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Rada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” działa na podstawie: 

ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r.  z późniejszymi zmianami, ustawy        

o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami, statutu 

RSM „Praga” oraz  regulaminów i innych przepisów wewnętrznych ustanowionych przez 

organy statutowe Spółdzielni. Z mocy ustawy, Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad 

działalnością Spółdzielni.   

Zgodnie z postanowieniami Statutu RSM „Praga”, pracami Rady Nadzorczej kierowało 

Prezydium, które przygotowywało posiedzenia plenarne Rady. Porządek obrad określany był 

w oparciu o ustalone wcześniej tematy i zagadnienia uzupełniany przez kwestie wnoszone przez  

Zarząd Spółdzielni.  

 

W 2021 r. Rada Nadzorcza koncentrowała swoją działalność, zgodnie z zapisami 

statutowymi, w następujących obszarach:  

− gospodarka finansowa, 

− eksploatacja i remonty zasobów mieszkaniowych, gospodarka nieruchomościami i sprawy 

terenowo- prawne, 

− działalność inwestycyjna, 

− sprawy członkowsko-mieszkaniowe, 

− zagadnienia organizacyjne i statutowo-samorządowe,  

− działalność społeczno-oświatowo- kulturalna.  

 

I. Gospodarka finansowa. 

 

  Skupiała się  wokół problematyki: inwestycji, eksploatacji i remontów zasobów 

mieszkaniowych, gospodarki nieruchomościami, spraw terenowo-prawnymi. 

  Rada Nadzorcza sprawowała nadzór i kontrolę nad działalnością gospodarczo- 

finansową Spółdzielni. Funkcje te przejawiały się w procesie uchwalenia planów eksploatacji 

i utrzymania nieruchomości, opiniowania sprawozdań finansowych, ustalania stawek opłat 

eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych i użytkowych oraz za użytkowanie garaży, miejsc 

postojowych w garażach wielostanowiskowych i innych miejsc postojowych. Celom tym 

służyła również decyzja Rady dotycząca wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania 

finansowego za okres obrachunkowy.  
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Przedmiotem szczególnego zainteresowania Rady Nadzorczej były sprawy zadłużeń 

czynszowych oraz działania windykacyjne prowadzone przez  Spółdzielnię, jak również 

wprowadzenie prac związanych z poprawą estetyki zasobów mieszkaniowych i terenów 

zielonych Spółdzielni. Ważnym elementem działalności Rady Nadzorczej była kontrola nad 

procesami inwestycyjnymi. 

Rok 2021 był specyficznym okresem działalności Rady Nadzorczej z uwagi na pandemię 

Covid-19, co wymusiło  istotne zmiany w charakterystyka pracy Rady Nadzorczej i jej Komisji. 

W 2021 roku spotkania Komisji były dalej zawieszone, co nie oznaczało, że członkowie 

poszczególnych Komisji nie pracowali merytorycznie nad rekomendacjami uchwał leżących 

w  ich zakresie.  

 

W zakresie gospodarki nieruchomościami Spółdzielni w okresie sprawozdawczym, 

Rada Nadzorcza monitorowała realizację planów rzeczowych działalności remontowej 

zasobów mieszkaniowych. Zgodnie z przyjętą  strategią remontową RSM „Praga”  

kontynuowano remonty klatek i elewacji budynków.  Dokonywano wymiany instalacji ciepłej 

i zimnej wody, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowych, a także remonty 

dźwigów oraz pomniejsze prace remontowe. Prace te przyczyniły się w sposób istotny 

do  poprawy stanu technicznego budynków, zmniejszenia zużycia energii oraz podniesienia 

bezpieczeństwa mieszkańców użytkujących zasoby Spółdzielni.  

Rada Nadzorcza, uwzględniając interesy Spółdzielni, wyrażała zgodę na obciążenie 

niektórych nieruchomości udostępniając zainteresowanym firmom grunty pod budowę lub 

przebudowę sieci energetycznych, wodnych lub ciepłowniczych. 

 

II. Inwestycje. 

 

Rada Nadzorcza, zgodnie ze swoimi kompetencjami, sprawowała nadzór i kontrolę nad 

procesami inwestycyjnymi oraz opiniowała zamierzenia inwestycyjne pod kątem 

finansowania, jakości wykonawstwa inwestycji i terminów realizacji robót.  

