zł. Przyrost ich należności w I półroczu 2022 roku wynosi ogółem  6.996,40 

zł, a  zadłużenie całej Spółdzielni w części dotyczącej zaległości powyżej   6 miesięcy 

zmniejszyło się o  8.955,25. Zadłużenie tych osób stanowi 81,4% wartości zadłużenia 

powyżej 6 miesięcy i 44%  wartości ogólnego  zadłużenia całej Spółdzielni. 

Struktura tych zadłużonych mieszkań przedstawia się następująco: 

- 1 mieszkanie lokatorskie ( zadłużenie 20.149,43 zł ) 

- 13 mieszkań  spółdzielczych własnościowych ( zadłużenie  187.239,70 zł) 

-  19 mieszkań na odrębną własność ( zadłużenie 289.683,65 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 6 osób) 

Dalsze działania w zakresie windykacji trwają na bieżąco. 

 

Wg stanu na 30.06.2022 r. zadłużenie członków Spółdzielni z tytułu opłat                 za 

używanie lokali mieszkalnych wynosiło ogółem 1.118.314,15 zł co stanowi 4,86% 

rocznego przychodu  z  tego tytułu. 

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

nastąpiło zmniejszenie ogólnej kwoty zadłużenia na dzień 30.06.2022 roku            w 

stosunku do 31.12.2021  roku. Zmniejszenie zadłużenia  wynosi 112.924,60 zł.  

Struktura zmniejszenia zadłużenia przedstawia się następująco: 

- od 0 do 3 m-cy zmniejszenie o      145.794,51 zł  
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- od 3 do 6 m-cy zwiększenie o    41.825,16 zł  

- powyżej 6 m-cy zmniejszenie o  8.955,25 zł  ( w tym wzrost o 6.996,40 zł dotyczy 

przyrostu zadłużenia 33 osób z nakazami zapłaty z lat 2015-2021  

Zmniejszeniu uległ  wskaźnik zaległości, który na 30.06.2022 r. wynosi 4,86%, a na 

koniec 2021 roku wynosił 6,07%. 

Zmniejszyła się  ilość osób zadłużonych. Na koniec 2021 roku ilość zadłużonych 

wynosiła 1363 a na koniec czerwca 2022 roku ilość zadłużonych wynosiła 1126.  

 

Lokale użytkowe, reklamy, dzierżawy gruntów i dachów 

 

Zadłużenie lokali użytkowych, wynajętych na podstawie umów najmu,                  opłat  

za reklamy, dzierżawy gruntów i dachów na dzień 30.06.2022 r. wynosiło ogółem 

351.260,94 zł co stanowi 7,92 % rocznego przychodu z tego tytułu.  

Na podstawie szczegółowej analizy wynika, że zadłużenie to zwiększyło się. 

Zwiększenie w stosunku do 2021 roku wynosi 35.754,61 zł. 

Zwiększył się  wskaźnik zadłużenia, który na koniec 2021 roku wynosi 7,58%, a dla 

porównania na koniec czerwca 2022 roku wynosił 7,92%.  

Zwiększyła się także ilość zadłużonych. Na koniec 2021 wynosi 33,  

a dla porównania na koniec czerwca 2022 wynosiła 39. 

Do sądu skierowano 1 sprawę na ogólną kwotę 30.842.30 zł.  

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU REMONTÓW ZA I PÓŁROCZE 2022R. 

 

Prezes Spółdzielni przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu remontowego  za  

I półrocze 2022 roku 

 

I. Fundusz remontowy w zakresie finansowym 

 

Wykonanie planu finansowego funduszu remontowego na dzień 30.06.22 przedstawia 

się następująco: 

a) uzyskane wpływy w       50,26 % 

b) poniesione wydatki w    33,39 % 
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Wykonanie finansowe funduszu remontowego na dzień 30.06.22 przedstawia się 

następująco: 

 

1. Stan funduszu na początek roku                             213.708,14 zł 

2. Wpływy do dnia 30.06.22 r.                                 1.758.882,72 zł ( 50,26% planu 

) 

      w tym: 

- z odpisu z lokali mieszkalnych                   1.679.124,12 zł  ( 49,98%  

planu ) 

- z odpisu z lokali mieszkalnych ( dźwigi )       79.758,60 zł   ( 56,97%  

planu) 

     3.  Wydatki do dnia 30.06.22 r.                                    1.239.665,09 zł  ( 33,39% 

planu ) 

           w tym: 

                 -   wykonawcy obcy                                1.239.665,09 zł   ( 37,45% planu) 

                 -   program oszczędzania energii                        0,00 zł     ( 0% planu) 

    4.  Stan funduszu na 30.06.22 r.                                     732.925,77 zł 

 

II. Fundusz remontowy wykonany w zakresie finansowym i rzeczowym 

 

