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wloku201l Rada Nadzorcza Z)Tardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej działała w l5 osobowym
składzie wybran;łn na okles 3 lat na walnym Zgromadzeniu w czerwcu 20l0 roku'

Prezydium Rady stanowia :

Zielińskalfuystyna PfzewodniczącaRadyNadzorczej
DluzńskiAn&zej Z-caPrzewodticzącejRadyNadzorczej
Rypina Krystyna Seketarz Rady Nadzorczej
KierlariczykWiesława PrzewodniczącaKomisjiRewizyjnej
BronowskiMirosław PŹewodniczącyKomisjilnwestycyjno-Eksploatacyjnej
ChoińskiLech PrzewodnicącyKomisjiorganizacyjno-Samorządowej

Członkami Rady sa :

1. Borowska Hanna
2. Kucharski Lech
3. Łagutko Hanna
4. Marczak Krystyna
5. Polaczek-Farska I\łonna
6. Popielczykstanisław
7. Rzeczycka Barbara
8. Sławińska Ewa
9. walczak włodzimierz

Podstawą działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej są : Ustawa ',Plawo
spółdzięlcze", statut ŻsM oraz Regulamin Rady Nadzorczej .

w Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkarriowej działają 3 komisje ternatycme : komisja rewizyjna'
komisja orgarrizacyjno-samorządowa i komisja inwestycyjno-eksploatacyjna.
Do ich zadań należy analiza dokumentów i materiałóĘ tematycznie związarrych z problematyką
przewidzianą w półrocznych planach pracy. Ustalenia będące efektem tych analiz, pręzęntowane
są na posiedzeniach plenamych, 'wraz z wnioskami i zaleceńami' Ponadto Komisje opiniują
projekty uchwał' poddawanych póŹniej pod głosowanie rra posiedzeniach plenamych. Ten system
umozliwia w1pełnianie przez Radę NadzorcŻą jej statutowych zadar1, rodzących skutki prawne i
ekonomiczno-finansowe. Analizowane przez komisje tematy związane są z całoksŹahem
działalności Z1.rardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gwarantującym realizację planów
gospodarczych.

W 20l1r odbyło się 9 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 9 posiedzeń Komisji organizacyjno-
Samorządowej i 9 posiedzeń Komisji Inwestycyjno - Eksploatacyjnej.
Posiedzeń plenamych Rady Nadzorczej w 201 1 roku było l3.

TematykA poŚzczególnych posiedzeń Rady w 2011 roku przedstawiala się nłstępująco :

Posiędzenie olęnarnę w styczniu 201l :

1. ocena funkcjonowania placówek społ.- wychowawczych pod kątem realizacji planów
m€r}'torycznych i wstępnych finansowych plany w tym zakesie na 20l 1 r.

2. Analiza stnrktury organizacyjnei ZSM, stanu zatrudnienia i wykorzystania funduszu płac za
2010r. - plan w tym zakesie na 201 1r.

Analiza teminowości i sposobu załatwienia skalg i odwołń, które rłpłynęĘ w 20 l 0r.
Analiza stafufu spółdzielni.
zatwięfdzenie opłat za lokale mieszkalne i uż1tkowe w pozycjach: woda' podatęk od
nieruchomości' gaz ryczaftouy.

3.
4.
5.
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Tematvka posiedzęnia plenameeo w maiu 20l1
l l . Analiza losztóu i zadłuŻeń za l k\łartal 20l I r. w q'rn :|! - Koszr} oŻlatalnoscl spoleczno-\ł}cno\ła\^c/eJ.

ó. ocena wykonania ręmontów za 20lfu.- analiza poprawności ewidencjonowania wydatków na
rcmonty, w poszczególnych nieruchomościach.

7 ' Zatwierdzelie zrniany w planię remontów finansowanych z centralnego funduszu lemontow€go.
8' Rozmowy z członkami zalegającymi z opłatami za lokale.

Posiedzeńe plename w lutvrn 2011
1' ocena realizacji zadan inwestycyjnych za 2010r - ocenajakości i terminowości wykonawstwa.
2' ocena realizacji uchwał i wniosków Rady Nadzorczej podjętych w 20l0r
3' Zatwięrdzęnię podziałrr człoŃów na Walne Zgomadzenie odb1'wane w częściach omówienie

procedury związanej z wyborami do Rad osiedla
4. Analiza kosztów zakupu wody i jej podgrzania za20l0t.
5. Zatwiętdzenie Ż]rnian w regulaminach i podziału stawki opłat na fundusz gazowy.
6. Zatwierdzenie planów gospodarczych na 20l 1r.

Posiedzenie plename w marcu 201I
l. omówienie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zatządl z dńała|lości w 20l0r
2' Analiza wyrików finanso*ych poszczególnych nieruchomości za 2010r.w zestawieniu z

faktycznym zadłużeniem budynków.
3' ocena lrrm i zakładów współpracujących ze spółdzie|nią
4' Przlęcie planów gospodarczych na 20l1r.w części dotyczącej działalności społecznej i

kulturalnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie prolongaty t€rminu $prowadzenia nowych opłat za podgrzanie

wody.
6. Rozmowy z członkami zalegającymi z opłatami za lokale.

Pierwsze oosiedzenie olename w kwietniu 201 1

l. zapoznanie się z opinią i rapoltęm biegłej rewident badającej sprawozdanie finansowe
spółdziehi.

2. omówienie i przyjęcie sprawozdarria Rady Nadzorczej z działahości w 2010r.
3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przedłużenia okesu rozliczęniowego kosżów

cęntraln€go ogrzewania.
4. w sprawach wniesionych :

- przeanalizowano pisma skierowane do Rady Nadzorczej,
- ornówiono działania spółdzielni zwiąane z \łykupęm gruntów plzez człoŃów społdzielni.

l Drugie posiedzenię plenamę w kwietniu 2011
l. Analiza kosŹów wywoŻu śmieci \łTau z oceną firmy ALMAX

l 2. ocena realizacji wnioskó\ł lłydanych po ostatniej lustracji pełnej przeprowadzonej w ŻSM.
l J. ocena działań społdzieln zwięalych zwykupem gruntów pod budynkami.

