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RADA NADZOR CZA, ..

spl ;. Ętr'ir MIESZMNI0WEJ'FAMPA"
óu_soo JELENlA GoRA

ul. XX-Lecta 3

Wyłłynęło .-.t:7 ClE'.2$16
,-ar. .ł./'.!l'6 lZ.ł.ł€. 'Sprawozdanie

z dzlałaLności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa" w Jeleniej Górze
za okres od 1 lipca 2015 do 23 czerwcaŻ016 r.

RadaNadzorczaptzęZ w/w okres czasu' pracowała w składzie :

Krzysztof Marcinkowski
Wojciech Kutwin
Mirosław Falkiewicz
Mirosława Zółkięwska
Bogdan Helik
Andrzej Szramik
Wojciech Janik

- Przew. Rady Nadzorczej
- Z-caPrzew. Rady Nadzorczej
- Sekretarz Rady Nadzorczej
- Przew. Komisji Rewizyjnej
- Członek Komisji Rewizyjnej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza pracuje w oparciu o List Polustracyjny z 12 czerwca Ż0I4 r . Statut
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa'' i Ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniolvych Dz.U.
2001 Nr 4poz.27 z 15 grudnia2000r.

Ww określonym czasie RadaNadzorcza odbyła 15 posiedzeń w trakcie , których podjęła2a7
uchwał. Rada Nadzotcza konsekwentnie zajmowała się realizacjąza\ecefizawarĘmi w liście
polustracyjnym' w którym to lustrator zalęcił aby organy samorządowe Spółdzielni czyli
Zarząd SM ',FAMPA'' wykonał zaIecetia pokontrolne. Niestety z powodu duzej ilości pracy
związanej z wykonaniem zaleceń pokontrolnych i wyprowadzeniem wielu powstałych na
przestrzeni lat zaległości,batdzo szybko bo na koniec marca 2015 r."'ygno-ali z pełnienia
swoich funkcji członkowie Zarządu p. I. Nowak, p' W. Urbanowicz. Zostawili nas z całym
baguŻem nie zaŁawionych spraw. Jednocześnie odnieśliśmy wrażenie, ze było to celowe
działanię aby udowodnić wszem i wobec o naszym nieudacznictwie. My jako Nowa rada,
nowi ludzie uczyliśmy się, ale ZaznaczaffI z pełnym naciskiem nie Państwa kosztem Przy tym
rozchorował się powaznie P. Czesław Wychowanek Prezes Zarządu SM- W związku
z zaistruałą paradoksalną sytuacją Rada Nadzorcza postanowiła wyłonić z pośród członków
Rady Pełnomocników RN w osobach P. Wojciecha Janika, P. Andrzeja Szramika, ktorzy
przejęli obowiązki zatządu, czyli głównie wykonywarńe za|eceń lustratora przy bardzo
mocnym wsparciu pozostĄch członków RN. Ki1ka razy zwtacaliŚmy się zapytarriami do
byłego Prezesa w tematach nie tylko technicznych i otrąłnywaliśmy odpowiedzi
w pełni nas satysfakcjonujące. Korzystając ze swoich uprawnień statutowych Rada Nadzorcza
powzięła decyzję o ogłoszeniu konkursu na członka Zarządu - Prezesa. W wyniku konkursu
w sierpniu 2015 r powołarry został na funkcję Prezesa Zaruądu SM Pana Dariusza Gębury' w
pełni spełniający wymogi. W zwiąku z powyŻszym jeden z Pełnomocników P. W. Janik
został odwołany z pełnionej funkcji. Rada Nadzorcza nadal, ale juŻ w większym składzie i we
współdziałaliu z nowo powołanym Prezesem pracowała nad wdrażaniem zalecei lustratora
rj.:

- znowelizowaniem obowiązujących w SM ,,Fampa'' regulaminów i dostosowaniem ich do
aktualnego stanu prawnego,

- Zapewnieniem pełnego pokryci kosztów eksploatacji (GZM) i utrzymania nięruchomości
oraz likwidacji niedoboru finansowego ,_ zwiększeniem skuteczności windykacji opłat zaużywarlie lokali,

- podjęciem działań w cęlu skompletowania dokumentacji technicznej zasobów SM.
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W pierwszej kolejnoŚci od lipca Ża15 r Rada Nadzorcza zajęła się nowelizacją regulaminów,
które były w większej części nie aktualne w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.
Przykładem przeprowadzonej nowelizacji są :

- Regulamin rczliczania kosztów energii cieplnej zuzywanej na potrzeby centralnego
ogrzewalia i podgrzewania wody wodociągowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych
Spółdzielni Mieszkaniowej ',FAMPA'' w Jeleniej Górze,

- Regulamin najmu i sprzeduiry lokali mieszkainych i najmu lokali uzytkowych,
Działania Rady Nadzorczej w głównej mierze miały na celu poprawienie statusu

finansowego jej mieszkańców jak również opinii niesteĘ negatywnej na zewnątrz samej
SM.

