SPRA\iloZDAI{IE
z działa|nościRady Nadzorczej SM

Zasady

''INI-WESTOR'w

Lubinie za2019 rok

i tryb dzińania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,INWESTOR"

w Lubinie określone są w art. 44 - 46 Prawa Spółdzielczego, § 47

-

54 Statutu Spółdzielni

otaz Regulaminie Rady Nadzorczej zatwierdzonym przez Walne Zgromadzeńe dnia
25.06.żOlar.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółdzielni pracowała w 7 osobowym
składzie wybranym ptzez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,INWESTOR"
w dniu 27 .04.2017 r. Uchwałą Nr 1 5/20 1 7
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tj .:

Zofta Heksel

- Przeworlnicząca

Robert Papciakowski

-

Przemysław Rygiel

Lucyna Koniecma
KatarzynaGosławska
Radosław Podrucki
Ryszard Techmński

W

2019 roku Rada Nadzorcza

w

Z-caPrzewodniczącej
Sekretarz

Członek
Członek
Członek
Członek

ramach swoich funkcji zaŃtęrdzńa plany

i sprawozdaniazdzińalności Spółdzielni orźv sprawowńabieżącą kontrolę dzińańZarządu.
Decyzje w poszczególnych sprawach podejmowano w oparciu o przygotowane ptzez Zarząd
materiały.

Rozpatrywanie kazdego tematu zależńe od jego specyfiki kończyło się przyjęciem
wniosków, wydaniem zaleceit, podjęciem stosownych uchwał, bąd:ż zajęciem stanowiska
wobec rozpatrywanych spraw

W okresie sprawozdawczp odbyło się 11 posiedzeń Rady Nadzorczej na których
rozpatrywano zagadnienia doĘczące bieżącej działalnościSpółdzielni. Wszystkie ważne
decyzje przyjęte do realizacji podejmowane były w formie uchwał.
Rada Nadzorczapodjęła 59 uchwał, m.in. w sprawach:

1.

przyjęcia sprawozdania finansowego SpółdzieLń za rok 2019, zbadanego ptzęz

biegłego rewidenta wTaz
zatlwiter

z

wnioskiem

dzeńa przez Walne Zgr omńzeńe,

o

przedstawienie sprawozdania do

2

2'

PtzYjęcia

i

Spółdzielni,

3.

zatwierdzenia wykonania planu
kosżów

zapoznalia się

protokołem oraz listem polustracyjnym
z badańa lustracyjnego
działalnościinwestycyjnej spółdzielni
za 2018 rok, celem przedłożeńaWalnemu
Zgromadzeńu do zatwie rdzeńą

lokali mieszkalnych i

eksploatacją

postojowych w nowo zasiedlanych budynkach,
5. zafiiterdzenia opłat za udostępnienie
monitoringu,

miejsc

wyboru podmiotu (biegłego rewidenta) do badania
sprawozdania finansowego

6.

7.

Spółdzielni za 2019 rok,

przyjęcia planu remontów
remontów

8.

9,
0.

11

przychodów działalności

z

4. zatłiterdzeńa opłat zńązanych z

1

i

.

za20l9 rok,

na 2020 rok orilz sprawozdańa z wykonania

planu

ustanowienia sfużebnościprzesyĘ

zatwierdzęńa kosźów rcalizacji budynków mieszkalnych jednorodzińych"stany
,,zero" nadziałkachptzy ul. zytomierskiej i krzemienieckiej
w Lubinie,
zatwierd zeńa r ozliczeńa zakończonego zadania
inwesĘcyj nego,
zatwier dzeńa regulaminu,

12, ustalenia opłat za udostępnienie systemu monitoringu
wizyjnego,

13. opiniowania spraw wrroszonych przez zarząd do
walnego zgromadzenia, w

sPrawozdania

z

§m

działalnościSpółdzielni, Zarządu. sprawozdania finansowego

i podziału uĄmiku finansowego.

DZIAŁ N.NOŚC FINANS OWA SPÓŁDZIELM
DziałalnoŚÓ finansowa Spółdzietni oceniana była na posiedzeniach
Rady w dniach:
ż7.03.2019t-,22.05.20l9r., 28.08.2al9r.,24.10.20I9t. orazw dniu
15.a4.202ar.

