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PROTOKl)t 

z przeprowadzonej lustracji Spoldzielni Mieszkaniowej 

"PIAST"
 

w Katowicach ul. Zawiszy Czarnego 8.
 
==============:========================================== 

Stosownie do zapisu art. 91 - 93 / art.240 ustawy 
z dnia 12.09.1982r " Prawo Spoldzielcze " z po znLe j sz yn ; 

zmianami / tekst jednolity Dz.U. nr 54 z 1995r / lustra
cj~ przeprowadzili na podstawie upowaznien nr 28/2000, 
nr 29/2000, Regionalnego Zwiqzku Rewizyjnego w Katowicach 
z siedzibq w Tarnowskich Gorach ul.Staropolska 2., 

Jacek Knitter posiadajqcy uprawnienia 
nadane przez Krajowq Rad~ Spoldzielczq 
w Warszawie nr 3471/97, 

ora z 

Marian Gogol posiadajqcy uprawnienia 
nr 3710/97 nadane przez Krajowq Rad~ 

Spoldzielczq w Warszawie. 

Lustracj~ przeprowadzono w okresie od dnia 2.11.2000r do 
dnia 15.12.2000r. 
Lustracja ma charakter pelny i obejrnuje lata 1997 - 1999 
oraz te dzialania W 2000 r, ktore dotyczq zaszlosci z 1999r 
/m.in. badanie sprawozdania finansowego oraz efekty zebran 
grup czlonkowskich i Zebrania Przedstawicieli Czlonkow /. 

o rozpocz~ciu i zakresie tematycznym lustracji powiadomieni 
przed jej rozpocz~ciem zostali : 

- Prezes Zarzqdu - Dyrektor Spoldzielni inz.Kazimierz Dorf 

- PrzewodniczqCY Rady Nadzorczej Spoldzielni Jan Mularczyk 
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USTALEN IA WSTRACJ I 
A. Dzialalnosc organizacyjna i samorzadowa 

I. Podstawa prawna i zakres dzialalnosci Spoldzielni 

Spoldzielnia Mieszkaniowa " PIAST " w Katowicach zos
tala zarejestrowana i wpisana do rejestru sqdowego nr Rs 918 
w Sqdzie Rejonowym w Aatowicach Wydzial III.Cywilny w dniu 
15 lipca 1984r. i dziala na zasadach okreslonych w ustawie 
z dnia 16 wr-z e snf.a 1982 roku " Prawo Spoldzielcze " tekst 
jednolity Dz.U. Nr 54 poz. 288 z 1995 roku z pozniejszymi 
zmianami Statutu Spoldzielni uchwalonego przez ZPCZ z dnia 
24 kwietnia 1999 roku Uchwalq Nr 16/ZPCZ/99 i zarejestrowane
go przez S~d Rejonowy w ~atowicach Wydzial VIII Gospodarczo
Rejestrowy postanowieniem z dnia 1.09.1999r. 

Cel dzialania spoldzielni okresla § 3 ust.1. statutu, 
ktory brzmi : " Celem SpoLdzLeLnf jest zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych czlonkow i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych 
i kulturalnych wynikaj~cych z zamieszkiwania w zasobach miesz
kaniowych Spoldzielni. 

Statut oraz wewn~tr~~ystem normatywn1 

Aktualnie obowi~zuj~cym w Spoldzielni jest Statut, 
ktorego tekst jednolity zostal uchwalony przez Zebranie Przed
stawicieli Czlonkow Uchwal~ Nr 16/ZPCZ/99 z dnia 24 kwietnia 
1999 roku i zarejestrowany w Sqdzie postanowieniem z dnia 

1.09.1999r. 

Wczesniej w okresie obj~tym lustracj~ wprowadzono 
zmiany w statucie w 1998 roku a mianowicie 

- Uchwala nr 14/ZPCZ/98 z dnia 9 maja 1998 roku 
wprowadzono 20 zmian w obowi~zuj~cym wowczas statucie. 
Uchwal~ dotycz~c~ zmian ZPCZ podj~to jednoglosnie. 

Po analizie nalez y stwierdzi6, ze obowi~zuj~cy Statut Spol
dz ie lni Mie az kan Lo we j " P lAST " spo.rz adz.ono zgodnie z prawem 
W oparciu 0 ustaw~ z dnia 16 wrzesnia 1982r tekst jednolity 

54 poz.288 z 1995r. 

./. 
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Regulaminy i inne akty normatywne 

Spoldzielnia posiada i przedstawila regulaminy oraz zasady 
stanowiqce wewn~trzny system normatywny. 

Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli Czlonkow
 
Regulamin Rady Nadzorczej
 
Regulamin Komisji Rewizyjnej
 
Regulamin Komisji Technicznej
 
Regulamin Obrad Zebrania Grupy CZlonkowskiej
 
Regulamin Zarzqdu
 
Regulamin Spolecznej KOmisji Mieszkaniowej
 
Regulamin Rady Osiedla
 
Regulamin Organizacyjny Spoldzielni
 
Regulamin zasad ustalania i wnoszenia wkladow
 
mieszkaniowycb, bUdowlanych, garazowych oraz rozliczen 
z czlonkami z tytulu wkladow, 
Regulamin uzywania lokali oraz porzqdku domowego i wspol
zycia mieszkancow, 
Regulamin zasad podzialu obowiqzkow pomi~dzy czlonkiem 
Spoldzielni a Spoldzielniq w zakresie napraw wewnqtrz 
lokali oraz zasad rozliczen Spoldzielni z uzytkownikiem 
zwalniajqcym lokal. 
Regulamin funduszu swiadczen socjalnycb Spoldzielni Miesz
kaniowej " PIAST " w Katowicach 
Regulamin pracy 
Regulamin premiowania pracownikow 
Regulamin ochrony przeciwpozarowej 

W regulaminach nie stwierdzono nieprawidlowosci i niezgodnos
ci z Prawem Spoldzielczym. 

Kazdy regulamin zostal zatwierdzony zgodnie z zakresem kompe
tencji. 

./ .
 



II. Organizacja wewn~trzna Spoldzi~ 

Aktualnie obowi~zuj~ca struktura organizacyjna 
Spoldzielni zostala zatwierdzona Uchwal~ Rady Nadzorczej 
Nr 131/RN/99 z dnia 16 grudnia 1999r. 

Schemat organizacyjny obrazuj~cy t~ struktur~ stanowi gra

ficzny wykaz funkcjonujqcych w Spoldzielni komorek organi

zacyjnych z ich wzajemnym podporz~dkowaniem i powi~zaniami
 

oraz nadan~ symbolikq•
 
Aktualny schemat na rok 2000 stanowi zal~cznik Nr 1 do niniej

szego pro noko zu ,
 

W schemacie nie podano ilosci etatowposzczegolnych komorek
 
organizacyjnych, uwzgl~dnia to plan etatow na rok 2000 po

dobnie jak we wczesniejszych okresach obj~tych lustracjq.
 
Aktualny plan eta tow zatwierdzono uchwalq Rady Nadzorczej
 
z dnia 16 grudnia 1999 roku.
 
Przewiduje on zatrudnienie 73 osob na stanowiskach nierobotni

czych i 101 osob na stanowiskach robotniczych.
 

Zgodnie z ustaleniami poprzedniej lustracji oraz obowi~zujq
cym schematem organizacyjnym dokonano obsady stanowiska kon
troli wewn~trznej. 

Kontrole Sq prowadzone na podstawie kwartalnych planow i po
lecen Prezesa Zarz~du. 

Stanowisku kontroli wewn~trznej podporz~dkowano rowniez spra
wy ochrony mienia. 

Ustalenia kontroli przekazywane s~ bezposrednio Prezesowi Za
rzqdu. 

Na podstawie decyzji Prezesa Zarzqdu ustalony jest dalszy tok 
post~powania w rozpoznawanych sprawach. 

Podstawowym dokumentem regulujqcym dzialalnosc wewn~trzn~ 

spoldzie lni jest" Regulamin Organizacy jny ". 

Aktualnie obowi~zuje Regulamin Organizacyjny Spoldzielni Miesz
kaniowej II PIAST " zatwierdzony do realizacji przez Prezesa 
Zarzqdu W dniu 13 pazdziernika 2000r. 

.1. 
~ 
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Regulamin ten okresla : 

ogolne zasady organizacji spoldzielni i kierowania Spol

dzielnig"
 

zasady podleglosci i nadzoru,
 

obowig,zki, uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci czlonkow
 
kierownictwa,
 

obowig,zki, uprawnienia zakres odpowiedzialnosci pracowni

kow zajmujg,cych stanowiska kierownicze,
 

obowig,zki w zakresie odpowiedzialnosci pracownikow zatrud

nionych na stanowiskach zwig,zanych z odpowiedzialnoscig,
 
materia lng"
 

zakresy czynnosci komorek organizacyjnych i samodzielnych
 
stanowisk.
 

Po przeprowadzonym badaniu lustratorzy stwierdzajg" ze obowig,

zujg,ca struktura organizacyjna zapewnia prawidlowg, organizacj~
 

i realizacj~ zadan Spoldzielni Mieszkaniowej.
 

Spoldzielnia posiada prawidlowo pr owadzona " Asi~g~ Sluzb ",1l1J1T/V~

dokumenty sg, ponumerowane i przejrzyscie opisane.
 
Przechowywane sg, w sposob staranny, umozliwiajg,cy dogodne z nich
 
korzystanie.
 

Wybiorcza analiza zap~sow losowo wybranych dokumentow nie wy

kazala niezgodnosci z obowig,zujg,cym Prawem Spoldzielczym, Sta

tutem czy uchwalami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej.
 

Dokumenty zwane " zasadami " sg, szczegolowymi uzupelnieniami
 
dla prawidlowej dzialalnosci Spoldzielni.
 

W czasie trwania lustracji dokonano kontroli ochrony i zabez

pieczenia mienia.
 

Stwierdzono, ze pomieszczenia jak i przechowywana w nich doku

mentacja sg, zabezpieczone prawidlowo.
 
Pomieszczenia sg, ~amykane a dokumenty przechowywane w zamyka~
 

.~ 

nych szafach co u~ozliwia dost~p do nich osobom niepowolanym. 

II I 
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Pawi10n Spoldzielni zabezpiecza calodobowa obsluga portie
row, monitoring wejscia i korytarzy pawi10nu oraz system 
a1armowy. 

Spoldzie1nia wprowadzila monitoring dzwigow w cz~sci swoich 
bUdynkow co w znacznej mierze zmniejszylo ich dewastacj~. 

