
2. Informacje wstepne
Lustracje ustawowa- pelna, Spoldzielni Mieszkaniowej "PRZYMETRZE" w lWarszawie,

zwanej dalej "Spoldzielnia", przeprowadzono na podstawie art. 91-93 ustawy Prawo Sp6ldzielcze

(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z pozniejszymi zmianami), instrukcji w sprawie

lustracji organizacji Spoldzielczych z dnia 1 lipca 2010 r. stanowiacej zalacznik do Uc waly Nr 16

Zgromadzenia Og6lnego Krajowej Rady Spoldzielczejz dnia 01.07.2010 r. oraz umowy zawartej w

dniu 27.08.2013 r. porniedzy Spoldzielnia a Krajowym Zwiazkiem Rewizyjnyrn ~p61dzielni

Mieszkaniowychw Warszawie.

1. Podstawe prawna przeprowadzenia lustracji stanowia:

• art. 91 ustawy z dnia 19.09.1982 r. - Prawo Spoldzielcze z pozniejszymi zrnianami i

obwieszczeniern Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spoldzielcze (Dz. U. Nr 188 z 2003 r., poz.

1848),

• .Jnstrukcja 0 lustracji organizacji spoldzielczych" - stanowiaca zal~cznt Nr 1 do

uchwaly Nr 9/2010 Zgromadzenia Og6lnegoKrajowejRady Sp6ldzielczej z dnia 01.07.[2010 r.,

• Statut Spoldzielni,

A. INFORMACJEWSTF;PNE

z lustracji pelnej dzialalnosci Spoldzielni Mieszkaniowej.Przy Metrze" w Warszawi ul. Lanciego

12, 02-792 Warszawa, tel. (22) 648 74 73 przeprowadzonej w dniach: od 16.09.

31.12.2013 r. z przerwami przez lustrator6w:

• Zygfryda Sulewskiego - posiadajacego uprawnienia lustracyjne Nr 2449/96, adane przez

Krajowa Rade Spoldzielcza,

• Leona Ejsmonta - posiadajacego uprawnienia lustracyjne Nr 5968/12 nadane przez Krajowa

Rade Spoldzielcza,

dzialajacych na podstawie upowaznien wystawionychprzez Prezesa Zarzadu Krajowego Zwiazku

Rewizyjnego SpoldzielniMieszkaniowych w Warszawie,ul. Prosta 2114.'

PROTOKOL

Krajowy Zwiazek Rewizyjny Sp61dzielni Mieszkaniowych

w Warszawie, ul. Prosta 2/14



Stosownie do postanowien art. 266 Prawa Spoldzielczego za lata objete lustracja

Spoldzielnia oplacala skladki na rzecz Krajowego Zwiazku Rewizyjnego ~p61dzielni

Mieszkaniowych w Warszawie oraz na rzecz Krajowej Rady Spoldzielczej w Warszawle.

kar,racy,

I
wynagrodzenia za prace oraz innych swiadczen zwiazanych z praca, czasu

porzadkowych oraz przestrzegania procedur antymobbingowych.

Wymienione kontrole istotnycb nieprawidlowosci nie stwierdzily.

Lustracja nie obejmowala badania sprawozdania finansowego Spoldzielni rozunueruu

art. 88a Prawa Spoldzielczego.

o rozpoczeciu lustracji poinformowano Prezesa Zarzadu w dniu 16.09.jOI3 r. oraz

Przewodniczacego Rady Nadzorczej w dniu 17.09.2013 r. W czasie lustracji, w dniu JS.l1.2013 r.

do Krajowego Zwiazku Rewizyjnego Spoldzielni Mieszkaniowych w Warszawie wplrnylo pismo

Rady Nadzorczej Spoldzielni 0 rozszerzenie zakresu lustracji pelnej 0 dodatkowe zagadnienia, w

wyniku czego zostal spisany aneks do umowy, a dodatkowe sprawy opisane w rozdziale IX

niniejszego protokolu.

W okresie objetym lustracja w Spoldzielni przeprowadzono 2 lustracje:

• lustracja pelna za okres od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2009 r. przeprowadzona przez Jolante

Wojciechowicz i Terese Cieslak w dniach od 08.03.2010 r. do 22.06.2010 r.,

• lustracja problemowa dotyczaca dzialalnosci inwestycyjnej za okres 01.01.2010 - 31.12.2010 r.

przeprowadzona przez Stefana Boguszewskiego w dniach od 04.11.2011 r. do 25.0 .2012 r.

Realizacje wniosk6w polustracyjnycb opisano w rozdziale IX protokolu lustracji.

W latach 2010 - 2012 Spoldzielnia byla kontrolowana:

w 2010 r.-w dniu 04.11.2010 r. przez PKO BP S.A. 15 OlWarszawa w zakresie kontr9li ewidencji

analitycznej dotyczacej zadluzen z tytulu kredytu mieszkaniowego;

w 2011 r.- w dniach: 26.07.-29.08. przez ill O/ZUS w Warszawie w zakresie pra1dlowosci i

rzetelnosci obliczania skladek na ubezpieczenie spoleczne oraz innycb skladek; ustalenie

uprawnien do swiadczen z ubezpieczen spolecznych i ich wyplacanie oraz dokonywanie rozliczen;

prawidlowosci i terminowosci opracowywania wniosk6w 0 swiadczenia emerytalne i rentowe;

wystawiania zaswiadczen lub zglaszania danych dla ce16w ubezpieczen spolecznych;

- w dniu 21.11. przez PKO BP SA XV OlWarszawa w zakresie kontroli ewidencji analitycznej

dotyczacej zadluzen kredyt6w mieszkaniowych; I
w 2012 r.- w dniach: 06, 07,13,23,28.11. -_04.12.1012 r. przez Inspektora Panstwowej Inspekcji

Pracy w zakresie zagadnien dotyczacych przestrzegania przepis6w prawa pracy przy Jatrudnianiu

pracownik6w, w szczegolnosci dotyczace nawiazania i rozwiazania stosunku pracy,
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Spoldzielnia posiada:

• NIP 9510026546 (decyzja Urzedu Skarbowego Warszawa - Mokot6w z dnia 15.04.1994 r.),

• REGON 010485521 (zaswiadczenie Urzedu Statystycznego w Warszawie z dnia 5.02.2009

roku) ,

• Nr KRS 0000033334 (wyciag z dnia 06.09.2013 r. stanowi zal, Dr 2).

W sklad Zarzadu Spoldzielni w okresie przeprowadzania lustracji wchodzili:

• Marek Pykalo - Prezes Zarzadu

Siedziba Spoldzielni jest Miasto Stoleczne Warszawa, ul. Lanciego 12.

Spoldzielnia powstala w wyniku podzialu Spoldzielni Budownictwa Mieszkaniowego "Natolin" i

rozpoczela dzialalnosc w 1993 r.

"Przy Metrze" w Warszawie.

1.1. Rejestracja Spoldzielni

Zgodnie z trescia § 1 Statutu Spoldzielni, Spoldzielnia nosi nazwe: Spoldzielnia Mieszkaniowa

I. PODSTAWY NORMATYWNE DZIALANlA SPOLDZIELNI.

Poszczegolni czlonkowie zespolu 1ustrator6w zbadali:

• Zygfryd Sulewski - zagadnienia zawarte w rozdziale V, VI, VII i IX tematyki lustracji

• Leon Ejsmont - zagadnienia zawarte w rozdziale I, II, III, IV, VIII tematyki lustracji

DOWYCH

kontro1i

SPOLDZIELNI.

III. SPRAWY CZLONKOWSKO-MIESZKANIOWE.

IV. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI.

V. DZIALALNOSC INWESTYCYJNA.

VI. GOSPODARKA REMONTOWA.

VII. GOSPODARKA FINANSOWA.

VIII. DZIALALNOSC SPOLECZNO - KULTURALNA.

IX. SPRAWY WNIESIONE PRZEZ RADIi;NADZORCZ1\.

ORGANIZACJA I DZIALALNOSC ORGANOW SAMOII.

B. Tematyka lustracji:

I. PODSTAWY NORMATYWNE DZIALANlA SPOLDZIELNI.
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Fakt przeprowadzenia niniejszej lustracji odnotowano w ksiazce cWiLcji

prowadzonej przez Spoldzielnie w poz. 2/2013.



stwierdzonych fakt6w, na podstawie przedlozonych lustratorom dokurnent6w oraz wyj

Zarzad Spoldzielni pismem z dnia 10.12.2013 r. wniosl zastrzezenia do przedlozone 0 protokolu

lustracji, kt6re zostaly uwzglednione w tresci protokolu.

1.2. Statut Spoldzielni

W okresie objetym lustracja obowiazywal tekst jednolity Statutu z dnia 20.06.2009 r.

uwzgledniajacy zmiany przyjete przez Zebranie Przedstawicieli (Uchwala XIi 9/2009),

zarejestrowany przez Sad Rejestrowy dla Miasta Stolecznego Warszawy, IIjI Wydzial

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego postanowieniem z dnia 23.07.2009 r.

. . ~aliza. ZgOdn~sci aktualn~go Statutu z p~stanowieniami zn~wel~zowanejl ustawy 0

spoldzielniach mieszkaniowych z drna 14.06.2007 r. 1 ustawy Prawo Spoldzielcze, wykazala, ze

Statut zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 20.06.2009 r. zawiera bledny zapis
I

dotyczacy Walnego Zgromadzenia. W § 59 statutu zapisano, iz .jezeli ilosc czlonkow Spoldzielni

przekracza 300 os6b, Walne Zgromadzenie zostaje zastapione przez Zebranie Przedstawicieli". Jest

to sprzeczne z art. 83.1 ustawy z dnia 14.06.2007 r. 0 spoldzielniach mieszkaniowych, kt6ry
I

stanowi, iz "Walne zgromadzenie spoldzielni mieszkaniowej nie moie bye zastqpione przez

zebranie przedstawicieli, jednakze, jezeli statut tak stanowi, w przypadku gdy liczb czlonkow

spoldzielni mieszkaniowej przekroczy 500, walne zgromadzenie mote bye podzielone Ina czesci.

Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania czlonkow do poszczegolnych czesci walnego

zgromadzenia .... "

1.3. Unormowania wewnetrzne wymagane statutowo i inne akty wewnetrzne

Spoldzielnia posiada wewnetrzne akty normatywne w postaci regulamin6w, kt6rych wykaz stanowi

zal, nr 4 do protokolu. I
W zwiazku z unormowaniarni ustawowyrni zapadlyrni w dniach: 15.12.2000 r. i 14.A6.2007 r.

(ustawa 0 spoldzielniach rnieszkaniowych i ustawa 0 zmianie ustawy 0 sP611ZielniaCh

mieszkaniowych oraz 0 zmianie niekt6rych innych ustaw) czesc regularnin6w jest niedo tosowana

do obowiazujacych przepis6w (np. Regulaminy: obrad Zebrania Grupy Czlonkowskiej, Rady

Nadzorczej, Zarzadu opisane w dalszej czesci protokolu).

W trakcie badania lustracyjnego informacji udzielali Czlonkowie Zarzadu

Sp6ldzielni.

Lustracje przeprowadzono w znacznej czesci metoda wyrywkowa. Ustalenia lustracji nikaja ze

•
pracownicy

Beata Kunstetter - Zastepca Prezesa Zarzadu ds. Technicznych,

Grzegorz Janas - Zastepca Prezesa Zarzadu ds. Organizacyjno-Prawnych .

•
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• Zarzad

• Zebrania Grup Czlonkowskich

Zebranie Przedstawicieli

Kompetencje Zebrania Przedstawicieli, spos6b jego zwolywania i tryb podejmow,a uchwal sa

okreslone w § 59-60 Statutu i Regulaminie Zebrania Przedstawicieli uchwalonym 01110.1994 r. z

pozniejszymi zmianami. I

Podstawa do wylonienia przedstawicieli sa Zebrania Grup Czlonkowskich, kt6rych kompetencje i

organizacje okresla Regulamin Zebrania Grupy Czlonkowskiej uchwalony w dniu 0 .02.2005 r.

przez Rade Nadzorcza. Wyb6r Przedstawicieli na 3 letnia kadencje (2009 - 2012) w liczbie 65

os6b, ustalona uchwala Rady Nadzorczej ill 20/2009 z dnia 05.05.2009 r. zostal dok nany przez

Zebrania Grup Czlonkowskich w 2009 roku (na kadencje 2009-2012) oraz w 2012 r. a kadencje

2012 - 2015).

W okresie objetym lustracja Zebrania Przedstawicieli zostaly przeprowadzone w nastepujacych

dniach:

• w dniu 12.06.2010 r.

Zostalo one poprzedzone Zebraniami Grup Czlonkowskich, kt6re odbyly sie w dniach: 10.05.,
I

11.05., 13.05., 17.05., 18.05., 20.05.2010 r. to jest po terminie okreslonym w Statucie ~ 81 ust. 1 i

ReguJaminie obrad Zebrania Grupy Czlonkowskiej, wedlug kt6rych "Zebrania arJ.p zwoluje

Zarzad, co najrnniej raz w roku - rue pozniej niz do konca kwietnia danego roku". I
Porzadek obrad zawiera przedstawienie: sprawozdan Zarzadu, Rady Nadzorczej, d skusji nad

sprawozd aniami, informacji Zarzadu na temat sytuacji w Spoldzielni oraz spraw, kt6re rnaja bye

przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli, jak rowniez dyskusji na temat przedstawionych

informacji. Czlonkow Spoldzielni, na zebranie Grupy Czlonkowskiej, POwiadamian4zg0dnie z

zapisarni Regulaminu obrad Zebrania Grupy Czlonkowskiej poprzez wywieszenie za4adornienia

na tablicach ogloszen w budynkach zlokalizowanych na terenie dzialania Grupy Czlonkpwskiej (§

3 ust. 2 regulaminu).

__ P_RO__ TO_K_O_'~_h_~_lro_q_i_~_o_'/~_I_'el_m_'M_k_~_~_n_io_w~~_·,,_P_r~~M_et_~_e'_'w__ Wa_r_~_a\_vi_ez_a_~_w_2~O_JO~-2~O_J2 ~ 5

II. ORGANIZACJAI DZIALALNOSCORGANOWSAMO~OWYCH SPO! DZIELNI.
2.1. Zebranie Przedstawicieli, Walne Zgromadzenie

Zgodnie z dzialem VII Statutu organami Spoldzielni sa:

• Walne Zgrornadzenie (Zebranie Przedstawicieli),

• Rada Nadzorcza



• W dniu 04.06.2011 r.

Na podstawie okazanej lustratorom dokumentacji 6. Zebran Grup Czlonkowskich ustalono, ze

tenniny icb obradowania, poza pierwszym w dniu 29.04.2011 r. odbyly sie z naruszeniem zapis6w

Statutu i Regulaminu obrad Zebrania Grupy Czlonkowskiej, a mianowicie w dniach: 05.00.2011 r.,

06.05.2011 T., 09.05.2011 T., 12.05.2011 T. i 13.05.2011 T., zamiast do kOlIC.kwietnia danigo roku.

o Zebraniu Grup Czlonkowskich i Zebraniu Przedstawicieli powiadomiono iZlonk6W

wywieszajac informacje na tablicach ogloszen w budynkach zamieszkalych przez Czlonk6w w

W wyniku sprawdzenia udokumentowania zebran stwierdzono:

• strony protokolow nie zostaly parafowane,

• protokol z dnia 13.05.2010 1". zamiast przewodniczacego zebrania podp sali: Prezes

Zarzadu i Przewodniczacy Rady Nadzorczej, wedlug tego protokolu w zebraniu ucz9Stniczyly 33

osoby, a w protokole Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzono, ze wydano 39 mandat6w, po

czym dopisano jeszcze 9 osob, ktorym wydano mandaty.

Zebranie Przedstawicieli zwolano na podstawie uchwaly nr 1612010 z 26.03.201 r. Zarzadu

Spoldzielni, wedlug zawiadomienia z dnia 21.05.2010 r. zawierajacego 25 punkto porzadek

obrad skladajacy sie z: 6 punktow organizacyjno-porzadkowych oraz 19 punktow dotyczacych

miedzy innymi: sprawozdan: Rady Nadzorczej, Zarzadu Spoldzielni, finansowegoj udzielenia

absolutorium czlonkorn Zarzadu, wyboru czlonkow Rady Nadzorczej, zmiany statutu oraz

Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia; przeznaczenia nadwyzki bilansowej la 2009 r.

Protokol z odbytego w dniu 12.06.2010 r. Zebrania Przedstawicieli zawiera 25 niepiafowanYCh

stron. W wyniku glosowania zmieniono kolejnosc poszczegolnych punkt6w oraz 1kreSlono z

porzadku obrad punkty dotyczace dyskusji i ogolnej informacji. W zebraniu uczestniczylo 57

Przedstawicieli wedlug sprawozdania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, a wedlug podJisanej listy

obecnosci 65 uprawnionych osob. Podjeto 10 uchwal, w tym 0 udzie1eniu .+OlutOriUm

poszczegolnym czlonkom Zarzadu, wyborze czlonkow Rady Nadzorczej oraz 0 odroczeniu

uchwalenia zmian w statucie. Do protokolu Zebrania Przedstawicieli zalaczono: liste ,obecnosci,

liste czlonkow Rady Nadzorczej, protokoly: Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej oraz

Wnioskowej, sprawozdania: z dzialalnosci Rady Nadzorczej, Zarzadu i finansowego oraz 4 pisma

czlonkow Spoldzielni zlozone podczas obrad Zebrania Przedstawicieli, (w aktach znajduja sie tylko

dwa pisma dotyczace tej samej sprawy, to jest zwolania Zebrania Przedstawicieli, jako

niezgodnego z obowiazujacymi przepisarni prawnymi (zarniast zwolania Walnego zgr0i.adzenia).

Sprawa ta nie byla omawiana na Zebraniu Przedstawicieli, a w kontekscie koniecznosci dokonania

zmian statutowych dostosowujacych do przepis6w prawa, odroczona do przyszlego Zebrania

Przedstawicieli.
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Czlonkowskich brak jest wniosku 0 odwolanie Przedstawicieli. Wniosek ten nie zostal

uwzgledniony. Prezes Zarzadu Spoldzielni w trakcie obrad Zebrania Grupy Cz onkowskiej

przedstawil 3 opinie prawne, w oparciu 0 kt6re nie dokonano zrniany proponowane1o porzadku

obrad, podobna sytuacja rniala rniejsce wczesniej, w trakcie obrad Grupy Czlonk0tskiej nr 4

(obradujacej w dniu 29.04.2011 r.). Ponownie sytuacja ta dotyczyla zebran Grup Czlonkowskich nr

5 (w dniu 05.05.2011 r.), nr 6 (obradujacej w dniu 06.05.2011 r.), nr 1 (w dniu 09.05.2011 r.), na

kt6rych pomimo odmowy zmiany porzadku obradowania dokonano glosowan nad od olaniem i

powolaniem nowych Przedstawicieli. Kilk.a opinii prawnych, w tym z KZRSM, jednoznacznie

stwierdzaja, ze dzialania rozszerzajace porzadek naruszyly postanowienia regulJrnu obrad

Zebrania Grupy Czlonkowskiej (§ 3 ust. 3) wydanego na podstawie statutu (§ 81).

W dokumentacji (segregator Zebran Grup Czlonkowskich 2011) stwierdzono niepodpisany przez

Przewodniczaca i Sekretarz Zebrania protokol z obrad (Grupy Czlonkowskiej nr 3).

Zebranie Przedstawicieli w dniu 04 czerwca 2011 r. zostalo zwolane na podstawie

zawiadomienia z dnia 13.05.2011 r. zawierajacego 23 punkty porzadku obrad, zmienionego na

podstawie zlozonych wniosk6w 0 rozszerzenie porzadku 0 4 nowe zagadnienia.

Sposrod 27 punkt6w porzadku obrad 6 dotyczylo spraw formalno-porzadkowych. Obradowano

miedzy innymi i podjeto uchwaly odnosnie:

- przyjecia sprawozdania z dzialalnosci Zarzadu, Rady Nadzorczej,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

. .ieszeruaRegulaminie Zebrania Grupy Czlonkowskiej § 3 ust. 3 cytat: "W ciagu 7 dni od daty

zawiadomienia kazdy czlonek danej Grupy jest uprawniony do zgloszenia Zarzado

wniosku 0 zmiane lub uzupelnienie porzadku obrad. W uzasadnionych przypa

wprowadza odpowiednie zrniany do porzadku obrad.". W dokurnentacji Zeb ania Grup

_P_R_O_TO_K_O_' 'L_'_lIs_tl_'a_CJ_i S_p_ol_dz_ie_'n_i_M_ie_sz_kLl_n_io_w_;_eJ_',,_P_rzy:...__M_et_rz_e_" _w_~_a_rsz_a_w_ie_za_'a_ta_2_0 1_0_-2_0_12 -h- 7

terminie statutowym, tj. na 14 dni w przypadku Zebrania Grup Czlonkowskich i n 121 dni przed

wyznaczonym terminem Zebrania Przedstawicieli. Przedstawicieli na Zebranie Xedstawicieli

powiadomiono pisemnie.

Wystosowano rowniez zaproszenia na Zebranie Przedstawicieli do Krajowej Rady S oldzielczej i

Krajowego Zwiazku Rewizyjnego Spoldzielni Mieszkaniowych w Warszawie.

W Zebraniach Grup Czlonkowskich wedlug protokolow, na podstawie list obecnosci zielo udzial

296 Czlonkow Spoldzielni. Zebrania Grup Czlonkowskich rozpatrywaly wszystkie s rawy bedace

przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli. W badanej dokurnentacji, stwierdzono, ze w dniu

06.05.2011 r. przed Zebraniem Grupy Czlonkowskiej Nr 2 (kt6re odbylo sie w dniu 13.05.2011 r.)

zostal zlozony do Zarzadu Spoldzielniwniosek 0 zrniane porzadku obrad poprzez dopi anie punktu

o odwolaniu Przedstawicieli. Mozliwosc zmiany porzadku obrad jest zgodna z



- oznaczenia najwyzszej sumy zobowiazan,

- udzielenia absolutorium czlonkom zarzadu,

- sposobu pokrycia straty bilansowej za 2010 rok.

Zmiane statutu, regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia odlozono do rozstrzygniecia przez

nastepne Zebranie Przedstawicieli. I
Z powodu skreslenia z porzadku obrad rue obradowano nad punktarni dotyczacymi: zmiany

regulaminu Rady Nadzorczej, zmiany w skladzie Rady Nadzorczej, om6wienia wynik9w lustracji i

zalecen polustracyjnych.

Protokol z Zebrania Przedstawicieli zawiera 12 nieparafowanych stron, podpisanych przez

Przewodniczacego i Sekretarza Zebrania.

Na 65 Przedstawicieli uprawnionych do udzialu w Zebraniu Przedstawicieli wziel udzial 63

Przedstawicieli. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w protokole stwierdzila prawidlowosc zwolania

Zebrania ijego prawomocnosc, zdolnosc do pod~jmOWania uchwal objetych pOrzlldkie, obrad.

Do KOInlSJlWnioskowej wplynal l wmosek, ktory rue zostal rozpatrzony z uwagi na wczesniejsze

zamkniecie obrad.

Zebranie Przedstawicieli zostalo zwolane prawidlowo, a jego przebieg odbyl Sly zgodnie ze

Statutem.

• W dniu 31.03.2012 r.

Zebranie Przedstawicieli poprzedzilo 6 Zebran Grup Czlonkowskich zwolanych pr z Zarzad

Spoldzielni pismem z dnia 10 lutego 2012 roku z 8-punktowym proponowanym porzad

z kt6rych 3 punkty dotyczyly miedzy innymi: zmiany Statutu; informacji 0 realizacji Fosk6w

skierowanych do Rady Nadzorczej i Zarzadu przyjetych na poprzednim Zebraniu Przedstawicieli.

1. Zebranie Grupy Czlonkowskiej Nr 1w dniu 08.03.2012 r., w zebraniu uczeSI·CZYlO75

os6b uprawnionych do glosowania. Do proponowanego porzadku obrad wplynelo d Zarzadu

Spoldzielni pismo z wnioskiem 0 jego rozszerzenie poprzez dodanie dw6ch pu 6w, tj.:

om6wienia projektu zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz rozszerzenia punktu

dotyczacego zmiany statutu 0 rozpatrzenie propozycji zmian rekomendowany h przez

Stowarzyszenie Mieszkancow "Przy Metrze" . I
W opinii Prezesa Zarzadu, wygloszonej podczas zebrania, nie bylo podstaw do zmiany porzadku

obrad ze wzgledu na to, ze sprawy te moga bye om6wione w ramach istniejacych juz punkt6w.

Zebranie Grupy Czlonkowskiej Nr 1 przyjelo jednak porzadek obrad zamieszczajac punkt 0 tresci:

6. Om6wienie projektu Regularninu Walnego Zgromadzenia czlonkow SM "Przy Metrze" - co jest

niezgodne z obowiazujacym Regulaminem obrad Zebrania Grupy Czlonkowskiej, kt6ry § 3 ust.

PROTOKOL lustracji Spoldzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze'' w Warszawie za lata 2010-2012
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3. Zebranie Grupy CzlonkowskiejNr 3 w dniu 16.03.2012 r., na kt6rym obecny1h bylo 47

czlonkow. Do kornisji Wnioskowej wplynely 23 wnioski, z kt6rych pod glosowanie poddanych

bylo 17 wniosk6w.

4. Zebranie Grupy CzlonkowskiejNr 4 w dniu 15 marca 2012 roku. Obecnych n zebraniu

bylo 27 czlonkow. Obradowano wedlug zaproponowanego porzadku obrad. Do Kornisji

jednoczesciowe w jednym czasie i miejscu w poblizu siedziby Spoldzielni. I

Nie debatowano nad punktem dotyczacym om6wieniu projektu RegularninJ Walnego

Zgromadzenia.

Protokol z Zebrania Grupy Czlonkowskiej Nr 1 zawierajacy 12 stron, podpisayych przez

Przewodniczacego i Sekretarza z naniesionymi przez nich uwagami w dniu 22.05.20L?l L to jest z

dwutygodniowym opoznieniem w stosunku do regulaminowego terminu podpisania protokolu.

2. Zebranie Grupy CzlonkowskiejNr 2 w dniu 13.03.2012 L, w kt6rym udzial wzielo 110

czlonkow. W rarnach punktu 7 porzadku obrad rozpatrzono 15 wniosk6w zgloszonych ~o Komisji

Wnioskowej podczas obrad zebrania, w tym 0 odwolaniu niekt6rych czlonkow Rady Nadzorczej.

W zakonczeniu protokolu, sporzadzonego po wpisanej dacie 22.06.2012 r. figuruje adnotacja

Przewodniczacego Zebrania 0 zlozeniu zastrzezenia w sekretariacie - w aktach brak wyrnienionego

zastrzezenia.

I
W trakcie obrad szeroko omawiano propozycje Komisji Statutowej Stowarzyszenia 1ieszkanc6w

"Przy Metrze", co do zrnian poszczeg6lnych zapis6w Statutu (28 glosowan przyjetych zwykla
I

wiekszoscia glosow), Ponadto zawnioskowano, aby Walne Zgromadzenie odbywalo sie jako

sprawy przewidziane w projekcie obrad."

4 stanowi, it "Nie zgloszenie w wyznaczonym terrninie propozycji zmian do pqrz"!dku obrad

oznacza, ze Zebranie Grupy rozpatrzy sprawy przewidziane w projekcie obrad."

o rue precyzyjnym sformulowania regulaminu w zakresie uznawania przez Zarzad Spoldzielni zmiany

porzadku obrad Krajowy Zwiazek Rewizyjny Spoldzielni Mieszkaniowych w Warsza ie informowal

Zarzad Spoldzielni w pismie l.dz. ZRl250/201 I dnia 31.05.20) ) r

W protokole z zebrania tej grupy czlonkowskiej, na stronie 2 figuruje stwierdzeni , iz: .Prezes

Zarzadu poinformowal, ze zgodnie z trescia Regularninu obrad Zebrania Grup Czloukowskich

Zarzad wprowadza zmiany w porzadku obrad w przypadkach uzasadnionych. Sprawy 0 jakie wnosi

pani.; moga bye om6wione w ramach istniejacych juz punkt6w w proponowanym porzadku

obrad." Zebranie Grupy Czlonkowskiej Nr 1 przyjelo jednak porzadek obrad zamieszczajac punkt

o tresci: 6. Om6wienie projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia czlonkow SM "Przy Metrze".

Regulamin obrad Zebrania Grupy Czlonkowskiej w § 3 ust. 4 stanowi, iz "Nie gloszenie w

wyznaczonym terminie propozycji zmian do porzadku obrad oznacza, ze Zebranie Grupy rozpatrzy

_P_R_O_TO_K_O_' t_'_US_II_'O_CJ_i S_p_ol_dz_ie_'n_i_M._ie_sz_ka_n_io_w_eJ_·,,_P_rzy_M_ef_rz_e_" w_W:_ar_s~_-a_w_ie_z_a _/0_la_2_01_0_-2_0_1 2 ~ 9.
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6. Zebranie GrupyCzlonkowskiejNr 6 w dniu 14.03.2012 L

Protokol z zebrania sporzadzony zostal na 12 stronach nieparafowanych, nie zostal pod isany.

W rnysl Regulaminu obrad Zebrania Grupy Czlonkowskiej § 15 ust. 1 - "C... ) W razie

niedochowania terminu podpisania protokolu przez przewodniczacego Iub sekretarJa zebrania,

protokol podpisuja obecni na Zebraniu Grupy przewodniczacy Rady Nadzorczej i Prezes Zarzadu

lub ich zastepcy". Z tresci protokolu wynika, ze wymienieni byli obecni na zebraniu. \

W protokole brak zapisu 0 ilosci obecnych czlonkow, a wedlug protokolu Komisji Mandatowo

Skrutacyjnej wynika, ze wydano na godzine rozpoczecia obrad 56 mandat6w, P6z1ej doszly

jeszcze 3 osoby. Obradowano wedlug zaproponowanego przez Zarzad porzadku obrad zawartego w

zawiadomieniu z dnia 29.02.2012 r. Zmiana statutu byla omawiana, jako rropozycja

Stowarzyszenia Mieszkancow "Przy Metrze", a nie Komisji Statutowej, wobec ktorei Zebranie

Grupy Czlonkowskiej Nr 6 wyrazilo gleboki protest odnosnie jej pracy.

Nie rozpatrywano punktu 6 porzadku obrad, wyrazajac jednoczesnie dezaprobate dla Zebrania

Przedstawicieli w zwiazku z nie poddaniem pod glosowanie wniosk6w Grup czlolpmwskich

dotyczacych Statutu.

Do Komisji Wnioskowej wplynelo 11 wniosk6w, z kt6rych 9 poddano glosowaniu, w tym 0

powolaniu nowej Kornisji Statutowej.

Zebranie Przedstawicieli odbyte w dniu 31.03.2012 L zostalo zwolane wedlug zawiadomienia z

dnia 09 marca 2012 L, stosownie do podjetej uchwaly Zarzadu Spoldzielni nr 149/2011 z dnia

29.12.2011 L Protokol z zebrania sporzadzony na 18 nieparafowanych stronach, 1e zostal

podpisany przez Przewodniczacego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli. Stosownie do zapisu

§ 21 ust. 3 Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli - cytat: "C... ) W razie nie do!howania

Nie debatowano nad punktem 6 porzadku obrad. Do Komisji Wnioskowej wplynelo wniosk6w,

w tym 0 odwolaniu pieciu czlonkow Rady Nadzorczej.

Wnioskowej wplynelo 11 wniosk6w, w tyro 0 odwolaniu kilku czlonkow Rad Nadzorczej.

Zebranie zakonczone zostalo konkluzja 0 przekazaniu zmian w porzadku obrad Zebrania

Przedstawicieli poprzez dodanie dw6ch punkt6w 0 nastepujacej tresci:

" odwolanie ze skladu Rady Nadzorczej ..."

"udzielenie absolutorium Prezesowi ... , a w przypadku nie udzielenia absolutoriurn 0 wolanie go z

funkcj i Prezesa Zarzadu".

5. Zebranie Grupy Czlonkowskiej Nr 5 w dniu 12.03.2012 L, wedlug za iadomienia

Zarzadu z dnia 27.02.2012 r. W zebraniu uczestniczylo 48 os6b uprawnionych do glosowania.

Obradowano nad zmian statutu wedlu Metrze".
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W wyniku sprawdzenia udokumentowania zebran stwierdzono, iz w dokumentacji Pfekazanej

lustratorom znajduja sie tylko kserokopie: protokolu z zebrania, komisji i podjetych uchwal, listy

obecnosci: czlonkow Rady Nadzorczej i gosci, niepodpisana lista czlonkow Zarzadu. Brak: listy

obecnosci Przedstawicieli, zawiadomienia 0 zwolaniu Zebrania Przedstawicieli, protokolh Komisji

tenninu podpisania protokolu Zebrania okreslonego w ust. 3, zamiast w/w podpiso zalacza sie do

niego stenogram z zarejestrowanego na tasmie magnetofonowej przebiegu obrad Ze rania. (...)", w

dokumentacji przekazanej lustratorom brak dolaczonej tasmy magnetofonowej lub i ego nosnika

elektronicznego zapisu.

W obradach Zebrania Przedstawicieli, wedlug protokolu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

uczestniczylo 57 Przedstawicieli sposrod 65 uprawnionych do udzialu..

Z zaproponowanego porzadku obrad wykreslono:

punkt: 6 tj. "Rozpatrzenie wniosk6w Przedstawicieli w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej - ew.

podjecie uchwal''; oraz \

punkt 8 - "Uchwalenie Statutu Spoldzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" oraz Regulaminu

Walnego Zgromadzenia Czlonkow SM .Przy Metrze" wedhig projektu rekomendowanego przez

Stowarzyszenie Mieszkancow Spoldzielni Mieszkaniowej .PrzyMetrze" - ew. podjecie uchwal."

Rozpatrywany Statut przedlozony przez Kornisje Statutowa, po kilku glosowaniach nad sposobem

procedowania i brakiem porozumienia postanowiono odeslac do nastepnego Zebrania

Przedstawicieli oraz powolac nowa Komisje Statutowa. Podjeto uchwale Nr 1/20!! w sprawie

powolania Komisji Statutowej.

Nie debatowano nad punktem dotyczacyrn wniosk6w z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,

odsylajac go do rozpatrzenia przez Komisje Statutowa,

Do Komisji Wnioskowej wplynely 22 wnioski, z ktorych pod glosowanie poddano 21. Do

protokolu zalaczono: liste obecnosci, 3 pisma, protokol Komisji Mandatowo-Skrutacyj lej.

Protokoly z obrad nie zostaly parafowane przez przewodniczacego i sekretarza

• W dniu 30.06.2012 f.

Uchwala Zarzadu Spoldzielni nr 24/2012 z dnia 14.05.2012 r. zostaly zwolane ze~ania Grup

Czlonkowskich w szesciu roznych terminach 29.05.2012 r., 31.05.2012 r., 01.06.2012 r.,

04.06.2012 r., 05.06.2012 r., i 06.06.2012 r. z porzadkiem obrad obejmujacym miedzytymi:
wybory Przedstawicieli Grupy Czlonkowskiej na Zebranie Przedstawicieli Czlonkow; informacja

Zarzadu SM .Przy Metrze" na temat spraw, kt6re maja bye przedmiotem obrad n~jblizszego

Zebrania Przedstawicieli oraz realizacji wniosk6w przyjetych przez Zebrania Grup Czlopkowskich

iZebranie Przedstawicieli. I
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W wyniku podjecia uchwal 0 nie udzieleniu absolutorium czlonkom Zarzadu, podjeto rowniez

uchwaly 0 odwolaniu z funkcji czlonka Zarzadu Andrzeja Stepnia - Prezesa Zarzadu i Ewy

Bartman - Z-cy Prezesa z dniem podjecia uchwaly to jest z dniem 30.06.2012 r.).

•

•
•

•
uchwala nr 12/20120 ustaleniu najwyzszej sumy zobowiazan do kwoty 10.000.0 0,00 zl;

uchwala nr 13/2012 0 udzieleniu absolutorium czlonkowi Zarzadu (w tres~ uchwaly

podano wyniki glosowania: przeciw 38, w protokole zamieszczono zapis 0 nie ~dzieleniu

absolutorium);

uchwala Dr 14/2012 jw. z roznica w ilosci glos6w przeciw - 40;

uchwala nr 15/20120 odwolaniu czlonka Zarzadu Ewy Bartman Zastepcy Prezesa Zarzadu

SM "Przy Metrze" ds. Finansowo-Ksiegowych; \

uchwala Dr 16/2012 0 odwolaniu czlonka Zarzadu Andrzeja Stepnia Prezesa Z~z'ldu SM

"Przy Metrze".

•

Mandatowo-Skrutacyjnej z kartami do glosowania dotyczacyrni odwolania i wybo 6w czlonkow

Rady Nadzorczej; ktore wedhig informacji pracownika Spoldzielni zostaly zlozone d sadu.

Wedlug protokolu Kornisji Mandatowo-Skrutacyjnej wydano Przedstawicielom 52 iandaty na 65

uprawnionych do udzialu w zebraniu. Realizujac poszczegolne punkty porzadku obrad:
I

przeglosowano odwolanie ze skladu Rady Nadzorczej, w wiekszosci jednoglosnie, 5 czlonkow i

powolaniu 5 nowych czlonkow. W trakcie Zebrania Przedstawicieli odwolano 8 czlonkow Komisji

Statutowej i w ich rniejsce powolano 7 nowych czlonk6w. Kolejnymi punktami porzadku obrad

bylo: omowienie i zatwierdzenie sprawozdari: Zarzadu, Rady Nadzorczej i JeaWOzdania

finansowego - w zwiazku z nieobecnoscia czlonkow Zarzadu nad punktarni tymi rue debatowano.

Uchwalami nr 9/2012 i 10/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdan Zarzadu i Rad Nadzorczej

w tresci § 1 zapisano, ze: .Zebranie Przedstawicieli rozpatrzylo i zatwierdza sprawozdanie z

dzialalnosci Zarzadu i Rady Nadzorczej za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.", mimo iz zapisano:

"Za uchwala glosowalo - 0 Przedstawicieli, przeciw uchwale glosowalo - 40 Prz dstawicieli,

wstrzymalo sie od glosowania - 0 Przedstawicieli ". Podobnie wyglada rozpatrzenie i z twierdzenie

punktu odnosnie sprawozdania finansowego (za 0, przeciw 42, wstrzyrnujacych sie 0), co swiadczy

o tym, iz uchwal nie podjeto.

Nie debatowano nad: informacja na temat wynikow lustracji; informacja 0 realizac i ustawy 0

spoldzielniach mieszkaniowych w zakresie przeksztalcen; om6wieniem przekszt I cen praw

uzytkowania wieczystego w prawa wlasnosci nieruchomosci na cele mieszkaniowe; i ormacja 0

realizacji wniosk6w skierowanych do Zarzadu i Rady Nadzorczej.

Podjeto nastepujace uchwaly:
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2.2. Rada Nadzorcza

Zakres dzialania, uprawnien oraz tryb obradowania Rady Nadzorczej okreslone sa w § § 67 - 71

Statutu iRegulaminie Rady Nadzorczej zatwierdzonym uchwala Zebrania Przedstawici:li nr 13/04

z dnia 19.06.2004 r. - niezgodnego z zapisarni ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowych z dnia

14.06.2007 r. w zakresie nieuregulowania zapisu 0 czlonkostwie w Radzie Nadzorczej ie dluzej

nit przez dwie kadencje (art. 45 § 4).

Walne Zgromadzenie z dnia 21.07.2012r.

Lustratorom przedstawiono nieuporzadkowana dokumentacje obrad Walnego gromadzenia

zwolanego na podstawie zawiadomienia (N/5385/2012 z dnia 28.06.2012 r.), w kt6rym Zarzad

Spoldzielni odwoluje terrnin Zebrania Przedstawicieli wyznaczony na dzien 30.06.2 12 r. iw jego

miejsce zwoluje na dzien 21.07.2012 r.Walne Zgromadzenie z 23 punktowym porzadkiem obrad.

Kolejnym pismem z dnia 18.07.2012 r., w zwiazku z uplywem ustawowych ~ermin6w do

zglaszania zmian do porzadku obrad i poprawek do projekt6w uchwal, Zarza Spoldzielni

przedstawil porzadek obrad Walnego Zgromadzenia zawierajacy miedzy innymi punkty 0:

odwolaniu czlonkow Zarzadu Spoldzielni (wybranego przez Rade Nadzorcza pow lana w dniu

30.06.2012 r.), zmian w skladzie Rady Nadzorczej, stwierdzeniu niewaznosci uchwal: Zebran Grup

Czlonkowskich i Zebrania Przedstawicieli w dniu 30.06.2012 r. \

Lustratorom nie okazano protokolu z obrad tego Walnego Zgromadzenia, zalaczono natomiast

kserokopie: protokolu Kornisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzajacego ilosc uczestnik6w (544

czlonkow - brak listy obecnosci), protokol Komisji Wnioskowej 0 wplynieciu 8 wniosk6w.

Okazano uchwaly - kopie podjetych uchwal od numeru 3 do 19, brak uchwal 0 numerach 1 i 2.

Na wniosek lustrator6w Zarzad Spoldzielni pismem z dnia 24.09.2013 r. (zal Dr. 5)\przedstawil

op~s zaistnialych sytuacji prz~d i po Zebr~u Przedstawicieli ~ dni~ ~0.06.2f12 roku. i

pomformowal 0 toczacym Slit postepowaruu sadowym, 0 uniewaznieme tegr Zebrarua

Przedstawicieli i podjetych uchwalach odwolanego Zarzadu, kt6re to w wyniku p stepowania

apelacyjnego zostalo oddalone. Sad Okregowy w Warszawie XXIII Wydzial Gospodarczy

Odwolawczy Sygn. akt XXIII Ga 1589112 z 12.03.2013 r. uznal waznosc Zebrania Przehstawicieli,

dokonanych wybor6w i podjetych uchwal, Grupa czlonkow Spoldzielni zaskarZy~a uchwaly

Walnego Zgromadzenia z dnia 21.07.2012 r., w wyniku czego Sad Okregowy w Warszawie XlV

Wydzial Cywilny - Sygn. akt XXN C 899112 r. prawomocnym wyrokiem uznal wszystkie

uchwaly podjete przez to Walne Zgromadzenie za niewazne, uznajac it Walne Zgrom dzenie rue

stanowilo organu Spoldzielni.

13PROTOKOL lustracji Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" w Warszawieza lata 2010-2012



\
I

•

(od dnia 30.06.2012 r do dnia 24.10.2012 r.)

(od dnia 30.06.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

(ad dnia 14.08.2012 r. do dnia 12.12.2012 r.

Wlodzimierz Cieslak

Malgorzata Sikora - Antkowiak

Grzegorz Janas

•

W dniu 30.06.2012 r. odwolano z Rady 50sob:

• Andrzeja Bankowskiego

• Stanislawa Golatowskiego

• Zbigniewa Jarnroza

• Andrzeja Karpinskiego

• Henryka Skubiszewskiego

i powolano nowych, nizej wymienionych, czlonow Rady Nadzorczej, oddelegowanych do Zarzadu:

- Czlonek

- Czlonek

- Przewodniczacy

- Zastepca Przewodniczacego

- Czlonek

- Czlonek

- Czlonek

• Zbigniew Jarnroz

• Andrzej Karpinski

• Henryk Klitenik

• Lucyna Kolnierzak

• Henryk Skubiszewski

• Tomasz Sypniewski

• Marek Wojtalewicz

- Sekretarz

- Czlonek

• Andrzej Bankowski

• Stanislaw Golatowski

Sklad Rady Nadzorczej (9 osob) wybrany na Zebraniu Przedstawicieli Czlonkow

- w dniu 12.06.2010 r.