Rada Nadzotcza, na bieżąco, analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni
oraz
dokonYwała okresowYch ocen wykonania ptzezZarządzńożeńplanu
kosźów i przychodów.

w

rarnach działalnościfinansowej społdzielni, Rada Nadzorcza:

1, w dniu

27-03.2019r. zatwierdziła opłaĘzwilązane

z

kosńami eksploatacji nowo
zasiedlanego budYnku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przł ul.

Piłsudskiego 66 A, B w Lubinie.

_]

2.

na posiedzeniu w dniu 22.05 .Zll9r.ustaliła stawkę opłaty za udostępnienie systemu

monitoringu, obowiązującą

zainstalowany

od dnia

01.09.2019r. System monitoringu zostń

na wniosek członków Spółdzielni zgłoszony na

Walnym

Zgromadzeńu. Zaudostępnienie systemu monitoringu Spółdzielniaopłaca miesięczny
abonament (opłata za instalacj ę otaz sprzęt). Członkowie mieszkający na zasobach na

których zainstalowany jest monitoring ponoszą koszĘ abonamentu
J.

w dniu

18.06.2019r. zatwierdziła aktualizację planowanych

kosżów reńizaĄi

na

działkach przry ul.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych stany ,,zero"
Krzemienieckiej

i

Zytomierskiej

w Lubinie. Aktualizacja wynika ze wzrostu

cen

materiałów budowlanych jak równiez wzrostu kosźów robocizny.

4,

działając na podstawie § 52 ust. 1 pkt 1l Statutu Spółdzielni, Rada dokonała wyboru

podmiotu (biegłego rewidenta) do

przeprowadzeńa badania sprawozdania

finansowego za20l9r.

Po

zapoznańu się ze sprawozdaniem niezależmego biegłego rewidenta

z

badania

rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni, Rada Nadzorcza przajęła
i pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe - bilans za20l9 rok, na które składa się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans Spółdzielni sporządzony na dzien 31.I2.20l9r,
3. rachunęk zysków i strat zarok obrotowy 2019,

4. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Według opinii ńezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe

rzetelnie

i

za20l9 rok

jasno przedstawia infomracje istotne dla oceny syhracji majątkowej

i finansowej Spółdzielni, jak teZ jej wyniku finansowego za rok obrotowy 20|9.
Sprawozdanie zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie
zzasadami rachunkowości. Zavłarte w nim dane liczbowe wynikają zprawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych i odzrvierciedlaj ą wszelkie zdarzeńa gospodarcze,

jakie wystąplły w okresie sprawozdawczym. Jest zgodne z wypływającymi na treść
sprawozdania przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że dzińańa Zarządu Spółdzielni

w zakresie

spraw

finansowych w 2019r. były prawidłowe, a syhracja finansowa Spółdzielni jest dobra

i

nie

istnieje zagrożeńe co do możliwościkonĘnuowaliaprzez Spółdzielnię dalszej działalności.

DZIAŁ ALNO Ś C INWE STYCYJNA
Rada Nadzorcza na posiedzeniach omawiała dzińańa podejmow.ane pruez Zarząd dla

realizacji działalnościinwestycyjnej. Rada nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości
w związku z rcalizacją zadń inwestycyj nych.

1. Na posiedzeniu w dniu

23.01.20lgr. Rada ptzyjęła przedstawione przez Zaruąd

kierunki rozwoju orazzadańa inwestycyjne i finansowe Spółdzielni na 2019r.

2. W dniu

20.0ż.2019r. Rada przyjęła i zatwierdziła rozliczenie zakończonego zadanla

inwestycyjnego

pn. ,,Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 1 - 3 przy

ul.

Piłsudskiego 68 C, D, E, F".

Koszt inwestycji wyniósł 15.268.087,20 zł netto. Na w/w zadarię składa się budynek
mieszkalny wielorodzinny 4 klatkowy, pięcio - kondygnacyjny. W budynku jest 75

mieszkń i 45 miejsc postojowych. Budynek był przekazywarry do uĄrtkowania
w trzech etapach.