Spoldzielnia prowadzi rejestr skarg i wnioskow. 
W okresie badanym zanotowano : 

w 1998 roku 1 skarga 

w 1999 roku 2 skargi 

w 2000 roku 2 skargi 

Nie stwierdzono nieprawidlowosci w zalatwianiu zanotowanych 
spraw, odpowiedzi udzie1ane Sq terminowo. 

W sprawach skarg i wnioskow przyjmujq rowniez czlonkowie Ra
dy Nadzorczej i Rad Osied1owych co opisano szerzej w rozdzia
1e VI. protokolu 1ustracji. 
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III. Dzialalnosc czlonkowsko - mieszkaniowa 

Dzialalnosc czlonkowsko-mieszkaniowa prowadzona jest 
w oparciu 0 Prawo Sp6ldzieIcze, Statut Sp6ldzielni oraz 
opracowane ns ich podstawie " Zasady przyjmowania czlon
k6w i przydzialu lokaIi, dom6w jednorodzinnych, miejsc 
postojowych w parkingo~garazach oraz zamiany Iokali w 
Sp6ldz ie lni Mieszkaniowe j " PIAST It W Katowic ac h , jak 
r6wniez " Zasady prowadzenia przetargu ofert na Iokale 
mieszkaIne, uzytkowe, garaze i miejsca postojowe w par
kingo-garazach w 8M II PIAST " w Katowicach. 
Pierwszy z tych akt6w prawnych wewn~trzsp6ldzieIczych 

zatwierdzono ~chwal~ Rady Nadzorczej nr 128 w dniu 20.11. 
1999r, natomiast drugi uchwal~ RN nr 17 z dnia 29.01.1998r. 
Uchwalenie pierwszego z w/w regulamin6w jest jednoczesnie 
wypelnieniem jednego z zalecen wynikaj~cych z Iustracji 
przeprowadzonej w 1997r odnosnie mozliwosci przydzielania 
mieszkan Iokatorskich szczeg6lnie tych, kt6re zostaly wy
budowane przy cz~sciowym udziale srodk6w z Krajowego Fun
duszu Mieszkaniowego. 
Dokonana wyrywkowa kontrola akt czlonk6w nie wykazala 
odst~pstw od przyj~tych w Sp6ldzielni uregulowan. 
Akta czlonkow oczekuj~cych s~ odpowiednio ponumerowane 
w indywiduaInych dla kazdej osoby teczkach i przechowywane 
s~ w archiwum znajduj~cym si~ w budynku Zarz~du Sp6ldziel
ni. Natomiast akta czlonk6w zamieszkalych w zamykanych na 
zamki patentowe szafach znajduj~cych si~ bezposrednio w 
Dziale Czlonkowsko-Lokalowym. 

Kontrola rejestru czlonkowskiego wykazala, ze prowadzone 
s~ na biez~co nstp. rubryki : 

- numer kolejny rejestru 
- nazwisko i imi~ 

- adres 
- data urodzenia 
- data przyj~cia w poczet czlonkow Spoldzielni 

zadeklarowane udzialy - ilosc 

./ . 
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wysokosc wniesionego wkladu mieszkaniowego lub 
budowlanego 

- data ewentualnego ustania czlonkowstwa w Spoldzielni 
- przyczyny ustania czlonkowstwa 

nr i data odpowiedniej uchwaly Zarzqdu 0 przyj~ciu 

w poczet czlonkow lub uchwaly RN 0 wykluczeniu lub 
skresleniu z listy czlonkow 

- uwagi 

Jak z powyzszego wynika uklad danych prowadzonych 
w rejestrze wyczerpuje wymogi w tym zakresie aDt.30 
ustawy Prawo Spoldzielcze ".II 

W La tach 1997-1999 Spoldzielnia Mieszkaniowa PIAST IIII 

zagospodarowala lqcznie 184 mieszkania z odzysku. 
Z tej liczby znakomita wi~kszosc, bo az 151 mieszkan 
przydzielono na zasadzie wlasno.sciowego spoldzielczego 
prawa do lokalu po przeprowadzeniu przetargu ofertowe
go I przy wi~kszej ilosci ofert przeprowadzano przetar
gi w formie ustnej I. Fakt automatycznego niejako prze
ksztalcenia w ten sposob mieszkan z lokatorskich na 
wlasnosciowe wplynql bardzo korzystnie na zWi~kszenie 

funduszu wkladow mieszkaniowych i bUdowlanych. 
Taki sposob zagospodarowywania mieszkan dominowal w ro
ku 1999 i 2000, w zwiqzku ze stosunkowo wysokq cenq wy
wolawczq 1m2 mieszkania wlasnosciowego I do 30.04.2000r
- 1.300.-z1/m2, od 1.05.2000r - 1.800.-z1/m2/. 

zmniejszyl si~ popyt na zakup mieszkan na prawach wlas
no sc Lowyc h , 

W zwiqzku z powyzszym zagospodarowanie mieszkan z odzys
ku odbywa si~ rowniez poprzez ich wynajem. Zasady naj
mu lokali, domow jednorodzinnych, parkingow oraz tere
now zostaly zatwierdzone uchwalq Rady Nadzorczej nr 127 
z dn. 20.11.1999r. 
Wprzypadku najmu lokalu mieszkalnego pobierana jest 
kaucja w wysokosci od 10 - 35% wartosci odtworzeniowej 

~~l~mieSZkaniaw zaleznosci od stanu technicznego mieszk~:~a 
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Konkretnq procentowq wysokosc kaucji mieszkaniowej
 
ustala Zarzqd i jest'ona waloryzowana wraz ze wzrostem
 
wartosci odtworzeniowej 1m2 oglaszanej przez Wojewod~
 
~lqskiego.
 

Nowych czlonk6w Sp61dzielnia przyjmuje tylko dla zasie

dlenia mieszkan oddawanych w ramach nowych inwestycji
 
lub po zakupie mieszkania w ramacb. p.rz e t ar-gus-


Nie przyjmuje si~ natomiast czlonk6w na list~ czlon

k6w oczekujqcycb..
 

Pozostala z poprzednicb. lat lista czlonk6w oczekujqcycb.
 
ulega systema~,cznemu zmniejszeniu.
 
Na koniec 1996r liczyla ona 435 os6b, natomiast wg stanu
 
na 31.12.1999r 376 os6b.
 

Z wyjasnien Kierownika Dzialu Czlonkowsko-Lokalowego 
i przedstawionych dokument6w wynika,ze pomimo wielu 
skladanych propozycji przydzialu mieszkania czlonkom 
oczekujqcym uzyskuje si~ w wi~kszosci przypadk6w odmow~ 

przyj~cia zagospodarowanego mieszkania bqdz zwrot zawia
domienia z adnotacjq z poczty,ze oczekujqcy na mieszka
nie czlonek Sp61dzielni nie zamieszkuje pod podanym 
przez siebie adresem. 
Powyzsze wyjasnienia poparte zostaly przedstawieniem 
odpowiedniej dokumentacji i korespondencyj.no-pocztowej. 
Dowodzi to,ze czlonkowie oczekujqcy stanowiq grup~ sto
sunkowo " martwq " a po cz~sci moze i fikcyjnq w sensie 
autentycznego zapotrzebowania na mieszkanie. 
Chodzi chyba raczej 0 utrzymanie si~ na liscie celem 
korzystnej realizacji ksiqzeczek mieszkaniowych. 
Zgodnie z zaleceniami wynikajqcymi z lustracji przepro
wadzonej w 1997r zasady przeprowadzania przetarg6w zos
taly zatwierdzone przez Rad~ Nadzorczq, a do komisji 
przetargowej wlqczono czlonka Spolecznej Komisji Miesz
kaniowej. 
Ze skontrolowanych protoko16w przetargowych wynika,ze 
odbywajq si~ one wg.kryteri6w ustalonych w w/w "Zasadach" 

II I 
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Lustrujqcy nie stwierdzil przypadkow swiadczqcych 
o nieprzestrzeganiu ustawy i statutu w odniesieniu do 
wykreslen, skre.s Ien , wystcwien i wykluczen ze Spoldzielni 
oraz 0 tym aby nieterminowo byly wnoszone wpisowe, udzialy 

wklady mieszkaniowe. Rowniez w statutowym terminie doko
nywano rozliczen z tytulu zwrotu udzial6w i wklad6w. 
Ruch czlonkow oraz liczby obrazujqce dzialalnosc Dzialu 
Czlonkowsko-Lokalowego obrazuje zalqcznik nr 3 do niniej
szego protokolu. 
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IV. .§I2£awy prae owni~ 

W badanym okresie srednioroezne zatrudnienie w Spoldziel
ni Mieszkaniowej " Piast " w przeliezeniu n a pelne etaty 
przedstawialo si~ nast~pujqeo : 

Rok	 na stanowiskaeh na stanowiskaeb. ogolem 
nierobotniezyeh robotniezycb. 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanit:; 

1998	 74,80 70 100 85 174,80 155 

rozniea - 19,80 

1999	 72,75 71 101 89 173,75 160 

r6zniea - 13,75 

2000 73 71 101 91 
na 1.12.00 na 1.12.00 174 162 

r6zniea - 12 

Jak wynika z powyzszego zestawienia wykonanie planu etatow w prz; 
padku zatrudnionyeh na stanowiskaeh nierobotniezyeh nie jest 
przekraezany a jego wykonanie w stosunku do planu jest mniejsze 
srednio 0 dwa etaty co swiadezy 0 stabilizaeji w tym zakresie. 
Wprzypadku zatrudnienia na stanowiskaeh robotniezyeh planowa
ne zatrudnienie od wykonanego jest srednio wi~ksze od planowa
nego 0 ponad 10% co swiadezy 0 eelowyeh rezerwaeh tworzonyeh 
w Sp6ldzielni w tej grupie praeownikow. 