      Finansowo:                                                               Rzeczowo: 

      -      64,01% roboty malarskie                                            33% 

-        0,00%  roboty dekarskie                                            0% 

-      40,67% roboty gazowe                                               40%  

-      57,40% roboty wodno-kanalizacyjne                          50% 

-     20,35% roboty murarsko-tynkarskie                            29% 

-       0,00% roboty drogowe                                                 0% 

-       0,00% roboty elektryczne                                            0% 

93,98% wymianę okien w mieszkaniach                      90%  

-      1,55% remonty dźwigów                                               0% 

- 63,01% ekspertyzy i orzeczenia                                   57% 

-   0,00% regresy szkód                                                    0% 
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-   0,00% prace projektowe                                               0%  

- 35,91%  rezerwy na awarie 

- 50,47% dyżury                                                              50% 

-   0,00% docieplenia ścian i dachów                                0% 

-  0,00% wymiany stolarki ogólnej                                    0% 

 

Szczegółowe wykonanie planu rzeczowego funduszu remontowego za I półrocze   

2022 rok stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

 

PRZYJĘCIE ZAŁOŻEŃ DO PLANU GOSPODARCZEGO NA 2023 ROK. 

 

Prezes Spółdzielni przedstawiła założenia do planu gospodarczego i jego 

finansowania na 2023 r.     

 

I. Wskaźniki ekonomiczne uwzględnione w założeniach do planu 

gospodarczego na 2023 rok: 

 

1. Inflacja średnioroczna  10% 

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę od 01.01.2023 3.383,00 zł brutto,             od 

01.07.2023 3.450,00 brutto ( przyjęte przez   Rząd na 2023 rok ). 

3. Wynagrodzenie funduszu osobowego  zwiększone o  193.500,00 zł w stosunku 

do 2022 roku. 

4. Wynagrodzenie funduszu bezosobowego zwiększone o 62.500,00 zł z tytułu 

wzrostu wynagrodzeń Rady Nadzorczej związane ze wzrostem minimalnego 

wynagrodzenia za pracę o ok.14,62%. w przypadku 8 posiedzeń w roku. 

5. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych związanych z eksploatacją mieszkań 

niezależnych od Spółdzielni ( energia elektryczna, gaz zbiorczy,                  woda 

i kanalizacja, energia cieplna, opłaty lokalne – podatek od nieruchomości i opłata 

za wieczyste użytkowanie gruntów, wywóz nieczystości,  ubezpieczenia mienia 

Spółdzielni, konserwacja domofonów, konserwacja         i utrzymanie dźwigów 

osobowych, anteny zbiorcze i usługi dostarczania podstawowego pakietu usług 

RTV, ochrona budynku ) na poziomie cen dostawców tych usług. 
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6. Opłaty za używanie lokali mieszkalnych na pokrycie kosztów zależnych         od 

Spółdzielni: 

a) opłata na fundusz remontowy nie ulega zmianie  

b) opłata na fundusz remontowy dźwigów nie ulega zmianie  

c) opłata na działalność społeczno-kulturalną nie ulega zmianie    

d) opłata na konserwacje   ulega zmianie – wzrost o 0,0158 zł/m2 

e) opłata na eksploatacje nie ulega zmianie – wzrost o 0,0065 do 0,1072 zł/m2 

 

II. Zatrudnienie w etatach uwzględnione w założeniach do planu 

gospodarczego na 2023 rok: 

    

1.  Zakłada się zatrudnienie w ilości 51,25 etatów, w tym: 

a) Zarząd Spółdzielni 2 etaty 

b) pracownicy umysłowi 24 etaty 

c) obsługa zarządu ( sprzątaczka biura ) 0,5 etatu 

d) gospodarze domów 13,5 etatu 

e) konserwatorzy 10 etatów 

f) pracownicy klubów 1,25 etatu 

 

III. Inne zmiany uwzględnione w założeniach do planu gospodarczego i jego 

finansowania na 2023 rok 

 

1. Planowanie płatnych 8 posiedzeń Plenarnych Rady Nadzorczej  

 

IV. Uczestniczenie w wydatkach związanych z eksploatacją  i utrzymaniem 

nieruchomości 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych – art. 4, 5, 6 

 

Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości: 

 

1) ewidencję i rozliczanie przychodów i kosztów wynikających z eksploatacji 
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     i utrzymania lokali, nieruchomości wspólnych, nieruchomości stanowiących 

    mienie spółdzielni 

2) ewidencję  i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego, która powinna 

uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki  tych nieruchomości 

 

W założeniach do planu gospodarczego i jego finansowania na 2023 rok należy, 

podobnie jak w 2022 roku, dokonać szczegółowego podziału kosztów i przychodów  z 

tym związanych  na poszczególne nieruchomości   (budynki).  

