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dzialalnosci za rok 2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmuje zgodnie z obowiazujacym statutem
rok kalendarzowy 2012.

Na pierwszym zebraniu po Walnym Zgromadzeniu Rada Nadzorcza w
dniu 15.06.2011 r. ukonstytuowala sie i pracowala równiez w 2012r w skladzie:

Piesiak Stanislaw - Przewodniczacy Rady
Kocanda Adama - Z-ca Przewodniczacego Rady
Nowak Emilia - Sekretarz Rady

Bak Zofia
Granosik Michal
Lipinski Franciszek
Stepniewski Andrzej

- Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej
- czl'OnekKomisji Rewizyjnej
- czlonek Komisji Rewizyjnej
- czlonek Komisji Rewizyjnej

Lazuka Tadeusz
Baraniecki Julian

Lipinski Franciszek
Marciszak Stefania

Mostowy Kazimierz
Wiewióra Edward

- Przewodniczacy Komisji GZM
- czlonek Komisji GZM
- czlonek Komisji GZM
- czlonek Komisji GZM
- czlonek Komisji GZM
- czlonek Komisji GZM

Granosik Michal - Przewodniczacy Komisji Spoleczno-
Kulturalnej

- czlonek Komisji Spoleczno-
Kulturalnej

czlonek Komisji Spoleczno-
Kulturalnej

czlonek Komisji Spoleczno-
Kulturalnej

czlonek Komisji Spoleczno-
Kulturalnej

Dyl Janina

Nowak Emilia
r---

Kaminska Urszula

Walentynowicz Wieslawa

W omawianym okresie Rada zbierala sie cyklicznie jeden raz w miesiacu,
a w razie potrzeby czesciej. Zebrania plenarne byly zawsze poprzedzane
Prezydium w skladzie 6 osobowym (Przewodniczacy, Z-ca, Sekretarz i
Przewodniczacy stalych Komisji), które przygotowywalo porzadek obrad i
materialy do omawiania na zebraniach plenarnych.

Rada odbyla plenarne zebrania wyjazdowe na kazdym Osiedlu z udzialem
Rad Osiedlowych i kierownictwa administracyjnego danego Osiedla, na osiedlu
Muchobór zaproszono Przewodniczacych Samorzadów Mieszkanców danych
nieruchomosci.

Przewodniczacy Rady lub jego Z-ca raz w miesiacu w biurze Zarzadu
pelnili dyzury, podczas których przyjmowali czlonków Spóldzielni glównie w
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sprawach odwolawczych od decyzji Zarzadu lub Administracji. Przewodniczacy
Rady uczestniczyl w zebraniach Zarzadu Spóldzielni.

Rada Nadzorcza dziala zgodnie z Prawem Spóldzielczym, Statutem i
Regulaminem oraz w oparciu o ramowy roczny plan pracy przyjety na poczatku
kadencji.

Najwazniejsze sprawy i problemy którymi zajmowala sie Rada w okresie
sprawozdawczym to przede wszystkim:

,r-'

l. Analiza i ocena wyników finansowych Spóldzielni.
2. Uchwalenie planu gospodarczego Sp-ni na rok 2013 w rozbiciu na

poszczególne nieruchomosci.
3. Analizowanie i zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spóldzielni wlacznie

z liczba etatów na 20 l3r.
4. Ocena spraw prowadzonych przez Radców Prawnych glównie pod katem

ich skutecznosci.

5. Uporzadkowanie spraw zwiazanych z czlonkami oczekujacymi
6. Rozmowy z dluznikami i podejmowanie odpowiednich decyzji.

Rada realizowala swoje zadania korzystajac z wyników prac stalych komisji
problemowych.

