
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYLESIE” w Sopocie za 2013 rok                                                   1/4 

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYLESIE” w Sopocie 
za okres 01.01.2013 do 31.12.2013r. 

 

W okresie sprawozdawczym 2013r Rada Nadzorcza pracowała w składzie: 

Przewodniczący Grzegorz Nizgorski, Jolanta Binkuńska-Lippert, Sylwia Jagiełło, Izabela 

Jaszczerska, Aleksandra Kołodziej - Godek, Małgorzata Trudnowska, Aleksander Fot,  

Jan Młotkowski,  Sergiusz Siłkowski. 

 

1. OBRADY RADY NADZORCZEJ. 

W ciągu 2013 roku odbyło się 12 protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej. Zebrania 

odbywały się średnio, co miesiąc i trwały każdorazowo po kilka godzin.  

W omawianych okresach podjęto 24 uchwały, dotyczące istotnych zagadnień i 

problemów Spółdzielni. Wytypowani członkowie RN uczestniczyli również w licznych 

spotkaniach z mieszkańcami i kontrahentami oraz w komisjach problemowych i 

przetargowych.  

Kontakt pomiędzy większością członków RN oraz korespondencja odbywała się drogą 

elektroniczną.  

W ramach RN działały komisje–rewizyjna i komisja zasobów mieszkaniowych.                  

W miarę potrzeb rozstrzygano konkretne zagadnienia prawne i techniczne. 

 Rada realizowała swoje obowiązki poprzez: 

1/ analizowanie materiałów otrzymywanych na wniosek Rady od Zarządu, 

2/ uzyskiwanie wyjaśnień, informacji od Zarządu w trakcie jej posiedzeń, 

3/ przyjmowała i rozpatrywała wnioski i skargi mieszkańców, 

4/  przyjmowała mieszkańców i wzywała do złożenia wyjaśnień dłużników. 

Rada Nadzorcza pracowała kolegialnie, kierując się przede wszystkim dobrem 

Spółdzielni jako całości a następnie interesami poszczególnych mieszkańców.  

Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem przez całą kadencję układała się wzorowo. 

Pozwoliło to na osiągnięcie zamierzonych efektów przy posiadanych ograniczonych 

zasobach finansowych. 

Mając to na uwadze Rada Nadzorcza wnioskuje do WZCz o: 

1/ zatwierdzenie bilansu – sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013r 
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2/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu za okres od 01 sty do 31 gru 2013r.  

 

2. NAJWAŻNIEJSZE REMONTY. 

• Od 01.04.2013 SM-Przylesie przejęła eksploatację kotłowni budynkowych we własnym  

      zakresie. Zawarto umowę serwisową oraz ustalono sposób kontroli wewnętrznej  

      poprawności funkcjonowania kotłowni i uzyskiwanych przez nią parametrów,  

      Wykonano konieczne remonty w kotłowniach budynkowych. Wymiana stacji uzdatniania    

      wody kotłowej w 9 budynkach,    

Rada wyraża swoje uznanie P. Aleksandrowi Fotowi za sprawowanie całodobowej właścicielskiej 

pieczy nad kotłowniami.  

• Monitoring wybranych odcinków Osiedla, 

• Całkowity remont pokrycia dachów budynków 79 i 91B oraz naprawy kominów  

             wentylacyjnych i opierzeń blacharskich, 

• Wykonano wszystkie wymagane przepisami przeglądy okresowe i techniczne.    

Wszystkie remonty wykonano zgodnie z ustaleniami Rady Nadzorczej z Zarządem. 

Szczegółowy opis zadań remontowych znajduje się w sprawozdaniu Zarządu SM. 

 

3. DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ SPÓŁDZIELNI. 

Uzyskiwany dochód brutto z lokali użytkowych waha się w granicach ok. 20 zł/m2.  

Użytkowane były wszystkie możliwe do wynajęcia pomieszczenia i grunty. 

