SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYLESIE” w Sopocie
za okres 01.01.2017 do 31.12.2017r.
W

okresie sprawozdawczym 2017r Rada Nadzorcza pracowała w składzie:
Przewodniczący Sergiusz Siłkowski. Ponadto Jolanta Binkuńska-Lippert, Zdzisław Bobowski,
Ryszard Czarnota, Izabela Jaszczerska, Radowan Jacuniak, Łukasz Mazur, Sławomira Mróz i
Beata Myszewska.
1.

OBRADY RADY NADZORCZEJ.
W 2017 roku odbyło się 14 protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej. Zebrania
odbywały się średnio, co miesiąc i trwały każdorazowo po kilka godzin.
W omawianych okresach podjęto 23 uchwały, dotyczące istotnych zagadnień i problemów
Spółdzielni. Wytypowani członkowie RN uczestniczyli również W spotkaniach z
mieszkańcami i kontrahentami oraz W komisjach problemowych i przetargowych.
Rok 2017 był rokiem kilku tematycznych spotkań związanych przystąpieniem Spółdzielni do
programu „Głebokiej termomodernizacji” W ramach konkursu ogłoszonego przez NFOŚiGW
W Warszawie.
W ramach RN działały komisje:
Jacuniak, Zdzisław Bobowski.

—

rewizyjna

W

składzie: Izabela Jaszczerska, Radovan

Komisja zasobów mieszkaniowych w składzie: Ryszard Czarnota, Łukasz Mazur, Beata
Myszewska.
W miarę pojawiania się kolejnych spraw na bieżąco rozstrzygano konkretne zagadnienia
.

prawne i

techniczne.

W zainteresowaniu Rady były przede wszystkim sprawy członkowsko—mieszkaniowe,
samorządowe i organizacyjne spółdzielni oraz głównie nadzoru nad gospodarką zasobami
mieszkaniowymi.

Rada realizowała swoje obowiązki poprzez:
analizowanie materiałów otrzymywanych na wniosek Rady od Zarządu,
2/ uzyskiwanie wyjaśnień, informacji od Zarządu W trakcie jej posiedzeń,
3/ przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i skarg mieszkańców,
1/

4/ przyjmowanie mieszkańców i wzywanie do złożenia wyjaśnień dłużników.
5/ uczestniczenie W spotkaniach z kontrahentami zewnętrznymi W
sprawach dot. osiedla.

Rada Nadzorcza pracuje kolegialnie, kierując się przede wszystkim dobrem
Spółdzielni
jako całości a W następnej kolejności interesami poszczególnych mieszkańców. Wielokrotnie
decyzje były trudne, trzeba pamiętać, że nie zawsze interes jednostki musi być zgodny z
interesem ogółu mieszkańców.
Ze względu na stan techniczny naszej spółdzielni, Wiek budynków i mieszkań
najważniejszą
dostosowanie
jest
osiedla do zmieniających się potrzeb i wymagań oraz nowych
sprawą

zagrożeń. Systematycznie przybywa pojazdów a w mieszkaniach jest coraz więcej
materiałów niebezpiecznych pożarowo. Przybywa też osób wynajmujących mieszkania, W
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żaden sposób nie związanych ze spółdzielnią ze wszystkimi tego konsekwencjami. Stąd
szczególna dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa na osiedlu.
Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem przez całą kadencję układała się wzorowo.
Pozwoliło to na osiągnięcie zamierzonych efektów gospodarczych i stabilności finansów
SM.

Jak zawsze największe oczekiwania mieszkańców wiążą się z utrzymaniem technicznym
osiedla i budynków. Stąd przedstawiamy w pierwszej kolejności:
2. NAJWAŻNIEJSZE REMONTY i prace wykonane w 2017r.
Cały 2017r SM Przylesie nadal samodzielnie eksploatowała kotłownie budynkowe

'

dokonując w nich na bieżąco przeglądów i napraw.
Koszty ciepła to największy składnik opłat za mieszkanie, stąd przykładanie dużej wagi do
dotrzymywania właściwych parametrów pracy kotłowni.

.