Sprawy	 praeownicze regulujq nast~pujqee wewn~trzne akty prawna: 

- Zakladowy Uklad Zbiorowy - zgodny z postanowieniami ZUZP wpi
sany do rejestru PIP i potwierdzony przez Panstwowq Inspekcj~ 

Praey na dzien 31.07.1998r wraz z pozniejszymi uzupelnieniami, 

- Regulamin Pracy Prae ownik6w Spoldzie lni Mieszkaniowe j "Pia s til 
w Katowieaeh zatwierdzony przez Prezesa Zarzqdu i Zwiqzek 
Zawodowy " Budowlani " przy 8M Piast w dniu 8.08.1996r, 

- Regulamin Funduszu ~wiadezen Soejalnyeh Spoldzielni Mieszka
niowej " PIAST" w Katowieaeh z dnia 1.07.1998r zatwierdzony 
przez Prezesa Zarz'tdu i ZWi'tzek Zawodowy " Budowlani " 

~\~lUZ'ld Zakladowy przy 8M " PIAST ",	 J. 
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Regulamin premiowania pracownik6w 8M " PIAST " w Katowic aeh 
zatwierdzony przez Prezesa Zarzqdu i Zwiqzek Zawodowy tt Bu
dowlani "...zarzqd Zakladowy przy 8M "PIllST " w dniu 29.12. 
1998 roku, 

Wyzej wymienione regulaminy nie budzq zastrzezen formalno-praw

nych.
 
Dwa z nich znowelizowano w 1988 roku zgodnie z ustaleniami
 
poprzedniej lustracji.
 

Z uwagi na protok6ly dodatkowe przyj~te do Zakladowego Ukladu
 
Zbiorowego kontrolujqcy proponuj~ sporz~dzenie tekstu jednoli 

tego tego dokumentu dla sprawniejszego korzystania z jego usta

len.
 

Kazdy z zatrudnionych w 8M PIAST pracownik6w ma zalozon~ i pro

wadzon~ teczk~ akt osobowych.
 
W teczkach znajdujq si~ dokumenty w sprawach zWiqzanych ze sto

sunkiem pracy.
 
Spos6b prowadzenia teczek akt osobowych nalezy w pelnym stopniu
 
uzupelnic zgodnie z wymogami rozporzqdzenia Ministra Pracy i Po

lityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. Powyzsze czynnosci byly
 
w tratcie realizacji w czasie trwania lustracji.
 

W sprawach pracowniczych zbadano r6wniez wykorzystanie urlop6w
 
wypoczynkowych.
 
W wybi6rczo skontrolowanych kartotekach pracowniczych nie stwie~
 

dzono znacznych zaleglosci w wykorzystaniu tych urlop6w.
 

Na 4505 dni urlop6w wypoczynkowych przysluguj~cych do wykorzys

tania do dnia 4.12.2000r wykorzystano 3817 dni co stanowi 85%
 
p lanu urLop ow,
 

Pracownicy 8M PIAST podnoszq swoje kwalifikacje uczestniczqc
 
w kursach dotyczqcych caloksztaltu dzialalnosci i zmieniaj~cych
 

si~ unormowan prawnych.
 
W badanym okresie w szkoleniach wzi~lo udzial :
 

w 1997r 4 osoby
 
w 1998r 13 os6b
 
w 1999r 10 os6b
 

5 os6b

q\~Auor ./. 



12 

V. Dzialalnosc spoleczno-kulturalna 

Zgodnie z § 3 ust.3. pkt.5. sp okdzLe InLa " noz e 
prowadzic dzialalnosc kUlturalnq, organizowac wsrod mieszkan
cow wzajemnq pomoc i krzewic ku l tune wspolzycia ". 

Ten zakres dzialalnosci statutowej Spoldzielni jest realizo
wany poprzez dzialalnosc Spoldzielczego Osrodka Kultury. 

Dziala on na podstawie statutu Spoldzielczego Osrodka Kultury 
zatwierdzonego uchwalq Rady Nadzorczej Nr 155/RN/94 z dnia 
19.12.1994r. 

Corocznie zatwierdzany jest przez Rad~ Nadzorczq plan pracy 
Osrodka na nast~pny rok wraz ze szczegolowym preliminarzem. 

W ostatnim okresie obj~tym lustracjq w siedzibie SOK przy ul. 
Zawiszy Czarnego 10 dzialalo 16 sekcji prowadzqcych regular
ne zaj~cia raz lub dwa razy w tygodniu. 

Sekc je : 

seniora 
szachowa 
brydzowa 
aerobiku 
relaksacyjna 
i j~zyka angielskiego prowadzily zaj~cia dla doroslych 

Dla dzieci w sekcji j~zykowej prowadzono kursy j~zyka angiel

skiego nowoczesnq metodq Helen Doron.
 
Z mlodziezq prowadzono zaj~cia w sekcji samoobrony.
 
Dzieci z klas VI i VII skupione Sq w sekcji recytatorsko

-tanecznej i w sekcji gier.
 
Szesc sekcji taneczno-wokalnych Zespolu " Tysiqclatki " sku

pialo mlodziez licealnq i studenckq oraz dzieci ze szkol pod

stawowych.
 

W zespole prowadzono rowniez zaj~cia rytmiczno-baletowe dla
 
dzieci przedszkolnych.
 

./ . 
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Na terenie SOK dziala takze Pracownia Pedagogiczno-Psycholo
giczna, kt6ra prowadzila zaj~cia dla dzieci przedszkolnych, 
rozwijaj~ce zdolnosci muzyczne, plastyczne i tw6rcze. 

Organizuje si~ r6wniez imprezy dla os6b starszych - senior6w. 

W czasie ferii zimowych organizowane s~ zaj~cia swietlicowe dla 
dzieci. Dzieci otrzymywaly skromny posilek. Podczas zaj~c dzie
ci uczestniczyly w atrakcyjnych imprezach i wycieczkach. 

Podobnie w czasie letnich wakacji dla dzieci z Osiedla Tysi~c
lecia, kt6re nie wyjechaly z Katowic na wakacje prowadzono 
zaj~cia swietlicowe. Zorganizowano wiele ciekawych wycieczek, 
zawod6w sportowych i konkurs6w. 

Ponadto Sp61dzielnia Mieszkaniowa " PIAST " ze wz gLedu na
 
bardzo trudn~ sytuacj~ finansow~ wielu rodzin z Osiedla Tysi~c


lecia, zorganizowala wsp6lnie z Parafiq przy ul. Mieszka I.
 
dwa turnusy kolonii w Goczalkowicach dla 60 dzieci.
 
Na kolonie te przeznaczono kwot~ 9.000 zl.
 

Omawiajqc dzialalnosc SOK nalezy r6wniez zaznaczyc fakt, ze 
uzyskal on w I p61roczu br wplywy finansawe z tytulu swojej 
dzialalnosci przekraczaj~ce kwot~ 10 tys.zlotych. 
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VI. DZialalnosc Organow Spoldzie1ni 

Zgodnie z § 21 Statutu Spoldzie1ni Organami Spoldzielni Sq : 
Walne Zgromadzenie zastqpione przez 
Zebranie Przedstawicie1i Czlonkow 

- Rada Nadzorcza
 
Zarzqd
 
Zebrania Grup Czlonkowskich
 

1.	 Zebranie Przedstawicie1i Czlonkow 

Przepisy dotyczqce uprawnien do Udzialu w Zebraniach Przedsta
wicie1i CZlonkow, sposobu zwolywania, kompetencji, trybu gloso
wania zawarte Sq w § 24, 25,26 , 27, 28 Statutu Spoldzielni. 

Szczegolowy tryb obradowania i podejmowania uchwal przez Zebra
nie Przedstawicie1i okresia Regu1amin Obrad Zebrania Przedsta
wic ie1i. 

Regu1amin ten jest przyjmowany kazdorazowo na Zebraniu Przed
stawicie1i. 

W toku badania na podstawie przedstawionych dokumantow usta1ono, 
ze Spoldzielnia odbyla w okresie obj~tym badaniem 3 zebrania 
Przedstawicie1i. 

1. Zebranie Przedstawicie1i Cz Lonkow S.M. PIAST Z dniatr tr 

9 maja 1998 roku, 
w zebraniu na 80 uprawnionych, uczestniczylo 68 De1ega
tow, 

zebranie zostalo zwolane prawidlowo a De1egaci i Czlon
kowie Spoldzie1ni 0 czasie, miejscu i porzqdku obrad 
powiadomieni prawidlowo, 

w trakcie zebrania podj~to 34 uchwaly zgodnie z przyj~
tym porzqdkiem obrad, 

dokumentacja Zebrania Przedstawicie1i z dnia 9.05~1998r 

zawiera : 

a/	 Protokol Zebrania wraz z komp1etem uchwal podpisany 
przez Przewodniczqcego Zebrania, Sekretarza i Proto
ku1anta. 

./.
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Poszczegolne strony protokolu nie s~ parafowane. 
W protokole pomini~to pkt.15 porzqdku obrad dotyczqcy 
sprawozdania komisji uchwal i wnioskow,kt6rq powolano 
zgodnie z porzqdkiem obrad. 

bl list~ obecnojci - delegatow
 
ci protokoly Komisji Statutowej i Mandatowo-Skrutacyjnej.
 

Dokumentacja zawiera protok6l Komisji Uchwal i Wnios
kow oraz uchwaly w tej sprawie. 

dl	 dokumenty dotyczqce przeprowadzanych wyborow czlonkow Rad: 
Nadzorczej w liczbie 12 osob oraz zast~pcow czlonka Rady 
Nadzorczej w liczbie 4 osob. 
Tryb przeprowadzania wyborow do Rady Nadzorczej nie bUdzi 
zastrzezen. 

Rowniez procedura uchwalania zmian w statucie nie bUdzi 
zastrzezen. 

2.	 Zebranie Przedstawicieli Czlonkow Spoldzielni Mieszkaniowej 
" PIAST " z dnia 24 kwietnia 1999 roku : 

- na 80 uprawnionych w Zebraniu uczestniczylo 58 Delegatow, 

- na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdza si~, 

ze zebranie zwolane zostalo prawidlowo a Delegaci i Czlon
kowie Spoldzielni 0 czasie i porzqdku obrad powiadomieni 
zgodnie z zasadami zawartymi w aktualnie obowiqzujqcym 
Statucie Spoldzielni. 

- Zebranie podj~lo 43 uchwaly zgodnie z przyj~tym porzqdkiem 
obrad. 

Dokumentacja zawiera : 

aI Protokol Zebrania wraz z kompletem uchwal podpisany 
przez Przewodniczqcego, Sekretarza i Protokolanta Zebra
nia. 

.1. 
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Poszczegolne strony protokolu zaparafowano. 

b/ liste obecno~ci delegat6w,
 
c/ protokoly Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Statutowej
 

oraz Uchwal i Wnioskow,
 
d/ Autopoprawki do projektu statutu dokonane na wniosek
 

Rady Nadzorczej,
 
e/ wnioski Delegat6w do projektu Statutu.
 

