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S P R A W O Z D A N I E 
RADY NADZORCZEJ WSM ”GROCHÓW” za rok  2016 

 
 

Kończąca 3-letnią rozpoczętą w 2014r. kadencję obecna Rada Nadzorcza od kwietnia 
bieżącego roku działa w składzie 10 osobowym. Ze względów formalnych (utrata 
członkostwa Spółdzielni)  Radę Nadzorczą opuściła p. Anna Maciak pełniąca funkcję 
Sekretarza Rady Nadzorczej. Jej obowiązki przejął Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
p. Jerzy Ornatowski.  

Tak jak w poprzednich latach Rada Nadzorcza zajmowała się istotnymi dla Spółdzielni 
WSM „Grochów’ i jej członków zadaniami wynikającymi z pełnionej przez Radę Nadzorczą 
funkcji kontrolno – nadzorczej oraz zarządzającej. Te funkcje Rady Nadzorczej wypełniały 
powołane z pośród jej członków komisje: 
Rewizyjna – w zakresie nadzoru i kontroli gospodarki finansowej Spółdzielni i jej 
zgodnością z obowiązującymi przepisami i zasadami gospodarności. 
Eksploatacyjna – w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni, zasobami 
zarządzanymi przez Spółdzielnię oraz kontroli społecznej nad działalnością członkowsko – 
mieszkaniową Spółdzielni. 

Swoje statutowe obowiązki Rada Nadzorcza wykonuje w formie posiedzeń Prezydium 
Rady, których w roku 2016 odbyło się 16 oraz w formie posiedzeń plenarnych Rady 
Nadzorczej, których w roku 2016 odbyło się 13. 

Efektem pracy Rady Nadzorczej w 2016r. było podjęcie 24 uchwał dotyczących 
działalności Spółdzielni oraz życia Spółdzielni, a najważniejsze dotyczyły: 

Ø  Wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie wykonania planu rzeczowo – finansowego 
WSM „Grochów” za 2015r.; 

Ø  Wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie wykonania planu rzeczowo – finansowego 
WSM „Grochów” za 2016r; 

Ø  Zatwierdzenia Planu rzeczowo – finansowego WSM „Grochów” na rok 2017; 

Ø  Reorganizacji systemu ochrony WSM „Grochów:; 

Ø  Zmiany Regulaminu porządku domowego WSM „grochów”; 

Ø  Zmiany wysokości opłat zależnych od Spółdzielni na fundusz remontowy od 
01.10.2017r. w wys. 2,50 zł/m²; ( zalecenia lustratora i bieżące potrzeby); 

Ø  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.  

Prace Komisji  Rewizyjnej – komisja rewizyjna pracowała zgodnie z obowiązującym 
regulaminem komisji i planem pracy przyjętym na 2016r. Komisja odbyła 10 posiedzeń             
w 2016r. i 4 posiedzenia w 2017.  

Komisja przeprowadziła kontrolę w zakresie zabezpieczenia majątku Spółdzielni, 
sprawdziła dokumentację najmu lokalu zawartą z „NAMEX” Namiotko Spółka jawna,                   
a także sprzedaży lokalu, w którym prowadzona jest obecnie działalność 
ubezpieczeniowa.  
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Wartość lokali została wyceniona na podstawie opinii niezależnych rzeczoznawców 
których opinie opierały się na aktualnych średnich cenach rynkowych najmu i sprzedaży 
lokali użytkowych w naszej okolicy.  

Komisja przeanalizowała umowy na realizację budowy infrastruktury gazowej                       
w budynkach należących do Spółdzielni. Umowy prawidłowo zabezpieczają interes 
Spółdzielni, w szczególności należy podkreślić długi okres gwarancji (60 miesięcy) 
udzielony przez wykonawcę na zrealizowaną inwestycję, wykonanie prac w należytym 
porządku i profesjonalnie.  

Komisja przeanalizowała także umowy zlecenia zawarte prze Spółdzielnię w 2016r. 
Umowy dotyczyły w szczególności zastępstwa dozorców w czasie ich zwolnienia 
lekarskiego, obsługi prawnej i obsługi Walnego Zgromadzenia.  
Komisja sprawdziła także terminowość i poprawność rozpatrzonych skarg i wniosków 
członków Spółdzielni. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. Odpowiedzi 
Zarządu były udzielone rzetelnie i zgodnie z rzeczową potrzebą.  