Zagrożeniem dla wpływów z działalności gospodarczej jest powstawanie w 

bezpośredniej okolicy konkurencyjnych sklepów i aptek sieciowych, oraz zapowiedziana 

likwidacji urządzeń nadawczych na kominie. 

Przylesie ma coraz bardziej sypialniany charakter z nasilającą tendencją do wynajmu 

komercyjnego mieszkań. Sytuacja taka nie sprzyja poszanowaniu majątku spółdzielni 

przez osoby z zewnątrz. 

 

4. EKSPLOATACJA  PODSTAWOWA I FUNDUSZ REMONTOWY. 

W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza analizowała stan zadłużeń lokali 

mieszkalnych i użytkowych.. Ponadto stwierdzono, że Spółdzielnia na bieżąco występuje 

do sądu pozwami za zaległości, głównie za lokale mieszkalne. Egzekucję należności 

zdecydowanie opóźniają powolne działania sądu. Postępowanie reguluje uchwała i 

regulamin windykacji uchwalony przez Radę Nadzorczą. 
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Działając zgodnie z ustawą prawo spółdzielcze za okres 2010-2012 zlecono 

przeprowadzenie lustracji, która została zakończona w I kwartale roku 2013.  

Za 2013r Rada zleciła badanie bilansu i sprawozdania finansowego SM. 

Nadal dużym problemem jest stan zasobów Spółdzielni. Wysokość zaliczki na fundusz 

remontowy nie pozwala myśleć w najbliższych latach o np. odnowieniu elewacji 

budynków, coraz niezbędniejszej wymianie instalacji CO i wodociągowej.  

Charakter sypialniany Osiedla powoduje, że nie jesteśmy w stanie uzyskać większych 

dochodów z lokali użytkowych przeznaczonych bezpośrednio do obsługi mieszkańców – 

sklepy, apteka, przychodnia. Ewentualna podwyżka mogłaby skutkować albo 

pustostanami albo bardzo wysoką ceną towarów np. spożywczych, co i tak w 

konsekwencji doprowadziłoby do upadku punktów handlowych. 

5. POZOSTAŁE DZIAŁANIA: 

Spółdzielnia w maksymalny sposób wykorzystała możliwość pozyskania środków 

finansowych w ramach budżetu obywatelskiego Sopotu. Zaangażowanie mieszkańców w 

głosowanie, pozwoliło na doprowadzenie np. do długo oczekiwanego kapitalnego 

remontu naszej ulicy 23 Marca i realizację kilku mniejszych przedsięwzięć. 

Zieleń osiedlowa to bardzo duży nakład pracy dla jej utrzymania i estetyzacji. 

Spółdzielnia przygotowuje się też do minimalizowania skutków nagłych ulew. 

6. PODSUMOWANIE 

Rada Nadzorcza sugeruje kontynuowanie następujących działań: 

1/kontynuacje procesu modernizacji majątku Spółdzielni, dalsze inwestycje w infrastrukturę 

osiedla.  

2/wykonanie postanowień Komendanta Woj. Państwowej Straży Pożarnej w zakresie 

dostosowania Osiedla do wymogów bezpieczeństwa obowiązujących w budynkach 

wysokich, 

3/zagospodarowanie zgodnie z Planem Przestrzennym Zagospodarowania teren starej 

kotłowni, aby nie obciążała kosztami Spółdzielni a przyniósł rozwiązanie problemów 

komunikacyjnych, nowe funkcjonalności najlepiej okołomedyczne i nowe dochody. 

4/ przekazanie dróg wewnętrznych w wariancie uzgodnionym z UM Sopot na majątek 

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

pełną odpowiedzialnością przedkłada powyższe sprawozdanie WZCz i wnosi o jego 

przyjęcie.  

                                                                    

         

 

                                                                    ………………………………………… 

                                                                     Przewodniczący Rady Nadzorczej  


