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Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  
za okres styczeń – grudzień 2018r. 

Rada Nadzorcza działa na podstawie : 
- Ustawy z dnia 16 września 1982 roku. Prawo Spółdzielcze  
( Dz. U. Nr 30, poz. 2010 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku 
( Dz. U. Z. 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami).  
- Postanowień Statutu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  
Przy K.W.K. ,, Mysłowice’’ 
-Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 30.06.2016 roku    

Rada Nadzorcza w roku 2018 pracowała w 5-osobowym składzie :  
Przewodniczący                - Andrzej Holecki  
I Z-ca Przewodniczącego – Krzysztof Mikołajewski  
II Z-ca Przewodniczącego – Marek Kwaśny  
Sekretarz                            - Roland Przywara  
Członek Rady                    - Bogumił Kowalski  

W okresie roku 2018 Rada Nadzorcza odbyła 12 posiedzeń planowych.  
Na zaproszenie Przewodniczącego w posiedzeniach brali udział Członkowie Zarządu GSM, 
Radca Prawny, Prezesi Firm Investprojekt, Eko Pro Bud, Marmator głównego wykonawcy 
termomodernizowanych budynków przy ulicy Wielka Skotnica jak również Inspektor 
Nadzoru który z ramienia GSM nadzorował pracę przy tych budynkach.   
Członkowie Rady Nadzorczej brali również udział w przetargach dotyczących 
termomodernizacji budynków na osiedlu Wielka Skotnica. 
W wyniku rozpatrywanych spraw Rada Nadzorcza na mocy posiadanych uprawnień 
wynikających z paragrafu 51 Statutu podjęła w okresie sprawozdawczym 21 uchwał. 
Najważniejsze z nich to udzielenie zgody na wzięcie kredytu przez GSM na 
termomodernizację kolejnych budynków na Osiedlu Wielka Skotnica. 
W roku 2018 zakończono termomodernizację budynków na ulicy Wielka Skotnica numery  
92 c d , 94 całe, 98 całe.   
W roku 2018 wykonano cześć monitoringu na Osiedlu Wielka Skotnica, pozostała cześć 
wykonana będzie w roku 2019r. 
W sumie będzie to około 20 kamer co w sposób znaczący poprawi bezpieczeństwo na osiedlu,
oraz rozwiąże podstawowy problem jakim jest bezprawne wyrzucanie śmieci do śmietników 
naszej Spółdzielni. Mamy nadzieję, że monitoring przyczyni się również do zachowania 
porządku na osiedlu. Rozpoczęto również proces rewitalizacji zieleni tj. usuwanie zniszczonej
zieleni, dosadzanie nowej wycinanie zniszczonych żywopłotów. 



Taki sam monitoring planujemy zrobić na Osiedlu Bończyk. 
W roku 2018 rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji dotyczącej 
termomodernizacji Osiedla Bończyk. Dokumentację tą przygotowała Firma Eko Pro Bud. 
Termomodernizację na Osiedlu Bończyk rozpoczniemy w lipcu 2019r.   
Pod koniec roku 2018 Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w 
Katowicach przeprowadził w GSM lustrację która trwała 2 miesiące. Wnioski końcowe z tej 
lustracji nie wykazały praktycznie żadnych uchybień w pracy Zarządu GSM.  
Podstawowym zadaniem Rady Nadzorczej w czasie okresu sprawozdawczego za rok 2018 
była kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu GSM. Szczególną uwagę zwracaliśmy na 
sprawy finansowe, dzięki czemu udało się zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy. 
Oszczędności dotyczą głównie wynegocjowanych sporych obniżek na prace związane z 
termomodernizacją budynków na Osiedlu Wielka Skotnica jak również wykonaniu 
dokumentacji termomodernizacji Osiedla Bończyk i wykonania monitoringu na Osiedlu 
Wielka Skotnica. Dbamy o to aby pieniądze  członków GSM były wydawane w odpowiedni 
sposób i na właściwe cele. Po wykonaniu termomodernizacji i monitoringu Osiedla Bończyk, 
które planujemy zakończyć w 2020r. mamy nadzieję ,że Osiedla GSM będą najładniejszymi 
w naszym mieście.   
W odpowiedzi na wnioski z poprzedniego Walnego Zgromadzenia informujemy : 
- wniosek nr.1 o wykorzystanie na Walnym Zgromadzeniu urządzeń  
audio-wideo odkładamy w czasie. 
-  wniosek nr.2 o zmianę przelicznika w obliczeniach za zużycie centralnego ogrzewania, 
zmniejszono przelicznik w proporcji 65% opłata stała do 35% opłata zmienna. 
Aby dobrze i rzetelnie podejść do przedmiotowej sprawy zdecydowano że dopiero po 
rozliczeniu okresu grzewczego roku 2018/2019 Rada Nadzorcza dokładnie przeanalizuje 
otrzymane wyniki i podejmie odpowiednie decyzje w tej sprawie. 
- wniosek nr.3 o modernizację boiska ze względu na duży koszt około  
100 tysięcy złotych planujemy do realizacji na rok 2020.  
- wniosek nr.4 o monitoring na ulicy Wielka Skotnica 98, zrealizowany w  
roku 2018  
- wniosek nr.5 o remont schodów na ulicy Bończyka będzie zrealizowany przy okazji 
termomodernizacji  
-wniosek nr.6 o oczyszczenie i remont parkingu przy budynku Wielka Skotnica nr.94c  ten 
teren utwardzony tłuczniem-zjazd z ulicy Wielka Skotnica jako pas drogowy należy do 
Urzędu Miasta Mysłowice. 



Rada Nadzorcza po zapoznaniu się i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, bilansu, 
rachunku zysków i strat za rok 2018 wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków 
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej o : 
      1. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018.

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018.  
3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu GSM za rok 2018.
4. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu GSM Grzegorzowi Meisel za rok 2018. 
5. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu GSM Danucie Wszołek za rok 2018.

                                                                                Przewodniczący Rady Nadzorczej 
                                                                                             Andrzej Holecki 

       