 

Podstawą ustalenia w planie na 2023 rok poszczególnych pozycji kosztów na budynki 

jest ich rzeczywiste poniesienie w 2022 roku przy uwzględnieniu wskaźnika 

planowanej inflacji w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. lub zapowiadanych 

zmian cen ( np. wody, energii elektrycznej, gazu, podatków od nieruchomości ) 

 

Sposób planowania kosztów i ustalania na ich podstawie opłat przedstawia się 

następująco: 

1. Koszty opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i podatku                      od 

nieruchomości związanego z gruntem oraz z budynkiem – na każdy 

budynek odrębnie wg faktycznej powierzchni użytkowej gruntu 

związanym z danym budynkiem ustalonym w wyniku decyzji 

podziałowych gruntów   i powierzchni użytkowej danego budynku. Stawki 

opłat ustalane na m2 powierzchni mieszkania wg ponoszonych kosztów 

odrębnie na każdy budynek. 

Budynki, w których nastąpił zakup lub przekształcenie gruntu na 

własność nie będą obciążane kosztami opłat za wieczyste użytkowanie 

tego gruntu. 

2. Tak samo dla garaży 

3. Koszty opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i podatku                      od 

nieruchomości związanych z pozostałym majątkiem spółdzielni         

(poza budynkami) –stawki opłat ustalane na m2 powierzchni mieszkania 

na poszczególne Osiedla (Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, 

Niedźwiednik) zgodnie z położeniem danego majątku 
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4. Koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody – na każdy budynek 

odrębnie. Stawki opłat ustalane za centralne ogrzewanie na m2 

powierzchni mieszkania odrębnie na każdy budynek. Stawki opłat 

ustalane za podgrzanie wody za m3 wody podgrzanej jednakowe dla 

całej Spółdzielni. 

5. Koszty energii elektrycznej– na każdy budynek, odrębnie, a oświetlenie 

zewnętrzne na grupy budynków. Stawki opłat ustalane na m2 

powierzchni mieszkania odrębnie na każdy budynek.  

6. Koszty gazu zbiorczego na każdy budynek odrębnie. Stawki opłat 

ustalane na m2 powierzchni mieszkania  odrębnie na każdy budynek.  

7. Koszty eksploatacji dźwigów  - na każdy budynek z dźwigiem odrębnie. 

Stawki opłat ustalane  na m2 powierzchni mieszkania odrębnie na każdy 

budynek z dźwigiem 

8. Koszty ubezpieczenia budynków, dźwigów oraz budowli i urządzeń 

związanych z eksploatacją budynków oraz małej architektury –  stawki 

opłat ustalane na m2 powierzchni mieszkania dla całej Spółdzielni 

jednakowo na każdy budynek. 

9. Koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej – stawki opłat 

ustalane na m2 powierzchni mieszkania dla całej Spółdzielni jednakowo  

na każdy budynek. 

10. Koszty wywozu nieczystości –stawki opłat ustalane na m2 powierzchni 

mieszkania dla całej Spółdzielni jednakowo na każdy budynek jako 

nieczystości segregowane lub niesegregowane dla budynków              w 

których nie ma segregacji.  

11. Koszty wody i kanalizacji – stawki opłat ustalane od m3 wody dla całej 

Spółdzielni jednakowo na każdy budynek na podstawie decyzji Rady 

Miasta Gdańska. 

12. Koszty anten RTV – stawki opłat ustalane od szt (mieszkania) na każdy 

budynek 

13. Koszty odpisu na fundusz remontowy –stawki opłat ustalane na m2 

powierzchni mieszkania dla całej Spółdzielni jednakowo na każdy 

budynek 

14. Koszty odpisu na fundusz remontowy dźwigów  - stawki opłat ustalane  



Posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2021 
roku 

-----------------------------------------------Protokół nr 6/21----------------------------------------- 
 

_________________________________________________________________________________ 
Sekretarz Rady Nadzorczej      Przewodniczący Rady Nadzorczej  

15  

                      na m2 powierzchni mieszkania odrębnie na każdy budynek z dźwigiem 

15. Koszty eksploatacji podstawowej – stawki opłat ustalane na m2 

powierzchni mieszkania  na każdy budynek odrębnie. 

16. Koszty konserwacji – stawki opłat ustalane na m2 powierzchni 

mieszkania dla całej Spółdzielni jednakowo na każdy budynek. 

17. Koszty konserwacji domofonów – stawki opłat ustalane na szt               ( 

mieszkanie) dla całej Spółdzielni jednakowo na każdy budynek. 

18. Koszty ochrony budynku (dotyczy budynku Grunwaldzka 92/98 )         – 

stawka opłat od szt (mieszkania ) 

 

V. Koszty ogólne i inne przychody 

W planie gospodarczym i jego finansowaniu na 2023 rok występować będą          w 

kosztach ogólnych i innych przychodach pozycje jak w roku 2022 przy 

uwzględnieniu rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności spółdzielni.  