Komisja Rewizyjna

,r--

Komisja Rewizyjna - przygotowywala nastepujace zagadnienia:
1. Zadania zlecone przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz inne Komisje, w

zwiazku z aktualnymi potrzebami w tym:
. analiza ofert na badanie sprawozdania finansowego Spóldzielni za rok

2012,

. analiza raportu bieglego rewidenta ksiegowego z badania sprawozdania
finansowego za rok 2012 r. ,

. analiza spraw wniesionych do Rady Nadzorczej i referowanie ich na
posiedzeniach plenarnych,

. analiza sposobu rozpatrywania przez
Osiedli SM "Cichy Kacik" skarg i
mieszkanców,

. ocena zaproponowanego przez zarzad Sp-ni projektu struktury
organizacyjnej Sp-ni na 2013 r.

. Analiza sprawozdan radców prawnych z obslugi prawnej Sp-ni w 2012 r.

. Wyrywkowa kontrola pozycji koszty eksploatacji podstawowej za
2O12 r.

poszczególne Administracj e
zazalen wnoszonych przez
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Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

W zakresie jej obszaru dzialania mozna wymienic nastepujace zagadnienia:
1. Aktywne dzialanie w utrzymaniu zasobów i infrastruktury Spóldzielni w

jak najlepszym stanie technicznym.
2. Aktywne uczestniczenie w Komisjach Przetargowych we wszystkich

przetargach przeprowadzanych w Osiedlach na roboty:
a) remontowo-budowlane,
b) utrzymanie czystosci w zasobach i na terenach zewnetrznych,
c) na najem lokali uzytkowych.
3. Uczestniczenie w skladach Komisji dokonujacych odbioru robót

remontowo-budowlanych w zasobach Spóldzielni.
4. Wspólpraca z innymi komisjami problemowymi Rady Nadzorczej.

-c- Komisja Spoleczno - Kulturalna zajmowala sie nastepujacymi zagadnieniami:

1. Wspólpraca z Radami Osiedli w sprawach spoleczno-wychowawczych
i kulturalnych w Osiedlach Bolkowsko-Kruszwickim i Staromiejskim.

2. Wspólpraca z innymi komisjami Rady Nadzorczej oraz realizacja
biezacych zlecen podjetych przez plenarne zebrania Rady Nadzorczej.

3. Przegladami placów zabaw w Osiedlach pod wzgledem utrzymania ich
w czystosci oraz bezpieczenstwa urzadzen zabawowych.

4. Wspólpraca z Radami Osiedli w zakresie rozwiazywania konfliktów
wynikajacych z nieprzestrzegania zasad wspólzycia spolecznego.

5. Opieka i szeroko rozumiana wspólpraca z klubem "Promyk".

r---

Oceniajac caloksztalt dzialalnosci Spóldzielni na podstawie posiadanych i
przedstawianych dokumentów sporzadzonych przez niezaleznych bieglych,
przedstawianych przez Zarzad i Komisje Rewizyjna analiz finansowych, Rada
jest w pelni przekonana i pewna, co do dobrej kondycji finansowej jak i
wysokiej jakosci zarzadzania Spóldzielnia. Spóldzielnia nasza nalezy do
jednych z najwiekszych w województwie dolnoslaskim jak i w kraju,
zarzadzanie taka firma wymaga wysokich umiejetnosci w zakresie eksploatacji,
remontów, ksiegowosci finansowej oraz umiejetnego kierowania tak duza
korporacja.

Rada Nadzorcza spelniajac wymogi statutu a szczególnie § 59 ust. 1 pkt 9
z duza starannoscia dokonywala analiz sprawozdan finansowych oraz wyników
kontroli zewnetrznych w naszej Spóldzielni, szersze ich omówienie zostalo
przedstawione przez Zarzad.

Spóldzielnia Cichy Kacik jest finansowo stabilna, pomimo wielu dzialan
ustawowych zmierzajacych do uszczuplenia srodków finansowych, przykladem
moze byc wykup mieszkan za symboliczna zlotówke, zapis powiadamiania
czlonków o Walnym Zgromadzeniu itp. Stan finansów jest na tyle dobry w
naszej Spóldzielni, ze nie mozemy obawiac sie o tzw. plynnosc finansowa,
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realizacje zaplanowanych remontów dotyczacych substancji mieszkaniowej jak i
lokali uslugowych.

