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MrqDZyz-AKLADo\&h Sprawozdanie Rady Nadzorczej MSM ,,Budowlanka"
SPOI.DZIELNTAMTESZKANI0WA w OSwigcimiu z dzialalno.ci za 2019 rok
.,BIJE}{}qUH-/UNKA,,

32-600'lsuriettirilrl RalarrdV i
W 2019r. Rada Nadzorcza pracowala w takin-r samym skladzie jak w drugim p6lroczn 2019r.,

a jej czlonkowie pelnili nastgpuj4ce funkcje:

LP Furtkcia w Radzie Nadzorczej Nazwisko i Imig Czlonku Rady

Nadzo rcze.j MS M,, B rtclowlanka"

w Oiwigcimiu

I Prezydium Rady Nadzorczej

Przew odnicz4cy Racly Nadzorczej G6ra Wlodzirmerz

Z-ca przetvodnicz4cego Rady Nadzorczej Chrzan Michal

Sekretarz Rady Nadz orczej Szostak Maria

2 Komis.ia Relvizy.ina

1 . Przewodnicz1cy Komisi i Laski Janina

2.Czlonek Komisii Dadak Danr"rta

3, Czlonek Kornisj Godawa Bozena

4. Czlonek Kon s.l Piechowicz- Kr-raS Grazyna

J Komisia GZM i Inwestycii
l. Przewodnicz4cy Komisji Szczotka l{azimierz

2. Czlonek Komis Babiriski Stefar-r

3. Czlonek I(omis Jasica lerzy
4. Czlonek Komisii Wandor Jadr,viga

Jak r,vidai z w'lw'zestawienia wszyscy 1 1-stu czlonk6w Rady Nadzorczej s4 'uv skladzie Prezydium

i w stalych Kornisjach Rady Nadzorczej.

W 2019 roku Rada Nadzorcza podjgta w trybie przewidzianym \,v statucie 19 uchwal oraz

odbyta: 8 posiedzef plenarnych r 7 posiedzefl Prezydir"rm Rady Nadzorczej. Frekwencja

na posiedzeniach Rady Nadzorczej byla wysot<a.

Praca Rady Nadzorczej prowadzona byla gl6wnie na posiedzeniach plenarnych, Prezydium

Rady i Komisjach stalych oraz zespotach i komisjach powolywanych przez Radg NadzorczE.

Szczeg6lowo sprawdzano m.in. tematy anahzy windykacji nale2noSci czynszowych jak
r6wniez koszt6w eksploatacji i remont6w.

Podstawowym obowiqzkiem Rady Nadzorczej jest sprawowanie nadzoru nad dzialalnoSci4

gospodarczo - finansow4 Sp6ldzielni a szczeg6lowe jej zadania okreSlone s? w $ 42 Statutu

Sp6ldzielni.

W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza w 2019r. rozpatrywala i podejmowala

decyzje m.in. w sprawach:

- wdralania r"rstawy o Spotdzielniach Mieszkaniowycl-r z dr-ria 15.12.2000r. z poLn. zm.

w aspekcie ustanalviania odrqbnej wlasnoSci lokali w poszczegolnych nieruchorl-roSciach.



- wyboru uprar,vnionego poclmiotu clo baclania spraw'ozdania f-rnansowego Spoldzielni

za2019 rok.

- zapozrTala siE z protokolem bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Sp6ldzielni za 2018 rok,

- . zatwierdzono zaloZenia do planu spoleczno-gospodarczego na tok 2020 oraz planu

remont6w na2020 tok,

- cyklicznie kontrolowano stan wykonania planu remont6w w tym ksztaltowanie siq sald

funcluszn remontowego w poszczegolnych nieruchomoSciach i budynkach,

- om6wiono wnioski zgloszonena Walnym Zgromadzeniu Czlonk6w przeplowadzonyrn ocl

03-06-2019r. do 11-06-2019r. za 2018 rok, w poclziale na 7 czEici i zebraniach

Srodowisko!\ych w/s remont6w i utrzymania nieruchombSci mieszkaniowych

organizow anych ocl I 8'03.20 1 9 r. do 27 .03 .20 l9t',

- kontynuowano realizacjg wniosk6w t zalecenRacly Naclz orczej przezZatzqd Spoldzielni, 
.-

- kontrolowano cykliczne roczne rozhczanie koszt6w i zahczek za c.o, za pomocq

poclzielriikow koszt6w ciepla w rozbiciu na poszczeg6lne budynki oraz potroczne

r ozltczenta ztZY cia wodY,

- kontrolowano cykliczle (kwarlalne) i roczne rozliczanie koszt6w t zaliczek na pokrycie

kosztow eksploatacyjnych \,v poszcze96lnych nierttchomoSciach tnieszkaniowych

i garazowych"

