Szanowni Państwo

Rada Nadzorcza w obecnej kadencji składa się z 16-tu osób, które reprezentują:
os. Głowackiego-Rydla - 1 osoba, os Bronowice Nowe – 1 osoba, os. Wrocławska 5-osób,
os. Zwierzyniec - 9 osób. Ponieważ nie było chętnych do pracy do rady dostali wszyscy,
którzy się zgłosili.
Trzeba zwrócić uwagę na ważny fakt, że o podjętych decyzjach (wnioski i uchwały)
w Radzie Nadzorczej decyduje zwykła większość głosów, więc nie dziwcie się Państwo,
gdy korzystne dla członków SMK decyzje nie zostają podjęte. Większość decyduje. Dlatego
tak ważnym jest, gdy decyzje podjęte przez RN wydają się Wam niekoniecznie najlepsze,
starajmy się zapoznać się protokołami posiedzeń RN i sprawdzić , kto jak głosował „za”
a kto „przeciw”.
Niektórzy wybrani przez nas członkowie Rady Nadzorczej uważają, że jak zostali wybrani
to już nikomu nie podlegają i blokują dostęp do informacji o swoich poczynaniach.
Każdy członek spółdzielni ma do tego prawo, choć niektórzy wybrani przez Was
członkowie Rady Nadzorczej bezpodstawnie to wasze prawo do informacji kwestionują.
Różnie się działo dotychczas w tej naszej spółdzielni…. . Co jest znamiennym, nikt do tej
pory nie został rozliczony za starty finansowe, jakie ponieśliście Państwo wskutek błędnych
decyzji, działań czy zaniechań Zarządów, ale też trzeba powiedzieć wprost wskutek decyzji
Rady Nadzorczej. Próby wyjaśnienia tych niekorzystnych zdarzeń podjęte na posiedzeniach
RN, były dotychczas skutecznie blokowane…….. . DECYDUJE W KOŃCU WIĘKSZOŚĆ.
Czytaj na stronie www.naszasmk artykuł Czy Rada może działać nie licząc się z członkami.
Odpowiedzialność członków Rady.
Może trwająca w spółdzielni lustracja za ubiegłe 3 lata pomoże. To będzie barometr intencji
i skuteczności poprzednich RN i obecnej RN (za ostatnie 6 miesięcy tj. do końca 2016 r.)
Część członków Rady Nadzorczej uważa, że podejmowane przez nich decyzje powinny być
anonimowe. Osoby te przeciwne są podawaniu dokładnych informacji np. w protokołach
z posiedzeń Rady Nadzorczej. Co niektórzy kwestionują przepływ informacji i próbują
blokować publikowanie informacji i polemik na internetowej stronie : www.naszasmk
Po zamieszczeniu informacji na stronie internetowej o skandalicznym zachowaniu niektórych
członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu 20.12.2017 r., wręcz zażądano, aby wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia czy należą lub są redaktorami strony
www.naszasmk. Takie żądanie jest niezgodne z prawem.
Przypomnę, że na w/w posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20.12.2017 roku były obecne
2 osoby – członkowie SMK, jako obserwatorzy. Tak, obecność ich była zgodna
z przepisami i nikt nie wyraził sprzeciwu. Potem jednak kiedy członkowie – obserwatorzy
na własne oczy zobaczyli i usłyszeli, jak przebiegają obrady, niektórzy z członków Rady
Nadzorczej zdali sobie z tego sprawę i mieli wielkie pretensje.

Obecność członków SMK na posiedzeniach Rady Nadzorczej w charakterze obserwatorów
nie jest zabroniona. Jedynie, gdy omawia się sprawy dotyczące indywidulanie
poszczególnych członków obserwatorzy powinni opuścić salę w celu ochrony danych
osobowych.
Najlepiej, aby członkowie SMK nie wiedzieli kto i w jaki sposób pracuje RN. A przecież
to z naszych pieniędzy wypłacane są diety. Macie niezaprzeczalne prawo wiedzieć czy
rzeczywiście poszczególni członkowie Rady Nadzorczej dbają dobrze o interesy
członków SMK, czyli Wasze drodzy Państwo, a nie o własne partykularne interesy czy
swoich znajomych.
Na koniec jeszcze jedna sprawa, która nie powinna umknąć uwadze w kontekście mojej
wcześniejszej wypowiedzi. Na ostatniej Radzie Nadzorczej odwołano sekretarza Rady
Nadzorczej podając, jako uzasadnienie fakty, którym przeczy zatwierdzony godzinę
wcześniej przez tą samą Radę Nadzorczą protokół. Smaku całej sprawie dodaje fakt,
że w Komisji Skrutacyjnej liczącej glosy za odwołaniem sekretarza zasiadały osoby, które
wcześniej złożyły wniosek o odwołanie sekretarza, czyli działały w swojej własnej sprawie.
Głosowanie powtarzano 3 razy, bo albo już zagłosowano zanim udzielono głosu, członkom
RN i odwoływanemu sekretarzowi albo nie zgadzała się liczba rozdanych mandatów.
Reasumując najlepiej według niektórych, abyście Państwo nic nie wiedzieli i niczego nie
mogli wyczytać w dokumentach z posiedzeń Rady Nadzorczej ani ze strony www.naszasmk.
Strona ta powinna służyć jedynie do zamieszczania samych pochwalnych artykułów.
Zwracajcie uwagę Państwo, we własnym interesie, gdy wybieracie swoich przedstawicieli do
Rady Nadzorczej, czyli członków tej Rady, aby były to osoby, nie mówiące, że działają dla
dobra Was członków a rzeczywiście dbały o Wasze interesy.
Wy Państwo macie także prawo, zgodnie z obowiązującymi przepisami na Walnym
Zgromadzeniu odwołać członka Rady Nadzorczej, który się nie sprawdził lub nic nie robił.
I czytajcie www.naszasmk zgodnie z zasadą (przeczytaj, wydrukuj i daj przeczytać innym).
Spółdzielnia im. T. Kościuszki to wasz majątek. Każdy ma tu coś co jest wiele warte mieszkanie (dach nad głową) i chyba nie chce w przyszłości znaleźć się w trudnej
sytuacji.

Nick

