
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI RADY  NADZORCZEJ 
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „CZECHÓW” 

ZA  ROK 2012 r. 
 
 
 

 
 Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych i  i zapisów § 51 Statutu SM Czechów, Rada Nadzorcza przedstawia członkom 

Spółdzielni sprawozdanie ze swojej działalności w roku  2012.  

 

 Stosownie do artykułu 35 § 1 Ustawy „Prawo Spółdzielcze” oraz zapisów  Statutu,                      

Rada Nadzorcza  Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów” w Lublinie sprawowała w roku 

sprawozdawczym funkcje kontroli oraz nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni.  

Swoje zadania i obowiązki Rada Nadzorcza odnosiła głównie do działalności Zarządu,  

zachowując statutowy podział kompetencji pomiędzy organami samorządowymi Spółdzielni.  

 Swoje zadania Rada  realizowała również w   oparciu o przepisy  ustawy o spółdzielniach  

mieszkaniowych  oraz  Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwały Zebrania Przedstawicieli                   

i Walnego Zgromadzenia Członków oraz merytoryczne opinie  i wnioski Rad Osiedli.  

 

 W 2013 r. dobiega końca trzyletnia kadencja obecnej Rady Nadzorczej, 

ustanowionej  na Zebraniu Przedstawicieli Członków SM Czechów w dniu 11.06.2010 r.,             

która trwać będzie  do momentu podpisania uchwały o wyborze nowej Rady Nadzorczej              

po ostatniej części obecnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Rada Nadzorcza w roku 2012  pracowała w następującym składzie osobowym  i funkcyjnym:  

1. Czesław Misztal – Przewodniczący RN 

2. Halina Warchocka – Z-ca Przewodniczącego RN 

3. Irena Choroszyńska – Sekretarz RN 

4. Henryk Bieńczak  

5. Elżbieta Błaszczyk  

6. January Kierszyński  

7. Helena Kot  

8. Elżbieta Korczak  

9. Ryszard Kowalczyk  

10. Zdzisław Krupiński  

11. Sabina Kudyba  

12. Tadeusz Kupczak  

13. Witold Mazurkiewicz  

14. Jerzy Mierzwa  

15. Roman Netczuk  

16. Jadwiga Nucińska  

17. Jerzy Smutek  



18. Maria Todys – Płonka  

19. Krzysztof Warchocki  

20. Krzysztof Woch  

21. Piotr Zygan  

22. Irena Żak  

 

 Zgodnie z postanowieniami Statutu SM Czechów pracami Rady Nadzorczej kierowało 

Prezydium Rady,  a jego prace wspierały cztery Komisje Problemowe, powołane w ramach 

struktury organizacyjnej Rady Nadzorczej opracowujące i opiniujące materiały, które następnie 

były przedmiotem obrad posiedzeń plenarnych Rady. 

Do podstawowych zadań Prezydium należało: 

• bieżąca współpraca z Zarządem, 

• ustalanie terminów, tematyki i porządku obrad Rady, 

• nadzór nad przygotowywaniem materiałów na posiedzenia Rady, 

• organizacja pracy Rady, 

• koordynacja prac Komisji Problemowych. 

 

 

Komisje Problemowe w 2012 r. pracowały w następującym składzie: 

Komisja Rewizyjna 
 

• Helena Kot   - Przewodnicząca 

• Elżbieta Błaszczyk 

• Elżbieta Korczak 

• Witold Mazurkiewicz 

• Roman Netczuk 

• Jadwiga Nucińska 

• Jerzy Smutek  

 

Komisja ds. GZM 
 

• Henryk Bieńczak  - Przewodniczący 

• January Kierszyński 

• Tadeusz Kupczak 

• Czesław Misztal 

• Halina Warchocka 

• Piotr Zygan 

• Krzysztof  Woch 

• Sabina Kudyba 

 

 



Komisja ds. Inwestycji i Lokali Użytkowych 
 

• Ryszard Kowalczyk  - Przewodniczący 

• Irena Choroszyńska 

• Zdzisław Krupiński 

• Jerzy Mierzwa 

• Krzysztof Warchocki 

Komisja ds. Społeczno – wychowawczych 
 

• Maria Todys-Płonka  - Przewodnicząca 

• Sabina Kudyba 

• Witold Mazurkiewicz 

• Halina Warchocka 

• Irena Żak 

 

Komisje rozpatrywały  sprawy objęte porządkiem  posiedzeń  Rady, przeprowadzały 

szczegółową  analizę i poddawały ocenie proponowane przez Zarząd rozwiązania, przedstawiały 

swoje wnioski  i zalecenia oraz opiniowały materiały, które następnie były prezentowane  

podczas posiedzeń plenarnych  Rady.   