- Sekretarz

• Henryk Skubiszewski

• Aleksandra Wolska

- Czlonek

- Czlonek

- Czlonek

• Zbigniew Jamroz

• Bogdan Kaczynski

• Andrzej Karpinski

• Henryk Klitenik

• Danuta Kmiecik

- Zastepca Przewodniczacego

- Przewodniczacy

- Czlonek

- Czlonek

- Czlonek• Andrzej Bankowski

• Stanislaw Golatowski

Sklad Rady Nadzorczej (9 osob) wybrany na Zebraniu Przedstawicieli Czlonkow w ruu:

- 26.05.2007 r. na trzyletnia kadencje (do 12.06.2010 r.) w osobach:
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Sklady Rady Nadzorczej prawidlowo wykazano w Krajowym Rejestrze Sadowym, c potwierdzaja

odpisy KRS.

W badanym okresie Rada Nadzorcza:

• w 2010 roku - odbyla 22 posiedzenia, w tym 3 dwudniowe; z kt6rych sp rzadzono 19

protokolow na nieparafowanych stronach, do protokolu nr 2/2010 z 15.02.2010 r. brak zalaczonej

listy obecnosci. . ... . . \
Rada Nadzorcza zajmowala Sly sprawarm: biezacymi; zapoznala Sly z sprawozdaruem finansowym

i je rekomendowala na Zebranie Przedstawicieli; kontrola i zatwierdzaniem planu gospodarczo

finansowego; ustalaniem zasad wynagradzania czlonkow Zarzadu; zatwierdzaniem struktury

organizacyjnej i liczby etat6w; uchylala uchwale Zarzadu 0 nie przyjeciu w pOlet czlonka

Spoldzielni; omawianiem rozliczenia inwestycji Lanciego lOG. Wystapily wielokrotne przypadki

nie zrealizowania wszystkich punkt6w porzadku obrad, np. \

• w dniu 01.12.2010 r. przewidziano 15 punkt6w, w tym pkt.8 informacja 0 przeprowadzonej

lustracji, pkt 7 om6wienie zrnian statutu, pkt. 12 om6wienie spraw sadowych, ~oSiedzenie

zakonczono na orn6wieniu pkt.I- 2 obrad. \

• w dniu 29.12.2010 r. przewidziano 11 punkt6w, w tym pkt. 5 informacja 0

przeprowadzonej lustracji, pkt. 7 om6wienie zmian statutu, pkt. 9 om6wienie spraw

sadowych, posiedzenie zakonczono na om6wieniu pkt. 1-3 obrad.

• w dniu 26.01.2011 r. przewidziano 11punkt6w, w tym pkt. 4 informacja 0 przepr wadzonej

lustracji, pkt. 6 om6wienie zrnian statutu, pkt. 8 om6wienie spraw sadowych, posiedzenie

zakonczono na om6wieniu pkt. 1-2 obrad.

• Marek Wojtalewicz - Przewodniczacy

• Agnieszka Tomaszewska - Ostrowska - Zastepca Przewodniczacego

• Lucyna Kolnierzak - Sekretarz

• Maria Czamecka - Czlonek

• Henryk Klitenik - Czlonek

• Marek Patrzykont - Czlonek

• Jadwiga Piotrowska - Czlonek

• Krzysztof Szarecki - Czlonek

• Edyta Wargocka - Czlonek

Obecny sklad Rady Nadzorczej wybrany w dniu 15.06.2013 r.:

\
Roman Karnenski (od dnia 24.10.2012 r. do dnia 07.01.2013 r.)

I
oraz powolano Agnieszke Tomaszewska - Ostrowska.
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•

wyrazaniem zgody na obciazenie nieruchomosci hipoteka na rzecz zaspokojeia roszczen

finansowych fumy "Nadbud" Sp. z 0.0.;

rozpatrzeniern wniosku Zarzadu w sprawie odstepstw od stosowania: "Zasad splatylzadluZenia

z tytulu oplat zwiazanych z eksploatacja i utrzyrnaniem lokali ..." - zezwalajacych na

•

• uchwala nr 5/2010 z dn. 25.03.2010 r. 0 wyrazeniu zgody na odstapienie przez Zarzad od

konkursu na wylonienie inwestora powierniczego w celu dokonczenia I budowy z

zamieszczonym kr6tkim uzas adnieni em, popartyro zapisem w protokole ill 4/2010 z

posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.03.2010 r. 0 przeprowadzeniu dyskusji i wyniku

glosowania za 9 glosow, przy czym podpisana lista obecnosci, wykazuje, iz bylo na

posiedzeniu 8 czlonkow (nie ma podpisu jednej czlonkini, kt6ra podpisala te uchwale); co

swiadczy 0 braku starannosci w prowadzonej dokumentacji.

• uchwala nr 8/2010 z dn. 06.05.2010 r. 0 wyrazeniu zgody na obciazenie ni ruchomosci

gruntowej hipoteka kaucyjna na rzecz inwestora powierniczego bez uzasadnienia, po

dyskusji odnotowanej w protokole nr 7/2010 z dn. 06.05.2010 r.;

• uchwala nr 14/2010 z dn. 10.06.2010 r. 0 zmianie zasad wynagradzania czlonkow Zarzadu;

• u~hwala nr 18/2010 z 04.08.~010 r. 0 za~er~zeniu rozliczenia inwestycji,- Budynek

mieszkalno-garazowy ul. Lanciego lOG, do ktorej w protokole ill 12/2010 (sporzadzonym z

posiedzenia Rady Nadzorczej w dniach 04 i 25 sierpnia 2010 r.). W protokole jest zapis 0

stwierdzeniu Prezesa Zarzadu 0 wykonaniu ekspertyzy rozliczenia inwestycji przez firme

zewnetrzna, ekspertyzy tej nie okazano lustratorom.

w 2011 roku - 17 posiedzen, w tym jedno dwudniowe i jedno trzydniowe, z kt6rych spisano 14

protokolow na nieparafowanych stronach.

Rada zajmowala sie miedzy innymi:

•

• ~ dniu 27.~1.~012 r. .przewidziano 23 pu~, posiedze~~ nie r~zpocz:to'l z uwagi na

meporozumierue w zwiazane ze struktura zajmowanych IDlejSC, posiedzenie przelozono na

dzien 03.02.2012 r.

w dniu 30.04.2012 r. przewidziano 20 punkt6w, w tyro pkt.l0 informacja Iremontach,

pkt. 7 om6wienie zmian statutu, pkt. 11 om6wienie spraw sadowych, pkt. 18 om6wienie

zasad wynagradzania Zarzadu, posiedzenie zakonczono na om6wieniu pkt. 1- 9 obrad.

Rada Nadzorcza podjela 30 uchwal dotyczacych miedzy innymi:

• w dniu 29.06.2011 r. przewidziano 15 punkt6w, w tym pkt. 10 informacja Zarzadu 0

realizacji zalecen i uchwal Rady ... , pkt. 11 om6wienie spraw sadowych, posiedzenie

zakonczono na om6wieniu pkt. 1- 8 obrad.
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Z przedstawionej dokumentacji wynika, ze Rada Nadzorcza na swych posiedzeniach

zajmowala sie glownie procedowaniem nad porzadkiem obrad lub dyskusja nak sposobem

glosowania. W zakresie nadzoru ikontroli dzialalnosci Spoldzielni, Rada Nadzorcza Jporadycznie

omawiala na swych posiedzeniach miedzy innymi takie sprawy jak: sytuacja finanstwa, sprawy

sadowe, ocena pracy Zarzadu, Nie stwierdzono by Rada Nadzorcza przeprowadzala iakiekolwiek

kontrole dzialalnosci Spoldzielni. Rada przyznawala premie Zarzadowi, bez wzgly,U na trudna

sytuacje ekonomiczna Spoldzielni, w tyrn zajecia komornicze oraz bez oceny pracy ZI,'ldu.

Przebieg posiedzen Rady Nadzorczej przedstawia istniejacy konflikt pomiedzy jej czlonkami, co

bylo przedmiotem oceny zebran grup czlonkowskich, domagajacych sie odwolania ki Iu czlonkow

Rady N adzorczej.

odstapienie od stosowania w okresie od 1 wrzesnia 2010 r. do 28 lutego 20 II 1. tych zasad

(dotyczy zlecenia na firrnie zewnetrznej administrowania zasobami Spoldzielni, 10 opisano w

rozdziale IX protokolu), Bylo to przedmiotem posiedzen Rady Nadzorczej w tach 23.03,

30.03. i 20.04.2011 r., w kt6rych podjeto jednoglosnie uchwale nr 13/2011 zezwalajaca na

wyb6r wykonawcy z porninieciem procedur.

• wynagrodzeniem czlonkow Zarzadu (przyznanie nagrody jubileuszowej i nagrody rocznej).

w 2012 roku - Rada Nadzorcza odbyla 20 posiedzen, w tym 1 dwudniowe. Sp 19

protokolow, na nieparafowanych stronach, a protokol oznaczony jako nr 6 z 30.0 .2012 r. nie

zostal podpisany.

Przedstawiona lustratorom dokumentacja z posiedzen Rady Nadzorczej wyk ala ze:

1) zatwierdzanie protokolow z posiedzen odbywalo sie z opoznieniem, np.: protok6

14.09. i 15.09.2010 r., nr 15 z dnia 27.10.2010 r., nr 17 z dnia 01.12.2010 r., nr 18 z dnia 15.l2. i

16.12.2010 r., nr 19 z dnia 29.12.2010 r., nr 1 z dnia 12.01.2011 r., nr 2 z dnia 19.01.2,11 r., nr 3 z

dnia 26.01.2011 r., nr 8 z dnia 29.06.2011 r., nr 9 z dnia 20.07. i27.07.2011 r. zatwier zone zostaly

na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 31.08.2011 r., co jest niezgodne z zapisem w § 7 ust. 2

Regulaminu Rady Nadzorczej, wedlug kt6rego .Rada rozpatruje poprawki n nastepnym

posiedzeniu przed zatwierdzeniem protokolu. Zatwierdzony protokol podpisuje prz wodniczacy

lub jego zastepca i sekretarz Rady, a parafuje protok61ant.";

2) przepisywane niekt6re punkty, np. "informacja 0 przeprowadzonej lustracji" zarnieszczano w

porzadku obrad kilku posiedzen (protokol nr 14/2010 z 28.09.2010 r., 16/2010 - 1f'11.2010 r.,

17/2010 - 01.12., 1812010 - 15 i 16.12., 19/2010 - 29.12., 3/2011 z 26.01.2011 r.), bez jego

zrealizowania, co opisano w rozdziale IX pkt 4 protokolu lustracji.
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esie odZarzadu i 2 czlonkow wybranych w drodze konkursu. Analiza wykazala, ze w

2.3. Zarzad Speldzielni,

W badanym okresie Zarzad Spoldzielni dzialal na podstawie § 72 Statutu z dnia 20.06.2~09 r. oraz

Regulaminu Zarzadu zatwierdzonego uchwala RadyNadzorczej nr 2511996 z dnia 28.03.a996 r.

Zgodnie z wyzej wymienionym Statutem Zarzad Spoldzielni sklada sie z 3 os6b, w ty : Prezesa

rrummalnego wynagrodzerne za prace, 0 kt6rym mowa w ustawie z dnia 10 paidzle4a 2002 r. 0

minimalnym wynagrodzeniu za prace. Czlonkowie Rady oddelegowani do pelnie 'a funkcji

czlonka Zarzadu nie pobierali wynagrodzenia w fonnie ryczaltu.

2010 rok 2011 rok 2012 rok
Minimalne wynagrodzenie wg Minimalne wynagrodzeni e wg Minimalne wynagrodzenie wg
M.P. 2009 nr 48 pOZ. 709 - D.U. 2010 nr 194 poz. 1288 - D.U. 2011 nr 192 poz. 1141 -
1.317, 00 zl miesiecznie 1.386,00 zl miesiecznie 1.500, 00 zl miesi~cznie
Iwyplacono: wyplacono: wyplacono:
6 czlonkom za okres 12 m-cy 9 czlonkom za okres 12m-cy 4 czlonkom za okres 12 m-cy

94.824,00 zl 149.688,00 zl 72.000,00 zl
3 czlonkom od 01.01. do 12.06. - 6 czlonkom od Q1.01. do 30.06.

21.335,40 zl - 54.000,00 zl
3 czlonkom od 12.06.do 31.12. - 1 czlonkowi od 3p.06. do 24.10.

26.076,60 zl - 5.673,96 zl
- - 1 czlonkowi od 30.06. do 14.08.
- - 2.113,6Q zl
- - 1 czlonkowi od 24.10. do 31.12.
- - 3.391,37 z1

razem 142.236,00 zl razem 149.688,00 zl razem 137.178,90 zl

Z powyzszego wynika, iz czlonkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenie w wysokosci
..

Zapis § 70 ust. 4 Statutu odnosnie wynagrodzenia czlonk6w Rady Nadzorczej "Z l!u pracy w

Radzie Nadzorczej jej czlonkowie otrzymuja diety w wysokosci polowy miesiecznego

wynagrodzenia w gospodarce narodowej za IV kwartal roku poprzedzajacego oglaszanego w

Monitorze Polskim, a przewodniczacy Rady Nadzorczej 0 polowe wyzsze" jes niezgodny z

zapisem u.o.s.m. art. 82.1, w rnysl kt6rego: "Czlonkowie innych niz zarzad organ,l~ spoldzielni

mieszkaniowej pelnia swoje funkcje spolecznie, z tyro, ze statut moze przewidywac ]~nagrOdZenie

za udzial w posiedzeniach, kt6re jest wyplacane w fonnie miesiecznego ryczaltu b \z wzgledu na

ilosc posiedzen i rue moze bye wieksze niz rninimalne wynagrodzenie za prace, 0 kt9rym mowa w

ustawie z dnia 10 pazdziernika 2010 r. 0 rninimalnyrn wynagrodzeniu za prace."

W Spoldzielni wynagrodzenie dla czlonkow Rady Nadzorczej jest wyplac~e w formie

rniesiecznego ryczaltu, bez zroznicowania funkcji w Radzie Nadzorczej.

Ponizsze zestawienie przedstawia wynagrodzenia czlonkow Rady Nadzorczej:
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W czasie przeprowadzania biezacego badania lustracyjnego w sklad Zarzadu wchodzili:

• Marek Pykalo - Prezes Zarzadu (od 01.01.2013 r.- nad 1)

• Grzegorz Janas - Zastepca prezesa ds. organizacyjno-prawnych (od 01.01.2013 r.l nadal)

• Beata Kunstetter - Zastepca prezesa ds. technicznych (od 08.01.2013 r. - nadal).

Sklad Zarzadu zostal wykazany w rejestrze sadowym, co potwierdza odpis Krajo ego Rejestru

Sadowego z dnia 16.09.2013 roku, zal. nr 2 do protokolu.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Zarzadu odbywa posiedzenia nie rzadziej niz raz w miesiacu,

W okresie objetyrn lustracja Zarzad Sp6~dzie~ Od.by}: . . .. I.. .
w roku 2010 - 21 protokolowanych posiedzen; zajmowal Sly miedzy mnyrni: sprawami biezacymi,

czlonkowskimi, pracowniczymi, windykacja naleznosci, zwolywaniem z~brail Grup

Czlonkowskich i Przedstawicieli, inwentaryzacja, sprawami technicznymi dotyczacymi inwestycji,

remontami zasob6w mieszkaniowych. Podjeto 94 uchwaly, w tym: w sprawie podpisania umowy z

firma "LECHBOR" Sp. z 0.0. w zakresie administrowania zasobami rnieszkruy0wyrni, (w

uzasadnieniu zawarto sformulowanie: 0 rozpatrzeniu ofert przez Komisje konkursowa - w

dokumentacji brak ofert i protokolu komisji).

w roku 2011 - 21 posiedzen. Zarzad Spoldzielni zajmowal sie miedzy innyml sprawarm:

wykonaniem zadan rzeczowo - finansowych, zadluzeniarni, sprawami biezacymi, p emiarni dla

pracownik6w, sprawarni czlonkowskimi. Podjetych zostalo 150 uchwal.

w roku 2012 - 30 protokolowanych posiedzen, dotyczacych:

• analizy zaliczek, na co., z.w. i c.w. w aspekcie poniesionych koszt6w,

• przetarg6w na wynajem lokali uzytkowych i specyfikacjarni przetargowymi,

• rozliczen zuzycia materialow na remonty i konserwacje,

• zwolania Zebrania Przedstawicieli i Zebran Grup Czlonkowskich itp.

Zarzad podjal 147 uchwal. Zarzad prowadzi rejestr uchwal i zarzadzen.

(od 30.06.2012 r. do 3 .12.2012 r.)

(od 30.06.2012 r. do 24.10.2012 r.)

(od 24.10.2012 r. do 0'1-01.2013 r.)

(od 14.08.2012 r. do 31.12.2012 r.)

• Malgorzata Sikora-Antkowiak - Prezes Zarzadu

• Wlodzimierz Cieslak - Czlonek Zarzadu

• Roman Karnenski - Czlonek Zarzadu

• Grzegorz ] anas - Czlonek Zarzadu

• Ewa Bartman - Zastepca Prezesa ds. finansowo-ksiegowych (od 18.10.2005 r. do BO.06.2012 r.)

(od 18.10.2005 r. do 30.06.2012 r.)• Andrzej Stypieil- Prezes Zarzadu

01.01.2010 r. do 14.08.2012 r. Zarzad dzialal w dwuosobowym skladzie, co jest niezgodne z wyzej

cytowanyrn zapisem Statutu.

W okresie objetym lustracja w sklad Zarzadu wchodzili:
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W czasie lustracji stwierdzono umowe (bez numeru) zawarta w dniu 16.07.201? r., przez

czlonkow odwolanego Zarzadu Spoldzielni z firma TBB prowadzona przez osobe ,ZYCZll'l na

zorganizowanie obrad Walnego Zgromadzenia (wynajem i aranzacja sali, catering itp.) z

wynagrodzeniem 49.950,00 zl brutto platnym w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

Wykonawca wystawil 2 faktury:

• f-ra nr 6/2012 z dnia 23.07.2012 r. za orgaruzacje Walnego Zgromadze a w dniu

21.07.2012 r. w kwocie 49.500,00 zl brutto, z terrninem zaplaty do dnia 30.07.2012 r.,

oplacona przelewem w dniu 01.08.2012 r. \

• f-ra nr 7/2012 z dnia 23.07.2012 r. za rozszerzenie uslugi cateringowej podcza Walnego

Zgromadzenia w dniu 21.07.2012 r. w kwocie 3.500,00 zl, z terminem zaplaty do dnia

30.07.2012 r. oplacona przelewern w dniu 31.07.2012 r. \

W umowie i zalaczniku do urnowy nie stwierdzono zastrzezenia, co do mozliwosci podjYzszenia

wynagrodzenia, lustratorom nie okazano aneksu do urnowy podwyzszajacego wynagrodzenie, na

fakturze dodatkowej nie stwierdzono uzasadnienia i sposobu wyliczenia dod tkowego

Analiza dokumentacji z prac Zarzadu Spoldzielni wykazala, ze wszystkie protokoly z posiedzen

Zarzadu byly podpisywane tylko przez Prezesa Zarzadu, do protokolow Zalqc~one sa listy

obecnosci oraz zalaczniki. Protokoly sporzadzono na luznych, nieparafowanych stronach.

Zarzad skladal na Zebraniach Grup Czlonkowskich i Przedstawicieli sprawozdania ze swej

dzialalnosci i na tej podstawie udzielano czlonkom Zarzadu absolutorium, poza rOkiell 2012, kiedy

czlonkowie Zarzad Spoldzielni nie otrzymali absolutorium, oraz nie zostalo przyjete prawozdanie

Zarzadu z dzialalnosci Spoldzielni. Analiza sporzadzonych sprawozdan z dzialalnos i Spoldzielni

w badanym okresie wykazala, ze nie zawieraly one opisu biezacej sytuacji e onomicznej

Spoldzielni, kt6ra w swietle przedstawionych danych finansowych byla niekorzystna dla

prawidlowego funkcjonowania - np. nadwyzka koszt6w nad przychodami w gospod~ce zasobami

mieszkaniowymi. Wedlug art. 49 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci srrawOZdanie

z dzialaln~sci jednostki po~o Obejrnowa~ istotne inform~cje 0 s~e maj~tk0_wyr. i sytuac~i

finansowej, w tym ocene uzyskiwanych efektow oraz wskazarne czynnikow ryzyka 1 opis zagrozen,

a w szczegolnosci informacje 0: ... aktualnej i przewidywanej sytuacji fmansowej.

Udokumentowanie przebiegu pracy Zarzadu Spoldzielni oraz podejmowanych uchwal,,
wydawanych zarzadzen w okresie II polrocza 2012 r. innych uwag nie nasuwa. Odwolany Zarzad

nie przekazal protokolarnie dokument6w Spoldzielni, wykazu spraw sadowych wraz z pelna

dokumentacja pracy, utrudniajac prace nowemu Zarzadowi, co zostalo zawarte w pismie z dnia

09.08.2012 r. 0 rozwiazaniu umowy bez wypowiedzenia.
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• oeena sprawozdan finansowyeh oraz rachunk6w zysk6w i strat za lata 2005 - 2010

wraz z przeplywami finansowymi,

• oeena wykorzystania i rozliezenia utworzonyeh rezerw eelowyeh w lataeh 2005 -

2010, ze szezeg61nym uwzglednieniem inwestycji Migdalowa 3,

• oeena wykorzystania kaueji gwaraneyjnyeh ze szezeg61nym uwzglednieniern inwestyeja

Belgradzka,

• oeena przeplywu srodkow finansowyeh z funduszu remontowego w okresie od 2005

r. do 07.08.2012 r., \

• weryfikaeja sprawozdania finansowego za rok 2010 i2011 r. oraz do dnia 07.08.2012 r.

• oeena prawidlowosci naliczen ezynszowyeh i zgodnosci z ustawa 0 sp6ldzielniaeh

mieszkaniowych,

• oeena zakup6w wartosci niematerialnyeh i prawnyeh oraz sprzetu komput owego oraz

jego likwidaeja,

• oeena obrotu nieruchomosciami w zakresie grunt6w, bedacych w wieezystym

uzytkowaniu SM PRZY:MEIRZE,

• oeena slusznosci wydatkowania srodkow uzyskanyeh ze sprzedazy ze szczegolnym

uwzglednieniem srodkow pochodzacych ze sprzedazy nieruchornosci i praw zytkowania

wieezystego,
• badanie zasadnosci wydatkowania srodkow zwiazanych z obsluga prawna Spoldzielni

(obsluga wlasna, kaneelarie zewnetrzne).

W kontekscie analizy dzialalnosci Sp6ldzielni stwierdzono, iz grupa czlonk6w zloZylalwniosek do

Prokuratury Rejonowej Warszawa - Mokotow 0 podejrzeniu 0 popelnieniu przeste stwa przez

Sp. z 0.0. z Warszawy obejmujacy nastepujace zagadnienia:

I
Na zleeenie Zarzadu z dnia 17.l0.2012 r. zostal przeprowadzony audyt przez ULJEX-EXPERT

DRIMEX Bud S.A. i INZYNIERIA spolka z 0.0.

wynagrodzenia. Faktury pod wzgledem merytorycznym sprawdzila Ewa Bartman - Z-ea Prezesa

ds. Finansowo-Ksiegowych, a zatwierdzil Prezes Zarzadu Andrzej Stepien.

W okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2012 r. stwierdzono takze szereg innych niep~awidlowosci w

praey Zarzadu dotyczacych: dzialan inwestycyjnych opisanych w dalszej ez~sei protokolu,

sprzedazy nieruchomosci, zlecenia na zewnatrz Spoldzielni czesci zadJ dotyczacych

administrowania zasobami Spoldzielni, niewlasciwej polityki w zakresie ob lugi prawnej,

gospodarki finansowej i kasowej itp. Ponadto w okresie objetym lustracja Sp61Jelnia ponosila

negatywne skutki dzialan Zarzadu w zakresie inwestycji i rozliczen z wykonawcami: firmarni
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• premii regulaminowej,

• nagrody rocznej.

Regulamin okreslal, iz premie regulaminowa wyplaca sie z funduszu prerniowego orzonego z

naliczen od wynagrodzen zasadniczych i dodatk6w funkcyjnych w wysokosci od 10% fO 30%, w

zaleznosci od stanu finansowego Spoldzielni, przyznaje ja kwartalnie Rada Nadzorcza a wniosek

• dodatku funkcyjnego,

wynagrodzen obecnego skladu Zarzadu Spoldzielni. I
W 2011 roku nastapil wzrost wynagrodzenia w pozycji premie i nagroda roczna za 2010 rok na

podstawie zapis6w w punkcie 6 dzialu IV Regularninu wynagradzania. Zgodnie z r gulaminem

wynagradzania czlonkow Zarzadu Spoldzielni zatwierdzonym przez Rade Nadzor za w dniu

24.04.2006 r. z pozniejszymi zrnianami wynagrodzenie to sklada sie z:

• wynagrodzenia zasadniczego,

zywyJppwy gr

na kwote 5.654.716,27 zl.

Wynagrodzenie czlonkow Zarzadu Spoldzielni w okresie objetyrn lustracja przedstaw ia ponizsze

zestawienie:

Wyszczeg61nienie 2010 2011 I p6Jr. 2012r. 11 p61r.2012
wynagrodzenie zasadnicze 259040,00 280800,00 167 536,34 , 107760,67
dodatki funkcyjne 128534,72 146361,60 92400,00 , 39953,58
premia 29570,20 123693,05 53997,12 13 277,46
nagroda roczna 120831,10 ,
nagrody jubileuszowe 56544,00 43433,76 ,
zasilki chorobowe 26393,59 80982,43
pozostale 11 519,44 11 932,70 26248,75 3 175,97
razem 511 601,95 683618,45 464598,40 , 164167,68
srednie miesiecznie 42.633,49 56.968,20 77.433,07 27.361,28

Wynagrodzenie sredniomiesieczne dla Zarzadu Spoldzielni wzroslo z 42.633,49 zl w 2010 r. do

56.968,20 zl w 2011 r. i77.433,07 zl w I polroczu 2012 r.

Obnizenie na odzenia za II olrocze 2012 r. 0 onad 50% est nikier n nizs ch

poprzedni Zarzad i pracownika dzialuksiegowosci. W dniu 20.11.2012 r. (sygna4 akt IDs.

417112/IV) zostaly wydane postanowienia 0 przedstawieniu zarzut6w wobec wyzej wymienionych

os6b 0 czyn z art. 296 § 3 k.k. i inne - na podstawie art. 313 § 1 i 2 k.p.k.

W dniu 03.12.2012 r. Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokot6w wydala postrowienie 0

zastosowaniu srodka zapobiegawczego w postaci nakazu powstrzyrnania sie od 1konywania

okreslonej dzialalnosci w stosunku do czlonkow Zarzadu. W postanowieniu wymienipno zarzuty

dotyczace glownie nieprawidlowosci w zakresie realizacji inwestycji Belgradzka 14 i ILanciego 10
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120.831,10zlrazem

•
za 2009 r.kwote 77.964,66 zl

za 2010 r.kwoty 42.866.44 zl

•

nagrode roczna orazjej wysokosc, przyznaje Rada Nadzorcza w wysokosci wynikajacej z oceny

pracy czlonk6w Zarzadu (§4 ust.1).

Regulamin wynagradzania pracownik6w Spoldzielni podpisany przez Andrzeja St~nia Prezesa

Zarzadu z data 21.12.2009 L stanowi, iz:

6.1 Fundusz nagrody rocznej tworzy sie przez ustalenie procentowej wysokosci tero Junduszu

okreslonej przez Prezesa Zarzqdu Spoldzielni od sumy wyplaconego w skali calego roku
Iobrachunkowego wynagrodzenia osobowego (bez nagrod jubileuszowych, zasilkow

chorobowych i nagrody rocznej za rok poprzedni z zastrzezeniempkt 3).

Nagrody wyplacono w dniu 04.07.2011 r. :

Regularnin okresla, it. nagrode roczna:

wyplaca sie z funduszu nagr6d, jej wysokosc stanowi do 10% wynagrodzenia osobowego,

zasady tworzenia tego funduszu okresla Regulamin wynagradzania pracownik6w (§ 1 ust.

5),

• w I p6lr. 2012 r.kwota 53 997,12 zl, to jest 20,77 % podstawy naliczen za I ~6lr. 2012 L,

• w II p6lr. 2012 r.kwota 13.277.46 zl. to jest 8,99 % podstawy naliczen za II polr. 2012 r.,

• razem kwota 207.260,37 zl. I
Decyzje 0 przyznaniu premii podejmowala Rada Nadzorcza (za III i IV kw. 2010 r. oraz za I i II

kw. 2011 r. przyznano w dniu 31.08.2011 r. premie W wysokosci po 25% +agrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego). J
W okresie wyplat prernii: od grudnia 2010 r. do maja 2012 L sytuacja frnansowa Spoldzielni byla

niekorzystna, zwlaszcza w 2010 L i I p6lroczu, 2011 r., gdy konta bankowe Spoldzielni byly

zablokowana przez dzialania kornomik6w prowadzacych egzekucje w wyniku wyroIcl sadowego z

2009 r. (zakonczono postepowanie sadowe rozpoczete w 2005 r.) na rzecz "Nadbudli' spolka z o.

o. w Warszawie.

kwota 29.570,20 zl, to jest 7,63 % podstawy naliczen za 2010 L,

kwota 123.693,05 zl, to jest 28,96.% podstawy naliczen za 20 1 r.,

• w 2010 L

• w 2011 f.

Prezydium Rady Nadzorczej w wysokosci opartej 0 informacje Prezesa Zarzadu ) Prezydium

Rady Nadzorczej 0 sytuacji finansowej Sp61dzielni i udziale czlonk6w Zarzadu l realizacji

zadan wynikajaeych z zakresu obowiazkow oraz zadan z1econych przez Rade Nadzo cza.

Premie byly przyznane w nastepujacych okresach:
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* w okresie 01.01.2011 - 31.12.2011 wyplacono wynagrodzeme 43 pracowrukorn, 14 osob

przebywalo na urlopie bezplatnym,

W stosunku do struktury organizacyjnej zatrudnienie jest nizsze 0 10 etat6w.

Zestawienie obejmuje wszystkich pracownik6w zatrudnionych wedlug etat6w, w rm rowniez

pracownik6w oddelegowanych do finny zewnetrznej, w celu realizacji zagadnienia pisanego w

rozdziale IX niniejszego protokolu (administrowanie zasobarni mieszkaniowymi).

Lp Trese 2010 r. 2011 r. I 2012 r.
etaty sr. placa etaty sr. placa etaty sr. placa

1 Zatrudnienie srednioroczne ogolem 58 4193,73 43* 5339,69 5~ 5137,13
a pracownicy administracji 55 4284,20 43* 5308,68 5~ 5265,80

b
pracownicy na stanowiskach 3 2.534,95 0 * 31 2.778,18robotniczych

I ,

pion Zastepcy Prezesa ds. Finansowo-Ksiegowych - 23 etaty

Z ustalen lustracji wynika, ze w Spoldzielni w okresie 26.08.2008 r. - 13.08.2012 r. Zarzad

Spoldzielni funkcjonowal w dwuosobowym skladzie, co bylo niezgodne ze statutem Spoldzielni

okreslajacyrn 3 osobowy sklad Zarzadu.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w okresie objetym lustracja przedstawia tablica nr 3 zalaczona do

protokolu, z kt6rej wynikaja nastepujace dane:

- 6 etatow

- 9 etatow

pion Prezesa

pion Zastepcy Prezesa ds. Technicznych

Struktura organizacyjna

W okresie objetym lustracja w Spoldzielni funkcjonowala 3-pionowa struktura organizacyjna.

Od 2010 r. liczba przewidzianych etat6w w strukturze organizacyjnej wynosi 68.

Podstawowymi pionarni wedlug struktury organizacyjnej Spoldzielni sa:

2.4. Organizacja wewnetrzna i kadry

Organizacja wewnetrzna Spoldzielni jest oparta 0 Regulamin organizacyjny zatwierdzony uchwala

numer 2/2002 Rady Nadzorczej z dnia 16.01.2002 r. i strukture organizacyjna wraz z iczba etat6w

uchwalona Uchwala nr 6/2010 z dnia 25.03.2010 r.

wylaczenie
kwota ~aksymalnarok wynagrodzenie nagrody zasilki podstawa

osobowe jubileuszowe chorobowe naliczen (10%)
2010 511 601,95 56544,00 26393,59 428664,36 42866,44

wynoszaca 10% wynagrodzen stanowiacych podstawe naliczen (wedlug kartoteki dochod6w

pracownik6w prowadzonych w Spoldzielni), Sprawdzono podstawe naliczen za 2010 r. i odnosnie

wysokosci uwag nie stwierdzono, wyliczenie ponizej:
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ZakJadowv ReguJamin wynagradzania

Spoldzielnia posiada Regulamin wynagradzania pracownikow, kt6ry zostal rowadzony

zarzadzeniem Zarzadu Spoldzielni w dniu 21.12.2009 r. Poza wynagrodzeniem asadniczym

pracownikom Spoldzielni mega bye przyznane: dodatki funkcyjne, prernie reflaminowe,

zadaniowe, nagroda jubileuszowa - roczna, odprawy: emerytalna, rentowa oraz pos iertna, jak

rowniez nagrody specjalne, dodatek za prace w nadgodzinach.

Spoldzielnia dokonuje wyplaty prernii regulaminowej w wysokosci od 10 do 30 % ~nagrodzen

zasadniczych. Dotycza one rowniez Zarzadu Spoldzielni, kt6rego wynagrodzenie w latach objetych

lustracja okreslala Rada Nadzorcza uchwalami nr 14/2010 z 10.06.2010 r., 14/2012 z 16.10.2012 r.

oraz 2012012 z 07.12.2012 r.

Spoldzielni, do firmy zewnetrznej przekazywane sa kopie akt osobowych i inne dokumenty (KRS,

NIP, REGON, ZPA, ZUS, regulaminy) stosownie do zapisu w § 4 i 5 umowy.

W Spoldzielni dozer pornieszczen biurowych w ruchu ciaglym powierzono portierom

zatrudnionym na podstawie um6w cywilno-prawnych (zlecenia).

ane w biurze

tematyczne A, B iC.

Akta osobowe sa zabezpieczone przed dostepem osob nieuprawnionych i przecho

Zarzadu,Stwierdzono brak aktualnych zaswiadczen 0 przeszkoleniu bhp: bylego

kierownika klubu ipracownika ds. eksploatacji zasob6w mieszkaniowych.

Akta osobowe przechowywane sa zgodnie z Rozporzadzeniem MPiPS z dnia 2~.05.1996 r. w

sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawc6w dokumentacj i w sprawach zwiazanych ze

stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika z podzialem na grupy

W okresie objetym lustracja srednia placa ogolem wzrosla z 4.193,73 zl w 2010 r. do 5.339,68 zl

w 2011 r. i do 5.137,13 zl. to jest 0 22,5%. \

Zatrudnienie i dokumentacja

Sprawy kadrowe w latach 2010 - sierpien 2012 prowadzil pracownik zatrudniony r Spoldzielni na

stanowisku specjalisty ds. personalnych, a od 14.09.2012 r. zlecono je tirrhie zewnetrznej

"MERICO" Sp. Jawna z Warszawy za wynagrodzeniem 1.950,00 zl netto miesiyc~e.

Na podstawie przegladu akt osobowych pracownik6w (Prezesa Zarzadu do 30.06.2f12 r., Zastepcy

Prezesa ds. organizacyjno-prawnych, zastepcy Glownej Ksiegowej, kierownika klubu, ksiegowej

kasjerki, administratorki, specjalisty ds. personalnych, konserwatora), stwierdzo \0, ze w aktach

znajduja sie dokumenty pogrupowane w dziale A, B i C .
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pism, w 2011 r. - 112, a w 2012 roku - 127 pismo

Sprawy wnoszone przez czlonkow Spoldzielni dotyczyly: gospodarki zasobami rnie zkani owymi ,

spraw czlonkowskich, spraw finansowych.

Sprawdzono wyrywkowo 5 pism, na kt6re udzielono odpowiedzi:

• z dnia 19.01.2010 r. dot. stanu instalacji, C.O. Zarzad Spoldzielni pIS I em z dnia

18.02.2011 r. wykazal, ze nieruchomosc posiada znaczna (426.529,61 I) zaleglosc

czynszowa i brak jest srodkow finansowych na biezace wykonanie wymian instalacji, a

ponadto wg opinii inspektora dzialu konserwacji nie rna takiej potrzeby.

• z dnia 22.11.2010 r. odnosnie remontu smietnika i klatki schodowej, Zarzilf Spoldzielni

pismem z 31.12.2010 r. wykazal, ze budynek jest zadluzony, brak j st funduszy

remontowych,

• z dnia 10.01.2011 r. w sprawie przeniesienia prawa odrebnej wlasnosci, pismem z dnia

31.01.2011 r. czlonkowie zostali poinformowani 0 problemach z wpisem na hipoteke,

przeksztalcenia beda kontynuowane w momencie zakonczenia postepowan e zekucyjnych

wobec Spoldzielni.

• z dnia 02.02.2011 r. w sprawie odrnowy regulowania zobowiazania od lokalu uzytkowego,

pismem z 24.03.2011 r. Zarzad Sp6ldzielni anulowal oplaty w zwiazku z usterkami

uniemozliwiajacymi uzytkowanie,

etariacie iZarzadu Spoldzielni, natomiast pisma do Rady Nadzorczej skladane sa w

odnotowywane w dzienniku korespondencyjnym dla Rady Nadzorczej.

opracowywaniem zajmuje sie pracownik dzialu organizacyjnego.

W roku 2010 zostalo zarejestrowanych w dzienniku korespondencyjnym Rady Natlzorczej 170

Kontrola wewnetrzna oraz ochrona mienia

W okresie objetym lustracja w Spoldzielni, zgodnie ze schematem organizacyjnym ~owinien bye

stosowany system kontroli wewnetrznej, sprawowany przez pracownikow na hanowiskach

kierowniczych,

Dziennik korespondencyjny og61ny prowadzony jest w odniesieniu

Szkolenia bhp

W okresie objetym lustracja sprawy bhp prowadzi od 2000 roku firma "PRO

Warszawy. Potwierdzenie odbytych szkolen w zakresie bhp uwag nie nasuwa wyjatkiem

wskazanych powyzej w punkcie Zatrudnienie i dokumentacja. Wypadki przy pracy Spoldzielni

rue wystapily.
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21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynk6w innych obiektow budowlanych i

teren6w (Dz. U. Nr 80, poz.563) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i~dministracji z

dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w WOay oraz dreg

pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139) prowadzenie spraw kontroli ppoz. Spoldzielnia zlecila

firmie "PROTECTION" z Warszawy.

Za okres podlegajacy lustracji przedlozono 3 decyzje Komendanta Miejskie Panstwowej

Strazy Pozarnej m. s1.Warszawy:

A. nr MZ 5580/435811 0 z dnia 29.06.2010 r.,

W oparciu 0 przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytu0ranie (Dz. U.

Nr 75 poz. 690 z pozn, zm.), Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

12 kwietniJ 2002 roku w

Kontrole przeciwpozarowe

• z dnia 11.10.2011 r. w sprawie zwolnienia z doplaty za rozliczenie c.o. Za zad Spoldzielni

pisrnem z 28.11.2011 r. zaproponowal rozlozenie na raty splaty zobowiazania.

Obsluga prawna zostala powierzona pracownikowi dzialu obslugi pra~ej, podleglemu

Prezesowi Zarzadu oraz kancelariorn zewnetrznym wedlug zalaczonego zestawieia (zal. nr 6), z

ktorego wynika, ze w roku 2010 ze Spoldzielnia wspolpracowalo 9 kancelarii prawnych z

wynagrodzeniem 1.236.732,52 zl, w roku 2011 - 10 kancelarii prawnych z ~agrodzeniern

809.825,16 zl, a w 2012 roku 10 kancelarii z wynagrodzeniem 642.713,62 zl. Lacznie za lata 2010-

2012 koszt obslugi prawnej wyniosl 2.689.271,30 zl. (wykaz kosztow stanowi zalJ nr 7). Badanie

zasadnosci wydatkow srodkow zwiazanych z obsluga prawna Spoldzielni (obsluga wlasna plus

kancelarie zewnetrzne) byla przedmiotern audytu przeprowadzonego przez firme ' Ulivex-Expert"

spolka z o. o. w Warszawie, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan 1nansowych, w

wyniku ktorego stwierdzono, it koszty poniesione na obsluge prawna poprzez kicelarie prawne

byly za wysokie w stosunku do spraw wygranych, a niekompletnosc dokumentoj (np. oryginaly

umow z kancelariami) powodowala trudnosci w identyfikacji przedmiotu umowy.

Wedlug zalozen struktury organizacyjnej - Radca Prawny kontroluje projekty umo pod wzgledem

zabezpieczenia interesu Spoldzielni oraz opiniuje projekty uchwal podejrnowan przez organy

samorzadowe Spoldzielni. W czasie lustracji stwierdzono, iz umowy dotyczace "LECHBOR" nie

byly parafowane przez radce prawnego Spoldzielni.

Spoldzielnia jest ubezpieczona w Towarzystwie Ubezpieczen S.A. UNIQA Vi Lodzi. Polisy

stanowia kontynuacje z lat poprzednich, a ostatnie obowiazujace w okresie objetyrn badaniem

lustracyjnym byly zawarte na okres od 03.02.2012 r. do 02.02.2013 r.
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z nastepujacymi nakazami i postanowieniem:

Ad. A 1. Dokonac okresowego przegladu instalacji wodociagowej przeciwpozarowej Z zaworami

hydrantowymi 52 z potwierdzeniem sprawnosci jej dzialania m.in. w zakresie wydajnosci i

cisnienia wody - termin wykonania 31.08.2010 r.;

2. Zapewnic sprawnosc techniczna drzwi przeciwpozarowych w budynku, zapewniaj c m.in. ich

samozamykanie sie - termin 31.08.2010 r.

Ad. B 1. Zapewnic sprawnosc techniczna instalacji elektrycznej potwierdzona stosownym

protokolem z badan - termin wykonania 31.03.2011 r.;

2. Zapewnic sprawnosc techniczna instalacji gazowej potwierdzona stosownym protokolem z

badan - term in wykonania 31.03.2011 r.;

Ad. C 1. Zrnienic pkt 1, decyzji MZ 5580/11794-1/5/424111 z dn. 19.01.2011 r. dOtyCZ~e budynku

"Galerii Ursyn6w" przy Al, KEN 36, w czesci dotyczacej terminu jej wykonania oraz talic nowy

termin - 31.12.2011 r.

Wykonanie nakazu Ad. A - protokol z pomiaru wydajnosci hydrant6w obiektu A. KEN 36 z dnia

03.08.2010 r. SUPON BC Inwestycje z Warszawy - termin nastepnego badania 08-20~1; protokol

koncowego odbioru rob6t z dnia 30.12.2010 r. w sprawie odbioru rob6t: sprawdzenia i regulacji

drzwi przeciwpozarowych w obiekcie KEN 36 wykonanych przez firme Holender Serwis z

gwarancja do dn. 30.12.2011 r.;

Wykonanie nakazu Ad. B - protokol nr 1 z dnia 10.02.2011 r. z przegladu i konserwac~i instalacji

gazowej obiektu ul. Raabego 12 wykonany przez finny Holender Serwis; lotok61 nr

1/01l2011lPM badania skutecznosci ochrony p.porazeniowej obiektu ul. Raabegp 12 data

pomiar6w I 2011 r. - brak ochrony (zapewnienia skutecznosci) w 17 lokalach (pomieszczenia

kuchnia, lazienka) - wykonanych przez firme ATEST.