Intensywne działaria Rady Nadzorczej v,ftaz z Prezesem Panem Dariuszem Gęburą
doprowadziły do ukazaria prawdziwej sytuacji nie tylko finansowej ale również wieloletnich
zaniedbń o stan techniczny zasobów SM. Głównie nieruchomości budynkowych przy ul.
Wojewódzkiej pozostawionej samej sobie, dalej Hirszfelda, Dworcowej, Barlickiego'
Jagiellońskiej i po częŚci Boh. Września.

Aby poprawić sytuację w gospodarce nieruchomościami SM pod kątem zapewnienia
pełnego pokrycia kosztów eksploatacji utrzymania nieruchomości, oraz likwidacji niedoboru
finansowego w tej gospodarce Rada Nadzorcza podjęła uchwały o przeksięgowaniu w wielu
przypadkach niczym nie uzasadnionego zadłużenia na GZM inaczej azynszu, na Fundusz
Remontowy. Długi na GZi[;d inaczej czynszu, poszczególnych budynków wynikały
z niedopuszczaLnego księgowanianatymże funduszu różnych obciązeń finansowych np. XX
_ lecia 4 _ wymiana wewnętrznej instalacji c.o. w łazienkach' )o( - lecia 8 - dojście do
budynku, Barlickiego 1 - izoIacja pionowa budynku - odwodnienie, zadłużenia
poszczególnych lokatotów za wodę lub za przegrane sprawy sądowe. Wedfug kilku biegłych
ręwidęntów wszelkię prace remontowe a tym bardziĄ inwesĘcje muSZą obcięać fundusz
remontowy nieruchomoŚci.

Praca działu księgowości do któĘ były uwagi, głównie do prowadzenia windykacji
polegającej jedynie na wysyłaniu kolejnych pism a której skład osobowy zmniejszył się
o jednego pracownika - byłą Główną Księgową, która przebryała ptzęz kilka miesięcy na
zwolnieniu chorobowym a tym samym dezorgalizowała pracą w Spółdzielni wymagał
reorganizacji. Nadmienió nalezy, że do pierwszego półrocza 2015 sprawy wymagające
obsługi komorniczej były kierowane w głównej mierze do jednego Komornika Sądowego,
którego pracoWnikiem był, były Prezes Znządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,'Fampa''.

Aby poprawiÓ pracę działu księgowoŚci Rada Nadzorcza powołała w miesiącu
wrzeŚniu 2015 Pana Arkadiusza Dacewicza na stanowisko Z-cy Prezęsa do Spraw
finansowych' który przejął pełną kontrolę nad pracą podległych mu pracowników.
W zwipku z zaistniaŁą sytuacją czyli wyłonieniem Zarządu SM ,,Fampa'', Pełnomocnicy
Rady Nadzorczej zostali odwołani.

Mimo bndzo duzego zaanguŻowartia Rady Nadzorczej jak i nowo powołanego
Zarządl wcię borykaliśmy Się z brakiem chęci współpracy za strony niektórych
pracowników spółdzielni' objawiającym się nie wykonywaniu poleceń służbowych, odmowy
ich wykonywania a nawet udzięlania nie prawdziwych informacii.
ZaanguŻowanie i wytęŻona praca członków Rady Nadzorczej mimo przeciwności przyniosły
oczekiwany skutek.
Dzięki podjęt5łn właściwym krokom :

- przeksięgowaniem kwot zadłużenia poszczególnych nieruchomości na GZ}linaczej
czpszu na Fundusz Remontowy,

- likwidacją funduszu awaryjnego obcięającego głównie duze nieruchomości ,a który sięgnął
kwoty 150 tys. zł. zgodrue z Planem Remontów ówczesnego Zarządu na rok 2015,

- zmniejszeniem kwoty na w)magrodzenia.
Rada Nadzotcza we współpracy Z nowo powołanym Zatządem osiągnęli dawno oczekiwany
sukces.
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Spółdzielnia an. spółdzielcy, wyszŁa z kilku letnich trudnych do wytłumaczętia
długów natzw. GzMinaczej czynszu.

Na koniec roku 2015 osiągnięty został dodatni lvynik na GZM - czynszu. który
wyniósł 62.904,39 zł w stosunku do 2014r. kiedy to wynik był ujemny i wyniósł 55.952,27 zŁ.
Jednocześnie należy dodać' że latach 2011 do 2014 Zarząd informował a Główna Księgowa
prowadziła błędnie zapisy w rachunku zysków i strata w 2011 r. wykazany zostałjako ,,0'' co
wynika zbłędu, gdyz nie wykazano go wcześniej w rachunku brutto. Prawidłowy zysk netto
w rachrrnku powinien wynieŚó 144.762,03 zł. i taka kwota zysków została przedstawiono
WZCz do podziału' Nasuwa się pytanie co dzielono, skoro wykazano Zysk,,0''. W sposobie
tworzenia rachunku zysków i strat nie ujmowano w wyniku GZM z bieŻącego roku. Lecz
Ęlko wynik GZM z roku poprzedniego. Efektem jest przyjmowanie zysków z Iat 20IŻ i
2013 pomniejszonego o niedobory GZM danego roku. W uchwałach przedstawionych WZCz
podawane były wyniki zuwzględnieniem !\Tniku naGZM, czyli powiększonego o niedobory
- długi naGZM za dany rok.