 

 W roku sprawozdawczym 2012 odbyło się ogółem 11 protokółowanych  posiedzeń   

plenarnych Rady Nadzorczej  oraz liczne posiedzenia Prezydium Rady i poszczególnych Komisji.   

Ich tematyka  wynikała z bieżącej działalności spółdzielni, a szczególną uwagę Rady 

Nadzorczej absorbowały następujące obszary działalności Spółdzielni: 

• gospodarka  finansowa  

• eksploatacja  i modernizacja zasobów mieszkaniowych 

• sprawy terenowo- prawne 

• sprawy członkowsko - mieszkaniowe 

• działalność społeczno -  oświatowo - kulturalna 

• sprawy organizacyjne i ocena pracy Zarządu 

 a także  

• ogólna kondycja spółdzielczości w Polsce 

 

 Efektem pracy Rady Nadzorczej było w 2012 r. podjęcie   113 uchwał , w tym: 

• 63 uchwały dot. spraw członkowskich, 

• 44 uchwał dot. spraw ekonomiczno-finansowych, 

•   3 uchwał dot. spraw organizacyjnych, 

•   3 uchwały dot. regulaminów i ich zmian. 

 

Rozpatrywanie każdego tematu, zależnie od jego specyfiki, kończyło przyjęcie wniosków, 

wydanie zaleceń, podjęcie stosownych uchwał, bądź zajęcie stanowiska wobec rozpatrywanych 

spraw. 



 Na początku roku realizując zadania zawarte w § 51 Statutu spółdzielni Rada Nadzorcza 

uchwaliła plan działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2012, a następnie  czuwała              

nad utrzymaniem właściwej kondycji finansowej spółdzielni, zabezpieczając realizację 

podjętych decyzji gospodarczych. Wyrazem tego była korekta planu w zakresie funduszu 

remontowego osiedli im. Paderewskiego i Wieniawskiego , analiza opłat eksploatacyjnych lokali 

mieszkalnych i użytkowych, kontrola wskaźników zadłużenia, ocena windykacji należności 

czynszowych. 

 W  styczniu 2012 roku Rada zapoznała się również z wynikami lustracji pełnej za okres 

od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2010 r., dokonanej przez lustratorów Związku Rewizyjnego 

Spółdzielni Mieszkaniowych. Na podstawie ustaleń zawartych w protokóle lustracji stwierdzono, 

że działalność spółdzielni w badanym okresie była realizowana prawidłowo pod względem 

legalności, gospodarności i rzetelności. Wobec powyższych faktów nie zostały sformułowane  

wnioski polustracyjne.  

 W  lutym 2012 r Rada Nadzorcza  dokonała analizy, pozytywnie oceniła  i przyjęła 

sprawozdanie  z działalności gospodarczej Spółdzielni w 2011 r. 

 W marcu 2012 r. członkowie Rady zapoznali się z wynikami przeprowadzonego przez 

biegłego rewidenta badania finansowego za rok 2011,  a w październiku 2011 r. podjęli 

uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta – Biuro Usług Audytorskich i Finansowo-

Księgowych Marek Błaszczak – do przeprowadzenia badania finansowego Spółdzielni za rok 

2012 . 

 We wrześniu 2012 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym omówiono 

problemy dzielnicy Czechów z przedstawicielami Rady Miasta i Rad Dzielnicy. Zarząd 

Spółdzielni i Członkowie RN  wskazali sprawy ważne z pkt widzenia mieszkańców, a dotyczące 

m.in. : remontów ulic należących do miasta, rozwiązań komunikacyjnych na osiedlu Karłowicza 

związanych z budową izby Skarbowej, bezpieczeństwa mieszkańców, wykorzystania „Orlików”  

utrzymania czystości na terenach zielonych należących do miasta a przyległych do zasobów 

Spółdzielni oraz wokół targowisk, pozyskania  terenów pod budownictwo spółdzielcze. 