Wykonanie nakazu Ad. C - protokol koncowego odbioru rob6t z dnia 29.12.2011 r. ~konanych

przez firme EL-NET w obiekcie AI. KEN 36 w zakresie dzwiekowego systemu ostrzegania -

udzielono gwarancje do dnia 28.09.2014 r.

W dniu 30.05.2010 r. mial miejsce pow w klatce A budynku przy Al, KEN 36. Szkoda

zostala zgloszona do ubezpieczyciela Towarzystwo Ubezpieczen S.A. UNlQ w dniu
I

01.06.2010 r. z szacunkowa wartoscia szkody 2.000.000,00 zl, nr szkody UI130315/2010.

W sprawie prowadzone bylo postepowanie przez Prokurature Rejonowa Warszawa -IMokot6w,

kt6ra w dniu 31.05.2011 r. wydala postanowienie nr 1 DS.515110/1 0 umorzeniu iledztwa z

konkluzja, na podstawie opinii bieglego sadowego z zakresu pozarnictwa sporzadzona na

B. nr MZ 5582/9282110 z dnia 21.12.2010 r.,

C. nr MZ 5592/11794-1/9/5762/11 z 25.08.2011 r.
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Stan liczbowy czlonkow w latach 2010 - 2012 na dzien 31.12. przedstawia ponizsza tal ela:

Wyszczegolnienie 2010 r. 2011 r. 2012 r.
Czlonkowie ogolem 4183 4179 4194
w tyrn: - zamieszkali 3604 3604 3622

- wspolmaizonkowie 249 232 232
- oczekujqcy 175 172 176

Czlonkowie posiadajqcy prawo do innych lokali 155 171 I 131nit rnieszkalne

3.1. Czlonkowie

Zgodnie z uchwalona struktura organizacyjna sprawami czlonkowskimi zajmuja sie pracownicy ds.

czlonkowsko-mieszkaniowych i podlegaja Prezesowi Zarzadu.

18.12.2013 r.

III. SPRA WY CZLONKOWSKO-MIESZKANIOWE.

podstawie akt postepowania oraz przeprowadzonych na miejscu zdarzenia ogled in, w ktorej

ustalono, ze pozar powstal w wyniku wady lub uszkodzenia instalacji elektrycznej. Nie

stwierdzono sladow mogacych wskazywac na irma przyczyne pozaru lub ewentu lnie celowe

uszkodzenie instalacji elektrycznej lub jej podpalenie. Sporzadzone przez Spoldzielnir zestawienie

koszt6w rernontu po pozarze wynosi 1.361.686,06 zl, ktore zostalo zrekompensowane przez

Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. UNIQA w kwocie 946.178,11 zl. W przedstawionej

dokumentacji brak dzialania Spoldzielni odnosnie niepokrytej kwoty 415.507,95 zl.

Spoldzielnia rue zrealizowala Decyzji kornendanta Miejskiej Panstwowej St lazy Pozarnej

z 02.07.2007 r. i 04.01.2008 r. dla budynkow Belgradzka 18, 20 i 22 w zakresie instalacji

wodociagowej, Wykonano projekt instalacji przeciwpozarowej, uzyskano pozwolenia na

wykonanie instalacji hydrantowej przeciwpozarowej. Powyzsze prace byly Uwzglttdnirl e corocznie

od 2008 r. w planach rzeczowo - finansowych rernontow, bez realizaeji.

W celu dokonania wyboru wykonawey prae ogloszono konkurs ofert z terminem otwarcia ieh w

dniu 22.11.2010 r. Zarzad nie podjal decyzji 0 wyborze wykonawey. Oferenei otrzymali zwrot

wadium z informacja, ze Spoldzielnia odstapila od wykonania prac. I
W 2012 r. wykonanie instalaeji hydrantowej nawodnionej zostalo uwzglednione w planie rzeczowo

- finansowym rernontow ze srodkow rn.in. po odzyskaniu kwot z lat ubieglych. Zarzad rue wyrazil

zgody na publikacje ogloszenia 0 konkursie. I
Z informacji uzyskanych w czasie lustraeji wynika, iz w zwiazku z faktern, ze deeyzje - pozwolenia

na budowe utracily waznosc w 2012 r. zostaly podjete kroki w celu uzyskania uaktualnienia

projektow budowlanych. Nieprawidlowosci dotyczace nie wykonywania nakazow Strazy Pozarnej

sa przedmiotern toczacego sie postepowania karnego przed sadern (sygnatura akt XIV W 1400/13).

Przewidywany termin umowny przekazania projekt6w budowlanyeh zostal wyznaczony na
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6594;

skreslenia nr: 5626,6200,6227;

wykreslenia nr 6190.

Analiza dokumentacji czlonkowskiej wykazala, ze jest ona kompletna.

W aktach czlonkowskich znajduja sie podstawowe dokumenty jak:

• deklaracja czlonkowska, poswiadczenie wplaty wpisowego iudzialu,

• umowa (0 budowe lokalu lub ustanowienia prawa do lokalu, kupna-sprzedazy, daro

• protokol zdawczo-odbiorczy lokalu,

• potwierdzenie wplaty wkladu,

umowy sprzedazy nr: 6368, 6396, 6507,6584;

umowy ustanowienia odrebnej wlasnosci lokalu i przeniesienia jego wlasnosci: ~330, 6426,

•

3.3. Dokumentacja czlonkowska

Sprawdzono dokumentacje i akta czlonkowskie losowo wybranych czlonkow, ktorzy zostali

przyjeci w poczet czlonkow (na podstawie umowy: darowizny, sprzedazy, ustanowienia odrebnej

wlasnosci) lub skresleni 0 numerach:

umowy darowizny nr 6572;

zadeklarowanych iwniesionych udzialow, wysokosci wniesionych wkladow, ich rodz du, jezeli sa

to wklady niepieniezne, zmiany tych danych.

W okresie objetym lustracja liczba czlonkow zwiekszyla sie 0 121 os6b.

Zmiany w rejestrze czlonkow wynikaly przede wszystkim ze zbycia rnieszkan, (sprzedaz, spadek,

darowizny, smierci czlonka).

wysokosciprawnymi (Ustawa - Prawo Spoldzielcze art. 30) z uwagi na brak zapisu

3.2. Rejestr czlonkow

Prowadzony w Spoldzielni rejestr czlonkow jest niezgodny z obowiazujacymi przepisarni

W 2010 roku przyjeto w poezet ezlonk6w 76 os6b, Z tego 7 przywr6eono ezlOnkOS~O' skreslono

103 osoby; w 2011 r. przyjeto 108, skreslono 112; a w 2012 r.: 121 os6b przyjeto, 106 skreslono.

Czlonek Spoldzielni przystepujacy do spoldzielni obowiazany jest, wedlug zapis~ w statucie,

wplacic wpisowe w wysokosci 500,00 zl i co najrnniej jeden udzial w wysokosci 500,Of zl.

W latach 2010-2012 wysokosc wplacanych kwot wpisowego i udzialow przedstawialy S1f;

nastepujaco:

w 2010 roku - wpisowe 329,25 zl i udzialy 500,00 zl

w 2011 roku - wpisowe 346,50 zl i udzialy 500,00 zl

w 2012 roku - wpisowe 375,00 zl i udzialy 500,00 zl
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3.6. Prawo odrebnej wlasnosci lokalu mieszkalnego (realizacja postanowieii ustawy z dnia

15.12.2000 r. 0 sp61dzielniach mieszkaoiowych) I
Wpisy w Rejestrze czlonkow, na rzecz kt6rych Spoldzielnia ustanowila prawo odryrrej wlasnosci

lokalu mieszkalnego badanym okresie 2010 - 2012, od numeru 862 do numeru 1~60 i dotycza

akt6w notarialnych zawartych od dnia 15.01.2010 r. do 2l.12.2012 r. (lacznie 899 ,~w).

Szczegolowe warunki zawierania um6w przeniesienia wlasnosci lokalu czlonkowie, kt6rzy zlozyli

wnio ski, otrzymali na pismie w terminie ustawowym, po spelnieniu warunk6w i zlozeniu

stosownych oswiadczen oraz opinii prawnika Spoldzielni, byli zawiadamiani 0 termfe podpisania

aktu notarialnego, co stwierdzono w wyniku wyrywkowego sprawdzenia dokumentacji.

3.5. Pozostale rejestry

Spoldzielnia prowadzi ponadto 20 innych rejestr6w. Wiele z nich prowadzono w jednym zeszycie,

obustronnie, malo czytelnie, dokonywane poprawki iwykreslenia nie sa parafowane.

Rejestr jest prowadzony w forrnie zeszytowej na nieponumerowanych stronach, a dokonywane

wpisy i poprawki nie sa parafowane.

3.4. Rejestr ksiag wieczystych

Rejestr zalozonych Ksiag Wieczystych dla lokali mieszkalnych czlonkow Spoldzielni

posiadajacych wlasnosciowe prawo do lokalu oraz prawo odrebnej wlasnosci Piowadzony jest

zgodnie z art. 176 ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowych.

Rejestr ksiag wieczystych prowadzony jest od 1995 r., a pierwszajego czesc koncz sie na pozycji

760, II czesc zaczyna sie od pozycji 761, a konczy na numerze 979 na dzien biezacego badania

lustracyjnego. Rejestr zawiera rubryki dotyczace: lp., okreslenia adresu budynku i 1 kalu, kategorii

lokalu i metrazu, informacje, komu przysluguje prawo do lokalu, numeru rejestru, daty wpisu,

numeru ksiegi wieczystej, adnotacji 0 ustanowionej hipotece.

• akty notarialne (0 ustanowienie odrebnej wlasnosci lokalu, umowy sprzl dazy, umowy

darowizny),

• korespondencja miedzy czlonkiem a Spoldzielnia,

• wypis z ksiag wieczystych.

Dokumenty sa oznakowane i podpisane przez strony statutowo upowaznione,
Na deklaracji przystapienia do Spoldzielni wpisany jest numer uchwaly Zarzadu S~61dzielni i data

przyjecia w poczet czlonkow, natomiast w przypadku wypowiedzenia czlonkostw oswiadczenie

czlonka, a w przypadku wykreslenia uchwala Rady Nadzorczej.
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nieruchomosci w zalaczonej ponizej tabeli: I
[uchwala okreslajaca przedmiot I

nr adres
~dr~bne.i wlasnosci lokali

nieruchomosci mieszkalnych i uZytkowych uwagl
nr data podjecia I

I I I postepowanie sadowe w p~edmiOCie uchylenia I
uchwaly Zarzadu okreslajace przedmiot odrebnej

Lokajskiego 2, 4, 6, 8, 10,

I

wlasnosci lokali mieszkal yeh i uzytkowych
1 12, 14, 16,18,20,22,24,26, 139/2004 26.05.2004 I zakonczone w 2009 ,. ~Ok;"" na korzys

28,30 Spoldzielni. Data zawarci pierwszego aktu

I notarialnego w nieruehomo ci nr 1- 15.05.2009
r.

Pelnomocnik Zarzadu ds. przeksztalcen przekazal dane 0 dacie uregulowania stanu prawnego

innym aktem, zasad dotyczacych kolejnosci zalatwiania wniosk6w: I
Lp. Nr rejestru Nr I adres I Data zlozenia Data

czlonkowskiego nieruchomosci

I
wniosku 0 przystapienia

przeniesienie do aktu I
wlasnoscl nota ria lnegq

1. 1167 6 Mandarynki 8 I 25.09.2003 26.05.201 ~

2. 1462 6 Lanciego 6 I 02.07.2009 I 05.10.2012 I

3. 1614 2 Belgradzka 18 01.08.2007 09.04.2019 I

4. 1781 2 Belgradzka 22 07.06.2001 22.10.2012 I
5. 2116 3 Raabego 7 I 16.07.2004 27.09.2011 I
6. 2222 3 Raabego 9 I 28.08.2008 22.05.2012 I

7. 2859 1 Lokajskiego 22 I 08.08.2007 I 09.04.20q I
8. 4089 1 Lokajskiego 16 I 06.02.2004 19.05.201 i I

9. 5164 7 KEN 36 24.03.2003 19.07.201~ I
10. 6027 1 Lokajskiego 12 I 07.08.2007 31.03.2010

Na podstawie losowo wybranych pozycji z rejestru wniosk6w 0 przeniesienie wlasnosci ujetych w

ponizszym zestawieniu wynika, ze w Spoldzielni nie stosowano okreslonych regularninem, czy tez

* garaze wielostanowiskowe w budynkach: Belgradzka 14; Lanciego 10B,C,E,F; Lanciego lOG,

KEN 36/36A

Wyszczeg61nienie 2010 r. 2011 r. 2912 r.
Liczba przeniesionych wlasnosci: 449 409 460

- lokali mieszkalnych 273 272 354

- lokali uzytkowych 48 13 8

- rniejsc postojowych w garazach * 128 124 98

W okresie objetym lustracja zarejestrowano 1.318 wniosk6w 0 ustanowienie przemesierue

wlasnosci lokali, kt6rych wyodrebnienie przedstawia ponizsze zestawienie na dzien 31 12

poszczegolnych lat: 1 ..
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pozw6w.

3.7. Wykluczenia i wykreslenia czlonkow

Spoldzielnia prowadzi Rejestr czlonkow skreslonych, prowadzony w formie zeszytu z rozdzialem

literowym (skorowidz literowy), na nienumerowanych stronach, w kt6rym Jisywani sa

czlonkowie wykresleni, Rejestr zawiera nastepujace dane: nazwisko i imie, nr czlonk fwski, powod

wykreslenia, date, Brak zapisu 0 podstawie wykreslenia - uchwale organu.

W okresie objetym lustracja Rada Nadzorcza podjela 16 uchwal dotyczacych wykreslenia

czlonkow, w latach 2010-2012 skutecznie zostalo zrealizowanych 10 uchwal.

Kontrola dokument6w w tym zakresie wykazala poprawnosc podejmowanych decyzji rzez organa

samorzadowe Spoldzielni.

3.B. Najem

Najem lokali mieszkalnych i ustalenie stawek czynszu odbywa Sl€( zgodnie f kryteriami

okreslonyrni w regulaminie najmu lokali mieszkalnych uchwalonym przez Rade adzorcza, w

Z zalaczonej tabeli wynika, iz pierwsze akty notarialne zawarto w latach 2005-2009 to .est znaczrue

wczesniej niz wyrnienione wczesniej wnioski. W zwiazku z opoznieniem w realizacji wniosk6w 0

przeksztalceni zainteresowani czlonkowie Spoldzielni wystepowali z pow6dztwem s~dofYm przeciw

Spoldzielni 0 ustanowienie prawa odrebnej wlasnosci: w 2010 r. 19 pozw6w, w 2011 r. i 2012 r. po 14
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PO~"OWM"sadowe WPl'OC" uchylenia
uchwaly Zarzadu okreslajacej p zedmiot odrebnej I
wlasnosci lokali mieszkalny h i uzytkowycn

2 Belgradzka: 18, 20, 22 254112004 29.09.2004 zakonczone w 2009 r. wyro 'em na korzysc
Sp6ldzielni. Data zawarcia pierwszego aktu
notarialnego w nieruchomosci or 2 -
10.12.2009 r.

3
Raabego 1,3,4,5,6,7,8,9, 184/2007 D6.10.2007

Data zawarcia pierwszego ak u notarialnego w
10, 11, 12 nieruchomosci or 3 - 21.04.20 P8 r.

4 Lanciego 10H 203/2004 14.07.2004
Data zawarcia pierwszego a~u ootarialoego
w nieruchomosci or 4 - 20.12 004 r.

5
Lanciego lOA, lOB, IOC, 194/2004 06.07.2004

Data zawarcia pierwszego 2ktu ootarialoego J
10D,10E,10F w nieruchornosci or 5 - 17.01 2005 r.

Lasek Brzozowy 1, 2, 3, 4,
postepowanie sadowe w prze miocie uchylenia
uchwaly Zarzadu okreslajacej ~zedmiot odrebnej

5,6,7,8,9,10, II, 12, 13, wlasnosci lokali mieszkalny h i uzytkowych
6

15,16,17,18,19 111/2007 10.07.2007 zakoriczone w 2008 r. wyr iem na korzysc
Lanciego 2, 4, 6, 8 Sp6ldzielni. Data zawarcia pierwszego aktu I
Mandarynki 2,4, 6, 8, 10, notarialoego w nieruchor ~osci nr 6 -
12 31.03.2008 r.

postepowanie sadowe w przedmiocie uchylenia
uchwaly Zarzadu okreslajacej tedmiot odrebnej
wlasnosci lokali mieszkalny h i uzytkowych

7 AI. KEN 36A, 36 8/2006 11.01.2006 zakonczone w 2009 r. wyr kiem na korzysc
Sp6ldzielni. Data zawarcia tierWSZego aktu
ootarialoego w oieruchoTosci or 7 -
28.12.2009 r.

13 Raabego 13 180/2007 12.10.2007 Data zawarcia pierwszego ak~u notarialnego w
nieruchomosci or 13 -15.09. 008 r.

I



pozostalych przypadkach decyzje podejmuje Zarzad Spoldzielni na podstawie zasad okreslonych

przez Rade Nadzorcza.

W okresie badanym Spoldzielniawynajmowalalokalemieszkalnena podstawie:

• um6w najmu lokali mieszkalnychw 2010 roku 2llokali, w 2012 r. 20 loka1i;

• um6w najmu tzw. lokali socjalnych i stawek najmu (w 2010 r. 4 umowy w 2012 r. 3

umowy).

Sprawdzono stosowanie stawek dlawybranychnieruchomosci:

• Lokajskiego

• Belgradzka 18- 22

• Raabego 1; 3 -12

• Lasek Brzozowy, Mandarynki

• Lanciego 2 - 8
Stawka obowiazujaca wszystkie wyrmenione lokale wynoszaca 5,47 zll m2 wzrosla z dniem

01.11.2010 r. do 5,90 zllm2 (Belgradzka 18- 22), do 6,08 zllm2 (Raabego 1; 3 - 12), do 6,27 zllm2

(Lokajskiego) i do 6,23 zllm2 a od 01.12.2011r 6,25 zllm2 (Lasek Brzozowy, Mandarynki,

Lanciego 2 - 8).

3.9. Przetargi na lokale.

Lokale mieszkalne uzywane, wolne w sensie prawnym (tzw. lokale z odzysku) zbywane sa w

drodze otwartego pisemnego przetargu, oglaszanego na podstawie uchwaly Zarzadu Spoldzielni,

zgodnie z obowiazujacymi Zasadami gospodarowania lokalami mieszkalnymi uiywanymi,

wolnymi w sensie prawnym, uchwalonymi przez Rade Nadzorcza. Ogloszenie 0 przetargu

zamieszczane jest na tablicy ogloszen w biurze Zarzadu Spoldzielni, na tablicach informacyjnych

w budynkach Spoldzielni, na stronie internetowej Spoldzielni,w prasie oraz na co n~mniej trzech

komercyjnychportalach intemetowych. l
Zasady gospodarowania lokalarni rnieszkalnymi uzywanymi, wolnyrni w sensie pra ym zostaly

uchwalone przez Rade Nadzorcza w dniu 04.01.2007 r. (uchwala nr 1107)i zrnienioneuchwala nr

19/2012 z dnia 07.l1.2012 r. W zasadach tych nie okreslono zasad ustalania mi~alnej kwoty

przeznaczonej na dzialalnosc statutowa, stanowiaca element skladowy ceny wywolawczej

przedstawianejw przetargu.
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a) w dokumentacji lokalu przy ul. Belgradzkiej 18 znajduja Sly nastepujace dokumenty dotyczace

okresu objetego lustracja:

• zlecenie Zarzadu Spoldzielni z dnia 14.09.2010 r. 0 uaktualnienie operatu szacunkowego,

sporzadzonego w 2008 r. oraz operat szacunkowy z dnia 27.09.2010 r.,

• uchwala Zarzadu Spoldzielni ill 75/2010 z 22.10.2010 r. 0 ogloszeniu p zetargu na

pierwszenstwo ustanowienia odrebnej wlasnosci lokalu z ceria wywolawcza 269.90 ,00 zl, oraz

Lp. Data zawarcia aktu Adres lokalu Upust w stosuoku do cent
notarialnego z ostatnit~go_Qrzetargu

1 06.10.2011 Raabego 3 - I
3 17.11.2011 Raabego 9 4,8532% I
4 17.11.2011 Belgradzka 18 5,9728% I
5 27.02.2012 Lokajskiego 22 5,4911%

6 16.01.2012 Lasek Brzozowy 18 9,8452%

Sprawdzono prawidlowosc przeprowadzenia procedury i stwierdzono, ze:
.. . .

gupW 2011 12012 roku zbyto nastepuja 0 e mi szkalne z p
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W latach 2010-2012 przeprowadzono 23 przetargi, wedlug ponizszego zestawienia:

Lp. Data Liczba Adres lokalu Wyniki pi zetargu
ogloszenia ogloszonych bedacego przedmiotem przetargu

Rozstrzygniety ~ierozstrzygni~typrzetargu przetargow

1 22.10.2010 3 Belgradzka 18 0 3
Raabego 3
Raabego 9

2 31.03.2011 4 Belgradzka 18 (ponownie) 0 4
Raabego 3 (ponownie)
Raabego 9 (ponownie)
Lokajskiego 22 (ponownie)

3 26.07.2011 2 Lasek Brzozowy 18 0
I

2
Lasek Brzozowy 18

4 16.09.2011 2 Lasek Brzozowy 18 (ponownie), 1 1
Lasek Brzozowy 18 (ponownie)

5 27.09.2012 5 Belgradzka 14 0 5
Belgradzka 14
Be1gradzka 14
Belgradzka 14
Belgradzka 14

6 03.12.2012 7 Belgradzka 14 (ponownie), 1 6
Belgradzka 14 (ponownie),
Belgradzka 14 (ponownie),
Belgradzka 14 (ponownie),
Belgradzka 14 (ponownie),
Lokajskiego 12
Lasek Brzozowy 3

Z przedstawionych powyzej danych wynika, ze odbyly sie skutecznie dwa przetargi, a pozostale

zostaly odwolane z powodu braku zainteresowania.

ce 1 kal . . rzetare OlTIlID Clem



ogloszenie z 02.11.2011 r.wywieszone na tablicy ogloszen, (do ogloszenia zn~dUj~Cegosie w

dokumentacji dolaczono informacje z dnia 10.11.2010 r. 0 zdjeciu ogles enia i zmianie

numeru konta na polecenie Prezesa Zarzadu i z dn. 15.11.2010 r. 0 pozostawieniu wczesniej

wskazanego nurneru konta na polecenie Zastepcy Prezesa Zarzadu),

• ogloszenie z dnia 03.11.2010 r. w Gazecie Wyborczej oraz 34 zaproszerna do czlonkow

oczekujacych,

• protokol z przetargu w dniu 29.11.2010 r. 0 nierozstrzygnieciu przetargu na sku k braku ofert,

• uchwala Zarzadu Spoldzielni nr 32/2011 z 31.03.2011 r. 0 ogloszeniu przetargu z cena

wywolawcza 269.071,00 zl,

• ogloszenie wywieszone na tablicy ogloszen, ogloszenie z dnia 20.04.2011 r. zamieszczone w

Gazecie Wyborczej oraz zaproszenia do 34 oczekujacych czlonkow,

• protokol z dnia 09.05.2011 r. 0 braku oferentow,

• informacja Zarzadu Spoldzielni z dnia 26.07.2011 r. 0 przekazaniu agencji ni ruchomosci do

sprzedazy miedzy innymi przedmiotowego lokalu,

• uchwala Zarzadu Spoldzielni nr 118/2011 z dn. 09.11.2011 r. 0 zmianie zapisu tresci § 5

uchwaly z 31.03.2011 r., tj. zmianie skladu komisji przetargowej,

• protokol komisji przetargowej z dnia 09.11.2011 r. opisujacy dotychczasowy przebieg zbycia

lokalu z informacja 0 wplynieciu w dniu 27.10.2011 r. pisemnej oferty na zakup lokalu w cenie

253.000,00 zl oraz potwierdzenie komisji 0 fakcie zlozenia deklaracji czlonkowskiej lacznie z

wplata wpisowego i udzialu. Kornisja w tym miejscu odnosi sie do zapisu § p ust. 3 Zasad

gospodarowania lokalarni mieszkalnymi uzywanymi dotyczacych mozliwosci obnizenia ceny w

przypadku bezskutecznego ogloszenia przetargu, potwierdzenie wplywu kwoty ~53.000,00 zl w

dniu 18.11.2011 r. oraz aktNotarialnyRep. Anr318512011 zdnia 17.11.2011 r.

• uchwala nr 128/2011 z dnia 14.12.2011 r. Zarzadu Spoldzielni 0 przyjeciu w poczet czlonkow

kupujacego lokal oraz zawiadomienie Sadu Rejonowego dla Warszawy ~okotowa XIII

Wydzialu Ksiag Wieczystycb 0 wpisie w ksiedze wieczystej nr WA2M10045716~/8.

b) w dokumentacji lokalu przy ul. Lokajskiego 22 za okres od dnia 22.10.2009 r. do dnia 02.01.2012

r. odnotowano przeprowadzenie dwoch przetarg6w, przy czym pierwszy rozstrzygnijty pozytywnie

w cenie 411.009,00 zl w przy cenie wystawionej 370.656,00 zl (sposrod trzech ofe1 kupna lokalu,

wybrano najkorzystniejsza), oferujacy jednak wycofal sie po kilkumiesiecznej korespondencji (w

zwiazku z zapisem w ksiedze wieczystej nieruchomosci na bipotece). Na drugi przetarg w cenie

wywolawczej 365.045,00 zl nie wplynela zadnej oferta. Lokal wystawiony na przedaz poza

przetargiem zostal zbyty w cenie 345.000,00 zl, co zostalo opisane przez komisje rzetargowq w
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• 2/01/2012 z dnia 02.01.2012 r. na kwote brutto 4.667,85 zl, z terminem platnosci

02.01.2012 r. wg ceny sprzedazy lokalu 253.000,00 zl z prowizja zgodna z umowa (l,5 %),

tj. kwota 3.795,00 zl;

• 1/02/2012 z dnia 27.02.2012 r. na kwote brutto 6.365,25 zl z terminem platnosci 05.03.2012

r., zaplacona w dniu 13.03.2012 r. wg ceny sprzedazy lokalu 345.000,00 zf - prowizja

5.175,00 zl; I
• 6/0112012 z dnia 16.01.2012 r. na kwote brutto 4.797,00 zl z terminef platnosci

23.01.2012 r., zaplacona 07.02.2012 r. wg ceny sprzedazy 260.000,00 zl z prowizja 1,5 %,

tj. kwota 3.900,00 zl.

Faktury zostaly sprawdzone pod wzgledem rnerytorycznym, formalnym i rachunkowym, oraz

zatwierdzone do wyplaty przez G!6wnC}.Ksiegowa iPrezesa Zarzadu.

Spoldzielnia sprzedala wymienione lokale z pomniejszeniem ceny wywolawczej p: 9,04% w

przypadku lokalu przy ul. Belgradzkiej, 8,32 % - Lokajskiego i 11,48 % przy ul. Lasek Brzozowy.

Poza lokalem przy ul. Lasek Brzozowy zostal zachowany zapis z .Zasad gOSPOdaroWria lokalarni

rnieszkalnymi ... " 0 dopuszczeniu upustu do 1°%.

Analiza przedstawionej dokurnentacji i uzyskanych pozytkow ze sprzedaZ1' lokali oraz

posrednictwa wyspecjalizowanej finny w obrocie nieruchornosciami, przy braku odpowiedniej

kom6rki organizacyjnej w Spoldzielni nie wnosi zastrzezen.

3.10. Stan prawny gruntow bedacych we wladaniu spoldzielni i racjonalnosc ich WYkOrstania.

Powierzchnia grunt6w bedacych we wladaniu Spoldzielni zostala wykazana w Tablicy 2 i 2A

"Gospodarka gruntami" zalaczonej do protokolu lustracji.

dniu 02.01.2012 r., a w dniu 27.02.2012 r. zostal podpisany Akt Notarialny rep. A nr 761/2012.

Wpisano w KW pod numerem WA5M10046519910.

c) dokumentacja lokalu przy ul. Lasek Brzozowy 18 z przeprowadzona procedura pr targowa w

cenie wywolawczej 289.312,00 zl oraz zbyciem poza przetargiem w cenie 260.000,00 il opisana w

uchwale Zarzadu Spoldzielni nr 612012 z dnia 19.01.2012 r. potwierdzajaca przyjec]e w poczet

czlonkow Spoldzielni, uwag nie nasuwa.

Wyzej wymienione lokale zostaly sprzedane poza przetargiem dzieki posrednictwu

agencji posrednictwa nieruchomosci AWIN z Warszawy, z ktora w dniu 01.09.20 1 r. zostala

podpisana urnowa posrednictwa, bez zastrzezenia wylacznosci, Wynagrodzenie z tytulu

posrednictwa zostalo okreslone w wysokosci 1,5 % ceny ofertowej nieruchomosci Blus podatek

VAT. Umowa zawarta na czas nieokreslony. Sprawdzono faktury za posrednictwo przy sprzedazy

nieruchomosci wystawione przez finny "AWIN" 0 numerach:
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Ponad 78 % zasob6w zostalo wybudowane przed 2000 rokiem.

Podzial nieruchomosci jest wynikowa przypisania poszczeg61nych blok6w do pr yleglych ulic i

okresu, w jakim je oddawano do uzytku. I tak wystepuje pietnascie nieruchomosci wedlug

ponizszego wyszczeg61nienia :

Budynki zostaly wybudowane w latach:

• od 1983 r do 1985 r 53 budynki

• od 1987 r do 1991 r 4 budynki

• od 2000 r do 2003 r 14 budynk6w

• od 2009 r do 2010 r 2 budvnki

• razem 73 budynki

251.407,00 m2

20.653,00 m2

15.242,42 m2

• 4.010 lokali rnieszkalnycb 0 powierzchni

• 247 lokali uzytkowych 0 powierzchni

• 11 garazy z 1.131 miejscami postojowymi 0 powierzchni

4.1. Wielkosc i stan techniczny

Wielkosc zasob6w rnieszkaniowych Spoldzielni obrazuje tablica 4, 4a. Wielkos c zasob6w w

okresie objetym lustracja zmienila sie i na dzien 31.12.2012 r. przedstawia sie nastepujaco:

Wedlug stanu na dzien 31.12.2010 r. we :l~daniu Sp61dzie.lnizn~jdowalY sie grunty, 0 Powie~~hni

33 ~a 8.515 m~, z "" 5 ha 2:235 m , jako u~~kownika wl~czYS~ego,26 ha r·9~0 ". J~~
wspoluzytkownika wieczystego 1 2 ha 1.380 m jako 29-1etrua dzierzawa, z niozliwoscia JeJ

zamiany w uzytkowanie wieczyste.

W okresie objetym lustracja powierzchnia grunt6w ulegla zmniejszeniu 0 1,48 ha w wyniku

przeksztalcen wlasnosciowych ina dzien 31.12.2012 r. wyniosla: 32,37 ha gruntu.

W latach 2010 i 2011 Spoldzielnia kontynuowala dzialania w kierunku ureg lowania tytulu

prawnego do gruntu przy ul. Lanciego ill 7, 7A, 7B, 11 - nieruchomosci z obrebu 1 11-05. Wedlug

sprawozdania Zarzadu za rok 2011: "w stosunku do tego gruntu toczy sie nada postepowanie

sadowe przed Sadem Okregowym 0 podzial Spoldzielni .Przy Metrze" i wyodrebnienie z jej

zasob6w Spoldzielni Mieszkaniowej "Migdalowa I" obejmujacej budynki przy ul. Lanciego 7, 7A i

7B. Na skutek wczesniejszego postanowienia zostaly juz prawomocnie OkreSlOnj nowe granice

geodezyjne nieruchomosci, a kolejne opinie bieglego sadowego dotyczace wzajeiego rozliczenia

finansowego zwiazanego z planowanym podzialem nie sa satysfakcjonujace obydwie strony".

W okresie objetym lustracja powierzchnia grunt6w ulegla zmniejszeniu 0 1,48 ha w wyniku

przeksztalcen wlasnosciowych i na dzien 31.12.2012 r. wyniosla: 32,37 ha gruntu.

IV. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPOLDZIELNI.
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• razem 4.010 100,00 %

W badanym okresie liczba lokali mieszkalnych nie ulegla zmianie. Lustrowana Sp6~dzielnia nie

zatrudnia gospodarzy dom6w i nie wystepuja sluzbowe lokale mieszkalne.

Laczna powierzchnia lokali ogrzewanych centralnie i korzystajacych z cieplej w dy wynosi

230.436,41 m2 , co stanowi 91,6% powierzchni mieszkalnej.

Wszystkie budynki wyposazone sa w mierniki zuzycia wody i ciepla oraz zostaly ociep~one.

Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnycb stanowi 91,8%, a lokali uzytkowych 8,Q% og6lnej

powierzchni uzytkowej zasob6w mieszkaniowych.

W dniu 24.10.2013 roku lustrator Leon Ejsmont w obecnosci pracownika ds. eksploatacji

zasob6w dokonal ogledzin stanu techniczno-porzadkowego i estetycznego 9 budynk6w:

• ul. Lanciego 7, lOG,

• ul. Lokajskiego 6

Lokale te byly uzytkowane jako:

• wlasnosciowe 2.094 tj.52,22 %

• wyodrebnione l.760 tj.43,89 %

• lokatorskie 43 1,07 %

• wynajmowane 27 0,67 %

• ekspektatywa odrebnej wlasnosci 50 1,25 %

• bez tytulu prawnego 27 0,67 %

• wolne 9 023 %

Wedlug stanu na dzien 31.12.2012 r. Spoldzielnia eksploatowala 4.010 lokali mieszkalnych.

• Nieruchomosc nr 1:
30

• Nieruchomosc nr 2: ul. Belgradzka 18,20,22
• Nieruchomosc nr 3: ul. Raabego 1,3,4,5,6,6,8,9, 10, 11, 12
• Nieruchomosc nr 4: ul. Lanciego 10 H
• Nieruchomosc ill 5: ul. Lanciego 10 A, 10 B, 10 C, 10 D, 10 E, 10 F
• Nieruchomosc nr o: ul. Lasek Brzozowy 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 12,13,15,

16, 17, 18, 19, ul. Mandarynki 2, 4, 6, 8, 10, 12, ul. Lanciego 2, 4, 6,8
• Nieruchomosc nr 7: AI. KEN 36 A, 36
• Nieruchomosc nr 8: ul. Lanciego 7, 7 A, 7 B, 11
• Nieruchomosc nr 9: ul. Lanciego 9
• Nieruchomosc nr 10: ul. Belgradzka 6
• Nieruchomosc nr 11: ul. Raabego 2, 2 A
• Nieruchomosc ill 12: ul. Lanciego 12, 14
• Nieruchomosc nr 13: ul. Raabego 13
• Nieruchomosc ill 14: ul. Lanciego 10 G
• Nieruchomosc nr 15: ul. Belgradzka 14.

ul. Lokajskiego 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,20, 22, 24, 26, 28,
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4.2. Koszty, wplywy i wyniki finansowe gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Koszty, wplywy i wyniki fmansowe uzyskane w okresie objetym lustracja w gospodaree zasobami

mieszkaniowymi Spoldzielni przedstawione zostaly w tablicach 5 i 5A stanowiacych zlalllczniki do

niniej szego protok6lu. I
Rozliczenie koszt6w gospodarowania zasobami mieszkaniowyrni nastepuje na podstawie zapis6w -

w ewidencji poszczeg6lnych nieruchomosci z podzialem na lokale mieszkalne i . kowe, oraz

miejsca postojowe w garazach wielostanowiskowyeh.

em od posadzki oraz zjazd do poziomu (-)2 i jedna sciana na calej wysokosci garazu, popekany

sufit z widocznymi zaciekami.

Przy wszystkieh budynkach znajduja sie rniejsca postojowe dla uzytku mieszkancow.

Porzadek obok budynk6w, pornieszczen ze smietnikami istotnych uwag nie nasuwa.

.. .mreruonynuklatkach schodowych. Wejscia do budynk6w zadbane, w duzej czesci z nie

okapami -daszkami.

• Nowo wybudowane: budynek przy u1. Laneiego lOG rna widoczne odpryski (wielokrotnie

naprawiane) tynku w holach przy garazach i windzie; budynek przy u1. Belgradzkiej 14 -

pornieszczenia garazowe niedokonczone wygladzenie tynku na poziomie (-) 1 do ~SOkOSCi 70

W czasie ogledzin stwierd~ono og6lnie stan, czystosci ~ p.orz~dku " zewnatrz b[Ynk6W i w

klatkach schodowych bez wiekszych zastrzezen, poza pomzej opisanymi:

• powloki rna1arskie w budynku przy u1. Belgradzka 18 budza zastrzezenia, ornalowane,

opa1one, zniszezone tynki na klatkach schodowych i korytarzaeh; pornalowana napisami i

rysunkami winda).

• stan zieleni i plae6w zabaw, dr6g - chodnik6w w wiekszosci zasob6w nie nasuwa IIuwag, poza

chodnikiern przy budynku Be1gradzka 18, kt6ry obecnie jest nowo ukladany, ponadto obecnie

sa naprawiane ciagi pieszo-jezdne, wykonywane schody przy budynku Lasek ~rzOZOWy9,

Belgradzka 20.

• stan techniczny wiekszosci budynk6w tzw. starego zasobu, przy ulicaeh: Lasek Brzozowy,

Mandarynki, Lokajskiego, Raabego, Belgradzkiej rna widoezne zacieki i zarnszenik na scianach

zewnetrznych, Wiekszosc budynk6w poza budynkiern Raabego 3 rna wymienione okna na

• u1. Belgradzka 14, 18

• u1. Raabego 3, 6

• u1. Lasek Brzozowy 19

• AI. KEN 36/36A
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Z powyzszego wynika:

• wzrost oplat jednostkowych dla czlonkow nieruchomosci z wyjatkiern L ciego 9

(obnizka z dniem 01.11.2011 r. z 1,95 zl/m" do 1,59 zllm2 ),

IBelgradzka 14 od 01.12.2010 r.

2010 r. 2011 r.1
nieruchornosc j.m. od 01.01 od 01.10 od 01.1 j

czlonkowie nieczlonkowie czlonkowie nieczlonkowie czlonkowie nieczlonkowie
KEN 36/36A m2 3,33 3,14 3,35
Lanciego 10 m2 2,43 3,12 2,591 3,29 2,74 ~,90
Belgradzka 14 m2 2,961 b,03
Lanciego 9 m2 1,85 3,03 1,95 2,99 1,59 2,75
_£ozostale m2 1,85 3,03 1,95 2,99 2,05 B,21

Koszty te rozlicza sie w nastepujacy spos6b:

1. Proporcjonalnie do ilosci os6b w kontekscie kosztu: wywozu nieczystosci, dost wy gazu i

energii elektryeznej, eksploatacji diwig6w.

2. Wedlug wskazan wodoruierzy zuzycia wody cieplej izimnej,

3. Wedlug odczytu wskazau- dostawy ciepla.

4. Proporcjonalnie do liczby lokali W odniesieniu do kosztow i eksploatacji miejsc pdstojowych

w garazach wielostanowiskowych, ochrony obiekt6w, eksploatacji domofon6J, kosztow

dzialalnosci spoleczno-kulturalnej.

W badanym okresie byly podejmowane przez Rade Nadzorcza nastepujace uchwaly,

zatwierdzajace plany gospodarczo- finansowe:

na 2010 r.

• Uchwala nr 17/2010 z 07.07.2010 r.,

• Korekta planu gospodarczo-finansowego, uchwala nr 2412010 z 17.11.2010 r.,

• Uchwala nr 25/2010 z 17.11.2010 r.,

na 2011 r.

• Uchwala nr 20/2011 z 20.07.2011 r.

• Korekta planu gospodarczo-finansowego, uchwala nr 25/2011 z 29.12.2011 r.

na 2012 r.

• Prowizorium planu gospodarczo-finansowego, uchwala nr 16/2012 z 24.10.2012 r.

Z zalacznikow do plan6w gospodarczo - finansowych za lata 2010 - 2011 r. wynikaja

nastepujace stawki oplat eksploatacyjnych (w pozostalych planach: korekta planu za 2011 roku iw

planie za 2012 roku podano kwoty globalne oplat eksploatacyjnych, bez podania stawek

jednostkowych):
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W kosztach gospodarki zasobami mieszkaniowymi obciazajacymi lokale mieszkalne najwieksze

pozycje kosztow stanowily:

• koszty eksploatacji i remonty - ich udzial wykazuje tendencje malejaca z 40,0% 2010 r. do

36% w 2012 r.,

• koszty centrainego ogrzewania i cieplej wody, zmniejszyly sie z 23% w 2010 roku do

19,5% w 2012 roku,

• koszt zimnej wody wzrosl z 11,5% w 2010 roku do 12,3% w 2012 roku,

• inne koszty: sadowe, odsetki znaczacy wzrost z 1,5% w 2010 r. do 13,5 % w 201£ r.

W badanym okresie wyniki w gospodarce zasobami mieszkaniowymi Spoldzielni przed tawiaja sie

nastepujaco:

• w roku 2010 koszty przewyzszyly przychody 0 kwote 2.200.780,16 zl, co stj0wi 7,7%

poniesionych koszt6w, przy zalozeniu w planie po korekcie na poziomie (-) 3.027.213,OQ zl;

• w roku 2011 uzyskano nadwyzke koszt6w nad przychodami w kwocie l.834.966,12 zl,

co stanowi 6,3 % poniesionych koszt6w, przy zalozeniu w planie po korekcie (-) 2.825.l~3,00 zl;

• w roku 2012 koszty przewyzszyly przychody 0 kwote 5.848.553,83 zl, co sta,nowi 17%

poniesionych koszt6w, przy zalozeniu w planie (-) 2.387.232,00 zl.

W Spoldzielni wystapila nadwyzka kosztow nad przychodarni GZM:

• w 2010 r. (-) 1.629.000,91 zl,

•
•

koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi:

•

• 26.497.513,44 zl

27.278.087,66 zl

28.773.580,45 zl

w 2010 r.

w 2011 r.

w 2012 r.
•

28.698.293,60 zl

29.113.053,78 zl

34.622.134,28 zl

w 2010 r.

w 2011 r.

w 2012 r.

•

. .amowynukoszty gospodarki zasobami miesW okresie objetym lustracja, przychody

ksztaltowaly sie nastepujaco:

przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi:

• obnizenie oplat jednostkowych dla nieczlonkow nieruchomosci z wyjatkiem:

Lanciego 9 (obnizka z dniem 0l.10.2010 r. Z 3,03 zllm2 do 2,99 zllrn2 oraz z dniern 01111.2011 r. Z

2,99 zllm2 do 2,75 zl/m"),

KEN 36/36A (obni~a z dniem ~~.lO.2~10~. z 3,33 zllm2 .d~ 3,14 zlI~2 do 30.~0.20111r.).