Procedura uchwalenia nowego Statutu Sp6ldzielni nie budzi 
zastrzezen. 

3.	 Zebranie Przedstawicieli Czlonk6w z dnia 29 kwietnia 2000r. 

Na 80 wybranych w 1997 roku Delegatow, uniewazniono 2 man
daty.
 
Na Zebraniu obecnych bylo 49 Delegat6w, nieobecnych 29.
 

Na podstawie przedstawionej dokumentacji lustrujqcy stwie~
 

dzajq, ze Zebranie zostalo zwolane prawidlowo a Delegaci
 
i Czlonkowie 0 czasie i porzqdku obrad powiadomieni zgod

nie ze Statutem.
 

zebranie poddelo 34 prawomocne uchwaly zgodnie z przyje

tym porzqdkiem obrad.
 
Trese podjetych uchwal nie budzi zastrzezen.
 

Dokumentacja zawiera :
 
a/	 Protok6l Zebrania wraz z kompletem uchwal podpisany przez 

Przewodniczqcego, Sekretarza i Protokolanta Zebrania. 
Strony Protokolu zaparafowano. 

b/	 liste obecnojci Delegatow. 
c/	 Protokoly Komisji : 

Mandatowo - Skrutacyjnej Nr 1 i Nr 2
 
- statutowej
 
- Uchwal i wnioskow Nr 1 i Nr 2
 

d/ Karty do glosowania na Delegata oraz zastepce Delegata 
Rewizyjnego • 

•1. 
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2. Rada Nadzorczg 

Dzialalnosc Rady Nadzorczej Spoldzielni uregulowana jest w 
§§ 29,30,31,32,33,34,35,36 i 37 aktualnego Statutu Spoldzielni 
oraz unormowaniami zawartymi w Regulaminie Rady Nadzorczej za
twierdzonym Uchwalq Zebrania Przedstawicieli Czlonkow Nr 7/ZPCZ/ 
/95 z dnia 25.03.1995r. 

Rada sklada si~ z·-12 czlonkow wybranych na Zebraniu Przedstawi
cieli w dniu 9.05.1998r na okres 4 lat.
 

Wybrano rowniez 4 zaatepc ow cz conka Rady Nadzorczej 8M "PI.AST "
 
zgodnie z obowiqzujqcym statutem.
 

Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdza si~,ze wybo

ry przeprowadzono w sposob prawidlowy zgodnie z obowiqzujqcym
 
statu te a ,
 
Rada ukonstytuowala si~ w dniu 9.05.1998r.
 

Na biezqcq kadencj~ Rad~ Nadzorczq tworzq : 

1. Jan Mularczyk - Przewodniczqcy Rady Nadzorczej 
2. Czeslaw Zub Z-ca Przewodniczqcego Rady Nadz. 
3. Helena Buczkowska Sekretarz 
4. Bogdan J~drocha 

5. Jozef Koziarz 
6. Miroslaw Kozlitlski 
7. Janusz Niewitlski 
8. Barbara Kukowska 
9. Bohdan Kra helski 

10. Henryka Sas-Nowosie lska 
11. Maria Skop 
12. Grzegorz Ziolkowski 

Uchwala Nr 36/RN/98 z dnia 9 maja 1998 roku powolala z grona 
Rady Nadzorczej dwie komisje stale : 

- Komisj~ Rewizyjnq 
- Komisj~ Technicznq 

oraz Przewodniczqcego Spolecznej Komisji Mieszkaniowej. 

.1. 
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Kontrolujqcy zapoznali si~ z dokumentacjq Rady Nadzorczej
 
z ktorej wynika, ze zajmuje si~ Ona zagadnieniami z dzialalnos

ci Spoldzielni, ktoxe nalezq do jej kompetencji.
 
Pro tokoly Rady sa numerowane odr~ bnie dLa kaz dago roku kalendarz.o·
 
wego. Kazdy protokol jest podpisany przez Przewodniczqcego Rad3,
 
Sekretarza Rady i Protokolanta. Strony protokolu Sq parafowane.
 
Protokoly przechowywane Sq w opisanych segregatorach.-

Tematyka posiedzen Rady Nadzorczej w badanym okresie obejmowala
 
mi~dzy innymi :
 

sprawy czlonkowsko-lokalowe, 
- windykacji oplat za lokale, 
- dzialalnosci spoldzielczego Osrodka Kultury , 
- ocen~ pracy Zarzqdu, 
- zatwierdzenie planow pracy Rady i Komisji Problemowych 
- ocena i przyjmowanie materialow informacyjno-sprawozdawczych 

na Zebrania Grup Czlonkowskich oraz Zebranie Przedstawicieli, 
- zatwierdzanie harmonogramow realizacji wnioskow z zebran Grup 

Czlonkowskich oraz Zebrania Przedstawicieli, ocena ich reali 
zacji, 

- zatwierdzanie planow rzeczowo-finansowych,
 
- zatwierdzanie regulaminow wewn~trznych,
 

- ustalanie zmian stawek za lokale,
 
- analiza wynikow finansowych,
 
- analiza skarg i wnioskow skladanych do Zarzqdu,
 
- kor,ygowanie oplat za uzywanie lokali
 

oraz inne zagadnienia zwiqzane z caloksztaltem dzialalnosci
 
sp ozdz LeInd ,
 

Rada pracuje w oparciu 0 zatwierdzone do realizacji roczne plany
 
p r acy ,
 

Zasady przyznawania oraz wysokosci swiadczen za udzial w pracach
 
Rady Nadzorczej i innych organow samorzqdowych ustala Zebranie
 
Przedstawicieli.
 
Posiedzenia Plenarne Rady Nadzorczej odbywajq si~ raz w miesiq
cu.
 

.1. 
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Zgodnie ze swoimi kompetencjami Rada Nadzorcza podejmowala 
uchwaly dotyczqce biezqcej idlugofa1owej dziala1nosci Spol

dz Le Lnf , 

Uchwaly podejmowano mi~dzy innymi w sprawach : 

- zatwierdzania instrukcji i regu1aminow regu1ujqcych dzialalnosc 
Spoldzie1ni, 

usta1ania stawek oplat za loka1e, 

_ roz1iczania kosztow ogolnych ponoszonych przez Spoldzie1ni~, 

- wyk1uczen z czlonkowstwa Spoldzielni,
 

- windykacji oplat za loka1e,
 

- zatwierdzania p1anow rzeczowo-finansowych i korekt do p1anow,
 

- harmonogram rea1izacji wnioskow z Zebran Grup Czlonkowskich
 
i Zebran Przedstawicie1i, 

- przyjmowania i przedkladania sprawozdan Rady Nadzorczej d1a 
ZPCZ, 

- oceny pracy Zarzqdu i wysokosci premii d1a jego czlonkow, 

- usta1ania aktualnego sredniego kosztu bUdowy 1m2 pow.uzytkowej 
loka1i w 8M PIAST ",tf 

- dziala1nosc Sp6ldzie1czego Osrodka KU1tury, 

zatwierdzania p1anow pracy Rady Nadzorczej i jej komisji pro
b 1e aowych , 

Konstrukcja uchwal jak i sposob ich podejmowania nie budzi
 
zastrzezeil..
 
Rada podejmowala uchwaly zgodnie ze swoimi kompetencjami statuto

wymi i regu1aminowymi.
 
Kazda uchwala stanowi odr~bny dokument podpisany przez Przewodni

cZqcego i Sekretarza Rady Nadzorczej numerowany narastajqcq
 
odr~bnie na kazdy rok ka1endarzowy.
 

Wybiorczo skontro1owano uchwaly z roku 1998 : NR 20/RN/98,
 
NR 8/RN/98, NR 15/RN/98, 26/RN/98, 92/RN/98.
 

./. 
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z roku 1999
 

23/RN/99, 40/RN/99, 44/RN/99, 61/RN/99, 69/RN/99,
 

99/RN/99, 144/RN/99.
 

z roku 2000
 

24/RN/2000, 29/RN/2000, 32/RN/2000, 53/RN/2000,
 

88/RN/ 2000, 88/RN/2000, 95/RN/2000.
 

Rada Nadzorcza w okresie badanym podj~la ogolem 365 uchwal
 
w tym :
 

w roku 1998 125 uchwal
 
w roku 1999 145 uchwal
 

a w roku 2000 do konca pazdziernika 95 uchwal.
 

Poza udzialem w pracach Plenum Rady i jej Komisjach Problemo

wych czlonkowie Rady Nadzorczej pelniq cotygodniowe dyzury w kaz

dy poniedzialek w godzinach od 150 0 do 170 0 przyjmujqc czlonkow
 
Spoldzielni. Zglaszane sprawy wpisujq do " ksiqzki dyz urow "
 
i przekazujq do zalatwienia przez wlasciwe komorki zarzqdu Spol

dzielni.
 

Lustrator - w dniu 27.11.00 uczestniczyl w dyzurze Rady Nadzor

czej. Dyzur z ramienia Rady Nadzorczej pelnil Pan Grzegorz Ziol

kowski czconak KomisjiTechnicznej Rady ,
 

Lustrujqcemu przedstawiono " Ksiqzk~ dyz ur-ow " z jej przegleedu
 
wynika, ze liczba zglaszanych spraw systematycznie maleje.
 
W dniu 27.11.2000r w obecnosci lustratora nie przyj~to zadnych
 
z gcoszen ,
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3.	 Zarzad Spoldzielni 

Przepisy regulujqce prac~ Zarzqdu Sp61dzielni zawarte 
Sq w §§ 38,39,40,41 aktualnego Statutu Sp6ldzielni oraz Regu
laminie Zarzqdu,tekst jednolity z dnia 27.05.1997r. 

Przepisy okreslajq, ze Zarzqd kieruje bezposrednio dZialalnosciq 
Spoldzielni i reprezentuje jq na zewnqtrz. 

Zarzqd sklada si~ z trzech os6b. Prezesa powolanego przez Zebra
nie Przedstawicieli i dwoch zast~pcow powolanych przez Rad~ Nad
zorczq. 

Sklad osobowy Zarzqdu przedstawia si~ nast~pujqCO : 

- inz.Kazimierz Dorf - Prezes Zarzqdu pelniqcy jednoczeSnie 
funkcj~ Dyrektora Spoldzielni. 
Na funkcj~ Prezesa Zarzqdu powolany zostal ponownie uchwalq 
ZPCZ Nr 5/ZPCZ/95 z dnia 25.03.1995r. 
Stanowisko Dyrektora Spoldzielni ~rawuje na podstawie uchwa
ly Rady Nadzorczej Nr 38/RN/86 z dnia 27.03.1986r. 

