
Protokół nr 7/2014

z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. „Bocianek”

odbytego w dniu 27.11.2014r.

Obecni  na  posiedzeniu  Członkowie  Rady  Nadzorczej  i  Członkowie  Zarządu  

zgodnie z załączoną listą obecności ( załącznik nr 1). 

Porządek posiedzenia  ( załącznik nr 2).

Posiedzenie  otworzył  Przewodniczący Rady  Nadzorczej  p.  Dariusz  Dudek, 

powitał  Członków  Rady  Nadzorczej  ,  Zarząd  i  Radcę  Prawną  

p.  Halinę  Chwalińską-  Kubiakowską oraz  Panią  Lustrator  z  ramienia  Krajowej 

Rady Nadzorczej p. Annę Noworycką.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek  poprosił  Panią Lustrator  

o przybliżenie tematu kontroli inwestycji w S.M. „Bocianek”.

Lustrator p. Anna Noworycka powitała zebranych i na wstępie poinformowała, 

że zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych lustracja przeprowadzana 

jest  co  3  lata  natomiast  w  przypadku  prowadzenia  inwestycji  musi  być 

przeprowadzana corocznie. 

p. Anna Noworycka poinformowała. także co ma na celu  badanie lustracyjne 

oraz poprosiła członków Rady Nadzorczej aby jej przekazali w formie uchwały 

swoje spostrzeżenia co do inwestycji oraz ewentualne uwagi i wątpliwości   w 

celu  ich  szczegółowego  sprawdzenia  .  Zakres  kontroli  obejmuje  okres  od 

01.01.2013r.do 31.12.2013r. Lustracja Spółdzielni jest przeprowadzana w dniach 

od 03.11.2014r. do 15.12.2014r. 

Podsumowując powiedziała, że w  protokole dokona oceny zgodności inwestycji 

w  aspekcie  prawnym  i  organizacyjnym  oraz  zgodności  z  zasadami  prawa 



spółdzielczego  i  wewnętrznymi  normami  obowiązującymi  w  Spółdzielni. 

Natomiast protokół końcowy z lustracji musi być sporządzony na 22.12.2014r. 

zgodnie z umową zawartą miedzy Spółdzielnią,  a Krajową Radą Spółdzielczą. 

Ponadto  p.  Anna Noworycka   szczegółowo omówiła  procedurę  sporządzenia 

protokołu  lustracyjnego,  który jest  następnie  przekazany do  Krajowej  Rady 

Spółdzielczej, która wystosowuje swoje wnioski w formie listu polustracyjnego 

i przekazuje  do realizacji Zarządowi S.M. „Bocianek”.

W   dyskusji  w  sprawie   lustracji  brali  udział  p.  Dariusz  Dudek,  

p. Krzysztof Nawrot , p. Józef Binkowski.

Zatwierdzenie  protokołu  z  posiedzenia  Rady  Nadzorczej  nr  6/2014  

z dnia 23.10.2014r.

Przewodniczący R.N. p. Dariusz Dudek poinformował, że na wewnętrznej części 

posiedzenia  członkowie  Rady  Nadzorczej  przyjęli  9  głosami  „Za”  protokół  

nr 6/2013 z dnia 23 października 2014r. 

7.Przyjęcie  Regulaminu  Komisji  ds.  Profilaktyki  Antykorupcyjnej  i  podjęcie 

stosownej uchwały.

Przewodniczący Komisji ds. Profilaktyki Antykorupcyjnej p. Zbigniew Kwieciński 

odczytał  projekt  Regulaminu  Komisji  ds.  Profilaktyki  Antykorupcyjnej  przy 

Radzie Nadzorczej S.M. „Bocianek w Kielcach oraz jej   plan pracy na miesiąc 

grudzień 2014r. (  załącznik nr 3).

Członkowie Rady Nadzorczej zdecydowali, aby zmienić formę tytułu Regulaminu 
oraz §3pkt a).

Przewodniczący  Rady  Nadzorczej  p.  Dariusz  Dudek  odczytał  treść  uchwały  

nr  35/2014  z  dnia  27.11.2014r.  w  sprawie  zatwierdzenia  Regulaminu  

 Komisji ds. Profilaktyki Antykorupcyjnej.

W  wyniku  głosowania  jednogłośnie  9  głosami  „Za”  przyjęto  uchwałę  

nr  35/2014  zatwierdzającą  przyjęcia  Regulaminu  Komisji  ds.  Profilaktyki 

Antykorupcyjnej.



1.Informacja Zarządu z bieżącej działalności.

Przewodniczący Rady Nadzorczej p. Dariusz Dudek poprosił Prezesa Zarządu  

p.  Eryka  Wilkońskiego  o  przedstawienie  informacji   z  bieżącej  działalności 

Zarządu.