Pozostale nieruchomosci z wyjatkiem Belgradzkiej 14 (obnizka z dniern 01. 0.2010 r. z

3,03 zllm2 do 2,99 zllm2 do 30.10.2011 r.).
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1 bez innych wplywow w kwocie 571.779,25 zl idotyczacych przychod6w z najmu

2 bez innych wplywow w kwocie 588.307,91 zl dotyczacych przychod6w z najmu

Z powyzszego wynika, iz w okresie objetym lustracja:

• w 8 nieruchomosciach koszty przewyzszaly przychody: od 0,13 zl/m" (Belgradzka 14 w

2010 roku) do 10,79 do zl/m" (Lanciego lOG w 2012 r.),

• w 4 nieruchomosciach przychody przewyzszaly koszty: od 0,90 zl/m" (Lanciego

7,7A,7b,11 w 2010 r.) do 4,79 do zl/m? (KEN 36/36A w 2011 r.),

• nieruchomosc Belgradzka 18, 20, 22 uzyskala w latach 2010-2011 nadwyzke koszt6w

nad przychodami z najmu.

W zdecydowanej wiekszosci nieruchomosci wskaznik nadwyzki koszt6w nad p1ChOda!ni

przypadajacy na 1m2 w 2010 r. u1egl pogorszeniu w 2011 r. i 2012 r., co wynika z braku s tecznej

1/1"

I
2010 r. 201) r. 2012 r.

Lp Wyszczegelnienie oa I ml oa 1ml na 1mlkwota m-cznie kwota m-cznie kwota m-czoie
Lokajskiego

1. 4,6,8,10,12,14,16,18,2 -1 079634,52 -2,37 -1292451,86 -2,83 -2 026 280,29 -4,44
0,22,24,26,28,30

2. Belgradzka 18,20,22 100066,94 0,51 56765,78 0,29 -190806,64 -0,98
Raabego

3. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 -473657,41 -1,35 -556649,03 -1,59 -1011902,77 -2,89
2

4. Lanciego 10 H -74407,78 -3,14 -64486,57 -2,73 -97319,70 -4,11
Lanciego

5. 10A,1OB,1OC,lOD,10 -159483,33 -1,11 -142292,54 -0,99 -316568,42 -2,20
E,10F
Lasek Brzozowy
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

6. 12,13,15,16,17,18,19, -2 351 990,56 -2,28 -2381837,94 -2,31 -3835383,08 -3,72Mandarynlci
2,4,6,8,10,12,
Lanciego 2,4,6,8

7. Ken 36/36A 1 578 800,54 3,94 1 917580,04 4,79 1 867691,23 4,66

8. Lanciego 7,7A,Th,11 162426,88 0,90 263609,91 1,46 194496,89 1,08

9. Lanciego 9 85096,53 2,30 III 022,63 3,00 84139,00 2,28

10 Raabego 13 135332,52 2,52 175 135,47 3,27 140944,66 2,63
11. Lanciego lOG -127104,59 -5,03 -178659,42 -7,07 -272 196,98 -10,76

12. Belgradzka 14 -10481,22 -0,13 -135963,84 -1,69 -385367,73 -4,80

razem -2215036,00' -0,74 -2228227,372 -0,75 -5 848 553,83 -1,96

Zestawienie wynikow gzm na poszczegolnych nieruchomosciach za lata 2010-2012 P1rzedstawia

ponizsza tabela:

• w 2011 r. (-) 1.246.658,20 zl,

• w 2012 r. (-) 5.848.553,83 zl,

43PROTOKOL lustracji Sp6ldzielni Mieszkaniowej "Pn:y Metrze" w Warszawieza lata 2010-2012



Gospodarka lokalarni uzytkowyrni w Spoldzielni, w okresie objetym lustracja, uregulowana byla w

"Zasadach gospodarki pornieszczeniami innymi nil. lokale mieszkalne, terenami, miej cami pod

reklame oraz miejscarni postojowyrni w budynkach wielorodzinnych" zatwierdzonycb chwala nr

9/2000 z dnia 0l.06.2000 r. Rady Nadzorczej. W uchwale okreslono rninimalne stawki 0 lat

•
26210kali

24710kali

w 2010 r.

w 2011 r. i 2012 r.

•

4.3. Gospodarka lokalami uZytkowymi.

Liczba lokali uzytkowych (ogolem) na koniec kazdego roku w badanym okresie przehstawia sie

nastepujaco:

rozliczen zaliczana jest na poczet oplat eksploatacyjnych lub zwracana odbiorcy ciepla. I
Wysokosc zaliczek na c.o. ustalana jest indywidualne dla poszczeg6lnych nieruchomosci na

podstawie zuzycia ciepla w poprzednim okresie z uwzglednieniern przewidywanego w~ostu oplat

za cieplo. Rozliczenie dokonywane w oparciu 0 wskazania urzadzen pomiarowych jest

realizowane przez finny zewnetrzna.

2010r. 2011 r. 2012 r.

koszty zakupu energii cieplnej 6.912.195,41 zl 6.498.757,07 zl 6.764.693,82 zl

zaliczkowe ~latv 7.555.239,11 zl 7.480.326,55 zl 7.347.139,09 zl

saldo (nadplata) 643.043,70 zl 981.569,48 zl 582.445,27 zl

Zgodnie z Regulaminem rozliczania koszt6w dostawy ciepla nadplata powstala wyniku

reakcji Zarzadu Spoldzielni na zaistniala sytuacje, mimo wniosk6w polustracyjnych w m zakresie

wyd~ny.ch w 2010 '. Zgodnie z "' 6.1. u.o.~.m..r6~ca miedzy k~sztami eksploatacji ~utrzymania

dane] nieruchomosci, zarzadzanej przez spoldzielnie na podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z

oplat, 0 kt6rych mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, zwieksza odpowiednio przychody [IUb koszty

eksploatacji i utrzymania danej nieruchomosci w roku nastepnym. Utrzymywanie sie w dluzszym

okresie czasu nadwyzki koszt6w nad przychodami wymaga dzialan w kierunku obnizenia koszt6w

lub podwyzszenia stawek eksploatacyjnych.

Podzial koszt6w zmiennych na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania wody ustalany

jest na podstawie odczyt6w z systemu pomiarowo-rozliczeniowego.

Koszty energii cieplnej dokonywane Sq po rozliczeniu poszczeg61nych lokali z zuzycia w okresie

od 01.0 l. do 31.12. w terminie do 31 maja nastepnego roku, i za okres podlegaja y 1ustracji

przedstawiaja sie nastepujaco:
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Z powyzszego zestawienia wynika, iz najwiekszy udzial stanowia lokale uzytkowe, ktorych oplata

za wynajern zawarta jest w przedziale od 20,00 zl/m' do 30,00 zl/m", przy czym ponad 6 % lokali

wynajmowanych jest ze stawka do 30,00 zl/m".

Oceny stosowanego trybu wynaj~owania lokali uZytkOWYC~,umow najrnu oraz prOradzone~

gospodarki lokalami uzytkowymi dokonano na przykladzie losowo wybranycb aIft lokali

uzytkowych:

2010 r. 2011 r. 2012 r.
Lp Przedzial w zl

liczba lokali % liczbalokali % liczba lokali %

1. od 10,00 do 20,00 22 27,2 14 24,6 10 I 17,9
2. od 20,00 do 30,00 31 38,3 23 40,4 25 I 44,6
3. od 30,00 do 40,00 12 14,8 11 19,3 12 I 21,4
4. od 40,00 do 50,00 7 8,6 5 8,8 6 I 10,7
5. od 50,00 do 60,00 3 3,7 2 3,5 1 1,8
6. razem 81 100,0 57 100,0 56 100

przedstawia ponizsza tabela:

•

• lokal 0 pow.7,60 m2 wynajrnowany firmie Kobra-Astrea Sp. z 0.0 ze stawki 6,11 zl/rn"

w 2010 r. i 6,32 211m2 w 2011 r. (na czas trwania umowy 0 ochrone parkingu1,

lokal 0 pow.62,0 m" wynajmowany w 2010 r. firmie Holender Serwis 0 ze stawk'l6,64

zl/m".

Ksztaltowanie sie wysokosci oplat za 1m2 powierzcbni pozostalych lokali z wi wykazu

Z analizy wykazu .oplat aktualnie ~ poszcze.goln~ch latacb wynajrnowanyeb loka~i ufytkowyeb,

otrzymanego z dzialu czlonkowskiego wynika, 1Z W latach 2010-2011 wystepuja :2 lokale ze

stawka oplat ponizej 10,00 zl/m":

wynoszace:

lp rodzaj lokalu zl/m'

1 pawilon wolnostojacy 18,00
2 lokal w przyziemiu Lanciego 12 15,00
3 lokal z niezaleznym wej sciem w parterze budynku 15,00
4 lokal w parterze budynku z wejsciem przez klatke schodowa 12,00
5 lokal - kornora zsypowa z wejsciem niezaleznym 13,00
6 lokal piwniczny z oknern, wejscie przez klatke schodowa 10,00
7 lokal piwniczny bez okna, wejscie przez klatke schodowa 8,00
8 wiata - Lanciego 12 9,00
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Lanciego 12 - urnowa najrnu z dnia 03.03.2010 r. lokalu 0 powierzchni 7i,77 m2 z

przeznaczeniem na dzialalnosc gastronomiczna, Ustalony czynsz z tytulu najmu platny

miesiecznie do 10 dnia kazdego miesiaca w wysokosci: 14,00 zl netto za 1m2 od dnia 01.03.

do 31.05.2010 r. i 17,00 zl netto za 1m2 od dnia 01.06.2010 r. Ustalono, iz czynsz bedzie

waloryzowany raz w roku z dniern 1 marca 0 wartosc sredniorocznego wskaznika wzrostu

cen towar6w i ushig konsumpcyjnych oglaszanego przez Prezesa GUS. Umowa zostala

zawarta na czas nieokreslony. W § 4 umowy opr6cz stawki czynszu jest wyszczeg6lniona

oplata dodatkowa za koszty centralnego ogrzewania rozliczanego w oparciu 0 fakrury SPEC

S.A. (ust. 2); energia elektryczna rozliczana przez Najemce bezposrednio z R~ STOEN

S.A., za wyw6z nieczystosci Najemca winien przedlozyc Spoldzielni kserokopie zawartej

umowy, w umowie nie okreslono zasad odplatnosci za dostarczenie wody i odprowadzenie

sciekow. W dokumentacji umowy brak potwierdzenia zawartej urnowy na dostawe energii

elektrycznej.

•

terenu przyleglego 0 powierzchni 100,00 m2 ; z przeznaczeniem na punkt wychowania

przedszkolnego (lokal) i na plac zabaw (teren). Odplatnosc za lokal i tere~ - czynsz

miesieczny w wysokosci 34,00 zl netto za 1 rn2 powierzchni lokalu i 6,00 zl netto za 1m2

powierzchni terenu. Umowa zawarta na czas nieokreslony. Stawka czynszu waloryzowana

o wskaznik wzrostu cen towar6w i uslug konsumpcyjnych oglaszany przez Prezesa GUS.

Najemca zlozyl kaucje rowna trzymiesiecznemu czynszowi. Stosowane stawki 'czynszu w

latach 2011 - 2012 wynosily: 36,11 zllm2 i37,66 zl/m".

•

• Belgradzka 6 - umowa najmu z dnia 31.05.2007 r. pawilonu handlowego 0 powierzchni

uzytkowej 1.031,52 m2 oraz dzialki gruntu 0 powierzchni 3.300 m2; z przeznaczeniem na

cele zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci handlowej i uslugowej (pawilon h4d10WY); na

miejsca parkingowe, plan manewrowy, drogi dojazdowe (dzialka gruntu). Czynsz

miesieczny w wysokosci 30,50 zl netto/nr' powierzchni pawilonu i 4,00 zl netto/m'

powierzchni gruntu. Najemca zlozyl kaucje rowna trzymiesiecznemu crnszowi z

pierwszego miesiaca obowiazywania umowy. Umowa zawarta na czas okreslony do

31.05.2017 r. Stawka czynszu waloryzowana byla 0 wskaznik cen towar1Jwi uslug

konsumpcyjnych oglaszany przez Prezesa GUS. Najemca zawarl umowy z ostawcarni

medi6w i ponosi stosowne koszty z tego tytulu. Stawki czynszu za okres 2 10 - 2012

wzrosly z 33,71 z!lm'do 37,66 z!lm2 I

Lokajskiego 14 - umowa z dnia 02.06.2009 r. najmu lokalu 0 powierzchni 1158,33m2 i
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tytulu najmu lokalu platny miesiecznie do 10 dnia kazdego miesiaca w wysokosci: 35,00 zl

netto za 1 m2 powierzcbni obowiazujacej od dnia 19.10.2011 r., (na czas adaptacji lokalu

stawka czynszu ustalona zostala na 12 zl netto za 1m2). Zabezpieczeniem urnowy jest

kaucja w wysokosci trzyrniesiecznego czynszu. Stawka czynszu waloryzowana raz w roku z

dniem 1 marca 0 wartosc sredniorocznego wskainika wzrostu cen towar6w i uslug

konsumpcyjnych oglaszanego przez Prezesa GUS. Umowa zawarta na czas okreslony do

dnia 18.09.2014 r. W dniu 13.10.2011 r. Najemca zlozyl prosbe 0 przedluZepie czasu

obnizonego czynszu do dnia 18.11.2011 r., na ktora Zarzad Spoldzielni pismem z dnia

10.11.2011 r. wyrazil zgode. W dniu 10.02.2012 r. wplynelo do Spoldzielni pism z prosba

o obnizenie stawki czynszu do 20,00 zl/ m2 na okres trzech miesiecy. Odporedzi na

powyzsze w dokumentacji umowy najmu nie stwierdzono. Pismem z dnia 31.110.2012 r.

Najemca zwr6cil sie z prosba 0 rozwiazanie umowy oraz skr6cenie okresu wypo iedzenia,

z trzech miesiecy ze skutkiem na ostatni dzien miesiaca, do daty 15.11.2012 r. W dniu

07.11.2012 r. Zarzad Spoldzielni zgodzil sie na rozwiazanie umowy. W dniu 11' 1.2012 r.

zostal spisany protokol zdawczo-odbiorczy lokalu.

Lasek Brzozowy 1 - umowa z dnia 12.07.2012 roku najmu lokalu . kowego

oznaczonego nr 1U 0 powierzchni 82,28 m2 z przeznaczeniem na lecznice weterynaryjna

wraz ze sklepem z artykulami dla zwierzat. Umowa zostala zawarta na czas okreslony od

dnia 01.09.2012 r. do dnia 31.12.2017 r. Ustalony czynsz z tytulu najmu lokalu w

wysokosci: 15,00 zl netto za 1m2 w okresie 01.09.2012 r. - 30.11.2012 r. w \.'iqzkli z

koniecznoscia przeprowadzenia prac adaptacyjnych, a po tym terminie w wysokosci 25,00

•

•

• Lanciego 12 - aneks ill 2 z dnia 25.06.2010 r. do umowy najmu lokalu uzytko ego z dnia

01.06.2004 r. W dniu 19.11.2007 r. sporzadzono aneks nr 1 do tej umowy zmieniajacy

podmiot wynajmujacy na finny "MARMITON" z obnizeniem wysokosci czyns,1 z 15,50 zl

netto za 1m2do 13,00 zl netto za 1m2i 2,45 zl netto za 1m2 parkingu.

Umowa najmu lokalu uzytkowego 0 powierzchni 295 m2 oraz parkingu 0 powierzcJni 300 m2

zostala podpisana na czas nieokreslony. W umowie nie uregulowano kwestii kosztu odPrrwadzenia

sciekow, ani kaucji z tytulu zabezpieczenia platnosci za czynsz, jest natomiast zapis dotyczacy

waloryzacji stawki czynszu 0 wskaznik wzrostu cen towar6w i uslug konsumpcyjnych oglaszany

przez Prezesa GUS.

Stosowane stawki czynszu w latach 2010 - 2012 wzrosly z 14,36 zllm2• do 15,37 zl/m":

Lasek Brzozowy 13 - umowa najmu z dnia 05.09.2011 r. lokalu uzytkowego 0 pJ~ierzchni

218,56 m2 z przeznaczeniem na poradnie psychologiczno-pedagogiczna. Ustalon~ czynsz z
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4.1.Zaleglosci w oplatach eksploatacyjnych od lokali rnieszkalnych przedstawione zostaly w tablicy

nr 7, stanowiacej zalacznik do niniejszego protokolu.

4.4.Terminowosc wnoszenia oplat za lokale mieszkalne iwindykacja naleznosci Spoldz elni.

W Spoldzielni kwestia dochodzenia roszczen finansowych z tytulu oplat od uzytkowania lokali

rnieszkalnych uregulowana jest w .Zasadach splaty zadluzenia z tytulu oplat zwiazanych z

eksploatacja i utrzyrnaniern lokali, garazy lub rniejsc postojowych, eksploatacja utrzymaniem

nieruchornosci wspolnych, eksploatacja, remontarni i utrzymaniem nieruchomosci stanowiacych

rnienie spoldzielni oraz wydatk6w zwiazanych z dzialalnoscia spoleczna, oswiatowa i kulturalna, a

takze zobowiazan spoldzielni z innych tytulow" (Uchwala Rady Nadzorczej 42/2 05 z dnia

04.05.2005), przy czyrn wedlug informacji uzyskanych od pracownik6w korn6rki windykacji nie

byly stosowane, natomiast od drugiej polowy 2012 roku zostaly zintensyfikowane dzialania

windykacyjne.

We wszystkich umowach ustalono, iz rozliczanie oplaty za centralne ogrzewanie qokonywane

bedzie wedlug obowiazujacego Regularninu rozliczania w Spoldzielni; natomiast ko~zt cieplej i

zimnej wody oraz odprowadzania sciekow bedzie wedlug wskazan wodomierzy; a koszt energii

elektrycznej i wywozu nieczystosci rozliczany bedzie bezposrednio przez Najernce z dostawcami

wedlug zawartych urn6w.

Stosowane w analizowanych powyzej umowach stawki czynszu byly zgodne z wykazem

rni~alnych. o~~at z~ ~ajem lok.ali uzytkowych. ust~~nyrn. w .Zasadach IgO~p~dar~
pormeszczemarru mnyrru mz lokale mieszkalne, terenarru, nnejscami pod reklame oraz rruejscarm

postojowymi w budynkach wielorodzinnych".

zI netto za 1m2, platny rniesiecznie do 10 dnia kazdego rniesiaca. Zabezpieczete platnosci

czynszu i oplat dodatkowych zostalo okreslone w postaci trzymiesiecznej kauot' platnej w

4 ratach w terrninie od 30.09.2012 r. do 31.12.2012 r. Stawka CjSZU bedzie

waloryzowana raz w roku z dniem 1 marca 0 wartosc sredniorocznego wskaznika wzrostu

cen towar6w iuslug konsumpcyjnych oglaszanego przez Prezesa GUS. I
• Lokajskiego 1 urnowa z 31.03.2003 r. na dzierzawe terenu 0 powierzchni 3 ,60 m2 pod

kiosk - kwiaciarnie wybudowana przez dzierzawce za zgoda Spoldzielni, zawarta z osoba

fizyczna (przedsiebiorca 0 numerze wpisu do EDG 685911992) ze stawka t 0,00 zllm2

waloryzowana corocznie, stawka na 31.12.2012 r. wyniosla 12,71 zl/m").
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Zadluzenie w oplatach eksploatacyjnych od lokali rnieszkalnych w okresie objetym lustracja

wzroslo z 2.643.978,15 zl w 2010 r. do kwoty 2.928.798,44 zl w 2011 r. i uleglo znacznemu

obnizeniu w 2012 roku do kwoty 2.031.641,14 zl. W okresie objetym lustracj'!l wskaznik

zadluzenia w ulegl zmniejszeniu z 10,87% rocznego wymiaru czynszu w 2010 r. do P,65% na

koniec 2012 r. w zwiazku z zintensyfikowaniem dzialan windykacyjnych od drugiego p6lrocza.

W kwocie zaleglosci na koniec lat objetych lustracja najwyzszy udzial maja zaleglosci

dlugotrwale; szesciorniesieczne i dluzsze, kt6re wykazuja zwiekszenie z 46,97% w 2010 r. do

51,56% w 2011 r. i zmniejszenie do 47,43% w 2012 r. Rowniez nastapil wzrost wierzytelnosci

kr6tkoterminowych do 2 miesiecy z 16,24 % zadluzenia w 2010 roku do 25,66 % w ro~ 2012.

W badanym okresie wystosowano wezwania do zaplaty:

• w 2010 r. wezwano 1.201 os6b, w tym: 580 wezwan dla wierzytelnosci kr6tkookresowych i

483 wezwania przedsadowe oraz 138 powiadomien 0 stanie zadluzenia,

• w 2011 r.wezwano 391 os6b, w tym: 322 wezwania zwykle i 69 wezwan przedsa owych,

• w 2012 r. wezwano 1.092 osoby, z czego 305 wezwan zwyklych i 787 przeds'ldo~ch.

Ponadto Spoldzielnia wystepowala na droge sadowa wobec dluznikow zalegajacych z 0 Iatami od

dluzszego czasu:

• w 2010 r. skierowano do Sadu Rejonowego 138 pozw6w na kwote 388 tys. zl,

• w 2011 r. skierowano do Sadu Rejonowego 69 pozw6w na kwote 584 tys. zl,

• w 2012 r. skierowano do Sadu Rejonowego 62 pozwy na kwote 607 tys. zl,

W 2010 roku toczyly sie 4 sprawy eksrnisyjne, z czego uzyskano jeden wyrok orzekajacy eksmisje

z zajrnowanego lokalu bez tytulu prawnego. W stosunku do jednej osoby wyrok eksmisyjny zostal

wykonany. W 2012 roku odzyskano 3 lokale po eksmisjach.

Na podstawie losowo wybranych akt nr czlonkowskich: 1, 95, 1828, 2618, 3779 dO~CZ<lCYCh

prawidlowosci postepowania windykacyjnego, wniesionych spraw do postepowania sadowego i
I

egzekucyjnego istotnych nie prawidlowosci nie stwierdzono. Natomiast w przypadku dluznika 0

Lp. Trese 2010 r. 2011 r. 20~2 r.

1 Roczny wymiar oplat 24 330 246,13 zl 26 185444,79 zl 26 563 646,81 zl

2 Stan zaleglosci na 31.12. 2643 978,15 zl 2 928 798,44 zl 2 03~ 641,14 zl

3 Zadhizenie w % 10,87 11,18 I 7,65
4 Zadluzenie w dniach (cykl obrotu) 39,66 40,82 I 27,92
5 % zadluzonych lok. mieszkalnych 49,2 27,4 I 45,4
6 Srednie zadl. na 1 lok. mieszkalny 658,20 729,10 I 505,76
7 % zadluzen pow. 6 m-cy 46,97 51,56 I 47,43
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Lp. 2010 r. 2011 r. .lTrese 2012 r.

1 Roczny wymiar oplat 6403602,48 6820355,30 1218817,47

2 Stan zaleglosci na 31.12. 1 245923,79 1429396,64 1456653,05

3 Zadluzenie w % 19,46 20,96 I 20,18

4 Zadluzenie w dniach (cykl obrotu) 71,02 76,50 I 73,65

5 % zadluzonych lok. uzytkowych 90,3 93,5 I 82,9

6 Srednie zadl. na 1 lok. uzytkowy 4.341,20 4.980,48 5.093,13

7 % zadluzen pow. 6 m-cy 58,02 63,37 70,57

II

8, stanowiacej zalacznik do niniejszego protokolu.

Ilustruje to takze ponizsze zestawienie:

windykacja4.5. Terminowosc wnoszenia oplat przez uzytkownikow lokali uzytkowych

naleznosci Spoldzielni.

Zaleglosci w oplatach eksploatacyjnych od lokali uzytkowych przedstawione zostaly w tablicy ill

numerze czlonkowskim 1172, kt6rego zadluzenie na 01.01.2010 r. wynioslo 3 .329,84 zl nie

podejmowano zadnych dzialan windykacyjnych do czasu zmiany Zarzadu Sp61dziflni w 2012 r..

Do dnia 05.12.2012 r. zadluzenie czynszu i odsetek wynioslo 93.291,92 zl, kt6re tostalo ujete w

pieciu pozwach sadowych:

• w dniu 20.11.2012 r. zlozono pozew w kwocie 11.051,00 zl ObejrnUj~ej okres od

01.09.2001 - 31 maja 2010 r.- nakaz zaplaty uzyskany w dniu 8 grudnia 2 12 roku sygn.

akt: II Nc 38988/12 - nie prawornocny w dniu 26.11.2012 r. zlozono poze w wysokosci

10.570,37 zl za czas od 10.12.2009 r. do 10.11.2011 r. - nakaz zaplaty uz skany w dniu

30.11.2012 r., sygn .akt: II Nc 39367112 - nie prawornocny; I
• w dniu 28.11.2012 r. wyslano pozew na kwote 10.235,00 zl - obejmujaca czas od

10.12.2011 r.-l0.10.2011 r. brak nakazu zaplaty;

• w dniu 29.11.2012 r. wyslano pozew na kwote 12.714,16 zl - obejmujaca okres od

10.11.2011 do 15.11.2012 r. uzyskano nakaz zaplaty z dnia 4 grudnia 2012 r. - rue

prawomocny - sygn. akt: II Nc 39811112;

• w dniu 03.12.2012 r. wyslano pozew na kwote 12.847,00 zl za okres od 30.06.2011-

30.09.2012 r. - do dnia lustracji nie uzyskano nakazu zaplaty - zostal zlozon sprzecrw >

sygn. akt: II C 3220112.

50PROTOKOL lustracji Spoldzielni Mieszkaniowe) .PrzyMetrze" w Warszawieza lata 2010-2012



W kwocie zale~l~~ki. " kon~ec lat Objy:cb lustra~j~ n~jwyzs~y udzial maji zaleglosci

dlugotrwale; szescrormesreczne 1 dluzsze, ktore wykazuja zwiekszenie z 58,02% 12010 r. do

70,57% w 2012 r. Zadluzenia te sa wyjatkowo trudne do wyegzekwowania. Spoldzielnia

podejrnuje szereg dzialan dyscyplinujacych dluznikow. W latach 2010 - 2012 jystosowano

ogolem 270 wezwan 0 zaplate, w tym 136 wezwan sporzadzono w 2012 r., kwota ~ad!uzen w

postepowaniu sadowyrn wzrosla z 47.391,05 zl w 2010 r. do 139.745,36 zl w 2012 r. I
W teczkach lokali uzytkowych znajduja sie dokumenty poczawszy od pism infonnujacych 0

zadluzeniu, wem:aniu do zaplaty, az do sadowego pozwu izgloszenia do komornika. +rawdzono

2 teczki dluznikow - firm: AEROSKOP - postepowarue sadowe po zlozeniu sprzeciwu przez

dhiznika od wszczetej egzekucji; Alanex-Bau Sp. z 0.0. - toczy sie postepowanie egzekucyjne,

licytacja ekspektatywy ulamkowej udzialu we wspolwlasnosci lokalu garazoweg (rniejsca

postojowego); w kt6rych zawarte dzialania windykacyjno-prawne uwag nie nasuwaja.

Na wysoki poziom zadluzenia lokali uzytkowych na dzien 31.12.2012 r. wplywaja

zadluzenia lokali w "Galerii Ursyn6w", kt6rych laczna kwota zaleglosci wyniosla 495.0 3,49 zl, tj.

34% og6lnego zadluzenia izmniejszyla sie 0 112.657,45 z}w stosunku do roku 2009

Sprawdzono zadluzenia i przebieg postepowania windykacyjnego nizej wymienionych odmiot6w

gospodarczych z "Galerii Ursynow":

"CHEMATIC-AGRATIC" powtarzajacy sie dluznik od 2009 roku w zakresie czynszu za najem

lokali, ktore splacane bylo w okresach: zadluzenie z 27.04.2009 roku w kwocie 2.606,34 zl i

10.363,57 zl splacone w dn. 29.12.2010 roku, kolejne z 10.12.2010 roku w kwocie 14.222,75 zl

splacono 19.10.2011 r. bez postepowania sadowego, zadluzenie z 10.10.2013 r. w kwocie 4.724,67

zl przekazano do kancelarii prawnej celem przygotowania pozwu, na zadluzenie z 26.09 2013 r. w

kwocie 13.303,69 zl zlozono pozew w dn. 24.09.2013 r. - nakaz zaplaty z dn. 11.10.201B r. Sygn.

akt II Nc 31898/13;

"LORENS" notorycznie powtarzajacy sie dhiznik od 2010 roku, kt6rego zadluzenie na dzien

22.10.2010 r. wynioslo kwote 23.898,38 zl, splacone w calosci w dniu 04.11.2010 r., na kwote

zadluzenia 32.024,00 zl zlozono pozew do sadu w dn. 31.05.2012 r., w dniu 26.06.201 r. zostal

wydany nakaz zaplaty w postepowaniu uporninawczym Sygn. akt II Nc 20703/12,

04.09.2012 roku zostala nadana klauzula wykonalnosci, po czym skierowano wniosek 0 SZCZyCle

egzekucji z dnia 05.12.2012 r. KM 1361112.

Zadluzenia w oplatach od lokali uzytkowych w badanym okresie wykazuje tendenqe wzrostu z

1.245.923,79 zl w 2010 r. do 1.456.653,05 zl w 2012 r., a wskaznik zadluzenia w stosunku do

rocznego wymiaru oplat wzrosl z 19,46% w 2010 r. do 20,18% w 2012 r.
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Na dostawe wody i odprowadzenie sciek6w

w badanym okresie Spoldzielnia zawarla w dniu 30.03.2011 r. umowe nr 003467/@0412111 z

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spolka ~cyjna z

siedziba w Warszawie, na czas nieokreslony, na zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekow.

Hose dostarczanej wody do nieruchomosci jest ustalana na podstawie wskazan wodomierza

glownego. Hose odprowadzanych sciekow z nieruchomosci okreslana jest wedlu~ wskazan

urzadzenia pomiarowego.

4.6. Uslugi komunalne.

W czasie lustracji sprawdzono nastepujace umowy zawarte przez Spoldzielnie w celu zapewnienia

zasobom mieszkaniowym niezbednych ushig komunalnycb:

Ponadto stwierdzono zadluzenie nastepujacych podmiot6w wynajmujacych lokale uzytkowe:

NOTSERWIS s.c. - zadluzenie od 16.06.2009 r. na kwote 84.673 zl wedlug ~ozwu z dn.

12.04.2013 r. z doliczona kara urnowna i odsetkami w wysokosci 187.560,37 zl. W sprawie

zawnioskowano 0 przeprowadzenie postepowania pojednawczego, kt6re zostalo wy aczone na

dzien 17.12.2013 r. (sygn. Akt IX oce 2365/13); I
ANTIS S.C. - zadluzenie od 31.12.2000 r. - toczace sie postepowanie sadowo - egzekucyjne od

2005 r., w dniu 29.01.2010 r. zostalo zawieszone, po czym w dn. 14.11.2011 r. zlozony zostal

wniosek egzekucyjny 0 wszczecie postepowania komorniczego z emerytury. Wed ug zapis6w

ksiegowych zadhizenie wynosi 549.142,44 zl;

Przedsiebiorca 0 numerze wpisu do EDG 6859/1992 - zadluzenie z tytulu dzierzawienia terenu

pod kiosk - kwiaciarnie (umowa z 31.03.2003 r.) na dzien 01.01.2012 r. stanowilo kwo~ 545,60 zl,

ana dzien 31.12.2012 r. kwote 12,83 zl. W okresie objetym lustracja nie stwierdzono wezwan do

zaplaty/wyslano 1 wezwanie do zaplaty w dniu 25.11.2013 r. (zadluzenie na dzien zakonczenia

lustracji wynosi 38.642,51 zl).

I
"STOKROTKA" (branza kosmetyczna) zadluzenie z 2010 roku w kwocie 6.137,G7 zl zostalo

splacone w dniu 31.03.2012.f. bez postepowania sadowego, po raz kolejny jest d~Znikiem na

kwote 13.521,00 zl na dzien 10.07.2013 r. - w dniu 05.08.2013 r. zlozono pozew do Sadu

Rejonowego dla m.st. Warszawy, a w dniu 21.08.2013 roku zostal wydany nakaz zaplaty Sygn. akt

IX GNc 9454/13, obecnie oczekiwane jest nadanie klauzuli wykonalnosci;
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Na wyw6z nieczystosci stalych

Urnowa nr 1510109 0 swiadczenia uslug odbioru odpad6w komunalnych zawarta w dniu

01.08.2009 r. na czas nieokreslony z SITA Polska Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie przy

ul. Zawodzie 5. Przedmiotem umowy jest odbi6r:

• zrnieszanych odpad6w komunalnych,

• zbieranych se1ektywnie odpad6w opakowaniowych,

• wielkogabarytowych odpadow komunalnych,

• odpad6w roslinnych, remontowych, w postaci zuzytego sprzetu elektrycznego i elektr nicznego

itp.

Za wykonanie uslug ustalono odplatnosc miesieczna, ryczaltowa (79.900,00 zl netto), platna w

terrninie 14 dni po zakonczeniu kazdego rniesiaca. Do umowy zalaczony wykaz odzaj6w

pojemnik6w i ich ilosci (pojemnik "Bohr" 1100 - 211 szt.). Umowa zostala aneksowana r dniach:

01.07.2010 r., 01.12.2010 r., 28.02.2012 r., 06.06.2012 r., w zakresie zrniany wysokosci

wynagrodzenia ryczaltowego, ilosci pojemnikow, a w dniu 24.10.2012 r. zrnieniono sposob

naliczenia oplat poczawszy od dnia 01.12.2012 r. Wprowadzono nowy zapis dotyczacy stawki

oplaty od osoby ustalonej na 9,00 zl izobowiazano Spoldzielnie do podawania raz na kwartal ilosci

Naleznosci za dostarczana wode i odprowadzane scieki sa pobierane wedhig st wek i cen

okreslonych w taryfie obowiazujacej w danym okresie rozliczeniowym. Do umowy dolaczony

wykaz nieruchomosci. I
Pismem z dnia 29.05.2012 r. dokonano zmiany stawek wedlug taryfy od dnia 3q.06.2012 r.

ogloszonej w prasie. Zarzad Spoldzielni w komunikacie do uzytkownikow lokali mieszkalnych

oraz w pismie z dnia 13.06.2012 roku do uzytkownikow lokali uzytkowych podal uh-ormacjy 0
I

wzroscie oplaty z tytulu dostawy zirnnej wody i odprowadzania sciekow z kwoty 9,9f zllm3 do

11,47 zllm3 (cena brutto).

W wyniku sprawdzenia faktury ill 00346711616 z dnia 10.11.2011 r. na kwote brutto 2 .352,31 zl

(z terminem platnosci 01.12.2011 r.), stwierdzono zgodnosc stawek ze stawkarni ustalonyrni przez

Gmine, obowiazujacymi w okresie rozliczeniowyrn, podanymi kazdorazowo do publicznej

wiadornosci w prasie codziennej. Faktura zostala oplacona po terminie (przelew 09.01.2~12 r.).

Sprawdzono rowniez fakture nr 003467/1771 z dnia 14.09.2012 r. na kwote brutto 2 .405,94 z

terminem platnosci 05.10.2012 r., oplacona w dniu 04.10.2012 r.

Faktury zostaly sprawdzone pod wzgledem formalnym i rachunkowym oraz merytorycznym

zatwierdzone przez Prezesa Zarzadu i Glowna Ksiegowa.
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I,
I

Na dostawe energii elektrycznej

Umowy kompleksowe sprzedazy energii elektrycznej oraz zapewruema swiadczenia uslug

dystrybucji nr HK-C1/151/2010 iHK-C1114812010 zawarte w dniu 15.02.2010 r. z Rf Polska

S.A. z siedziba w Warszawie. Rozliczenie nastepuje na podstawie odczytu licznik6w, cen i stawek

okreslonych dla grupy taryfowej C. Umowy zawarto na czas nieokreslony. \

Sprawdzono faktury: 221005825298 z dnia 31.12.2010 L na kwote brutto 32.284,56 zl, zlterrninem

platnosci do dnia 20.01.2011 L oraz fakture 221008455304 z dnia 30.06.2012 r., z terminem

Na dostawe energii cieplnej

Umowa nr ewidencyjny 5-5732/003288 na kompleksowe dostarczania ciepla, zalarta w dniu

19.11.2008 L ze Stolecznym Przedsiebiorstwern Energetyki Cieplnej S.A. z siedziba '1' Warszawie

przy ul. Stefana Batorego 2. Odplatnosc ustalono wg cen i stawek oplat okreslonych w .Taryfie dla

ciepla SPEC S.A." oglaszanej zgodnie z art. 47 ustawy Prawo energetyczne. Umowa zostala

zawarta na czas nieokreslony. \

Sprawdzono faktury: nr 124620/2010 z dnia 07.01.2011 r. z terminem platnosdi na dzien

21.01.2011 r. na kwote brutto 64.148,83 zl oraz fakture nr 125872/2011 z dnia 02.01.2012 r. z

terminem platnosci 16.01.2012 r. na kwote brutto 18.327,95 zl; potwierdzone przez pracownika

funkcyjnego, jako zgodne ze wskazaniami licznik6w Belgradzka 18, Belgradzka 20, Be gradzka 22

iBelgradzka 14 . Faktury oplacono przelewem po terminie (pierwsza faktura w dniu 01 02.2012 L,

druga w dniu 13.02.2012 L). Faktury zostaly sprawdzone pod wzgledem merytorycznym,

formalnym i rachunkowym, oraz zatwierdzone do wyplaty przez G16wn~ Ksiegow i Prezesa

Zarzadu.

13.382,14 z1z terminem platnosci 23.10.2012 r., potwierdzona przez administratora, ako zgodna z

aneksern z dnia 06.06.2012 L

Faktury oplacone: pierwsza po terminie 31.05.2011 L, a druga w dniu 22.10.2012 L

Faktury zostaly sprawdzone pod wzgledem formalnym i rachunkowym oraz me orycznym i

zatwierdzone przez Prezesa Zarzadu i Glowna Ksiegowa,

osob zamieszkalych w zasobach (w dokumentacji brak potwierdzania skladania tJej informacji)

ponadto zmienione zostaly wartosci ryczaltow miesiecznych za odbior odpad6w z powierzchni

uzytkowych oraz parkingu. \

Sprawdzono faktury: nr 010000 10/S/20 11 z dnia 31.01.2011 L na kwote brutto 1 .508,42 zl, z

terrninem platnosci 21.02.2011 r., potwierdzona przez adrninistratora, jako zgo 'l z aneksem

zawartym w dniu 01.07.2010 L, oraz fakture 110128522 z dnia 02.10.2012 r. na kwote brutto
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4.7. Konserwacja w zasobach mieszkaniowych Sp6ldzielni.

Konserwacja w zasobach mieszkaniowych sprawuja pracownicy dzialu teehnicznego

wyodrebnionego w pionie Zastepcy Prezesa ds. Technicznych (vacat w okresie od 0l.01.QOI0 r. do

14.08.2012 r. nie bylo wskazanej delegacji dla innego pracownika.)

Zatrudnieni na umowe 0 prace dwaj konserwatorzy zajmuja sie usuwaniem awarii iWYko*YWaniem

drobnych napraw w zasobach Spoldzielni, a w zakresie robot: malarskich, mTS~'

Umowy zapewniaja nalezyta ochrone interesow lustrowanej Spoldzielni, lecz w przypadku

dostawy ciepla, wody iodprowadzania sciekow, nie rna rnozliwosci negocjowania wyso osci oplat,

ktore ustalane sa stosownymi uchwalami organ6w samorzadowych.

zatwierdzone do wyplaty przez Glowna Ksiegowa iPrezesa Zarzadu,

brutto 3.004,93 zl, zaplacona przed terminem w dniu 19.07.2012 r. \

Faktury zostaly potwierdzone przez pracownika funkcyjnego, jako zgodne z odczytem

gazomierzy, sprawdzone pod wzgledern merytorycznym, formalnym i rachunkowym,

I

Na dostawe paliwa gazowego

Urnowa komp1eksowa nr GW-1l338/93409/2008 i GW-11337/93409/2008 z dnia 31.12.2008 r. z

Polskim Gornictwem Naftowym i Gazownictwern S.A. z siedziba w Warszawie, na d stawe paliwa

gazowego do obiektow przy ul. Mandarynki 12 i Belgradzka 18 wedlug wsk ail. licznikow

pomiaru zuzytego paliwa. Umowa zawarta na czas nieokreslony.

Sprawdzono faktury:

• nr VGO/00113950111 z dnia 15.0l.2011 r. na kwote brutto 17.260,65 z z terminem

platnosci 07.02.2011 r., do faktury dolaczone pismo 0 .Akceptacji dokument6w

upowazniajacych do wyplaty srodkow z rachunku powierniczego - umowy 0\ powierzenie
czesci zadan w zakresie administrowania zasobarni Spoldzielni Mieszkan?0wej .Przy

Metrze" w Warszawie zawartej w dniu 21 pazdziernika 2010 r." do dokonanik platnosci z

rachunku powierniczego Sp. z 0.0. LECHBOR kwoty 16.121,21 zl, zaplacono w dniu

07.03.2011 r.

• nr VGO/01483900/12 z dnia 03.07.2012 r. z terminem platnosci 24.07.2012 r. na kwote

formalnym i rachunkowym, zatwierdzone do zaplaty przez G16wn~ Ksiegowa i P ezesa Zarzadu

oraz oplacone przelewern: pierwsza po terminie w dniu 10.02.2011 r. i druga w te inie - w dniu

18.07.2012 r.

I
platnosci do dnia 20.07.2012 r. na kwote brutto 47.572,71 zl, potwierdzona p zez Inspektora

nadzoru robot elektrycznych. Faktury zostaly sprawdzone pod wzgledem merytorycznym,
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posadzkarskich Sp6ldzielnia zawarla umowy z fmnami zewnetrznymi. sprawdzLo nastepujace

umowy: \

1.) Umowa Dr 72/2009 na uslugi budowlane zostala zawarta w dniu 04.05.2009 r. r firma .Llslugi

Budowlane" z Warszawy, aneksowana kilkakrotnie: w dniu 23.05.2012 L (anekk nr 2/2012) w

zakresie wynagrodzenia, ustalajac zwiekszona kwote miesiecznego wynagrodzenia czaltowego w

wysokosci do 4.316,00 zl, jak rowniez poprzez dodanie punktu dotyczacego dostarc enia wszelkich

material6w niezbednych do wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce, za kt6re otrzyma

zaplate po dostarczeniu wykazu material6w z okresleniem ich miejsca wbudowani oraz aneks nr

1/2013 bez podania daty sporzadzenia z moca obowiazujaca od 01.02.2013 L z obnizeniem

wynagrodzeniem netto do 4.292,00 zl.

2.) Umowa Dr 01/E/04/05 z dnia 29.04.2005 r. na uslugi tzw. elektryczne z firma P.T.H.U.

"ATEST" z Marek, aneksowana szesciokrotnie, przy czym w okresie ObjyJm badaniem

lustracyjnym raz w dniu 01.03.2011 L - aneks nr 01IE102/11 w zakresie zmiany § 2 ~kt 1 umowy,

kt6ry okresla zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia zasadniczego z kwoty 14.327,06 zl do kwoty

15.307,00 zl miesiecznie, oraz zmiany w zalaczniku nr 1 do urnowy poprzez dodanie udynku przy

ul. Belgradzkiej 14, natomiast wedhig aneksu nr 011E102113 z dnia 31.01.2013 r. obnizono

wynagrodzenie do kwoty 14.000,00 zl .