Żródła finansowania inweĘcji to wkłady budowlane na lokale mieszkalne, mwot

ztytułtl zńezpieczenia przed szkodami górniczymi, wkłady budowlane na,miejsca
postojowe, dopłaty za zabadowanie miejsc postojowych

i

środkiwłasne (miejsca

postojowe nie sprzedane).

3. Na

posiedzeniu w dniu 2l.11.20l9r. Rada podjęła uchwałę wsprawie ustanowienia

shrżebnościgruntowej polegającej na prawie przechodu
161/80

4.

i

161192 na

ulicy Zytomierskiejnarzeczdowolnych

i

przejazdtt przez działki nr
osób i instytucji.

Rada przyjęła wykonanie planu remontów za 2019 rok zgodnie z którym wykonano
m.in.:

-

wymianę instalacji domofonowej na cyfrową* ulice: Jana Pawła II 82 A

- F,

A - E, Jana Pawła II 88 A - E, Krupińskiego l35 - I41,
remont murku oporowego i schodów wejściowych do klatki schodowej przy
Jana Pawła II 84

ulicy Kalinowej2,
naprawę tynków po wymianie okien w pomieszczeniach piwnicznych przy ulicy

Miedzianej

14

-

14

A,

naprawę kostki przy zjeździe do garażu przy ulicy Miedziana4, Norwida 25,
naprawę pokrycia z gontów daszku nad wiatrołapem wejściado klatki
schodowej oraz remont wietrołapu przy ulicy Norwida 25.

5

5.

Rada przyjęła plan remontów na2020r. w którym zńożono m.in. wykonanie naprawy

pokrycia dachu budynku przy ulicy Krzemięnieckiej 18B, budowę utwardzenia pod
kontenery do segregacji śmieciprzy ulicy Cedrowej
Jana Pawła II 86

A - E, Kalinowa

8

-

10,

l-

7, Jana Pawła II 82

A. Asnyka 47

- 49,5l -

A - F,

53, naprawę

murów i czapek na kominach na dachach 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
wymianę instalacji domofonowych z analogowych na cyfrowe przy ulicy Miedzianej
4, Norwida 25, kamierura 26,28 oraz wykonanie innych prac remontowych takich

jak

naprawy balkonów, wymiany wŁazów dachowych na typ lekki, naprawy murków przy

wejściachdo klatek itp.

BADAi\IE LUSTRACYJNE DZIAŁALNOŚCI il\-WESTYCYJNEJ SPÓŁDZIELM
Zgodńe z

art.

91 § 1 i § 1l ustawy Prawo SpółdzielczekaZda spółdzielnia obowiązana

jest raz natrzy lata poddać się lustracyjnemu badania legalności, gospodarności,i, rzetelności
całościjej działania. Natomiast w spółdzielniach które prowadzą dzińalnośćinweŚtycyjną
w okresie budowania budynków mieszkalnychirozliczania kosztów budowy tych budynków,
lustracj ę przeprowad za się corocznie.

Prowadząc działalnośćinweĘcją Spółdzielnia zobowiązana jest do corocznej lustracji
w zakresie działalnościinwestycyjnej.

W związku z powyższym w 2019 roku Rada Nadzotcza na posiedzeniu w dniu 18.06.20l9r.

Pan Zbigniew Lewandowski Lustrator reprezentujący Z:v/tązek Rewizyjny Spółdzielni
Mieszkaniolvych
23 .0

5

RP

przedstawił protokół

z

przeprowńzonej w dniach 06.05.2019r.

.ż0I9r. lustracj i działalnościinwestycyjnej Spółdzielń za
Badanie lustracyjne dotyczyło :
1. potrzeb

mieszkaniolvych a programu inwestycji,

2. poprawności przygotowania inwestycji,
3. pozyskiwania terenów budowlanych,

4.

Ębu wyboru

wykonawców inwestycji,

5. nadzoru inwestorskiego,

6. systemu finansowania inwestycji,
7

. roz|tczartia

kosźów inwestycj i.