Prezes  Zarządu  p.  Eryk  Wilkoński przedstawił  Członkom  Rady  Nadzorczej 

działalność  Zarządu  w  październiku  i  listopadzie  2014r.  odczytując  treść 

protokołów z  5  posiedzeń Zarządu.tj  protok.   nr  37/14 z dnia  22.10.2014r.,  

protok.  Nr  38/14  z  dnia  29.10.14r.,  protok.  39/14  z  dnia  04.11.14r.,  protok. 

40/14 z dnia 14.11.14r., protok. 41/14 z dnia 17.11.14r. ( w załączeniu)

Prezes p. Eryk Wilkoński  poinformował ponadto o wystąpieniu z pismem z dnia 

28.10.2014r. do Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. 

Z o.o. w Kielcach, w celu  skorzystania z dofinansowania unijnych środków przy 

zastosowaniu  odnawialnych  źródeł  energii,   a  także   termomodernizacji 

budynków.

Następnie  poinformował,  że  w  siedzibie  Spółdzielni  odbyło  się  spotkanie  z 

Prezesem  Stowarzyszenia  Zarządców  Nieruchomości  p.  Jerzym 

Pietraszkiewiczem,  który  przedstawił  problematykę  tworzenia  i  działania 

wspólnot mieszkaniowych.

2. Sprawozdanie z wykorzystania funduszu społeczno – kulturalnego.

Ten punkt posiedzenia omówiła Główna Księgowa p. Edyta Sobczyk informując, 

że realizację planu działalności społeczno – kulturalnej, członkowie otrzymali w 

materiałach.

Plan został wykonany w 100% , za wyjątkiem  ostatniego wydania kwartalnika 

„Echo Bocianka”, który będzie zrealizowany w grudniu br. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował zwiększenie w 2015r. funduszu 

na wydanie kwartalnika „Echa Bocianka, ze względu na przypadające obchody 



25- lecia Spółdzielni „Bocianek”.

p. Krzysztof Nawrot wyraził swoją opinię, że nie jest zadowolony ze sposobu 

realizacji  planu  działalności  społeczno  –  kulturalnej,  środki  są  niskie  i  nie 

spełniają  oczekiwań  mieszkańców  osiedla  „Bocianek”.  Uważa,  że  na  osiedlu 

powinien działać klub osiedlowy. 

Przewodniczący  Rady  Nadzorczej  powiedział,  że  przez  okres  4  lat  powstały 

placówki  dla  dzieci  i  młodzieży,  które  są  prowadzone  przez  MOPR,  działa 

również przychodnia, powstał klub seniora, wybudowano 2 boiska. Uważa że 

Spółdzielnia przyczynia się w dużej mierze do tego typu działalności , mimo że 

nie prowadzi osobnej placówki w postaci klubu osiedlowego. 

p. Edyta Sobczyk powiedziała, że Spółdzielnia wyremontowała pomieszczenia 

przeznaczone na świetlice i wynajmuje te lokale po stawkach preferencyjnych 

czyli za symboliczną złotówkę.

W  dyskusji w sprawie realizacji planu działalności społeczno – kulturalnej  brali 

udział  p.  Dariusz  Dudek,  p.  Krzysztof  Nawrot  ,  p.  Józef  Binkowski,  

p. Zofia Szczodra, p. Alicja Nowak.

3. Analiza zadłużeń czynszowych po rozliczeniu wody i c.o.

Główna księgowa p. Edyta Sobczyk przedstawiła analizę zadłużeń czynszowych, 
która zgodnie  z  planem pracy Rady Nadzorczej,   miała  być prezentowana w 
miesiącu wrześniu.

p. Edyta Sobczyk, poinformowała o wynikach kontroli  Komisji powołanej przez 
Radę Nadzorczą. Wizytacja przeprowadzona pod koniec miesiąca listopada przy
niosła pozytywne rezultaty w postaci wpłat i pisemnych zobowiązań ze strony 
dłużników.

Wypowiedź p. Edyty Sobczyk uzupełnił  p.  Józef Binkowski informując ,że na  
34 mieszkań zaplanowanych do odwiedzenia , 17 mieszkań było zamkniętych. 
Wizytacja wykazała, że znaczna częś

 zadłużonych jest wynajmowana.  Wynajmujący wywiązują się ze swoich zobo
wiązań na bieżąco ,  wobec właścicieli  mieszkań,  a ci  nie  płacą chociaż mają 
środki z wynajmu tych mieszkań. Wobec tych dłużników Zarząd winien stoso
wać bezwzględne procedury egzekucyjne. Ocenił, że podjęte działania prewen



cyjne  przyniosły zamierzone rezultaty i zaproponował zamieszczenie artykułu w 
tej sprawie w  kwartalniku „Echo Bocianka”. 

Wywiązała się dyskusja w której brali udział p. Regina Pacan, p. Wiesław Kamiń
ski, p. Przemysław Kruk dyskutując nad sposobami ściągania zadłużeń i nowym 
zjawiskiem masowym podnajmowania mieszkań studentom.

Uwag nie zgłoszono. 

