
 

    SPRAWOZDANIE

z  działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM 

za okres od  01.01.2017 r.  do  31.12.2017 r.

W roku 2017 działały dwa składy Rady Nadzorczej. W I półroczu Rada Nadzorcza działała  
w składzie:  

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodnicząca  –  Iwona Bocianowska

Z-ca Przewodniczącej  –  Halina Lechmańska

Sekretarz  –  Irena Narewska

 Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący  –  Sławomir Waszczyński

Członkowie  –   Halina Lechmańska,  Józef Kazubek

Komisja Inwestycyjna

Przewodniczący  –  Roman Janusz

Członkowie  –  Mirosław Białkowski,  Janusz Sarzała

Komisja Samorządowa

Przewodniczący  –  Stanisław Cisek

Członkowie  –  Stanisław Makarski,  Władysław Grudziecki

W dniu 8 czerwca 2017 roku Walne Zgromadzenie wybrało Radę Nadzorczą w nowym 
składzie. Wybór odbył się w oparciu o zmianę w Statucie Spółdzielni, wprowadzoną przez  
Walne Zgromadzenie. Zmiana, dokonana uchwałą Walnego Zgromadzenia, zmniejszyła 
liczbę członków Rady Nadzorczej z 11 na 9 osób.            

Zmiana liczby członków Rady wychodzi naprzeciw wnioskom członków Spółdzielni          
i racjonalizuje składy osobowe organów Spółdzielni oraz ich organizację. 

Rada ukonstytuowała się na swoim pierwszym posiedzeniu, w dniu 14 czerwca 2017 r.,        
w następujący sposób:

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący  –  Stanisław Reterski

Z-ca Przewodniczącego  –  Sławomir Waszczyński

Sekretarz  –  Józef Kazubek
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 Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący  –  Witold Walczyk

Członkowie  –   Sławomir Waszczyński,  Stanisław Radzki

Komisja Inwestycyjna

Przewodniczący  –  Jan Lewczuk

Członkowie  –  Janusz Sarzała,  Adam Głuszek

Komisja Samorządowa

Przewodnicząca  –  Irena Narewska

Członkowie  –  Józef Kazubek,  Adam Głuszek

Działalność Rady Nadzorczej w roku 2017 prowadzona była zgodnie z zakresem jej 
działania i kompetencjami określonymi w ustawach, Statucie SBM WARDOM i Regulaminie 
Rady Nadzorczej.

Posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej odbywały się raz w miesiącu. Były one poprzedzone

posiedzeniami Prezydium Rady,  z udziałem Przewodniczących komisji problemowych Rady

i według potrzeb, pozostałych członków Rady.

Praca Prezydium koncentrowała się na czynnościach organizacyjnych związanych               
z przygotowaniem posiedzeń plenarnych Rady, a m.in. na:

- ustaleniu porządku obrad posiedzenia plenarnego Rady,

- wstępnej analizie i omówieniu projektów uchwał,

- określaniu zadań dla komisji problemowych Rady,

- prezentowaniu spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Rady.

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni i Regulaminem Rady Nadzorczej w pracach Prezydium       

i posiedzeniach Rady zawsze brali udział członkowie Zarządu.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 plenarnych posiedzeń Rady Nadzorczej            

(8 posiedzeń Rady obecnej kadencji), na których uchwalono 16 uchwał,  przy czym              

8 uchwał zostało podjętych przez obecną Radę Nadzorczą.
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Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą ustępującej kadencji:

1/ Uchwałę w sprawie przeprowadzenia lustracji pełnej działalności SBM WARDOM         
za lata 2014-2016,

2/ Uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu SBM WARDOM z działalności 
gospodarczej i finansowej za 2016 r.,

3/ Uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej             
SBM WARDOM za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

4/   Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Porządku Domowego SBM WARDOM,

5/ Uchwałę w sprawie podziału członków Spółdzielni do uczestnictwa w Zebraniach 
Mieszkańców Nieruchomości w roku 2017,

6/ Uchwałę  w sprawie sprzedaży działki budowlanej Nr 3/13 w Warszawie                    
przy ul. Głębockiej,

7/ Uchwałę w sprawie zmiany wysokości stawek z tytułu kosztów eksploatacyjnych       
oraz funduszu remontowego naliczanych dla lokali mieszkalnych i garaży,

8/ Uchwałę w sprawie nagrody rocznej dla pracowników oraz członków Zarządu           
SBM WARDOM.

Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą obecnej kadencji:

1/ Uchwałę w sprawie przyjęcia Założeń do Planu działalności gospodarczo-finansowej 
SBM WARDOM na 2018 rok,

2/   Uchwałę w sprawie uchwalenia Planu działalności gospodarczo-finansowej               
SBM WARDOM na 2018 rok.