- analizowano egzekwowanie naleznoSci z tytulu oplal za u2ywanie lokali mieszkalnych

i uZltkowych,

- nadzorowano opracowanie planu remont6w jak r6wniez dokonywano anahzy potrzeb

i zasadnoSci przeprowadzonych rernont6w, w Swietle obowi4zuj4cego prawa

budowlanego,

- szczeg6lowo dokonywano analiz i zatwierdzoto plan finansowo gospodarczy

Sp6ldzielni na rok 2020r, tzn. dzialalnoSci eksploatacyjnej, remontowej, inwestycyjnej,

spoteczno- wychowaw czej , zatrudnienia i wynagrodzefr,

- kontrolowano p6lroczne rozliczanie koszt6w i zaliczek za wodq pitn4 i odprowadzenie

Sciek6w, a w szczegollo(ci analizowano wysokoSi strat na poszczeg6lnych budynkach

i ich przYlqczach,

Ponadto:

- Czlonkolie Racl1.Naclz,prcze.t brali uclzial \\'.iesiellnvcll przcgladacl', ,115e[6u



- przeprowadzano okresowe analtzy skr"rtecznoSci windykacji naleZnoSci Spoldzielni

w postEpowanin sEdowym oraz komorniczym,

- podjgto decyzjg o zmianie r,vysokoSci oplat za lokale mieszkalne od 0l-01-2020r.
i od 01 -04-2020r. (w zakresie zaliczek na c.o., oplat eksploatacyjnych i odpisu na flindusz
retnoutowy).

- dokonyr,vano bieZ4cej kontroli realizacji plan6w gospoclarczych Sp6tdzielni w tym
wykorzystania hrndr-rszr"r remontolveso w ramach poszcze96lnych nieruchomoSci

ibr.rdynk6w,

- podjgto lrchr,valE o podziale czlonk6r,v Sp6ldzielni przyr-raleZr-rych clo poszczegolnych

czgSci Wah-rego Zgromadzerria.

- podjgto r.rchwalg o poclziale n-riejsc dla Czlonk6w. Rady Nadzorczej przynaleznych

do poszczeg6lnych czgSci Walnego Zgrornaclzenia.

'v - analizor,r,ano koszty i dochody dziatalnoSci sluZb wlasnych Spoldzielni. to jest: Zakladtr
Cieptowniczego i BLrclowlano-Remontowego oraz Gospodarki Zasobarni

Mieszkaniowyrni.

- clokonyrvano cl,liliczn,u-'cl-r kr,vartaln.vch analiz wynik6lv finansor,vych sp6tdzielni oraz

ocen)' pracy- Zarz4clu za te okresy.

- Czlonkowie I(omis.ii GZVI brali czyrury r"rdzial w pracach l(ornisji Przetargowej celern

r,vylonienia ot'ert na roboty remontowe.

- rozpatry\,vano r,vnioski pod.jqte na czEScior,vych WZ odbytych w dniach od 03.06.2019r.

do 11.06.2019r. oraz sprawclzano ich realizacjg,

- zatwierdzono zuriany do Regularninu Organizacyjnego MSM ,,Buclowlanka"
w OSwigcin-riu,

- zatwierdzono zrniany do Regularninu przetargLl na ustanowienie odrEbnej wlasnoSci lokali

. wMSM,,Budowlanka"w OSwiEcimiu,
- zatwierdzono zmiany do Regulamin przetargu na najern lokalu uzytkowego
w MSM,,Budowlanka" w OSwigcimiu,

- zatwierdzono Regulamirr Wynagradzania Czlonk6w Zarzqdt MSM ,,Budowlanka"
w Oswigcimiu.

Powyzsze zadania realizowala Rada Nadzorcza w oparciu o swoje kornisje: Rewizyjna
i GZM-u i zatwierdzony przez nich plan pracy. Dzialama Rady Nadzorczej przyczynily sig

do prawidlowej dzialalnoSci finansowo - gospodarczej Sp6ldzielni, przejar,viaj4cej sig

w uzyskiwaniu korzystnych wska2nik6w ekonomiczr-ro-gospodarczych, wlaSciw'ej plynnoSci

finansowej oraz r,vykonywaniu biez4cej kontroli zakresu z wykonywanych remont6w
zasob6w rnieszkaniowych.
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Poszerzeniem clzialalnosci Racly Nadzorczej byly prace Komis.ji stalych Racly. kt6rych
sprawozdaniaz dzialalnoSci 2a2019r., stanow'i4zalqcznrki do niniejszego sprawozdania.
Czlonkowie Rady Nadzorczej ponadto pelnili dyzury vv Spotclzielni (w czwaftki,
w godzinach od 15oo do 17oo), bior4c udziat w przyjmowaniu zainteresowanych czlonk6w
otaz zapoznawali sig ze sposobem zalatwienia ich spraw.

Przyjgto na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20-02-2020r.
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