                                                      Protokół nr 32 /2016r
                                                  z posiedzenia Rady Nadzorczej 
                                           Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” 
                                                           z dnia 14.06.2016r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 14.06.2016r. w obecności członków Rady Nadzorczej: Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Edwarda Wursta, Edwarda Cichego, Bogusława Korpala, Stanisława Marandy opuścił posiedzenie o godz 19:00, Elżbiety Paś, Julii Ślęczek, Grzegorza Wyszogrodzkiego oraz Prezesa Zarządu Zbigniewa Grzyba.

Porządek Obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24.05.2016r.
3. Zmiana stawek w załączniku nr V w planie rzeczowo-finansowym na 2016r  – podjęcie 
           uchwały.             .                      
            4.Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu SM”Budostal” dotyczące Spółdzielni za 2015r.
            5. Przedłożenie wniosków zespołu kontrolującego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej   
                kontroli z badania bilansu za 2015r – podjęcie uchwały. 
            6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy maj 2015r – czerwiec 
                2016r – podjęcie uchwały.
             7.Sprawy członkowskie.
             8.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Edward Wurst przedstawił porządek obrad. JuliaŚlęczek zgłosiła że brakuje materiałów do punktów nr 4 i 6. Rada Nadzorcza przystąpiła do przegłosowania przedstawionego porządku obrad. 
Wynik głosowania :”za”- 6 głosów, „przeciw”- brak.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26.04.2016r.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z protokołem z dnia 26.04.2016r i wprowadzeniu poprawek, przystąpiła do przegłosowania  protokołu.
Wynik głosowania :”za”- 5 głosów, „przeciw” - brak. 

Ad.3. Zmiana stawek w załączniku nr V w planie rzeczowo-finansowym na 2016r  – podjęcie 
   uchwały.   
Edward Wurst  przedstawił informację o korekcie planu rzeczowo-finansowego  na rok 2016 dotyczącą  załącznika nr V tj: zestawienie stawek – pozostałe lokale, pomieszczenia dodatkowe w najmie i lokale użytkowe w najmie. W pozycji pomieszczenia dodatkowe w propozycji jest by dopisać - „stawka miesięczna minimalna”  w tabeli dotyczącej pomieszczenia dodatkowe w najmie od 15.06.2016r 
	wprowadza się zmianę stawki w pozycji pod nazwą „teren pod lekką zabudowę”

            z kwoty  5,00zł netto na kwotę 10,00zł netto,
	wprowadza się zmianę stawki w pozycji  teren niezabudowany (okazjonalny) 

             z kwoty 5,00zł netto  na kwotę 15,00zł netto .
Edward Cichy poinformował, że dostarczona pod projektem uchwały Rady Nadzorczej SM”Budostal”, uchwała Rady Powiatu w Krakowie nr XLVII /454/2014r z dnia 29.10.2014r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, nie pasuje do sytuacji jaka występuje w naszej spółdzielni. Julia Ślęczek stwierdziła, że przytoczona uchwała nie ma się nijak do obowiązujących przepisów w spółdzielni.               
                                            


Julia Ślęczek poinformowała, że jest właścicielką lokalu użytkowego i wynajmuje od spółdzielni teren pod ogródek gdzie są rozłożone stoliki i parasole. Poinformowała zebranych, że na osiedlu są lokale użytkowe które stoją puste. Usytuowanie lokali  nie jest korzystne do prowadzenia działalności usługowych  na naszym osiedlu, ponieważ brak widoczności tych lokali z głównej ulicy. Mogą wystąpić zaległości na tych lokalach  ponieważ nie zarabiają na utrzymanie.  
Edward Cichy zapytał  na jaki okres jest podpisana umowa. Julia Ślęczek odpowiedziała że umowa jest podpisana  na czas nieokreślony.  
Edward Wurst stwierdził, że Julia  Ślęczek występuje w obronie własnych interesów, a nie w interesie wszystkich mieszkańców.   
Julia Slęczek poinformowała, że podniesienie  tych stawek było rozpatrywane już na posiedzeniu dwa miesiące temu  i nie przeszło, a powracanie do tego tematu ponownie jest nieporozumieniem.
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:
                                                     Uchwała nr 75 /2016
                                           Rady Nadzorczej SM „Budostal”
                                                      z dnia  14.06.2016r.
w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2016.
Na podstawie § 100 ust.1 pkt 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” Rada Nadzorcza uchwala co następuje:
§ 1
Z dniem 14.06.2016r wprowadza się korektę planu rzeczowo-finansowego na 2016r przyjętego uchwałą nr 63/2016r z dnia 30.03.2016r w § 2 wraz z załącznikiem nr V – stanowiącym integralną część uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi SM ”Budostal”.	
                                                                             §3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania :”za”- 2 głosy . „przeciw”- 3 głosy. Uchwała nie została podjęta 
                                                                  