 

VI. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna 

W planie finansowym na 2023 rok występować będą w kosztach i przychodach 

pozycje jak w roku 2022 przy uwzględnieniu rzeczywistych potrzeb wynikających z 

tej działalności. 

 

VII. Kształtowanie wynagrodzeń pracowników spółdzielni 

                   

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto pracowników Spółdzielni                        

(bez Zarządu) w planie  2022 rok wynosiło 4.396,00 zł (z Zarządem 4.644,00 zł) 

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto pracowników Spółdzielni                        

(bez Zarządu)  w planie na 2023 rok wynosi 4.760,00 zł  (z Zarządem 5.010,00 zł) 

 

Wzrost średniego wynagrodzenia miesięcznego brutto pracowników 

Spółdzielni   ( bez Zarządu ) w  2023 roku w stosunku do planu 2022 roku 

wynosi 8,28% ( z Zarządem 7,88% ) 

 

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto według GUS w 2021 r. 5.662,53 zł 
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Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto według GUS w I kwartale 2022 r. 

6.235,22 zł 

Wzrost średniego wynagrodzenia miesięcznego brutto według GUS             w 

I kwartale 2022 r. w stosunku do 2021 roku wynosi  10,11%. 

         

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku   wynosiło 3.010,00 zł brutto          

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 roku  będzie wynosić   od 01.01.2023 

roku 3383,00 zł brutto, a od 01.07.2023 roku 3.450,00 zł brutto          

Wzrost minimalnego wynagrodzenia  w 2023 roku w stosunku do 2022 roku 

wynosi  14,62%. 

 

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto pracowników Spółdzielni do 

średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto wg GUS wynosiło: 

w 2021 roku 77,63% 

w  I kwartale 2022 roku 70,50% 

 

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto pracowników Spółdzielni do 

minimalnego  wynagrodzenia brutto  wynosiło:  

w planie na 2022 rok  146% 

w planie na 2023 rok  138% 

 

VIII. Koszty konserwacji  

 

Planowane koszty wynagrodzeń konserwatorów oraz dodatków dla inspektorów 

budowlanych nadzorujących prace konserwatorów wraz z pochodnymi, materiały 

oraz inne koszty związane z zatrudnieniem konserwatorów dotyczą wyłącznie 

konserwacji. 

 

IX. Podatek dochodowy od osób prawnych 

 

Zgodnie z obowiązującą od 2007 roku Ustawą o podatku dochodowym od osób 

prawnych spółdzielnie mieszkaniowe są zobowiązane do płacenia tego podatku od 
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prowadzonej działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami 

mieszkaniowymi. 

 

X. Fundusz remontowy 

 

1. Stawka opłaty na fundusz remontowy  1.90 zł za m2 powierzchni użytkowej 

       mieszkań jest stawką obowiązującą od 2019 roku.  

       Zarząd nie proponuje zmiany tej stawki na 2023 rok. 

       

2. Stawka opłaty na fundusz remontowy dźwigów  0,26 zł od m2 powierzchni  

     mieszkania jest stawką obowiązującą od 2022 roku.    

       Zarząd nie proponuje zmiany tej stawki na 2023 rok.  

 

Założenia do planu gospodarczego na 2023 rok zostały przyjęte przez członków 

Rady Nadzorczej  bez uwag.   

 

   
INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT PRZYGOTOWAŃ DO WALNEGO 

ZGROMADZENIA.  

 

Prezes Spółdzielni poinformowała zebranych, że przepisy dotyczące pandemii uległy 

obecnie zmianie i zaistniała możliwość zwołania Walnego Zgromadzenia, które, przez 

wzgląd na powyższe przepisy, nie odbywało się w spółdzielni od 2020 roku.  

 

Pani Prezes zapoznała obecnych z harmonogramem planowanych 6 części Walnego 

Zgromadzenia, oraz z proponowanym przez Zarząd porządkiem obrad.  

 

 

 

PRZYJĘCIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ 

PRZYGOTOWANEGO NA WALNE ZGROMADZENIE.  
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Sekretarz Rady Nadzorczej przedstawiła zebranym projekt sprawozdania Rady 

Nadzorczej przygotowanego na zbliżające się Walne Zgromadzenie:   

 

 
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LWSM „WRZESZCZ” 

 
za okres od maja 2019 do sierpnia 2022 

 
W okresie sprawozdawczym do sierpnia 2022 roku członków Spółdzielni 

reprezentowali wybrani przez nich do Rady Nadzorczej przedstawiciele                              z 

następujących osiedli oraz grup budynków: 

 