4. ocena fuŃcjonowania społdzielczego systemu multimedialnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawię upoważnienia członków RN do otwalcia poszczególnych części

Walnego Zgromadzenia.
6. Zat\\ietdzenie zmiany w plarrach gospodarczych spółdzielni na 2011r', polegającej na

rozszęrzeniu'planu lemontó'w nieruchomości budynkowe".
7. Zatwierdzenie wnioskrr Zarządu o zgodę na sfinansowanie z centralnego funduszu

remontowego, Iobót polegających na dokończeniu rcmontu pawilonu handlowego przy rr1.

Marii Skłodowskiej 14.

I
I

I
I
I

I
I
I

2. Kontrola prawidłowości działań w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnyml:
- sprzedź mięszkań w przetalgach
- przekształcęnia mięszkń w odrębną własność
- zasiedlenia mięszkań po eksmisjach

3' omówienie i ocęna sęzonu grŻewczego 200l0l20l1..
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4. Analiza działalności turystycznęj i spońowej w placówkach ZSM _ strona merytoryczna i
finansowa.

5. zatwietdzenie zmiany w planach gospodarczych spółdzielni na 20l lr. - rozŚzerŻenię ,'planu
remontów _ nieluchomości wspólne'' - zasoby AZo ,,wschód''.

6. Zatwietdzente nniany w Regulaminie Rady Osiedla.

Tematyka Dosi€dzęnia plęnarnęqo w czerwcu 2011
1' omówienie działan windykacyjnych w lokalach mieszkalnych i użytko\łych.
2' Plan akcji lemiej organizowanej u placówkach ZSM'
3. ocena realizacji planu inwestycyjrrego przyjętego na 201l r.
4. Przyjęcie planu posiedzeń na II póhocze 2011 r.
5. Zatitetdzeńazrliany w planie lemontów fnansowanych z centralnego funduszu

remonlo\łego
6. Podjęcie uchwał zwiąanych z realizacją ociepleń ścian ze\,łnętrznych budynków przy

Dekerta 15, Filipa de Girarda 7, Andrzeja Struga 4.
7. Zatwięrdzęnię Regulaminu rozliczania kosztów ponięsionych na modemizacje budynku w

zakesie ociepleń ścian zewnętrznych, wykonywanych w ZSM od 20l1I.
8. Zatwiefdzeńa Żfiiany w Regulaminie zaspokajarria potrzeb lokalowych w ŻsM.
9- Rozmowy z człoŃami zalegając1mi z opłatami za lokalę.
l0. W sprawach wniesionych zapoznano się z pismami kierowanymi do RN'

Tematvka oosiędzęnia plenamego w lipcu 2011
1. ocerra realizacji zadń konserwacyjnych zasobów spółdzielni- zakes rzeczowy i finansowy,

ocena wspóĘracy z firmami świadcząc1łni usługi w t}m zakesie (konserwacja zasobów'
zieleni, placów zabaw).

2' ocena fuŃcjonowania Zakładó\ł Usług Porządkowych - zakes rzeczo\ły i finansoły' ocena
bieżącej wspołpracy z administracjami osiedli.

3. ocena realizacji uchwał Rady Nadzorczej zal półlocze 2o|Il'
4. Podjęcie rrchwały w sprawie przemieszczenia środków z fturdus^r remontowego

nieruchomości budynkowych na spłatę kosŻtów ocieplenia ścian zewnętznych bud}Tków
objętych działaniami w tym zakresie.

5. Reasumpcja uchwał od nr 33/20l1 do 35/20l1 w sprawie zaciągnięcia kredyów na ocieplenie
budlnków'

6' Reasumpcja uchwały nr 36/20Il dotyczącej przejściowego finansowania działań termo -

modemizacyjnych ze śIodków centralnego Ftmduszu Remontowego'
7. Uchwalęnie zmian w planach gospodarczych spółdzielni na20llr..
8. Podjecie uchwał dotyczĄcyęh działall' Żwiązanych z wymianą legalizacyjną wodomierzy.

Tematvka oosiedzenia plenamego w sieroniu 2011
l. Analiza kosaów i zadfuzei za I półtocze 20l1t.

. analiza kosztów enelgii €lektrycznej w poszczęgólnych nieruchomościach.
2. omówienie wyników rozliczenia kosztów cenfualnego ogrzewania za sezol200l0/20ll

. ustalenie wysokości zaliczek minimalnej i maksymalnej na sezon grznwczy 20I|D0I2.
4. Podjęcie uchwĄ w sprawie upoważnięnia członków RN do reprezentowaria spółdzielń ptzy

czynnościach prawnych między spółdzielnią a członkiem Zarądu.
5' omówienię kosźów działalności domów kultury za I póhocze 20l1r.
ó. Rozpatrzęnie wniosków Za.rządu dotyczących podjęcia uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia kosŻów budowy i ceny sprzedaĄ dwóch boksów garazowych przy ul. Gęn.
Leopolda Cehaka 7.

b) zmiany planu remontów nieruchomości budynko\łych w zasobach Administracji Zespołu
osiedli ,,Zachód'' .

c) zrniany w planie remontów finansowanych z Centralnego Funduszu Remontowego

TematYka Dosiedzęnia plenarnęqo wę w.ześniu 2011
l' Alaliza rozliczenia wody za I półrocze 201lr.
2. omówienie założeń do planów inwestycyjnych i rcmontowych na 20l2l '
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4.
5.

3.
4.

Analiza al1ualności statufu i regulaminów welłnętrznych
Ocena akcji letniej organizowanej przez domy kultury (strona rzeczowa i finansowa).
Rozpatrzenie \łniosków Zarądu w sprawach:
a) prz1w,rócenia części zaliczki ptzekaz;yłvanej na spłatę kosŹów docieplenia, na fundusz

remontowy budyŃowy nieruchomości przy ul Legionów Polskich 74.
b) zatwierdzenia zrniany w Uchwale Rady Nadzorcze1llr 57D0l0 z 31'08.2010r. polegającej

na przesunięciu części środków z Cęntralnęgo Funduszu Remontowego ŻsM na 20lżr.
ó. Rozmowy z osobami zalega1ącymi z opłatami za lokalę.
7. Rozpatrzenie podań o przywrócęnię praw człoŃa spółdzielni.