3/    Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu Spółdzielni Budowlano 
Mieszkaniowej WARDOM,

4/ Uchwałę w sprawie wyboru firmy do zbadania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni 
Budowlano Mieszkaniowej WARDOM za lata 2017-2018,

5/ Uchwałę w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego remontów SBM WARDOM   
na 2017 rok,

6/   Uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej,

7/ Uchwałę w sprawie przeniesienia na członków Spółdzielni prawa własności działki 
budowlanej w osiedlu „Leśna Polana”, wraz z naniesieniami,
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8/ Uchwałę  w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Podwójnej, pod drogę publiczną

Załącznik do niniejszego Sprawozdania zawiera pełny wykaz uchwał podjętych w 2017 roku.

Ponadto na posiedzeniach Rady rozpatrywane były istotne dla działalności Spółdzielni 

sprawy, w tym:

- wykonanie Planu działalności gospodarczo-finansowej w 2016 roku oraz wykonanie 

Planu działalności gospodarczo-finansowej za 9 miesięcy 2017 roku,

- Założenia do Planu i uchwalenie Planu działalności gospodarczo-finansowej            

na 2018 rok,

- analiza potrzeb remontowych w zasobach Spółdzielni – opracowanego Planu 

rzeczowo – finansowego remontów w Spółdzielni na rok 2017 oraz planowanych 
korekt do tego Planu,

- postęp pełnego badania lustracyjnego działalności Spółdzielni za okres 01.01.2014 

roku do 31.12.2016 roku,

- stan zadłużenia za lokale mieszkalne i użytkowe,

- wyniki działań windykacyjnych Zarządu, przewidzianych prawem, a mających na   

celu zmniejszenie i ograniczenie zadłużenia mieszkańców, za lokale mieszkalne         
i użytkowe. Działania Zarządu odbywały się przy udziale członków Rady Nadzorczej,

- projektowane zmiany i przebieg prac organów państwa nad zmianami w ustawie 

Prawo  Spółdzielcze oraz innymi ustawami,

- protesty, skargi i wnioski członków Spółdzielni,

- protokół z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2014-2016, przeprowadzonej przez 

zespół lustratorów Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP                  
w Warszawie, wnioski z lustracji oraz list polustracyjny. 

W liście polustracyjnym stwierdzono, że działalność Spółdzielni w okresie objętym 
lustracją prowadzona była prawidłowo, jednak dla usprawnienia działalności 
Spółdzielni, postulowane bądź wskazane zostały następujące działania:
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 zaktualizowanie Regulaminu Pracy Zarządu SBM WARDOM, a także potrzeba 

dokonania analizy postanowień Statutu i regulaminów w zakresie wskazanym           

w protokole lustracji i ocenie w liście polustracyjnym, w celu dostosowania zawartych

     w nich postanowień, do przepisów prawa,  obowiązujących spółdzielnie      

mieszkaniowe,

 unormowanie zasad rozliczania kosztów zarządu ogólnego w Regulaminie 

gospodarki finansowej SBM WARDOM, 

 kontynuowanie działań, przewidzianych prawem, a zmierzających do dalszej  

poprawy skuteczności windykacji należności za użytkowane lokale mieszkalne           

i użytkowe, zwłaszcza w przypadku osób zalegających z opłatami powyżej 3 

miesięcy, 

 zintensyfikowanie działań marketingowych, mających na celu pozyskania chętnych  

do nabycia lokali, w aktualnie realizowanym zadaniu „Osiedle Duet”, w celu  

zabezpieczenia pokrycia kosztów ponoszonych przy budowie tego zadania.

Rada Nadzorcza SBM Wardom wnioskuje do Walnego  Zgromadzenia o podjęcie uchwały, 

zobowiązującej Zarząd Spółdzielni do realizacji w/w zaleceń.

Komisje Rady Nadzorczej: Rewizyjna, Inwestycyjna i Samorządowa, wykonywały swoje 

obowiązki zgodnie z przyjętymi przez Radę ich Planami na rok 2017, a także, na zlecenie 

Rady, dokonywały kontroli, analiz i przygotowywały opinie do projektowanych uchwał i 

decyzji.

W roku 2017 Komisje Rady Nadzorczej zajmowały się następującymi sprawami:
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Komisja Rewizyjna m.in.:

- przebiegiem badania lustracyjnego z działalności Spółdzielni za lata 2014-2016,        

w tym przedstawiła lustracji pisemne wnioski celem wprowadzenia ich do tematyki   
do badania lustracyjnego,

- analizą założeń do Planu gospodarczo-finansowego na rok 2018 i projektem Planu 

finansowo-gospodarczego na rok 2018,

- badaniem i analizą regulaminów:

 organizacyjnego SBM WARDOM,

 wyboru wykonawców robót inwestycyjnych SBM WARDOM,

 funkcjonowania Zakładu Inwestycji SBM WARDOM, w szczególności procesu 
planowania, przygotowania realizacji i rozliczania procesu inwestycyjnego,

- analizą zmian w innych regulaminach Spółdzielni,

- analizą uwarunkowań przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych na lata     

2017-2018,

- analizą wyników badania Sprawozdania Finansowego przez biegłego rewidenta,

- analizą obsługi wspólnot mieszkaniowych,

- analizą wykonania Planu gospodarczo-finansowego w roku 2016,

- analizą wykonania Planu gospodarczo-finansowego za 9 m-cy roku 2017,

- analizą i przygotowaniem opinii do Planu działalności gospodarczo-finansowej         

na rok 2018,

- analizą potrzeb remontowych w zasobach Spółdzielni i Planem rzeczowo-finansowym

remontów oraz planowanych korekt do Planu remontów – pod kątem finansowym.