- mgr inz. Roman Bula - Z-ca Prezesa Zarzqdu i rownoczesnie 
z-ca Dyrektora Spoldzielni dis eksploatacyjno-technicznych 
powolany uchwalq Rady Nadzorczej Nr 64/95 z dnia 29.06.1995r. 

- mgr Iwona Wojtynek - Pietras - Z-ca Prezesa Zarzqdu i rowno
czesnie z-ca Dyrektora Spoldzielni dis ekonomiczno-finansowych
- Glowna Ksi~gowa - powolana uchwalq Rady Nadzorczej Nr 76/RNI 
193 z dnia 15.07.1993r. 

W okresie obj~tym badaniem nastqpily zmiany w skladzie Zarzqdu 
SM " PIAST t1. 

- ~ dniu 9.05.1998 roku czlonek Zarzqdu Spoldzielni Pan Bo~dan 

Kra;helski zrzekl si~ pelnienia funkcji w Zarzqdzie, w tej sy
tuacji Rada Nadzorcza podj~la uchwal~ Nr 43/RN/98 na mocy kto
rej zwolnila Pana Boidana Krathelskiego z obowiqzku pelnienia 
funkcji czLorika Zarzqdu 8M " PI.AST " z dniem 28 maja 1998r • 

./ .
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W dniu 25.05.1998r Pan Andrzej Nowinski zrzekl si~ funkcji 
Czlonka Zarzqdu. Uwzgl~dniajqc powyzsze Rada Nadzorcza w dniu 
28.05.1998r podj~la uchwal~ Nr 44/RN/98 na mocy ktorej zwol
nila Andrzeja Nowinskiego z obowiqzku pelnienia funkcji Czlon
ka Zarzqdu z dniem 28.05.1998r. 

W tej sytuacji Zarzqd pozostal i pracuje w skladzie 3 osobowym 
co jest zgodne z unormowaniami obowiqzujqcego statutu- § 38 
pkt .1. 

Zakres uprawnien Zarzqdu i podzial obowiqzkow pomi~dzy poszcze
golnych jego czlonkow okresla szczegolowo Regulamin Zarzqdu 8M 
" PilST " tekst jednolity z dnia 27.05.19997r. 

Posiedzenia zgodnie z regulaminem odbywajq si~ nie mniej niz 
dwa razy w miesiqcu.
 

W roku 1998 odbyto 54 posiedzenia a w roku 1999 60 posiedzen Za

rzqdu co znacznie przewyzsza regulaminowe minimum.
 

Posiedzenia Zarzqdu Sq protokolowane, protokoly zawierajq przed

stawienie przebiegu posiedzenia i pelnq trese podejmowanych
 
uchwal. Trese uchwal potwierdzona jest pod tekstem kazdej uchwaly
 
Kazda strona protokolu jest potwierdzana odr~bnie przez wszystkie,
 
czlonkow Zarzqdu.
 
Protokoly Sq kompletowane i przechowywane w opisanych segregato

rach odr~bnie dla kazdego roku kalendarzowego.
 
Dokumentacja jest sporzqdzana na biezqco.
 

Odpisy uchwal podejmowanych przez Zarzqd przekazywane Sq do rea

lizacji komorkom odpowiedzialnym za ich realizacj~.
 

Zarzqd pracuje w oparciu 0 roczne plany pracy zatwierdzane przez
 
Zarzqd, ktore w pelni realizuje.
 
Przyj~ta w planach tematyka posiedzen jak i faktyczne problemy
 
rozpatrywane przez Zarzqd wskazujq, ze dziala on w ramach swoich
 
kompetencji statutowych i regulaminowych.
 

Zarzqd sklada okresowo sprawozdania ze swej dzialalnosci na kolej

nych posiedzeniach Rady Nadzorczej a raz do roku na Zebraniu
 
Przedstawicieli Czlonkow i Zebraniach Grup Czlonkowskich.
 

./. 
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Zarz~d realizuje wnioski ZPCZ, Grup Czlonkowskich i Rady Nadzor
czej i sporz~dza sprawozdania z ich realizacji. 

Zarz~d przygotowuje i przedklada do zatwierdzenia plany niezb~d
ne do prawidlowej dzialalnosci Spoldzielni. 
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4. Zebrania Grup Czlonkowskich 

Przepisy dotyczqce zwolywania, sposobu powiadamiania 0 Zebra
niach Grupy Czlonkowskiej, podzialu na grupy czlonkowskie i inne 
dotyczqce tych grup zawarte Sq w §§ 50, 51, 52 aktualnego Statu
tu Sp61dzielni. 

Zgodnie z § 50 pkt.2. podzialu na grupy czlonkowskie dokonuje 
Rada Nadzorcza przed kazdym Zwyczajnym Zebraniem Przedstawicieli 
Czlonkow, biorqc za podstaw~ liczb~ czlonk6w sp61dzielni wig sta

. nu na dzien 1 stycznia roku, w ktorym odb~dq si~ zebrania. 

W okresie obj~tym badaniem, jak wynika z przedstawionej dokumenta
cji powolywano r6znq il06c grup czlonkowskich w poszczegolnych 
Lanac h , 

W 1998 roku 8 grup czlonkowskich 

W 1999 roku 8 grup czlonkowskich 

W 2000 roku 4 grupy czlonkowskie 

Z przedstawionej dokumentacji wynika, ze w 1998r Grup~ Czlonk6w 
Oczekujqcych dolqczono do zebrania Grupy Czlonk6w zamieszkalych 
bUdynk6w Tysiqclecia 88,90,92,w roku 1999 do Grupy Czlonkowskiej 
budynk6w Tysiqclecia 78,88,90,92 a w roku 2000 do Grupy Czlonkow
skiej bUdynk6w Boleslawa Chrobrego 2,9,13,38 pawilon handlowy 
przy ul.Chrobrego 29, Tysiqclecia 78,88,90,92. 
Takie post~powanie w przypadku grupy czlonkow oczekujqcych dopusz· 
cza § 50 pkt.1. obowiqzujqcego Statutu Sp61dzielni. 
Spos6b obradowania, dokumentowania oraz uprawnien Zebran Grup 
Czlonkowskich zawarto w Regulaminie obrad Zebrania Grupy Czlon
kowskiej Sp61dzielni Mieszkaniowej PIAST zatwierdzonym UchwaIf If 

lq Rady Nadzorczej Nr 140/RN/99 z dnia 16 grudnia 1999 roku. 
Do jego tresci kontrolujqcy nie wnoszq zastrzezen. 

Ze wszystkich odbytych zebran grup czlonkowskich sporzqdzono 
protok61y .. 
Obszernosc protok616w pozwala przypuszczac,ze odzwierciedlajq 
one w pelni przebieg obrad. 

.1.
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Protok6l kazdorazowo podpisujq Przewodniczqcy i Sekretarz Ze

brania oraz osoba protokolujqca.
 

Protok6ly nie zawierajq informacji 0 i10sci os6b biorqcycn
 
udzial w Zebraniu.
 
Do dokumentacji kazdorazowo dOlqczono protokol komisji wniosko

wej oraz 1isty loka1i mieszka1nycb na kt6rycn widniejq podpisy
 
os6b, kt6re uczestniczyly w zebraniu.
 

Dokonany w 1997 roku na Grupach Czlonkowskich wyb6r Przedstawi

cie1i na Zebranie Przedstawicie1i Czlonk6w SM " PIAST " od stro

ny formalno-prawnej nie budzi zastrzezen.
 

Sposob rea1izacji wniosk6w stawianyeh na Zebraniaeh Grup Czlon

kowskieh kontro1ujqey uznajq za prawidlowy, zgodny z oezekiwa

niami ezlonk6w Sp6ldzielni.
 

Na podstawie przedstawionej dokumentaeji kontro1ujqcy stwierdza

jq znikomy udzial w zebraniacn przedstawieie1i ezlonk6w oezekujq

eyeh.
 
Zdaniem kontro1ujqcych na1ezy rozwazyc moz1iwosc zmian] sposobu
 
powiadamiania 0 zebraniach grupy ezlonk6w oczekujqcych.
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5. Inne organa §poldzielni 

Rada Osied1a i Spoleczna Komisja Mieszkaniowa zgodnie 
z § 42 Statutu Sq organami pomocniczymi Zarzqdu w wykonywaniu 
jego obowiqzkow ustawowych i statutowych. 

Unormowania dotyczqce dzialalnosci tych organow zawarto w §§ 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Statutu Spoldzielni oraz regu1a
minach: 

- Regu1aminie Rady Osied1a Spoldzielni Mieszkaniowej " PIAST " 
w Katowicach zatwierdzonym Uchwalq Rady Nadzorczej Nr 99/RN/99 

z dnia 16.09.1999r, 

- Regu1aminie Spolecznej Komisji Mieszkaniowej Spoldzielni Miesz
kaniowej " PIAST " w Katowicach zatwierdzonym Uchwalq Rady 
Nadzorczej Nr 100/RN/99 z dnia 16.09.1999r. 

Do tresci Regu1aminow kontro1ujqcy nie wnoszq zastrzezen.
 

W czasie trwania 1ustracji w spoldzie1ni dzialajq dwie Rady
 
Osied1owe.
 
Dokumentac ja_ich dz LacaIno sc I prowadzona jest i przechowywana
 
na osied1ach.
 
Oprocz dzialalnosci statutowej i regu1aminowej Czlonkowie Rad
 
Osied1owych pelniq dyzury w pomieszczeniach administracji przyj

mujqc zgloszenia skarg, wnioskow i spraw do zalatwienia.
 
Zgloszone sprawy Sq na biezqco przekazywane do zalatwienia Admi

nistracji osied1a.
 

Obie Rady Osied1owe pracujq w skladach 5-cio osobowych.
 

Wyboru Rad Osied1owych dokonano na Zebraniach Grup Czlonkowskich
 
w 1999 roku.
 

Sposob przeprowadzenia wyborow nie budzi zastrzezen.
 

Powolana przez Rad~ Nadzorczq Spoleczna Komisja Mieszkaniowa
 
pracuje w skladzie 5-ciu osob, do zakresu jej dzialania na1ezy 
w szczego1nosci : 

- opiniowanie wnioskow Zarzqdu oraz Rady Osied1a dotyczqcych 
wykluczenia lub wykres l.eni.e ze Spoldzie1ni, 

./. 