Tematvka posiedzenia plenameeo w Daździerniku 201 1

1. ocena pŻygotowania zasobów do sęzonu zimowego (spmr.rłrość instalacji c.o, Żabezpieczenie
bud}nków przed utralą ciepła itp)

2. Ana|iza zadfużeń za 9 miesięcy:
a) zadłuzenia z lokali mieszkalnych i uży&owych,
b) efekt1włtość wnoszonych do sądu spraw,
c) koszty procesowę, koszty eksmisji
omówienie działalności Rad osiedla w świetle lozpoczętej kadencji tego organu.
ocena funkcjonowania systemu multimedialnego w zasobach społdzielni - omówienie i
podjęcie uchwały dotyczącej współpracy telekomunikaclnej z ZE ,,ISKo''.
Zatwierdzenia zmian w plani€ ręmontów na 20l1r finansowanych Ż Centralnego Funduszu
Remontowego.

5.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

6. Zatwierdzenia Regrrlaminu rozliczania wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzania ścieków w
ŻsM.

7' Podjęcie uchwaĘ w spra\łi€ wyboru ofeńy na badanie sprarłozdania finansowego spółdzielni
za 2Oll,t.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lisfu po|ustacyjnego.
9. Rozpatrzenie podania o plz).$Tócenie praw członka spółdzielni

Tematvka oosiędzęnia plenamego w listooadzie 2011
1' Analiza kosztów sńłdzielni za 9 miesięcy 20l lr.
2. Analiza i ocena wykonania zadań ujętych w plani€ remontów(w tym finansowanych z

centralnęgo funduszu remontow€go), ęksploatacji, działan gazowych, remontów dźwigów
osobowych za 9 miesięcy _ plany w tym zakresie na rok 2012.
ocena stanu technicznego i wyposazenia domów kultury.
Zatwierdzenie ceny sprzedazy lokali mieszkahych w budynku przy ul'Spółdzielczej 9'
Zatwierdzelie rczliczenia termomodemizacji trzech budynków mięszkalnych.
Podjęcie uchwały w spmwię zgody na loŻpoczęcie etapowego wdraż2nia energooszczędnego
oświetlenia pomieszcZeń ogólnego uż},1ku w zasobach ŻSM.
Podjęcie uchwały w splawie zgody na dokończęni€ dwóch pawilonów, usytuowarrych przy ul.
Kapitana Pałaca 33a i 33b.
Zatwierdzenie prz1-wrócenia części zaliczki przekazy\łanej na spłatę kosztów docieplenia, na
fiłrdusz remontowy budynkowy nieruchomości przy ul.A.struga 3.
Zatwierdzenie Regulaminu rozliczania wody zimnej i ciepłej oraz odprowadŻania ścieków rł
ŻsM.

l0' Roznrowy z członkami zalegającymi z opłatami za lokale.

Tematvka posiedzenia plenameeo w grudniu 201I
1 . ocena realizacji uchwał tegorocznego Walnego Zgromadzenia.
2. ocena realizacji inwestycji przyjętych na Żoll't._ lozlicŻefie ŻAangdżowanych środków

obrotowych spółdzielni - plany inwestycyjne i modemizacyjne na rok 2012r , w tym analiza
wniosków Zarządu w sprawach:
a. zatwierdzenia kosztu budowy budynku przy Spółdzielczej 9,
b. obniżenia ceny dwóch' nie sprzedanych mieszkń w budynku przy ul' Spńdzielcze1 77,

zaniechania inwestycji (pawi|ony handlowo-usługowe i garaŻ) i przeniesienia kosztów z
nią związanych w koszry społdzielni.
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Analiza kosżów w1wozu śmieci 'wlaz z oceną fumy ALMAX.
Przyjęcie terminó\ł i tęmatyki posiedzeń RN oraz dyżurów członków RN w I półroczu 2012.
Zatwierdzenie opłaty za lokalę mięszkalne i uż},tkowe w poŻycjach:
podatek od nieruchomości oraz ciepło na potrzeby centralnego ogrzewarria i podgrzania wody
Zatwieldzenie Regulaminu Żaspokajania potrzeb lokalowych.
Zatwieldzenie płacy d1a poszczególnych cżoŃów ZaŻąd! na 2ol2r.

oprócz tęmatów zaplanowanych w półrocznych planach' na kżdym posiedzeniu plenamym
omawiano sprżrwy związute z bieącą działalnością spółdzielni.
Jak wykazuje przedstawiona tematyka' Rada w 201l roku objęła kontrolą olaz nadzorem
całokształt dzjała]noścj ŻsM-

Efektem prac Rady Nadzorczei iest uchwalenie 85 uchwał, obeimuiących tematycznie wszystkie
dziedziny działalności spółdzielni, w tym :

l/ z zakresu sprarł członłorłskich
2/ z zakresu spraw organizacyjnych i samoŹądowych
l/ z zalresu spra* finansowlch
4 z zakresu sprarł inrłeslyc1jn1ch

Na d7ień 2].02.20]2r'realizacja uchwał RN przedstawia się następująco :

1 1 uchwał,
l9 uchwał,
46 uchwał,

9 uchwał

- uchwały wykonane
- uchwały w trakcie realizacji

68
l7 w tym:

. 8 dot' spraw człoŃowskich

. 5 dot' realizowanych remontów, modemizacji i inwestycji
o 4 dol planów przyjętych na 2012 rok

Wykaz wszystkich podjętych uchwał z adnotacjąo ich rea|izacji zawańyjest w załączniku do
niniej szego sprawozdania.