 
Lp 

 
Nazwisko i imię  

 
Funkcja  

1.  Lewiński Jan Przewodniczący Rady Nadzorczej – Niedźwiednik Górny Zad. V 

2.  Jagiełłowicz Marek Z – ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  - osiedle 
Słowackiego 

3.  Rogalska Katarzyna  Sekretarz Rady Nadzorczej – osiedle Batorego 

4.  Kondratiuk Bożena  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – osiedle Trawki 

5.  Majewski Jan Przewodniczący Komisji Technicznej – Wrzeszcz Dolny  

6.  Kęprowska Urszula Przewodnicząca Komisji Statutowej – Wrzeszcz Dolny 

7.  Małaczyńska – Rentfleisz 
Joanna 

Sekretarz Komisji Rewizyjnej  - Czteroblok 

8.  Turska Mirosława Członek Komisji Rewizyjnej – Wrzeszcz Dolny 

9.  Falkowski Krzysztof Członek Komisji Rewizyjnej – Niedźwiednik Górny Zad. IV 

10.  Murczkiewicz Mirosław Z – ca Przewodniczącego Komisji Technicznej – Niedźwiednik 
Dolny 

11.  Siłakowski Wojciech  Członek Komisji Technicznej - Niedźwiednik Dolny 

12.  Borkowski Wojciech  Członek Komisji Statutowej – Niedźwiednik Dolny 

13.  Szot Marek Sekretarz Komisji Statutowej – Niedźwiednik Górny Zad. IV 

14.  Dombrowski Marian   Członek Komisji Technicznej- Czteroblok 

15.  Kessler Andrzej Członek Komisji Statutowej – Niedźwiednik Górny Zad. IV 

 

W lutym 2020 roku członkowie Spółdzielni, którzy wzięli udział w Zebraniach Grup 

Członkowskich LWSM „Wrzeszcz”, wybrali na kolejną 3 letnią kadencję 15 członków 

Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Radzie 

poszczególne osiedla oraz grupy budynków to:  

 

 
Lp 

 
Nazwisko i imię  

 
Funkcja  

1.  Murczkiewicz Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej – Niedźwiednik Dolny  
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2.  Jagiełłowicz Marek Z – ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej  - osiedle 
Słowackiego 

3.  Rogalska Katarzyna  Sekretarz Rady Nadzorczej – osiedle Batorego 

4.  Kondratiuk Bożena  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – osiedle Trawki 

5.  Majewski Jan Przewodniczący Komisji Technicznej – Wrzeszcz Dolny  

6.  Kęprowski Michał Przewodniczący Komisji Statutowej – Wrzeszcz Dolny 

7.  Dombrowski Marian   Członek Komisji Rewizyjnej  - Czteroblok 

8.  Turska Mirosława Członek Komisji Rewizyjnej – Wrzeszcz Dolny 

9.  Kroemer Rafał Członek Komisji Rewizyjnej – Niedźwiednik Górny Zad. V 

10.  Siłakowski Wojciech Członek Komisji Technicznej – Niedźwiednik Dolny 

11.  Borkowski Wojciech Członek Komisji Technicznej – Niedźwiednik Dolny 

12.  Zbieć Daniel Członek Komisji Technicznej – Niedźwiednik Górny Zad IV 

13.  Szot Marek Członek Komisji Statutowej – Niedźwiednik Górny Zad. IV 

14.  Nowak Grażyna  Członek Komisji Statutowej – Czteroblok 

15.  Gulczyńska Katarzyna Członek Komisji Statutowej – Niedźwiednik Górny Zad. IV 

 

16 listopada 2020 roku, w związku ze śmiercią Pana Andrzeja Complaka Prezesa 

Zarządu Spółdzielni, Rada Nadzorcza powierzyła pani Barbarze Wireńskiej funkcję 

Prezesa Zarządu oraz dokonała zmiany stanowiska pracy członka Zarządu Lokatorsko  

- Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”  - Z – cy Prezesa ds. finansowo 

- ekonomicznych Głównego Księgowego na Prezesa Zarządu Głównego Księgowego. 

 

Jednocześnie wyznaczono członka Rady Nadzorczej pana Mirosława Murczkiewicza 

do pełnienia funkcji członka Zarządu od dnia 16 listopada 2020 r. do momentu wyboru 

Z – cy Prezesa Spółdzielni, nie później niż do 16 lutego 2021 r. 

25 stycznia 2021r. Rada Nadzorcza w wyniku konkursu wybrała pana Mirosława 

Murczkiewicza na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Techniczno - Eksploatcyjnych                               

  

23 lutego 2021, wobec zaistniałej sytuacji, zmieniono skład Rady Nadzorczej.  

