
SPRAWOZDAN I E Z DZIALALNOSCI RADY NADZORCZEJ
SPOTDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,FAMPA'' W JELENIEJ
zA ROK 2017

Szanowni Paristwo,

Nadzorcza sklada Walnemu Zgromadzeniu Cztonköw Spötdzielni
sprawozdanie ze swej dziatalnoSci w minionym roku 2017. Niniejsze
sprawozdanie dotyczy dzialafi podejmowanych przez Radq Nadzorczq
zgodnie z jej kompetencjami.

Obecna Rada Nadzorcza wybrana zostala na Walnym Zgromadzeniu
Czlonköw Spötdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa" w Jeleniej Görze w czerwcu
2017 roku na 3- letniq kadencjg i liczy 7 osöb - zgodnie z zapisami Statutu
Spötdzielni.
Rada Nadzorcza od momentu ukonstytuowania siq dziala w stalym skladzie
osobowym:

1 Przewodniczqca Rady Nadzorczej
2 Z-ca Przewodniczqcej Rady Nadzorczej
3 Sekretarz Rady Nadzorczej
4 Czlonek Rady Nadzorczej
5 Czlonek Rady Nadzorczej i Komisji

Rewizyjnej
6 Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej
7 Czlonek Rady Nadzorczej

Jadwiga Pietrofi - Zaremba
Danuta Mrozik
Magdalena Simlat
Andrzej Szramik
Dariusz Kotodyriski

Wojciech Poczynek
Wojciech Janik

DziatalnoSö Spötdzielni obejmuje gro zagadniefi, na ktörych realizacjq
oczekujq jej czlonkowie. Zadaniem cztonköw Rady Nadzorczej jest
w szczegölno5ci ustalanie priorytetöw oraz ocena rentowno6ci tych
zagadniefi, ktöre majE bezpo5rednie przeloZenie na wysoko5ö kosztöw
dzialalno5ci Spötdzielni, a przez to, na wysoko6ö optat czynszowych za lokale
mieszkalne, garaZe i punkty ustugowe. Podporzqdkowanie dzialan organöw
samorzqdowych tym zagadnieniom i poszukiwanie rozwiqzait
ograniczajqcych koszty, jest podyktowane röwnieZ tempem przyrostu cen
i kosztöw utrzymania spoleczehstwa, ktöre niestety dotyka tak2e czlonköw

naszej Spötdzielni i ich rodzin.

W roku 2017, od WZCZ na ktörym zostala wybrana, Rada Nadzorcza odbyla
7 posiedzefi plenarnych, podejmujqc 33 uchwaly.
W roku 2018, do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania, Rada
Nadzorcza odbyla 4 posiedzenia plenarne, podejmujqc 17 uchwat.

W biezqcym roku starali6my sig kontynuowaö prace naszych poprzedniköw
i koriczyli6my zalecenia polustracyjne.
DuZym sukcesem naszej spötdzielni jest uzyskanie (1ako jedynej na Dolnym
Slqsku) dofinansowania do projektu rewitalizacyjnego. Nasz projekt
,,Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynköw mieszkalnych przy ulicy



Barlickiego", otrzymal dofinansowanie do niezbgdnych prac remontowych na
kwotg okolo 860 ty6 zlotych.

Nastgpnym wa2nym elementem jest zloäenie wniosku na projekt ,,Wzrost
efektywnoSci energetycznej 31 wielorodzinnych budynköw mieszkalnych,
zlokalizowanych w Jeleniej Görze przy ulicach: Bohateröw Wrze6nia 1939r.,
Dworcowej, Hirszfelda, Jagiellonskiej i Wojewödzkiej" na ktörego
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska mamy bardzo
du2e szanse.

Niestety z przykro6ciq zmuszeni byli6my uchwaliö podwyzki optat za
dzieräawq gruntu pod garaZe. Glöwnym powodem tych podwyZek byt
drastyczny wzrost optat zawieczyste uZytkowanie gruntu wprowadzone przez
Prezydenta miasta Jelenia Göra od 01 -01-2018.
Kwoty podwyZek zostaly ustalone tak, aby nie krzywdziö tych mieszkancöw,
ktörzy nie posiadajq i nie wynajmujq gara2y, a ktorzy do tej pory byli
zmuszeni czq6ciowo doplacaö do nieruchomo6ci garaZowych.

Prezydium Rady, zgodnie z okre6lonymi w statucie kompetencjami,
zajmowalo siQ przygotowaniem organizacyjnym i tematycznym posiedzen
Rady Nadzorczej, ustalalo porzqdek obrad posiedzef plenarnych i ich
terminy, rozpatrywalo projekty uchwal oraz materialy przedkladane na te
posiedzenia.
Komisja Rewizyjna w szczegllno6ci oceniala i analizowala sprawozdanie
finansowe Spötdzielni za rok2017, osiqgnigte kwartalne wyniki ekonomiczno-
finansowe oraz stan zaleglo6ci w optatach czynszowych, oceniajqc je
pozytywnie.

W toku realizacji swoich zadafr, Rada Nadzorcza Sciöle wspölpracuje
z Zarzqdem Spötdzielni oraz Radcq Prawnym, ktöry uczestniczy we
wszystkich posiedzeniach. Wspötpraca Komisji Rewizyjnej i Rady Nadzorczej
zZarzqdem oraz sluZbami Spötdzielni uklada sig bezzarzutöw, kaZdorazowo
wszystkie potrzebne dokumenty byty przekazywane, a ich zawarto6ö
merytoryczna nie budzita zastrze2efi. W ocenie Rady Nadzorczej Zarzqd
w petni i duzym zaanga2owaniem wykonuje swoje obowiqzki, stara sie
o dalszy rozwöj Spöldzielni, a osiqgane wyniki t zaloäenia na przyszlo6ö
zapewniajq prawidlowe jej prowadzenie.

W zwiqzku ze zlo2eniem do Rady Nadzorcze1 w dniu 07 marca 2018 roku
przez o5miu czlonköw Spöldzielni 2qdania zwolania w trybie pilnym
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Czlonköw Spötdzielni
Mieszkaniowej ,,FAMPA" \M Jeleniej Gorze, ktörego zwolania odmöwil
wcze6niej Zarzqd spöldzielni, po dtugiej analizie sytuacji prawnej, ocenie
stanu finansowego i dzialalnoSci gospodarczej i funkcjonowania Spötdzielni
otaz konsultacji prawniczej Rada postanowila nie zwolaö nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenie Czlonköw z powodu braku wa2nych i istotnych
podstaw.

Wszystkie sprawy zostanq wyja6nione podczas coroczne go WZCZ.



Niestety, duzym ograniczeniem dzialafi Spötdzielni okazala sig byö grupa
mieszkancÖw, ktÖrzy regularnie pröbowali sabotowaö wszelkie projekty
podjgte przez Zarzqd i Radg NadzorczE - poprzez liczne skargi, donosy,
pisma oraz dezorganizacjq pracy zarzqdu i pracowniköw. Wykonywanie
regularnych obowiqzköw okazalo siq bardzo utrudnione.
Z olrzymanych przez nas informacji wynika ponadto, ze wiele skarg, pod
ktörymi zbierane byty podpisy, odbywalo sie poprzez dezinformacjg
mieszkaÖcöw, tzn. bez informacji jakie pismo zostanie zalqczone pod listq
z owymi podpisami.
Aby uniknqö tego typu problemöw w przyszlo6ci, zwracamy sig z ogromnq
proöbq
CI uzyskiwanie informacji na temat aktualnych dzialan Spötdzielni
bezposrednio w jej biurze. Tarzqd i pracownicy Spöldzielni sq do Pafstwa
dyspozycji w razie wszelkich pytan. Odpowiedzi uzyskane od pracowniköw,
i zarzqdu bqd2 Rady Nadzorczej sq jedynym pewnym i calkowicie zgodnym
z rzeczywistoöciq 2rödlem i nformacj i.

Podsu mowujqc przedstawione sprawozda n ie ar az uwzg I gd n iajqc caloksztatt
dziaialno6ci Zarzqdu, a przede wszystkim bardzo dobre wyniki gospodarczo -
finansowe potwierdzajqce prawidtowoSö funkcjonowania naszej Spötdzielni
i jej dobrq stabilnq sytuacjg finansowq, Rada Nadzorcza wnioskuje do
Walnego Zgromadzenia Spötdzielni Mieszkaniowej ,,Fampa" w Jeleniej Görze
o podjgcie uchwaN w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarzqdu za rok 2017 ,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017,
- zatwierdzenia niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok201T,
- udzielenie absolutorium za okres sprawozdawczy czlonkom Zarzqdu: 

,1. PrezesowiZarzqdu - Dariuszowi Ggburze,
2. Zastqpcy Prezesa Zarzqdu - Arkadiuszowi Dacewiczowi .

Jelenia Göra, 21 .05.2A18r.
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PRZ