Baldzo poważnym problemem w działalności naszej spółdzielni jest rcsnące zadłużenie, zwłaszcza
w lokalach wyodrębnionych' Na wniosek RN została wzmożona działalność windykacyjna, jednak
procedua prawira eksmitowarria dłuzników jest długotrwała, a przede wszystkim brak jest
mieszkań na eksmisję. Rozmowy z dłużnikarni prowadzone przez Zatząd i przez RN nie dają
spodziewanych efektów.
Już od wielu lat członkowie RN pełnią w każdy poniedziałek dyzury w siedzibie spoldzielni'
podczas których przyjmują członków z różnymi interwencjami' Ponadto członkowie Rady
uczestniczą w posiedzeniach Rad osiedli' na których m. in. przedstawiaj ą aktualną s)'tuacj ę
gospodarczą spółdzielni i bieżące decyzje podejmowane przez Radę Nadzorczą.

Po przeanalizowaniu wyników gospodarczo-finansowych oraz opinii biegłej leivident dotyczącęj
sprawozdania finansowęgo za rok 20 l l 

' 
Rada NadzorcŻa stwieldzą że nie znalazła w bieżącej

działalności Zarządu uchybień, które niekorzystnie \łpłynęłyby na wyniki gospodarcze
Ż5 rardowskiej Spótdzielni M ieszkaniouej'
w związku z powyższym Rada Nadzorcza stawia do walnego Zgromadzenia wniosek o
zatwierdzenie sprawozdania Zarządtt z działalności w 20l lr.' bilansu za rok 2011 wr&z z
wnioskiem o sposobie podzialu nadwyźki bilanŚowej oraz o udzi€l€nie absolutońum
poszczegó|nym czlonkom zarządlt ZsM tj. :

- Prezesowi Zarządu P' Marianowi Rusinowskiemu
- Z-cy Prezesa ds. Technicznych P. Adamowi Szymonikowi ,

Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych 'P- Hannie Jędrzejewskiej.

Niniejsze sprawozdanie Żostało przyjęte i podpisane przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu
13.04.201Żr.

Zalącznik :

1' Sprawozdanie z realizacji uchwał RN podjętych w 201l loku.



Podpisy czlonków N adzorczej

1. BOROWSKA HANNA

2. BRoNowsKI MIRosŁAw

3. CHoŃsKl LECH

4' DRUŻYŃSKI ANDRZEJ

5. KIERLAŃCZYKWIESŁAWA

6. KUCHARSKI LECH

7. ŁAGUTKo HANNA

8. MARCZAK KRYSTYNA

9. PoPIELCZ\'KsTANTsł.Aw

10. POLACZEK-FARSKAIWONNA

1 1. RYPINA KRYST\NA

12. RZECZYCKA BARBARA

13. sŁAwŃsKA EwA

14. wALczAK wŁoDzIMIERZ

15' ZIELŃSKA KRYST\.NA

o,,;uj,i,i$'l',i$ź,|ii'"',
Bada .r'lłci:ł;6r

?oh,,,ł |s\ldl,l^*
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zalącŻnik do sprawozdania Rady Nadzorczej
z dzialalności w 20llr.

Lp Zakręs tęmawczny uchwał Numęry uchwał osółem
Dotyczące spraw członkowskich j ak
uchwały o :

- wykluczeniu ze spółdzielni,
- przywróceniu praw człoŃa spółdzielni

6 
^',l.40.4 

r.58.59,60.66,7 5,1 6,7 7 11

2 DotycŻące splaw organizacyj nych i
samorządowych j ak:
- zźf.ivietdzenie niany w sfukturze
organizacyj nej,
- organizacja Walnego Zgromadzenią
- zatwierdzanie nowych regulaminów i zmian
w regulaminach obowiązuj ących,
- zatwierdzanie planów posiedzeń RN
- zatwierdzenia sprawozdań z działalności RN
i Zarząd:.4 realizac1i lchwał RN,
- wypracowanie nowych waruŃów
wspołpracy z ZE ,,IsKo", uwzględniających
przepisy Pmwa Telekomunikacyjnego, jak też
zmiany technologiczne i organizacyjne w
świadczeniu usług multimedia]nych
- upoważnienie członków RN do
rcplezentowania spółdzielni przy
czynnościach prawnych,
- wyboru biegłego rewidenta do badania
sprawozdania finansowego spółdzielni za
2011r
- przyjęcia listu polustracyjnego wydanego
przez Zwięek Rewizyj ny sM RP

1,10,1 1,14,15,20,23,30,31,38,
39,s2,61,63,64,65,7 4,82,84

tg

3 Dotycące spmw finansorłych i gzm jak:
- zatwierdzanie planów gospodarczych i ich
korekt.
- okiesowe oceny kosztów i Żadb)żei\
- 7alwierd.,,anie planóu resono\ł}ch i /mian
w tych planach wraz z oceną wykonania
firnduszy: płac' remontowego, w tym
cęntralnego,
- zatwierdzanie stawek opłat za lokale
mieszka]ne i uz}*owe (medja-\łoda ijej
podgrzanie' koszty stałe za dostawę ciepła do
celórł cenlralnego ogrzewania i podgrzania
wody, podatek od nieruchomości' zaliczka na
saz w bud. bez sazomierzv. stawki

2,3,4,5,12,13,1 6,11 ,t8,t9,21 ,

22,24,25 ,26,27 ,28,29 ,32,33,34,
35 

'36'3',I 
,4Ż,43,44,45 ,46,47 ,48,

49.50,5 1,54,55,56,57,62,67,68,
'7 0,11;73 ,83 ,85
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wszystkie podjęte Uchwały zostały przekazane do komórek odpowiedzialnych za ich
realizacje' Ich treść i wykonanie obrazuje tabela stanowiąca załącznik do niniejszej

żY:tA'{9JvVs<.\informacj i.

eksploatacyjne' podział fu nduszu
Iemontowego gazowego na dwie części
(2,50+4,50), opłata na poczet centalnęgo
ogrzewania w sezonie 20ll/20l2
- rozliczenia niedoboru wody. przedluŻenia
okręsu rozliczeniowego kosżów c'o
- zaciągnięcia ked1tu w PKo BP na
działania termomodemizacyjne w trzech
bud1Ńach uraz z ich rozliczeniem oraz :

o przejściowegofinansowania
temomodernizacj i ze środków CFR

o ustalenia od 1.l0.2011r. wpłaty na
fundusz remonto\ły w lłys.
1 zllm2 lp.ttz.lmiesiąc z t}tułu spłaty
kosztów ociępleńa

