Rada Osiedla nr 3
Ldz. RO-3/      /2019

Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska"


Uchwała nr    /2019  
Rady Osiedla nr 3 z dnia 20.11.2019 r.

w sprawie :  korekty sprawozdania finansowego za 2018 


Rada Osiedla nr 3 na podstawie  par. 144¹ ust. 1.17 i ust. 1.18 Statutu uchwala co następuje :

§ 1
W związku z nie przyjęciem przez Walne Zebranie  Sprawozdania Finansowego za 2018 rok ze względu na poważne uzasadnione  zarzuty co do rzetelności, prawidłowości i przejrzystości przedstawionego sprawozdania w zakresie :

	Wpisania  w straty Spółdzielni ponad 1.235 tys. zł niedoborów powstałych z nierozliczenia wody z lat ubiegłych ( zmniejszenie nadwyżki bilansowej  ) oraz brak zwrotu nadpłat w wysokości prawie 437 tys. zł. bez ustalenia osób winnych którzy doprowadzili do tych strat poprzez  ukrywanie nie rozliczonych kosztów wody  przed członkami SMG i członkami RN.


	Bezprawnego  zaksięgowania  niedoborów na eksploatacji podstawowej w wysokości ok. 6 mln zł na koncie rozliczeń międzyokresowych – przez co nastąpiło  faktyczne ukrywanie tych niedoborów  w analogiczny sposób jak nierozliczonej wody za lata ubiegłe. Ponadto nieprawidłowo zostały rozliczone koszty eksploatacji podstawowej w zakresie : bilansu otwarcia , naliczeń przychodów, rozliczenia kosztów Zarządu, rozliczenia kosztów administracji osiedlowej , a nawet kosztów trafo. Zarząd , przy wsparciu kilku członków  Rady Nadzorczej,  w uporczywy sposób nie przedstawił rozliczenia kosztów eksploatacji podstawowej w sposób jasny i przejrzysty  dla członków SMG oraz Komitetów Nieruchomości tj. wg tabeli 2A.  


	Uporczywego  braku  zwrotu członkom Spółdzielni na indywidualne konta  nadpłat za wieczyste użytkowanie wspólnego mienia osiedlowego w wysokości ok. 1 mln zł.


	Dopłat  w wysokości 200-300 tys. zł  przez wszystkich członków SMG do Parkingów Społecznych.



	Wzrostu niekontrolowanych kosztów na wspólnym mieniu osiedlowym w wyniku  nie przestrzegania uchwały RN nr 147/2016  i  par. 4 ust. 4 uosm  oraz nie przedstawienie  przejrzystych rozliczeń finansowych Radom Osiedli, z prawidłowymi bilansami otwarcia,   wg tabeli 7 A.







							-2-


 § 2
 
Rada Osiedla nr 3 zwraca się do Zarządu SMG o pilne dokonanie, przy współdziałaniu z Radami Osiedli i Komitetami Nieruchomości ,  prawidłowych rozliczeń i wprowadzenie odpowiednich korekt , tak aby sprawozdanie finansowe za 2018 rok mogło być przyjęte na kolejnym Walnym Zebraniu.

§ 3


Jednocześnie zwracamy się do kandydatów do Rad Osiedli oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej aby na bieżąco monitorowali prace Zarządu nad prawidłowym skorygowaniem sprawozdania finansowego za 2018 rok.

						     	 § 4

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Za przyjęciem uchwały  oddano ...... głosów za, ...... przeciw.



  Sekretarz RO-3                                     Przewodniczący RO-3
                                         
Piotr Stefaniak                                          Jan Poloczek



Do wiadomości: 
	Rada Nadzorcza SMG
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