Komisja zajmowała się także działaniem zmierzającym do skutecznej windykacji opłat 
czynszowych. Osoby zalegające w spłacie czynszu złożyły oświadczenia, zobowiązując 
się w określonym terminie uregulować zaległe należności.  

Komisja przeprowadzała regularnie kontrole wykonania planów gospodarczo-
finansowych odpowiednio za okresy 3 miesięcy, 6 miesięcy , 9 miesięcy i 12 miesięcy.  

Komisja pozytywnie opiniowała wykonanie założonych planów przez Zarząd 
Spółdzielni.  
Biorąc pod uwagę strukturę działalności Zarządu Spółdzielni, komisja rewizyjna nie 
stwierdziła nieprawidłowości w zakresie wykonywania obowiązków w okresie 
sprawozdawczym. 

Prace Komisji Eksploatacyjnej – komisja eksploatacyjna pracowała zgodnie                            
z obowiązującym regulaminem komisji i planem pracy przyjętym, na rok 2016. Komisja 
odbyła 10 posiedzeń w roku 2016 i 7 posiedzeń w 2017.  

Zajmowała się kontrolą  i sprawdzaniem prac inwestycyjno – remontowych pod 
względem przetargowym i kosztorysowym, opiniowaniem planów, robót remontowo – 
konserwacyjnych  i sprawdzaniem wykonania tych planów stwierdzając, że realizacja 
planów remontów i konserwacji przebiegała zgodnie z przedstawionym planem. 

Komisja przeprowadzała także przeglądy techniczne budynków Spółdzielni oraz 
terenów przyległych do budynków pod względem czystości i p.poż. W wyniku 
przeprowadzonych przeglądów zawsze przedstawiano Zarządowi Spółdzielni wnioski i 
zalecano podjęcie stosownych działań. 

Dotyczyły one między innymi: 

Ø Negocjacji stawek czynszu najmu i opłat parkingowych; 

Ø Przeprowadzania remontów i drobnych napraw w blokach na terenie WSM 
„GROCHÓW”; 

Ø Zagospodarowania terenów zielonych. 

W okresie sprawozdawczym, komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w działalności 
Zarządu Spółdzielni w zakresie wykonywania obowiązków statutowych. 
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Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury czwartkowe - to ważna forma 
komunikowania się z mieszkańcami. Wnioski, postulaty i skargi są rozpatrywane przez 
Radę Nadzorczą stanowią podstawę do podejmowania interwencji w sprawie tych 
wniosków   i postulatów, a także usuwania przyczyn zgłaszanych skarg. 

Priorytetami dla działania Rady Nadzorczej niezmiennie pozostają problemy związane   
z bezpieczeństwem, spokojem i wygodą mieszkańców, a także aspekty ekonomiczne 
naszego życia. 

Troszczymy się także o stan naszych zasobów mieszkaniowych oraz ich estetyką,                   
a także o stan i estetykę gruntów do nich przyległych. Ważna dla mieszkańców jest 
zapewne informacja jak układa się współpraca pomiędzy Radą Nadzorczą i Zarządem 
Spółdzielni. 

Współpraca ta niezmiennie układa się bardzo dobrze. Przepływ informacji w obie strony 
przebiega bez zakłóceń, a Rada Nadzorcza jest zawsze na bieżąco informowana przez 
Zarząd Spółdzielni o istotnych dla mieszkańców sprawach. 

Mając na uwadze przedstawione powyżej pozytywne opinie obu komisji Rady 
Nadzorczej, pozytywny wynik audytu przedstawiony przez biegłego rewidenta, Rada 
Nadzorcza stwierdza, że Spółdzielnia zarządzana jest prawidłowo i wnioskuje do Walnego 
Zgromadzenia o przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 
Zarządu za 2016r. oraz udzielenie członkom Zarządu Spółdzielni absolutorium. 

Państwa wybór w 2014r. dał ustępującej Radzie Nadzorczej szansę działania na rzecz 
Spółdzielni, jej członków i mieszkańców. Staraliśmy się w miarę posiadanych możliwości 
wywiązywać z nałożonych na nas przez Statut Spółdzielni, Regulamin Pracy Rady 
Nadzorczej i Państwa oczekiwania zadań -  jak najlepiej. 

Za tę szansę, którą od Państwa dostaliśmy chciałbym w imieniu Rady Nadzorczej 
serdecznie Państwu podziękować. 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej            Przewodniczący Rady Nadzorczej 

                      Jerzy Ornatowski                                        Zbigniew Konarzewski 

 

 

 

 

 


