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IV. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy

W 2017 roku członkowie Komisji Rewizyjnej odbyli 9 posiedzeń. Przedmiotem pracy Komisji Rewizyjnej były:

1. Przegląd realizacji zaleceń po przeglądach technicznych na
wybranych nieruchomościach.
Na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2017 roku członkowie Komisji Rewizyjnej sprawdzali wykonanie realizacji zaleceń po przeglądach technicznych nieruchomości leżących przy ulicy Księdza Skorupki 102
i Jaskółczej 42 w Bydgoszczy.
Przeglądy techniczne w budynkach zarządzanych przez Pomorską Spółdzielnię Mieszkaniową wykonują podmioty zewnętrzne wybierane zgodnie z Regulaminem zlecenia dostaw i usług obcym
wykonawcom (Uchwała nr 31/16 Rady Nadzorczej z dnia 17 maja 2016 roku). Na w/w nieruchomościach przeprowadzono następujące przeglądy:
• okresowy przegląd kontroli i pomiarów wybranych elementów instalacji przeciwpożarowej,
• okresowy przegląd wentylacji mechanicznej w garażach wielostanowiskowych podziemnych,
• okresowy, roczny przegląd sprawdzenia szczelności instalacji gazowej,
• roczny przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych,
• pięcioletnia kontrola stanu technicznego i pomiarów instalacji elektrycznej,
• roczny przegląd techniczny budowlany,
• okresowy przegląd placów zabaw.
Potrzeby remontowe ustalane są w toku bieżących w/w przeglądów technicznych budynków i klasyfikowane według kryteriów:
• elementy wymagającej niezwłocznej naprawy,
• elementy wymagające remontu w okresie do kolejnego rocznego przeglądu,
• elementy wymagające remontu w okresie do kolejnego pięcioletniego przeglądu obiektu.
Wszystkie zalecenia są realizowane i nadzorowane przez Kierownik Administracji oraz Dział
Inwestycyjno - Techniczny.
Członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili, że wszystkie zalecenia ujęte są w planie remontowym
danej nieruchomości a realizacja ich następuję na bieżąco.

2. Weryfikacja prawidłowości prowadzenia inwentaryzacji majątku
Spółdzielni
Proces inwentaryzacji rocznej w Spółdzielni, rozpoczął się w dniu podjęcia uchwały Zarządu nr 41/16,
Powołano 3 niezależne zespoły spisowe. Spis z natury odbył się w dniu 2 stycznia 2017 r. W sprawozdaniu z prac komisji inwentaryzacyjnej, który został złożony w dniu 24 stycznia 2017 r., nie stwierdzono
uwag i uchybień.
Zinwentaryzowane składniki majątku Spółdzielni, zostały wycenione przez Dział Księgowości. Na podstawie inwentaryzacji i dokonanej wyceny należy uznać, że stan środków pieniężnych, materiałów
w magazynie i środków trwałych w ewidencji księgowej jest zgodny i równy ze stanem spisu z natury.
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3. Kontrola funduszu remontowego losowo wybranych nieruchomości
Na posiedzeniu 2 października 2017 r. przedmiotem obrad była kontrola funduszu remontowego. Wybrano losowo 3 nieruchomości : Ks. Skorupki 102, Powstańców Warszawy 6 c, d, e oraz Strzelecką 59.
Członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili, że naliczenia funduszu są prawidłowe. Wydatki z funduszu remontowego zgodne z planem oraz z bieżącymi awariami.

4. Kontrola prawidłowości utrzymania poziomu zobowiązań Spółdzielni
wg uchwały Walnego Zgromadzenia w 2017 roku
Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2017 r. Komisja Rewizyjna prowadziła ocenę prawidłowości utrzymania poziomu zobowiązań Spółdzielni wg uchwały nr 6/2017 Walnego Zgromadzenia. Stwierdzono,
że nie przekroczono maksymalnej kwoty podanej w uchwale Walnego Zgromadzenia.

5. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli ZUS
W lutym 2017 r. odbyła się kontrola zewnętrzna przeprowadzona przez inspektora ZUS.
Nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.

6. Kontrola realizacji planów gospodarczo finansowych w roku 2017r.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2017 r. przeanalizowała realizację planu gospodarczo - finansowego na rok 2017 r. w I półroczu. Przedstawione dokumenty pokazały, że założony
plan został zrealizowany przy zachowaniu racjonalnej gospodarki finansami Spółdzielni.
Członkowie Komisji rekomendowali konieczność podwyżek stawek utrzymania i konserwacji na wybranych nieruchomościach.