Radni Miejscy deklarowali systematyczne wprowadzanie tych tematów do budżetu                         

i przedstawienie tych spraw w Ratuszu. 

 Pod koniec 2012  r. Rada Nadzorcza  uchwaliła  strukturę organizacyjną Spółdzielni              

na rok 2013, uznając że wnioskowany przez Zarząd poziom zatrudnienia jest optymalny               

do zapewnienia pełnej obsługi administracyjnej i technicznej mieszkańców siedmiu osiedli. 

 Przy okazji kwartalnych sprawozdań z działalności podstawowej Spółdzielni  członkowie 

Rady Nadzorczej oceniali wyniki gospodarcze Spółdzielni i efekty pracy Zarządu. Sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółdzielni były przez Radę akceptowane, a wnoszone uwagi i wnioski 

realizowane przez Zarząd Spółdzielni. Co miesiąc Rada  Nadzorcza na posiedzeniach 

plenarnych wnikliwie analizowała pracę Zarządu i pomimo niejednokrotnie krytycznych uwag           

i braku jednomyślności w ocenie, generalnie pozytywnie odnosiła się do działań Zarządu                

w kwestiach ekonomiczno  – finansowych i gospodarczych. 

 Wiele rozpatrywanych na posiedzeniach Rady zagadnień dotyczyło spraw wynikających              

z aktualnych potrzeb. Były to uchwały i decyzje wymagające bieżących uregulowań jak również 



sprawy poruszane przez członków w pismach kierowanych do Rady, których w 2012 r.                  

wpłynęło  9. 

 Radę Nadzorczą zajmował m.in. temat możliwości wykonania sieci  monitoringu 

zewnętrznego w zasobach spółdzielni w celu zwiększenia bezpieczeństwa zarówno osób jak              

i mienia osobistego członków oraz zapobieżenia aktom wandalizmu. Wniosek Zarządu i Rady            

w tej sprawie uzyskał większość uczestników Walnego Zgromadzenia w 2011 r.                     

oraz Rad Osiedli. Z uwagi na rozbieżne opinie Rada Nadzorcza pozostawiła ten temat w gestii 

poszczególnych osiedli, wprowadziwszy jednocześnie zmianę w Zasadach rozliczania kosztów 

gzm, której zadaniem jest regulacja sposobu rozliczania kosztów monitoringu, tak by chętnym 

osiedlom umożliwić budowę sieci monitoringu. 

 Wiele miejsca w dyskusjach poświęcono również problemowi  robót zabezpieczająco – 

remontowych  estakady przy ul. Oratoryjnej.  W lutym 2012 Rada nie przyjęła wniosku 

Zarządu dot. przekazania środków z „Funduszu gospodarowania środkami przeznaczonymi           

na zapewnienie bezpieczeństwa osób lub mienia w SM Czechów” na ten cel,  argumentując           

to koniecznością  prowadzenia gospodarki remontowej zgodnie z zapisami ustawy                         

o spółdzielniach mieszkaniowych, niechęcią mieszkańców nieruchomości do zaciągnięcia 

kredytu  oraz koniecznością zauważenia   także  problemów innych osiedli, takich jak remonty 

dźwigów  osobowych i demontaż płyt azbestowych. 

 Członkowie Rady uczestniczyli w prezentacji systemu rozliczeń energii cieplnej przy 

zastosowaniu podzielników elektronicznych z odczytem radiowym i wstępnie zaakceptowali 

wymianę  wyparkowych podzielników kosztów centralnego ogrzewania na bardziej 

nowoczesne. Ich zaletą jest odczyt, który odbywa się zdalnie bez konieczności wchodzenia do 

mieszkań, dokładność odczytu i rozliczenia, brak parowania letniego występującego                    

w podzielnikach wyparkowych, zapamiętywanie wartości z ostatnich 12 miesięcy, możliwość 

odczytu wszystkich podzielników w jednym terminie. 