27
 

przedstawianie Zarzqdowi wnioskow dotyczqcych wykreslenia 
Z rejestru czlonkow oczekujqcych,
 

kontrola prawidlowosci zasiedlania mieszkan w bUdynkach
 
Spoldzielni,
 

opiniowanie odwolan od decyzji Zarzqdu odmawiajqcej przyj~
cia w poczet czlonkow. 

Posiedzenia komisji Sq protokolowane.
 
Stanowisko Komisji w poszczegolnych sprawach b~dqcych przedmio

tem obrad wyrazane jest w formie opinii lub wnioskow przedklada

nych Zarzqdowi.
 



--------------------------------------------------------------------------
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B. Dzialalnosc gospodarcza Spoldzielni 

I. Zarzqdzanie zasobami mieszkaniowymi 

Na dzien 30 wrzeSnia 2000r Spoldzielnia eksploato
wala 55 bUdynkow wielorodzinnych / z tego 39 budynkow wielo
kondygnacyjnych - powyzej 10 kondygnacji / 5 pawilonow wol
nostojqcych oraz 200 garazy wolnostojqcych " Karlikow ". 

Zarzqdzanie zasobami prowadzq 2 administraaje osie
dlowe " Tysiqclecie Dolne " i " Tysiqclecie Gorne " czynne 

700_ 1500a w godz. w poniedzialki od 800_ 1700 oraz w srody 
700 1600• od _ 

W soboty administracje Sq nieczynne. 
Niezaleznie od tego dziala wydzielone gogotowie 

techniczne czynne w poniedzialki od godz.1700 - 2200, w sro
2200• dy od 1600_ 2200 a w pozostale dni robocze od 150~_ 

800_ 2200• W dni wolne od pracy pogotowie czynne jest w godz. 
Obslugq terenow zielonych zajmuje si~ wydzielony 

organizacyjnie Zaklad Zieleni i Zaplecza Technicznego. Zadania 
tego Zakladu w zakresie zagospodarowania i konserwacji terenow 
zielonych wynikajq z ustalen dokonywanych w ramach corocznych 
przegLadow WiD sennych , Niez s Le zn.Le od tego administrac j e osie
dlowe w miar~ posiadanych na te cele srodkow zlecajq Zaklado
wi roboty wynikajqce z potrzeb biezqcych. Zaklad Zieleni i Za
plecza technicznego realizuje rawniez zlecenia zewn~trzne glow
nie RFWiK oraz PEC-u a dotyczq one przede wszystkim doprowadze
nia do pierwotnego stanu drag i terenow zielonych po pracach 
remontowych wykonywanych przez te przedsi~biorstwa. 

Jest to sytuacja dla osiedli i ich mieszkancow bardzo korzystna, 
poniewaz unika si~ sporow z wykonawcami realizujqcymi roboty 
z ramienia RPWiK lub PEC co do jakosci przywrocenia rozkopanych 
gruntow do stanu pierwotnego. Zaklad Zieleni wykonuje te prace 
wg. rzeczywistych potrzeb Spoldzielni a ich koszt ponoszq zew
n~trzni zleceniodawcy. 

stan zatrudnienia i kwalifikacje osob zatrudnionych 
w poszczegolnych administracjach Sq dostosowane do ich aktual
nych potrzeb. 

.r, 
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Gala korespondencja / poza niezb~dnymi pismami pole
conymi / dotyczqca czlonkow Spoldzielni oraz wszelkie oglo
szenia i zawiadomienia Sq roznoszone przez gospodarzy budyn
kow bezposrednio lokatorom do mieszkan za pokwitowaniem od
bioru b~dz wywieszane Sq na tablicach ogloszen znajdujqcych 
si~ na klatkach schodowych. 

Dostawa mediow na potrzeby mieszkancow a wi~c wody 
energii cieplnej oraz wywoz nieczystosci stalych realizowa

ne Sq przez specjalistyczne przedsi~biorstwa zewn~trzne. 

Kontrolujqcemu przedlozono do wglqdu nast~pujqce UmOWY z pod
miotami gospodarczymi w tym zakresie : 

Dostawa wody pitnej i odprowadzanie sciekow 
- umowa nr PE/21/86 z dnia 4.09.1986r z Wojewodzkim Przedsi~

biorstwem Wodociqgow i Kanalizacji Zaklad nr 1 w Katowicach 
ul.Obr.Westerplatte 130. Obecnie jest to Rejonowe Przedsi~
biorstwo Wodociqgow i Kanalizacji. W umowie brak okreslenia 
warunkow platnosci. Mimo, ze aktualnie nie ma to merytorycz
nego znaczenia to z przyczyn formalnych nalezalo by jq jed
nak uaktualnic. 

- Dostawa energii cieplnej - umowa nr KR/71/97 z dnia 21.08. 
1997r z Przedsi~biorstwem Energetyki Gieplnej w Katowicach. 
Umowa jest nieaktualna. Dostawy energii cieplnej rozliczane Sq 
n a podstawie obowiqzujqcych " Taryf dla ciepla " opracowa
nych przez PEG i zatwierdzanych decyzjq Prezesa Urz~du Re
gulacji Energetyki. 
Aktualnie w fazie negocjacji znajduje si~ przygotowanie tres
ci merytorycznej nowej umowy z PEG Katowice. Na okolicznosc 
spraw spornych Spoldzielnia wystqpila z pismem zn. TT/6884/ 
/2000 z zapytaniami do Urz~du Regulacji Energetyki oraz z in
formacjq 0 stosowaniu przez PEG Katowice praktyk monopolis
tycznych pismem z dnia 18.10.2000r. 

- Wywoz nieczystosci stalych Umowa nr KR/20/2000 z firmq ALBA 
~lqsk Sp. z_o.o. z siedzibq w Bytomiu przy ul.Koscielnej 2. 
z dnia 1.04.2000r. 

.r :
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Warunki umowy wynegocjowano bardzo korzystnie dla Spol

dzielni, poniewaz przewiduje ona :
 

al	 oplata obowiqzuje za wywoz fakt~~~ ilosci m3
 

wywiezionych smieci potwierdzanych obustronnie w re

jestrze wywozu, a nie za ilosc zryczaltowanq,
 

bl	 nieodplatny odbior surowcow wtornych selekcjonowanych, 

cl nieodplatny wywoz 1 raz w miesiqcu odpadow wielkogaba
rytowych i gruzu poremontowego, 

dl nieodplatne czyszczenie jezdni i traktow pieszych do 
kraw~znika, 

el	 corocznq waloryzacj~ oplat 0 wskaznik inflacji. 

Do czasu zawarcia w/w umowy obowiqzywala w ~:ki lustrowa

nym umowa z dnia 11.05.1998r z MPGK Spolka z 0.0. w Ka towi

cach ul. Obroki 140 nr KR/31/98 na podobnych warunkach.
 

- Dostawa energii elektrycznej odbywa si~ na podstawie odr~b
nych umow z Zakladem Energetycznym oddzielnie dla kazdego 
budynku mieszkalnego. 

Poprzez wlasciwe dzialania w latach poprzednich Spol
dzie lnia Mieszkaniowa " PIAST " doprowadzila do bardzo korzyst
nych skqdinqd prawidlowych uregulowan prawnych w zakresie gos
podarki wodq i sciekami. 

Gala zewn~trzna siec wodno-kanalizacyjna jest wlasnos
ciq RRViK. DZi~ki temu Spoldzielnia nie ponosi kosztow remon
tow i awarii zewn~trznej sieci wodno-kanalizacyjnej a rozlicza
nie zuzycia wody odbywa si~ na podstawie wodomierzy zainstalo
wanych we wszystkich bUdynkach mieszkalnych i pawilonach handlo
wych. W tej sytuacji Spoldzielnia nie ponosi strat z tytulu 
ubytkow wody. 
Tresci umow szczegolnie w zakresie wysokosci oplat za swiad
czone uslugi Sq kazdorazowo negocjowane przynajmniej w przy
padku dostaw energii cieplnej i wywozu nieczystosci I woda 

odprowadzenie sciekow obj~te Sq cenq urz~dowq Wojewody I • 

./ .
 
i 
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Dokonana kontrola zasob6w mieszkaniowych wykazala, ze klatki 
schodowe bUdynk6w s~ bardzo estetyczne i wyposazone w regu
laminy porz~dku domowego, instrukcje p.poz. oraz tablice 
z informacjami biez~cymi. Zgodnie z postanowieniami ustawy
° ochronie danych osobowych zlikwidowano spisy wszystkich 
lokator6w pozostawiaj~c jedynie na tablicy ogloszen informa
cj~ ° numerach mieszkan znajduj~cych si~ na konkretnych pi~
trach. Obok umieszczono informacj~ ° numerach mieszkan loka
tor6w, kt6rzy wyraznie sobie tego zyczyli. 

Sp61dzielnia posiada ubezpieczenie od ognia i innych 
zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej zawarte 
w ramacb indywidualnycb negocjacji z PZU. 
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II. Obsluga techniczna zasobow 

Kazdy budynek b~dqcy w eksploatacji Spoldzielni 
ma zalozonq " ksiqzk~ obiektu budowlanego " zarejestrowanq 
w organach nadzoru budowlanego w przypadku wczesniejszych 
ksiqzek oraz bez rejestracji - w zwiqzku z brakiem - takiego 
wymogu w przypadku ksiqzeczek nowozakladanych. 

W ksLaz.kach odnotowywane sa na b Lezac o m•.in. 

wszelkie przeglqdy techniczne i remonty dokonywane w danym 
budynku. 

W okresie podlegajqcym lustracji organy zewn~trzne 

przeprowadzily jednq kontrol~ dotyczqCq eksploatacji bUdynkow, 
a konkretnie kontrol~ w zakresie ochrony p.poz. Kontrol~ prze
prowadzili oficerowie Komendy Wojew6dzkiej i Miejskiej Panstwo
wej Strazy Pozarnej w Katowicach • 

W zwiqzku z usterkami i niedociqgni~ciami stwierdzo
nymi w trakcie kontroli i zawartymi w protokole pokontrolnym 
zebrala si~ w dniu 01.04.2000r Komisja Pozarowo-Techniczna 
Sp61dzielni, kt6ra ustalila pelnq list~ zalecen dla administra
cji osiedlowych, ktore Sq sukcesywnie realizowane. 

