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Sprawozdanie Wpłyrręło ...'..'ZWL.

z dzlałalioŚci Rady Nadzorczej ,.o, .....'. a6-Ę
Spółc1zielniMieszkaniowej,,Fampa''wJeleniejGórze...

za okręs od 1 lipca 2016 do 24 czerwcaZ}I7 r.

Niniejsze sprawozdanie ptzedĘadamy najwyzszemu organowi Spółdzielni jakim jest Walne
Zgr omadzeni e Członków.
Ww okresie RadaNadzorcza SM ,,FAMPA'' , pracowała w 7 - io osobowym składzię :

KrzysŹof Marcinkowski
Wojciech Kutwin
Mirosław Falkiewicz
Mirosława Zółkiewska
Bogdan Helik
Andrzej Szramik
Wojciech Janik

- Przew. Rady Nadzorczej
- Z-ca Przew. Rady Nadzorczej
- Sekrętarz Rady Nadzorczej
- Przew. Komisji Rewizyjnej
- Członek Komisji Rewizyjnej
_ Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej

Rada NadzorczapraaĄe w oparciu o Statut Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa'' i Ustawę o

Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz.U. 2001 Nr 4 poz.27 z 15 grudnia 2000 r.)

Rada Nadzorcza jako organ stanowiący i kontrolny Spółdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA''
kolegialnie wykonywała swoje statutowe obowiązki. W minionym roku sprawozdawczym Rada

odby1a 14 posiedzeń p|enarnych, na których podjęła 168 uchwał. Wiele decyzji Rady poprzedzono

szcźegółov,rymi analtzami nłi posiedzęniach prezydium, po wysłuchując opinii Radcy Prawnego lub

członfów Zaruądu, czy teŻ zainteresowanych członków Spółdzielni. Podstawową funkcją Rady jest

nadzot i kontrola nad działa|nością Spółdzielni. Statut SM "FAMPA" określa zakres clziałania Racl-v

Nadzorczej, natomiast Regulamin Rady - sposób jej funkcjonowania.
W 

-dalszym 
ciągu zajmowaliśmy się realizacją za\ęcen zawartych w liście polustracyjnym, W

którym Zwlązek Rewiżyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP rł'Warszawie jednozttacznie wskazał,

aby organ zuządzĄący Spółdzielni, czy\i Zarząd SM ',FAMPA'' wykonywał zalecenia pokontrolne.

Rada, ,kłudu;ą.u się z po części nowych człoŃów, nauczyŁa się tak dztałać, aby byłi Państwo

zadowoleni. Uczyliśmy stę - zaznaczam Zpełnym naciskiem - nie Państwa kosztem.

Rada NadZotQZa w dalszym ciągu i we współdztałaniu Z nowym Zaruądem pracorł'ała nad

wdrazaniem zalęcen zaw arty ch w liście polustracyj ny tj' :

- znowe1izowanie obowiązującego w SM ,,Fampa'' Statutu i regulaminow Z jednoczesnym

dostosowaniem ich do aktualnego stanu prawnego'
- zapęwnienie pełnego pokryci kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (FR) , oraz

likwidacj i niedoboru fi nansowe go,
_ zwiększenie skuteczności windykacji opłat zaużywanie lokali,
- podjęci e działańw celu skompletowania dokumentacji technicznej zasobów SM"

Rada Nadz otczaw minionym okresie zajęŁa się nowelizacją regulaminów, ktore były w większej

części nieaktua1ne w stosunku do obecnych wymogów prawnych. Przykładem znowelizowanych

Regulaminów funkcjonujących w SM ,,Fampa'' Są :

- RegulaminZwządu,
- Regulamin I(omisji RewizYjnej,
- Regulamin WynagradzantaPracowników,
- Regulamin Porządku Domowego,
_ Regulaminu udzielanlazamawień na wykonanie prac remontowych.



Dzlałania Rady Nadzorczej doprowadziły do ukazania prawdziwej a nie wirtualnej sy'tuacji,

nie tylko finansowej, ale równięz wieloletnichzantędbaiw stanie technicznym zasobów SM. Głownie
nieruchomości budynkowych ptzy ul. Wojewódzkiej pozostawionej samej sobie, dalej Hirszfelda ,

Dworcowej, Barlickiego, Jagiellońskiej, po części Boh. WrzeŚnia i XX- lecia.
Juz ubiegłoroczne działanta Rady' polegające na poprawie sytuacji w gospodarce zasobami

mieszkanio!\Ymi SM pod kątem zapewnienia pełnego pokrycia kosztów eksploatacj l utrzymania
nieruchomości, doprowadziły do likwidacji w wielu przypadkach, niedoboru finansowego w tej

gospodarce. Kwoty wpłacane prZęZ mieszkańców SM ,,Fampa" trafiąą w końcu na właściwe konta.

