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Załącznik  nr  1  do  Uchwały  nr 7/2022
Rady  Nadzorczej  SML-W  Szamotuły z  dnia  22.02.2022r.

Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej

w Szamotułach za 2021roku.

Rada  Nadzorcza  swoją  funkcję  kontrolno-nadzorczą  nad  działalnością  Spółdzielni

realizowała  w  oparciu  o  przepisy  ustawy  Prawo  spółdzielcze,  ustawy  o  spółdzielniach
mieszkaniowych,     o     postanowienia     statutu,     wewnętrzne     normy     o     charakterze
regulaminowym oraz roczne plany pracy Rady Nadzorczej i jej dwóch komisji stałych.

W 2021 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni pracowała w następującym składzie:
Prezydium Rady Nadzorczej=

>   Marek Kasprzyk -przewodniczący Rady,
>   Michał Matysiak -v-ce przewodniczący Rady,
>   Jan wołyński -sekretarz Rady,
>   Elżbieta Tecław  -przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
>   Grzegorz Kaczmarek -przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami

Mieszkaniowymi[

Członkowie:

>    MarekBździel,

>   LechDudek,
>   Ewa Maciejewska,
>   Stanisława proch,
>   Marian Kałek,
>   Łukasz Kubiak,
>   Monika osińska-Skrzypczak,
>   Anna czamecka.

W miejsce  Grzegorza  Bartek, który zrezygnował z mandatu  członka  Rady Nadzorczej,  na
Walnym   Zgromadzeniu   Członków   Spółdzielni   w   dniu   07.09.2021r.   wybrano   Romana

Janiaka.

W 2021r.  Rada  Nadzorcza odbyła  7 posiedzeń, w tym  2  zdalne -korespondencyjne
z uwagi na obwieszczenia związane z COVID-em, podejmując 21  uchwał.  Prezydium Rady

spotykało  się  4  razy,  natomiast  Komisja  Rewizyjna  odbyła  6  spotkań,  podobnie  Komisja
GZM.

Rada Nadzorcza i jej  komisje działały w oparciu o uchwalone na 2021r. plany pracy,

poszerzane i uzupełniane o sprawy wynikające z potrzeb bieżących.
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zlecenia   badania   sprawozdania   finansowego   jednostkom   uprawnionym,   to
1  \ ,,.- _ . ' ---  _C, I

z    uchwałą    Rady    Nadzorczej     Spółdzielni,    Komisja    Rewizyjna    dokonała-               .           ,Jl,    ______,,1/\,)1v-

zgodnie
badania

Prezydium    Rady,    zgodnie    z    określonymi    w    statucie    i    regulaminie    Rady

kompetencjami,  zajmowało  się  przygotowaniem  organizacyjnym  i  tematycznym  spotkań
Rady    Nadzorczej,    ustalało    porządek    obrad    posiedzeń    plenarnych    i    ich    terminy,
rozpatrywałoprojektyuchwałorazmateriałyprzedkładanenateposiedzenia.
Natomiast   poszczególne   komisje:   rewizyjna   i   gospodarki   zasobami   mieszkaniowymi,
zajmowały się  sprawami wynikającymi z ich zakresu  działania oraz analizowały sprawy,
którebyłyprzedmiotemobradRadyNadzorczej.

W    okresie    sprawozdawczym    Rada    Nadzorcza    zajmowała    się    następującymi

zadaniami:

1.      Opłaty z tytułu użytkowania lokali oraz sprawy członkowskie.

RadaNadzorczanaposiedzeniachplenarnychorazpoprzezpracęKomisjiGospodarki

ZasobamiMieszkaniowymi,wielokrotnieanalizowałarealizacjępodstawowegoobowiązku,

jakim jest systematyczne  i  terminowe wnoszenie  opłat   za  użytkowanie  lokali  przez  ich
użytkowników.OceniałarównieżpracęSpółdzielniwzakresieściągalnościzadłużenia.

Ponadto   Rada   Nadzorcza   analizowała   stan   egzekucji   komorniczych,   w  zakresie

eksmisjizlokalinapodstawieprawomocnychwyrokówsądowych.
W  roku  sprawozdawczym  Spółdzielnia  zrealizowała  jeden  wyrok  eksmisyjny  bez

zapewnienia   lokalu   socjalnego.   Efektem   prowadzonych   działań,   mających   na   celu
odzyskanie   bezumownie   zajmowanego   lokalu,   było   protokolarne   jego   przekazanie
Spółdzielni w dniu 28.06.2021r.

Na    dzień    31.12.2021r.    nie    zrealizowany    został    jeden    wrok    eksmisyjny    z

zapewnieniemlokalusocjalnego,zaktóryBurmistrzMiastaiGminySzamotuły,nażądanie
Spółdzielni, uiszcza stosowne odszkodowanie.