Raz w roku - na poczqtku okresu jesiennego - sluzby 
Spoldzielni wraz z przedstawicielami Rad Osiedlowych dokonujq 
przeglqdow okresowych bUdynkow, z ktorych sporzqdzane Sq pro
tokoly uwzgl~dniajqce zakres potrzebnych prac remontowych. 

Plany remont6w przygotowywane Sq w dwoch wersjach. 
Pierwsza wersja oparta jest na wysokosci odpisow w ramach 
oplat eksploatacyjnych skladajqcych si~ na fundusz remontowy. 

Wersja druga obejmuje wszystkie potrzeby remonto
we stwierdzone tak w czasie przeglqdu jesiennego jak i wynika
jqce z biezqcej eksploatacji. 

Wykazane w zalqczonej do protokolu tabeli nr V dane 
wykazujq, ze pokrycie poniesionych w latach 1997-1999 naklad6w 
finansowych z odpisow eksploatacyjnych /czynszowych/ na lokale 
mieszkalne i niemieszkalne wynosi : 

- w r , 1997 50,8% 
- w r-, 1998 99,6% 
- w r , 1999 12,7% 

./.
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Minimalne pokrycie funduszu remontowego z odpisow czynszo
wych w roku 1999 wynikaj~ ze zmiany sposobu rozliczen eksplo
atacyjnych i remontowych prowadzonej od II.kw.1999r. 

W swietle uchwalonej na razie przez Sejm nowej usta
wy 0 Spoldzielniach mieszkaniowych odpisy ze stawki eksploata
cyjnej na fundusz remontowy b~d~ jednak musialy bye scisle 
rejestrowane. 

Na pozostale przychody funduszu remontowego w okresie 
podlegaj~cym lustracji skladaj~ si~ otrzymana w 1997r dotacja 
budzetowa na usuwanie wad technologicznych w kwocie 914.000.-z1 
a takze dochody ze sprzedazy mieszkan oraz ich przeksztalcenia 
z lokatorskich na wlasnosciowe. 

Na koniec 1999 roku na stanie ksi~gowym pozostalo 
dose wysokie saldo funduszu remontowego w kwocie 337.369.-~. 

Prawidlowose wykorzystania dotacji byla w roku 1997 
przedmiotem kontroli Delegatury NIK w Katowicach. 

Z kontroli przebiegu wykorzystania dotacji bUdzeto
wej wynika, ze nieprawidlowosci stwierdzone w protokole NIK 
s~ systematycznie eliminowane. 

Charakterystyczn~ cech~ zadan remontowych realizowa
nych przez 8M n PIAST n jest ich kompleksowose na poszczegol
nych budynkach. 
Taki remont kapitalny obejmuje przykladowo nast~puj~ce roboty : 

- wymiana starych dzwigow na nowe z jasnymi i przestronnymi 
kabinami antydewastacyjnymi, 

oblozenie odporn~ na mroz glazur~ sc~enn~ parteru, ci~gu 

komunikacyjnego oraz przystankow windowych, co w widoczny 
sposob podnosi trwalose i estetyk~, 

- modernizacja wejse do bUdynkow poprzez ich przebudow~ 

i zastosowanie trwalych estetycznych drzwi, 

- remont instalacji elektrycznej i instalacji AZART oraz
 
przegl~d wewnLtrznej instalacji gazowej,
 

- wymiana wewn~trznej instalacji centralnego ogrzewania
 
i wody,
 

./. 
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wymiana okien drewnianyc? na plastikowe w mieszkaniach 
tego wymagajqcych, 

przebudowa komin6w i ocieplenie budynk6w wraz z wykona
niem nowej elewacji. 

W badanych latach remontem kapitalnym obj~to kilka
nascie bUdynk6w. 

Charakterystyczny dla SM PIAST W realizacjiIt It 

plan6w remontowych jest fakt, ze roboty budowlane powierzane 
Sq g16wnie bez przetargu sprawdzonym juz firmom wykonujqcym 
te prace od kilku lat. 

Kontrola zawartych um6w na roboty remontowe wyka
zala, ze ustalane w nich stawki robocizny i narzuty mieszczq 
si~ w srednich stawkach stosowanych powszechnie w Wojew6dztwie 
~lqskim i miescie Katowica. 
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III. Dzia1alnosc inwesty~~ 

Wg. stanu na dzien 31.12.1999r Sp61dzielnia 
Mieszkaniowa " PIAST " dysponowa1a terenami 0 1qcznej po
wierzchni 54,7 ha. Z tego 53,15 ha z ustanowionym tytu1em 
prawnym w formie prawa do wieczystego uzytkowania terenu 
oraz 0,85 ha terenu przy ul.Szarych Szereg6w w Katowicach
Kostuchnie zakupionych na w1asnosc aktem notarialnym nr 
5954/91 z dnia 20.12.1991r. 

Pozosta1a ilosc 0,7 ha pozostaje w dyspozycji 
Spo1dzielni bez uregulowanego tytu1u prawnego. 

W okresie, kt crego dotyczy lustracja SM " PIAST " realizowa
1a nast~pujqce zadania inwestycyjne : 

1.1	 Zespo1 siedmiu bUdynkow mieszkalnych w 1qcznej liczbie 
54 mieszkan, 5 lokali uzytkowych oraz 45 garazy oddany 
do uzytku w m-cu lipcu 1998r. Budowany w zakresie miesz
kan i garazy ze srodk6w w1asnych przysz1ych uzytkowni
kOw. Zasiedlenie i rozliczenie w/w bUdynku zosta1o doko
nane terminowo i zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. 
Powierzcbnia mieszkalna Spo1dzielni zwi~kszy1a si~ w ten 

2,sposob w roku 1998 0 5.336 m natomiast powierzcbnia
2•

uzytkowa 0 346 m 

2.1	 Wznowiona kontynuacja budowy bUdynku nr 104. 
Zontynuacj~ rozpocz~to w miesiqcu czerwcu 1997r. 
Budynek oddano do dyspozycji przysz1ych lokatorow w dniu 
24.05.1999r a wi~c dok1adnie w terminie wczesniej za1ozo
nego p Lanu , 
W ostatecznym efekcie oddano do uzytku 120 mieszkan 0 1qcz

2•nej powierzcbni 7.721 m Z tej ilosci 36 mieszkan zosta
10 wybudowanych ze srodkow w1asnych przysz1ych uzytkowni
kow i uzyska1y one status mieszkan w1asnosciowycb, 22 miesz 
kania majq status lokatorski natomiast 62 mieszkania odda
no w najem. 

Ogolny koszt przedsi~wzi~cia wynios1 
20.693.446,71 zl. z czego 9.029.735.-z1 stanowi1 kredyt 

.1 .
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uzyskany z RPM na podstawie umowy kredytowej nr 12000139/13/ 
/97 i aneksu nr 1 do w/w umowy. 

Zasiedlenie i rozliczenie finansowe w/w budynku 
zostalo zrealizowane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisa
mi i nie budz q zastrzezen. 

3./	 Wznowiona kontynuacja budowy budynku nr 105 w roku 1999. 
BUdynek zostal oddany do uzytku 31.08.2000r. Planowane 
zakonczenie przypadalo na dzien 30.09.2000r. Ostateczne 
rozliczenie zostalo zrealizowane w dniu 18.10.2000r a wi~c 

znacznie przed obowiqzujqcym terminem. 
Ogolem oddano do uzytku 120 mieszkan 0 lqcznej powierzchni 

2	 2•7.906,8 m oraz 7 lokali uzytkowych 0 powierzchni 355 m
 
Na oddane mieszkania-sklada si~ 15 mieszkan lokatorskich
 
oraz 105 pod wynajem.
 
Lqczny koszt przedsi~wzi~cia wyniosl 20.960.121,87 zl.
 
z czego 13.014.000.-z1. stanowily srodki kredytowe Krajo

wego Funduszu Mieszkaniowego uzyskane mOCq umowy kredyto

wej nr 12000139/91/99 z dnia 17.08.1999r.
 

4./	 Oddanie do uzytku juz w r 2000 rozpocz~tq w 1998r budow~ 

14 domkow jednorodzinnych przy ul.Szarych Szeregow 0 lqcz
2nej powierzchni 2.223,2 m ze srodkow wlasnych przyszlych
 

uzytkownikow.
 
Lqczny koszt inwestycji wyniosl 4.514.400.-z1.,co daje
 
koszt 1 m2 mieszkania w wysokosci 2.030.-z1.
 
Aktualnie w roku 2000 nie Sq realizowane inne zadania in

westycyjne.
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IV.	 Dzialalnosc ekonomiczno - finansowa 

Ewidencja ksi~gowa prowadzona jest w oparciu 
o II Zakladowy plan kont It prz;yj~ty uc hwaza Zarzqdu Spoldziel

ni nr 705/2/95 z dnia 20.12.1995r. 
Plan kont jest w miar~ zmieniajqcycb si~ przepi

sow na biezqco aktualizowany a kolejne aneksy zatwierdzane 

Sq przez Zarzqd Spoldzielni. 
Wykaz kont ksi~gi glownej - ewidencj~ syntetycznq 

oraz ksiqg pomocniczycb - ewidencj~ analitycznq przedstawiono 
w zal~cznikach do planu kont jako integralnq cz~sc. 

Kazdorocznie sporzqdzane Sq plany amortyzacji 
srodkow trwalycb oraz wartosci niematerialnycb i prawnycb. 

Podstawq icb sporzqdzenia Sq : 

- Ustawa 0 racbunkowosci z dnia 29.09.1994r 
- Rozporzqdzenie MF z dnia 17.01.1997r - Dz.U.nr 6 poz.35 
- Ustawa 0 podatku docbodowym od osob prawnycb z dnia 

15.02.1992r Dz.U. nr 106 poz.482. 

Plany amortyzacji Sq kazdorazowo zatwierdzane ucbwalq Zarzqdu 
Sp oLdz Le In i , 

W badanych latacb przeprowadzono nast~pujqce 

inwentaryzacje skladnikow majqtkowycb Spoldzielni : 

1.1	 1997r - Zarzqdzenie nr 7/97 Dyrektora Spoldzielni 
z dnia 03.11.1997r 

- srodki trwale i wyposazenie w narz~dziowni, warszta
cie slusarskim i warsztacie samocbodowym. 

- materialy w magazynacb 01,03 i 04 

R6znice inwentaryzacyjne zostaly rozliczone przez 
Komisj~ inwentaryzacyjnq, na ktorq to okolicznosc 
sporzqdzono protokol w dniu 31.12.1997r. 