Zgodnie z pięcioletnim plarrem remontowym' ustanowięniem w wielu przypadkach na podstawie

kalkulacji, właściwej stawki Funduszu Remontowego, systematycznemu spłacaniu wartości

wykonanego remontu, remonty są spłacone nabieŻąco i winny być wyzerowane w przeciągu 5 Lat.

Dział księgowości składający się obecnie z dwóch osób w tym Z'cy Prezesa Zarządu Pana

Arkadiusza Dacęwicza, prowadzi szczegołową i wnikliwą bieŻącą analtzę kosztów i windykację

nalezności.
Aby poprawió pracę księgowoŚci, a jednocześnie odciąŻyć społdzielcow finansowo, Rada

Nadzorcza *'połp.u.J3 ąc z Zarządem zdecydowała, o wyłonieniu w drodze konkursu Firmy

zewnętrznej aó óusługi księgowej. W wyniku takich działan obsługa księgowoŚci kosztuje

spółdżielców o ..65,00.. tys. zł. rocznie mniej. Zaznaczam z naciskiem - mniej. obecna Firma

f,rr'unro*o-księgowa robi to dla Społdzidrni za I 832,70Zł brutto miesięcznie.
Zatrudnienie Pana Stefana Jakubowskiego na funkcję Członka Zarządu do Spraw

technicznym' to kolejny organizacyjny krok, wykonany przez Radę Nadzorczą. Pan Stefan

Jakubowski. spełnia wszelkie wymogi formalne do pełnienia tej funkcji.

Dzięki kolejnym innowacjom wprowadzonym ptzezRadę polegających na:

- wprowadzeniu obligatoryjnego księgowania kwot GZM i Funduszu Remontowego

poszczegolnych nieruchomości budynkowych , na ich kontach,

- całkowitej likwidacjt tzw. funduszu awaryjnego,
_ zmniejszóniem kwoty na wynagro dzęnia z planowanych w wysokości 322 tys. na 2015 r do 260

tys. na 2017 r.,

- zmniejszeniu zatrudnięnia.
RadaNadzorcza osiągnęła w pełni tego słowa Znaczenia, oczękiwany sukces.

Spółdzie|nia - a więc my wSZyScy, wyszła z kilkuletnich trudnych do wytłumaczenla długów

na tzw. GZM, inaczei czynszu.
Nalezy przypomniei, Że ta Rada Nadzorcza swoimi działaniami spowodowała, Że długi na

tz:w czynszu,-kumuńwane przez poprzedników, zostały zniwelowane. Przypomnę, Że kiedy w 2011

roku wynik na Gospod arcę 'Zasobami Mieszkaniowymi był jeszcze dodatni i wynosił 5 '801,7Ż zł to
juz w roku 2012 wynik był diametralnie odwrotny. Spółdzielcy z nie znanych powodów popadli w
"długi, 

wynik zamykał się kwotą minus 60.301,19 zł a juŻ w 2013 roku dług jeszcze bardziej się

pogłębił, i wyniósi minus 69.853,23 ń. Oznacza to Że, ówczesny Zarząd w tym główna księgowa.

nię rouił nic' aby wyciągaó Spółdzielnię ztak opłakanego stanu. Karygodne działania, dezinformacja

a pIZy tym głoszenie Jestrukcyjnych haseł dawało przepustkę ówczesnym rządzącym do takich

dńałafi. bopi.'o od 2015 r. kiedy działaŁajuŻ Nowa Rada Nadzotcza? w obecnym składzię, ktorej

członkowie, zaczęltbardzo mocno interesować się nie tylko sferą budzetową Spółdzielni, pojawiła

się nadzieja wyjścia z długow. Podjęto, nię bez oporóq kroki np. obligatoryjnego przeniesienia kwot

zgtomadionych na Funduszu Remontowym na GZM. Dlaczego tego nie robiono wcześniej ??

ńu.'"go z peLną premedytacj ą, v""pędzano Społdzielców w coraz głębsze zadłuŻentę ?? Dlaczego

członkówie Rady, po części laikowie w materii, doprowadzili do tego, Że oto w 2015r, wynik natzw.

czynszubył dodatni i wyniósł 6Ż.904,39 zł.Pozytywny wynik naGZM dał szansę na zmniejszenie

stawki GZM .

Jednocześnie naleŻy zasygnaIizować, Że latach 2011 do 2014 z powodu prowadzenia błędnej

gospodarki finansowej' w 2011 r. vłykazana został,a w rachunku zysków i strat kwota ,,0" ZŁ.

Frawidłowy zysk netto w rachuŃu powinien wynieŚć 144.762,03 zł. Nasuwa się pytanie co

dzielono, skoro wykazano zYsk,,0" .



