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Przedmiotem lustracji byly nastepujace zagadnienia:

1. Organizacja Spoldzielni:

• statut Spoldzielni oraz wewnetrzny system normatywny ~ompletnosc 1

poprawnosc merytoryczna regulamin6w),

• dzialalnosc organ6w Spoldzielni,

• struktura organizacyjna sluzb etatowych Spoldzielni.

2. Sprawy ezlonkowskie idyspozycja lokalami.

3. Dzialalnosc inwestyeyjna.

4. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:

• stan prawny grunt6w,

• organizaeja zarzadzania zasobami,

• uslugi komunalne,

• obsluga zasob6w w zakresie konserwacji inapraw,

W wyniku umowy zawartej w dniu 4 marca 2010 r. pomiedzy Krajowym Zwiazkiem

Rewizyjnym Spoldzielni Mieszkaniowyeh w Warszawie, a Spoldzielnia Mieszkaniowa .Przy

Metrze" w Warszawie w dniaeh od 8 marea 2010 r. do 20 czerwca 2010 r. z przerwami,

przeprowadzona zostala przez Zwiazek lustraeja pelna dzialalnosci Spoldzielni za okres od

01.01.2006 r. do 31.12.2009 r.
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okreslenie kosztow, przychodow oraz wyniku na poszczegolnych nieruchomosciach z

podzialem na rodzaje lokali. Powyzsze zgodne jest z postanowieniami ustawy 0

spoldzielniach mieszkaniowych.

Wyniki na gospodarce zasobami za lata objete lustraeja wskazuja, Ze ustalane oplaty za

uzywanie lokali w wiekszosci nieruchomosci dostosowane byly do ponoszonych kosztow,

a wystepujace wyniki ujemne dofinansowywane byly z dzialalnosci gospodarczej. Na dzien

31.12.2007 r. w nieruchomosci nr 4 - Lanciego 10H ustalone oplaty nie pokrywaly w pelni

ponoszonych kosztow utrzymania tej nieruchomosci - brakowalo srednio 1,99 zllm2•

W nieruchomosci nr 9 - Lanciego 9 ustalone oplaty przewyzszaly ponoszone koszty - srednio

o 1,53 zlIm2. Na dzien 31.12.2008 r. w nieruchomosci nr 4 - Lanciego lOR ustalone oplaty

nie pokrywaly w pelni ponoszonych kosztow utrzymania tej nieruchomosci - brakowalo

srednio 2,18 zlIm2 • Podobnie w nieruchomosci nr 6 - Lasek Brzozowy, Mandarynki,

Lanciego 2-8 - brakowalo srednio 3,06 zlIm2• W nieruchomosci nr 9 - Lanciego 9 ustalone

oplaty przewyzszaly ponoszone koszty - srednio 0 2,11 zllm2• Na dzien 31.12.2009 f.

ustalone oplaty nie pokrywaly w pelni ponoszonych kosztow utrzymania tych nieruchomosci:

nr 1 - srednio 0 1,79 zlIm2, nr 4 - srednio 0 2,61 zlIm2 , nr 6 - srednio 0 1,95 zllm2.

W nieruchomosci nr 9 ustalone oplaty przewyzszaly ponoszone koszty 0 2,45 zlIm2 oraz w

nieruchomosci nr 10 0 2,04 zlIm2•

Badania lustracyjne wykazaly, ze wlasciciele bedacy czlonkami oraz niebedacy

czlonkami nie sa rozliczani zgodnie z postanowieniami § 8 "Regulaminu rozliczania kosztow

gzm ... " - wedlug przyslugujacego udzialu w nieruchomosci wspolnej, co powinno stanowic

podstawe do rozliczenia kosztow gospodarki zasobami rnieszkaniowymi. Nie uczestnicza

rowniez w pokrywaniu kosztow nieruchomosci wsp6lnych wedlug wielkosci udzialu,

W regularninie ustalono zasady rozliczania kosztow eksploatacji dzwigow nie uwzgledniajac

postanowieii zawartych w § 3 oraz § 8 tego regulaminu - uczestniczenie wlascicieli lokali w

pokrywaniu kosztow zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci wspolnych

wedlug wielkosci udzialu, W wyniku podzialu nieruchomosci, w wiekszosci z nich - nr 1, 2,

3,4, 5,6, 7, 8, 14 wystepuia budynki wysokie, wyposazone w dzwigi osobowe. Czlonkowie i

wlasciciele wnosza opiate za dzwigi w jednakowej wysokosci, Obowiazki finansowe

wlascicieli lokali obejmuja, z jednej strony te, ktore sa zwiazane z utrzymaniem ich lokalu,

oraz, z drugiej strony, zwiazane z udzialem w utrzymaniu nieruchomosci wsp6lnej (w

rozurnieniu art. 3 ust. 2 i 5, uzupelnionym przez art. 5 ustawy 0 wlasnosci lokali), Obowiazek

ten obciaza wlascicieli w granicach ina zasadach okreslonych w art. 12 ust. 2 i 3 u.w.1.
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Do wiadomosci:
Ministerstwo Infrastruktury
ill.Wsp6lna 2/4
00-928Warszawa
dot. pisma BS-WSM-053-2/10/464
zdnia 10 lutego 2010 r.

Z powazaniem

Przedstawiaiac powyzsze, Krajowy Zwiazek Rewizyjny Spoldzielni Mieszkaniowych

informuje, iz zgodnie z postanowieniami art. 93 § 4 ustawy Prawo spoldzielcze, wnioski z

przeprowadzonej lustracji winny bye przedstawione przez Rade Nadzorcza naiblizszemu

Zebraniu Przedstawicieli (Walnemu Zgromadzeniu).

W zakresie ewidencji finansowej

21. Dokonywac rozliczenia koszt6w zarzadu stosownie do postanowien art. 15ustawy

o podatku dochodowym odos6b prawnych.

20. Sporzadzajac plany spoleczno-gospodarcze uwzgledniac wszystkie rodzaje

dzialalnosci, kt6re spoldzielnia prowadzi, zgodnie z postanowieniami statutu.

uosm.

przypadajacego na nich udzialu w tej nieruchomosci - w granicach ina zasadach

okreslonych w art. 12 ust. 2 i3 u.w.1.
W zakresie dzialalnesci spoleczno-wychowawczej

19.Unormowac sprawe rozliczania i finansowania dzialalnosci spoleczno-kulturalno

oswiatowej w zakresie dotyczacym czlonk6w spoldzielni - zgodnie z art. 4 ust. 5
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