 W ramach bieżącej pracy Rada Nadzorcza podejmowała również decyzje przewidziane 

Statutem wobec osób niewykonujących obowiązków statutowych oraz dłużników zalegających  

z opłatami czynszowymi.   I  tak  w 2012  r.  Rada podjęła: 

• 26 uchwał w sprawie wykreślenia z rejestru członków w związku z § 20 Statutu 

Spółdzielni ( niewykonanie obowiązków statutowych z przyczyn niezawinionych) 

• 14 uchwał w sprawie wygaszenia prawa do lokalu z powodu zaległości w opłatach 

dłużników, wobec których zawiodły uprzednio zastosowane środki  

• 16 uchwał w sprawie wykluczenia z grona członków spółdzielni  z powodu zaległości w 

opłatach dłużników posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub  

odrębną własność ,  

• 6 uchwał  o uchyleniu uchwał   o wykluczeniu z grona członków spółdzielni w związku z 

ustaniem przyczyny wykluczenia  (tj. całkowitą spłatą zadłużenia przez wykluczonych 

członków Spółdzielni). 

 

  Jak co roku Rada Nadzorcza zajmowała się również problematyką społeczno- oświatowo-

kulturalną oraz rekreacyjno-sportową na terenie SM „Czechów”,  



  Członkowie Komisji społeczno - wychowawczej kontrolowali zarówno rzeczową,                 

jak i finansową działalność wszystkich placówek kulturalnych, finansowanych przez                    

SM „Czechów”, wspierali działania Domu Kultury SM „Czechów”i  Klubu „Miniatura”,                     

które wykonują wspaniałą pracę dydaktyczną , wychowawczą i społeczną , organizując  

codzienne zajęcia w wielu kołach zainteresowań dla dzieci, dorosłych i seniorów dzielnicy             

oraz akcje podczas ferii zimowych  i letnich.   

 Członkowie Rady opiniowali wnioski w sprawie dofinansowania bądź sponsorowania             

z funduszu s-o-k placówek oświatowych oraz imprez organizowanych na terenie naszej 

dzielnicy,   i podjęli  decyzje o dofinansowaniu m.in. :   

• pokazu multimedialnego dot. dzielnicy Czechów, organizowanego przy współudziale 

DDK, przygotowanego przez dzieci mieszkańców SM Czechów – uczniów szkoły nr 34, 

• festynów organizowanych dla mieszkańców Czechowa przez Rady Osiedli: F. Chopina                

i K. Szymanowskiego, 

• zabawy choinkowej dla dzieci mieszkańców SM Czechów organizowanej przez osiedla 

im. F. Chopina i K. Szymanowskiego, 

Przedstawiciele Rady nadzorczej wzięli także udział w jubileuszowych obchodach XXV lecia 

Dzielnicowego Domu Kultury i XXX lecia Klubu Miniatura. 

 

W 2012 r. zwyczajowo Radni wraz z Członkami Zarządu pełnili dyżury  ( zgodnie                      

z harmonogramem), w ramach specjalnie zorganizowanych w każdy poniedziałek przyjęć. 

Dyżurujący  przyjmowali  członków w sprawach indywidualnych, wyjaśniali wątpliwości                           

i zagadnienia prawne,  starając się rozwiązywać nurtujące problemy , przyjmowali uwagi                  

i wnioski mieszkańców dotyczące funkcjonowania spółdzielni.  

Członkowie Rady Nadzorczej, w sposób szczegółowy i na bieżąco informowali Rady 

Osiedli o rozpatrzonych przez Radę  Nadzorczą sprawach i podejmowanych decyzjach dot. 

danego osiedla , a także na bieżąco, w terenie poznawali sprawy nurtujące mieszkańców. 

 Rada Nadzorcza  wraz z Zarządem Spółdzielni w imieniu członków SM Czechów 

wystosowała też dwa protesty: 

• do Rady Miejskiej –   sprzeciw wobec nowych stawek opłat  za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, które mają być zastosowane od  01.07.2013 r.    w związku            

z wejściem w życie  tzw. ustawy śmieciowej   

• do  Sejmu RP – na ręce pani Marszałek Kopacz – protest dot. prac nad przyjęciem 

kolejnego poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który 

powtarza prawie wszystkie tezy poprzednich projektów, nie uwzględnia wyroków 

Trybunału Konstytucyjnego, ani uwag Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ten jest 

wadliwy i narusza konstytucyjną zasadę ochrony własności  i innych  praw 

majątkowych. Projektowana ustawa szkodzi spółdzielczości i doprowadzi                          

w konsekwencji  do likwidacji spółdzielni  poprzez obligatoryjne powoływanie  wspólnot 

mieszkaniowych  z majątku spółdzielni, który służy przecież wszystkim posiadaczom 

praw  do lokali i jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania budynków oraz 

obniżenia kosztów ich funkcjonowania.  