Troska Zarzadu i Administracji Osiedlowej jest maksymalne
wykorzystanie lokali uslugowych nalezacych do Spóldzielni. Szczególnie
obecnie, kiedy wiele firm upada i jak widac po ogloszeniach w calym miescie
wolnych lokali jest coraz wiecej. W tym zakresie Spóldzielnia prowadzi
polityke rozwazna i zabezpieczajaca interesy czlonków Spóldzielni. Jest
wspomagana aktywem spolecznym np. w przetargach, odbiorze prac po
remontach itp. Posiadany majatek w postaci lokali uslugowych jest gwarantem,
ze bedzie przynosil okreslone zyski, które jak wiemy daja wymierny efekt
finansowy pomniejszajac koszty eksploatacji podstawowej obecnie, a moze tez i
w przyszlosci o 60gr na metr kwadratowy.

Warto z naciskiem podkreslic, 'ze w ciagu ostatnich 10 lat znaczacej
podwyzki czynszu, czy jej czesci, które zaleza od Spóldzielni, czlonkowie w
sposób wyrazny nie odczuli. Korekty jakie byly przeprowadzone (w granicach
3,8%) wynikaly z poziomu inflacji, który wynosil w 2012r. 3,7%.
Zdecydowana czesc oplat nie zalezy od Spóldzielni, dyktuja je firmy na które
nie mamy zadnego wplywu. Tak sie dzieje z energia cieplna i elektryczna z
mediami (woda, scieki), wywozem smieci itp.

Szczególnie z wywozem smieci jest ostatnio bardzo glosno a niebawem
bedzie bardzo drogo. Ustawa, która ma obowiazywac Spóldzielnie
Mieszkaniowe jest nieprzemyslana, zaskakuje zarzadców nieruchomosci swoja
zawiloscia i róznymi kruczkami. Za ten chaos maja placic wszyscy mieszkancy
naszych zasobów i nie tylko. W tej sprawie mozna sie spodziewac wielkiego
niezadowolenia po jej wprowadzeniu, to znaczy od l lipca br. Dowodem tego
jest równiez wyrazony niepokój w sprawozdaniu Zarzadu.

Permanentne zmiany ustawowe, które sa proponowane a idace w kierunku
likwidacji Spóldzielni Mieszkaniowych, kaza nam podejrzewac, ze ta przyczyna
jest posiadanie przez Spóldzielczosc Mieszkaniowa duzego majatku, który
przynosi okreslone efekty finansowe.

Rodzi sie u rzadzacych zapewne proste pytanie, co uczynic, by te efekty
finansowe nie byly dzielone na czlonków Spóldzielni a przywlaszczone przez
np. skarb panstwa. A jak nie beda przynosic zysku, to je sprzedac za marne
pieniadze swoim kolesiom.

Trudnym i bardzo niewdziecznym problemem sa zaleglosci w oplatach
czynszowych. Rada chroniac czlonków wywiazujacych sie z tego obowiazku,
musi podejmowac trudne decyzje zmuszajace czlonków majacych zaleglosci do
ich uregulowania na drodze zawarcia umowy-ugody. W przypadkach
drastycznych Zarzad kieruje sprawy do sadu. Dzialania takie sa poprzedzone
zawsze rozmowami na plenarnym zebraniu Rady.
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Rok 2012 byl ogloszony przez Unie Europejska, Miedzynarodowym
Rokiem Spóldzielczosci, mozna bylo miec nadzieje, ze bedzie sprzyjajacy
klimat w rozwiazywaniu spraw dotyczacych ustawodawstwa w Spóldzielniach
Mieszkaniowych. Sygnalizowane daleko idace zmiany ustawy wlasnie w tym
roku sie nie powiodly. Dzialania organów ustawodawczych wskazuja, ze
czynione zmiany beda konsultowane z szerokim gremium spóldzielczym jak
i gremium politycznym. Mozemy, i mamy do tego prawo, oczekiwac ustawy
satysfakcjonujacej wszystkich, w szczególnosci tych, których ona bedzie
dotyczyc.

Rada Nadzorcza pragnie powrócic do sprawy gruntów budowlanych na
Osiedlu Muchobór, które sa przeznaczone na tereny rekreacyjno-sportowe. W
tej sprawie nie zapadly zadne korzystne decyzje dla Spóldzielni. W roku 2012
zostaly procedury przez miasto powtórzone, protesty Spóldzielni ponownie
odrzucone i wszystko wskazuje na to, ze terenów tych juz nigdy nie odzyskamy
pod budownictwo mieszkaniowe. Straty sa ogromne bo siegaja okolo 8 milinów
zlotych.

Ostatnio spotykamy sie z paroma inicjatywami tworzenia, na niektórych
nieruchomosciach wspólnot mieszkaniowych. Organizatorzy takich spotkan
wprowadzaja w blad mieszkanców nieruchomosci, podajac informacje
nieprawdziwe, zaslyszane i czesto populistyczne. Dotychczasowa polityka
Zarzadu w tym zakresie jest prosta, przejrzysta, klarowna i rozwazna. Nikogo
nie namawiamy do tworzenia wspólnot mieszkaniowych, ale staramy sie
przestrzegac przed zagrozeniami z tego wynikajacymi.
Jak na razie na taka zmiane potrzeba powyzej 50% glosów liczonych udzialami
w nieruchomosci wspólnej wlascicieli lokali wyodrebnionych aktami
notarialnymi.

Szczególnie waznym problemem jest komunikacja czlonków ze
Spóldzielnia i jej organami. Dokonuje sie to miedzy innymi poprzez kontakt z
Radami Osiedlowymi i Rada Nadzorcza w dniach ich dyzurów. Dobrym i jak
sie wydaje skutecznym srodkiem przekazu jest Gazeta Poludniowa, w której
mozna znalezc liczne informacje dotyczace nie tylko naszej spóldzielni ale
artykuly wyjasniajace zawilosci prawne. Obszerna informacja sluzy strona
internetowa Spóldzielni Mieszkaniowej Cichy Kacik w której mozna znalezc
tekst Statutu, teksty Regulaminów, akty prawne, rózne ogloszenia, wyniki
lustracji, strukture Spóldzielni, elektroniczne biuro obslugi klienta tzw. E-BOK,
jak i obszerne informacje o dzialalnosci spoleczno-kulturalnej klubu "Promyk".
Rada Nadzorcza ma nadzieje, ze wielu czlonków korzysta obecnie z tej formy
komunikacji. Spóldzielnia w dalszym ciagu komunikuje sie z czlonkami i
mieszkancami po przez umieszczanie informacj i i ogloszen na istniej acych
tablicach w klatkach schodowych.

Nieliczne skargi wplywajace do Rady Nadzorczej swiadcza o wlasciwym
wywiazywaniu sie sluzb spóldzielni jak i Zarzadu ze swoich statutowych
obowiazków, co Rade Nadzorcza i wielu czlonków ogromnie cieszy.
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Dzialalnosc Spóldzielni w roku 2010 i 2011 jak równiez w roku 2012 czyli
trzy lata pod rzad zostala wyrózniona przyznawanym przez dziennik "Puls
Biznesu" prestizowym Certyfikatem Firmy wiarygodnej finansowo i znalazla sie
w nadzwyczaj elitarnym Klubie "Gazeli Biznesu" co z jednej strony cieszy, ale
tez i zobowiazuje.

Rada Nadzorcza w oparciu o opinie i raport bieglego rewidenta ksiegowego
oraz w oparciu o sprawozdanie finansowe Sp-ni za 2012 r. oraz o opinie wlasna
wnosi na Walne Zgromadzenie Spóldzielni Mieszkaniowej "Cichy Kacik" o:

. Przyjecie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.

. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 r. zamykajacego sie
po stronie aktywów i pasywów suma 221 491 904,45 zl.

. Zatwierdzenie sprawozdania Zarzadu za rok 2012.

. Udzielenie absolutorium czlonkom Zarzadu.