- przemieszczenia środków z funduszu
remontowcgo nieruchomości budynkowych
przekazywarrych na spłatę kosŻtów ocięplęnia
ścjan zęwnętrznych budynków objętych
działaniami w qm zakresie (dot.5 bud.)
- cJlialania lwiązar,e l etapow)m wdrażaniem
. radiorłego systemu zdalnego pomiaru
odcz}tu zużycia wody w zasobach ZSM
. energooszczędnego oświetlenia
pomieszczeń ogólnego uż}tku w zasobach
spółdziehi

4 Dotyczące spraw inwestycyj nych j ak:
- zatwierdzani€ planu in\łestycji ijęgo
wyLonania rzeczowego i finansowego.
- zatwierdzenia kosztu budowy i ceny
splzedaży :

o boksów galażowych przy Lrl.Cehaka
o lokali mieszkalnych przy

ul.Spółdżelczej 9
o obniżenia ceny 2 lokali w budyntu

przy Spółdzielczej 17

- zaniechanie inrł ęsR cii',budorła pau ilonóu
handlowo- usługowych'' (poz'2 planu)
i ,'budowa sześciu boksów gańzo\łych"
(poz.4 planu)

8,9,53,69,72,78,79,80,8 1 9
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UchwaĘ Rady Nadzorczej podjęte w 20l l r
i ich wvkonante

Nr/data Tr€ść
Illl z
28.01

Zaivierdzenie zmiany w strukturze
organizacyj nej i Regulaminie
orsanizacvinvm ZSM.

Zmiany wprowadzono zgodnie z uchwaŁ
RN

2./11 przyjęcie wykonania planu funduszu płac za
2010r.

Wykonana

3/11 zatwierdzenie planu funduszu płac na
201]r.

Wykonana

4t11 Zatvierdzenie opłat za lokale (podatek od
nieruchomości, woda i kanalizacja' zaliczka
na gaz w budyŃach bez gazomier4).

wykonana wprowadzono do nalicŻeń
czynszowych

5/11 zatwierdzenie zmiany w planie remontów
finansowanych z cenhalnego funduszu
remontowego (remont ba4 przy ul.Obzei-
314.000,_zł).

Nię zostały wykonane prace związane z
modemizacją instalacji c€nha]nego
ogrzewania, które to prace zostały
zanięchane

6 1 Wykluczenie ze spółdzięlni Pana.' o rłenwzii RN nnwiadnminnn ni<emnie
Brak odwołania do wŻ' a|e zobowiąŻał
się do ratalnej spłaty zadfużenia' od x
20l lr. nie wy1viązuje się z deklaracji. w
przygotowan iu pozew o eksmisię

'7t1I wrł]ll^?AńiA 'A cń^r'-iA]ńi Dąń O decyzjiRN powiadomiono pisemnie
Brak odwołania do wZ , ale zobowiązAł
się do ratalnej spłaty zadfuzęnia' od xI
201l r nie wywiązuje się z deklaracj i. W
przygotowaniu pozew o eksmisję

8/11
Ż5,02

zat\łierdzenię wykonania inwestycji
przyjętych w planach na 2010r.

9t1I zatwierdzenie kosztu realizacji inwestycji
pn ,,budowa garazy blaszanych w ilości 48
sztuk"

Wykonana

10/r 1 przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał
RN podiętych w 20l0I.

wykonana _ sprawozdanie stano\łiło
załącznik do sprawozdania RN z
działalności w 20] 0

ll/ll Podział członków na 3 części Walnego
Zgomadzefia l podział mandatów w
Radach Osiedla.

Walne Zgromadzenie odbyło sie w
trzech terminaclr, zgodnie z przyjętym
podziałem (9'12.l6 maia)

12/11 zatwierdzenie no\łych opłat za podgrzanle
wody zimnej dla uż}'tkowników lokali
mieszkalnych i uż}tko\łych w 12
nieruchomościach

opłaty naliczone zostały zgodlie z
uchwałą

t3/tr rozliczenie niedoboru wody tzw ,,wody
osieroconej" w pozycj i eksploalacjaw BO
20l 1r każdei nieruchomości.

Roz]iczono zgodnie z uchwałą

14/11 zatwierdzenia zmian w Regulaminie
rozliczaria kosŻtów sosoodarki zasobami

Zmiany wprowadzono przekazując
tekst iednolitv Resulaminu do



mieszkaniow}'mi oraz ustalania opłat za
uz}ałanie lokali w ŻsM.

stosowania przez odpowiednie sfużby
spółdzięlni. Regulamin zarnieszczony
iest na stronie intemetowęi

t5/11 zatwięrdzenie Żmian w Regulaminie
tworzenia i wydatkowania środków
funduszu na remonty zasobów
mieszkaniowych ŻSM.

Zmiany wprowadzono przekazując
tekst jednolity Regulaminu do
stosowania przez odpowiednie słuzby
spółdzielni. Regulamin zamieszczony
iest na stronie intęmętowei

t6/11 zatwięrdzenie podziału składnika opłat za
lokal w pozycji ,,fundusz remontowy
gazowy'' na dwie części:
- przeglądy i konserwacja instalacji
2'5oz_ł/lokal, - remont instalacji gazowej
4.5021/loka1

I7/II uchwalenie planów gospodarczych ZSM na
201lI' z wyłączeniem planów finansowych
dotyczących działalności społecznej i
kulturalnei.