Kontrolowano na bieżąco efekty pracy 9 niezależnych instalacji fotowoltaicznych na
budynkach mieszkalnych

Wykonano

.

remont instalacji elektrycznej w garażach kompleksu "A" i ”".B

chodnika po ułożeniu ciepłociągu obok budynku 78.
Wykonano remont muru oporowego na granicy działek 30/7 i 15/2 przed budynkiem 78. "”

;SŻWykonano remont

ffŚWykonano

remont nawierzchni placu manewrowego przy budynkach 78 i 84.

rzebudowano sieć wodociągową zasilającą 7 budynków.
Wykonano remont hydroforni górnej i przeniesiono urządzenia z hydroforni dolnej do
górnej.

podłączenie zasilania klatek schodowych do źródeł energii odnawialnej.
Wykonano wszystkie wymagane przepisami przeglądy okresowe i techniczne.

lii-››Wykonano

'

Wszystkie remonty wykonano zgodnie z ustaleniami Rady Nadzorczej z Zarządem,
pod kontrolą komisji zasobów mieszkaniowych i zgodnie z planem remontów.
3. DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI.
Uzyskiwana stawka najmu brutto z lokali użytkowych wynosi średnio 20,00 zł/ m2.
Użytkowane były wszystkie możliwe do wynajęcia pomieszczenia i grunty. Dzięki temu cały
rok uzyskiwaliśmy wpływy z czynszu najmu ze wszystkich lokali użytkowych.
Dużym powodzeniem cieszy się przystanek autobusowy na wysokości pawilonu 77C
Spowodował on też zwiększenie atrakcyjności handlowej lokali w pawilonie Spółdzielni
przy 23 Marca 77C.

W związku z tym i budową Szpitala Geriatrycznego zmienił swoją funkcję teren przy pętli
autobusowej. Cała dzielnica zyska prestiżowy obiekt.
4. EKSPLOATACJA PODSTAWOWAi FUNDUSZ REMONTOWY.

W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza analizowała stan zadłużeń lokali mieszkalnych i
użytkowych. Zarząd SM na bieżąco występuje do sądu z pozwami za zaległości
zabezpieczając należne wpływy. Egzekucję należności zdecydowanie opóźniają powolne
działania sądu. Postępowanie reguluje uchwała i regulamin windykacji uchwalony przez
Radę Nadzorczą.
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W 2017r.

uległa zmianie stawka opłat eksploatacyjnych za mieszkanie. Eksploatacja i
utrzymanie lokalu dla członka wzrosła z 1,95zł/m2 na 2,00zł/m2 i dla nieczłonka z 3,05zł/m2
na 3,10zł/m2. Fundusz remontowy z 2,80zł/m2 zmieniono na 2,7Ozł/m2. Od m-ca IX

wprowadzono nową opłatę na utrzymanie mienia Sp-ni dla członków i nieczłonków w
wysokości 0,1Ozł/m2.
Za 2017r. Rada zleciła badanie bilansu i sprawozdania finansowego SM.

Najważniejszym osiągnięciem SM w 2017r. było zakwalifikowanie Spółdzielni do programu
Głębokiej termomodernizacji przez NFOŚiGW w Warszawie. Nasze wnioski do Programu
Infrastruktura i Środowisko zostały rozpatrzone w pierwszej turze. Znaleźliśmy się w gronie
niewielu zakwalifikowanych do tego programu spółdzielni.
5.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA.
Wspieranie działań Zarządu dotyczących:
1/

przesunięcia granic projektowanej rozbudowy cmentarza jak najdalej od osiedla,
2/ powstania wiaty przystankowej na wysokości pawilonu przy 23 Marca 77C,
3/ doprowadzenie do zmiany planu zagospodarowania terenu po starej kotłowni
4/ stworzenie warunków technicznych i organizacyjnych do sprzedaży kotłowni i

rozpoczęcia procesu termomodernizacji budynków mieszkalnych.
6. PODSUMOWANIE.
Rada Nadzorcza sugeruje kontynuowanie następujących działań:

realizację zawartej z NFOŚiGW w Warszawie umowy i rozpoczęcie w 2018r procesu
kompleksowej modernizacji maj atku Spółdzielni wraz z przebudową balkonów.
2/ monitorowanie sytuacji na rynku żródeł ciepła w celu wybrania najkorzystniejszego
rozwiązania w zakresie uciepłownienia osiedla.
1/

3/ dalsze działania zmierzające do racjonalizacji i ograniczenia pracochłonności utrzymania

terenów zielonych przy bezwzględnym zachowaniu walorów i atrakcyjności otoczenia.
4/ sfinalizowanie sprzedaży Spółce BMC terenu po starej kotłowni - zgodnie z uchwałą NWZCz
W celu pozyskania środków na modernizację budynków mieszkalnych.
7.

WNIOSKI do WZCz.

Po podsumowaniu rocznego okresu działalności, Rada Nadzorcza SM Przylesie w Sopocie z

pełną odpowiedzialnością przedkłada powyższe sprawozdanie WZCz i wnosi o jego przyjęcie.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie w Sopocie pozytywnie
ocenia pracę Zarządu NSM za rok 2017 i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków o:

zatwierdzenie bilansu — sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r
2/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r.
1/

0000000000

Przewodniczący Rady Nadzorczej
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