
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

z działalności w roku 2017. 

 

 

Rada Nadzorcza Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej funkcjonująca w roku 2017 

w składzie: 

1. Tadeusz Bajorek  – Przewodniczący, członek Komisji Przetargowej CSM, 

2. Janusz Łukocz-Łuniewski  - Z-ca Przewodniczącego, 

3. Katarzyna Szpyrka  – Sekretarz, 

4. Józefa Biel  – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 

5. Aneta Ostyńska  – Z-ca  Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, 

6. Ryszard Matuszek  – Sekretarz Komisji  Rewizyjnej, 

7. Jerzy Koprzywa  – Przewodniczący Komisji Społeczno-Mieszkaniowej,  

 członek Komisji Przetargowej CSM, 

8. Kazimierz Rauer  – Z-ca Przewodniczącego Komisji Społeczno-Mieszkaniowej, 

członek Komisji Przetargowej CSM, 

9. Edward Chrzanowski – Sekretarz Komisji Społeczno-Mieszkaniowej. 

 

odbyła 12 protokołowanych posiedzeń, na których podjęła 37 uchwał. 

 

Swoje statutowe obowiązki  Rada Nadzorcza realizowała również poprzez działalność 

Komisji stałych tj.: Komisji Rewizyjnej, Społeczno-Mieszkaniowej oraz poprzez 

działalność stałych członków RN w Komisji Przetargowej CSM. 

 

W 2017 roku Rada Nadzorcza CSM zajmowała się następującymi zagadnieniami: 

- gospodarką finansową Spółdzielni poprzez kontrole okresowe (kwartalne) 

działalności finansowej, 

- rzeczową realizacją planu remontów poprzez okresowe (kwartalne) kontrole stanu 

realizacji planu remontowego, 

- wykorzystaniem funduszu remontowego, 

- realizacją planu gospodarczego CSM w 2017 roku i planem gospodarczym na 2018 

rok, 

- działalnością społeczno-kulturalną, 

- bieżącą analizą wykorzystania funduszu płac, 

- opiniowaniem wysokości opłat czynszowych, 

- okresową oceną pracy Zarządu CSM, 

- aktualizacją regulaminów niezbędnych do prawidłowej działalności RN i Zarządu 

CSM, 

- przetargami i konkursami ofert dotyczącymi robót remontowych i usług, 

-    oceną sprawozdania finansowego CSM za 2016r, 

- analizą zaległości czynszowych, oceną windykacji tych zaległości oraz działaniami 

zmierzającymi do zmniejszania zaległości czynszowych, 

-    wykluczeniami i wykreśleniami członków z rejestru członków CSM, 

- przygotowaniem zasobów CSM do zimy i oceną stanu estetycznego zasobów CSM. 

 



Działania windykacyjne prowadzone przez pracowników CSM zmierzały do 

odzyskania zaległych opłat oraz zobligowania lokatorów do terminowego ich 

wnoszenia. 

Plan gospodarczy CSM w 2017r. został zrealizowany, płynność finansowa CSM jest 

zachowana, co gwarantuje terminową realizację zobowiązań i prawidłową obsługę 

kredytów. 

 

Oceniając pozytywnie pracę członków Zarządu CSM w 2017r. – ich doświadczenie i 

kompetencje w realizacji powierzonych obowiązków  - Rada Nadzorcza CSM  wnosi 

do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Czechowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w składzie: 

1. Andrzej Nocoń - Prezes Zarządu, 

2. Jacek Gąsiorowski - Z-ca Prezesa d/s technicznych, 

3. Urszula Maciejczyk - Z-ca Prezesa d/s ekonomicznych, Główna Księgowa. 

 

       

Czechowice-Dziedzice, 17.04.2018r.  