Należy podkreślić, że mimo okresu pandemii Spółdzielnia nie wstrzymała realizacji swoich 

zadań inwestycyjnych co było znaczące z uwagi na osiąganie celów finansowych. 
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III. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe. 

 

  W okresie sprawozdawczym  Rada Nadzorcza podejmowała  uchwały w  sprawach 

członkowsko-mieszkaniowych niezbędnych dla funkcjonowania Spółdzielni. 

 

IV. Zagadnienia organizacyjne, samorządowe i statutowe. Działalność                        

społeczno-oświatowo-kulturalna. 

 

  Rada Nadzorcza, nie podejmowała w okresie sprawozdawczym żadnych istotny spraw 

w wyżej wymienionym zakresie. 

Do września 2021 roku działalność Klubów Osiedlowych pozostawała zawieszona. Pod koniec 

trzeciego kwartału 2021 roku uruchomione zostały zajęcia Nordic Walking oraz „Zdrowy 

Kręgosłup” dla Seniorów mieszkających w zasobach Spółdzielni.  

 

Struktura posiedzeń Rady Nadzorczej w 2021 roku kształtowała się następująco:  

 

− 5 posiedzeń plenarnych w trybie stacjonarnym,   

− 4 posiedzenia w formie telekonferencji,  

− 3 głosowania nad uchwałami za pośrednictwem trybu elektronicznego. 

 

Rada Nadzorcza w 2021 roku podjęła 88 uchwał, m.in. w następujących sprawach: 

− wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictw, 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy 

ul.  Ząbkowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 22/6 

z  obrębu 4-14-07, poprzez udostępnienie gruntu pod budowę przyłącza sieci 

ciepłowniczej do budynku położonego przy ul. Ząbkowskiej 50A lub ustanowienie 

służebności przesyłu na rzecz spółki pod firmą Veolia Energia Warszawa Spółka 

Akcyjna, 

− wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego  nr C42 i jego 

sprzedaży w inwestycji pn.: „Stacja Targówek”, 

− przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji „Planu zadań inwestycyjnych Robotniczej 

Spółdzielnia Mieszkaniowej „Praga” na rok 2020”, 

− przyjęcia „Planu zadań inwestycyjnych Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” 
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na rok 2021”, 

− wyrażenia zgody na przejściowe angażowanie, będących w dyspozycji Spółdzielni 

środków finansowych, na czasowe pokrycie kosztów realizacji prowadzonych przez 

Spółdzielnię zadań inwestycyjnych, 

− Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym RSM „Praga”, 

− sprawach organizacyjnych Biura Zarządu,  

− ustalenia podziału kompetencji pomiędzy Zastępcami Prezesami Zarządu, wyznaczenia 

każdemu Zastępcy Prezesa Zarządu podległych mu komórek organizacyjnych Biura 

Zarządu, określenia schematu struktury organizacyjnej RSM „Praga” oraz zastępowania 

Prezesa Zarządu, 

− przeprowadzenia pełnej lustracji działalności RSM „Praga” za lata 2018, 2019, 2020, 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicach 

A.  Gajkowicza 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, Janinówka 7, 9, 9A, 11, 13, 14, Mokrej 2, 4, 23 

i  J.  Szczepanika 2, opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00276183/9, poprzez 

udostępnienie gruntu pod budowę i przebudowę przyłączy sieci gazowej do budynków 

przy ul.  A. Gajkowicza 1, 4, 9 oraz poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz 

spółki pod firmą Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., 

− wyrażenia zgody na wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej 

w  Warszawie przy ulicy Kuflewskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 

działka nr 111/15 z obrębu 4-10-06, opisanej w księdze wieczystej 

nr  WA3M/00164024/9 poprzez udostępnienie gruntu na rzecz spółki pod firmą Innogy 

Stoen Operator Sp.  z  o.o., 

− przyjęcia wykonania rzeczowego planu remontów Spółdzielni za 2020 rok, 

− przyjęcia zmian w Regulaminie organizacyjnym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Praga” w Warszawie 

− w zmiany uchwały nr 18/2021 Rady Nadzorczej RSM „Praga” z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia podziału kompetencji pomiędzy Zastępcami Prezesami Zarządu, 

wyznaczenia każdemu Zastępcy Prezesa Zarządu podległych mu komórek 

organizacyjnych Biura Zarządu, określenia schematu struktury organizacyjnej RSM 

„Praga” oraz zastępowania Prezesa Zarządu, 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicach 

Wiosennej 1, 2, 3 i Tarchomińskiej 10 poprzez udostępnienie gruntu pod budowę 

przyłącza sieci ciepłowniczej do projektowanego budynku położonego na działkach 
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ewidencyjnych o numerach 15, 16/1, 16/2, 17/5 i 107 z obrębu 4-14-04 przy ul. 