 
Lp 

 
Nazwisko i imię  

 
Funkcja  

1.  Jagiełłowicz Marek Przewodniczący Rady Nadzorczej  - osiedle Słowackiego 

2.  Siłakowski Wojciech Z – ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  Członek Komisji 
Rewizyjnej– Niedźwiednik Dolny 

3.  Rogalska Katarzyna  Sekretarz Rady Nadzorczej – osiedle Batorego 

4.  Kondratiuk Bożena  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – osiedle Trawki 

5.  Majewski Jan Przewodniczący Komisji Technicznej – Wrzeszcz Dolny  

6.  Kęprowski Michał Przewodniczący Komisji Statutowej – Wrzeszcz Dolny 

7.  Dombrowski Marian   Członek Komisji Technicznej  - Czteroblok 
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8.  Turska Mirosława Członek Komisji Rewizyjnej – Wrzeszcz Dolny 

9.  Kroemer Rafał Członek Komisji Rewizyjnej – Niedźwiednik Górny Zad. V 

10.  Borkowski Wojciech Członek Komisji Technicznej – Niedźwiednik Dolny 

11.  Zbieć Daniel Członek Komisji Technicznej – Niedźwiednik Górny Zad IV 

12.  Szot Marek Członek Komisji Statutowej – Niedźwiednik Górny Zad. IV 

13.  Nowak Grażyna  Członek Komisji Statutowej – Czteroblok 

14.  Gulczyńska Katarzyna Członek Komisji Statutowej – Niedźwiednik Górny Zad. IV 

 

Obowiązkiem Rady Nadzorczej jest sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością 

Spółdzielni. Statut Spółdzielni szczegółowo określa jej zakres obowiązków. 

Posiedzenia plenarne w 2019, 2020 i 2021 r. odbywały się średnio raz miesiącu. Rada 

Nadzorcza, zatwierdzając plan finansowy na 2022 rok, postanowiła zmniejszyć ich 

ilość do 8 rocznie. Na posiedzeniach Rady omawiane były tematy niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni zaplanowane w półrocznym ramowym 

planie pracy a także tematy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni. 

Szczegółowy harmonogram każdego posiedzenia przygotowywało Prezydium Rady 

Nadzorczej składające się z jej Przewodniczącego, Z – cy Przewodniczącego oraz 

Sekretarza Rady. W pracach Prezydium z reguły uczestniczyli przewodniczący komisji 

powołanych przez Radę Nadzorczą: Komisji Rewizyjnej, Technicznej                  i 

Statutowej   oraz Zarząd Spółdzielni.  

O najistotniejszych tematach poruszanych na posiedzeniach plenarnych 

informowaliśmy Państwa zamieszczając na stronie internetowej Spółdzielni informacje  

z poszczególnych posiedzeń Rady.  

Powołane przez Radę Nadzorczą Komisje obradowały z częstotliwością zależną od 

potrzeb. Zajmowały się tematyką wynikającą z planu pracy Rady Nadzorczej oraz 

bieżącej działalności Spółdzielni. Analizowały skierowane do nich przez Radę 

Nadzorczą pisma mieszkańców oraz przygotowują na nie projekty odpowiedzi.  

Wynik finansowy za rok 2019 jest nadwyżką przychodów nad kosztami i wynosi          

+187.199,48 zł. minus podatek dochodowy  od osób prawnych  401.279,00 zł tj. -

214.079,52 zł w tym: 

gospodarka zasobami mieszkaniowymi -1.913.185,17 zł. 

działalność gospodarcza +2.100.384,65 zł. 
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Kwota -214.079,52 zł. stanowi tzw. nadwyżkę kosztów na przychodami.  

Wynik za 2020 rok jest nadwyżką kosztów nad przychodami i wynosi - 706,56 zł, minus 

podatek dochodowy od osób prawnych 404.127,00 zł tj. - 404.833,56 zł gospodarka 

zasobami mieszkaniowymi - 2.116.203,71 zł działalność gospodarcza + 2.115.497,15 

zł Kwota - 404.833,56 zł stanowi tzw. nadwyżkę kosztów nad przychodami. 

 

Wynik za 2021 rok jest nadwyżką kosztów nad przychodami i wynosi - 336.539,41 zł, 

minus podatek dochodowy od osób prawnych 383.937,00 zł tj. - 720.476,41 zł 

gospodarka zasobami mieszkaniowymi - 2.362.153,43 zł działalność gospodarcza         

+ 2.025.614,02 zł Kwota - 720.476,41 zł stanowi tzw. nadwyżkę kosztów nad 

przychodami 

 

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym zaprosiła na dwa ze swoich posiedzeń 

członków mających nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni.  

Zadłużenie członków zaproszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej wynosiło 

167.473,16 W wyniku działań Rady Nadzorczej spłacili oni swoje zobowiązania           w 

kwocie 94.044,74 zł co stanowi 56,15% całości zadłużenia.  

