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PROTOKÓL Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM RODŁO W 

OPOLU z dnia 23.01.2020r. 

Posiedzenie Rady Nadzorczej SM Rodło w Opolu otworzyła Przewodnicząca RN Maria 

Kropacz. 

W obradach RN uczestniczyli zaproszeni goście członek Zarządu Prezes Dariusz Zbieg, członek 
Zarządu Magdalena Cidyło oraz Radca Prawny Agata Struzik. 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Rodło z dnia 10.12.2019r. 

2. Zgodnie ze skierowanym przez Przewodnicząca RN zaproszeniem na posiedzenie Rady 

Nadzorczej pkt 2 zaproszenia przewidywał odpowiedź pana Mirosław Niskiego na wezwanie 

skierowane do niego przez Zarząd SM Rodło, Pan Niski stwierdził, że nie będzie się ponownie 

wypowiadał na forum Rady Nadzorczej w tej sprawie ponieważ już kilkakrotnie było to 

poruszane i wyjaśniane na spotkaniach Rady np. w dniu15.10.2019r., 26.11.2019r., 

10.12.2019r. Pan Niski dodał, że ponownie wypowie się w tej sprawie na najbliższym Walnym 

Zgromadzeniu. 

Pan Prezes za zgodą Przewodniczącej RN, wypowiadał się w sprawie wezwania które 

skierował do Pana Niskiego, ponownie poruszając sprawy z „czasów” Pani Prezes Dworaczek. 

Pan Niski stwierdził, że Prezes próbuje go zdyskredytować w oczach członków Rady 

Nadzorczej, którzy w ogóle nie znają historii i „zawirowań” kadrowych w SM Rodło. Pan 

Niski stwierdził, że działania Prezesa rozpoczęły się w momencie, gdy Pan Niski był 

przeciwny podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały o przyznaniu premii dla Prezesa. Pan Niski 

dodał, że został poinformowany przez w-ce przewodniczącego RN Rafała Pisulę o licznych 

telefonach wykonanych przez Prezesa do niego w sprawie wysokości premii przyznanej przez 

część Rady Nadzorczej dla Prezesa i kwota 1500 PLN jest kwotą stanowczo za małą i Prezes 

żądał przyznania premii odpowiadającej jego miesięcznemu wynagrodzeniu co daje kwotę 

powyżej 9000 PLN. Pan Niski stwierdził, że w świetle narastających kosztów jakie ponosi 

spółdzielnia nad przychodami na fundusz eksploatacyjny, co na wniosek Zarządu skutkowało 

podniesieniem stawek czynszowych, przyznanie tak wysokiej premii jest niedopuszczalne, 

dodając, że wg jego oceny miesięczne zarobki Prezesa są wysokie a spółdzielni, gdzie jest 144 

lokali nie stać na takie koszty. 



3. Analiza stanu zadłużenia lokatorów. 

4. Podjęcie Uchwały nr 1/RN/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady nadzorczej na I 

kwartał 2020r. Głosowało 3 członków „ZA”, Uchwałę przyjęto. 

5. Podjęcie Uchwały nr 2/RN/2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania 

korespondencji SM „Rodło” w Opolu. Głosowało 3 członków „ZA”, Uchwałę przyjęto. 

6. Podjęcie Uchwały nr 3/RN/2020 w sprawie zatwierdzenia zasad eksploatacji i sprzątania 

pomieszczeń wspólnego użytkowania SM „Rodło” w Opolu. głosowało 3 członków „ZA”, 

Uchwałę przyjęto 

7. Omówiono sprawy członkowskie, między innymi spłatę świadczeń pobranych przez byłego 

przewodniczącego RN Pana Andrzeja Soleckiego, Zarząd poinformował RN, że na konto 

spółdzielni wpłynęła część należnej kwoty oraz wpłynęło do Spółdzielni pismo z prośbą o 

rozłożenie należności na raty. 

8. Prezes Zarządu Dariusz Zbieg poinformował członków RN, że Przewodnicząca RN Pani 

Maria Kropacz chce zrezygnować ze stanowiska przewodniczącej i w związku z tym Prezes 

na przewodniczącego wskazuje Pana Rafał Pisulę. Pani Maria Kropacz potwierdziła, że 

rezygnuje ze stanowiska Przewodniczącej Rady Nadzorczej. 

9. Rada Nadzorcza w głosowaniu wybrała na nowego przewodniczącego Pana Rafała Pisulę, 

funkcję swoją obejmie od najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.. 

10. Pan Niski zwrócił się do pozostałych członków Rady Nadzorczej o poparcie jego projektu 

zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej a dokładnie 58 pkt 5 , zmiana polega na obniżeniu 

wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z 35% minimalnego wynagrodzenia na 10% 

minimalnego wynagrodzenia. Projekt ma być zgłoszony i przedstawiony na najbliższym 

Walnym Zgromadzeniu członków SM „Rodło” w Opolu. 

11. Pan Rafał Pisula poinformował członków Rady Nadzorczej, że na następnym posiedzeniu 

Rady, złoży wniosek o przyznanie premii dla Prezesa Zarządu SM Rodło w Opolu w 

wysokości jego ostatniego miesięcznego wynagrodzenia. 

12. Zakończenie obrad. 

 


