
Sprawozdanie Rady Nadzorczej SM "Cichy Kacik" z jej
dzialalnosci za rok 2011

Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmuje zgodnie z obecnym Statutem Sp-ni
rok kalendarzowy 2011.
Poniewaz na ostatnim Walnym Zgromadzeniu ówczesna Rada Nadzorcza
skladala sprawozdanie za ostatni rok kadencji, który obejmowal równiez rok
2011 do 14 czerwca to obecnie skladane sprawozdanie obejmuje okres od 15
czerwca do konca roku 20 II.

Na pierwszym zebraniu po Walnym Zgromadzeniu Rada Nadzorcza w dniu
15.06.2011 r. ukonstytuowala sie i pracowala w nastepujacym skladzie:
Piesiak Stanislaw - Przewodniczacy Rady
Kocanda Adam - Z-ca Przewodniczacego Rady
Nowak Emilia - Sekretarz Rady

Bak Zofia
Granosik Michal
Lipinski Franciszek
Stepniewski Andrzej

- Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej
- czlonek Komisji 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

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.

--~
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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 sprawach odwolawczych od decyzji Zarzadu lub Administracji.
Przewodniczacy Rady uczestniczyl w zebraniach Zarzadu Spóldzielni.

Rada Nadzorcza dziala zgodnie z Prawem Spóldzielczym, Statutem i
Regulaminem uchwalonym przez Zebranie Przedstawicieli a od 15.06.2011 r.
Regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie oraz w oparciu o

ramowy roczny plan pracy przyjety na po~zatku kadencji.

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

1. Analiza i ocena wyników finansowych Spóldzielni.
2. Uchwalenie planu gospodarczego Sp-ni na rok 2012 w rozbiciu na

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

z liczba etatów na 20 l2r.
4. Ocena spraw prowadzonych przez Radców Prawnych glównie pod katem

ich skutecznosci.

5. Opracowanie Regulaminów

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

Komisja Rewizyjna

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

2011,

. analiza raportu bieglego rewidenta ksiegowego z badania sprawozdania
finansowego za rok 2011 r. ,

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

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

poszczególne Administracj e
zazalen wnoszonych przez
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. ocena zaproponowanego przez zarzad Sp-ni projektu struktury
organizacyjnej Sp-ni na 2012 r.

. Analiza sprawozdan radców prawnych z obslugi prawnej Sp-ni w 2011 r.

. Wyrywkowa kontrola pozycji koszty eksploatacji podstawowej za
2011 r.

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

W zakresie jej obszaru dzialania mozna wymienic nastepujace zagadnienia:
1. Troska o jak najlepsze warunki zamieszkania czlonków w zasobach

Spóldzielni i utrzymanie 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.

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. Wspólpraca z klubem "Promyk".

Oceniajac caloksztalt dzialalnosci Spóldzielni na podstawie posiadanych i
przedstawianych dokumentów sporzadzonych przez bieglego, listu
polustracyjnego, 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
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Rada Nadzorcza spelniajac wymogi statutu a szczególnie § 59 ust. 1pkt 9
z duza starannoscia dokonywala analizy sprawozdan finansowych oraz
wyników kontroli zewnetrznych w naszej Spóldzielni.szersze ich omówienie
zostanie przedstawione w oddzielnym komentarzu.

Ostatnie zmiany ustawowe dotyczace spóldzielczosci mieszkaniowej sa w
naszej spóldzielnie przestrzegane w calej rozciaglosci. Trzeba jednak wyraznie
stwierdzic, ze zmiany te przysporzyly wiele utrudnien i komplikacji jak
i znacznie uszczuplily. fundusz remontowy Spóldzielni. Wynikaja one z
ostatniej korekty zmiany dotyczacej przeksztalcenia prawa lokatorskiego na
wlasnosciowe tzw. wykup mieszkan za symbolicznq zlotówke.

Uszczuplenie tych srodków na remonty jak i brak mozliwosci
inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego, Spóldzielnia chciala
poprzez wczesniej podjete uchwaly, te luke wypelnic poprzez sprzedaz
posiadanych gruntów. Tymczasem nie udalo sie tego dokonac w pelni przez
Spóldzielnie z uwagi na brak ofert kupna. Nie mniej jednak grunty przewidziane
do sprzedazy Spóldzielnia moze z duzym prawdopodobienstwem stracic na
rzecz miasta. Stalo sie to za sprawa zlozenia takiej propozycji przez nasza
spóldzielcza Rade Osiedla "Muchobór' , do Urzedu Miasta a dokladnie do Biura
Planowania Przestrzennego.
Rada Osiedla Muchobór SM "Cichy Kacik" bez uzyskania zgody
jakiegokolwiek organu naszej Spóldzielni, wystapila. z propozycja
przeznaczenia rzeczonych gruntów na tereny rekreacyjne.