4. Przedstawienie protokołów Komisji Rewizyjnej.

Pani  Zofia  Szczodra  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej odczytała  protokół  

nr  4/2014  spisany  w  dniach  04.11  –  14.11.2014r.  na  okoliczność   kontroli 

opiniowania  przeprowadzonych  przetargów  na  remonty  i  usługi  za  okres  

od 01.01.2012r. do 30.09.2014r. (  załącznik nr 4 )

Komisja  nie  zgłosiła  żadnych  wniosków  i  zastrzeżeń, dyskutowano  na  temat 
udziału firm w przetargach.

W  wyniku  głosowania  protokół  nr  4/2013  Komisji  Rewizyjnej   przyjęto 

jednogłośnie 9 głosami „Za”.

Pani Regina Pacan Członek Komisji Rewizyjnej odczytała protokół  nr 5/2014 

spisany w dniach 15.11 – 18.11.2014r. na okoliczność  kontroli zatrudnienia i 

gospodarki funduszem płac za 10 miesięcy 2014 (  załącznik nr 5  )

Komisja nie zgłosiła żadnych wniosków i zastrzeżeń.

W  wyniku  głosowania  protokół  nr  5/2014  Komisji  Rewizyjnej   przyjęto 

jednogłośnie 9 głosami „Za”.

5. Przedstawienie protokołu Komisji GZM.

Pan  Wiesław  Kamiński  Przewodniczący  Komisji  GZM odczytał  protokół   

nr 2/2014  z przeprowadzonej kontroli stanu przygotowania osiedla „Bocianek” 

do okresu  zimowego 2014/2015 w Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Bocianek” w 

Kielcach w dniu 05.11.2014r.( w załącznik nr 6)



Komisja nie zgłosiła żadnych wniosków i zastrzeżeń.

W wyniku głosowania protokół nr 2/2014 Komisji GZM  przyjęto jednogłośnie 

9 głosami „Za”.

Uwag i pytań nie zgłoszono.

6. Informacja w sprawie stanu bezpieczeństwa na osiedlu „Bocianek”.

Prezes p. Eryk Wilkoński odczytał informację w sprawie poprawy bezpieczeń
stwa na osiedlu Bocianek” w 2014r.

Pytania do Prezesa zgłosili:

p. Przemysław Kruk zapytał czy w klatkach da się zamontować oświetlenie  te 
czujki ruchu.tj. przed klatkami.

p. Krzysztof Nawrot zapytał, czy jest osoba, która na bieżąco śledzi zapisy z mo
nitoringu.

p. Regina Pacan prosiła o bliższą informację w sprawie podłączenia się pod mo
nitoring miejski. 

Z-ca Prezesa p.  Paweł Kubicki wyjaśnił,  że istnieje możliwość zamontowania 
oświetlenia na klatkach uruchamiane przez czujki ruchu i na pewno spróbujemy 
tego rozwiązania w jednym z bloków w 2015r. Natomiast odnośnie monitoringu 
wyjaśnił,  że nie ma osoby na bieżąco śledzącej obraz monitoringu natomiast 
obraz  jest   rejestrowany na twardym dysku i  przetrzymywany przez  około  3 
tygodnie. Co do podłączenia do monitoringu miejskiego Spółdzielnia kupuje taki 
sprzęt,  który będzie  współpracował  z  siecią   miejską i  jeśli  tylko ona będzie 
gotowa zgłosimy chęć przyłączenia się do niej.

8. Przyjęcie zmian do schematu organizacyjnego, podjęcie stosownej uchwały. 

Prezes p. Eryk Wilkoński przestawił schemat organizacyjny uzasadniając zmiany 
koniecznością przyjęci a osoby na stanowisko członkowsko – organizacyjnych. 
Osoba ta będzie obsługiwała wspólnoty mieszkaniowe, rady nieruchomości oraz 
zajmowała się windykacją należności.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zgłosił wniosek, aby w  rekrutacji uczestniczyli 
p. Krzysztof Nawrot oraz p. Zofia Szczodra w roli obserwatorów.

              



               Przewodniczący  Rady  Nadzorczej odczytał uchwałę nr 36/2014 z dnia 

27.11.2014 r. w sprawie   zatwierdzenia zmian do Schematu Organizacyjnego 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Bocianek”.

                 W wyniku głosowania  uchwała nr 36/2014 została przyjęta  9 głosami „Za”

                   9. Sprawy różne.

                 Dariusz Dudek zgłosił wniosek o aktualizację strony internetowej oraz poprosił 

                 Prezesa p. Eryka Wilkońskiego o przygotowanie zakresów czynności dla         

                 członków  Zarządu na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Następnie  Przewodniczący  Rady  Nadzorczej poinformował  o  wyczerpaniu 

przewidzianego  na  dzisiejszym  posiedzeniu  porządku  obrad  i   podziękował 

zebranym za udział w obradach.

  Sekretarz Rady Nadzorczej                                 Przewodniczący Rady Nadzorczej

                  Alicja Nowak                                                              Dariusz Dudek