Na WZCz w 2015 r po ruz kolejny, mimo wytycznych biegłego rewidenta, i naszych

nacisków, została podzielona podana ptzez lcsięgową wirtualna nadwyzka finansowa w kwocie

86.184,83 Zł' W swojej opinii biegły rewident wręcz wskazał, gdzie tkwi błąd. Informacje

o wielkości zysku netto zawarte w bilansie zysków i strat roŻntły się o 55.952,27 zł., która to kwota

była długiem na GZM, co wynika z salda zasobami mieszkaniolvymi. Taki sposób prezentacji nie

był zgodiy z zasadami rachuŃowości, zaznaczyłbiegŁy ręwident. Właściwa kwota do podziału czy

tez innego rozdysponowania to 30.252,56 zł.

Przy tworzeniu rachunku zysków i strat nie ujmowano, pewnie celowo, wyniku GZM
zbieŻącego roku, lecz tylko wynik GZM z roku poprzedniego. Efektem było przyjmowanie zysków

z lrrtŻnl'zi2O13 pomniejszonych o niedobory Gz}y'r'czynszudanego roku.

Na koniec roku 2016 osiągnięty zostil' dodatni wynik na GZM - cZynsZU, który wyniosł

40.L43,57 Zł.

Zysk netto, będący podstawą do podjęciu uchwały o podziale będzie, kolejny rok

przeprowad zony zgodnie"z' art. 5 ust. 2 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, który stanowi,
',,Że 

poŻytki i inne przychociy z własnej dziil'alności gospodarczej spóŁdzielni, można ptzeznaczyc

w s)czógoInoŚci na pór..y.ió wydatków zwtązanych z eksploatacją i,ńrzymaniem nieruchomości

w zakre-sie obciąŻającym członków, otaz na prowadzęnie óziałalności społecznej, oŚwiatowej

i kulturalnej ,, . Ptzęz wiól. lut, podział' zysku. dokonywany był błędnie, na lokale * jak leci, a nie jak

Wymaga prawo' na członków społdzielni' Tym Samym członkowie byli oszukiwani'

Rada Nadzorcza powoŁało niezalezne Biuro Rachunkowe do przeplowadzenia badania

sprawozdania finansow"go ,u rok 2016. Badanie takie jest nieodzowne do tego, aby poznac

fiktyczny stan finansówśpółdzielni Mieszkaniowej ',Fampa''. 
Przeprowadzone badanie wykazało,

ze iaktyczny zysk netto ia okres trzeciego roku działalności, Nowej Rady Nadzorczej, wyniosł

17I'148,9I'zł,'i taka kwota moŻe zostac podzielona, lub w inny sposób rozdysponowana prZęZ

WZCz, zgodnie z obowtązrąącymi przepisami. osiągnięty zysk będzie skutkował kolejną obnizką

GZM dl; poszczegolnych" ni.'u.i'o*-oś.i budynkowych. To kolejna pozytywna przesłanka

o działaniuRady Nadzorczej, Rady w w/w składzie'

od tego roku, tzn' zotl nawniosek Rady NadzorczĄ z Funduszu remontowego następowaó

będzie sukceiywna rłymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym. Ęlko takie

wodomierze dająrękojmię, Że wielkości zuŻyc wody w poszczęgolnych lokalach są prawdziwe,

a ponadto, * p.rypułku rłyniknięcia roŻnicy pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego

a wodomierzamiindywidualnymi spłacana jest przezmieszkańców budyŃu solidarnie.

Rada Nadzor"ru * siosób ciągły czuwa nad działalnością Spółdzielni. Monitorujemy na

bieŻąco sytuację finansową śpółdzielni, poprzezdokonywanie kwartalnych ocen sytuacji finansowej

na podstawie 
- 
iprawozduR p''.d'tawianych przez Zarządu Spółdzielni, a takŻę w oparciu

o sprawozdania biegłego rewidenta obejmującego okres obrotowy.

Dnia 26 mn|a źon , z powodów osobistych z funkcji CzłoŃa Zarządu ZręZygnował Pan

Stefan Jakubowski.
Mimo naszych wspólnych' ogromnych działafi, Rada NadzoTaza spotyka się z oznakami

niechęci, oszczęTczych komentatzy Zastrony niektorych byłych pracowników społdzielni, mających

na ce1u zdyskredytówanie nas, i dobrej QoTaZ szerszej opinii o nas' Robią to Ci' ktorzy brali pensje,

nasze pieniądzezato, ze nie dbali o nasze interesy''Nadal, jeśli taka będzie Państwa wola' dokładać będziemy wszelkich starań, aby w jak

najlepszy ,porób i ku zadowoleniu spółdzielców wypełniaó przyjęte na siebie statutowe, i nie tylko,

obowiązki.
Członkowie Rady Nadzorczej, Krzysztof Marcinkowski' Wojciech Kutwin, Mirosław

Falkiewicz, Mirosława Zółkiewska, Andrzej Szramik, Bogdan Helik i Wojciech Janik dzięki1ą za

wsparcie i pomoc za strony społdzielcó*. My, w/w człoŃowie Rady Nadzorczej niczego nie

obiecywaliśmy, a jednak udało się !!
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