20

1

8 rok.

-

6

jest głównym zadaniem Spółdzielni.
wykonuje siłami własnymi, z wyłączeniem

Prowadzenie działalnościinwestycyjnej
Realizację robót inwestycyjnych Spółdzielnia

niektórych etapów (roboĘ branźowe, proj ektowanie).

W okresie objętym badaniem lustracyjnym Spółdzielnia zasiedliła budynek przy ulicy
Piłsudskiego 68C, którego budowa zakończyła się w 2017 roku oraz budynek przy ulicy
Piłsudskiego 68D,

EiFw

Lubinie w związku z uzyskaniem pozwoleń na uĄrtkowanie

w 2018 roku.

W 2018 roku Spółdzielnia kontynuowała budowę domów jednorodzinnych stany ,,0"
w ilościdwóch sźuk, które zostały równiez przekazane do uĄrtkowańa oraz kontynuowała
budowę:

1.

budynku mieszkalnęgo nrrmer 4 przy ulicy Piłsudskiego 66,Ą,

B - wykonano

stan

surowy zamknięty wraz instalacją elektryczną i sanitarną

2.

budynku mieszkalnego przy ulicy Brzeskiej

-

wykonano sieci wodno

- kanalizacyjne,

opracowano dokumentację oraz przygotowano plac budowy.

Na tle ustaleń zawartych w protokole lustracji orirz oceny listu polustracyjnego
Zńązek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP stwierdził, iz dzińalnośćSpółdzielni
w

W trakcie procesów
wyłaniani byli w Ębie zgodnym z uregulowaniami

okresie objętym lushacją prowadzona była prawidłowo.

inwestycyjnych wykonawcy robót

obowiązującymi w Spółdzielni. Zawarte umowy w pełni zabezpieczĄ interes Spółdzielni.

W trakcie procesów przygotowania
inwestorskiego

i

realizacji inwestycji oraz sposobu nadzoru

nie wysąpiły nieprawidłowości. Dokumentacja finansowo -

księgowa

doĘcąca realizowanych inwestycji jest kompletna.
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych

RP

stwierdził, że w badanym

okresie działalnośćinwesĘcyjna prowadzona była prawidłowo i Zvdtązek nie sformułował
wniosków i zaleceń do przedstawieńaprzez Radę Walnemu Zgromadzeniu.
Rada Nadzotcza przedmiotowy protokół oruz list polustracyjny przedkłada Walnemu
Zgr omadzeniu do zatliter dzenia.

SPRAWY ORGANIZACYJNE ORAZ CZŁONKOWSKO - MIESZKA^IIOWE

Na posiedzeniu w dniu

24.10.2019r. Rada przyjęła i zaŃterdzlła Regulamin

funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Mieszkarriowej ,,lnwestor" w Lubinie.
Regulamin określazasady funkcjonowania systemu monitoringu, cele monitoringu, miejsca

7

instalowania kamer, reguły Ąestracji i zapisu informacji wraz ze sposobem ich
zabezpieczeńa oraz możliwośćudostępniania danych o zarejestrowanych zdałrzeńach
osobom trzecim.

Rada uwzględniając całoksźałtdziałalnościZatządu, a przede wszystkim osiągnięte

wyniki gospodarczo-finansowe, potwierdzające prawidłowośćfunkcjonowania Spółdzielni,
ogólną sytuację Spółdzielni ocenia jako dobrą a działalnośćZaruąiltjako prawidłową i wnosi
do Walnego Zgromńzeńa o:

1. zatwierdzenie sprawozdania

z

działalnościZaruąda Społdzielni Mieszkaniowej

,,lnwestor" w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.,

ż. zatwierdzęnie
3.

sprawo zdańa finansoweg a za 2019 rok,

przyjęcie protokołu

i

listu polustracyjnęgo

z

lustracji działalnościinwestycyjnej

Spółdzielni Mieszkaniowej,,Inwestor" za ż018 rok,

4.

udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Inwestor".

Przewodnicący Rady Nadzorczej

tlr

zofta Heksel