Radzymińskiej oraz poprzez ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki pod firmą 

Veolia Energia Warszawa Spółka Akcyjna, 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy 

Kuflewskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 111/15 

z  obrębu 4-10-06 poprzez udostępnienie gruntu na rzecz spółki pod firmą Veolia Energia 

Warszawa Spółka Akcyjna, 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy 

ul.  Wołomińskiej 19, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 23 

z  obrębu 4-14-04, poprzez udostępnienie gruntu pod budowę przyłącza 

elektroenergetycznego niskiego napięcia do budynku wielorodzinnego położonego 

na  działkach ewidencyjnych o numerach 15, 16/1, 16/2, 17/5 i 107 z obrębu 4-14-04 przy 

ul. Radzymińskiej w Warszawie oraz ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki 

pod firmą innogy Stoen Operator Sp. z o.o., 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy 

ul.  Prałatowskiej 2, 4, 5, 6, 8, opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00330752/6 

służebnością przesyłu na rzecz spółki pod firmą Innogy Stoen Operator Sp.  z  o. o. 

obejmującą sieć elektroenergetyczną przebudowaną w ramach budowy metra, 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy 

ul.  Prałatowskiej 2, 4, 5, 6, 8, opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00330752/6 

służebnością przesyłu na rzecz spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna obejmującą sieć wodociągową 

i  kanalizacyjną przebudowaną w ramach budowy metra, 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicach: 

H.  Junkiewicz 12, Myszkowskiej 1, 1A, 1B, opisanej w księdze wieczystej 

nr  WA3M/00403006/5 służebnością przesyłu na rzecz spółki pod firmą Innogy Stoen 

Operator Sp.  z  o. o. obejmującą sieć elektroenergetyczną przebudowaną w ramach 

budowy metra, 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicach: 

H.  Junkiewicz 12, Myszkowskiej 1, 1A, 1B, opisanej w księdze wieczystej 

nr  WA3M/00403006/5 służebnością przesyłu na rzecz spółki pod firmą Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna 

obejmującą sieć wodociągową przebudowaną w ramach budowy metra, 
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− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy 

Barkocińskiej, opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00403011/3 służebnością 

przesyłu na rzecz spółki pod firmą Veolia Energia Warszawa Spółka Akcyjna, 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicach: 

H.  Junkiewicz 2, 2A, 2B, Radzymińskiej 97 opisanej w księdze wieczystej 

nr  WA3M/00403009/6 służebnością przesyłu na rzecz spółki pod firmą Veolia Energia 

Warszawa Spółka Akcyjna, 

− wyboru przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej, 

− przyznania członkowi Zarządu premii za I kwartał 2021 r., 

− przyjęcia wykonania planu eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielni za 2020 

r., 

− wykorzystania środków finansowych z działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej  

Administracji Osiedli niewykorzystanych w okresie styczeń – sierpień 2021 roku 

z  powodu epidemii COVID-19 w celu dofinansowania modernizacji placów zabaw lub 

utworzenia nowych placów zabaw i siłowni plenerowych, 

− przyjęcia sprawozdania finansowego Biura Zarządu za 2020 rok, 

− rekomendowania XIII Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Spółdzielni za 2020 rok, 

− wyrażenia zgody na czasowe przekazanie przez Zarząd RSM „Praga” ze środków 

remontowych Spółdzielni, zaewidencjonowanych na rachunku Biura Zarządu, kwoty 

w  wysokości 1 000 000,00 zł na rachunek Administracji Osiedla „Poraje” w celu 

zasilenia środków remontowych na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego 

z  placem zabaw i niezbędną infrastrukturą w rejonie ulicy Pancera 8/10/12 oraz ustalenia 

harmonogramu ich zwrotu, 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej przy ul. Jagiellońskiej 62 

w  Warszawie poprzez ustanowienie służebności przesyłu i udostępnienie nieruchomości 

pod budowę i przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory P38/L1 

do  budynków położonych przy ul. W. Burdzińskiego 5, 7, J. Szanajcy 3  i Jagiellońskiej 

