
Warszawa 12 maja 2016 roku. 

Informacja Rady Nadzorczej 

Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych 

o działalności w okresie od 1 stycznia do 12 maja 2016 roku. 

Rada Nadzorcza Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych działała w 
następującym składzie: 

• Przewodniczący Rady - Józef Mendruń 
• Wiceprzewodnicząca Rady - Agata Jendraszczyk (09.05.2016 

rezygnacja z pracy w RN) 
• Sekretarz Rady - Jadwiga Czerwińska 
• Członek Rady - Henryka Korczak 
• Członek Rady - Grzegorz Kukiełka 
• Członek Rady - Grzegorz Powałka 

W sprawozdawczym okresie Rada Nadzorcza odbyła 4 protokołowane posiedzenia 
oraz wiele spotkań roboczych 

Rada Nadzorcza podjęła w tym czasie następujące uchwały: 

Dn. 28. 01 2016 

1. w sprawie Regulaminu Zarządu i zasad wynagradzania Członków Zarządu 

2. w sprawie Regulaminu rozliczania kosztów (budowy) inwestycji mieszkaniowej 
i ustalania wartości początkowej wraz z załącznikiem - kryteriami przyznawania 
punktów 

3. w sprawie Regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów 
mieszkaniowych i budowlanych 

Dn. 03.03. 2016 

- w sprawie Regulaminu gospodarki finansowej 

Dn. 15.04.2016 

- w sprawie Regulaminu Funduszu pomocy niewidomym ŚSMN 

Dn. 12.05.2016 

1. w sprawie Regulaminu porządku domowego oraz wzajemnych obowiązków i 
zasad, rozliczeń finansowych z użytkownikami z tytułu napraw wewnątrz lokali 

2. w sprawie planu remontów na rok 2016 
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3. w sprawie kierunków działań gospodarczo-finansowych i społecznych na rok 2016. 

Na bieżąco Rada śledziła sprawy związane z nową inwestycją przy ul. Podborskiej, 
również uczestnicząc w zebraniu osób zainteresowanych nabyciem lokalu 
w planowanym budynku. 

Ponadto Rada Nadzorcza zajmowała się bieżącymi problemami funkcjonowania 
Spółdzielni m.in.: 

• Sprawa bieżących remontów i napraw obiektów spółdzielni 
• Sprawy związane z przygotowaniem Walnego Zgromadzenia 

W związku z nieobecnością na posiedzeniach Rady Nadzorczej p. A. Jendraszczyk 
i p. G. Kukiełki w dniu 15.04.2016 na posiedzeniu Rady powołano nadzwyczajną 
Komisję Rewizyjną w składzie: 

-. Piotr Korczak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
-. Grzegorz Powałka - Członek Komisji Rewizyjnej 
-. Jadwiga Czerwińska - Członek Komisji Rewizyjnej 

która zbadała sprawozdanie finansowe za 2015 rok pod względem merytorycznym 
i rachunkowym nie stwierdzając żadnych uchybień. 

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dn. 12.05.2016 omawiała uwagi i wnioski Komisji 
Rewizyjnej z badania bilansu za 2015 rok i w wyniku głosowania postanowiła 
jednogłośnie przyjąć bilans za 2015 i zawnioskować do Walnego Zgromadzenia 
0 jego zatwierdzenie . 

Rada Nadzorcza ŚSMN wnosi do Walnego Zgromadzenia Członków Środowiskowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych by w głosowaniu jawnym indywidualnym 
udzieliło absolutorium członkom zarządu ŚSMN: 

a) p. Gustawowi Żbikowskiemu - Prezesowi Zarządu, 
b) p. Stanisławowi Szymańskiemu - Zastępcy Prezesa Zarządu, 
c) p. Robertowi Zarzeckiemu - Członkowi Zarządu 

z wykonania obowiązków w okresie sprawozdawczym za 2015 rok. 

Na koniec, Rada Nadzorcza dziękuje wszystkim członkom Spółdzielni 
1 Zarządowi Spółdzielni za współpracę i działania na rzecz Spółdzielni. 

. Sekretarz RN Jadwiga Czerwińska 
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