 W sześciu przypadkach Rada Nadzorcza wystąpiła z wnioskiem do Zarządu 

Spółdzielni o wystąpienie z powództwem do sądu o przymusową sprzedaż prawa do 

lokalu w drodze licytacji. 

Szczegółowe informacje dotyczące tematu zadłużeń i ich windykacji przedstawi 

Państwu Zarząd Spółdzielni.  

Łącznie w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 32 posiedzenia 

plenarne i Prezydium oraz podjęła 66 uchwał. 

Do Rady Nadzorczej wpłynęły 83 pisma od członków Spółdzielni. Pisma były 

adresowane bezpośrednio do Rady Nadzorczej lub kierowane do jej wiadomości.  

Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej była przekazywana do rozpatrzenia, 

zgodnie z kompetencjami, poszczególnym komisjom. Projekty odpowiedzi 

przygotowywane przez komisje były przedstawiane na plenarnych posiedzeniach 
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Rady Nadzorczej, a po jej akceptacji, wysyłane do zainteresowanych członków 

Spółdzielni. 

We wrześniu 2019 roku Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowy na 2020 rok, we 

wrześniu 2020 roku - plan finansowy na 2021 rok, oraz we wrześniu 2021 roku - plan 

finansowy na 2022 rok.  

W listopadzie 2019 roku Rada Nadzorcza uchwaliła rzeczowy plan remontów na 2020, 

w listopadzie 2020 roku - rzeczowy plan remontów na 2021 rok, oraz                  w 

grudniu 2021 roku -  rzeczowy plan remontów na 2021 rok. Rada opierała się na 

opiniach Komisji Technicznej, uwzględniając najważniejsze potrzeby techniczne 

budynków oraz ich zdolność finansową. Plany remontów 2020,2021 i 2022 dostępne 

są na stronie internetowej Spółdzielni oraz w jej siedzibach. 

Pragniemy Państwa poinformować, że ceny materiałów budowlanych regularnie 

rosną, co generuje mniejsze możliwości w zakresie ilości zaplanowanych do 

wykonania remontów.    

Rada Nadzorcza, w ramach realizacji wniosków składanych przez członków 

Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu, wprowadziła nową zasadę. Wnioskodawcy 

zostali poinformowani osobiście o sposobie realizacji złożonych przez nich wniosków. 

Ponadto informacja o realizacji wniosków składanych przez członków na Walnym 

Zgromadzeniu z uwzględnieniem możliwości finansowych Spółdzielni jest dostępna 

dla wszystkich członków w materiałach przygotowanych na Walne Zgromadzenie.  

W dniach 11.09.2020 – 14.10.2020r w LWSM „Wrzeszcz” została przeprowadzona 

lustracja pełnej działalności Spółdzielni.   

Lustracją objęto działalność Spółdzielni od 01.01.2018r. – 30.06.2020r.  

Wnioski polustracyjne zostaną omówione na Walnym Zgromadzeniu, które podejmie 

też w tej sprawie stosowne uchwały.  

Przy Radzie Nadzorczej pracowały także jej komisje: 

Komisja Rewizyjna działała na podstawie postanowień Statutu Spółdzielni, 

Regulaminu Rady Nadzorczej oraz w oparciu o postanowienia Regulaminu Komisji 

Rewizyjnej Rady Nadzorczej LWSM „Wrzeszcz”. 
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Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym wykonywała swoje zadania 

poprzez czynności kontrolne i opiniodawcze dla potrzeb Rady Nadzorczej: 

• analizowała sprawozdania Zarządu z wykonania planów finansowych, analizowała 

bilans, rachunek zysków i strat,  

• opiniowała założenia do planów finansowych, sprawozdania Zarządu z działań 

windykacyjnych, z wykonania planów finansowych. 

Komisja Techniczna działała jako organ opiniodawczy dla Rady Nadzorczej  

w interesie ogółu członków Spółdzielni. W okresie sprawozdawczym jej członkowie 

uczestniczyli we wszystkich odbiorach planowych prac remontowych takich jak 

docieplanie budynków czy malowanie klatek schodowych. Byli obecni podczas 

przetargów na roboty budowlane, uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu podzielonym 

na części słuchając zgłaszanych przez członków Spółdzielni uwag, problemów i 

wniosków, szczególnie tych dotyczących spraw remontowych. Najistotniejszym 

zadaniem dla Komisji Technicznej była ocena wykonania planu remontów za 2019, 

2020 i 2021 rok i opiniowanie planów remontów na 2020, 2021 oraz 2022 rok.  

Komisja Statutowa jako organ opiniodawczy w okresie sprawozdawczym zajmowała 

się między innymi następującymi zagadnieniami:  

 

• weryfikowała akty legislacji wewnętrznej obowiązujące w Spółdzielni pod kątem 

ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem 

Spółdzielni, 

• przygotowywała na wniosek Rady Nadzorczej projekty zmian aktów prawnych 

obowiązujących w Spółdzielni. 