62 na rzecz spółki pod firmą Veolia Energia Warszawa Spółka Akcyjna, 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy 

Ceramicznej 5A, opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00403255/5 służebnością 

przesyłu na rzecz spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w m.st. Warszawa Spółka Akcyjna, 
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− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy 

Ceramicznej, opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00342590/9 służebnością 

przesyłu na rzecz spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w m.st. Warszawa Spółka Akcyjna 

− rekomendowania XIII Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie  ustalenia 

najwyższej sumy zobowiązań, 

− rekomendowania XIII Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Panu 

Andrzejowi Półrolniczakowi, 

− rekomendowania XIII Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium Pani Agnieszce 

Haponiuk, 

− rekomendowania XIII Walnemu Zgromadzeniu udzielenia absolutorium  Pani Annie 

Dobosz, 

− sprawach organizacyjnych Biura Zarządu, 

− określenia liczby części XIII Walnego Zgromadzenia RSM „Praga” w 2021 r.     

i  zasady zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części,             

− wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa, 

− uchylenia uchwały nr 118/15 Rady Nadzorczej z dnia 27.10.2015 r.  w sprawie 

wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy 

Jagiellońskiej 1, 3, 5A poprzez udostępnienie gruntu pod budowę linii 

elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia oraz poprzez ustanowienie służebności 

przesyłu na rzecz spółki pod firmą Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy 

ul.  Siedleckiej 1/15, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 42/3 

z  obrębu 4-14-04, poprzez udostępnienie gruntu pod budowę przyłącza linii 

elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz ustanowienie służebności przesyłu na rzecz 

spółki pod firmą Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy 

ul.  Białostockiej i ul. Grodzieńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 

działki o numerach 6, 24 i 25 z obrębu 4-14-03, poprzez udostępnienie gruntu pod 

budowę sieci ciepłowniczej oraz ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki pod 

firmą Veolia Energia Warszawa Spółka Akcyjna, 

− nabycia prawa własności nieruchomości położonej w  Warszawie przy 
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ul.  św.  Wincentego 36 o powierzchni 0,0107 ha, objętej księgą wieczystą 

nr  WA3M/00278076/0, 

− przyjęcia planu eksploatacji i utrzymania nieruchomości Spółdzielni na 2022 rok, 

− ustalenia stawek opłat eksploatacyjnych, odpisu na fundusz remontowy, opłat 

na  działalność społeczno-oświatowo-kulturalną, odpisu na remonty dźwigów oraz 

dodatkowych stawek opłat dla lokali mieszkalnych i użytkowych, których użytkownicy 

posiadają spółdzielcze prawo do lokalu lub są właścicielami lokali w RSM „Praga”, 

obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r., 

− ustalenia stawek opłat eksploatacyjnych i odpisu na fundusz remontowy oraz 

dodatkowego odpisu na fundusz remontowy na zieleń i dodatkowej stawki opłaty 

na  konserwację szczególną, za użytkowanie garaży, miejsc postojowych w garażach 

wielostanowiskowych i innych miejsc postojowych w RSM „Praga” dla użytkowników 

posiadających spółdzielcze prawo do garażu lub miejsca postojowego lub będących ich 

właścicielem, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r., 

− korekty planu działalności remontowej na 2021 rok dla budynków RSM „Praga”, 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości opisanej w księdze wieczystej 

nr  WA3M/00156935/9 odpłatnym użytkowaniem, 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy 