Rada    Nadzorcza   nadal   wysoko    ocenia   działania   Spółdzielni    mające    na    celu

egzekwowanie  wierzytelności.  Roczne  zadłużenie  z  tytułu  opłat  za  lokale  mieszkalne  i
użytkowewstosunkudonaliczeńw2021rokuwyniosło2,71%,cowporównaniudo2020
rokustanowiwzrosto0,02punktuprocentowego.Dlaprzypomnieniarocznezadłużeniew
2020r. wynosiło 2,69 0/o.

2.       Działalnośćfinansowa.

Rada   Nadzorcza  w   roku   sprawozdawczym   szczegółowo   analizowała   działalność

finansową Spółdzielni.
Ponieważ zgodnie z art.  64 ustawy o rachunkowości Spółdzielnia nie ma obowiązku•  _______        +^      r,ri^Ar\ta

sprawozdania  finansowego  za  2020r.  we  własnym  zakresie.  W  marcu  2021r.  Komisja
Z      Ulllwc11q      l\CIU/       L`uu ------ /       -L

Rewizyjnaprzygotowałastosownąopinieiraportztegobadania.
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WwynikudokonanegobadaniaKomisjaRewizyjnastwierdziła,że:
>     sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości,
>    jest prawidłowe pod względem formalnym i rachunkowym,
>     jestzgodne z danymi zestawienia obrotów i sald,
>     podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych za 2020r. było sprawozdanie finansowe za rok

ubiegły,
>     odzwierciedla prawidłowo  i rzetelnie wniki  działalności gospodarczej  oraz  sytuację

majątkowąifinansowąSpółdzielnina31.12.2020r.
Biorąc   pod   uwagę   w/w   opinię   Komisji   Rewizyjnej,   Rada   Nadzorcza   szeroko

analizowałarealizacjęplanurzeczowo-finansowegoSpółdzielnizacały2020rok.
Zgodnie    z    regulacją    statutową    Rada    Nadzorcza    w    marcu    2021r.    przyjęła

sprawozdanie z działalności Komisn   Rewizyjnej  Spółdzielni, które zostało przedstawione

naWalnymZgromadzeniuwdniu07.09.2021r.
Ponadto Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna systematycznie analizowały realizację

planu zadań finansowych i rzeczowych  Spółdzielni roku  2021.
SzczegółowejanalizieKomisjaRewizyjnaiRadaNadzorczapoddałyrównieżprojekt

planu   kosztów   gospodarki   zasobami   mieszkaniowymi   w   Spółdzielni   na   rok   2022.
Naposiedzeniuwdniu21.09.2021r.,Radapodjęłauchwaływsprawie:
>   planu  kosztów  gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi    w  SML-W  Szamotuły  na  rok

2022,

>    podziału kosztów ogólnych spółdzielni na poszczególne działalności,

>   zmiany  stawki  opłaty  eksploatacyjnej  oraz  dostaw  ciepła  dla  lokali  mieszkalnych
wbudynkachzarządzanychprzezSpółdzielnię(bezlokalifinansowanychzKFM),

>ustaleniastawekopłatdlaspółdzielczychprawdolokaliwbudynkuprzyul.Wiśniowej

>
>
>

30A w  Szamotułach,
opłatyzakorzystaniezgarażyzarządzanychprzezSML-WwSzamotułach,
stawkiopłatzanajemlokaliużytkowychidzierżawygruntówSML-WwSzamotułach,
naliczania    opłaty  za  wykorzystanie    gruntów  SML-W  w  Szamotułach    na  ogródki
działkowe  w Pólku,

>   badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021.
Należy  podkreślić,  że  Spółdzielnia  na bieżąco  reguluje  wszystkie  płatności  i  nie  ma

żadnychzobowiązańwzakresiepłatnościbieżących.

3.      Inwestycjeiremonty.

W    roku    sprawozdawczym    Spółdzielnia    kontynuowała    budowę    3    budynków
16-storodzinnychprzyul.|.J.Śniadeckich5orazH.Święcickiego2i4wSzamotułach.

Oddanie   nowopowstałych   lokali   mieszkalnych   do   użytkowania   przez   członków,

którzywnieślicałkowitywkładbudowlanynastąpiło:
>   w maju 2021r.  1okale położone przy ul. |.|.Śniadeckich 5,

>naprzełomielipcaisierpnia2021.lokalepołożoneprzyul.H.Święcickiego2,

Strona 3 z 5

EE



>   w listopadzie 2021r. lokale położone przy ul. H.Święcickiego 4.

W  roku  sprawozdawczym   Rada  Nadzorcza  na  bieżąco  była  informowana  przez
Zarząd Spółdzielni o postępach w budowie.