 

Na każdym posiedzeniu plenarnym Komisje Rady składały informacje z aktualnie 

prowadzonych prac. 

 

Na posiedzeniu w czerwcu 2020 roku Rada Nadzorcza wysłuchała informacji Biegłej 

Rewident na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r., Biegła 

Rewident stwierdziła, że jej zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe: 
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• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na 

dzień 31 grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych 

za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkowości,  

• zostało sporządzone na postawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych 

zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości, 

• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa 

oraz Statutem Spółdzielni. 

 

Na posiedzeniu w czerwcu 2021 roku Rada Nadzorcza wysłuchała informacji Biegłej 

Rewident na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r., Biegła 

Rewident stwierdziła, że jej zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe: 

 

• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na 

dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych 

za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkowości,  

• zostało sporządzone na postawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych 

zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości, 

• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa 

oraz Statutem Spółdzielni. 

 

Na posiedzeniu w maju 2022 roku Rada Nadzorcza wysłuchała informacji Biegłej 

Rewident na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 r., Biegła 

Rewident stwierdziła, że jej zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe: 

 

• przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na 

dzień 31 grudnia 2021 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych 

za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami ustawy o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkowości,  

• zostało sporządzone na postawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych 

zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości, 
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• jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa 

oraz Statutem Spółdzielni. 

 

Rada Nadzorcza w oparciu o powyższe opinie w czerwcu 2020 roku podjęła uchwałę  

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok,     w 

czerwcu 2021 roku - w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego 

Spółdzielni za 2020 rok, oraz w maju 2022 roku - w sprawie przyjęcia rocznego 

sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok 

 

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie działalność Zarządu Spółdzielni   w latach 2019, 

2020 oraz 2021 w składzie:  

Z-ca Prezesa ds. finansowo - księgowych, następnie Prezes Zarządu Główny 

Księgowy - Barbara Wireńska 

Z-ca Prezesa ds. techniczno  - eksploatacyjnych - Mirosław Murczkiewicz 

i wnosi, aby Walne Zgromadzenie Spółdzielni zatwierdziło sprawozdania finansowe 

Spółdzielni za 2019, 2020 i 2021 rok oraz udzieliło członkom Zarządu absolutorium za 

2019, 2020 oraz 2021 rok. 

 

Projekt Sprawozdania Rady Nadzorczej przygotowanego na Walne Zgromadzenie 

2022 został przyjęty przez członków Rady Nadzorczej bez uwag.  

    

INFORMACJE Z PRAC KOMISJI RADY NADZORCZEJ.  

 

Przewodniczący Komisji Statutowej informował, że Komisja w okresie 

sprawozdawczym  zajmowała się regulaminem napraw lokali. 

 

Przewodniczący Komisji Technicznej informował, że Komisja uczestniczyła                 

w pracach nad przygotowaniem I korekty planu remontów oraz zapoznała się                  z 

wykonaniem planu remontów za I półrocze 2022 roku i nie wnosi uwag.   Komisja 
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ponadto brała udział w odbiorach robót remontowych oraz była na bieżąco 

informowana o awariach.   

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej informowała, że w okresie sprawozdawczym 

Komisja Rewizyjna zajmowała się tematami związanymi z dzisiejszym posiedzeniem 

Rady Nadzorczej takimi jak: wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022r., 

Sprawozdanie Zarządu z działań windykacyjnych Spółdzielni za I półrocze 2022 roku, 

Sprawozdanie z wykonania planu remontów za I półrocze 2022r. oraz przyjęcie 

założeń do Planu gospodarczego na 2023 rok. 

 

 

ROZPATRZENIE PISM SKIEROWANYCH DO RADY NADZORCZEJ.  

 

W okresie sprawozdawczym do Rady Nadzorczej wpłynęła korespondencja od 

członków Spółdzielni. Rada Nadzorcza zapoznała się z powyższą korespondencją        i 

postanowiła, że w stosunku do pism skierowanych bezpośrednio do Rady Nadzorczej, 

na jej kolejne posiedzenie, zostaną przygotowane projekty odpowiedzi.  

 

SPRAWY WNIESIONE 

 

Pani Grażyna Nowak poruszała problem porośniętych przez kępy trawy chodników     

i krawężników na osiedlu „Czteroblok”.  

 

Pani Katarzyna Rogalska poruszała problem dziur w nawierzchni parkingu 

usytuowanego przy pawilonie zajmowanym przez lokale użytkowe oraz budynku 

Batorego 37.  Prosiła o ich zasypanie.   

 

Posiedzenie Prezydium -05.09.2022r. 

Posiedzenie Plenarne   - 16.09.2022r.    

 

 