Wołomińskiej 19 poprzez udostępnienie gruntu pod budowę przyłącza sieci 

elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz poprzez ustanowienie służebności przesyłu 

na rzecz spółki pod firmą Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy 

H.  Junkiewicz 2, 2A, 2B, Radzymińskiej 97 opisanej w księdze wieczystej 

nr  WA3M/00403009/6, służebnością gruntową polegającą na prawie przejścia 

i  przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości opisanej w księdze 

wieczystej nr WA3M/00403011/3, położonej przy ul. Barkocińskiej 3, 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy 

ul.  Ceramicznej opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00342590/9, służebnością 

gruntową polegająca na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela 

nieruchomości opisanej w  księdze wieczystej nr WA3M/00403254/8, położonej przy 

ul.  Ceramicznej 5, 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy 

ul.  Ceramicznej opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00342590/9, służebnością 
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gruntową polegająca na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela 

nieruchomości opisanej w  księdze wieczystej nr WA3M/00403255/5, położonej przy 

ul.  Ceramicznej 5A, 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy 

ul.  Myśliborskiej 85, 85A, 85B i 85C opisanej w księdze wieczystej 

nr  WA3M/00202343/0, służebnością gruntową polegająca na prawie przejścia 

i  przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości opisanej w  księdze 

wieczystej nr WA3M/00342989/3, położonej przy ul. Myśliborskiej 87, 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy 

ul.  Ceramicznej 5, opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00403254/8, służebnością 

gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości opisanej w  księdze 

wieczystej nr WA3M/00403255/5, położonej przy ul. Ceramicznej 5A, 

− wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego RSM „Praga” za lata 2021, 2022 r., 

− uchwalenia planu działalności remontowej na 2022 rok dla budynków RSM „Praga”, 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy 

ul.  H.  Junkiewicz 2,2A,2B, Radzymińskiej 97, opisanej w księdze wieczystej 

nr  WA3M/00403009, służebnością przesyłu na rzecz spółki pod firmą Innogy Stoen 

Operator Sp. z o.o., 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy 

Kuflewskiej 2, 4, opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00404432/7 służebnością 

przesyłu na rzecz spółki pod firmą innogy Stoen Operator Sp. z o.o., 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy 

Kuflewskiej 6, opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00404431/0 służebnością 

przesyłu na rzecz spółki pod firmą Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., 

− wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy 

Kuflewskiej 2, 4, opisanej w księdze wieczystej nr WA3M/00404431/0, poprzez 

udostępnienie gruntu oraz ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki pod firmą 

innogy Stoen Operator Sp. z o.o., 

− przyjęcia zmian w Regulaminie rozliczania kosztów ciepła w Robotniczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Praga”, 

− zwrotu członkom Zarządu RSM „Praga” kosztów używania samochodów prywatnych 

do  celów służbowych, 
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* * * 

 

W 2021 roku z powodu pandemii Covid-19 nie odbyło się Walne Zgromadzenie RSM 

„Praga”. 

Rada Nadzorcza dziękuje członkom Rad Osiedli oraz mieszkańcom za społeczne 

zaangażowanie i wkład pracy przyczyniający się do uzyskania korzystnych rezultatów 

działalności Spółdzielni w okresie sprawozdawczym.  

        Rada Nadzorcza wyraża podziękowanie Zarządowi oraz pracownikom Robotniczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” za codzienną pracę oraz współpracę  z organami 

samorządowymi w 2021 roku. 

 

Załączniki do niniejszego Sprawozdania zawierają imienne składy osobowe Rady Nadzorczej 

i Komisji problemowych.  

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej RSM 

„Praga” w dniu 25.04.2022 roku. 

   

Opracował: 

Dariusz Nowak 

Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej  

 

 

 

Sekretarz  Rady Nadzorczej  

 

 

 

/-/ Barbara Ślesicka 

 

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

 

 

 

/-/ Hanna Jarzębska  
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Skład Rady Nadzorczej – kadencja 2019 – 2022 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja Osiedle 

1. Jarzębska Hanna Przewodniczący  Kijowska 

2. Nowak Dariusz Zastępca Przewodniczącego Poraje   

3. Klimaszewski Dariusz Zastępca Przewodniczącego Targówek  

4. Ślesicka Barbara Sekretarz  Jagiellońska  

5. 
Rutkowski Kazimierz Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej  

Generalska  

 

6. 
Łukasiak Zygmunt Przewodniczący Komisji 

Eksploatacyjno-Ekologicznej  

Targówek  

7. 
Krzysztof Ogórek Przewodniczący Komisji 

Inwestycyjnej  

Erazma  

8. 

