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odpowiadając na Pana pismo - odwołante crd decyzji Zarządu Spółdzielni - skierowanedo RadY NadzorczeJ SM'tPrzy Metrae||, Rada Nadzorcza wyjaśnia, co następuje:
Rada Nadzorcza rozPatrzyła zarzuty podniesione w powołanym plśmie, dotyczącel1. sposobu wal"oryzacji kosztów budowy,
2. zapłaty za infrastrukturę,
3. robót dodatkowych.

]" OdnoŚnie sPosobu walorYzacji kosztów budovy stwierdzono, że waloryzacja jest
Prowadzona zgodnie z PrzYjętymi w Spółdzielni zasadami, zawartymi w uchwałach RadyNadzorczej i Zarządu.
Z dokumentów tYeh jednoznacznie wynika, że waloryzacji podlega koszt budowy lokaluwskaŹnikiem wzrostu cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano_montażowej
dla budownictwa mieszkaniowego, który jest publikowany w Biuletynie Statystycznyrn
G'iJS. ffator-yaacJa ta jest nalicaana od 1 stycznią ]-997 r.
llYjaŚnienia zŁoŻone P?ze?. księgową Spółdzielni potrłierdzaJą, że waloryzacja jest
Prowadzona zgodnie z tYmi ustaleniami. Konkretnie wyliczenia te prowadzone §ą wg.zasadY: wskaŹnik miesiąca do miesiąca poprzedniego, przemnożony przez siebiei PodzielonY Przez 100. Koszt wyjŚciowy przemnożony prz,ez wskaźnik waloryzacji daje
zwa,LorYzowaną wartoŚĆ lokalu,która jest powiększona o 7%yAT. I1oczyn ceny 1 m kw.i iloŚci m.kw. Powierzchni mieszkania dają wysokośó zaliczki na wkład budowlany,
która w ProcentowYm wyliczeniu, zgodnie z harmonogramem, podlega wpłacie doSpółdzielni.
Rada Nadzorcza nie doPatrzyła się uchybień prbwnyeh w tym sposobie waloryzacji.
NaleŻY jednak PrzYznaĆ, Że istnieją takźe inne sposoby dokonywania teJ operacji,
Jednak ul Spółdzielni został przyjęty sposób opisany wyżeJ.
Je§li chodzi o termin rozPoczęcia waloryzacji, to przyjęto, że jest ona liczona
od 1 stYcznia ],997 r. i data ta jest niezależna od terminu zawarcia umowy z nabywcą1okalu

2, odnoŚnie zaPłatY za insfrastrukturę, wyjaśniany, że naLeży braó pod uwagę fakt,iŻ przed realizacją inwestycJi nie da się przewidaieó i określić ritlszystkich kosztów,
bowiem niektóre z nich są powodowane sytuacjami powstającymi już w trakcie realizacjizadania. Tak właŚnie bYŻo w analizowanyrn wypadku. Dotyczy ta np. kosztów budowystacji trafo, które bYłY znacznie wyższe niż pierwotnj-e zakładano ł czy też kosztówodwadniania, które Początkowo nie były przewidziane, jako że badania gruntu nieuJawniłY w tYm miejscu wód gruntowych, na ktQre jednak napotykano w czasie realizacji
budowy.
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Rada Nadzorcza ma jednak na uwadze tę podnlesioną p"żet Pana okolicznośó i będzie
dążyŁa do tego, aby wykonawca r;dowodnił i uzasadnił wszystkie poniesione koszty.
Gdyby zatem okazało się, że są w6ród nich roboty, a co za tym idzie - koszty, nie
uzasadnione, Spółdzielnia obciąży go nimi.

3. W sprawie robót dodatkowych, których wykonanie Pan kwestionuje prosimy o skontakto-
wanie się bezpośrednio z wykonawcą, gdyż Rada nie jest organem uprawnionym do
rozstrzygąnia takich spraw.
Rada Nadzorcza zapewnia jednak Pana, jak też pozostałych f,labywcÓw - Członk6w naszeJ
Spółdzielni, że na bieżąccr wnikliwie nadzoruje i kontroluje sprawę przedmlotoweJ
inweŚtycji i dołoży wszelkich starań, aby była ona wykonana i rozliczona prawidłowo
l zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na obecnym
etapie sprawy rola Spółdzielni ogranicaa się jednak tylko do tych czynności, Jednak
w końcowym rozliczaniu inwestycJi, będziemy już brali czynny udział. Mamy nadzieję,
że zapewni Ło CzŁonkom naszej Spółdzielni pewnoś6, że zatlwno lłhsze indywidualne
interesy, jak też interes całej Spółdzielni, są należycie chronione.

Uprzejmie prosirny o przyjęcie tego wyjaśnienia i zawartej w nim deklaracJi
naszych rzeczywistych intencji.
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