3.) Umowa Dr 1/04/2005 z 29.04.2005 L na konserwacje instalacji i urzadzen sanitarnych z firma

"HOLENDER SERWIS" z Warszawy dla nieruchomosci wymienionych w § 1 umowy, wedlug

zakresu czynnosci okreslonego w zalaczniku nr 1 do umowy, oraz wykonawstwem dodatkowych

prac remontowych. W § 2 umowy jest wyszczeg6lnione miesieczne ryczaltowe wynagrodzenie za

wykonane prace w wysokosci 19.908,52 zl. Umowa kilkakrotnie aneksowana, w okresie objetym

biezaca lustracja w dniu 28.12.2012 r. podpisano aneks nr 5 zmieniajacy brzrnienie: § 1 ust. 1

poprzez powiekszenie metrazu obslugiwanych nieruchomosci i dodanie kolejnych n01ch; oraz w §

2 ust. 1 ustalono nowa wysokosc wynagrodzenia na kwote 20.548,52 zl (poprzednia 22.030,67 zl

wedlug aneksu nr 4 z 30.04.2009 L). \

4.) Umowa Dr 1/04/2005 z 29.04.2005 r. na konserwacje instalacji i urzadzen sanitarnych z firma

"ALSAN" dla nieruchomosci wymienionych w § 1 umowy, wedlug zakresu czynnosci okreslonego

w zalaczniku nr 1 do urnowy, oraz wykonawstwem dodatkowych prac remontowych. W § 2 urnowy

wyszczeg61niono miesieczne ryczaltowe wynagrodzenie za wykonane prace - 20.766,34 zl. Umowa

kilkakrotnie aneksowana, w okresie objetym lustracja w dniu 26.11.2010 r. aneks nr 4 i w dniu

28.12.2012 L aneks nr 5.
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Awarie zglaszane przez mieszkancow sa wpisywane do rejestr6w, odpowiednio do z esu robot.

Wstawiane sa dzienne zlecenia robot, na kt6rych jednym z punkt6w jest potwierdzenie

wykonania. Sprawdzono rejestry zglaszanych usterek-awarii i zlecenia wystawi ne do ieh

usuniecia. Na zadnym zleeeniu me rna potwierdzenia lokatora wykonania prac, natomiast S,!

potwierdzenia wykonawcy.

Sprawdzono wyrywkowo kilka faktur wystawionyeh przez wykonawc6w zewnetrznych pod

wzgledem poprawnosci wystawienia, potwierdzenia wykonania i stwierdzono:

• za uslugi budowlane: fry nr: 12/2010 z 31.08.2010 r., 16/2011 z 31.08.2011 r., 17/2012 z

31.08.2012 r.

• za konserwacje instalaeji elektrycznych: fry nr: 90108/2010 z 31.08.2010 r., 88/08/2011 z

31.08.2011 r., 108/08/2012 z 31.08.2012 r.; I
• za uslugi hydrauliczne firmy ("HOLENDER SERWIS") fry: 16912010 z 31.08.2010 r.,

172/2012 z 31.08.2012 r. oraz finny (ALSAN) fraF 0169/2011 z 31.08.2011 r.

Wszystkie w/w faktury potwierdzone sa przez specjaliste ds. konserwacji zasob6w z

wyszczeg6lnieniern wykonanych prac, zuzytych materialow, sprawdzone przez kiero~a dzialu

gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz sprawdzone pod wzgledem meryt~rycznym,

formalnym irachunkowym i zatwierdzone do wyplaty,

Poza wymienionymi umowarni Spoldzielnia zawarla umowy na stala konserwacje zakresie:

uslug porzadkowych, konserwacji domofon6w, konserwacji dzwigow i innyeh zabezpi czajacych

potrzeby Spoldzielni.

napraw.

W Spoldzielni prowadzony jest Rejestr Zgloszen od mieszkancow z podzialem na prace:

• og6lnobudowlane,

• elektryczne,

• sani tame.

Zmiany okreslone w aneksach dotyczyly powiekszenia metrazu obslugiwanych nieruchomosci i

dodaniu nowych oraz zmiany wysokosci wynagrodzenia za wykonane prace (aneks " 4 na kwote

23.236,84 zl, aneks nr 5 na kwote 21.006,30 zl).

Zgloszenia awarii przyjrnowane sa osobiscie lub telefonicznie przez pracownik6w Sprdzielni ds.

konserwacji zasob6w odpowiedzialnych przede wszystkim za podejmowanie dzialan w celu

niezwlocznego usuniecia zgloszonych usterek poprzez skierowania odpowiednich wykonawc6w do
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oraz brak wpis6w w dzialach: II, III, IV, V, VI i VII,

• budynek mieszkalny wielorodzinny z garazami i uslugami Belgradzka 14, ro zalozenia

2010, brak wpisu numery ksiegi wieczystej.

Opisane uchybienia w prowadzeniu ksiazki obiektu budowlanego sa sprzeczne z cyt wanym na

wstepie rozporzadzeniem, wedlug kt6rego (§ 6.1.) .Wpisy do ksiazki powinny bye dokonywane w

dniu zaistnienia okolicznosci, dla kt6rej jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu"; a w ust.

4 - "sprostowanie bledow we wpisach dokonuje sie przez przekreslenie wyraz6w pojedyncza linia

oraz umieszczenie daty ipodpisu osoby dokonujacej zmiany".

budynek mieszkalno-uslugowo-biurowy MIl - KEN 36 - brak wpisu 0 zalozeyiu ksiazki,•

Ksiazki obiekt6w budowlanych zostaly zalozone dla wszystkich eksploatowanych budynk6w

Spoldzielni, a wg nowego wzoru dla inwestycji oddanych do uzytku po dacie rozporzadzenia.

Prawidlowosc, terminowosc i kompletnosc dokurnentacji obligatoryjnych rrzegl'!d6w

budowlanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (art. 62) i przepis6w siczeg61nych

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje badano metod'! wyrywkowa odnosnie 11

nieruchomosci, z kt6rych w 8 nieruchomosciach :

• budynek mieszkalny wielorodzinny Belgradzka 22,

• budynek mieszkalny wielorodzinny Mandarynki 2,

• budynek mieszkalny wielorodzinny Lasek Brzozowy 1,

• budynek mieszkalny wielorodzinny Raabego 1 i 13,

• budynek mieszkalny wielorodzinny Lokajskiego 4,

• budynek mieszkalny wielorodzinny Lanciego 10F i 10H

uwag nie stwierdzono.

W 3 ksiazkach nieruchomosci stwierdzono:

• budynek mieszkalny wielorodzinny z garazern podziernnym Lanciego 7 B - kSi¥fa zalozona

01.02.2000 r., tom I, w dziale IV dane techniczne charakteryzujace obiekt - przekreslenie w

rubryce powierzchni uzytkowej - nieparafowane; w dzia1e VI - wpisana poz. 36 z data

20.03.2013 r.; a nastepnie poz. 37 z data 09.01.2012 r.

4.8. Ksiazki obiektow budowlanych

Przepisami ustawy - Prawo Budow lane - z dnia 07.07.1994 r. w art. 64 nalozon zostal na

wlasciciela lub zarzadce obiektow budowlanych obowiazek prowadzenia dla kaZdejo budynku

ksiazki obiektu budowlanego. Okreslone zostaly miedzy innymi nastepujace zagadnienia: spos6b

zalozenia ksiazki, prowadzenia i dokonywania wpis6w.
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Protokol stanu tecbnicznego dachu i element6w dachowych obiektu budowlanego z dnia

29.02.2012 r. z uwagami: konieczne oczyszczenie obszaru polaci dachowej, szczeg~lnie przy

wpustach, wylaz dachowy - klapy, zawiasy wymagajawymiany.

Protokol z czerwca 2012 r. (5 - letni) z uwagami:

klatek, elewacja.

• zakres nie wykonanych robot wg poprzedniegoprotokolu: slusarka, opaski, podes1' balkony;

• zakres robot remontowych do wykonania: slusarka, balkony, podesty, opaska, malowanie

I

4.9. Przeglady techniczne

Przepisami ustawy - Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. wart. 62, Rozporz~dzenfm Ministra

SprawWewnetrznych iAdministracji z dnia 16.08.1999r. (Dz. U. 1999Nr 74 poz. 836) w sprawie

warunk6w technicznych uzytkowania budynk6w rnieszkalnych:nalozony zostal na wlasciciela lub

zarzadce obiektow budowlanychobowiazek przeprowadzaniaokresowych kontroli: I
• co najrnniej raz na 5 lat - sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej calyeh obiekt6w

budowlanych,

• co najrnniej raz w roku rmn. sprawnosci instalacji gazowych i przewod6w kominowych

(tablica nr 4c zal, do protokolu - przeglady stanu technicznego zasob6wmieszkaniowych).

W analizowanych segregatorach obiekt6w stwierdzono:

1. Lasek Brzozowy 9 - stwierdzono 2 protokoly:

Protokol z dnia 11.06.2010 r. przegladu stanu technicznego budynku zawiera nastf@Ur·QCeuwagi:

brak instalacji odgromowej, drzwiowa stan zly do wyrniany.

Protokol z czerwca 2012 r.: zawiera uwagi: daszki nad wejsciem do budynku - stan zly, kable na

polaci - do uporzadkowania, stolarka drzwiowa - stan zly, opaska budynku t remontu;

pomieszczenia gospodarcze - wody gruntowe zalewaja piwnice; podesty i schody wejsciowe

do budynku kl. I iII - stan zly, parking - asfalt do naprawy.

2. Raabego 8 - stwierdzono4 protokoly:

Protokol stanu technicznego z czerwca 2010 r. z uwagarni:

• klatki schodowe - balustrady, slusarka do wyrniany,tynki domalowania;

• elewacja - do renowacji, balkony do czesciowegoremontu;

• teren posesji - chodniki+ podesty Kl. I, IT,ill,VII do remontu, opaski do przelozenia.
Protokol stanu technicznego budynku z czerwca 2011 r. z nastepujacymi uwagarni:

• pokrycie dachu - zniszczona papa;

• klatki schodowe - slusarka i daszki dowymiany, tynki do malowania;

• elewacja - do renowacji,balkony - do czesciowegoremontu;

• teren posesji - chodniki i podesty kl. I, II, III, VII do remontu, opaska do przelozenia;
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Realizacja inwestycji za 2010 r. byla przedrniotem lustracji problemowej z zakresu inwestycji

przeprowadzonej w dniach 14.1l.2011 r., 01-30.l2.2011 r. i 03-25.01.2012 r. Stan ob inwestycji

przedstawia sie nastepujaco:

Belgradzka - uchwale 0 rozliczeniu zadania inwestycyjnego budynek mieszkalny i, .eszkanie

Przy Metrze" Rada Nadzorcza podjela w dniu 20.04.2011 r. (uchwala nr 15/2011 . Wartosc

rozliczonych nakladow wynosi 65.662.062,90 zl. W dniu 29.10.2010 r. i 29.11.2010 r. S orzadzono

inwestycje: I
stan na dzieii stan na dziefi:

zadanie 01.01.2011 r. zwiekszenia zmniejszenia
31.12.2011 r. 31.12.2012 r.

Belgradzka 65.683.697,75 0,00 65.683.697,75 0,00 0,00
Lanciego 100 0,00 33.251,04 0,00 33.251,04 ~63.251,04
razem 65.683.697,75 33.251,04 65.683.697,75 33.251,04 33.251,04

V.INWESTYCJE.

5.1. Wedlug ewidencji ksiegowej konta 080 w latach 2011-2012 figurowaly nastepujace naklady na

Coroczne przeglady techniczne szczelnosci przewod6w gazowych, przewod6w

wentylacyjnych potwierdzone zostaly przez lokator6w ipodpisane przez sporzadzajac ch.

Wiekszosc uwag i wymienionych zalecen nie zostala ujeta w planach remont6 z uwagi na

trudna sytuacje finansowa Spoldzielni.

wyrmany;

• teren posesji - opaski, chodniki, podesty do kl. I, II, III i VII do remontu;

• pomieszczenia gospodarcze - piwnice, pralnie, suszamie do malowania.

3. Lanciego 10 C- stwierdzono 2 protokoly:

Protokol stanu technicznego budynku z dnia 08.06.2010 r., podpisany przez inspekt row nadzoru

rob6t i administratora, z jedna uwaga do wykonania remontu dotyczaca terenu posesji - czesciowa

naprawa wzdluz budynku oraz chodnik od strony osiedla.

Protokol z czerwca 2012 r., (5 - letni) podpisany przez piecioosobowa komisje z nastepujacymi

uwagami: dach - rynny wyrnagaja czyszczenia, brak jednej rury (nad kominem) o+owietrzenia

kanalizacji, kominy - brak kratek zabezpieczajacych otwory wentylacyjne. Innych uwag do

protokolu nie wniesiono.

• klatka schodowa - tynki do malowania, slusarka okienna do wymiany, lusarka drzwi

wejsciowe do malowania, balustrady do malowania;

• elewacja - tynki zewnetrzne do renowacji, slusarka zewnetrzna klatki schodowej do
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. .mnyrm:

• przygotowuja projelct planu remontow,

• nadzoruja realizacje planow remontow,

• przygotowuja umowy na roboty remontowe,

6.1. Nadz6r techniczny nad zasobami mieszkaniowymi i ustalanie potrzeb remontowych.
I

Zgodnie z obowiazujaca w Spoldzielni struktura organizacyjna nadzor techniczny na zasobami

mieszkaniowymi sprawuje Z-ca Prezesa ds. Technicznych, (z wyjatkiem okresu vacatu na tym

stanowisku), ktoremu podlega Dzial Gospodarki Zasobami. Pracownicy tego dzialu miedzy

VI. GOSPODARKA REMONTOW A W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH.

protokoly odbioru rob6t od inwestora powiemiczego, w dniu 13.09.2010 r. UZYSkJo pozwolenie

na uzytkowanie, oplaty za uzytkowanie wprowadzono z dniem 01.12.2010 r. W 0tasie lustracji

stwierdzono, iz naklady na ten budynek w kwocie 65.662.062,90 zl przeksiegowano ~a konto 084-

Rozliczenie nakladow inwestycyjnych, z ktorego przeksiegowano na konto 010 srI dki trwale w

2011 r. kwote 6.253.391,03 zl dotyczaca niesprzedanych lokali i miejsc postojowych stanowiacych

mienie Spoldzielni oraz w 2012 r. na podstawie dowodow OT w dniach 31.05-31.07.~012 r. srodki

stanowiace mienie wspolne w kwocie 7.242 431,69 zl.

Lanciego lOG - uchwale 0 rozliczeniu zadania inwestycyjnego budynek mieszkalny "Mieszkanie

Przy Metrze" Rada Nadzorcza podjela w dniu 04.08.2010 r. (uchwala nr 18/20 0). Wartosc

rozliczonych nakladow wynosi 1.671.805,00 zl, W dniu 11.03.2009 r. sporzadzoho protokoly

odbioru robot od inwestora powierniczego, w dniu 19.03.2009 r. uzyskano PO[Olenie na

uzytkowanie, oplaty za uzytkowanie wprowadzono z dniem 01.11.2009 r.

W dokumentach Spoldzielni stwierdzono oswiadczenie kierownika Dzialu GZM z dni 28.02.2012

r. iz wezel sanitamy (pomieszczenie w.c. z umywalka) na poziomie (-)3 w garazu podziernnym

zostal wybudowany z przeznaczeniem dla pracownikow firmy sprzatajacej, ekip konserwatorskich

i remontowycb oraz lokatorskich, a biegly rewident, badajacy sprawozdanie fmansowf na 2011 r.,

polecil w dniu 01.03.2012 r., zaksiegowanie kwoty 33.251,04 zl na konto 083-007-dOl. Do dnia

lustracji naklady te nie zostaly rozliczone.

Odnosnie rozliczenia obu zadan inwestycyjnych trwaja postepowania sadowe z pow6dztwa

wlascicieli wybudowanych lokali. Czesc zagadnien zwiazanych z rozliczeniem wymienionych

zadan inwestycyjnych znajduje sie w postepowaniu sadowym. W 2010 r. i 2011 r. wniesiono po 18

pozwow, w 2012 r. 16 pozwow (miedzy innymi z uwagi na wycene i ujecie w kosztac inwestycji

prawa wieczystego uzytkowania),
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6.2. Planowanie remont6w zasob6w mieszkaniowych.

Spoldzielnia posiada Regulamin gospodarki remontowo-konserwacyjnej i m01ernizaCYjno

rozwojowej zatwierdzony w dniu 21.12.1998 r. uchwala nr 51198 Rady Nadzorcze . Regularnin

przewiduje finansowanie prac remontowych funduszem remontowym oraz ustal obowiazek

opracowania przez Zarzad Spoldzielni rocznego planu remont6w i zatwierdzenia gq przez Rade

Nadzorcza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia roku planistycznego.

Plany remontow za okres objety lustracja zostaly zatwierdzone przez Rade Nadzorcza stosownymi

uchwalami zatwierdzajacymi plany gospodarczo - finansowe. Uchwaly te nie okreslaja wysokosci

wydatk6w z funduszu remontowego w poszczeg6lnych latach. Do uchwal tych zalaczane sa plany

funduszu remontowego (niepodpisane przez przedstawicieli Rady Nadzorczej p Idpisujacych

uchwaly zatwierdzajace plan gospodarczo-finansowy) oraz planowane przychody (w t funduszu

remontowego) i wydatki poszczegolnych nieruchomosci.

Rozmiary tych plan6w przedstawiaja sie nastepujaco:

na rok 2010 uchwala nr 17/2010 z dnia 07.07.2010 r., do kt6rej zalaczono arFsz nr 19

zawierajacy planowany odpis na fundusz remontowy w kwocie 4.415.348,00 zl iwydatki z tego

funduszu w kwocie 4.166.684,00 zl.

na rok 2010 (korekta planu) uchwala nr 24/2010 z dnia 17.11.2010 r., do kt6rej zalac one arkusz

nr 20 zawierajacy przychody funduszu remontowego w kwocie 4.746.608,00 zl i wydatki z tego

funduszu w kwocie 4.286.684,00 zl, I
na rok 2011 uchwala nr 20/2011 z dnia 20.07.2011r., do ktorej zalaczono arkusz nr 21 zawierajacy

przychody funduszu remontowego w kwocie 4.416.460,00 zr i wydatki z tego rdUSZU w

wysokosci 7.648.651,00 zl. (plan ten okresla zmiany stawek oplat od dnia 01.11.2011 r.

na rok 2011 (korekta planu) uchwala nr 25/2011 z dnia 29.12.2011 r., do kt6rej zal,!Crmo arkusz

nr 21 zawierajacy przychody funduszu remontowego w kwocie 4.416.460,00 zl i wy atki z tego

funduszu w kwocie 7.740.151,00 zl (zwiekszenie 091.500,00 zl.),

na rok 2012 (prowizorium) uchwala nr 1612012 z dnia 24.10.2012 r., do kt6rej zal'lczo90 arkusz nr

21 zawierajacy przychody funduszu remontowego w kwocie 4.535.200,00 zl i wydatki z tego

funduszu w kwocie 13.808.145,00 zl.

Z powyzszego wynika nieprzestrzeganie Regulaminu gospodarki remontowo-konserwacyjnej i

modernizacyjno-rozwojowej w zakresie zatwierdzania plan6w remont6w do 31 styczLa danego

roku.

• przygotowuja przetargi na roboty remontowo - budowlane i biota udzial w przegladach,

• prowadza nadzor i odbiory robot.
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I .orzemarue okreslono zasadFundusz ogolno-spoldzielczy zostal utworzony w 2007 r.,

wykorzystania tego funduszu.

zl (to jest 82,9%) w wyniku wyzszych odpis6w (12.774.546,65 zl) niz wydatki z tego funduszu

(8.122.234,70 zl).

z po~zszegO zestawienia wynika, iz wydatki funduszu w poszczegolnych Iatach s, nizsze od

naliczen, co powoduje, iz saldo funduszu powstale przed 2010 r. systematyczme wzrasta. W latach

2010-2012 fundusz remontowy ulegl zwiekszeniu 0 5.611.913,18 zl, w tym w kwocie 4.652.311,95

Rok II

L_p Wyszczeg6lnienie 2010 2011 2012
1. Bilans otwarcia (stan funduszu na 1.01) 10520268,23 13614 531,10 14 ~61 290,38

2. Odpisy na fundusz remontowy naliczone 4017663,07 4001 876,68 4002751,41od lokali rnieszkalnych

3. Odpisy na fundusz remontowy naliczone 288227,37 285 108,12 I 0,00od lokali uzytkowych

4. Odpisy na fundusz remontowy naliczone 59540,00 59640,00 59740,00od miejsc postojowych

5. Odzyskane odszkodowania 805029,35 1 322,05 153249,83

6. Przychody funduszu og6lno- 3000,00 518,66 I 0,00spoldzielczego
7. Razem zwiekszenia 5170459,79 4347946,85 4215741,24
8 Wydatki z funduszu 2076196,92 3 101187,57 2944850,21
9 Stan funduszu remontowego na 31.12. 13 614 531,10 14 861 290,38 16\132 181,41

w tym: fundusz nieruchomosci 8345952,86 9595211,55 10880725,11
fundusz ogolno-spoldzielczy 5271 578,24 5269597,54 51254975,01

6.3. Finansowanie remont6w.

Remonty zasob6w rnieszkaniowych Spoldzielni finansowane sa srodkami funduszu remontowego.

Stan i wplywy srodkow fmansowych na fundusz remontowy poszczeg6lnych nierChOmosci

Spoldzielni w latach 2010-2012 obrazuje tablica 9 zalaczona do niniejszego protokolu.

Stan funduszu, zrodla zasilania oraz wydatki przedstawia tabela :

Wysokosci odpisu na fundusz remontowy w latach 2010-2012 zrrnarue e ulegly

zgodnie z uchwalami Rady Nadzorczej wynosily:

• dla lokali rnieszkalnych iuzytkowych w wysokosci 1,50 zl/m" ,

• dla lokali rniejsc postojowych w wysokosci 10 zl/miejsce postojowe.

P1any rzeczowo-finansowe rob6t remontowych nieruchornosci rnieszkaniowych na lata 2010-2012

stanowia zal. nr 8, 9, 10.
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tego uszu prze stawia ponizsza tabela: I
rok I

Wyszczeg61nienie
2010 2011 2012

1 Stan funduszu na 01.01. 1588803,78 1677735,13 167994~,98
zwiekszenie funduszu 101 871,75 36287,85 1539?,21

Powyzsze swiadczy 0 systematycznym angazowaniu srodkow funduszu rem,ntowego w

dzialalnosc inwestycyjna i eksploatacyjna. Spoldzielnia nie posiada odrebnego kont~ bankowego

do ewidencji srodkow funduszu remontowego lub ewidencji srodkow tego funduszu w formie

subkonta do rachunku bankowego oraz me ewidencjonuje wielkosci niedokonanych wplat na

fundusz remontowy czlonkow Spoldzielni, co utrudnia biezace bilansowanie funduszu

remontowego ze stanem srodkow tego funduszu.

Ocena przeplywu srodkow fmansowych z funduszu remontowego w okresie od 2005 r. do

07.08.2012 r. bylo jednym z zagadnien objetych audytem przeprowadzonym przez ULNEX -

EXPERT Spolka z 0.0., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych, w wyniku

kt6rego wykazano nieprawidlowosci w zakresie ewidencji srodkow tego fundaszu i ich

wykorzystania oraz propozycje ich wyelirninowania.

Spoldzielnia prowadzi ewidencje wplywow i wydatk6w funduszu remontowego na poszczeg61ne

nieruchomosci w ramach konta 856. Ksztaltowanie sie zmian w stanie funduszu re~ontowego z

podzialem na poszczeg6lne nieruchomosci przedstawia zal. Dr 11, z kt6rego wynika iz fundusz

remontowy poszczeg6lnych nieruchomosci jest dodatni i na dzien 31.12.2012 r. ksztaltuje sie od

7.366,64 zl (nieruchomosc nr 12) do 2.209.424,21 zl (nieruchomosc nr 6). Wykorzystanie funduszu

w poszczeg6lnych latach jest znacznie nizsze niz naliczenia na ten fundusz i ksztaltuje sie, w

stosunku do naliczen: w 2010 r. 39,1%, w 2011 r. 71,3% i 69,5% w 2012 r. W okre ie objetym

lustracja wystapily tylko 3 przypadki wyzszych wydatk6w niz naliczenia:

• w 2010 r. nieruchornosc nr 4 naliczenie 36.178,38 zl wydatki 43.992,05 zl,

• w 2011 r. nieruchomosc nr 7 naliczenie 599.568,60 zl wydatki 950.871,09 zl,

• w 2012 r. nieruchomosc nr 6 naliczenie 1.506.665,50 zl wydatki 1.913.917,74 zl.

Spoldzielnia tworzy fundusz inwestycyjno-rozwojowy na podstawie regulaminu tego funduszu

uchwalonego przez Rade Nadzorcza w dniu 23.01.2007 r. (uchwala nr 2/2007). zmiJy w stanie

fund d

31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.122012r.

Stan funduszu 13.614.531,10 zl 14.861.290,38 zl 16.132.181,41 zl

Stan srcdkow na rachunkach banko~ch 120.429,38 zl 43786.57 zl 3.893'693.1 6 zl

Zaangazowanie w innej dzialalnosci 13.494.101,72 zl 14.817.503,81 zl 12.238 488,25 zl

Zaangazowanie srodkow funduszu remontowego przedstawia ponizsze zestawienie:
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6.4. Wykonawstwo robot remontowych

Wielkosc naklad6w finansowych poniesionych na remonty zasob6w rnieszkaniowych ~p61dzielni

w latach 2010-2012 przedstawiona zostala w tablicy nr 9 stanowiacej zalacznik do iniejszego

protokolu,

1677735,13 1679941,98Stan funduszu remontowe 0 na 31.12.
12940,40 34081,00zmniejszenie funduszu

Fundusz ewidencjonowany jest na koncie 813.

Fundusz tworza glownie:

• wplywy z tytulu oplat manipulacyjnych, rezerwacyjnych partycypacyjnych p~bieranych z

tytulu zawartych um6w 0 budowe lokali i rniejsc postojowych,

• wplywy z tytulu kwot wplacanych na dzialalnosc statutowa Spoldzielni w ramach

organizowanych przetarg6w na lokale,

• wadia utracone na skutek nie podpisania um6w 0 ustanowienie prawa do lok~li w drodze

przetargu lub wskutek nieregularninowego wycofania sie z przetargu,

• odsetki bankowe od wkladow zaliczkowych.

Wedlug regularninu fundusz moze bye przeznaczony miedzy innyrni:

• na finansowanie koszt6w modernizacji zasob6w stanowiacych rnienie Sp6ldzielni,

• finansowanie: inwestycji dotyczacych siedziby Spoldzielni, inwestycji na terenie bez tytulu

prawnego oraz finansowanie pozyskania teren6w,

• przejsciowe dofinansowanie funduszu rernontowego,

Regulamin okresla, iz:

• preliminarz wydatk6w finansowanych z funduszu podlega corocznie zatwierdzeniu przez

Rade Nadzorcza w ramach planu rzeczowo - finansowego.

• Zarzad Spoldzielni w sprawozdaniu rocznym przedstawi Zebraniu Przedstawicieli

informacje ° gospodarowaniu funduszem i jego stanem,

Nie stwierdzono, by w okresie objetym lustracja realizowano powyzsze postanowienia regulaminu,

Pobieranie oplat manipulacyjnych, rezerwacyjnych, partycypacyjnych z tytulu zawartych um6w °
budO~y l~ka~i i rniej.sc post~j owych nie prz~wi~uje ""' a,t~e "?"z dnia .15 ~ta 2000 r.

° spoldzielniach rrueszkaruowych. Rozwazerue mozliwosci zaruechama pobierania Itych oplat

zostalo zawarte we wniosku polustracyjnym wydanym w wyniku przeprowadzenia ~oprzedniej

lustracji problemowej przez Krajowy Zwiazek Rewizyjny Spoldzielni Mieszkaniowych w

Warszawie (pkt 2 pisma z dnia 29.06.2012 r.).
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Regulamin zostal zmieniony w nastepujacy spos6b:

• zmieniono wartosc robot z ,,15 tys." do ,,50 tys." i z ,,60 tys." do ,,200 tys." (w regulaminie i

uchwale zmieniajacej regulamin nie okreslono rodzaju waluty),

• dodano punkt: "w uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza moze wyrazic zgo y na wybor

wykonawcy z pominieciem procedur wynikajacych z regulaminu.".

Ponadto uchwala nr 12/2012 z dnia 26 wrzesnia 2012 r. Rady Nadzorczej:

• rozszerzono tresc § 2 .Zarzad okresla termin konkursu ofert oraz zamieszcza ogloszenie 0

konkursie" na "Ogloszenie 0 konkursie zamieszcza sie w prasie, w co najrntej dwoch

poczytnych portalach ogloszeniowych w sieci intemetowej i na stronie internetowej

Spoldzielni. Ogloszenie zamieszcza sie w sposob umozliwiajacy dotarcie do szerokiego kregu

zainteresowanych" .

6.5. Wybor obcych wykonawcow robot remontowych.

Tryb wyboru obcych wykonawcow robot remontowych uregulowany zostal w Regulaminie

. . b b ferentc konani . 1 I 1·postepowarua w sprawie try u wy oru 0 erentow na wy oname, w systenue z econym us ug 1

robot remontowo-budowlanych w Spoldzielni .Przy Metrze" w drodze konkursu ofert

zatwierdzonym przez Rade Nadzorcza uchwala nr 24/02 z dnia 10 czerwca 2002 r Regulamin

dotyczy robot 0 wartosci powyzej 15 tys. jednorazowo lub 60 tys. (w przypadku uslugi cyklicznej).

Z powyzszego wynika, iz wydatki w 2011 r. i 2012 r. ksztaltuja sie na POdObDY1poziomie, w

stosunku do 2010 r. wzrosly 0 okolo 40%, jednak realizacja planu remontow+r tendencje

malejaca z 48,4% w 2010 r. do 21,3% w 2012 r. I
Z analizy funduszu remontowego poszczegolnych nieruchornosci wynika, iz realizacja planu

remontow w tych nieruchomosciach ksztaltowala sie:

w 2010 r. od 0,7% p1anu (nieruchomosc nr 9) do 175,8% p1anu (nieruchomosc nr 4)

w 2011 r. od 3,9% planu (nieruchomosc nr 2) do 135,1% planu (nieruchomosc nr 7)

w 2012 r. od 0,7% planu (nieruchomosc nr 9) do 46,0% planu (nieruchomosc nr 4)

Zadania remontowe realizowano poprzez zewnetrznych wykonawcow.
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Realizacje planu funduszu remontowego przedstawia ponizsza tabela

l.p tresc 2010 r. 2011 r. 2012 r.
1 plan 4286684,00 7750151,00 13 8181145,00
2 wykonanie 2076196,92 3 101 187,57 29441850,21
3 % wykonania planu 48,4% 40,0% 21,3 <yo



•
• Dachbud sc w Warszawie cena netto 130.800,00 zl, gwarancja 36 m-cy,

Uslugi Ogolnobudowlane (osoba fizyczna) w Warszawie cena netto 127\'000,00 zl

gwarancja 36 m-cy

i uznala, iz oferty sa wazne i zgodne z warunkami zamowienia oraz sa zblizone cenowo i

zakwalifikowala je do drugiego etapu postepowania kookursowego, tj. negocjacji. W pr~tOI! .

a). wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul Lanciego 7B

zlecona firmie Uslugi Ogelnobudowlane (osoba fizyczna) w Warszawie wylonionego na

podstawie postepowania przetargowego w dniu 08.02.2010 r.

Ogloszenie 0 przetargu nieograniczonym na pokrycia dachu w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul Lanciego 7B ukazalo sie w Gazecie Wyborczej w dodatku .Praca'' w dniu

20.01.2010 r. W specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (brak daty sporzadzenia) okreslono

miedzy innymi: zakres robot, termin wykonania - jak najszybszy, termin skladania of! rt i terrnin

przetargu 08.02.2010 r., itp. Specyfikacje pobralo 9 firm.

W dniu 08.02.2010 r. komisja w 6-osobowym skladzie, w tym 3 osoby spoza skladu I stalonego
uchwala ill 43/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. Zarzadu Spoldzielni: (z-ca glownego ksiegowego i

dwaj inspektorzy nadzoru) sporzadzila protokol (z czesci niejawnej), w ktorym stwierdzila, iz

przeanalizowala otrzymane oferty:

• wprowadzono § 17, iz: "w uzasadnionych wypadkach Rada Nadzorcza moze wyr ·6 zgode na

wybor wykonawcy z pominieciem procedur wynikajacych z niniejszego regulaminu '.

Regulamin stanowi, iz w przypadku, gdy Zarzad Spoldzielni uzna potrzebe dalszego ~ owadzenia

negocjacji, negocjacjom tym przewodniczy czlonek Zarzadu Spoldzielni oraz prze iduje, iz w

ramach nadzoru nad przetargami Rada Nadzorcza rnoze delegowac czlonka Rady. z glosern

doradczym, do udzialu w posiedzeniach komisji.

Regularnin okresla, iz komisja wskazuje najkorzystniejsza oferte, natomiast ru precyzuje

kryteriow uznania oferty za najkorzystniejsza.

Zarzad Spoldzielni uchwala ill 43/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. powolal 4-osobo~'l kornisje

konkursowa, w skladzie:

Przewodniczacy - kierownik Dzialu Technicznego

Z-ca przewodniczacego - inspektor nadzoru, nadzorujacy prace objete konkursem,

Czlonkowie - 2 inspektorzy nadzoru.

Nadzor nad komisja powierzono Prezesowi Zarzadu Spoldzielni.

Ocene przeprowadzanego przez Spoldzielnie wyboru obcych wykonawcow robot re ontowych,

ich realizacje dokonano na przykladzie nastepujacych robot:
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Ogloszenie 0 przetargu nieograniczonym na pokrycie dachu w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul Lanciego 7B ukazalo sie w Gazecie Wyborczej w dodatku .Pr ca" w dniu

25.01.2010 L W specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia (brak daty sporzadzenia okreslono

miedzy innymi: zakres robot, termin skladania ofert i terrnin przetargu 11.04.2 11 L, itp.

Specyfikacje pobralo 7 firm.

Na konkurs wplynely cztery oferty z dnia 11.04.2011 L:

• OFERTA NR I "KERAM" Przedsiebiorstwo Budowlane w Warszawie

• OFERTA NR 2 Budowlana Spoldzielnia w Piasecznie

• OFERTA NR 3 "BE-ZET" Uslugi Remontowo-Budowlane w Warszawie,

okiennej na zabudowe sciana murowana z oknami pev w budynkach przy ul. Lasek

Brzozowy 3, Lasek Brzozowy 10, Raabego 5, Lokajskiego 6 zlecone Budowlanej Spoldzielni

"Piaseczno" w Piasecznie wylonionej na podstawie postepowania przetargowe¥o w dniu

11.04.2011 r.

I
b). Przebudowa sciany zewnetrznej, doswietlajacej klatke schodowa, poprzez wymiahft slusarki

wyplaty.

2. Uslugi Og6lnobudowlane do 110.000,00 zl netto.

Komisja wnioskowala 0 zleceniu rob6t firmie Uslugi Og6lnobudowlane.

W dniu 03.08.2010 r. Zarzad Spoldzielni zawarl ze wskazana firma umowe ill 67/2010 na pokrycie

dachu z gont6w papowycb budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Lanciego 7B z

wynagrodzeniem 110.000,00 zl netto, w terminie 10 tygodni od wprowadzenia na budo e.

Wykonawca udzielil w umowie gwarancji 4-letniej, okreslono zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia netto na okres gwarancji, do zwrotu po

uplywie gwarancji. Protokol przekazania placu budowy sporzadzono w dniu 1O.08.201q L

W dniu 02.09.2010 L sporzadzono protokol odbioru rob6t bez stwierdzenia usterek.

Wykonawca wystawil Fa 63/10 z dnia 03.09.2010 L w kwocie 110.000,00 zl netto z terminem

platnosci 21 dni, oplacona przelewem w terminie. Faktura zostala sprawdzona i zatwierdzona do

do 117.000,00 z1netto;Dachbud sc1.

zawarto informacji 0 liczbie otrzymanych ofert. Brak protokolu z czesci jawnej przewidzianej w

regulaminie z dnia 10 czerwca 2002 r.

W protokole z posiedzenia kornisji konkursu ofert z dnia 24.02.2010 r. (negocjacje) w skladzie:

Prezes Zarzadu oraz 3 czlonkow, w tyro 1 osoba spoza skladu ustalonego uchwala If 4312009 z

dnia 21 kwietnia 2009 r. (inspektor nadzoru) przeprowadzila negocjacje, w wyniku kt6rych obaj

oferenci obnizyli proponowane wynagrodzenie:
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210.168,00 zl po negocjacji 190.000,00 zl

315.144,00 zl po negocjacji 289.000,00 zl

315.144,00 zl po negocjacji 289.000,00 zl

210.168,00 zl po negocjacji 190.000,00 zl

Lasek Brzozowy 3

Lasek Brzozowy 10

Raabego 5

Lokajskiego 6

172.800,00 zl po negocjacji 170.600,00 zl

259.200,00 zl po negocjacji 255.560,00 zl

Lasek Brzozowy 3

Raabego 5

OFERTANR2

OFERTANR I

Komisja wnioskowala 0 zaproszenie oferent6w na szczegolowe rozrnowy i negocjacje.

Nastepna komisja w dniu 23.05.2011 r., w skladzie 4 osobowym, w tym 2 osoby spoza skladu

ustalonego uchwala ill 43/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. Zarzadu Spoldzielni (Andrzej Stypien

Prezes Zarzadu i inspektor nadzoru) zaprosila na rozmowy negocjacyjne trzech z czterech

oferent6w. Po przeprowadzeniu negocjacji z upowaznionymi przedstawicielami Oferent6w

Komisja postanowila przyjac ponizsze warunki wykonania robot budowlanych - uzgodnione ceny

wykonania robot na poszczegolne budynki w wartosciach brutto:

OFERTY Nrl Nr2 Nr3 Nr4

L.p Przedmiot Dane realizacyjne KERAM BS BE-ZETI ASTRUM
zam6wienia

j.m. PIASECZNO
Ilosc pozycj i do szt. 2 4 2 2realizacji

Lasek Cena brutto tys. zl 172,80 210,168 - 83,376
I Brzozowy 3 Czas realizacji laczny tygodni 5 21 12-

Okres gwarancji miesiecy 36 24 - 36
Lasek Cena brutto tys. zl - 315,144 252,7e 125,064

II Brzozowy 10 Czas realizacji laczny tygodni 21 18 12-
Okres gwarancji rruesiecy - 24 36 36
Cena brutto tys. zl 259,20 315,144 - I -

III Raabego 5 Czas realizacji laczny tygodni 5 21 - -
Okres gwarancji miesiecy 36 24 - -
Cena brutto tys. zl - 210,168 168,48p -IV Lokajskiego Czas realizacji laczny tygodni 21 18- -
Okres gwarancji miesiecy - 24 36 -

• OFERTA NR 4 "ASTRUM" Przedsiebiorstwo Uslugowo Produkcyjne w lzabe~. ie.

W dniu 11.04.2011 r. komisja w 6-osobowym skladzie, (w tym 1 osoba spoza sklad ustalonego

uchwala nr 43/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. (inspektor nadzoru) sporzadzila proto 61 (z czesci

niejawnej), w kt6rym stwierdzila, it przeanalizowala otrzymane 4 oferty (ceny brutto):
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warto.sc ~ferty " 2 zostala,O~nizona p~ negocjaCji,~ dniu 27.06.20.11 r. 0 8.000,00 .z~cpo 2 tys. zl.

od kazdej z 4 nieruchomosci), a lacznie w wartosci brutto wynosi 950.000,00 zl 1 JeJt wyzsza 0

103.280,00 zl od pozostalych 2 ofert (ich laczna wartosc wynosi 846.720,00 zl).

Zarzad Spoldzielni wybierajac w dniu 27.06.2011 r. na wykonawce Budowlana Sf61dZielniY

"Piaseczno" nie uzasadnil powodu wyboru oferty tej jednostki i odrzuceniu pozostalych 2 tanszych

ofert. W protokole zapisano "it w ramach uzgodnionej wyceny rob6t Wykonawca zob wiazal sie

nieruchomosc
OFERTA

nr1 nr2 nrB
Lasek Brzozowy 3 172.800,00 188.000,00 I
Lasek Brzozowy 10 287.000,00 252.720,00

Raabego 5 259.200,00 287.000,00 I

Lokajskiego 6 188.000,00 162.000,00

Porownanie uzgodnionych ostatecznie cen oferenta nr 2, wybranego na wykonawce, z cenami

pozostalych ofert w wersji cen uzgodnionych przez komisje w dniu 23.05.2011 r. (po przeliczeniu

na ceny brutto) przedstawia ponizsze zestawienie:

265.740,74 zl

174.074,07 zl

Raabego 5

Lokajskiego 6

Lasek Brzozowy 10 265.740,74 zl

174.074,07 zlLasek Brzozowy 3

sprawie trybu wyboru oferentow na wykonanie, w systernie zleconym uslug i robe remontowo

budow1anych z dnia 10 czerwca 2002 r.

Kolejna kornisja w skladzie 2 osobowym: Andrzej Stepien - Prezes Zarzadu i Ewa Bartman -

Zastepca Prezesa ds. finansowo-ksiegowych w dniu 27.06.2011 r. podczas drugiej negocjacji

ustalila ceny z oferentem nr 2 (Budowlana Spoldzielni Piaseczno) "uzgodnione leny podczas

drugich negocjacji na wykonanie robot dla poszczegolnych budynk6w w wartosciach netto":

125.064,00 zl

252.720,00 zl po negocjacji 243.000,00 zl

168.480,00 zl po negocjacji 162.000,00 zl

Lasek Brzozowy 10

Lokajskiego 6

OFERT ANR4

OFERTANR3

83.376,00 zlLasek Brzozowy 3

Lasek Brzozowy 10

(nie zaproszono do negocjacji).

Komisja nie wskazala najkorzystniejszej oferty, co bylo sprzeczne z Regulaminem postepowania w
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• 16.08.2011 r. dla budynk6w przy ul. Lasek Brzozowy 3, Lasek Brzozowy 10, aabego 5,

• 31.08.2011 r. dla budynk6w przy ul. Lokajskiego 6.

W umowie okreslono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ]SOkOSCi 3%

wynagrodzenia netto (to jest 26.388,89 zl) z tego:

• 60% do zwrotu w terminie do 15 dni po podpisaniu protokolu koncowego dbioru rob6t

ostatniego budynku (bez stwierdzenia usterek)

• 40% do zwrotu w terminie do 15 dni po podpisaniu bezusterkowego protokolow odbioru

pogwarancyjnych poszczeg61nych budynk6w.

Odbioru rob6t dokonano w okresie od 03.08 do 22.08.2011 r. bez stwierdzenia usterek, wykonawca

udzielil 3-1etniej gwarancji, zgodnie z umowa.

Wystawca wystawil 4 faktury:

• Fa 24/2011 z dnia 03.08.2011 r.w kwocie 287.000,00 zl brutto, (Lasek Brzozowy 10) z

terminem platnosci 30 dni, z protokolem odbioru rob6t z dnia 03.08.2011 ~., oplacona

przelewem w dniu 23.09.2011 r. kwota 143.500,00 zl i w dniu 4.10.2011 r. kwota

143.500,00 zl, I
• Fa 27/2011 z dnia 08.08.2011 r. w kwocie 187.999,99 zl brutto, (Lasek Br ozowy 3) z

terminem platnosci 30 dni, z protokolem odbioru rob6t dnia 05.08.2011 ., oplacona

przelewem w dniu 21.11.2011 r. w kwocie 93.999,99 zl i w dniu 12.12l2011 r. w

kwocie 94.000,00 zl, I
• Fa 29/2011 z dnia 12.08.2011 r.w kwocie 287.000,00 zl brutto, (Raabego 5) ~ terrninem

platnosci 30 dni, z protokolern odbioru rob6t z dnia 03.08.2011 r., oplacona ~rzelewem

w dniu 18.10.2011 r. w kwocie 143.500,00 zl w dniu 23.03.2012 r. w kwocie

143.500,00 zl,

do wykonania ekspertyzy dotyczacej sciany klatki schodowej przy lokalu uzytkowym nr 200 w

budynku przy AI. KEN 36 oraz zrezygnowal z roszczen finansowych z tytulu zwloki za

nieterminowy zwrot kaucji gwarancyjnej oraz nieterminowej splaty naleznosci za wykonane

prace", jednak nie oszacowano wartosci tych bonus6w.

Z Budowlana Spoldzielnia .Piaseczno'' w Piasecznie zawarto w dniu 30.06.20 II r. umowe nr

70/2011, na przebudowa sciany zewnetrznej, doswietlajacej klatke schodowa, po~ez wymiane

slusarki okiennej na zabudowe sciana murowana z oknami PC'V w budynkach *zy ul. Lasek

Brzozowy 3, Lasek Brzozowy 10, Raabego 5, Lokajskiego 6 za cene 879.629'r2 zl netto, z

terminem platnosci 30 dni od daty otrzymania faktury. W umowie ustalono ostateczny termin

zakonczenia rob6t:
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d). Przebudowa sciany zewnetrznej, doswietlajacej klatke schodowa, poprzez wymiane slusarki

okiennej na zabudowe sciana murowana z oknami pev w budynkach przy ul. ~OkajSkiegO

16; Raabego 6, 8, 9; Mandarynki 4 i Lanciego 6 i zlecone firmie "SPEKTRUM" z siedziba w

Warszawie wylonionego na podstawie postepowania przetargowego w dniu 16.02.2010 r.

Ogloszenie 0 przetargu nieograniczonym ukazalo sie w Gazecie Wyborczej w dOdat4 .Praca" w

dniu 27.08.2012 r. W specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (brak daty sporzadzenia)

• Fa 30/2011 z dnia 22.08.2011 r.w kwocie 187.999,99 zl brutto, z terminem platnosci 30

dni, z protokolem odbioru rob6t z dnia 22.08.2011 r., oplacona prz ewem w dniu

29.1l.2011 r. w kwocie 93.999,99 zl i w dniu 16.01.2012 r. w kwocie 9i4.000,00 zl.

Lacznie zafakturowano kwote 949.999,98 zl brutto (879.629,62 zl netto), to jest zg9dnie z umowa.

W dniu 20.09.2011 r. zwolniono 60% kaucji w kwocie 15.833,33 zl, Faktury zostaly sprawdzone i

zatwierdzone do wyplaty.

c). Modernizacja dzwigu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. LaseJ Brzozowy 13

zle~one .firmie "Winda - Warszawa" spolka z 0•.o. w Warszawic wylonionej fa podstawie

zlozonej oferty, zgodrue z uchwala nr 32/2008 z drua 28.1 0.2008 r. Rady Nadzorc eJ wyrazajaca

zgode na odstepstwo od regulaminu w stosunku do finny "WINDA" na czas prowadzenia przez te

firme stalej konserwacji dzwigow,

Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie oferty ill"PM 2012 na kwote 130.065,80 zl,

W dniu 12.04.2012 r. Zarzad Spoldzielni zawarl umowe nr 1631/2012 moderniza ja dzwigu w

budynku mieszkalnym wielorodzinnyrn przy ul. Lasek Brzozowy 13 z w1agrOdzeniem

130.065,80 zl netto, z terminem wykonania do 30.06.2012 r. Ustalono tennin zaplaty 21 dni od

daty otrzymania faktury. Wykonawca udzielil w umowie 4-1etniej gwarancji, okreslono

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia netto na okres

gwarancji, do zwrotu w terminie do 15 dni po uplywie gwarancji. I
W protokole z czynnosci poprzedzajacych wydanie pierwszej decyzji zezwalajacej n eksploatacje

urzadzenia transportu bliskiego w dniu 11.06.2012 r. Urzad Dozoru Technicznego w Warszawie

potwierdzil kompletnosc dokumentacji i stan techniczny dzwigu, a Prezes Ur~du Dozoru

Technicznego w Warszawie wydal w dniu 11.06.2012 r. decyzje zezwalajaca na eksploatacje

dzwigu.

Wystawca wystawil Fa 2780/12 z dnia 13.06.2012 r. w kwocie 130.065,80 zl netto (140.471,06 zl

brutto), z tenninem platnosci 21 dni, oplacona prze1ewem w dniu 10.07.2012 r.

Faktura zostala sprawdzona i zatwierdzona do wyplaty,
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zl. i
Zarzad Spoldzielni w dniu 20.09.2012 r. dokonal wyboru firmy "SPEKTRUM" na wykonawce

robot, z ktora zawarto w dniu 03.10.2012 r. umowe nr 86/2012, na przebudowe sciany zewnetrznej,

doswietlajacej klatke schodowa, poprzez wymiane slusarki okiennej na zabudowe sciana

murowana z oknarni pev w budynkach przy uL Lokajskiego 16; Raabego 6, 8, 9; MaIjldarynki 4 i

Lanciego 6 za cene 889.000,00 zl netto, z terrninem platnosci:

• Mandarynki 4 iLokajskiego 16 - po zakonczeniu i odbiorze robot,

• Raabego 6, 8, 9 i Lanciego 6 - po wykonaniu polowy zadania platnosc 50% wynagrodzenia,

pozostale wynagrodzenie po zakonczeniu i odbiorze robot.

W umowie ustalono ostateczny termin zakonczenia robot 28.06.2013 r. oraz okreslono

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia ne 0 (to jest

26.670,00 zl) z tego: I
• 60% do zwrotu w terminie do 15 dni po podpisaniu protokolu koncowego odbioru robot

ostatniego budynku (bez stwierdzenia usterek),

• 40% do zwrotu w terminie do 15 dni po podpisaniu bezusterkowego protokolow odbioru

pogwarancyjnych poszczegolnych budynkow,

Wykonawca wystawil w 2012 r. 4 faktury:

okreslono miedzy innymi: zakres robot, termin skladania ofert termin przetargu na dzien

10.09.2012 r. Specyfikacje pobralo 7 firm.

W dniu 10.09.2012 r. komisja w 6-osobowym skladzie, w tym 2 osoby spoza skla u ustalonego

uchwala nr 43/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. Zarzadu Spoldzielni (dwaj inspektrZy nadzoru)

sporzadzila protokol (z czesci jawnej) podpisany przez 3 osoby (2 osoby nie podpisa7 z uwagi na

urlop, jedna korzystala ze zwolnienia lekarskiego). W protokole stwierdzono, iz ofettY zlozyly 2

firmy: I
• Budowlana Spoldzielnia .Piaseczno'' cena netto 1.702.000,00 zl, termin wykonania 4-8

tygodni, gwarancja 24 m-cy, I
• SPEKTRUM osoba fizyczna w Warszawie cena netto 889.500,00 zl, termin wykonania 22

tygodnie, gwarancja 36 m-cy,

W protokole z posiedzenia komisji konkursu ofert z dnia 18.09.2012 r. (negocjacje) w skladzie:

Prezes Zarzadu oraz 4 czlonkow, w tym 2 osoby spoza skladu ustalonego uchwala Dr 4312009 z

dnia 21 kwietnia 2009 r. Zarzadu Spoldzielni (2 inspektorzy nadzoru) przeprowadzila negocjacje z

firma SPEKTRUM osoba fizyczna w Warszawie, w wyniku ktorych obnizono cene netto 0 500,00
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7.2. Zasady rachunkowosci

Spoldzielnia posiada opracowane zasady rachunkowosci zatwierdzone uchwala zarzqt nr 137 z

dnia 16.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjecia do stosowania w Spoldzielni podstawowych

zasad polityki rachunkowosci wraz z Zakladowym Planem Kont. Opracowje zasady

rachunkowosci spelniaj q wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 29.09.1994 r. 0 rach owosci

(Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz.l223 z pozn. zm.). Ksiegowosc prowadzona jes technika

VII. GOSPODARKA FINANSOW A SPOLDZIELNI.

Podstawy normatywne gospodarki finansowej.

Gospodarka finansowa w Spoldzielni uregulowana jest:

• w rozdziale VIII Statutu Spoldzielni,

• w regulaminie gospodarki finansowej uchwalonym przez Rade Nadzorcza w dniu 11.05.1998 r.

oraz innych regulaminach dotyczacych rozliczen koszt6w medi6w wymienionych izal. Dr 4.

W zwiazku z corocznym badaniem sprawozdan fmansowych przez bieglego ewidenta

wydawaniem w wyniku badania opinii bez zastrzezen 0 tych sprawozdaniach, zagadnienia

fmansowo - ksiegowe zbadano w ograniczonym zakresie.

• Fa 17/2012 z dnia 13.11.2012 r. w kwocie 97.000,00 zl netto, (104.760,01 zl) brutto, za

wykonanie rob6t w budynku przy ul. Lokajskiego 16, z terrninem platnosci 28 dni, z
\

protokolem koncowego odbioru rob6t z dnia 13.11.2012 r., oplacona przelewem w dniu

02.11.2012 r. w kwocie 104.760,00 zl,

• Fa 19/2012 z dnia 20.11.2012 r. w kwocie 95.500,00 zl netto, (103.140,0 zl) brutto, za

wykonanie rob6t w budynku przy ul. przy Lanciego 6 z terminem platn<jlsci 28 dni, z

protokolern czesciowego wykonania rob6t (50%) odbioru rob6t z dnia 13.11.20 2 r., oplacona

przelewem w dniu 17.12.2012 r. w kwocie 103.140,00 zl,

• Fa 2112012 z dnia 05.12.2012 r. w kwocie 116.000,00 zl netto, (125.280,00 zl brutto), za

wykonanie rob6t w budynku przy ul Mandarynki 4, z terminem platnosci 28 dni z protokolem

koncowego odbioru rob6t dnia 05.12.2012 r., oplacona przelewem w dniu 2 .12.2012 r. w

kwocie 25.280,00 zl i w dniu 28.12.2012 r. w kwocie 100.000,00 zl, \

• Fa 23/2012 z dnia 17.12.2012 r. w kwocie 95.500,00 zl netto (103.140,00 zl brutto) , za

wykonanie rob6t w budynku przy Lanciego 6, z terminem platnosci 28 dni, ~ protokolem

koncowego odbioru rob6t dnia 17.12.2012 r., oplacona przelewem w dniu 11.01.2013 r.

Faktury zostaly sprawdzone i zatwierdzone do wyplaty. Pozostale prace wykonano w 2013 r.
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7.3. Sprawozdania finansowe.

Zgodnie z wyrnogarni rozdzialu 5 ustawy 0 rachunkowosci, Spoldzielnia sporzadza roczne

sprawozdania finansowe w spos6b i w terrninachokreslonychustawa 0 rachunkowosci. I
Sprawozdania finansowe za okres objety lustracja zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 29.09.1994 r. 0

rachunkowosci podlegaly badaniu przez bieglego rewidenta. Wyboru bieglego rewidenta do

badania sprawozdan finansowych dokonywala Rada Nadzorcza, w formie uchwal. W wyniku

badania wydawano w kazdym z lat objetych lustracja opinie bez zastrzezen.

Sprawozdania fmansowe zostaly przyjete przez RadeNadzorcza i zatwierdzone uchwalami:

• Zebrania Przedstawicieli w dniu 04.06.2011 r. za 2010 r.

• Walnego Zgromadzenia w dniu 21.07.2012 r. za 2011 r.

przejrzysta. Dowody ksiegowe odpowiadalywymogom art. 21 ustawy 0 rachunkowosci, wskazanie

okresu, kt6rego dotyczyly, podpis upowaznionej osoby stwierdzajacy ich zakwalifikowanie do

ujecia w ksiegach, a true dekretacje operacji i potwierdzenieprzeprowadzenia ich merytorycznej i

formalno-rachunkowej kontroli.

•

• system CZYNSZ - umozliwia ustalanie oplat za uzywanie lokali i prowadzenie rozrachunku

z uzytkownikami lokali z tytulu oplat eksploatacyjnychi czynszowych, I

system finansowo-ksiegowy FK umozliwia prowadzenie pelnej ksiegowosci, ~konywanie

zestawien analitycznych i syntetycznych oraz sprawozdan ksiegowych J oparciu 0

wykorzystywany plan kont, I

• system PLACE umozliwiaprowadzenie rozliczenz tytulu wynagrodzen prac0iruczych.

W trakcie lustracji dokonano przegladu dokumentacji operacji gospodarczych r ksiegach

rachunkowych za grudzien 2011 r. i grudzien 2012 r. i stwierdzono, ze jest ona kornpletna i

W Spoldzielni wykorzystywane S,!- nastepujaceprogramy:

• finanse j ksiegowosc,

• srodki trwale,

• czynsze,

• system czlonkowski,

• kasa,

• place.

komputerowa, oparta 0 System finansowo - ksiegowy FK z zastosowaniem progrlu "S.bit s.c.

program S_FIN_Wersja 3.80, okresloneustawa 0 rachunkowosci. I
System rachunkowosci informatycznej obejmuje nastepujacemoduly:
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7.4. Gospodarka kasowa.

Zagadnienia gospodarki kasowej opisano w rozdziale IX pkt 5 protokolu lustracji.

W okresie prowadzenia lustracji kase Spoldzielni prowadzi glowny specjalista ds. wkladow i

kredyt6w. Kasa znajduje si€(w biurze Spoldzielni, Zabezpieczenie kasy uwag rue nasuwa. Dowody

Kp i Kw sa traktowane,jako druki scislego zarachowania.

Sprawozdania finansowe zostaly zlozone na prawidlowych drukach i zawieraja wszyst .e elementy

przewidziane z art. 45 ustawy z dnia 29.09.1994 r. 0 rachunkowosci,

• Zebrania Przedstawicieli w dniu 05.06.2013 r. za 2012 L

Uchwala Walnego Zgromadzenia z dnia 21.07.2012 r. zostala uniewazniona rokiem Sadu

Okregowego XXIV Wydzial Cywilny sygn. akt XXIV C 899112,jako podjeta przez ieuprawniony

organ zarniast Zebrania Przedstawicieli.

Wedlug sprawozdan finansowych Spoldzielnia uzyskala nastepujace wyniki finansow :

• W 2010 r. strata w kwocie 4.598.157,60 zl,

• w 2011 r. zysk w kwocie 17.211.604369 zl (w wyniku sprzedazy nieruchomos i),

• w 2012 r. strata w kwocie 2.438.595,16 zl (w zwiazku z korektami dotyczacymi lat

ubieglych, miedzy innymi obciazono koszty kwota 7.665.580,05 zl).

Do dnia 31.12.2012 r. sprawozdanie finansowe za 2011 r. nie zostalo zatwierdzone ipie dokonano

w tym okresie podzialu wyniku finansowego za 2011 r.

Sprawozdanie zostaly zlozone w Sadzie Rejonowym XII Wydzial Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sadowego w Warszawie w dniach:

• w dniu 13.06.2011 r. - za 2010 L,

• w dniu 27.06.2013 L - za 2011 L (nie ogloszono z uwagi na brak oplaty),

• w dniu 26.06.2013 r - za 2011 L i 2012 r. (oplat€(uiszczono 08.11.2013 L).

Sprawozdania zostaly zlozone w II Mazowieckim Urzedzie Skarbowym w Warszawie r dniach:

• w dniu 13.06.2011 L - sprawozdanie finansowe za 2010 L,

• w dniu 26.07.2012 L - sprawozdanie finansowe za 2011 L,

• w dniu 25.06.2013 L - sprawozdanie finansowe za 2012 L

Sprawozdania finansowe zostaly ogloszone w Monitorze Spoldzielczyrn B:

• w dniu 31.01.2012 r. - za 2010 L,

• w dniu 06.06.2011 r. - za 2011 L,

• w dniu 02.07.2012 L - za 2012 r.
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Stan funduszu jest zgodny z ewidencja i rejestrem udzialow. Zwiekszenia dotyczyly wplat

udzialow przez nowych czlonkow w wysokosci zgodnej ze statutem. Zmniejszenia funduszu

dotyczyly wyplat udzialow,

ewen a yc s a 1 ansowyc w CZySCI prze aczajacej usz zaso owy.

Saldo i zmiany w stanie tego funduszu przedstawia ponizsza tabela:

Wyszczegolnienie 2010 r. 2011 r. 2012 r.

stan na 01.01. 1164199,87 1150708,47 1 192 987.).7
zwiekszenia 30051,00 64647,90 511399,90
zmniejszenia 43542,40 22369,10 58916,30
stan na 31.12. 1150708,47 1192987,27 11851470,87

b. fundkrhtu In h tr t bil

I
Fundusz udzialowy: konto 801 I
Fundusz udzialowy powstaje z wplat udzialow czlonkowskich i stanowi zabezpieczenie pokrycia

ponizszych tabelach:

• fundusz remontowy,

• fundusz wklad6w zaliczkowych,

• fundusz inwestycjno-rozwojowy,

• zakladowy fundusz swiadczen socjalnych.

Ponadto w Spoldzielni wystepuja Fundusz aktualizacji wyceny - konto 807.

Stan funduszy Spoldzielni oraz ich zrniany w okresie objetym lustracja przedstawione sa w

• fundusz zasobowy,

• fundusz wkladow mieszkaniowych,

• fundusz wklad6w budowlanych,

fundusz udzialowy,•

Spoldzielnia zgodnie z zapisem art. 64 ust. 5 iust. 2 Prawa spoldzielczego oraz art. 9.1,10.2,17.1

ustawy 0 spoldzielniach rnieszkaniowych i § 86 Statutu tworzy nastepujace fundusze: I
I

7.5. Fundusze

Kontro 1a kasy przeprowadzona w dniu 08.11.2013 r. (protokol stanowi zal, 10) nieprlwidlOWOSCi

nie wykazala. Pogotowie kasowe zostalo ustalone przez Zarzad Spoldzielni wysokosci

500.000,00 zl.
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Fundusz wkladow mieszkaniowych: konto 804

Fundusz sluzy ewidencjonowaniu wnoszonych przez czlonkow wklad6w mieszkaniowych

finansujacych lokatorskie prawa do lokali. Fundusz ten finansuje czesc majatku spoldzielni, kt6ra

odpowiada roznicy pomiedzy kosztem budowy danego lokalu mieszkalnego (z uwzglednieniem

skutkow rewaluacji) a uzyskana przez spoldzielnie pomoca ze srodkow publicznych. \

W okresie objetym lustracja zwiekszenia funduszu dotyczyly skutk6w przeszacowania wklad6w do

wartosci rynkowej w zwiazku z przeksztalceniem uprawnien do lokali. Zmniejszenia natomiast

dotyczyly wyniesienia wkladow mieszkaniowych na budowlane oraz skorygowania umorzen.

Wysokosc wpisowego, zwiekszajacego zgodnie z ustawa Prawo spoldzielcze, fundusz zasobowym,

byla nizsza niz wynikajaca ze statutu, co opisano w pkt. 3.1. protokolu lustracji.

W okresie objetym lustracja fundusz zasobowy zmniejszyl sie a kwote 30.852.086,98 zl, to jest 0

36,6 % glownie w wyniku przeksztalcen wlasnosciowych.

Szczegolowe zmiany tego funduszu przedstawia ponizsza tabela:

VfYszczegolnienie 2010 f. 2011 f. 2012 f.

Stan na dzieii 01.01. 84 293 232,83 69 388 051,50 6~ 794 536,82
Zwiekszenia: w tym 2260241,68 9185197,82 1686147,28
wpisowe 23201,15 39220,10 45967,25
wyksiegowanie umorzenia gruntow i miejsc I

postojowych w zw. z wyodrebnieniami 2128253,58 905 181,18 1408941,82
korekta wyksiegowanego umorzenia z 2010 r. -772031,48
wyksiegowanie umorzenia sprzedanych dzialek i 8893385,75 I
inne 108786,95 119442,27 I 231 238,21
Zmniejszenia: w tym 17 165423,01 13 778 712,50 13 039 538,25
umorzenie prawa wieczystego utytkowania i
innych srodkow trwalych 2201125,08 1 349439,32 1197912,11
wyksiegowanie wartosci gruntow i lokali w zw. z

11664411,05wydrebieniami. 15670681,40 6765000,15
korekta wyksiegowanej w 2010 r. wartosci
miejsc postojowych i udzialu w gruncie -7902194,48 I
wyksiegowanie wartosci sprzedanych dzialek 8893385,75 I
J2()krycie straty 4598157,60 I

inne -706383,47 74924,16 177 215,09
Stan na dzieii 31.12. 69 388 051,50 64 794 536,82 53 441145,85

Fundusz zasobowy: konto 802 \

W okresie objetym lustracja zwiekszenia i zmniejszenia funduszu dotyczyly g16re ksiegowan

zwiazanych z prawem wieczystego ui:ytkowania grunt6w, wyodrebnien i pokrycia strat.
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Fundusz wkladow wykazuje zmmejszerue, w okresie objetym lustracja, 0 kwote 98.263J936,09 zl,

tj. 0 32,2% glownie w wyniku przeksztalcen wlasnosciowych.

wyszczegolnienie 2010 r. 2011 r. 2012 r.

Stan na dzien 01.01. 304 853 238,82 255 730 165,40
I

238 676 451,00
Zwiekszenia: w tym 5702025,87 4380358,66 8481472,64
ustanowienie wkladow budowlanych 1030481,00 820278,00
wyksiegowanie umorzen wkiadu budowlanego 5722802,40 3430626,94 7674 754,65
inne -20776,53 -80 749,28 I -13 560,01
Zmniejszenia: w tym 54 825 099,29 21 434 073,06 40 568 620,91
przeniesienie wkladu w zwiqzku z

Iprzeksztalceniami 49320869,36 16657845,66 3(>088 675,88
umorzenie roczne 5412251,41 4723405,32 4333698,70
inne 91 978,52 52822,08 146246,33
Stan na dzieri 31.12. 255 730 165,40 238 676 451,00 206 589 302,73

, . .

Fundusz wkladow budowlanych: konto 805

Fundusz sluzy ewidencjonowaniu wnoszonych przez czlonkow wklad6w budowlan ch z tytulu

uzyskania spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu, uzupelnienia wklad6w, przeniesienia z

wkladow mieszkaniowych w zawiazku z przeksztalceniami wlasnosciowymi, undusz ten

finansuje czesc majatku spoldzielni, kt6ra odpowiada roznicy porniedzy kosztem budowy dane go

lokalu mieszkalnego (z uwzglednieniem skutk6w rewaluacji) a uzyskana przez spoldzielnie

pomoca ze srodkow publicznych.

Zrniany funduszu przedstawia tabela:

W okresie objetym lustracja fundusz wklad6w mieszkaniowych zrnniejszyl Sly 0 kwote

3.639.910,82 zl, to jest 077,6% glownie w wyniku przeksztalcen wlasnosciowych.
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Zmiany funduszu przedstawia tabela:

wyszczegolnienie 2010 r. 2011 r. 2012 r.

Stan na dzien 01.01. 4689154,88 2729375,04 1934095,19
Zwiekszenia: w tym 906661,29 390904,71 558014,53
przeszacowanie wkladu w zwiazku z
wygasnieciem prawa do lokalu (2010 r.) i 60187,00 6546,75
wniesienie wkladu (2011 r.)
przeniesienie umorzen w zwiazku z 846474,29 384357,96 365430,36przeksztalceniami
inne 192584,17
Zmniejszenia: w tym 2866441,13 1186 184,56 1442865,66
wyksiegowanie wkladow wzwi¥ku z 2745842,16 1 134249,17 1 183 160,54
wyodrebnieniami
umorzenie roczne 120598,97 51 935,39 38500,69
inne 221 204,43
Stan na dzien 31.12. 2729375,04 1934095,19 i 049244,06



wyszczegolnienie 2010 r. 2011 r. 2012 f. I
Stan na dzien 01.01. 5578721,91 5702956,81 5915681,45
Zwiekszenia (umorzenia) 124234,90 212724,64 0,00
umorzenie 124234,90 212724,64
Stan na dzien 31.12. 5702956,81 5915681,45 5915681,45

I'

Umorzenie zasobow mieszkaniowych: konto 803-02

Fundusz wystepuje po stronie Wn (saldo ujemne). Fundusz powstal w efekcie stawowego

przeszacowania majatku trwalego na dzien 01.01.1995 r.W okresie objetym lustracja dusz ulegl

zmniejszeniu 04.766.427,40 zl.

, , ,

Fundusz aktualizacji wyceny: konto 807

Zmiany funduszu przedstawia tabela:

wyszczegolnienie 2010 r. 2011 r. 2012 r
Stan na dzien 01.01. 11 640 761,61 6874334,21 6874334,21
Zmniejszenia: w tym 4766427,40 0,00 0,00
waloryzacja gruntow, wkladow mieszk: i

Ibudow/anych 4766427,40
Stan na dzien 31.12. 6874334,21 6874334,21 6874334,21

W okresie objetym lustracja fundusz wklad6w zaliczkowych zrnniejszyl Sly 0 kwote

56 719 775 51 zl to jest 0 83 9% z tytulu rozliczen zadan inwestycyjnych

wyszczegolnienie 2010 r. 2011 r. \ 2012 r.

Stan na dzien 01.01 67 572 821,45 61 513 365,78 24 172 850,49
Zwiekszenia: w tym 4041902,77 12 494 563,33 336246,57
wplaty wkladu zaliczkowego 3 008 865,72 212514,33
niedoplata wkladu budowlanego (do rozliczenia) 1 033 037,05 7158685,10 -756070,18
wyksiegowanie VAT w zw. z wyodrebnieniami 5072 596,61 11115041,52
inne (jakie) - upust, korekta podatku VAT 50767,29 1 -22 724,77
Zmniejszenia: w tym 10 101 358,44 49 835 078,62 13 656 051,12
wyplaty/przeksiegowanie do rozliczenia 9093,31 1 483 171,72 234231,87
wartosci lokali i miejsc postojowych (wyodreb.) 9473029,56 42 787 075,59 l~ 377 749,59
wyksiegowanie podatku VAT (wyodrebnienia) 5072 596,61 11l15 041,52
nadplata wkladu budowlanego do rozliczenia 226781,74 151 179,24
inne (podatek VAT) 392453,83 341 055,46 -70971,86
Stan na dzien 31.12. 61513 365,78 24 172 850,49 10 853 045,94

Fundusz wkladow zaliczkowych: konto 806

Fundusz tworzony jest z wplat wnoszonych na poczet finansowania koszt6 budowy. Po

zakonczeniu inwestycji i ostatecznym rozliczeniu koszt6w budowy fundusz ten przeksztalcany jest

na fundusz wkladow budowlanych. Zmiany funduszu przedstawia tabela: \
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Stan kredytow na 31.12.2012 r. zgodny z saldern konta 135 dlugoterrninowe kredyty mieszkaniowe

w okresie splaty oraz konta 185 skapitalizowane odsetki od kredytu. Obsluge splaty w badanym

okresie kredytow mieszkaniowych zaciagnietych przez Spoldzielnie ilustruja dane tablicy 12

stanowiacej zalacznik do niniejszego protokolu.

Spoldzielnia splaca dhigoterminowe kredyty mieszkaniowe uzyskane w latach poprzednich w PKO

BP na inwestycje mieszkaniowe w oparciu 0 ustawe z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie

szczegolowych warunk6w i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania zadluzen z tytulu

przejsciowego wykupu ze srodkow budzetu panstwa odsetek od kredyt6w mieszkanio ch (Dz. U.

nr 84 poz. 535 z pozn, zm.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia 27 lutego 1996 r. w

Lp wyszczegolnienie 31.12.210 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r.

1 kredyt na budowe mieszkan 45618,87 34710,87 23 ~59,47

2 skapitalizowane odsetki 542,36 514,07 371,64

3 odsetki wykupione przez budzet 594161,17 588880,13 583059,49

4 razem 640322,40 624105,07 606190,60

7.7. Splata zadluzenia z tytulu zaciagnietych kredytow mieszkaniowych.

Zrniany w stanie zobowiazan dlugoterminowych z tytulu kredyt6w przedstawia tablica 12

stanowiaca zalacznik do protokolu,

Rozliczenie koszt6w przedstawia Tablica 10 zalaczona do protokolu lustracji:

Wyszczegolnienie
Rok

2010 2011 2012
Koszty ogolne z tego rozliczane na: 4998670,68 4846760,12 5961488,98
GZM 3989496,59 2065 834,19 4880443,31
pozostala dzialalnosc 1 009 174,09 2780925,93 1 081 045,67

7.6. Koszty ogolne i ich rozliczenie

Koszty ogolne Spoldzielni ewidencjonowane na koncie 550 obejmuja koszty wiazane z

utrzyrnaniem rnienia wlasnego, wszystkie koszty poniesionych w celu prawidlowego

funkcjonowania Spoldzielni. Koszty og6lne rozliczane sa na lokale rnieszkalne i 1ytkowe w

stosunku do struktury przychod6w

Fundusz remontowy. Gospodarke funduszem remontowym om6wiono w rozdziale V rotokolu,

I

Fundusz wystepuje po stronie Wn (saldo ujemne), co jest wynikiern kSiygOW~ urnorzerua

wklad6w na tyrn koncie, zamiast obciazen poszczegolnych funduszow wklad6w.
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przekazano
l.p. tytul saldo BO naliczono lub saldo BZ

rozliczono
1 2 3 4 5 6

1 Podatek doch. od os6b fizycznych Ma 34.193,00 378533,00 382217,00 ¥a 30.509,00

2 Podatek doch. od os6b praw. Wn 488.376,00 40698,00 - 'f'n 447.678,00

3 Podatek od nieruchornosci i gruntu - 894741,00 894741,00

4 Wieczyste uzytkowanie Wn 492.698,76 1 261 688,29 694351,23 _~a 74.638,30

5 ZUS Ma 78.401,29 1 145747,40 1 135074,38 Ma 89.074,31

6 Rozrachunki z tytulu pod. VAT Ma 86.949,21 1 615702,00 1 690994,21 Ma 11.657,00

7 PFRON Ma 4.583,00 58841,00 58305,00 Ma 5.119,00

8 Oplaty skarbowe, sadowe, notarialne - 30862,78 30862,78 -
9 Odsetki budzetowe - 291,20 291,20 -

10 Razem Wn 981.074,76 X X Wn 447.679,00
Ma 204.126,50 ~a 210.99761

• skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne,

• podatku od nieruchornosci,

• oplat z tytulu wieczystego uzytkowania grunt6w,

• podatku dochodowego od os6b prawnych.

W 2012 r. nastepujace rozliczenia z tytul6w podatkowych:

7.8. Terminowosc regulowania zobowiazan fmaosowych Spoldzielni 0 charakterze pu'bliczoym.

W okresie objetym lustracja Spoldzielnia rozliczala sie z budzetem z nastepuja ych tytul6w

podatkowych i rue podatkowych:

• podatku dochodowego od os6b fizycznych,

• podatku VAT,

• 04.11.2010 r. protokol nr 56/2010,

• 21.11.2011 r. protokol nr 85/2011,

• 25.l 0.2012 r. protokol bez numeru.

sprawie szczegolowych warunk6w i trybu rozliczen z bankami z tytulu przejsciowe 0 wykupu ze

srodkow budzetu odsetek od kredyt6w mieszkaniowych (Dz. U. nr 27/96 poz. 119).

Saldo tych zadluzen zostalo potwierdzone przez bank na koniec kazdego roku w oIqesie objetym

lustracja. Ewidencja analityczna tych zadluzen byla przedmiotem kontroli PKO BP IV Oddzial w

Warszawie w dniach:
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W okresie objetym lustracja wystepuje niekorzystna nadwyzka zobowiazan kr6tkoterminowych

nad majatkiem obrotowym wykazujaca tendencje zmniejszenia z 41,8 mln. zl w 2010 r. do 9,6 mln.

zl w 2012 r. Sytuacja finansowa Spoldzielni na dzien 31.12.2010 r. byla zdecydowanie

niekorzystna, w wyniku skutk6w fmansowych blednych decyzji w procesie inwestycyjnym w

latach ubieglych, a jej poprawa w 2011 r. zostala spowodowana sprzedaza nieruchornosci firmie

ARCHE. Wartosc tej sprzedazy zwiekszyla przychody Spoldzielni za 2011 r. oraz tplYnyla na

powstanie zysku finansowego w kwocie 17.211.604,69 zl niepodzielonego do dnia 31.12.2012 r.

Spoldzielnia w poszczeg61nych latach posiadala wolne srodkow finansowe (tablica 11) ~nosz,!ce:

• nadzien31.12.2010r. 145.699,38zl,

• na dzien 31.12.2011 r. 69.056,57 zl,

• na dzien 31.12.2012 r. 3.918.963,16 zl.

Uzyskane przez Spoldzielnie przychody z tytulu odsetek od lokat bankowych ksztaltowaly sie od

45.867,69 zl w 2011 r. do 64.837,81 zl w 2012 r.

Kary i odsetki z tytulu zwloki w regulowaniu zobowiazan Sp6ldzielni wyniosly:

• w 2010 r. 5.685.055,78 zl,

• w 2011 r. 2.268.406,36 zl,

• w 2012 r. 821.037,91 zl.

Lp wyszczeg61nienie 2010 r. 2011 r. 2012 r.

1 Zapasy ogolem 13 610,10 12352,03 4112,97
2 Naleznosci kr6tkoterminowe 12311 372,56 15508307,05 10336997,37
3 Srodki pieniezne 222568,38 138 169,74 3 893 993,16
4 Razem aktywa biezace 12 547 551,04 15 658 828,82 14234 803,50
5 Zobowiazania krotkoterm. i fund. spec. 54393 951,78 29179985,18 23 808 341,80
6 Nadwyzka aktywow (4-5) -41 846400,74 -13 521 156,36 -9.573.538,30

1).

7.9. Kondycja finansowa Sp61dzielni

o sytuacji fmansowej Spoldzielni swiadcza dane dotyczace jej mozliwosci platniczych (wedhig zal.

Zobowiazania zostaly rozliczone do dnia lustracji. Zobowiazania wobec budzetu iZ S oraz inne

tytuly podatkowe zostaly wykazane w sprawozdaniu finansowym w prawidlowej wYsokosci, na
I

podstawie danych ewidencji oraz zlozonych deklaracji. W toku wyrywkowego badania danych

ewidencji i ujetych w deklaracjach, nie stwierdzono nieprawidlowosci, kt6re moglyb~ podwazyc

poprawnosc wykazanych zobowiazan z tytulu podatk6w i oplat. Spoldzielni a reguluje

zobowiazania podatkowe w zasadzie w terminie, odsetki budzetowe w 2012 r. wyniosl 291,20 zl.
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Ip. vvyszczeg61nienie 2010 2011 2012
1. osobowy fundusz plac I 174.549,07 186.593,30 181.825,76
2. bezosobowy fundusz plac 21.292,84 3.131,00 I 2.559,50
3. swiadczenia na rzecz pracownikow 30.378,93 32.779,44 132.393,47

zestawienie:

W ramach dzialalnosci spoleczno - kulturalno - oswiatowej prowadzony jest klub "Przy Lasku"

uzytkujacy 4 pomieszczenia funkcjonalne oraz 4 socjalne, wyposazone w niezbedny sprzet

biurowo-klubowy oraz w sprzet audio-wizualny, 5 stanowisk komputerowych oraz stol do tenisa

stolowego.

W Klubie zatrudnione byly 4 osoby: kierownik, 3 pracownikow na stanowisku ds. dzialalnosci

kul turalno-oswiatowej.

W plac6wce prowadzone sa zajecia plastyczne, muzyczno-ruchowe dla dzieci i mlodziezy, zajecia

przedszkolne dla dzieci, og6lnorozwojowe - girnnastyka wschodnia, sportowe - tenis tolowy oraz

zajecia w pracowni komputerowej.

W latach 2010-2012 koszty dzialalnosci spoleczno - kulturalno - oswiatowej przedsta a ponizsze

VIII. DZIALALNOSC SPOLECZNO - KULTURALNA.

Jednoczesnie Spoldzielnia wyegzekwowala odsetki i kary z tytuhi zwloki w regulowaniu

naleznosci na rzecz Spoldzielni w kwocie: 588.804,03 zl w 2011 r., 769.412,43 zl w 2011 r. i

1.333.427,52 zl w 2012 r.

Z analizy finansowej (zal, nr 1) wynika, iz:

• wskaznik zadluzenia (udzial zobowiazan kr6tkoterminowych w pasywach) ulegl

zmniejszeniu 0 5,1% w okresie objetym lustracja i ksztahuje sie na niskim poziomie: w

2010 r. 13,0%, w 2011 r. 8,2% i7,9 % w 2012 r.

• wskaznik rentownosci przychodow w 2010 r. i 2012 r. wykazuje ujemna artosc, przy

wskazniku 29,9% w 2011 r. (w wyniku sprzedazy nieruchomosci),

• wskazniki plynnosci ksztahuje sie na niskim poziomie mimo tendencji wzrostu:

- og6lnej - z 0,24 w 2010 r. do 0,55 w 2011 r. i 0,61 w 2012 r.,

- biezacej - z 0,23 w 2010 r. do 0,54 w 2011 r., i0,60 w 2012 r.

Utrzymywanie sie nadwyzki zobowiazan krotkoterminowych nad majatkiem obrotowym oraz

bardzo niski poziom plynnosci swiadczy 0 niekorzystnej sytuacji fmansowej gr9z'lcej utrata

plynnosci, zwlaszcza w 2010 r., powstalej w wyniku niekorzystnego wyroku sadowego oraz

niekorzystnych decyzji w poprzednim okresie i wymaga podjecia stosownych dzialan w celu

uzdrowienia sytuacji Spoldzielni i umozliwienia jej dalszego funkcjonowania.
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Glownyrn zrodlem finansowania dzialalnosci spoleczno - kulturalno - oswiat wej bylo

finansowanie przez Spoldzielnie:

78.233,00 zl, wykonanie - 58.742,94 zl, co stanowi 75,08% planu,

74.750,00 zl, wykonanie - 38.675,42 zl, co stanowi 51,74% planu,

64.650,00 zl, wykonanie - 59.958,70 zl, co stano wi 92,74% planu.

2010 r. - plan-

2011 r. - plan -

2012 r. - plan-

mieszkaniowych Spoldzielni (czlonkow inieczlonkow) bez zroznicowania stawki; I

** impreza zorganizowana przez Spoldzielnie dla rnieszkancow zasobow mies aniowych

Spoldzielni (czlonkow i nieczlonkow), sponsorowana przez uczestnik6w.

Realizacja planu przychodow z dzialalnosci klubu przedstawia sie nastepujaco:

w)g

Lp. Wyszczeg6lnienie 2010 r. 2011 r. 2012 r.

1. Przychody z dzialalnosci klubu 58.742,94 38.675,42 59.958,70
a. w tym: odplatnosc uzytkownikow" 39.647,79 33.086,49 45.452,52
b. wynajecie sali 9.595,15 5.588,93 ,7.815,15

c darowizna (UPC) 9.500,00 - I -
d. impreza w klubie* * - - 6.691,03
* za za CIa or anizowane w klubie (gimnastyka wschodnia dla mieszkancov v zasobo

• 2010 r. - plan - 293.579,00 zl, wykonanie - 267.143,28 zl, co stanowi 90,99% lanu,

• 2011 r. - plan - 299.245,00 zl, wykonanie - 273.146,72 zl, co stanowi 91,28% ~lanu,

• 2012 r. - plan - 308.136,00 zl, wykonanie - 283.358,84 zl, co stanowi 91,96% planu.

Wedlug regulaminu, w paragrafie 21 okreslono spos6b finansowania tej dzialalnosJ "z dotacji,

wplat z tytulu wynajmu sal klubu, z dochod6w uzyskiwanych z tytulu wynajmu lokali uzytkowych,

wplat czlonkow Spoldzielni uczestniczacych w zajeciach, wplat os6b niebedacych czlonkami

Spoldzielni, a korzystajacych z dzialalnosci klubu wg kalkulacji oplat, z pozostalych wJlat".

W rzeczywistosci w latach 2010-2012 przychody dzialalnosci spoleczno - kulturalno - oswiatowej

przedstawia ponizsze zestawienie:

• w 2012 roku - 207.505,33 zl- 73% og6lnych koszt6w - sr. placa miesieczna - 4[323,03 zl.

Koszty ujete w planach gospodarczo - fmansowych i ich wykonanie obrazuje ponizsze

wyszczeg61nienie:

•
• w 2010 roku - 195.841,91 zl - 73% og61nych koszt6w - Sf. placa miesieczna - 4.080,04 zl,

w 2011 roku - 210.424,30 zl- 77% og61nych koszt6w - Sf. placa miesieczna - 4[383,84 zl,

Glownym skladnikiem koszt6w bylo wynagrodzenie pracownikow, kt6re kslhowalo sie

nastepujaco:

4. pozostale koszty 40.922,44 29.942,98 43.460,04
5. koszty dzialalnosci ogolem 267.143,28 273.146,72 1283.358,84
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• dow6d PK 1100 z dnia 31.12.2007 L, utworzono rezerwe na:

naleznosc glowna w kwocie 12.713.692,14 zl zapisem Wn 766 Ma 830

IX. SPRAWY WNIESIONE PRZEZ RADF;NADZORCZ;\

Krajowy Zwiazek Rewizyjny Spoldzielni Mieszkaniowych w Warszawie, otrzymal w dniu

05.11.2013 f. pismo RN/28312013 z dnia 04.11.2013 r. 0 zwr6cenie szczeg61nej uwagi na 5

zagadnien dotyczacych dzialalnosci Spoldzielni (zal. or 12). W efekcie powyzszego pisma zostal

zawarty aneks rozszerzajacy zakres lustracji. W wyniku sprawdzenia dodatkowych zagadnien

stwierdzono, co nastepuje:

1. Postepowanie Sp61dzielni po oiekorzystoym wyroku z doia 12.12.2009 r. w zakresie tworzeoia

i rozwiazania rezerw dotyczacych tego wyroku.

Sad Okregowy Wydzial XVI Gospodarczy w Warszawie wyrokiem z dnia 30.12.20051. (sygn. akt

XVI GC427/01) zasadzil od Spoldzielni na rzecz "Nadbud" spolka z o. o. w Warszawie

• z pozwu gl6wnego kwote 12.713.692,14 zl wraz z odsetkarni w kwocie 13.960.516,86 zl,

• z pozwu wzajemnego kwote 16.600.000,00 zl wraz z odsetkami.

Na skutek apelacji wniesionych przez obie strony Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial

Cywilny wyrokiem z dnia 06.12.2007 f. oddalil pow6dztwo wzajemne. Na skutek skarg1kasacyjnej

i kolejnej apelacji Sad Apelacyjny w Warszawie I Wydzial Cywilny w dniu 15.12.2009 r. (sygn.

Akt I A Ca 107/09) oddalil pow6dztwo wzajernne.

Zapisy w ksiegach rachunkowych po wyroku z dnia 30.12.2005 L:

w 2007 r.

Koszty tej dzialalnosci przekraczaly znacznie poziom uzyskiwanych przychodow, a uj mny wynik

byl rozliczany proporcjonalnie do powierzchni lokali i pokrywany z pozytkow z mienJ.

Stosunek przychod6w z dzialalnosci klubu do jego koszt6w dzialalnosci w badanym okresie

przedstawial sie nastepujaco: w 2010 r. - 22%, w 2011- 14%, w 2012 roku - 21%.

Spoldzielnia nie posiada uregulowania szczegolowych zasad finansowania klubu.

Dzialalnosc spoleczno - kulturalno - oswiatowa uregulowana jest w dziale XV egulaminu

rozliczania koszt6w gospodarki zasobarni mieszkaniowymi i ustalania oplat za uz4anie lokali,

kt6ry stanowi, iz koszty dzialalnosci klubu sa rozliczane proporcjonalnie do ilosci lokJli czlonkow

Spoldzielni, a oplata dla czlonk6w Spoldzielni sporzadzona zostanie na podstawie poniesionych

koszt6w przypadajacych na jeden lokal z uwzglednieniem wplywow z tej dzialalnosci.

w78%,

w86%,

w79%.

• w 2011 roku

• w 2012 roku

• w 2010 roku
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- 34.561.452,68379.557,6620.621.942,89Razem 13.559.952,13

Rok kwota uodstawowa odsetki kosztv urocesowe wl!lvw na wvnik nnanso!!:y

2007 12.713.692,14 13.960,516,86
I

- 26.6!.209,00

2009 -164.934,71 (zmn. koszt6w) +1 4.934,71

2010 5.470.009,97 - 5.470,009,97

2011 846.259,99 1.356.350,77 297.439,18 - 2.50p.049,94

2011 82.11848 - 82.11848

• koszty egzekucyjne wykazane przez Komornika Dariusza Dybcio 82.118,48 zl.

Rozwiazanie rezerw w latach 2009-2010 nie wplynelo na wynik finansowy z wyjatkiern kwoty

164.934,71 zl w 2009 r.

W 2012 r. Spoldzielnia dokonala korekty nierozliczonego wyniku za 2011 r. w zwiazku ze

zwiekszeniem rezerw utworzonych w 2009 r. oraz tworzac nowe rezerwy w kwocie 6.411.648,03

zl dotyczace glownie oplat za wieczyste uzytkowanie gruntu bedace przedmiotem spral sadowych

wszczetych przed 01.01.2012 r. inie ujetych w ksiegach rachunkowych.

Wplyw na wynik finansowy ksiegowan zwiazanych z wykonaniem wyroku Sadu 'w sprawie

"Nadbudu" przedstawia sie nastepujaco:

2.500.050,64 zl• koszty iodsetki obciazajace koszty finansowe

odsetki zwloki w kwocie 13.960.516,86 zl zapisem Wn 751 Ma 830

Utworzenie rezerwy wply~ylO na obnizenie wyniku ~ansowego za 2007 r. w l:Crej ~ocie

26.674.209,00 zl, a strata bilansowa za ten rok w kwocie 25.138.416,26 zl zostala spisana W ciezar

funduszu zasobowego;

w 2009 r.

• dow6d PK 1221 z dnia 31.12.2009 r., rozwiazano rezerwe dotyczaca odsetek zwloki w

kwocie 164.934,71 zl zapisem Wn 830 Ma 761 (rozwiazanie rezerwy w wyniku zajecia

komorniczego,);

w 2010 r.

dow6d PK 1116 z dnia 31.12.2010 r. zaksiegowano: odsetki w kwocie 5.470.00 ,97 zl

zapisem Wn 751 Ma 249 I

dowodem PK 1139 z dnia 31.12.2010 r. rozwiazano rezerwy zapisem: nalemosb glowna w

kwocie 12.713.692,14 zl zapisem Wn 830 Ma 249, odsetki zwloki w kwocie 13 795.582,15

zl zapisem Wn 830 Ma 249;

w 2011 r.
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• zatrudnienie i wyplacenie wynagrodzenia osobom, 0 kt6rych mowa w powyZSZYJIl§ ust. 5.

W umowie nie przewidziano sposobu ustalenia i rozliczen niekt6rych koszt6w zlecan ch ushig, a

ponoszonych przez Spoldzielnie jak np. wykorzystanie pomieszczen, sprzetu, energii elektrycznej,

itp. (pracownicy urlopowani przez Spoldzielnie do finny "LECHBOR" wykonywJli te same

czynnosci co w Spoldzielni, w tych samych miejscach pracy, na tych samych urzadzeniach).

podstawiewykonywanie powyzszych zadan w oparciu 0 istniejace badz zawierane n \

upowaznien Spoldzielni umowy;
•

• pobieranie na odrebny rachunek powierniczy i egzekwowania naleznosci z tytulu oplat

eksploatacyjnych, oplat za media i podatki oraz innych zobowiazan;

• przygotowywanie i dokonywanie przelew6w do otrzymania faktur i realizacja tych

zobowiazan fmansowych Spoldzielni, w tym zobowiazan zwiazanych z GZM oraz

finansowanie koszt6w z tytulu pozostalej dzialalnosci;

budynk6w i ich powierzchni wsp61nycb oraz urzadzen technicznycb;

• usuwanie awarii i ich skutk6w na nieruchomosciach;

•

•

utrzymywanie w nalezytym stanie porzadku i czystosci pornieszczen oraz urzadzen

budynk6w i terenu; \

zapewnienie dostaw: energii elektrycznej, gazu, centralnego ogrzewania, cirej 1 zimnej

wody, odprowadzania sciekow i wywozu nieczystosci;

zapewnienie uslug zwiazanych z funkcjonowaniem urzadzen technicznych, w tym

konserwacji dzwigow osobowych i domofon6w;

• organizowanie konserwacji i napraw w nieruchomosciach, a w szczegolnosci napraw

•

2. Postepowanie Spoldzielni w okresie prowadzonej egzekucji komorniczej wyna~muj~c w tym

czasie bez przetargu kosztowna firme "LECHBOR" do zarzadzania Spoldzielnia.

W dniu 21.1 0.2010 r. Sp6ldzielnia zawar!a umowe z firma "LECHBO R" Sp. Z o. o. , Warszawy na

okres od 01.11.2010 r. do 30.1 0.20 11 r., z przedluzeniem do 31.12.2011 r. na wykonywanie

nastepujacych prac:

• prowadzenie ksiazki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej;

• zlecanie przeprowadzenia kontroli technicznych i okresowycb przegladow ni ruchomosci i

urzadzen stanowiacych ich wyposazenie techniczne;

Zagadnienia dotyczace egzekucji komomiczych zamieszczono w raporcie z prz prowadzonego

audytu finny ULNEX-EXPERT Sp. Z 0.0. zWarszawy.

88PROTOKOL lustracji Spoidzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" IV Warszawieza lata 2010-2012



• koszty materialow biurowych, elektronicznych, informatycznych zwiazanych z

prowadzeniem kasy.

• koszty wynagrodzen wraz z obciazeniarni spolecznymi, zdrowotnyrni, podatkowyrni i

pracowniczymi zwiazanych z zatrudnieniem pracownika przy wykonywaniu czynnosci

wynikajacych z umowy,

• koszty ochrony, transportu got6wki do Banku oraz ubezpieczenia przewozu i got6wki w

kasie,

• prowadzenia kasy, w celu przyjmowania oplat eksploatacyjnych, oplat za media i innych

oplat;

• dokonywania przelew6w z rachunku powierniczego i wyplat srodkow z Kasy wylacznie na

podstawie otrzymanych od Spoldzielni zlecen na realizacje platnosci.

b) obnizono do kwoty 2.800,00 zl netto miesiecznie wynagrodzenie plus zwrot na tepujacych

koszt6w (w zryczahowanej kwocie netto 7.500,00 zl miesiecznie) ponoszonych przez

"LECHBOR":

• zapewnienia dostarczania medi6w poprzez terrninowe regulowanie platnosci z rachunku

powierniczego na rzecz dostawc6w;

Umowe ze strony Spoldzielni podpisali: Prezes Zarzadu i Zastepca Prezesa ds. finansowo

ksiegowych, Umowa zostala zawarta bez przeprowadzenia przetargu.

Rada Nadzorcza Uchwala nr 23/2010 z 28.09.2010 r. (zal. nr, 13) wyrazila zgode na odstapienie od

przeprowadzenia przetargu w sprawie powierzenia czesci zadan w zakresie m.in. eksploatacji i

konserwacji podmiotowi zewnetrznemu i przeprowadzenie postepowania w drodze zapytania

ofertowego.

W czasie lustracji stwierdzono brak jakichkolwiek zapis6w (w ksiazce pism wychodza ych oraz w

posiadanej dokumentacji dotyczacych zlecenia prac dla firny "LECHBOR") wysylania zapytan

ofertowych odnosnie zlecenia tych uslug. I

Wynagrodzenie za administrowanie zostalo ustalone w wysokosci netto 0,48 zI , kazdy m'

powierzchni zasob6w, kt6ry okreslono na 237.000 m2 - czyli 113.760,00 zl miesi~lznie netto.

Zabezpieczeniem umowy, jest zlozenie przez obie strony umowy weksli in blanco d kwoty po

2.000.000,00 zl wraz z deklaracjarni precyzujacymi warunki ich wykorzystania eraz polisy

ubezpieczeniowe. W dniu 20.10.2011 r. sporzadzono aneks nr 1 do urnowy, (brak teg~aneksU w

aktach Spoldzielni) oraz w dniu 27.03.2012 roku aneks ill 2 zmieniajacy zapisy urno ,mi«dzy
. .
mnymi: I
a) ograniczono zakres umowy (§ 2 ust. 1) do:
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3. Prawidlowosczbycia czesci majatku Spoldzielni firmie "ARCHE".

Nieruchomosc obejmujaca pawilon przy ul. Lanciego 12, polozona jest w obrebie 1-11-06 na

dzialce 0 numerze ewidencyjnym 5/2 z zalozona Ksiega Wieczysta 0 numerze WA2 10456689/5

na prawie wieczystego uzytkowania do 2088 r. Pawilon 0 kubaturze 12.341 m" i lowierzChni

uzytkowej 2.150,41 m2 zostal wybudowany w 1989 r. jako zaplecze techniczno-administracyjne

Spoldzielni, posiada parter i przyziemie. W pawilonie tym, poza biurem Spoldzielni 0 powierzchni

994,13 m' znajduje sie 14 pomieszczen, wynajrnowanych przez Spoldzielnie, przrOSZl!C jej

przychody w wysokosci 29.690,57 zl brutto miesiecznie (OkOfO350 tysiecy rocznie). Druga

nieruchornosc dotyczy dzialki niezabudowanej przy ul. Belgradzkiej. I

Wymienione kwoty wynikaja z faktur wystawionych przez firme "LECHBOR"

miesiac 2010 r. 2011 r. 2012 r.
styczen 113 760,00
luty 113 760,00
marzec 113760,00 1 943,76
kwiecien 113 760,00 3057,60
maj 113760,00 7152,60
czerwiec 113 760,00 11 247,60
lipiec 113 760,00 11 247,60
sierpien 113 760,00 11 247,60
wrzesien 113 760,00 8539,93
pazdziernik 18348,40 113 760,00 3057,60
listopad 113 760,00 113 760,00 3057,60
_~dzien 113 760,00 113 760,00 3302,32
razem 245868,40 1365120,00 63854,21

W § 6 ust. 1 aneksu okreslono, ze: umo~a zostala zawarta na czas nieokreslony od ~ia 01 stycznia

2012 r. (aneks sporzadzony zostal w dniu 27.03.2012 r.). W § 8 okreslono warunki zabezpieczenia

nalezytego wykonania z wyszczeg6lnieniem srodkow, miedzy innymi: weksla in blanco do sumy

wekslowej 20.000,00 zl oraz polisy ubezpieczeniowej.

W dniu 31.08.2012 r. zostal podpisany aneks nr 3 okreslajacy zrruane w 6w stalego

wynagrodzenia ryczaltowego (z kwoty 7.500,00 zl do kwoty 5.320,45 zl) we wrzes iu 2012 r., w

kt6rym kasjer korzysta z urlopu wypoczynkowego.

W przedstawionej dokumentacji dotyczacej wspolpracy z firma "LECHBOR" stwierdzono brak

zaopiniowania umowy i aneksow przez dzial prawny Spoldzielni.

Koszty zleconych uslug, wedlug zapisow na koncie 550-003-032 Administrowanie - Lechbor w

poszczegolnych miesiacach okresu objetego lustracja ksztaltowaly sie nastepujaco:
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przy:

• ul. Belgradzkiej, r6g ul. Rosola 0 pow. 8.246 m',

• ul. Lanciego, r6g ul. Migdalowej 0 pow. 6.510 m".
W ofercie okreslono cene minimum 33 mIn. zl netto, w tym zadatku w kwocie 25 mln.l

W dokumentacji Spoldzielni - w dzienniku korespondencyjnym, w okresie od 20.01.2011 r. do

03.02.2011 r. brakjest potwierdzenia wplywu odpowiedzi na wyslane oferty. 1
W dniu 03.02.2011 r. aktem notarialnym Rep. A 838/2011 zostala podpis a umowa

przedwstepna w sprawie kupna wymienionych nieruchomosci przez "ARCHE" za kwote

30.500.000,00 zl netto. Na podstawie tej umowy sp6lka "ARCHE" wplacila w dniu 01.02.2011 r.

do depozytu Kancelarii Adwokackiej (akt Notarialny Rep. A 835/2011) kwote 23.000.000,00 zl.

Na podstawie przedwstepnej umowy sporzadzono akty notarialne, w wyniku kt6ryCh\ do ksiegi

wieczystej wpisano miedzy innymi:

• w dziale III prawo dzierzawy uzytkowania wieczystego nieruchornosci, stanowiacej dzialke ill

ewid.7/16 na okres 30 1at od dnia 03.02.2011 r.

W dniu 14.12.2010 r. do Spoldzielni wplynela oferta finny "ARCHE" SP11kaz o. o. w

Warszawie na zakup 2 nieruchomosci gruntowych, (przy ul. Lanciego 12 i ul. Be gradzkiej) za

cene 25.000.000,00 zl (bez okreslenia netto czy brutto). Firma ta w dniu 18.01.2q11 r. zlozyla

kolejna oferte zakupu 2 nieruchornosci gruntowych w cenie 30.500.000,00 zl (bez oklreslenia netto

czy brutto). I
Rada Nadzorcza, w zwiazku z koniecznoscia definitywnego zaspokoje ia roszczen

finansowych finny "Nadbud" sp6lka z 0.0. w Warszawie wynikajacych z prawomocnich wyrok6w

Sadu Okregowego w Warszawie z dnia 30.12.2008 r. (sygn. Akt XVI GC 427/0 ) oraz Sadu

Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15.12.2009 r. (sygn. Akt I ACa 107/09) uchwalami

• nr 1/2011 z dnia 12.01.2011 r., wyrazila zgode obciazenia nieruchomosci gruntowych

oznaczonych nr ew. 5/2 z obrebu 1-11-06 (KW Nr WA2M10045668915) i ill ew. p6 z obrebu

1-11-09 (KW Nr WA2M100409765/8) hipotekami na rzecz potencjalnego n ywcy w/w

nieruchomosci w zwiazku z planowanym ich zbyciem,

• nr 10/2011 z dnia 02.02.2011 r., wyrazila zgode obciazenia w/w nieruchomosci gruntowych

umowami dzierzawy wieloletniej z prawem zabudowy, kt6re beda stanowily dodatkowe

zabezpieczenie dla nabywcy tych nieruchomosci do czasu zawarcia przyrzeczonjj sprzedazy

tych nieruchomosci.

W dniu 20.01.2011 r. Zarzad Spoldzielni rozeslal do 6 podmiot6w gospodarczych, potencjalnie

zainteresowanych nabyciem obu nieruchomosci, oferty (zal, nr. 17) sprzedazy 2 ni ruchomosci
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zabezpieczenie kwot zaplaconych na rzecz SM "Przy Metrze" na podstawie urnowy

przedwstyp~ej zawart~j w dniu 03.02.2011 r. . . . I .
W przvoadku me zawarCla umowy sprzedaZy w umownym terrrume do dma 15.07.2011 r. z WIlly

S oldzielni zobowi ana ona b dzie do zwrotu s olee. ARCHE" kwot 46.000.00000 zl.

W dniu 04.06.2011 r., to jest 4 miesiace po podpisaniu umowy przedwstepnej z fi a "ARCHE",

Zebranie Przedstawicieli podjelo uchwale nr 112011 (zal Dr. 14) 0 tresci:

"Wyraza sie zgode na zbycie prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci edqcych we

wladaniu Spoldzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" w Warszawieobejmujqcych:

1) dzialke gruntu nr ew. 512z obrebu 1-11-06, 0pow. 6.510 m! dla , ktorej pr wadzonajest

ksiega wieczystaNr WA2M10045668915, 1
2) dzialke gruntu nr ew. 7116z obrebu 1-11-09, 0 pow. 8.245 m' dla ktorejpr adzonajest

ksiega wieczystaNr WA2M10040976518,- na rzecz "ARCHEI! ... "

W dniu 07.06.2011 r. zostala podpisana umowa sprzedazy nieruchomosci tej spolce ( notarialny

Rep. A 4642/2011). W umowie zapisano miedzy innymi, it:

• w przypadku zrealizowania na dzialce (7/16) przy ul. Belgradzkiej) budowy budynku

nabywca nieruchomosci bedzie zobowiazany do wybudowania na parterze tego budynku

lokal uzytkowy 0 pow. ok. 1.000,00 m" , ktory w stanie deweloperskim zaoferuje

Spoldzielni za cene nie WYZSZq niz 6.000,00 zl. netto za 1m2 powierzchni uzytkowej,

• w przypadku nie przyjecia tej oferty przez Spoldzielnie, ktora dokona zakupu lub wejdzie w

posiadanie takiego lokalu na siedzibe Spoldzielni, to Spolka zaplaci Sp61dz~elni roznice

miedzy kwota 6.000,00 zl. netto za 1 m" powierzchni uzytkowej, a cena ne~o za 1 m"
powierzchni uzytkowej, jaki mial zostac przez Spolke zaoferowany, jednak cena za 1 m?

po~ierzchni uzytk~wej. nie ~oze. pr~ekrocz~c 9.000,0~ zl, lub. po~~sie. kosf adaptacji

takiego lokalu na siedzibe Spoldzielni, to Spolka zaplaci Spoldzielni roznice miedzy kwota

6.000,00 zl netto za 1 m2 powierzchni uzytkowej, a wartoscia rynkowa netto za 1 m2
I

powierzchni uzytkowej jednak cena za 1 m2 powierzchni uzytkowej nie moze ~rzekroczyc

dla rozliczenia Stron 9.000,00 zl.

Spoldzielnia wystawila w dniu 10.06.2011 r. fakture ill 2394, w ktorej zostal

potwierdzony fakt sprzedazy nieruchomosci w cenie 37.515.000,00 zl brutto, potwierdzajac wplyw

przelewu na kwote 28.290.000,00 zl brutto i kwota pozostajaca do zaplaty wI wysokosci

9.225.000,00 zl brutto. Wedlug ewidencji ksiegowej Spoldzielni na dzien 31.05'1012 r. do

rozliczenia pozostala kwota 1.000.000,00 zl. W dniu 24.10.2012 r. Spoldzielnia wyslalt wezwanie

do zaplaty, w odpowiedzi na ktore (pismem z dnia 05.11.2012 r.) spolka "ARCHE" s ierdzila, ze

•
I

w dziale IV hipoteka kaucyjna do kwoty 56.580.000,00 zl na rzecz firmy "kCHE", jako
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4. Realizacja zalecen z poprzedniej lustracji.

4.1. W okresie objetym lustracja w Spoldzielni przeprowadzono 2lustracje:

• lustracja pelna za okres od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2009 r. przeprowadzona przez

Jolante Wojciechowicz i Terese Cieslak w dniach od 08.03.2010 r. do 22.06.2010 r.,

kwota ta winna bye rozliczona we wzajemnych rozliczeniach, zaproponowala rozliczenie tej kwoty

w ramach podpisania umowy wstepnej na lokal biurowy, 0 kt6rym wspomniano w akcie sprzedazy

nieruchomosci. Ponadto zarzucila Spoldzielni: opoznienie w wykresleniu z ksiag wi czystych 2

wzmianek figurujacych w tych ksiegach, uniemozliwienie pobierania pozytkow z wynajmu lokali

w zakupionym pawilonie, przez niedostarczenie wykazu najemc6w, niedokonanie fOrmalnegO

przekazania zakupionej nieruchornosci (protok6larne przekazanie nieruchomosci na ecz spolki

nastapilo w styczniu 2013 r.)

Zobowiazanie zostalo uregulowane w okresie od 07.02 do 28.03.2013 r.

Spoldzielnia nie posiada wewnetrznych unormowan w zakresie gospodarowania lokalami

uzytkowymi, w tym ich sprzedazy. Zasady gospodarowania lokalami rnieszkalnymi 1ywanymi,

wolnymi w sensie prawnym przewiduja procedure sprzedazy lokali mieSzkalnyC~ w drodze

przetargu.

Lustratorom nie okazano dokument6w potwierdzajacych:

• spos6b dokonanej wyceny nieruchomosci,

• pow6d obnizenia minimalnej ceny z 33 mln. zl netto, zawartej w 6 wyslanych ofertach, do

ceny 30,5 mln. zl netto, za jaka sprzedano nieruchomosci sp6lce "ARCHE",

• uzasadniajacych zastosowana procedure sprzedazy,

• uzgodnienie z nabywca pawilonu zasad uzytkowania pornieszczen biurowych na cele

biurowe Spoldzielni, po sprzedazy nieruchomosci,

Spoldzielnia nie posiada umowy z nabywca sprzedanych nieruchomosci na uzytkowanie przez

Spoldzielnie pomieszczen biurowych oraz nie ponosi koszt6w eksploatacji ~otycz~cych

wykorzystywanych pomieszczen biurowych, z wyjatkiem refakturowanych koszt6w medium (c. 0.,

wyw6z nieczystosci, sprzatanie i konserwacja instalacji sanitarnych.) Negocjacje w i zakresie

trwaly w okresie objetym lustracja i zakonczyly sie porozumieniem zawartym w dniu 12 12.2013 r.

Uchwala Zebrania Przedstawicieli z dnia 04.06.2011 r. wrazajaca zgode na sprzedaz nieruchomosci
I

przy ul. Belgradzkiej i ul. Lanciego zostala zaskarzona w dniu 06.06.2011 r. i 11.072011 r. do

Sadu Okregowego w Warszawie przez grupy czlonkow Spoldzielni. Do dnia zakonczenia lustracji

nie zapadl wyrok w tej sprawie.
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Wniosek nr 1: W zwiazku z negatywnym wyrokiem Sadu Apelacyjnego w sprawie z

pow6dztwa firmy "Nadbud" sp. z 0.0. przeciwko lustrowanej Spoldzielni i ko iecznoscia

zaplaty kwoty ok. 30 min. zl na rzecz - w/w Spolki, rozwazyc mozliwosc zwolania Zebrania

Przedstawicieli celem podjecia decyzji 0 sposobie pokrycia zobowiazania i dokonania oceny,

co do mozliwosci kontynuowania dzialalnosci,

Zarzad Spoldzielni w pismie z dnia 01.03.2011 r. stwierdzil, iz podejmowane dzialania w celu

wykonania tego wyroku nie wymagaja w chwili obecnej zwolania Zebrania Przedstawicieli celem

podjecia decyzji 0 sposobie pokrycia zobowiazania i dokonania oceny, co do mozliwosci

4.2. W wyniku sprawdzenia realizacji wniosk6w polustracyjnych, przekazanych do ,Sp61dzielni

pismem z dnia 09.12.2010 r.: stwierdzono niewykonanie lub niepelne wykonanie n . tepujacych

wniosk6w polustracyjnych:

dzialalnosci Spoldzielni wraz z 21 zaleceniami polustracyjnymi. Om6wienie wynikow lustracji,

wedlug analizy protokol6w z posiedzen Rady Nadzorczej po wielo!crotnym zamieSZCrU punktu

0: "informacji 0 przeprowadzanej lustracji" w porzadku obrad od 14.09.2010 r., zostalo rozpatrzone

przez Rade Nadzorcza dopiero w dniu 23.05.2011 r.

Wyniki lustracji nie zostaly om6wione na Zebraniu Przedstawicieli, mimo iz p~ tay ZnajdOw~

sie w porzadku obrad. Protokoly z lustracji zostaly zamieszczone na strome mternetowej

Spoldzielni,

Zarzad Spoldzielni pismem z dnia 20.10.2010 r. zglosil wyjasnienia do protokolu lustracji,

oparte 0 dokonana analize prawna. Ponadto w dniu 01.03.2011 r. poinformowal KZRSM w

Warszawie 0 swoim stanowisku wzgledem zawartych w liscie polustracyjnym wniosk6w oraz

wniosl wyjasnienia do protokolu z lustracji pelnej. W pismie tym ustosunkowal sie bIko do 12

wniosk6w polustracyjnych 0 numerach: 1,2,6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16,20; brak ustdsunkowania

sie do pozostalych 9 wniosk6w polustracyjnych. Spoldzielnia nie wypelniala, obowiazku

dotyczacego skladania informacji 0 realizacji wniosk6w polustracyjnych wynikajacego z art. 93 §

1b ustawy Prawo spoldzielcze, w mysl kt6rego Zarzad obowiazany jest corocznie przekazywac

podmiotowi przeprowadzajacemu lustracje i walnemu zgromadzeniu informacje 0 realizacji

wniosk6w polustracyjnych.

• lustracja problemowa dotyczaca dzialalnosci inwestycyjnej za okres Ol.01.20l0 -

31.12.2010 r. przeprowadzona przez Stefana Boguszewskiego w dniach od 04. 1.2011 r. do

25.01.2012 r.

Krajowy Zwiazek Rewizyjny SM w Warszawie w pismie z dnia 09.12.2010 L, przedstawil ocene
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sensie prawnym.

W przytoczonych po~t.ej ,:Z~sadac~ ..." przyjetych, przez ~adt( N~dzorcz:, jako tekstjefnolity nie

zawarto zasad ustalarua minimalnej kwoty przeznaczonej na dzialalnosc statutowa, stanowiaca

element skladowy ceny wywolawczej przedstawianej w przetargu.

Wniosek nr 5: Uzupelnic regulacje okreslajace "Zasady gospodarki lokalami ..." 0 jasno

okreslone, czytelne zasady ustalania minimalnej kwoty przeznaczonej na dzialalnosc

statutowa,

Rada Nadzorcza na wniosek Zarzadu podjela uchwale nr 19/2012 z dnia 07.11.2012 r. w sprawie

wprowadzenia zmian do Zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi uzywanymi, wolnymi w

Wniosek nr 4: Dokonac aktualizacji "Regulaminu organizacyjnego" bedacego czescra

opisowa schematu organizacyjnego, dostosowujac jego unormowania do oboliqzuj~Cej

struktury organizacyjnej.

Mirno prowadzonych prac wniosek nie zostal wykonany.

Wniosek nr 3: Dostosowac unormowania wewnetrzne do obowiazujacych przepis6w

ustawowych.

Wniosek nie zostal zrealizowany. Nowy projekt Statutu opracowywany przez Komisje Statutowa

przewidujacy wprowadzenie zmian wynikajacych z przepisow prawa - nie zostal dotychczas

zatwierdzony. Dokonano zmian czesci stosowanych regulaminow, Pozostale - wedlug wyjasnien

Zarzadu Spoldzielni - beda zmieniane po zatwierdzeniu Statutu.

Wniosek nr 2: Przestrzegac unormowan okreslonych wart. 91§1 oraz 93§lb us awy Prawo

Sp61dzielcze w zakresie obowiazku przekazywania corocznie informacji 0 realizacji wniosk6w

polustracyjnych podmiotowi przeprowadzajacemu lustracje i Walnemu ZgromaJeniu.

Zarzad Spoldzielni nie w pelni wykonal powyzszy wniosek (rozdzial IX pkt 4. protok6lu

lustracji.).

kontynuowania dzialalnosci. Ponadto stwierdzil, it. w dniu 3 lutego 2011 r. Spoldzielnia

uregulowala wszystkie zobowiazania z tego tytulu i doprowadzila do urnorzenia stosownycb

postepowan egzekucyjnych prowadzonych wobec Spoldzielni.

W czasie lustracji stwierdzono, it. zobowiazanie uregulowano z zaliczki otrzymanej ze wstepnej

umowy sprzedazy nieruchornosci, na ktora zgode wyrazilo Zebranie Przedstawi ieli w dniu

04.06.2011 r. (rozdzial IX pkt 3 protokolu lustracji).
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u.o.s.m,

Zagadnienie opisano w rozdziale VIII niniejszego protokolu, z ktorego wynika, iz Spolbielnia nie

zmienila zasad rozliczen dzialalnosci spoleczno - kulturalno - oswiatowej.

Wniosek nr 19: Unormowac sprawe rozliczania i fmansowania dzialalnosci s~oleczno -

kulturalno - oswiatowej w zakresie dotyczacym czlonk6w sp61dzielni - zgodnie z lrt. 4 ust 5

Wniosek nr 18: Koszty utrzymania nieruchomosci wsp61nych przypadajaeych n wlascicieli

lokali - bedacych czlonkami i niebedacych czlonkami - rozliczac wedluJ wielkosci

przypadajacego na nich udzialu w tej nieruchomosci - w granicach i na zasadach dkreslonYCh

wart. 12 ust. 2 i3 u.w.1.

Nadal rozliczenie nastepuje na podstawie zapisu § 12 Regulaminu rozliczania koszto gospodarki

zasobami mieszkaniowymi i ustalania oplat za uzywanie lokali, zarniast cytowanej ustawy.

Wniosek nr 17: Ustalajac stawki oplat w nieruchomosciach, w ktorych wystepuj nadmierna

roznica miedzy kosztami a przychodami (nieruchomosci te wyszczeg6lniono w protokole i

niniejszej ocenie polustracyjnej), doprowadzic do zrownowazenia przychod6w na pokrycie

ponoszonych koszt6w.

Obecnie w zwiazku ze zmiana Rady Nadzorczej i Zarzadu Spoldzielni ana¥zowane sa

obowiazujace stawki w podziale na nieruchomosci. Wniosek - wedlug wyjasnien Zarzadu

Spoldzielni - zostanie ujyty w planie gospodarczo-finansowym na 2014 rok.

Wniosek nr 11: Uwzglednie w rozliczeniach inwestycji Lanciego lOG i Belgra zka B kary

umowne naliczone przez spoldzielnie Inwestorom Powierniczym.

W przypadku inwestycji Lanciego lOG kary umowne w kwocie 209.380,0 zl zostaly

uwzglednione w rozliczeniu i pornniejszyly koszty budowy (str. 23,24 rozliczenia).

W przypadku inwestycji Belgradzka 14 naliczona zostala kara umowna wobec "Drim x-Bud" S.A.

w upadlosci likwidacyjnej, ktora wynosi 3.588.043,14 zl, nie zostala wka lowana do

ostatecznego rozliczenia inwestycji. Jest ona przedrniotem pOZWU0 zaplate z dnia 08.11.2011 r.

Wniosek nr 12: Przestrzegac postanowien art. 18 ust 4 u.o.s.m. w zakresi obowiazku

rozliczania kosztow budowy w terminie 6 miesiecy od dnia oddania budynku do uzytkowania.

W przypadku podjecia decyzji 0 rozpoczeciu dzialalnosci inwestycyjnej wniosei - wedlug

wyjasnien Zarzadu Spoldzielni - zostanie uwzgledniony. Dotychczas prowadzone inwestycje

zostaly zakonczone i rozliczone.
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5. Prawidlowosc obrotu finansowego w okresie objetym lustracja (obrot wiekszych kwot

gotowka, a nie przez konta SM).

W okresie objetym lustracja kase prowadzila starsza ksiegowa - kasjerka zatrudniona w

Spoldzielni na umowe 0 prace w wymiarze 1 etatu (z wyjatkiem okres6w pracy w +rniarze ~

etatu: w okresie od 01.11.2010 r. do 31.12.2011 f. oraz od dnia 15.05.2012 r. do 30'99.2012 r.),

umowa 0 prace zostala rozwiazana z dniem 30.04.2013 r. W okresie od 01.11.2010 r. do

31.12.2011 r. kasjerka korzystala w Spoldzielni z urlopu bezplatnego, wykonujac prace kasjerki w

finnie "LECHBOR" do obslugi zasob6w mieszkaniowych S.M. .Przy Metrze" prowadzac

jednoczesnie kase Spoldzielni (sporadycznie funkcje kasjera prowadzily 4 inne osob ), co bylo

nastepstwem umowy z dnia 21.10.2010 r., wedhig kt6rej firmie "LECHBOR" powierzono czesc

zadan Spoldzielni zwiazanych z administrowaniem nieruchomosciami Spoldzielni.

Rozmiary obrot6w kasowych wedlug ewidencji konta 101 w okresie objetym lustracja przedstawia

ponizsza tabela:

Wniosek nr 3. Dokonywac wyboru wykonawcow (inwestorow powierniczych) robot

inwestycyjnych zgodnie z wymogami regulaminu 'uchwalonego w dniu 10.06.2002 r. przez

Rad~ Nadzorcza.

W przypadku podjecia decyzji 0 rozpoczeciu inwestycji wniosek - wedlug wyjasnien Zarzadu

Spoldzielni - zostanie uwzgledniony.

Wniosek nr 2. Rozwazyc mozliwosc zmiany uchwaly nr 19/2007 z dnia 26.05.2007 ~. Zebrania

Przedstawicieli w zakresie pobierania od osob przystepujacych do finansowani, inwestycji

oplat partycypacyjnej, manipulacyjnej i rezerwacyjnej.

W przypadku podjecia decyzji 0 rozpoczeciu dzialalnosci inwestycyjnej - wedlu wyjasnien

Zarzadu Spoldzielni - wniosek zostanie skierowany do Zebrania Przedstawicieli.

W wyniku lustracji problemowej dotyczacej dzialalnosci inwestycyjnej pismem z dnia

29.06.2012 r. Krajowy Zwiazek Rewizyjny Spoldzielni Mieszkaniowych w Wardawie wydal

nastepujace wnioski polustracyjne:

Wniosek nr 1.Opracowywac i zatwierdzac plany rzeczowo-finansowe w zakresie dzialalnosci

inwestycyjnej zgodnie z wymogami statutu spoldzielni (§ 69 i§ 74).

Obecnie Spoldzielnia nie prowadzi inwestycji.
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Wyplaty got6wkowe powyzej 50 tys. zl wyniosly 1.597.597,00 zl i dotyczyly wplat do banku na

lewot€(816.109,39 zl oraz 8 innych operacji kasowych na kwote 78l.487,61 zl.

Sprawdzenie nastepujacych wyplat powyzej 100.000,00 zl wykazalo:

• w dniu 1l.08.2010 r. rozchodowano z kasy kwote 100.000,00 zl.jako platnosc za faktury do

m-ea maja 2010 r. Kancelarii .Rada", na dowodzie KW or 661 w pozycji pdrtowanie

odbioru figuruje nieczytelny podpis, bez oznaczenia nazwy podmiotu,

• w dniu 15.09.2010 r. rozchodowano z kasy lewot€(115.274,60 zl, ktora oplacon fakture nr

FV 083453/2010 firmy SPEC z maja 2010 r. w kwocie 115.274,60 zl (dow6d wplaty SPEC

z 15.09.2010 r. kwocie 115.274,60 zl na druku faktury),

• w dniu 20.09.2010 r. rozchodowano z kasy kwote 176.687,07z1 (dowodem KW r 785, brak

pokwitowania osoby pobierajacej, zalaczono 12 faktur SPEC z potwierdzeruem wplaty

lacznej w kwocie 176.687,07 zl),

2010 r.

Z powyzszego zestawienia wynika, iz udzial wyplat got6wkowych jednorazowo powylej 50 tys. zl

w 2010 r. i 2011 r. ksztaltowal sie na poziomie okolo 20%, wyplat ogolem, natomiast w 2012 r.

wzrosl do okolo 64%.

Udzial wplat gotowkowych powyzej 50 tys. zl. jednorazowo w 2010 r. i 2011 r. ksztaltowal si€(na

poziomie okolo 6,5%, natomiast w 2012 r., wzrosl do ok.19 %.

W czasie 1ustracji sprawdzono udokumentowanie niekt6rych operacji g~towkowych

przewyzszajacych jednorazowo kwot€(50 tys. zl., w wyniku ktorego stwierdzono:

vvyszczegolnienie
2010 r. 2011 r. 2~12 r.

lewota zl ilosc poz. lewota zl ilosc poz. lewota zl iloscpoz.
do 10 tys. zl 2601 092,19 1 671 1 297866,53 1 125 934448J7 467
od 10 do50 tys. zl 3026323,63 116 1 658897,67 73 1 948 827,~0 73

I powyzej w 50 tys. zl 1 597597,00 38 661 659,15 7 5 113 709,92 7
razem 7225012,82 1825 3618423,35 1205 7996985,19 547

Analiza zapis6w na koncie 101 - Kasa, odnosnie wyplat w przedzialach lewot do 10 s. zl, od 10

do 50 tys. zl i powyzej 50 tys. zl przedstawia ponizsza tabela:

Obroty got6wkowe w 2011 r. byly nizsze 0 okolo 50% w por6wnaniu z obrotami za 2010 r. i

2012 r.
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vvyszczegolnienie stan kasy na 01.01. wpJaty wypJaty stan kasy na 31.12.
i

2010 r. 122 157,41 7102855,41 7225012,82 I 0,00
2011 r. 0,00 3620458,77 3618423,35 I 2035,42
2012 r. 2035,42 7998940,07 7996985,19 I 3990,30



2011 r.

Wyplaty gotowkowe powyzej 50 tys. zl wyniosly 661.659,15 zl i dotyczyly wplat do banku na

kwote 340.050,00 zl oraz 5 innych operacji kasowych na kwote 321.609,15 zl.

Sprawdzenie nastepujacych wyplat powyzej 50.000,00 zl wykazalo:

• w dniu 01.02.2011 r. rozchodowano z kasy dowodem KW 58 kwote 50.000,?0 zl, jako

.zwrot refundacji z 31.01.2011 L- zasilenie do kasy "LECHBOR", dolaczono ~ow6d KP

Wplaty got6wkowe powyzej 50 tys. zl wyniosly 1.360.830,49 zl i dotyczyly: 2 wyplat z banku na

kwote 121.928,00 zl oraz 17 innych operacji kasowych na kwote 1.238.902,49 zl.

Sprawdzenie nastepujacych wplat powyzej 100.000,00 zl wykazalo:

• w dniu 11.08.2010 L przyjeto do kasy kwote 100.000,00 zl, jako zwrot zaliczek z Kancelarii

.Rada'' dowodem KP nr 1513 (z ewidencji konta 201-001-381 wynika, iz zaliczek tych

udzielono w dniu 05.02.2010 r. - kwota 65.000,00 zl i w dniu 22.02.2010 r. - kwota

30.000,00 zl), a jednoczesnie w tym samym dniu (11.08.2010 r.) wyplacono te] kancelarii

kwote 100.000,00 zl, I
• w dniu 28.10.2010 r. przyjeto do kasy kwote 79.746,32 zl, jako wplaty czynszu (lokale

mieszkalne 70.635,71 zl i uzytkowe 9.110,61 zl), do dowodu wplaty zalaczono dowody

poszczeg6lnych wplat z dnia 28.10.2010 r.,

• w dniu 03.11.2010 r. przyjeto do kasy kwote 133.079,62 zl, jako wplata wkladu

budowlanego - dotyczy KEN 36N153 (KP ill 1920 - wplata osoby fizycznej, ~isano, iz

wplata dotyczy ugody z dnia 18.10.2010 r. - akt notarialny nr 7828/2010),

• w dniu 12.11.2010 r. przyjeto do kasy kwote 91.602,41 zl.jako wplata z depozytu na wklad

budowlany - dot. KEN 36N53 - osoba fizyczna (K.P nr 1968, wplaty dokonal Prezes

Zarzadu A. Stepien, dolaczono kopie umowy - ugody z dnia 04.11.2010 r. do wplaty na

rachunek depozytowy notariusza kwoty 91.602,41 21 oraz pokwitowanie Prezesa Zarzadu

Spoldzielni na ta kwote zlozone notariuszowi z data 09.11.2010 r.), J

• w dniu 12.11.2010 r. przyjeto do kasy kwote 67.941,49 zl,jako wplata z depo:r na wklad

budowlany - dotyczy KEN 36N60 - osoba fizyczna (K.P nr 1969 wplaty dokonal Prezes

Zarzadu A. Stepien, dolaczono kopie umowy - ugody z dnia 09.11.2010 rl na kwote

67.941,49 zl do wplaty na rachunek depozytowy notariusza oraz pokwitowanie :2 czlonkow

Zarzadu Spoldzielni na te kwote zlozone notariuszowi z data 10.11.2010 r.).

• w dniu 03.11.2010 r. rozchodowano z kasy kwote 100.585,67 zl (dow6d KW nrll056) ktora

oplacono fakture ill FV 083453/2010 firmy SPEC z maja 2010 L w kwocie 1do.585,67 zl

(dow6d wplaty SPEC nr 1177 z dnia 03.11.2010 Lw kwocie 100.585,6721).
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Wyplaty got6wkowe powyzej 50 tys. zl wyniosly 5.113.709,92 zl i dotyczyly wplat 0 banku na

kwote 4.708.600,00 zl oraz 6 innych operacji kasowych na kwote 405.109,92 zl,

Sprawdzenie nastepujacych wyplat powyzej 50.000,00 zl wykazalo:

• w dniu 21.02.2012 r. rozchodowano z kasy dowodem KW 100 kwote 76.841,10 zl, ktora

oplacono faktury: 10112/2011IWA, 9/1212011IWA i 8/12/2011IWA finn KOBRA-

2012 r.

SERWIS,

• w dniu 29.12.2011 r. rozchodowano z kasy dowodem KW 751 do finny KOBRA -

SERWIS kwote 76.841,10 zl, ktora oplacono 3 faktury: FV 13/10/2011, FV 12/10/2011 i

FV 11/10/2011 w kwocie lacznej 76.841,10 zl (dow6d KW 751 nie zostal zanterdZOny do

wyplaty), pokwitowanie odbioru got6wki - podpis nieczytelny pod pieczatka firmowa

KOBRA - SERWIS.

Wplaty gotowkowe powyzej 50 tys. zl wyniosly 236.663,73 zl i dotyczyly zasilepia z firmy

"LECHBOR" .

Sprawdzenie nastepujacych wplat powyzej 50.000,00 zl wykazalo:

• w dniu 01.02.2011 r. przyjeto do kasy dowodem KP 74 kwote 50.000,00 zl, jako

"refundacja srodkow - zasilenie kasy z LECHBOR", (dolaczono dow6d KP 1106 z dnia

01.02.2011 r. z "LECHBOR"),

• w dniu 25.10.2011 r. przyjeto do kasy dowodem KP 2229 kwote 86.663,73 zl, jako srodki

pieniezne z kasy "LECHBOR", dolaczono oswiadczenie kasjerki, adresow~e do firmy

"LECHBOR", 0 tresci: "iz z uwagi na nie otrzymanie do dnia 24.10.2011 r. umowy 0 prace

kwoty pieniezne zebrane w kasie "LECHBOR" wysokosci 86.663,73 zl" - przekazala do

kasy Spoldzielni.

1106 z dnia 01.02.2011 r. z "LECHBOR", pokwitowanie odbioru i przyjecia jPotwierdzila

ta sarna osoba-kasjerka, zatrudniona w Spoldzielni, (urlopowana ze Spoldzielni do finny"

"LECHB OR") ,

• w dniu 02.02.2011 r. rozchodowano z kasy dowodem KW 66 kwote 100.000,00 zl, jako

platnosc dla Komomika Sadowego A. Pardusa, dolaczono pokwitowanie J 2999498 z

02.02.2011 r. tego komornika,

• dniu 04.11.2011 f. rozchodowano z kasy dowodem KW nr 488 kwote 74.48 ,84 zl, ktora

oplacono faktury 9, 10 i 11/09/2011IW A finny KOBRA - SERWIS w kwocie r4.486,84 zl

pokwitowanie odbioru got6wki - podpis nieczytelny pod pieczatka firmowa KOBRA -,
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wyplata zaliczki zwrot zaliczki ilosc dni od

data kwota data kwota pobrania

22.02.2010 r. 50000,00 06.05.2010 r. 50000,00 72
01.06.2010 r. 15000,00 05.07.2010 r. 15000,00 34
02.06.2010 r. 9000,00 05.07.2010 r. 9000,001 32

02.07.2010 r. 30000,00 20 I11.06.2010 r. 65000,00
05.07.2010 f. 15.000,00 23

W wyniku sprawdzenia dowod6w kasowych stwierdzono przypadki pobierania zal czek przez

Andrzeja Stepnia - Prezesa Zarzadu, ktore nastepnie zostaly zwr6cone do kasy:

Wplaty

Wplaty gotowkowe powyzej 50 tys. zl wyniosly 502.719,39 zl i dotyczyly WPIJt czynszu i

wkladow na kwote 402.719,39 zl oraz zasilenie z ,,LECHBOR" w kwocie 100.000,00 Zl.

Sprawdzenie nastepujacych wplat powyzej 50.000,00 zl wykazalo:

• w dniu 05.01.2012 r. przyjeto do kasy dowodem KP 147 kwote 69.00000 zl, jako

"refundacja srodkow - zasilenie kasy z "LECHBOR", (dolaczono dow6d KP or ~106 z dnia

01.02.2011 r. z finny "LECHBOR"),

• w dniu 07.05.2012 r. (Rk85) przyjeto do kasy kwote 64.716,59 zl, jako wpla czynszu za

lokale rnieszkalne i uzytkowe, do dowodu wplaty zalaczono dowody poszczego nych wplat

z dnia 28.10.2010 r.
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SERWIS - (pokwitowanie odbioru gotowki - podpis nieczytelny pod Piecltk~ firmowa

KOBRA - SERWIS), I
• w dniu 01.03.2012 r. rozchodowano z kasy dowodem KW 113 kwote 76.84~,10 zl, ktora

oplacono faktury: 10101/20111WA-12112/01/20121WA finny KOBRA-SERWIS

(pokwitowanie odbioru gotowki - podpis nieczytelny pod pieczatka firmoJ'l KOBRA -

SERWIS),

• w dniu 02.04.2012 r. rozchodowano z kasy dowodern KW 213 kwote 7l.88 ,62 zl, ktora

oplacono faktury: 13/02/20121W A, 12/02/2012fW A, 11/02/2012/WA fi y KOBRA

SERWIS - (pokwitowanie odbioru got6wki - podpis nieczytelny pod pieczatka firmowa

KOBRA - SERWIS),

• w dniu 11.05.2012 T. rozchodowano z kasy dowodem KW 278 kwote 77.78l05 zl, ktora

oplacono faktury: 13/03/20 12WA, 14/03/20 12fWA, 15/03120 121WA i 171 3120121WA

fumy KOBRA-SERWIS- (pokwitowanie odbioru got6wki - podpis nieorytelny pod

pieczatka firmowa KOBRA - SERWIS).



Wwyniku

• w dniu 22.01.2010 r. (raport kasowy nr 1 poz. 46) na podstawie wniosku 0 zaliczke w

kwocie 50.000,00 zl na koszty sadowe, rozliczona 28.02.2010 r. w kwocie 50.000,00 zl

(I rata polisy wg aneksu nr 1 z 25.02.2010 r.),

• w dniu 22.02.2010 r. (raport kasowy nr 5 poz. 11) na podstawie wnios 0 zaliczke w

kwocie 50.000,00 zl na biezace oplaty i koszty sadowe, zwr6cona w dniu 06.05.2010 r.,

• w dniu 11.06.2010 r. (raport kasowy nr 33 poz. 44) na podstawie wnioSku\ 0 zaliczke w

kwocie 65.000,00 zl z okresleniem .zaliczka", zwrot w okresie 02.07.-01.10.2010 r.

Wnioski 0 zaliczki zostaly zatwierdzone przez Z-cy Prezesa ds. Finansowo-Ksiegowych Ewe

Bartman, brak okreslenia daty, do kt6rej pobierajacy zobowiazal sie rozliczyc zaliC\zkY.Zaliczki

zostaly pokwitowane przez wnioskujacego,

Ponadto stwierdzono opoznienie w realizacji ce16w zaliczek pobranych przez Andrzeja Stepnia:

• w dniu 29.04.2011 r. (raport kasowy nr 82) pobrano zaliczke w kwocie 100000,00 zl na

poczet wplaty podatku od nieruchomosci, wplaty do Urzedu dokonano w dniu 0.05.2010 r.

• zaliczki pobrane w pazdzierniku 2011 r. (w dniu 06.10. kwota 20.000,00 zl, 'i'dniu 14.10.

kwota 15.000,00 zl i w dniu 31.10. kwota 9.000,00 zl zostaly rozliczone w dniu

31.12.2011 r. poprzez oplacenie faktur (FV60112/2011, FV 61112/2011, i FV 62112/2011 za

obsluge prawna), \

W dokumentach Sp6ldzielni nie stwierdzono wyjasnienia powod6w opoznien w rozliczeniach

pobieranych zaliczek przez b. Prezesa Zarzadu oraz powod6w nie wykorzystani zaliczek i

termin6w w kt6rych zaistnialy okolicznosci eliminujace zdarzenia na potrzeby kt61Ch zaliczki

mialy bye wykorzystane. ,

Z ewidencji ksiegowej wynika, iz obroty kasowe wedlug konta 234-001-019 Andrzeja Stepnia

wyniosly w 2010 r. kwote 488.716,00 zl, w 2011 r. kwote 219.060,03 zl, a w 2012 r. kwote

75.947,00 zl. Na dzieill0.08.2012 r. saldo zostalo rozliczone.

rozliczono 20.000,00 110
13.01.2012 r. 10.000,00 19.03.2012 r. 6.000,00 651
10.01.2012 r. 10.000,00 lOJ08.05.2012 r. 20.000,00
18.01.2012 r. 10.000,00
19.01.2012 r. 25000,00 22.02.2012 r. 25.000,00 25

razem 194.000,00 X 194.000,00 X

5.07.2010 r. zostala pobrana kolejna zaliczka w kwocie 9.000,00 zl.

wyrywkowego sprawdzenia udokumentowania zaliczek stwierdzono:

IwdniuO
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c. Informacja koncowa.

Niniejszy protokol lustracji zawiera 104 strony kolejno ponumerowane i zaparafowane.

Przed podpisaniem protokolu poinformowano Zarzad Spoldzielni 0 mozliwosci zgloszenia

zastrzezen odnosnie konkretnych sformulowan i danych ujetych w protokole. Ponadto

poinformowano 0 prawie zglaszania pisemnych wyjasnien przy podpisaniu lub w termir'e 7 dni od

daty podpisania protokolu lustracji.

Czesc skladowa niniejszego protokolu stanowi 17 tablic i 17 zalacznikow wedlug spisu:

1. tablica 1,1A, 1B, 1C - sprawy czlonkowsko-lokalowe,

2. tablica 2,2A gospodarka gruntami,

3. tablica 3 - zatrudnienie i wynagrodzenie,

4. tablica 4,4A - zasoby mieszkaniowe,

5. tablica 5 - koszty iprzychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

6. tablica 6 - zmiany w jednostkowych kosztach gospodarki zasobami mieszkaniowymi 1

obciazajacych lokale mieszkalne,

7. tablica 7 - zaleglosci w oplatach eksploatacyjnych od lokali mieszkalnych,

8. tablica 8 - zaleglosci w oplatach eksploatacyjnych od lokali uzytkowych,

9. tablica 9 - gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych,

10. tablica 10 - koszty ogolne i ich rozliczenie,

11. tablica 11 - gospodarka finansowa Spoldzielni,

12. tablica 12 - obsluga splaty kredyt6w mieszkaniowych zaciagnietych przez Spoldzielnie

oraz zalaczniki:

1. Bilanse analityczne za lata 2010-2012.

2. Odpis z rejestru przedsiebiorcow KRS wedlug stanu na dzien 16.09.2013 r.

3. Schemat organizacyjny.

4. Wykaz regulamin6w Spoldzielni.

5. Informacja Zarzadu Spoldzielni w sprawie Zebrania Przedstawicieli w dniu 30 czerwca

2012 r.

6. Wykaz um6w 0 obsluge prawna w okresie 2010 r. - 2012 r.

7. Zestawienie faktur wystawionych przez kancelarie prawne za okres 2010 r. - 2012. r.

8. Plan rzeczowo finansowy rob6t remontowych nieruchomosci mieszkaniowych w 2010 r.

9. Plan rzeczowo finansowy rob6t remontowych nieruchomosci mieszkaniowych w 2011 r.

10. Plan rzeczowo finansowy rob6t remontowych nieruchomosci mieszkaniowych w 2012 r.

11. Fundusz remontowy poszczeg6lnych nieruchomosci w latach 2010 - 2012.
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12. Pismo z dnia 04.11.2013 r. Rady Nadzorczej w sprawie rozszerzenia tematyki lustracji.

13. Uchwala ill 23/2010 Rady Nadzorczej z dnia 28.09.2010 r. w sprawie akceptacji wniosku

Zarzadu w sprawie powierzenia czesci uslug: eksploatacji i konserwacji.

14. Uchwala nr 112011 Zebrania Przedstawicieli z dnia 04.06.2011 r.

15. Protokol kontroli kasy.

16. Spis weksli i innych walor6w kasy wedlug stanu na dzien 08.11.2013 r.

17. Oferta z dnia 20.01.2011 r. sprzedazy nieruchornosci przy ul. Lanciego i Belgra zkiej.
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Podczas lustracji, w dniu 05.11.2013 r. do Krajowego Zwiazku Rewizyjnego Spoldzi
\

Mieszkaniowych w Warszawie wplynelo pismo Rady Nadzorczej Spoldzielni wnioskujac 0

rozszerzenie zakresu lustracj ipelnej 0 dodatkowe zagadnienia, w wyniku czego zostal spis y

-
>:

Zarzad Krajowego Zwiazku Rewizyjnego Spoldzielni Mieszkaniowych w Warsz wie

niniejszym informuje, .....:te stosownie do postanowien art. 91 - 93 ustawy - Prawo spoldzie cze,

w Spoldzielni Mieszkaniowej .Przy Metrze" w Warszawie w dniach od 16.09.2013 r. do ra

31.12.2013 r. z przerwarni zostala przeprowadzona lustracja pelna dzialalnosci Spoldziel . za

okres 01.01.2010 - 31.12.2012 r. Lustracje dzialalnosci Spoldzielni zgodnie z art. 91 § 1

ustawy - Prawo spoldzieloze przeprowadzono na podstawie umowy z dnia 27.08.20~3 r.

zawartej przez Spoldzielnie z Krajowym Zwiazkiem Rewizyjnym Sp6ldzielni

Mieszkaniowych.

Przedmiotern lustracji byly nastepujace zagadnienia:

1. Podstawy normatywne dzialania Spoldzielni,

2. Organizacja idzialalnosc organ6w samorzadowych Spoldzielni,

3. Sprawy czlonkowsko-mieszkaniowe.

4. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

5. Dzialalnosc inwestycyjna.

6. Gospodarka remontowa.

7. Gospodarka finansowa.

8. Dzialalnosc spoleczno - kulturalna.

9. Sprawy wniesione przez Rade Nadzorcza,

Z przeprowadzonej lustracji sporzadzono protokol podpisany Zarzad Spoldzielni ez

zastrzezen.

PWJ Jarszawa. dn. 9..5.:,.£ B·2014 r.

{ - 0Rada Nadzorcza
Zarzad
Spoldzielni Mieszkaniowej
"Przy Metrze"
uJ. Lanciego 12
02-792 Warszawa

PEKAO SA OIWARSZAWA or 26124062181111000046144418
NIP 525-000-98-61 e-mail: kzrsm@wp.pl REGON 01001632

tel./fax (22) 620-00-28, tel. (22) 65 -32-7400-850 Warszawaul. Prosta 2/14
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aneks do umowy, a dodatkowe sprawy opisane zostaly w rozdziale IX protokolu lustraeji.

Zarzad Spoldzielni pismem z dnia 10.12.2013 r. wniosl uwagi do przedlozo ego

protokolu lustraeji, ktore zostaly uwzglednione przez lustrator6w.

W dniu 27.01.2014 r. zostala przeprowadzona narada polustracyjna z udzi em

iustrator6w, czlonkow Rady Nadzorczej iZarzadu.

Ustalenia lustraeji wynikaja z faktow stwierdzonych na podstawie przedlozo yeh

lustratorom dokument6w oraz wyjasnien i oswiadczen zlozonych przez pracowni ow

Spoldzielni, w tym prowadzacych ksiegi rachunkowe.

Ustalenia lustraeji zawarte w protokole lustraeji lacznie z nmiejszyrn li tern

polustracyjnym stanowia integralna calosc.

Negatywnie ocenic nalezy rue wykonywanie przez organa statuto we Spoldz elni

wiekszosci zalecen polustraeyjnych, wydanych w wyniku poprzedniej lustraeji pe ej,

obejmujacej lata 2006 - 2009 oraz nie skladanie przez Zarzad Spoldzielni coroc ie

podmiotowi przeprowadzajacemu lustracje i Walnemu Zgromadzeniu informacji 0 reali lacji

wniosk6w polustracyjnych, do czego zobowiazuje art. 93 ustawy - Prawo spoldzielcz . Z

dokument6w Spoldzielni nie wynika, by wnioski z przeprowadzonej lustracji zostaly w p lui

przedstawione Zebraniu Przedstawicieli.

W czasie lustracji stwierdzono nieprawidlowosci w zapisach statutu Sp6ldzi9lni,

uchwalonego w dniu 20.06.2009 r. i obowiazujacego w okresie objetym lustracja, polegajace

na jego niedostosowaniu do zmian ustawy - Prawo spoldzielcze oraz postanowien usta z

dnia 15.12.2000 r. 0 spoldzielniach mieszkaniowyeh. Mimo kilkakrotnycb prob nie dokon 0

zmiany statutu w zakresie wprowadzenia Walnego Zgromadzenia w miejsce Zebr a

Przedstawicieli. Regulamin obrad Zebrania Grup Czlonkowskich wymaga sprecyzow a

przypadk6w uzasadniajacych wprowadzenie przez Zarzad zmian w porzadku ob ad

zglaszanych w regulaminowym tenninie przez czlonkow danej grupy.

. R~gularnin Rady, Na~zo~Czej ~kreSla. wysokosc wynagrodzenia czlonkow Ridy

ruezgodnie z UStaW~0 spoldzielniach nueszkaruowyeh, przy ezym wyplaty wynagrodzen ie

przekraczaly ustawowej wysokosci,

W okresie objetyrn lustracja odbywaly sie Zebrania Przedstawicieli oraz jedno Wafne

Zgromadzenie. Zebrania Przedstawieieli poprzedzane byly Zebraniami Grup CzIonkowskibh.

ktore w znaeznej liczbie odbywaly sie po dniu 30 kwietnia, przewidzianym w regularninie Ido

zakon~zeni~ odbywania Zebr~ Grup Czlonkowskich. W zakresie udokurnentowania t~ch

zebran stwierdzono przypadki zglaszania przez czlonk6w, w regulaminowym termirne,

wniosk6w 0 zmiane porzadku obrad, kt6re w znacznej ich liczbie rue zostaly uwzgledni e
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przez Zarzad Spoldzielni. Regulamin, na podstawie ktorego Zarzad rue

wnioskowanych zmian zawiera stwierdzenie 0 mozliwosci wprowadzenia zmiany w porza u

obrad "w uzasadnionych przypadkach", co pozostawia swobode Zarzadowi Spoldzielni, co do

uwzglednienia lub nie wniosku 0 uzupelnienie porzadku obrad Zebrania Grupy 0 az

uniemozliwia kwestionowanie takiej decyzji zainteresowanym czlonkom, 0 braku

precyzyjnego sformul:owania regulaminu w tyro zakresie Krajowy

Zarzad Spoldzielni w pismie Ldz. ZRl25 0/2011 dnia 31.05.2011 r.

Zarzad Spoldzielni zwolal w dniu 21.07.2012 r., Walne

wszystkie uchwaly prawomocnym wyrokiem sadu zostaly uznane za niewazne, gdyz zost ly

podjete przez Walne Zgromadzenie rue stanowiace organu Spoldzielni, Natomiast Zebr

Przedstawieieli w dniu 30.06.2012 r., kwestionowane takze w postepowaniu sado

zostalo uznane za wazne, jak rowniez dokonane wybory i podjete uchwaly,

Z przedstawionej dokumentaeji wynika, ze Rada Nadzorcza na swych posiedzeni

nie realizowala wszystkich punktow objetych porzadkiern obrad, a na wielu posiedzeni ch

zajmowala sie glownie procedowaniern nad porzadkiern obrad lub dyskusja nad sposob m

glosowania, W zakresie nadzoru i kontroli dzialalnosci Spoldzielni, Rada Nadzor za

sporadycznie omawiala na swych posiedzeniach, miedzy innymi takie sprawy jak: sytua ja

finansowa, sprawy sadowe, ocena praey Zarzadu. Nie stwierdzono by Rada Nadzor9za

przeprowadzala jakiekolwiek kontrole dzialalnosci Spoldziclni. Rada przyznawala prenrie

Zarzadowi, bez dokonania oceny jego pracy, mimo pogarszajacej sie sytuacji finansowej

Spoldzielni, w tym przy zajeciach komorniezycb na rachunkach bankowych, Przebieg

POSied~t1 Rady Nadzorezej i kontrowersje pomiedzy jej czlonkami byly przedmiotem oce y

przez ze ania grup cztonkowskich, domagajace sie odwolania kilku czlonk6w Rady.

Od ia 01.10.2010 r. Zarzad Spoldzielni dzialal w dwuosobowym skladzie, co ie

bylo zgodne z obowiazujacym statutem oraz Regulaminem Zarzadu zatwierdzonym uchwala

Rady Nadzorczej.

Zarzad Spoldzielni z opoznieniem reagowal na pogorszenie sytuaeji finansowej w wyni u

nieprawidlowosci w dzialalnosci inwestycyjnej w latach ubieglych, w efekcie ktorych w

2009 r. wydano prawomocny wyrok sadowy nakazujacy Spoldzielni zaplate kwoty k.

39 mln zl wykonawcy inwestycji. W wyniku postepowan komomiczych zostaly zablokowane

konta bankowe Spoldzielni, a jej Zarzad w celu unikniecia skutk6w postt(powF

komorniczych, zawarl urnowe z firma "LECHBOR" Sp. z o. o. z Warszawy 1m
administrowanie zasobami mieszkaniowymi. Z ustalen lustracji rue wynika by umowe

zawarto po przeprowadzeniu postepowania ofertowego, do ezego zobowiazala Zarzad Ra1a



uzasadniajacych zastosowana procedure sprzedazy,

zawierajacych uzgodnienia z nabywca pawilonu przy ul. Lanciego 12 zasad uZytkowarpa

pornieszczen biurowych na cele biurowe Spoldzielni po sprzedazy nieruchomosci.

Nadmienic nalezy, iz Spoldzielnia rue posiada opracowanych zasad postepowania

sprzedazy nieruchomosci lub ich czesci.

Przecietne miesieczne wynagrodzenie ogolem czlonkow Zarzadu w okresie poddan

lustracji wzroslo z 42.633,49 zl w roku 2010 do 56.968,20 zl w roku 2011 oraz

77.433,07 zl w I polroczu 2012 r. Istotnemu obnizeniu do kwoty 27.361,28 z1wynagrodze

to uleglo w II polroczu 2012 r, po zmianie skladu Rady i Zarzadu. Znaczacym skladnikie

tych wynagrodzen byla nagroda roczna wyplacona w 2011 r, w kwocie 120.831,10 zl or z

premie za lata 2010-2012 przyznawane przez Rade Nadzorcza w lacznej wysoko ci

207.260,37 zl:. Premie byly przyznawane w trudnej sytuacji fmansowej Spoldzielni, gdy)ej

koota bankowe byly zablokowane przez dzialania komornikow prowadzacych egzekucje

wyniku wyroku sadowego z 2009 r. na rzecz ,,Nadbud" Sp. z o. o. w Warszawie. Zgodne z

regulaminem wynagradzania czlonkow Zarzadu Spoldzielni premia wyplacana jest od 10 0

Nadzorcza zwalniajac go z zachowania regulaminowego wymogu przeprowadzenia przet [

Umowa ianeksy nie zostaly zaopiniowane przez prawnik6w. .

W dniu 03.02.2011 r., przed zakonczeniem postepowania ofertowego zos laia

podpisana umowa przedwstepna w sprawie sprzedazy Spolce "ARCHE" nieruchornosci, p zy

ul. Lanciego 12 wraz z siedziba Spoldzielni iprzy ul. Belgradzkiej 14 za kwote 30.500.000 00

zl netto, na podstawie ktorej przyszly nabywca wplacil w dniu °1.02.2011 r. do depoz

Kancelarii Adwokackiej tytulem zadatku kwote 23.000.000,00 zl przed uzyskaniem stoso

zgody Zebrania Przedstawicieli na zbycie nieruchomosci. W umowie zawarto zastrzezenie iz

przypadku rue zawarcia umowy sprzedazy w umownym terminie do dnia 15.07.2011 r. z w ny

Spoldzielni, zobowiazana ona bedzie do zwrotu spolce ,,ARCHE" kwote 46.000.000,00 zl, co

Zebraniu Przedstawicieli udzielajacego w dniu 04.06.2011 r. zgody na sprzedaz fir ie

"ARCHE" nie pozostawialo praktycznie zadnego wyboru. Uchwala ta zostala zaskarzona do

sadu, a postepowanie sadowe w tej kwestii rue zostalo rozstrzygniete do dnia zakoncze ia

lustracj i.

W czasie lustracji rue okazano lustratorom dokumentow:

potwierdzajacych spos6b dokonanej wyceny nieruchomosci,

stwierdzajacych powod obnizenia minimalnej ceny z 33 rnln zl netto, zawartej w

6 wyslanych ofertach, do ceny 30,5 mln zl netto, za jaka sprzedano nieruchomosci spo ce

"ARCHE",

4
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do 30% wynagrodzenia, w zaleznosci od stanu finansowego Spoldzielni.

Zarzad Spoldzielni co roku skladal sprawozdania z dzialalnosci Spoldzielni, je nak

sprawozdania te nie przedstawialy aktualnej iprzewidywanej sytuacji finansowej, wymag ej

art. 49 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci. Po odwolaniu z dniem 30.06'f~2

r., byly Zarzad Spoldzielni utrudnial przekazanie obowiazkow nowemu Zarzadowi, a w ru
16.07.2012 r., me pelniac juz swych funkcji, zawarl umowe na zorganizowanie 0trad

Walnego Zgromadzenia za kwote 49.950,00 zl brutto.

Podczas lustracji ustalono, it do Prokuratury Rejonowej Warszawa - Mok 6w

zlozono wniosek z podejrzeniem mozliwosci popelnienia przestepstwa przez poprz dill
Zarzad Spoldzielni i pracownika dzialu ksiegowosci. W wyniku postepowania Prokur ra

wydala postanowienie 0 zastosowaniu srodka zapobiegawczego w postaci n

powstrzymania sie od wykonywania okreslonej dzialalnosci w stosunku do czlo

Zarzadu. W postanowieniu wymieniono zarzuty dotyczace glownie nieprawidlowosci w

zakresie realizacji inwestycji Belgradzka 14 iLanciego 10 na kwote 5.654.716,27 zl.

W zakresie udokumentowania posiedzen organ6w samorzadowych Spoldz elni

stwierdzono przypadki takich nieprawidlowosci jak:

me podpisanie protokolu Zebrania Przedstawicieli przez upowaznione osoby raz

rozbieznosci w dokumentach z przebiegu obrad,

niekornpletne listy obecnosci czlonkow Rady Nadzorczej na jej posiedzeniach, me

parafowanie stron protokolow Rady, brak zalacznikow, na kt6re powolywano sie w esci

protokolow,

me parafowanie stron protokolow z posiedzen Zarzadu.

W okresie objetym lustracja ze Spoldzielnia wspolpracowalo od 9 do 10 kance arii

prawnych, a koszty obslugi prawnej za lata 2010-2012 wyniosly 2.689.271,30 zl, przy c ym

ponadto wystepowaly przypadki brak6w w dokumentacji prawnej, jak np. oryginalow ui6W

z kancelariarni prawnymi. I
Stan czlonkow w okresie objetym lustracja ulegl zmniejszeniu 0 16 czlonkow . na

dzien 31.12.2012 r. wynosil 4.194 osoby. Spoldzielnia prowadzi rejestr czlonkow nie

zawierajacy wszystkich element6w przewidzianych w ustawie - Prawo spoldzielcze W

Spoldzielni prowadzonycbjest wiele rejestr6w w jednym zeszycie, w spos6b malo czyte

dokonywane poprawki i wykreslenia sa nieparafowane. Brak jest czytelnych

zalatwiania wnioskow 0 przeniesienie wlasnosci, wystapily znaczne opoznienia w

zakresie kwestionowane takze w postepowaniu sadowym.



Zasoby mieszkaniowe Spoldzielni obejmuja 73 budynki wielorodzinne z 4 10

lokalarni mieszkalnymi, wybudowane w latach 1983 - 2010, ponad 95% lokali jest 0 sta

wlasnosciowym iwyodrebnionyrn. Budynki sa opomiarowane w zakresie zuzycia wo

ciepla. Stan techniczny budynk6w i ieh otoezenia nie nasuwa wiekszych uwag, p

niedokonczonym tynkiem w garazu i odpryskujacym tynkiem na klatkach schodowyc

nowo oddanych do uzytku inwestycjach.

W badanym okresie niekorzystnie ksztaltowaly sie wyniki w gospodarce zasob

mieszkaniowymi Spoldzielni, w kt6rej koszty przewyzszyly przychody w roku 201

1.629.000,91 zl, w roku 2011 0 1.246.658,20 zf, a w roku 2012 0 5.848.553,83 zl.

niekorzystnych wynik6w nie dokonywano analizy koszt6w i przychod6w poszczeg61n ch

nieruchornosci, kt6rych efektem bylyby decyzje modyfikowania stawek oplat w spo 6b

umozliwiajacy niwelowanie wystepujacych dysproporcji. W zdecydowanej wieksz sci

nieruchornosci wskaznik nadwyzki koszt6w nad przychodami przypadajacy na 1m2 w 20lr r.

ulegl pogorszeniu w roku 2011 i w roku 2012, co wynika z braku skutecznej reakcj iZarzadu

na zaistniala sytuacje, mimo wniosk6w polustracyjnycb w tym zakresie wydanych w r~ku

2010. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowych roznica mie zy

kosztarni eksploatacji i utrzymania danej nieruchomosci, zarzadzanej przez spoldzielnie na

podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z oplat, 0 kt6rych mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, zwiek za

odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchornosci w r ku

nastepnym. Utrzymywanie sie w dluzszym okresie czasu nadwyzki koszt6w nad przychodarru

wymaga dzialan w kierunku obnizenia koszt6w lub podwyzszenia stawek eksploatacyjnych

Zaleglosci w oplatach eksploatacyjnych od lokali rnieszkaInych wzrosly z

2.643.978,15 zl w roku 2010 do 2.928.798,44 z! w roku 2011 i zrnniejszyly sie w roku 2 12

do 2.031.641,14 zl. Zaleglosci te w latach 2010-20 II ksztaltowaly sie na poziomie okolo 1 %

rocznego wymiaru oplat i ulegly zmniejszeniu do 7,65% w 2012 r. Najwyzszy udzial mi

zadluzenia dlugotrwale powyzej szesciu rniesiecy, ksztaltujace sie na poziomie 46-5 %

wszystkich zadluzen lokali rnieszkalnych.

Mniej korzystnie ksztaltowaly sie zaleglosci w oplatach eksploatacyjnych od lok

uzytkowych, kt6re wzrosly z 1.245.923,79 zl w roku 2010 do 1.42?.396,64 zl w roku 201

do 1.456.653,05 zl. w roku 2012. Zaleglosci te w latach 2010-2012 ksztaltowaly sie a

poziomie 19-20% rocznego wyrniaru oplat. Najwyzszy udzial rnaja zadluzenia dlugotrw

powyzej szesciu miesiecy, wykazujace tendencje wzrostu z 58,02% w roku 2010 do 70,5.7r~o

w roku 2012. Zadluzenia te sa wyjatkowo trudne do wyegzekwowania. SP6!dzieia
podejmuje szereg dzialan dyscyplinujacych dluznikow, W latach 2010 - 2012 wystosow 0

6



ogolem 270 wezwan 0 zaplate, w tym 136 wezwan sporzadzono w roku 2012. K ta

zadluzen w postepowaniu sadowym wzrosla z 47.391,05 zl w roku 2010 do 139.745,36 z w

roku 2012. Na wysoki poziom zadluzenia lokaJi uzytkowych na dzien 31.12.2012 r. wplywaj'l.

zadluzenia lokali w "Galerii Ursynow", kt6rych laczna kwota zaleglosci wyniosla 495.05349

zl, tj. 34% og61nego zadluzenia oraz zadluzenie firmy ANTIS S.C. wynoszace 549.142,44 zl,

pochodzace z lat 2005-2009 i bedace w postepowaniu sadowo - egzekucyjnym.

Spoldzielnia zabezpiecza potrzeby czlonkow Spoldzielni w zakresie niezbltdiCh

ushig komunalnych i bytowych. Biezace uslugi konserwacyjne wykonywane sa przez fir y

zewnetrzne. Udokumentowanie tych uslug wykazuje uchybienia odnosnie rue potwierd ·a

przez mieszkancow usuniecia usterek - awarii w zasobach rnieszkaniowych.

W latach 2011-2012 Spoldzielnia nie ponosila wydatk6w

Zwiekszenia w kwocie 33.251,04 zl dotyczyly korekty kosztow inwestycji przy ul. Lanci go

lOG, natomiast naklady dotyczace ul, Belgradzkiej 14 zostaly przeksiegowane na sro

trwale. Odnosnie rozliczenia obu zadan inwestycyjnych trwaja postepowania sadow z

powodztwa wlascicieli wybudowanych lokali. W latach 2010 i 2011 wniesiono po 18

pozw6w, w roku 2012 - 16 pozw6w, miedzy innymi z uwagi na wycene i ujecie w kosztach

inwestycji prawa wieczystego uzytkowania.

W okresie objetym lustracja Spoldzielnia przeprowadzila wymagane przepis 1

okresowe przeglady stanu technicznego zasob6w mieszkaniowych. Ksiazki obie u

budowlanego byly prowadzone zgodnie z ogolnymi wymaganiami rozporzadzenia w sprawie

ksiazki obiektu budowlanego z wyjatkiem nie wypelnienia niektorych rozdzialow. I
W zakresie gospodarki remontowej, Spoldzielnia opierala swoje dzialania 0 regulanpin

gospodarki remontowo-konserwacyjnej i modernizacyjno-rozwojowej, kt6rego zapis 0

terminowosci opracowania planu remont6w do dnia 31.01. roku planistycznego, w

rzeczywistosci nie byt dochowany, a plany fundUS.zu remontowego nie zawieraly Og61,ej

kwoty planowanych wydatk6w. Remonty zasob6w mieszkaniowych Spoldzielni finansowje

byly srodkami z funduszu remontowego. Spoldzielnia prowadzila ewidencje wplywow i

wydatk6w funduszu remontowego na poszczeg61ne nieruchomosci w ramach konta 8 -6.

Wydatki z tego funduszu w poszczegolnych Jatach, w stosunku do naliczen ksztaltowaly ie

od 39,1% w roku 2010, 71,3% w roku 2011 i 69,5% w roku 2012, co powoduje, iz saldo

funduszu na 0l.01.2010 r. w wysokosci 10.520.268,23 zJ wzroslo do 16.132.181,41 zl a

koniec roku 2012. W okresie objetym lustracja Spoldzielnia nie posiadala odrebnego kOfa

bankowego do ewidencji srodkow funduszu remontowego lub ewidencji srodkow te 0

funduszu w formie subkonta do rachunku bankowego oraz nie ewidencjonowala wielkosci .e
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dokonanych wplat na fundusz remontowy czlonk6w Spoldzielni, co utrudnia biez

bilansowanie funduszu remontowego ze stanem srodkow tego funduszu. Zaangazow e

srodkow funduszu remontowego gl6wn.ie w dzialalnosci inwestycyjnej powstalo w Jataph

ubieglych. Ocena przeplywu srodkow finansowych z funduszu remontowego w okresie d

2005 r. do 07.08.2012 r. bylo jednym z zagadnien objetych audytem przeprowadzonym p z

ULIVEX - EXPERT Spolka z o. 0., podmiotu uprawnionego do badania sprawozd (I

finansowych, w wyniku kt6rego wykazano nieprawidlowosci w zakresie ewidencji srodk w

tego funduszu i ich wykorzystania oraz propozycje ich wyeliminowania. Zaangazow .e

srodkow funduszu rernontowego w innej dzialalnosci uleglo zrnniejszeniu z 13.491.101,72 zl

na dzien 31.12.2010 r. do 12.238.488,25 zl na koniec 2012 r.

Tryb wyboru obcych wykonawc6w rob6t remontowych uregulowany zostal w

regulaminie postepowania w sprawie trybu wyboru oferent6w na wykonanie w syste

zleconym uslug, jednak nie precyzuje on lcryteri6w uznania oferty za najkorzystniejs ct.
Stwierdzono przypadki odstepstwa od regulaminu w zakresie udziahi w komisji os6b spo a

skladu ustalonego w regulaminie oraz nie wskazanie najkorzystniejszej oferty, lub wyb

drozszej oferty bez przekonujacego uzasadnienia.

Sprawozdania finansowe za okres objety lustracja, zgodnie z art. 64 ustawy z

29.09.1994 r. 0 rachunkowosci, podlegaly badaniu przez bieglego rewidenta. W wyniku badan

wydawano w kazdym z lat objetych lustracja, opinie bez zastrzezen. Do dnia 31.12.20121 f.

sprawozdanie finansowe za 2011 r. nie zostalo zatwierdzone i rue dokonano w tym okresie
I

podzialu wyniku finansowego za rok 2011 wynoszacego 17.211.604,69 zl. Fundusze wlasne

Spoldzielni w latach 2010-2012 ulegly obnizeniu 0 kwote 184.769.779,29 zl, glownie IW
wyniku przeksztalcen wlasnosciowych i wynosza na dzien 31.12.2012 r. kw te

258.636.397,78 zt
W okresie objetym lustracja obroty kasowe Spoldzielni ksztaltowaly sie na pozio

ok. 7 mln zl rocznie, z wyjatkiern roku 2011 0 nizszych obrotach 0 ok. 50%. z uwagi a

powierzenie obslugi administrowania zasobami spolce LECHBOR. W

udokumentowania gospodarki kasowej stwierdzono regulowanie zobowiazan Spoldzie .

gotowka w wysokosci od kilku do okolo dwustu tys. zl, realizowanych przez pracoWl1ikt'
Sp6ldzie~, w tym czlonkow Zarzadu. ~ystc\.pilYprzypadki pobierania zaliczek przez Preze a

Zarzadu 1 zwrotu pobranych kwot zaliczek w lacznej kwocie 194.000,00 zl bez realiza ji

zamierzonego celu oraz bez wyjasnienia powodu zwrotu, ze znacznym opoznienie n

wynoszacym od kilku tygodni do kilku miesiecy od dnia pobrania got6wki.

W dzialalnosci spoleczno - kulturalno - oswiatowej Spoldzielnia w okresie objety n
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lustracja koszty corocznie przewyzszaly przychody. Nie byl zatem w pelni realizowany za is

z regulaminu rozliczania koszt6w gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opla

uzywanie lokali • 0 finansowaniu tej dzialalnosci.

Z analizy finansowej wynika, iz wskaznik zadluzenia Spoldzielni ulegl korzys

zmniejszeniu 0 5,1% z 13,0% w roku 2010 do 7,9% w roku 2012, jednak wskaz

rentownosci przychod6w w 1atach 2010 i 2012 wykazuje ujemna wartosc, przy wskazn leu

dodatnim 29,9% w roku 2011 w wyniku sprzedazy nieruchornosci. Rowniez niekorzystnie, na

niskim poziomie, ksztaltuja sie wskazniki plynnosci: og61nej i biezacej, mimo tende

wzrostu z 0,2 w roku 2010 do 0,6 w roku 2012. Utrzymywanie sie nadwyzki zobowi

kr6tkoterminowych nad majatkiem obrotowym oraz bardzo niski poziom plynnosci swiad

o niekorzystnej sytuacji finansowej grozacej utrata plynnosci, zwlaszcza w roku 20 0,

powstalej w wyniku niekorzystnego wyroku sadowego oraz niekorzystnych decyzji w

poprzednim okresie co wymaga podjecia stosownych dzialan w celu uzdrowienia sytua ji

Spoldzielni i umozliwienia jej dalszego funkcjonowania.

W dalszej dzialalnosci Spoldzielni Rada Nadzorcza powinna w wiekszym stop~iu

wykorzystywac swoje uprawnienia statutowe w zakresie kontroli dzialalnosci Spoldzielhi,

aby doprowadzic do wyeliminowania usterek i uchybien wystepujacych w Spoldzielni oraz

poprawy efektywnosci jej dzialania. I
Reasumujac POWYZsZc1 ocene dzialalnosci Spoldzielni.Krajowy Zwiazek RewiZYjIY

Spoldzielni Mieszkaniowych w Warszawie przekazuje do realizacji nastepujace wnioski:

1. Dostosowac statut Spoldzielni oraz regulaminy dotyczace organow sarnorzadowych °
obowiazujacych przepis6w ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowych i ustawy - Pra °
spoldzielcze.

2. Przestrzegac regulaminu obrad Zebran Grup Czlonkowskich w zakresie terminow i h

zwolywania.

3. Protokoly z obrad organ6w sarnorzadowych sporzadzac zgodnie z regulamina i,

przedstawiac w nich rzeczywisty przebieg tych obrad, podpisywac je przez upowaznione

os~b~, a tresci uchwal tych organ6w formulowac zgodnie z wynikami glosowania nad i~h

trescia, I
4. Rejestr czlonkow prowadzic prawidlowo, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo

spoldzielcze oraz uporzadkowac pozostale rejestry dotyczace spraw czlonkowskich.

5. Przeanalizowac potrzebe funkcjonowania wielu rejestr6w dotyczacych spra

czlonkowskich, przeanalizowac sposoby ich prowadzenia oraz rozwazyc mozliwos i

ograniczenia ich ilosci.
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6. W sprawozdaniach z dzialalnosci Spoldzielni sporzadzanych przez Zarzad Spoldzie .

zamieszczac istotne informacje 0 jej stanie majatkowym i sytuacji finansowej, stoso

do art. 49 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci.

7. W planach gospodarczo - finansowych okreslac wysokosc planowanyeh wydatk6

funduszu remontowego.

8. Roezne plany remontowe oraz plany finansowo-gospodarcze przedstawiac Rad ie

Nadzorczej do zatwierdzenia w terminie do 31.01. roku planistycznego okreslonego w

regulaminie.

9. Na zleceniach dokumentujacych usuwanie usterek lokatorsldch uzyskiwac potwierdze

ich wykonania.

10. W regulaminie okreslajacym "Zasady gospodarki lokalami mieszkalnymi uzywany

wolnymi w sensie prawnym" okreslic zasady elastycznego ustalania cen wywolawc

na sprzedaz lokali przy zachowaniu zasady kolegialnego podejmowania decyzji.

11. Dokonac analizy stawek oplat eksploatacyjnych i wynikow gospodarld zasob

mieszkaniowymi poszczeg61nych nieruchornosci i podjac stosowne decyzje w celu ich

urealnienia iwyeliminowania wystepujacych dysproporcji.

12. W umowach najrnu Iokali uzytkowych uregulowac kwestie odplatnosci za

odprowadzenie sciekow oraz kaucji z tytulu zabezpieczenia platnosci za czynsz.

13. Monitorowac na biezaco zadluzenie lokali mieszkalnych iuzytkowych oraz podejmo

stosowne dzialania windykacyjne w celu niedopuszczenia do kilkumiesieczny eh

zaleglosci zwlaszcza lokali uzytkowych.

14. Wyelirninowac uehybienia w prowadzonych ksiazkach obiektow poprzez uzupelniefie

zapi.s6w w dzialach II - VII i prowadzenie ich zgodnie z rozporzadzeniern Ministra

Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego.

15. W .Regulaminie postepowania w sprawie trybu wyboru oferent6w na wykonanie, w

systemie zleconym uslug i robot rernontowo-budowlanych w Spoldzielni .Przy Metr e"

w drodze konkursu ofert" sprecyzowac kryteria uznania oferty za najkorzystniejsza 0 az

przestrzegac zapis6w tego regulaminu przy wyborze wykonawc6w uslug i ro 6t

remontowo - budowlanych okreslonych.

16. Opracowac wewnetrzne zasady gospodarowania Iokalami uzytkowymi, w tym ch

sprzedazy,

17. Srodki funduszu remontowego wykorzystywac wylacznie na sfinansowanie ro 6t

remontowych.
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18. Ustalic zasady finansowania i rozliczen dzialalnosci spoleczno - kulturalno - oswiato

stosownie do postanowien art. 4 ust. 5 ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowych.

19. Przeanalizowac zasady korzystania z zewnetrznej pomocy prawnej, podjac stosown

racjonalne decyzje co do liczby kancelarii prawnych, z kt6rych uslug Spoldziel 'a

korzysta oraz co do przejrzystosci ikompletnosci dokumentacji przez nie prowadzonej.

20. Zatwierdzac corocznie preliminarz funduszu inwestycyjno-rozwojowego oraz sklad e

sprawozdanie z jego wykorzystania zgodnie z regulaminern gospodarowania

funduszern.

21. Przeanalizowac zasadnosc wysokosci pogotowia kasowego ustalonego w kwoc e

500.000,00 zl ipodjac stosowna decyzje.

22. Rozwazyc mozliwosc wprowadzenia kodowania dostepu do strony intemetowej w czes i

dotyczacej uprawnien czlonkow, w celu ograniczenia tego dostepu osoborn postronnym.

23. Wnioski z przeprowadzonej lustracji przedstawiac przez Rade Nadzorcza najblizszem

Walnemu ZgrornadzeniulZebraniu Przedstawicieli Czlonkow zgodnie z art. 92 §

ustawy - Prawo spoldzielcze.

24. Wykonac zalecenia polustracyjne wydane w wyniku poprzedniej lustracji przeslane w

pismie z dnia 09.12.2010 r.

Przedstawiajac powyzsze wnioski z przeprowadzonej lustracji Krajowy Zwiaze

Rewizyjny Spoldzielni Mieszkaniowych w Warszawie informuje, ze zgodnie z art. 93 § t
ustawy - Prawo spoldzielcze powinny bye one przedstawione na najblizszym WaJn,

ZgromadzeniulZebraniu przedstawicieli Czlonkow,

Uprzejrnie prosimy 0 powiadornienie Zwiazku 0 sposobie realizacji ww. wniosk6w.
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