Ponadto w marcu 2021r. Rada podjęła uchwałę, w sprawie badania lustracyjnego w
zakresie  działalności  inwestycyjnej  za  2021  rok.  Zgodnie  bowiem  z  art.  91  §  11  Prawa

spółdzielczego,   w   spółdzielniach   mieszkaniowych   w   okresie   budowania   przez   nie
budynków   mieszkalnych   i   rozliczania   kosztów   budowy   tych   budynków,   lustrację

przeprowadza  się  corocznie.  Związek  Rewizyjny  SM  RP  w  Warszawie  zgodził  się,  aby
lustracja,  która  rozpoczęła   się   dnia   06.12.2021r.   dotycząca   działalności   inwestycyjnej

Spółdzielnizarok2020,obejmowałarównieżokresodO1.01.2021r.do30.11.2021r.,czyli

do  czasu  zakończenia  budowy.  W  roku  bieżącym  Rada  będzie  mogła  zapoznać  się  z

protokołem    z    czynności    lustracyjnych,    jak   również    z   wnioskami    polustracyjnymi
przygotowanymiprzezZwiązekRewizyjnySMRPwWarszawie.

Przyjmując plany finansowe na 2022 rok, Rada Nadzorcza zatwierdziła również plan
remontów zasobów mieszkaniowych,  a w ciągu  całego  roku  systematycznie  analizowała
sposób jego realizacji.

Stawki  odpisów na fundusz remontowy od lokali  mieszkalnych  ustalone  zostały na

jednolitympoziomiedlawszystkichzarządzanychnieruchomościach.
Bilans   potrzeb   remontowych   ustalony   został   na   podstawie   przeprowadzonych

przeglądówtechnicznychbudynkówiichinstalacji.
W  Spółdzielni  nadal  funkcjonuje  zasada,  że  do  realizacji  przyjmuje  się  taki  zakres

pracy, który ma pokrycie w środkach finansowych przy zachowaniu pierwszeństwa robót
mających    na    celu:    eliminowania    zagrożenia   bezpieczeństwa    użytkowników   lokali,
zabezpieczenia    przeciwpożarowego    budynków    oraz    zachowania    należytego    stanu
sanitarnego budynków.

W  roku  sprawozdawczym  prowadzone  były  m.in.   prace   związane  z:   remontem
instalacji    centralnego    ogrzewania,    ciepłej    wody,    instalacji    elektrycznej,    remonty   i
konserwacje   dachów,   roboty  malarskie,   elewacyjne,   napraw  podestów  schodowych,
wymiana domofonów, utwardzeniem terenu. Kontynuowana była również wymiana okien
na klatkach schodowych i piwnicach.

4.      Sprawy kulturalno -oświatowe i wychowawcze.

Rada    Nadzorcza    analizowała    pracę    kulturalno    -    wychowawczą    Spółdzielni,
którawrokusprawozdawczymbyłaszczególnieutrudnionazewzględunapanującąnadal

pandemię  COVID-19.  Świetlica  w  okresie  wakacyjnym  zimowym  i  letnim  pracowała  w
reżimie   sanitarnym.   Większość   konkursów,   spotkań,   zajęć   w   trakcie   roku   została
odwołana.   Z   powodu   ograniczeń,   już   drugi   rok   nie   odbyło   się   uroczyste   wręczenie
dyplomów,nagródwcorocznymkonkursie,,Nanajładniejszybalkoniotoczenie".Możnaje
było odebrać w sekretariacie Spółdzielni.
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Bardzo     dużym     zainteresowaniem     cieszył     się     konkurs     zorganizowany    dla
mieszkańców oraz szkół podstawowych pt.: „Na najładniejszy karmnik dla ptaków" . Liczba
nadesłanych karmników ok. 70 szt., przeszła oczekiwania organizatorów.  Również  lokalne
media   zainteresowały   się   tematem   i   przedstawiły   na   łamach   prasy   i   portalach
społecznościowych zwycięzców konkursu.

Na przełomie października i listopada 2021r. Spółdzielnia zorganizowała dla dzieci i

młodzieży wystawę  starego  sprzętu  biurowego.  Można  było  zobaczyć  stare  komputery,
maszyny  do  pisania  i  liczenia,  centralkę  telefoniczną,  aparaty telefoniczne,  megafon,  itp.
UczestniczącywwystawieuczniowieSzkołyPodstawowejnr2wSzamotułachmieliokazję
zwiedzić   niektóre   biura   Spółdzielni   i   porównać   stary   sprzęt   biurow   z   obecnie
wykorzystywanym.  Wystawę  mieli   okazję  również  oglądać  seniorzy  z   Klubu  Seniora
działającego  przy  Spółdzielni  oraz  inne  osoby  odwiedzające  świetlicę  działu  kulturalno-
oświatowego Spółdzielni.

_______-----------_---------------------------------------------------_--------------------------

Podsumowując  przedstawione  sprawozdanie,  Rada  Nadzorcza  pozytywnie  ocenia

działalnośćSpółdzielniw2021roku,atymsamympracęZarząduwtymokresieiwnosido
Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.

Powyższe  sprawozdanie  zostało  przyjęte  przez  Radę  Nadzorczą  na  posiedzeniu  w

dniu  22 lutego 2022r.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Szamotuły, 22.02.2022r.
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Przewodniczący Rady Nadzorczej
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