18/11 zatwierdzenie nowej wysokości stawek
eksploatacyj nych w 68 nierrrchomościach

Optaty naliczone zostaly zgodnle z
uchwałą i przekazane członkom
poprzez indywiduahe zawiadomienia

19/tr Zatwierdzenie odpisu na działalność społ-
wych. w wysokości 0 '20zufi2 

od
I l0 201 lr.

opłaty naliczone zostały z9odnie z
uchwałą i przekazane uż}'tkownikom
lokali poprzez indywidualne
zawiadomienia w czerwcu 201 1

20/11
2S.03

przyjęcie sprawozdarri a Z'alządi z
dzialalności w 20l0r.do przedłożenia
Walnemu Zgromadzeniu.

Sprawozdanie przedłożone w przyjętej
wersji na wszystkich częściach
walnego Zgromadzenią któIe
zatwierdziło je uchwałąt 2D011 z
20.05.2011t

21/11 przyjęcia planów gospodarczych na
20l 1r.w części dotyczącej działalności
społecznei i kulturalnei.

wykonana

D/tl ustalęnie 01 .07.201 1 r. j ako obowiązuj ący
tęrmin wprowadŻenia nowych opłat za
podgrzanie wody' dla nieruchomości
zawartychw załączn1ku do uchwał nr
7O/2O|O 229.10.2010r i nr I2DI|I z
Ż5'02'2011t.

wpro\ładzono zgodnie z uchwałą

23/1t przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w 20 l 0r do przedłożenia
Walnemu Zgromadzeniu.

sprawozdanie zostało pŹedłożonę \ł
przyjętęj węrsji na wszystkich
częściach Walnego Zglomadzęnia'
które zatwierdziło je uchwałąnr
112011Ż20.05'2011

24/11 przedfużenie o kolcjny miesiąc tj maj 201l
okres rozliczeniortry dla 54 nieruchomości.
w których przewidywan e koszty z!ż"ycia
energii cieplnej przehocząwnięsione na ten
cel zaliczki .

Wykonano

25/rt
27.04

UpowaŹńenie cŻłonłów RN do ot\łarcia
poszczególnych części WZ

wykonano - poszczególne części WZ
otwierali członkowie upoważnieni do
tei czwności uchwała RN



26/11 Zmiana w planach gospodarczych na 20 1 I r-
wprowadzenie do planu remontó\ł-
nieruchomości budynkowe wymiany
zaworów podpionowych na instalacji
cęntralnęj ciepłęj wody, w budynkach
zasilanych z węzła grupowego w30.
Planowany koszt 37.700.-zł

Zręalizowano

2',1/11 W}Tżenię zgody na sfinansowanię z
cent alnego firnduszu rcmontowegoj w
kwocie 53 000,00 zl. robót lemontowych
pawilonu handlowego przy ul. Marii
Skłodowskiej 14.

Zrealizawano

28/11
27,05

przyjęcia sprawozdania fi nansowego ZSM
za I kwańał 20l l r

Ż9/Il Zatwierdzenie zmiany w planach
gospodarczych spółdzielni na 201 lr.,
pol e9aj ącą na rczszelzeniu,,plarru
remontów nieruchomościwspólne',

Żręalizowano

30/11 zatwierdzenia zmiany w regulaminie Rady
osiedla (określenie nazu i ilościczlontórł
w RO)

Zmiany wprowadzono przekazuj ąc
tekst jednolity Regulaminu do
zamieszczenia na stronie internętowej
ZSM

3t/11
27.06.

ZatwieldŻenie planu placy na lI półrocze
2011

Wykonana

32/l1 ) /al\^ierdŻEnia,/miany w planie remonlow

| 
finansowanlch z ccntralnego funduszu

] remontowego (lilrł idacja przeciekó*
I Okrzei 2ll21 - do I6.000.-)

Wykonana

33/11 zaciągnięcie Lredyu w PKo Banł Polski
s'A. rł kuocię 200.000,00 zt. na dl ialania
termo-modemizacyjne budyrku przy ulicy
Dekerta l5 w os.Centmm

Zmieniona uchwałą nr 4312011

34/1t zaciągnięcie k]"ed}4u w PKo Banł Polski
S.A. w kuocię 200.000,00 zl. na dlalania
lermo-modemiZacine bud1 nłr-r przy LrJ ic5
Filipa de Girarda 7 w os. Wschód

Zmieniona uchwałą nr 44120l 1

35/1r zaciągnięcie krędytu w PKo Bank Polski
S'A' w kuocię 200.000.00 zl' na dzia|ania
termo-modemizacyjne budl ntu przy Lrlicl
A.stuga 4 rł os.zeromskiego.

Zmieniona uchwałą nr 45/Ż0l l

36111 przejściowego finansowania działań tęrmo-
modemizacyjnych ze środków cFR w
kwocie 225943i99

Prace określone w uchwale zostały
zakończone w tęrminie umowrrym a
wykorzystane środki z cFR.ozliczone i
zatwierdzone uchwałą nr 70/20 l 1 z
2s.11.2011

3't /11 Uslalenie od l.l0.20llr. Ęat1 na fundusz
remonlou\ u \Ą}s. l zym'p.uŻ'lmiesiąc z
tyulu splat1 kos,dó\ł ocier'lęnia ścian
zewnętrznych bud}r]kórv:

. ul' Dekeńa 15
o ul. Filipa de Girarda 7

Zrealizowana _ wprowadzono do naliczeń
opłat za lokale w nieruchomościach
\łymienionych w uchwa]e



. ul. Andrzeja Stuga 4

38/l I zatwierdzenie Regulaminu rozliczania
kosŹówponiesionychna modemizacje
budynku w zakesie ociepleń ścian
zewnętrznych' wykonywanych w ŹSM od
20lIt.

Zmiany wprowadzono przekazując
tekst jednolity Regulaminu do
stosowania pżez odpowiednie sfuzby
spółdżelni' opublikowany na stronie
intęrnęto\łei ŻsM

19/11 zatwierdzenia zmiany w Regulaminie
zaspokajaria potrzęb lokalowych w ŻsM.