Plan Przestrzennego Zagospodarowania Rada Miejska uchwalila
a publicznywglad dokonalsie w roku 2011 w miesiacu pazdzierniku. Zlozony

zdecydowany protest przez Zarzad, jak zycie pokazuje jest w takich
przypadkach nieskuteczny. Straty jakie poniosa czlonkowie naszej Spóldzielni
w wyniku Uchwaly Rady Miasta Wroclawia zmieniajacej na wniosek Rady
Osiedla "Muchobór' , przeznaczenie gruntów inwestycyjnych pod zabudowe
mieszkaniowa na tereny rekreacyjno-sportowe to okolo 8 milionów zl.
Grunty wycenione przez rzeczoznawce w 2008r. dawaly kwote w przeliczeniu
na 1 m2 powierzchni wartosc 966 zl. Zmiana przeznaczenia gruntów z
inwestycyjnych na rekreacyjno-sportowe spowodowala obnizenie wartosci
rynkowej gruntu do 50 zl/m2 i obnizenie wartosci rynkowej calego gruntu do
kwoty okolo 430 tys. zl. W przeliczeniu na 1m2 powierzchni lokali
mieszkalnych w Spóldzielni strata wynosi okolo 16 zl, co przy sredniej
wielkosci mieszkania w Spóldzielni - 43,44 m2 - daje srednia strate ogólem
okolo 730 zl na kazdy lokal mieszkalny w naszej Spóldzielni.

Trudnym 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
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na drodze zawarcia umowy-ugody lub kieruje sprawy do sadu. Ale nim do tego
dojdzie przeprowadza z takimi czlonkami rozmowe na plenarnym zebraniu
Rady.

Analizujac skutki ostatnich zmian ustawy o spóldzielniach
mieszkaniowych mozna zauwazyc, ze dalej sa one nie spójne, wytracaja
argument poglebiania spóldzielczej solidarnosci spolecznej. Na wlasnej skórze
doswiadczamy ulomnosci przepisu dotyczacego powiadamiania czlonków
listami poleconymi oWalnym Zgromadzeniu. Nie tylko, ze musimy wydac na
ten cel duze srodki finansowe, to jeszcze tracimy czas na ich przygotowanie i
odebranie na poczcie. Rok 2012 jest ogloszony przez ONZ Miedzynarodowym
Rokiem Spóldzielczym, mozna miec nadzieje, ze zawita stabilizacja ustawowa,
a jesli nawet beda dokonywane zmiany to beda one konsultowane ze
srodowiskiem spóldzielczym.

Szczególnie waznym problemem jest komunikacja czlonków ze Spóldzielnia
i jej organami. Dokonuje sie to miedzy innymi poprzez kontakt z Rada Osiedla 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 teksty Statutu
Regulaminów, strukture Spóldzielni, akty prawne, rózne ogloszenia, wyniki
lustracji, elektroniczne biuro obslugi klienta tzw. E-BOK, jak i obszerne
informacje o dzialalnosci spoleczno-kulturalnej klubu "Promyk". Spóldzielnia
w dalszym ciagu komunikuje sie po przez istniejace tablice w klatkach
schodowych. Rada N adzorcza zacheca do korzystania z tych form
komunikacji.

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.

Dzialalnosc Spóldzielni dwa lata pod rzad w roku 2010 i w 2011
zostala wyrózniona przyznanym przez dziennik "Puls Biznesu' prestizowym
Certyfikatem Firmy wiarygodnej finansowo i znalazla sie w nadzwyczaj
elitarnym Klubie "Gazeli Biznesu" tj gronie najdynamiczniej rozwijajacych sie
polskich firm.

Rada Nadzorcza z satysfakcja przyjela list polustracyjny z dnia 9 lutego
2012 r. z przeprowadzonej lustracji pelnej za okres ostatnich trzech kolejnych lat
2008-2010 przeprowadzonej przez zawodowego lustratora ze Zwiazku
Rewizyjnego Spóldzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, w którym po raz
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pierwszy w 55 letniej historii naszej Spóldzielni nie umieszczono zadnych
zalecen Radzie Nadzorczej do przedstawienia najblizszemu Walnemu
Zgromadzeniu dotyczacych dzialalnosci Spóldzielni oceniajac wszystkie
dziedziny funkcjonowania Spóldzielni oraz dzialania wszystkich organów za
prawidlowe - co powinno równiez ucieszyc i byc satysfakcjonujace dla
czlonków Spóldzielni, jak i wszystkich organów samorzadowych.

Rada Nadzorcza w oparciu o opinie i raport bieglego rewidenta ksiegowego
oraz w oparciu o sprawozdanie finansowe Sp-ni za 2011 r. oraz o opinie wlasna
wnosi na Walne Zgromadzenie Spóldzielni Mieszkaniowej "Cichy Kacik" o:

. Przyjecie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.

. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 r. zamykajacego sie
po stronie aktywów i pasywów suma 226.433.431,79 zl.

. Zatwierdzenie sprawozdania Zarzadu za rok 2011.

. Udzielenie absolutorium czlonkom Zarzadu.