Zysk netto będący podstawą do uchwały o podziale był dzielony nie zgodnie z art. 5
ust. 2 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, który Stanowi, Że pożytki i inne przychody
z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia moze przeznaczyć w szczególności na
pokrycie wydatków rwiązanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie
obciążającym członków otaz na prowadzenie działalnoŚci społecznej' oświatowej
i kulturalnej. Dotychczas podział zysku dokonywane był na lokale, a nie członków
spółdzielni.

Na WZCz w 2015 r po taz kolejny z powodu nie chęci zrozumienia wytycznych
biegłego rewidenta została podzielona podana przez ówczesną Główną Księgową wirtualna
nadv,ryżka finansowa w kwocie 86 184,83 zł. W swojej opinii biegły rewident wTęcZ wskazał
gdzie tkwi błąd. lnformacje o wielkości zysku netto zawartę w bilansie zysków i strat róŻnlą
się o 55 952,27 zŁ. co wynika z salda zasobami mieszkaniołvymi. Taki sposób prezentacji nie
jest zgodny z zasadarrti rachunkowości. WłaŚciwa kwota do podziału czy też innego
rozdysponowania to 30 252,56 zŁ.

Przez wiele lat członkowie spółdzielni na WZCz poprzęZ prowadzoną dezinformację
dzielili kwoĘ ktÓre nie odpowiadaĘ stanowi faktycznemu. Były gównie kwotami jakie
prawdopodobnie powinny występowaó na koniec danego roku.

Zgodnie z wlw przepisem w podziale finansowej mogą uczestniczyć tylko,
zaznaczam tylko członkowie spółdzielni a nie wszyscy mieszkańcy. Podział nie prawdziwych
kwot praktykowany ptzez wiele lat był jedną zptzyczynpopadania Spółdzielni w zadłużenie.

W swojej pracy fla rzecz Spółdzielców, spotkaliśmy się z jeszcze jednym, kolejnym
absurdem praktykowanym w spółdzielni. Z nie znanych powodów z pominięciem
obowiązującego w spółdzielni Statutu zostało wykreŚlonych - usuniętych na wyruŹne
polecenia byłego Prezesa jak stwierdziła specjalistka do spraw członkowskich około 214
członków. Ustanie członkostwa okręśla $ 15 oraz $ 40 ust. 12 Statutu SM ,,Fampa''. Na
povłyŻszą okoliczność musi być podjęta uchwała a takowych nie ma.

W miesiącu lutym 2016 roku RadaNadzorczapowołała na Członka Zarządudo spraw
technicznych Pana Stefana Jakubowskiego. Ęm Samym rozvviązany został problem nadzoru
nad wykonywanymi pracami konserwatorskimi, inwestycjami a jednoczęśnie dozorowaniu
pracy konserwatora i administratora.

Kolejnym krokiem Rady Nadzorczej, powodującym odcipenie spółdzielców pod
względem finansowyn, było podjęcie uchwały o obnizeniu stawek na GZM- czynszn na
nieruchomo ściach budynkowych.

Rada Nadzotcza powołało Biuro Rachunkowe do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego za rok 2015. Badanie takie jest nieodzowne do tego aby poznać
stan faktyczny finansów Spółdzielni Mieszkaniowej ,'Fampa'' jak również poprawió
i usprawniÓ gospodarkę finansami spółdzielcÓw. Przeprowadzone badanie wykazało, że
faktyczny zysk netto za okres działalności Nowej Rady Nadzorczej i Nowego Zarządu
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wyniósł 160 293,76 zł,może zostaó podzielony lub w inny sposób rozdysponowany naWZCz
zgodnie z obowiązującymi przepisami a nie jak leci.

Mimo naszych ogromnych wspólnych działań tzn. obecnej Rady Nadzorczej tZarządu
spotykamy się z oznakami niecĘci, wrogich' oszczerczych i kłamliwych pod naszym
adresem komentarzy za strony obecnych i byłych pracowników spółdzielni mających na celu
zdyskredytowaniu nas i zszarganiu opinii o nas.

Członkowie Rady Nadzorczej dziękują za wsparcie i pomoc za strony spółdzielców. Nadal
będziemy dokładaó wszelkich starań w jak najlepszy sposób i ku zadowoleniu spółdzielców
wypełniać przyjęte na siebie stafutowe obowiązki.

\
sEKn,&rnnz

Radv Nadzr{t\sM,,FAMPA"

MirosłalĘalkiewicz
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