Zmiany wprowadzono przekazuiąc
tekst jednolity Regulaminu do
stosowania pżez odpowiednie sfużby
spółdzielni. opublikowany na stronie
intęmętowei ŻsM

10/11 Wykluczenie ze spółdzięlni Pani'..''. Ó decwzii RN nnwiarlnmi^ń^ ńicń.m ż
dnia 8.07.20l lr.RoŻpoczęła spłatę dłu8u
w ratach, ale od IX brak wpłat z tego

Btufu. W przygotowaniu pozew o
eksmisję

1)/1r wv].]ll.,FńiP ,c <ńńli?iAlńi p O decyzji RN powiadomiono pismem z
dnia 8.07.201lr
w toku DostęDowanie o eksmisie

42/11
29.07

przemieszczenie środków w wys.0,22złlm'ż
z flrndus',u remonlo\Ąego nieruchomości
budpłorł1ch. na splalę kosŻó\ł ocieplenia
ścian ze\łTrętznych budynków, objętych
działaniami w trłn zakresie.

wprowadzono do na] iczeń cą'nszowych

43/11 reasumpcja uchwały nr 33/20l l w sprawle
kredyu na ocieplenie budynku przy ulicy
Dekerta l5-

wykonana zaciągnięto kred}t w
wysokości 479.999,40

44/tr reasumpcja uchwały nr 33/201 1 w sprarłe
kedytu na ocieplenie budlnku przy ulicy
Filipa de Girarda 7.

wykonana _ zaciągnięto kedyt w
wysokości 304'975,ól

45/1t reasumpcja uchwaĘ m 33/201l w sprawie
kedytu na ocieplenie budlnl-u przy ulicy
A. Stuga 4.

wykonana - zaciągnięto kredl w
wysokości 217.770,01

46/11 reasumpcja uchwaĘ nr 36/201l dotycącej
przej ściowego finarrsowania działań termo_
modemizacyjnych ze śIodków Ce[tralnego
Funduszu Remontowego.

wykonana _ zadania okrcślone treścią
uchwały rozliczone

41t11 zmiana w planach gospodarczych
spółdzielni na 20l1r., polegająca na
rczszerzęniu 

',planu lemontów _
nieruchomości budynkowe" o pozycję
,,wymiana okien na klatkach schodowych w
budvnlot orzv ul. Filioa de Girarda 7 "

wykonana

48/11 Zatw ięt dzęt|ję działalh zw ięarty ch z
wymianą legalizacyjną wodomieży
polegająca na ętapowym wdlażaniu
radiowego systemu zdalnego pomiaru i
odcz}tu zużycia wody w zasobach
Zyrardowskiei Spółdzielni Mieszkaniowei

W realizacji w20ll w wodomierze z
nakładką radiowa zostało \łyposa]Źonych
49 budynków

49/tt przejściowego sfinans owania (do czasu
całkowitei sDłafu Drzez nieruchomości) I

wymieniono 6ó38sźuk wodomierzy - z
Centralnego Funduszu remontowego



ętapu zakupu i montażu wodomierzy z
nakładką radiową marki APAToR
POWOGAZ S.A i radiowego systemu
odcry-tu w zasobach ŹSM' z centalnego
Funduszu Ręmontowęgo, do kwoty
300.000'00 zl. przy całkowiq'rn koszcie
realizacji tego ętapu skalkulo\łanego na
kwotę 883 373,04 zI.

zaangażowano środki w wysokości
134.886' l 0zł

50/11
30-08

przyjęcie sprawozdania finansowego ŻSM
zA I półrocze 2011l.

Wykonana

5l/l I Ustalenie opłat rra poczet cenhalnego
ogźewania w sezonie grzepłczym
2011/2012.

Wprowadzono do naliczeń czynszowych
od l.l0 201 l

52/11 upoważnienie do leprezentowania
spoldzielni przy czynnościach prawn1 ch'

PŹyjęta do stosowania

53/11 zatwierdzęnia kosztu budowy i ceny
sprzedazy dwóch boksó'$r' garażowych.

Zręalizowana garaże rcstały sprzędane'
W dniu 3.1 L2011 z nabywcami
podpisane zostałv aktv notaaialne

54/t1 zn ana w planach gospodarczych na 201lr.
poJegająca na :

l' zdjęciu z planu remontów w
zasobach AŻo .-7 arhód" poz'l _

',remont ęlewacji i balkonów bud. nr
8 w osiędlu Centrum" kwota
planowana 135.146,20

2. rĘlrowadzenie do planu remontów
prac dot. zasobów AZo ..Zachód".

Zrealizowana

55/11 zatwieldzenię anian w p|anie remontów na
2011r finansowanych z Centralncgo
Funduszu Remontowęgo '

Zrealizawana.

56/11
30.09

prz}'\łTócenia części zaliczki przekazywanej
na spłatę kosŹów docieplenia, na lundusz
ręmontowy bud}rrkowy, nieruchomości
przy ul Legionów Polskich 74.

wprcwadzono do naliczeń czynszołrych
nieruchomości przy ul Legionów
Polskich 74

5't /t 1 zatwierdŻenia zmiany w Uchwale Rady
Nadzorczej nr 5712010 z 31.08.2010r.
polegającej na przesunięcirr części środków
z Centralnego Funduszu Remontowego
ZSM na2012r.

W realizacji.
ZSM posiada dokumentacje oraz
pozwolenie na docieplenie ścian
rcwnętrmych budynków 51,52 na oś
Zeromskiego

58/t 1 wykluczenie ze spółdziehi Pani ..... o decyzji RN zainteresowana Żostała
powiadomiona pisemnie

59n l rcasunpcja uchwały RN nr 6712003 z dnia
28.l 1'2003r.i prz}"wrócenie praw członła
Pani .............................

Lokal został przeksŻtałcony w odlębną
własnośó a następnie sprzedany



60/l I reasumpcja uchwały RN nr 8l /2010 z dnia
2ó. l 1 .20 1 OI.i przywócenie praw członka
Panu.....................................

o decyzji RN zainteresowany został
powiadomiony listem poleconym

6t/rt
25.10.

