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Szanowni Członkowie Spółdzielrri

Rada Nadzorcza I{onńskiej Społdzielru Mieszkaniowei w I(oninie działa na podstarvie

Ustawy z dńa 1,6.09.lgł2 t. z poźruejszymi zmianami, Statutu Spółdzielrri uchrvalonego rv toku

201,8 otaz Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez §7alne Zgromadzenie SPÓłdzielni

w roku 2019.

W roku 2O2t Rada Nadzotcza pncowała §/ następującym składzie : Tadeusz Jankows}u -
przewodniczący, Anna Gruszczyńska - zastępca przewodńczącego i Przewodnicząca l(omisji

Rewizylnej, Henryk Czajkowski - sekretarz Rady i przewodruczący l(omisji GospodatńZasobami

otaz członkowie : Ryszard Galewski, Wojciech Szkudlatek, Leszek Bartkowiak, JetzY

§7o j cie ch ows ki, Iw o n a Zielenkiewi cz i l{aztńerz Zaj ączkow s ki,

I(ontrola i nadzór nad, działalnością Spółdzielrri są podstawowymli najlvażniejszymi, choĆ

nie iedynymi zadanlami Rady Nadz orczel Spółdzielrri. Stosownie bowiem do art.46 § 1 pkt 2 i 7

usta\x7y Prawo SpóŁdzielcze araz § 50 Statutu I(onńskiej Spółdzielrri Mieszkaniowej do zakresu

działańa Rady Nadz orcze1 należy m. innymi badanie okresowych sprawozdań oraz sPrawozdań

finansowych a także dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię je1 zadań

gospodarczych i składanie Walnemu Zgtomadzęńu sprawozdań zawtenjących w szczegÓlnoŚci

ocenę spra:wozdań finansowych, Celem kontroli t nadzoru jest ocena legalnoŚci, rzetelnoŚci

i gospodarności w działańu Spółdzielni.Do rcallzacji tego celu pomocna jest dobrze Prowadzona

polityka rachunkow ości z dostosowanym do potfzeb Spółdzielni planem kont, który Pozslala

w sposób rzetelny i jasny przedstawiać wszystlue zdarzeńa gospodarcze, Pełna księgowoŚĆ

ptowadzona w Spółdzielrri jest rozbudowana po to by precyzylńe przedstawiĆ Pełny obraz

finansów Spółdzielni,.

Zgodrl.e z art. 4a ustawy o rachunkowości kierov,nik jednostki oraz członkowie RadY

Nadzotczej odpo:vndaj+ za szkodę wryrządzoną działaniem lub zanlechatiem w zakresie

pzedstawiania wiarygodnych danych w splawozdaniach finansowych z dzjałalnoŚci. ArtYkułY

267 b 1 267 c Ptawa Spółdzielczego ptzewiduja odpowiedzialnoŚĆ kamą członków Rad

Nadzorczych. \X/ celu prawidłowego spfa§/ov/ania konttoli, Rada Nadzorcza naszej SPÓłdzielni

odwoływała się do opracowań własnych Spółdzielni, jak również dokumentów zewnęttznych,

v/ rym w szczegóIności sprawozdanlabiegłego rewidenta zbadań sprawozdań finansowych.

Zadarlla swoje Rada Nadzotcza wykony-wała w opatciu o pfzyjęty PIan Pncy, którego

zakres tem^tyczny zapewniał rcalizacjQ wszystkich funkcji wynikających z ptzepisów ustawowych

i uregulowań wewnętrznyclr.

Zaktes działańa Rady był tozszetzaly o spfawy wynlkające z bteżących potrzeb, aby

Zarząd.w określonych sprawach mógł uzyskac stanowisko Rady Nadzorczej. PodkteŚltĆnależy,że

zató,wno jakość pfzygoto\il},wanych ptzez zarząd matetiałów jak i lch szczeEółowa ana]lza

przeprowadz^na przez stałe komisje Rady wpływały pozytywnie na poziom metytoryczny

posiedzeń planarnych Rady. W oktesie sprawozdaw czym, tj, w roku 2021 odbyło się 11 Posiedzeń

plenarnych Rady Nadzorczej, na których podjęto 10 uchwał. W przypadku dwóch podjetych

uchwał _ załączńkami były indywidualne plany uchwalane dla 98 nierrrchomoŚci spółdzielczych.

ponadto obradowały stałe l(omisje Rady Nadzorczej - I(omisja Rewizyjna i I(omisja GosPodarki

Zasobami.

Do waznielszych zagadnteń merytorycznych, nad którymi obradowała Rada Nadzotcza

w ż021, roku w kolejności chronologicznej na\eży zahczyć:

!



zapoznanię się z projekterrr planu gospodarczego Spółdzielni na 2021 t otaz z informacjami
dotyczącyml zasad tworzenia odtębnych planów gospodarczych dla poszczególnych
nieruchomości,

podjęcie uchwały w sprawie zatlvtęrdzenia struktury organizacv)nej na 2021, t.,

uchwalenie planu gospodarczego Spółdzielrri na rok 2021,

uchwalenie odrębnych planów kosztów i opłat dIa poszczególnych nieruchomości,

omówienie warunków t zasad funkcjonorvania Spółdzielni rv czasie epidemii,

analiza wvruków badania sprawozdania finansowego SpółdzięInt za rok 2020 i podjęcie
uchwał,v w tvm zakresie,

ana|tza sptawozdanta z działalności I{onińskiej Spółdzielni N{ieszkaniowej za rok 2020
i podjęcie uchwały w tym zaktesie,

ana]jza lł1,-konania planu gospodarczego Spółdzielni za 2020 r. oraz wykonania planów
kosztów i opłat dla poszczełólnych nieruchomości,

analiza zapisów tegulaminowych odnośnie kosztów energii cieplnej, a także w zakresie
podzielnikór,v kosztów ogrzewania,,

korekty indy-widualnych planórv gospodarczych nieruchomości na 2021, t.,

zgodę na nabycie nieruchomości gruntorwch w Międzylesiu;

upoważnienie Zarządw l{onińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do składania wszelkich
niezbędnych oświadczeń lub wniosków rv zakręsie nieruchomości gruntowych, obręb
NIiędzylesie;

zgodę la zalvarcie pomrędzy I(onińska Spółdzielnią Mieszkaniową a Miastem I{onin umowy
wży czenia nieruchomości gruntowej.

Rada Nadzorcz^ po zakończeniń każdego kwartału dokony,wała szczegółowej anallzy
kosztów i rvpłlrvów rv danym okresie. Szczegółowej anallzie poddawano stan zadłużeń oraz
podejmowane pIzez Zarząd działania windykacvjne.

Anallza wykonania planu gospodatczego, luk i planów kwartalnych każdorazowo
poprzedzane były obradami I{omisji Rewizyjnej oraz I(omisji Gospodarl<t Zasobami. Rada
Nadzotcza prowadzlła stały monitoring stanu środków frnansowl,ch Spółdzielni.

Rada Nadzolcz^ nabteżąco tozpatqwała kierowane do niej ptzez członków Spółdzielni
i osoby niebędące członkami skargi i rvnioski w indl.widualnych sprawach. Zrltkoma liczba skarg

i wniosków świadczy o wl-wiązy,waniu się służb Społdzte\ntze statutowych obowiązków. Oceniając
całokształt działan Spółdzielni w roku 2021,, na podstawie przedstawionych puez Zarząd
dokumentów finansowych i przeprowadzonych z dlżą starannościąprzez Radę Nadzorcząana|tz
finansowycha takżę uwzględniajłc opinię nleza|eżrlego biegłego rewidenta zbadantasptawozdania
finansowego za 2021 rok, Rada Nadzorcza jest pfzekonana o racjonalnym gospodatowaniu
maiątkiem Spółdzielni i dobrej kondycji finansowej l(onińskiej Społdzielni Nlieszkaniowe).

Biorąc pod uwag€ powyusze, Rada Nadzotcza wnosi o:

- zatsltęrdzenie sptawozdańa finansowego za2021 rok,

- zatwletdzenia sptawozdanla Zarządw za 2021, rok wtaz z propozyc)a podziału wyniku
finansowego z działalności gospodarczej Spółdzielni, '

- ptzylęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021,

- udzielenia absolutorium członkom Zatządu w osobach:

Panu Piotrowi \X/olickiemu - Prezesowi Zarządu



Panu I(arolowi Brylowi
Pani Irenie Niedźwiedzkiei

I{ończąc swojĄ trzy|etńą
i ptacownikom Spółdzielni
obowiązków.
\X/ybranym na nov/ą kadencje członkom Rady Nadzorczej ż zaś dużo satysfakcji zpracy dla

dobta Spółdzielni i jej członków.
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