Ad.4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu SM ”Budostal” dotyczące Spółdzielni 
          za 2015r.
Prezes Zarządu Zbigniew Grzyb przedstawił sprawozdanie Zarządu które będzie prezentowane  na najbliższym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 06 2016r.

Ad.5.  Przedłożenie wniosków zespołu kontrolującego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej   
                kontroli i badania bilansu za 2015r – podjęcie uchwały. 

Rada Nadzorcza zapoznała się z bilansem przedstawionym przez Zarząd Spółdzielni i protokołem Komisji Rewizyjnej która zapoznała się z dokumentacją dotyczącą bilansu, przedstawioną przez Główną Księgową Spółdzielni. 


                                              
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści: 

                                                              Uchwała Nr 76 /2016
Rady Nadzorczej S M „Budostal”
z dnia 14 .06. 2016r. 

w sprawie : badania i przyjęcia pod względem rzetelności i prawidłowości sprawozdania 
                   finansowego za rok 2015.
Na podstawie § 114 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie uchwala się co następuje:
§ 1
W wyniku przeprowadzonego przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej badania sprawozdania finansowego  za rok 2015 stwierdza się, że sprawozdanie jest rzetelne i prawidłowe,  może być przedłożone do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania :' za”- 6 głosów. „przeciw”- brak.Uchwałą zosatała podjęta.

AD.6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy maj 2015r –         
           czerwiec 2016r – podjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Edward Wurst przedstawił projekt sprawozdania Rady Nadzorczej przystąpiono do jego omówienia 
Po wprowadzeniu uwag i poprawek zgłoszonych przez członków Rady Nadzorczej przystąpiono do zatwierdzenia sprawozdania za 2015r. 

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

                                                                Uchwała nr 77/2016
Rady Nadzorczej SM  „Budostal”
z dnia 14.06.2016r.
Na podstawie § 100 ust.1 pkt.8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”- Rada Nadzorcza uchwala co następuje:
§ 1
Przyjmuje się  sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy od czerwca 2015r do czerwca  2016r, które stanowi załącznik do uchwały. 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania :”za”- 5 głosów, „przeciw”- 1 głos. Uchwała została podjęta. 

                                                      


Ad.7. Sprawy członkowskie.
Ze względu na brak spraw punkt nie był rozpatrywany.

 AD.8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Prezes Zarządu Zbigniew Grzyb poinformował, że od dnia 15.06.2016r został zatrudniony inspektor nadzoru Pan Jan Sokołowski na okres od 15.06.2016r do 31.12.2016r 
Edward Cichy zwrócił się z pytaniem czy zostały zorganizowane spotkania z budynkami nr 10 , 19 . Prezes Zarządu Zbigniew Grzyb poinformował o spotkaniach z budynkami i o podjętych decyzjach na  tych spotkaniach. 
Prezes Zarządu Zbigniew Grzyb poinformował o pismach które wpłynęły od mieszkańców w sprawie przeniesienia środków finansowych z funduszu zasobowego na fundusz remontowy i w sprawie dochodzenia odszkodowania od byłego Prezesa Zarządu Janusza Kawalca, punkty na wniosek mieszkańców zostały ujęte w porządku  obrad Walnego Zgromadzenia. 

Po wyczerpaniu Porządku Obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął posiedzenie.


                                                                                      Przewodniczący Rady Nadzorczej
                                                                                                 SM”Budostal” 

                                                                                      …....................................................
                                                                                         (-) Edward Wurst 