Zmiarry zasad współpracy
telekomunikacyinej z ZE.,ISKO"

W trakcie realizac.j i

62/11 zatwierdzenia zmian w planie rcmontów na
20l1r finansowanych z Centralnęgo
Funduszu Remontowegom, których wartość
szacuie się na 53.400,-zł

Wykonana

63/11 zatwierdzenia Ręgulaminu rczliczania wody
zimnej i ciepłej oraz odprowadzania
ścieków w ŻsM (Wegulowanię temafu
wodomierzy z nakładka radiowa)

Regu]amin został wprowadzony do
stosowania prz€z odpowiednie komórki
organizacyjne spółdzielni

64/11 wyboru ofeńy na badanie sprawozdania
finansowego spółdziel za 201 1 r.złożonego
przez bięgłą rcwidęnt Panią Krystynę
Kźysźofik-Pogodę.

Umowa na badanie sprawozdania
finansowego społdzielni za 20l ] r.
podpisana została w dniu 30.l1.20l1r'

65/11 przyjęcia listu polustracyjnego wydarrego na
podstawie plotokołu z lustracji
pvepro\^ad7onej przez Zwiąek RewiĄn1
sM RP, L1óIej przędmiotem była pełna
działalność społdzielni w latach2o1'] -2009.

List polustracyjny zostanie
zaprezentowany Walnemu Zgromadzeniu
w 2012r.

66/rt reasumpcji uchwały RN nr 59/20o9 z clria
30.09.2009r. i prz}.\łTócenie praw członka
Pani ......................................

o decyzj i RN zainteresowany został
powiadomiony pisemnie.

6'1/11

28-l I
Przyjęcie bilansu za 9 m-cy 20l l

68/l I zatwierdzenia plarrów ręmontów na 20 1 2r.
w rym finansowanych z CFR

Do ręal jzacj i w 20 ] 2r.

69n 1 zatwięrdzenie cęny spŹedaźy
poszczególnych lokali mieszkalnych, w
zealizowanym w systemie developerskim
budyŃu mieszkalnym przy ul.
Spółdzielczei 9

wykonana sprzędane l] lokali

70/It Żatwierdzenie nakladów poniesionych na
termomodemizacj ę trzech budynków
mieszkalnych, w tym \łykoŹystanie
środków z cęntalnego funduszu
ręmontowego

Zrealizowana - z\ł.rot nakładów będzie
następował zgodnie Ż przyjętjmi
uręgulowaniami

1t /11 zgody na lozpoczęcie etapowego wdrżania
energooszczędnego oś\łietlenia
pomieszczeń ogólnego użytku w zasobach
ZSM

Przyjęta do realizacji

12/11 zgodę na zaarrga]żowanie środków
obrotowych spółdzielni w wysokości
64 800,00 zł., z przęTlaczeniem na
dokończenie inwestycji dot' budowy dwóch
pawilonóq us).tuowanych przy ul.
Kapitana Pałaca 33 a i 33 b

W trakcie realizacji

73/11 prŻywńcenia od 1 .07.2012t.części zaliczki wprowadrcno do naliczeń cz}nsmwych



\y \\ys. 0,22zl/fi2 plzekazywanej na spłatę
kosŻów docięplenia, na fundusz remontowy
budynkowy nieruchomości przy ul.struga 3.

nieruchomości przy ul A'Struga 3.

74/11 zatwierdzenia Regulaminu rozliczania wody
żmnej i ciepłej oraz odprowadzania
ścieków w ZSM_

Regulamin został wprowadzony do
stosowania prz€z odpowiednie komórki
organizacyjne spółdzielni

15/\r wyk]uc/cnie / ŻsM Pani..''-.. o decyzj i RN zaintelesowana Żostała
powiadomiona listem poleconym
w przygotowan iu weŻwanie do
op!rszczenia lokalu

76/11 Wykluczenie z ZSM Pani.......... o decyzji RN zainteresowana została
powiadomiona listem poleconym
w przygotowaniu węzwanie do
opuszczenia lokalu

77/t1 Wykluczenie z ŻSM Pani...... '.. '.... 

-
o decyzji RN zainteresowana została
powiadomiona listem poleconym
W przygotowan iu wezwanie do
opuszczenia lokalu

78/tl
19.12.

Zatwięrdzenie planów inwestycyj nych na
20 l 2r _ inwes8cie na sprzedaż

Do realizacji w 2012r.

79/tl Żat\łr'ierdzenie kosztu budowy inwestycji
mieszkaniowej przy ul' Spółdzielczei 9.

Zrealizowarla

80/t l obniżęnia ceny dwóch lokali mieszkalnych
w budyŃu przy ul. Społdzielczei 17.

w r€alizacji najeden lokal Żostała
wpłacona zaliczka

81/11 zaniechanie inwęstycji',budowa pawilonów
hardlowo- usługowych'' (poz.2 planu
inwestycyjnego na 201 1r.)
i 
''budoły sześciu boksów garażowych''

(poz.4 w.w planu) i wpisanie w koszty
spółdzielń nakładów poniesionych na
uzyskanie warunków technicznych
zabudowy' w wysoko ści 2I4,O0zł.

Wykonana

82/11 Zatwierdzenie planu posiedzeń i d}Żurów
członków RN w I póŁoczu 20 l 2

Do rcalizacji w 2012r.

83n 1 opłat za lokale w pozycjach: ,'podatek o-
nienrchomości'' i 

', 
koszty stałe za dostawę

ciepla do celórł centra]nego ogŹewania i
podgrzania wody"

Wprowadzono do naliczeń czynszowych
od 1.01.2012

84/11 zatwierdzenia Regulaminu zaspokajania
potrzeb lokalowych w ZSM.

Regulamin mstał wprowadzony do
stosowania przez odpowiednie komórkj
organizac'ne społdzielni. Regulamin jest
do \łglądu na stronie intemeto\łei ŻsM.

85/l I Ustalenie płacy na 20l2r. dla urzędujących
członków Zauądu

Do realizacji rł 20l2r'

Na dzień 13.04.2012r'realizacja uchwał RN przedstawia się następująco :

- uchwały wykonane
- uchwały w trakcie realizacji

. 8 dot. spraw członkowskich (wykluczenia)

. 4 dot. rcalizowanych remontów, modemizacji i

69
16 w tym:


