RAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NAD ZOR C ZE J
Spółdzielni Mieszkaniowej,Elemencik'' w BiaĘmstoku
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Stosownie do artykułu 46 § 1 Prawa spółdzielczego oraz 34 Statutu Spółdzielni
§
Mieszkaniowej ,,Elemencik" w BiaĘmstoku Rada Nadrorcra sprawowała w roku

sPrawozdawczYm funkcje kontroli oraz nadzoru nad całokształtem działalności
Spółdzielni, a
takze funkcję normaĘwną orazreptezentaĘwną. Swoje zadaniai obowiązki Rada
Nadzorcza

odnosiła głównie do

działalności
sam

ni, zachowując statutowy podziń

kompetencji pomiędzy organami

ielni,
Składająca
Nadzorcza zostaławybrana w dniach 31 maja
i 2 częrwca20l6r.
a działaw niezmieniónym składzie.
Celem usP
orczej
powołano dwie siałe komisje: Komisję
,
Rewizyjną i komisję ds. Gospodarki zasobarni Miesźkaniowymi.
l. Kornisja Rewizyjna w 2018 r, odbyła 3 posiedzenia dotyczące zaopiniowania:
- Projeklu Regulaminu Obrad Walnego Zgromad:eiio i rro"y Rady Nadzorczej, po
zmianie PrzePisów sPÓłdzielczych oruz p:ojektu Regulaminu Zńrzqctu" oraz Regutńminu
ustanawiania sPÓłdzielczych lokatorskich praw do lokali, orlrębnej własnościlokali oraz
na organizowanie przetąrgu ną ich zbycie w SM,,ELEMENCIK" w Białym,ytoku
- projektu zmian statutu społdzielni wrazz jednoliĘm tekstem.
- sprawozdania finansowego Społdzielni za20l7 r.,
2. Komisja ds. GosPodarki Zasobami Mieszkaniowl.rni odbyła 2 posiedzenia, dotyczące
zaopiniowania.
- Projektów Aneksu do ,,Regulamin za,gad rozliczenią ko,yztów i wnoszenia opłat z tytułu
dostawY mediów w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ELEMENCIK" w Białyństokui (w
zakresie wodomierzy') oraz Aneksu do ,,Regulaminu napraw i :a.gad rozliczeń,
okreŚlajqcY obowiqzki Spółdzietni i 1e1 członków w zakresie napraw wewnqtrz i na
Zewnqtrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z osobami zwalniajqcymi lokąle w
SPÓldzielni A[ieszkaniowej ,,ELEMENCIK" w Białymstoku"(w zakresió wodomierzy), a
takze planowanych remontów na2O79 r.,
- wysokości opłat eksploatacyjnych na 2019 r.

W 2018 r- Rada Nadzorcza ręalizowńa swoje zadania w oparciu o przyjęty
19.I2.2017 r. plan pracy Rady Nadzorczej poszęrzany o sprawy wynikłe zbieżącychpotirit,,
stosorłmie do wymogów Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej oraz Statutu Spółdzielni.
W 2018 r. Rada Nadzorcza odbyła 11 posiedzeń. W rninionym roku podjęto ogółem
50 uchwał.
Szczegółowy opis

Nadzorczej.

ich

realizacji ujęto ponizej,

w

załącznika do sprawozdania Rady

Na podstawie § 39 ust 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza zwraca się do

walne go z gr omadzenia o zatwierdzenie przedstawione go sprawozdania.

Nadzorczej
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ZAŁACZN|K do SPRAWOZDAN|A MDY NADZORCZEJ za2018

DoTYcącA REALlZAcJl

lNFoRMACJA

UCHWAŁ PoDJĘTYCHPRZE1RADĘ NADZoRCZĄ w20.18

Rada Nadzorczaw 2o1B r. odbyła 1 1 posiedzeń z podjęciem 50 uchwał.
OPis realizacji tYch uchwał został podzielony na 3'zakresy działalnościSpołdzielni,
które

pontzej,

'

r.

r,

ujęto

m.in.:

AnalizV wYników dotyczących windykacji zadłużenczłonków wobec Spółdzielni,
które

rozpatrywano w dn. 20 03. i 17.09.2018 r. (2 uchwały).
Realizacja:
W 2018 r. Rada Nadzorcza dwukrotnie analizowała temat dotyczący zadłużeńczłonków

i

łaty z informacją o

,!,JŁTŁH,i''?

dotyczącym finansów.
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ZgodY na zakuP urządzen w celu utworzenia systemu udostępniania danych (czynszów) poprzez
stronę internetową Społdzielni na ogólną kwotę 22 9OO zł.
Urządzenia do systemu zakupiono w 2o1a i. eoapisano umowę licencyjną z SoftHardt
S A.
System zostanie wdrozony w 2019 r (1 uchwała)
Co miesięcznej oceny pracy Członkow Zarządu

zatwierdzenia Aneksu do ,,Regulaminu zasad rozliczenia kosztów i wnoszenia opłat z tytułu
dostawY mediów w Społdzielni Mieszkaniowej ,,ELEMENCIK' w Białymstoku" '(w zakiesie
wodomierzY) oraz Aneksu do ,,Regulaminu napraw i zasad rozliczen, określającyobowiązki
lnółdzielni i jej członków w zakresie napraw wewnątrz i na zewnątrz lokali oraz zasad rozliczen
SPÓłdzielni z osobami zwalniającymi lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej
,,ELEMENClK, w
Białymstoku" - także w zakresie wodomierzy.
SPisania w koszty eksploatacji i ulrzymania nieruchomości lokali mieszkalnych nr XVl (Dubois 7 i
9) niedoboru kosztu zużycia wody zimnej i odprowadzania ścieków powyŹej 10% za 2017 r w