Komisja Inwestycyjna m.in.:

- analizą i przygotowaniem opinii do Planu gospodarczo-finansowego na rok 2018,

- analizą Regulaminu wyboru wykonawców robót inwestycyjnych i Regulaminu wyboru 

wykonawców robót remontowo-konserwacyjnych w zasobach SBM WARDOM

- analizą i przygotowaniem opinii do Planu rzeczowo-finansowego remontów w roku 

2018 i korekt do Planu,
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- analizą działalności marketingowej i efektywności pozyskania uczestników budowy 

budynków mieszkalnych,

- analizą obiegu dokumentów wewnętrznych realizowanych inwestycji,

- sprawdzaniem procesu przygotowania do inwestycji i kontrolą przebiegu realizacji 

inwestycji i robót remontowych,

- uczestnictwem w procesie wyłaniania kandydatów, spośród zgłoszonych ofert w 

przetargach organizowanych przez Zakład Inwestycji i Dział Techniczny Spółdzielni   
– udział w prowadzonych negocjacjach przy wyborze wykonawców  planowanych 
inwestycji i robót.

Komisja Samorządowa m.in.:

- opiniowaniem założeń do Planu gospodarczo-finansowego i projektu Planu              

na rok 2018,

- opiniowaniem Planu rzeczowo-finansowego remontów na rok 2018 oraz korekt        

do Planu,

- analizą pracy Rad Mieszkańców,

- kontrolowaniem bieżącej eksploatacji pomieszczeń wspólnych i garaży podziemnych,

- bieżącym, systematycznym kontrolowaniem zagospodarowania zasobów Spółdzielni 

pod względem czystości, estetyki, bezpieczeństwa, funkcjonalności,

- kontrolowaniem zasobów Spółdzielni pod względem przygotowania do okresu 

zimowego,

- kontrolowaniem pracy gospodarzy i firm sprzątających,

Rada Nadzorcza w toku swoich prac, dokonywała bieżącej kontroli postępu prac Zarządu
i poszczególnych komórek organizacyjnych Spółdzielni,  związanych z realizacją 
wniosków Walnego Zgromadzenia i Zebrań Mieszkańców Nieruchomości.

Odnośnie wniosków z Zebrań Mieszkańców Nieruchomości: 

stwierdza się, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, wraz z Zastępcą Prezesa 
Zarządu ds. Technicznych  i wyznaczonymi pracownikami Działu Technicznego, w tym 
administracji Spółdzielni, uczestniczyli w dniach  29.11 i 6.12.2017r., w zebraniach Rad 
Mieszkańców dla  bezpośredniego wysłuchania Członków Rad w sprawach realizacji 
wniosków z w/w zebrań, przyjęcia wniosków przedstawicieli mieszkańców          
i przedyskutowania zagadnień,  ważnych dla mieszkańców osiedli.  
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Rada przyjęła do wiadomości pozytywną ocenę Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowych RP z przeprowadzonej, zgodnie z przepisami, lustracji pełnej 
działalności Spółdzielni,  za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2016 r.

Rada Nadzorcza dokonała analizy Sprawozdania Finansowego SBM WARDOM           
za rok 2017, z której wynika, że:

- bilans Spółdzielni zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą 350.322.196,82 zł.,

która jest większa w stosunku do sumy zamknięć roku ubiegłego o 2,5 %, przede 
wszystkim na skutek zwiększenia wartości zapasów dotyczących niezakończonych 
inwestycji budowlanych w systemie deweloperskim, 

- działalność Spółdzielni w części dotyczącej zasobów mieszkaniowych zamknęła się 

bezwynikowo, a w części związanej z pozostałą opodatkowaną działalnością, zyskiem 
netto w wysokości +159.487,89 zł. 

Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni zostało zbadane i pozytywnie zaopiniowane przez 
biegłego rewidenta, który nie odnotował istnienia okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuacji działalności Spółdzielni, bądź na istotne ograniczenie przez nią 
dotychczasowej działalności.

Rada Nadzorcza wnosi o przyjęcie do akceptacji niniejszego Sprawozdania za 2017 rok, 
a biorąc pod uwagę dobre wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni, rekomenduje 
Walnemu Zgromadzeniu SBM WARDOM udzielenie skwitowania członkom Zarządu 
Spółdzielni za rok 2017.

               Sekretarz Rady Nadzorczej                                               Przewodniczący Rady Nadzorczej

                        Józef Kazubek                                                                       Stanisław Reterski
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