 

Andrzej Woźniakowski  

Przewodniczący Komisji 

Samorządowo-Społeczno-

Statutowej 

 

Poraje  

9. 
Sobótka Hanna Przewodnicząca Komisji 

Członkowsko-Mieszkaniowej 

Generalska  

10. Bąk Krzysztof Członek  Kijowska   

11. Bednarska Tatiana Członek  Członek Oczekujący 

12. Domżała Józef Członek  Generalska  

13. Haraburda Ewa Członek  Targówek 

14. Harasim Witold  Członek Targówek  

15. Kamiński Zygmunt Członek  Generalska 

16. Kozakiewicz Bogumiła Członek  Targówek 

17. 
Kozłowska – Kasperska 

Żywia 
Członek  

Jagiellońska  

18. Łabędź Krystyna Członek  Kijowska  

19. Niernsee Sebastian Członek  Kijowska  

20. Pawlikowska Barbara Członek  Poraje 

21. Skrońc – Bielak Ewa Członek  Erazma  

22. Zaborek Witold Członek  Poraje  

23. Zawadzki Bogusław Członek Generalska  
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Składy Komisji Problemowych 

Komisja Rewizyjna  

1.  Przewodniczący   Rutkowski Kazimierz  Osiedle Generalska  

2.   Kamiński Zygmunt  Osiedle Generalska  

3.   Klimaszewski Dariusz Osiedle Targówek 

4.   Nowak Dariusz  Osiedle Poraje  

5.   Pawlikowska Barbara Osiedle Poraje  

6.   Skrońc-Bielak Ewa Osiedle Erazma  

7.   Ślesicka Barbara  Osiedle Jagiellońska 

8.   Woźniakowski Andrzej Osiedle Poraje  

9.   Zawadzki Bogusław Osiedle Generalska  

10.   Jarzębska Hanna  Osiedle Kijowska  

Komisja Eksploatacyjno-Ekologiczna 

1.  Przewodniczący   Łukasiak Zygmunt  Osiedle Targówek  

2.   Bąk Krzysztof  Osiedle Kijowska  

3.   Domżała Józef  Osiedle Generalska  

4.   Kozłowska - Kasperska Żywia Osiedle Jagiellońska  

5.   Łabędź Krystyna  Osiedle Kijowska  

6.   Niernsse Sebastian  Osiedle Kijowska  

7.   Ogórek Krzysztof  Osiedle Erazma  

8.   Zaborek Witold  Osiedle Poraje  

9.   Zawadzki Bogusław Osiedle Generalska 

Komisja Samorządowo-Społeczno-Statutowa 

1.  Przewodniczący   Woźniakowski Andrzej  Osiedle Poraje  

2.   Haraburda Ewa Osiedle Kijowska  

3.   Harasim Witold  Osiedle Targówek 

4.   Kozakiewicz Bogumiła  Osiedle Targówek  

5.   Łabędź Krystyna  Osiedle Kijowska  

6.   Niernsse Sebastian Osiedle Kijowska  
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7.   Nowak Dariusz  Osiedle Poraje  

8.   Skrońc-Bielak Ewa  Osiedle Erazma 

9.   Sobótka Hanna Osiedle Generalska  

10.   Ślesicka Barbara Osiedle Jagiellońska  

Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa 

1.  Przewodniczący   Sobótka Hanna  Osiedle Generalska  

2.   Bednarska Tatiana Członek Oczekujący  

3.   Haraburda Ewa Osiedle Kijowska  

4.   Kozłowska – Kasperska Żywia  Osiedle Jagiellońska 

5.   Łukasiak Zygmunt Osiedle Targówek 

6.   Pawlikowska Barbara Osiedle Poraje  

7.   Rutkowski Kazimierz Osiedle Generalska 

8.   Jarzębska Hanna  Osiedle Kijowska  

 

Komisja Inwestycyjna 

1.  Przewodniczący   Ogórek Krzysztof  Osiedle Erazma  

2.   Bąk Krzysztof  Osiedle Kijowska  

3.   Bednarska Tatiana Członek Oczekujący 

4.   Domżała  Józef  Osiedle Generalska   

5.   Harasim Witold  Osiedle Targówek 

6.   Kamiński Zygmunt  Osiedle Generalska  

7.   Klimaszewski Dariusz Osiedle Targówek 

8.   Kozakiewicz Bogumiła Osiedle Targówek  

9.   Zaborek Witold  Osiedle Poraje  

10.   Jarzębska Hanna  Osiedle Kijowska  

 

 

 

 