kwocie 577,31 zł (1 uchwała).
Przyjęcia informacji o wprowadzeniu przezWodociągi Białostockie od ,13.06.20,18 r. podwyżekza
dostarczaną wodę i odprowadzanie ściekow ze wzrostem stawek o o,92 złlm3 na okres 36
miesięcY. Podwyzka została uwzględnion a pży rozliczeniach z uzytkownikami lokali,
Przyjęcia informacji o wprowadzeniu przez MPEC Sp z o o. W Białymstoku od 01 04.2D18 r.

nowYch cen i stawek opłat za energię cieplną. Średni wskaźnik wzrostu cen dla zasobów
spółdzielni wyniósł o,15%. zmiana została uwzględnion a pży rozliczeniach.
Przyjęcia informacji dotyczącej podwyzki cen energii cieplnej od dnia o1.o5.2o,18 r., która dla
zasobów SPołdzielni wyniosła średnio 0,06%. Zmiana została ulwzględnion a pży rozliczeniach.
RozPatrzenia Pisma najemcy w sprawie rozwiązania umowy najmu na miejsce parkingowe z
Powodu zadłużeniaz wyjaśnieniami Zarządu o cofnięciu decyĄi po uregulowaniu długu.
Przyjęcia informacji o utrzymaniu na dotych
udziału kosztów
centralnego ogrzewania niezaleznych od uzy
ch zaleznych od
zużycia indywidualnego w sezonie 2O18t2O19
- koszty stałe rozliczane są proporcjonalnie do zajmowanej powiezchni uzytkowej (m2)
lokalu w
wysokości 600/o ogołu kosztów,
- kosztY zmienne r.ozliczane są w9 wskazań podzielników kosztów zamontowanych w lokalach
w
wysokości 4Oo/o ogołu kosztów.
Uchwalenia Planu rzeczowo - finansowego funduszu remontowego na 2O19 r. z kosztem robót
przyjętych do realizacji ogółem 1 875100,0O zł
Uchwalenia Planu gospodarczego Spółdzielni, w tym stawek eksploatacyjnych na 2019 r na

lokale mieszkalne, uzytkowe

i

garaze, obowiązujących

od

01

.o3,2o1Ó

r

odrębnie na

Poszczególne nieruchomoŚci. Uchwalenie
stawek poprzedziła informacja o załozeniach
metod ich ustalania (2 uchwały)..w/w
godY na zakuP w 2019 roku samochodu osobowo - dostawczego
na potrzeby
cenie około 65,000 zł netto.
przez Okręgowy Urząd Miar w Warszawie w
nia legalnych jednostek miar podczas
pomiarów i vłyrażania wartościwielkości
kt ,1 ustawy Prawo o miarach. Kontrolujący nie

Ogółem podjęto 18 uch

'

o

.

Zao?iniowania Projektów zmian Regulaminów: obrad Walneoo Zoromar]zenia
AląĄ-a.n-^;
po zmianie przepisów spółd
\adzorczej, ^^,*i^_;^
Zmiany zostały uchwalone pzez Walne
uchwalenia i zatwierdzenia zmian wraz
Regulaminie ustanawiania spółdzielczych
oraz na orga
Ww Regu
Społdzielni

ia zmian w Sta
ały uchwalone
niem w KRS w

zielni
lne Z
2018

i pranll

par.!,,

itym tekstem.

w dniach 22 i 23 maja
- 2018r z

łdzielni.

olitym teksteń Stańtu

ich

nia Regulaminu o ochronie danych
RODO i zatwierdzeniem stosownego

arząd Społdzielni,
przez Radę Nadzorczą w2017 r., z włączeniem
dłozeniem Walnemu Zgromadzeniu w dniach 22
wozdanie Rady NadzorczĄ (1 uchwata)

'w2017

r

lnego Zgromadzenia w 2018

ady Nadzorczej za 2017 r.

Walnemu Zgromadzeniu w dniach 22 i 2g maja ZOl a r.
Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie (1 uchwała).

o Przyjęc
SPrawo
2018 r.
'
'
'
.

r.

z

(1 uchwała).

przedłożeniem jej

azdziała

ozytywnej
madzeniu.

przedłozono w e-kRs i urzędzie skarbowym

PrzYjęcia do wiadoloŚc! informacji

Zgromadzenie w 2018 r, (1 uchwała).

-

w terminach ustawowych

w dniu 22 i 23 maja
ten organ i

w sprawie realizacji uchwał podjętych przez

Walne

WYrazenia zgodY na sprzedaz napoi alkoholowych w lokalach usługowych zlokalizowanych
w
zasobach Spółdzielni (1 uchwala).
Uchwalenia struktury organizacyjnej Spółdzlelni obowiązującej w 2019 r,, ze średniorocznym
zatrudnieniem22,5 etatu (na poziomie roku 2018| (1 uchwańj.
Uchwalenia planu pracy Rady Nadzorczej na 2019 r. (1 uchwała).
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