7. Kontrola rozliczenia kosztów realizacji inwestycji
Gołębia 66, 66 A, 66 B, 66 C
Na posiedzeniu w dniu 5 września 2017 roku Komisja Rewizyjna prowadziła ocenę prawidłowości rozliczenia kosztów budowy i ustalenia wartości początkowej lokali nowo oddanych do użytkowania
w nieruchomości wielobudynkowej przy ulicy Gołębiej 66, 66A, 66B, 66C w Bydgoszczy.
Rozliczenie w/w inwestycji zostało wykonane zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów
inwestycji budowlanych i ustalania kosztu budowy poszczególnych lokali, uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 29 listopada 2011 roku.

8. Plan gospodarczo finansowy na rok 2018 – opiniowanie
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 23 października 2017 r., członkowie Komisji analizowali opracowany plan gospodarczo - finansowy na 2018 rok. Komisji przedstawiono:
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• założenia do planu finansowego – podział kosztów wg rodzajów działalności,
• kalkulację stawek dla nieruchomości na 2018 – zbiorcze zestawienie,
• kalkulację stawek dla poszczególnych nieruchomości- 46 nieruchomości.
Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień w tym temacie. Plan gospodarczo - finansowy na 2018 r.
został sporządzony w oparciu o możliwości finansowe Spółdzielni zarówno w zakresie eksploatacji bieżącej jak i remontów zasobów zarządzanych przez Spółdzielnię. Prowadzona przez Spółdzielnię
ewidencja kosztów i przychodów oddzielnie dla każdej nieruchomości zgodnie z art. 4 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych pozwala na bieżącą analizę finansową poszczególnych
nieruchomości i dostosowanie wysokości opłat do potrzeb nieruchomości. Przedstawiony plan gospodarczy był przygotowany rzetelnie i zgodnie z założeniami przyjętymi przez Pomorską Spółdzielnię
Mieszkaniową. Założone wydatki uwzględniały bieżące potrzeby nieruchomości w zakresie utrzymania i konserwacji.

9. Badanie okresowe sprawozdania finansowego Pomorskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
Dnia 6 marca 2017 r. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z materiałami przeprowadziła ocenę sprawozdania finansowego za 2016 rok.
Sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia wszystkie informacje niezbędne dla prawidłowej
oceny działalności Spółdzielni jak też jej sytuacji majątkowej i finansowej. Sprawozdanie finansowe
jest zgodne z przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni. W ocenie członków Komisji Rewizyjnej zarówno roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni jak też sprawozdanie finansowe
i wyniki ekonomiczne świadczą o prawidłowym finansowaniu poszczególnych składników majątkowych oraz prowadzeniu działalności gospodarczej Spółdzielni w sposób rzetelny, celowy i wyważony,
uwzględniający interes wszystkich członków.
Pan Paweł Czajka został ponadto wyznaczony przez członków Rady Nadzorczej do reprezentowania Rady Nadzorczej i uczestnictwa w przeprowadzanych przez Spółdzielnię postępowaniach
przetargowych:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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wyborze wykonawców na wykonanie okresowej kontroli i pomiarów wybranych elementów instalacji przeciwpożarowej w budynkach,
wyborze wykonawców na wykonanie okresowego przeglądu wentylacji mechanicznej w garażach wielostanowiskowych,
wyborze wykonawców na wykonanie okresowej półrocznej kontroli, serwisu i konserwacji elementów systemu oddymiania w budynkach,
wyborze wykonawców na wykonanie okresowego przeglądu placów zabaw,
wyborze wykonawców przeglądu rocznego gazowego i kominiarskiego w budynkach,
wyborze wykonawców przeglądu pięcioletniego elektrycznego w budynkach,
wyborze wykonawców przeglądu rocznego i pięcioletniego budowlanego w budynkach,
wyborze wykonawcy remontu balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach Fałata 9, Gołębia 30a, Gnieźnieńskiej 17 w Bydgoszczy,
wyborze wykonawcy wykonania remontu balkonów w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ulicy Bortnowskiego 14 w Bydgoszczy,
wyborze wykonawcy na stałe utrzymanie czystości klatek schodowych, pomieszczeń ogólnego użytkowania i garaży podziemnych w budynkach wielorodzinnych położonych przy ulicy Gołębiej 66 A, B, C.