Brak stwierdzenia wg. stanu na jaki dzien ksi~gowania 

dokonywano spisu z natury. 

.1. 



1998r - Zarzqdzenie Wewn~trzne Dyrektora Spoldzielni 
nr 6/98 z dnia 02.10.1998r 
- srodki trwale 
- materialy na magazynie 

Roznice inwentaryzacyjne rozliczone prawidlowo.
 
Aomisja Inwentaryzacyjna sporzqdzila protokol weryfika

cji roznic inwentaryzacyjnych w dniu 14.01.1999r.
 
Brak stwierdzenia wg. stanu na jaki dzien przeprowadza

no spisy z natury. Na egzemplarzu udost~pnionym lustrujq

cym stwierdzono brak opinii glownego ksi~gowego i decy

zji Zarzqdu.
 

1999r - Zarzqdzenie wewn~trzne Dyrektora Spoldzielni 
nr 5/99 z dnia 8.10.1999r 
- materialy w magazynie 
- paliwa plynne i materialy niezabudowane 
- srodki pieni~zne w kasie, znaczki sqdowe 

i skarbowe, ksiqzeczki ubezpieczeniowe 
- inwestycje rozpocz~te 

Roznice inwentaryzacyjne rozliczone prawidlowo.
 
Podano juz wg. stanu na jaki dzien przeprowadzono spisy
 
z natury. Protokol Komisji Inwentaryzacyjnej_z dnia
 
12.01.2000r. Brak zatwierdzenia przez Zarzqd.
 

Sprawozdanie finansowe zostalo sporzqdzone na 
druku BILANS wg. stanu na dzien 31.12.1998r i zawiera 
dodatkowo - zgodnie z postanowieniami ustawy 0 rachun
kowosci rachunek strat i zyskow, sprawozdanie z przeply
wu srodkow pieni~znych, sprawozdanie Zarzqdu z dzialal
nosci za 1999 rok majqce cbarakter informacji dodatko
wej. 

Po stronie aktywow i pasywow bilans zamknql si~
 

kwot q 213.193.962,25 zl a rachunek strat i zyskow wyka

zal zysk netto w kwocie 1.539,86 zl.
 

Z opinii bieglego rewidenta wynika, ze sprawoz
danie finansowe sporzqdzone zostalo we wszystkich 

.1 . JLJ 
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istotnych aspektach zgodnie z zasadami okreslonymi 
w Ustawie 0 rachunkowosci, stosowanym w sposob ciqgly 
na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunko

wych. 
Jest one zgodne co do formy i tresci z obowiq

zUjqcymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie i jas
no wszystkie informacje istotne dla oceny rentownosci 
oraz wyniku finansowego dZialalnosci gospodarczej Spol

dzielni za 1999r. 
Podobne byly rowniez opinie bieglego rewidenta 

w stosunku do sprawozdan finansowych za lata 1997 i 1998. 
Dokonana kontrola ksiqg rachunkowych oraz przyj~

te rozwiqzania w procesie komputerowego przetwarzania 
danych I ksi~gowos6 syntetyczna I odpowiadajq wymogom 
ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r 0 rachunkowosci IDz.U. 
nr 121 poz.591 I. 

~nalityka kosztow i srodki trwale ksi~gowane Sq 
przy pomocy bzw , amerykanki ".II 

Ksi~gi rachunkowe zostaly w prawidlowy sposob 
otwarte a dokonywane zapisy Sq poprawne i majq powiq
zania z dokumentami i sprawozdaniami finansowymi. 
Do sposobu przechowywania ksiqg rachunkowych kontrolujq
cy uwag nie wniosl. 

Dokonana kontrola wykazala, ze po zakonczeniu 
kazdego miesiqca sporzqdzane jest zbiorcze zestawienie 
obro t ow i s aLd , 

Nastqpila znaczna poprawa w stosunku do poprzednie
go okresu lustracji, a wi~c lat 1994 - 1996 w zakresie 
windykacji biezqcych naleznosci czynszowych. 

W okresie badanym stany zaleglosci przedstawialy
 
si~ nast~pujqCO :
 

.1. 
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Rore !ZALEGLOtJC I 
!BIEZ~CE, 
!W TYS.ZL. 

!Nj;LEZ~OtJC I!RAZEM~ ;l~ ALEZ~~O~C I! OGl)LErw1 
!SPORI\E, !VJ TYS.ZL;ZAS~DZOhE ! Vi TYS.ZL 
!v, TYS.ZL. ! ·VJ TYS.ZL ! 

-

1997 
N alicze
nia 
% do 
naliczen 

1.308 

6,6 

468 1.776 

9,0 

813 2.589 
19.753 

13,1 

1998 
Nalicze
nia 
% do 
naliczen 4,7 

1.138 229 1.367 

5,7 

1.243 2.610 

24.032 

10,9 

1999 1.263 381 1.644 1.570 3.214 
Nalicze
nia 27.975 
% do na
liczen 4,5 5,9 11,5 

L~strujqcy stwierdzajq, ze poziom zaleglosci biezq
cych lqcznie ze sprawami spornymi nalezy do jednego z najniz
szych, co bardzo dobrze swiadczy 0 dzialalnosci sluzb windy
kacyjnych. Niepokojqcy natomiast jest znaczny wzrost naleznos
ci zasqdzonych a wi~c spraw juz zakonczonych prawomocnym wy
rokiem sqdowym ale jeszcze nie wyegzekwowanych. Te wlasnie 
kwoty powodujq, ze ogolne zamrozenie srodkow finansowych wg. 
stanu na dzien 31.12.1999r wynosi 11,5 % rocznych naleznosci. 

Wprzeciqgu 2000r nastqpil dalszy znaczny spadek po
ziomu zaleglosci. 

I tak poziom zaleglosci biezqcych wg. stanu na 30.09. 
2000r w stosunku do przewidywanych rocznych naliczen spadl do 
3,2% a wi~c poziomu dotychczas nigdy nie osiqganego. Analogicz
nie zaleglosci biezqce wraz ze sprawami spornymi spadly do 
4,2% ogolu naliczen. 

.1 .
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Dzi~ki temu, pomimo utrzymywania si~ spraw zasqdzo
nycb na dotychczasowym poziomie ogolne zamrozenie srodkow 
w stosunku do planowanych wplywo spadlo do 8,9%. 

o wlasciwej pracy informacyjnej wobec czlonkow Spol
dzielni swiadczy staly wzrost osob korzystajqcycb z dodatko~ 

mieszkaniowych. 
W okresie badanym przedstawialo si~ to nast~pujqCO : 

ROK ILO~6 osob SIDEll DODllTK~W 
,w tys.zl 

1997 285 295 

1998 330 409 

1999 432 496 

Lustrujqcy sprawdzili terminowose wplat i prawidlowosc na
liczen w zakre s ',e aobowa.azan wobec budz e bu i innycb oplat 
natury podatkowej lub ubezpieczeniowej. 

Badajqc szczegolowo odprowadzenie w/w zobowiqzan za 
m-c pazdziernik 2000r lustrujqcy stwierdzajq pelnq termino
wose i prawidlowosc odprowadzenia : 

- podatku V.,AT
 
- skladek ZUS
 
- podatku docbodowego od osob fizycznycb
 
- podatku dochodowego od odob prawnych
 
- oplaty za wieczyste uzytkowanie terenu
 
- skladki PERON
 
- podatku od nieruchomosci
 

Rowniez podatek drogowy oraz odpis na fundusz socjalny 
zostaly odprowadzone w przewidzianych prawem terminach. 

W stosunku do okresu poprzedniej lustracji spadly znacz
nie stany zapasow materialowycb / z wyjqtkiem 1997r / ze 
106.688 zl na koniec 1996r do 36.648 zl na dzien 31.12.1999r. 
Suma ta stanowi zaledwie 0,8% majqtku obrotowego, co swiadczy 
o prawidlowo prowadzonej gospodarce materialowej. 

./ . 
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Spoldzielnia IVlieszkaniowa " PIAST posiada bardzot1 

dobrq sytuacj~ finansowq 0 czym swiadczy fakt, ze w okre
sie badanych 3 lat stwierdzono zaplat~ minimalnych ilosci 
odsetek ustawowych z tyt. nieterminowej realizacji swoich 
zob ow.iaz an, 

Lustrujqcy stwierdzajq, ze wszystkie zobowiqzania 
wobec dostawcow oraz wobec budzetu regulowane s~ na biezq
co. 

Kluczowe wskazniki dotyczqce kondycji finansowej 

8M " PIAST 
pujqCO : 

" przedstawia1y si~ w okresie lustrowanym nast~

1997 1998 1999 

1. Ogolna p1ynnosc 
finansowa 87% 96% 62% 

2. Pokrycie zobowiqzan 
zasobami pieni~znymi 21% 32% 9% 

3. Szybkosc obrotu 
n aLezno sc I 42 dni 33 dni 31 dni 

4.	 Szybkosc obrotu 
zobowiqzan 68 dni 57 dni 72 dni 

5.	 Og61ny poziom 
z ad cuz en i a 5% 9% 12% 

Przy ocenie w/w danych i wskaznik6w nalezy miee na 
uwadze fakt znacznego zaangazowania kredytowego i srodkow 
w1asnych w procesy inwestycyjne. 

W roku 1999 Spo1dzielnia Mieszkaniowa n PIAST n uzyska
1a ujemny wynik finansowy w gospodarce zasobami mieszkanio
wymi_na kwot~ 96.018,19 zl. co stanowi 0,4% wartosci sprze
dazy. Przy wysokim dodatnim saldzie funduszu remontowego nie 
stanowi to istotnego zagrozenia, nie mniej jednak zwraca uwa

g~ na koniecznosc bardzo precyzyjnego reagowania przy usta

.1. 
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laniu oplat czynszowych na faktycznie ponoszone koszty. 

Wyniki badania finansowego i kluczowych wskazni

k6w nie wskazujq aby istnialo zagrozenie dla mozliwosci
 
kontynuowania przez Spoldzielni~ dzialalnosci statutowej.
 

gOdz.1330przeprowadzono koW dniu 7.12.2000r 0
 

misyjnq kontrol~ got6wki w kasie. stan got6wki w kasie
 
wynosi1 4.490,78 zl i byl zgodny ze stanem podanym w rapor

cie kasowym.
 

Sprawdzono r6wniez dokumenty kasowe b~dqce doku

mentami zr6dlowymi do wystawienia raportow kasowych z dnia
 
poprzedniego i dnia kontroli.
 

Do ich prawid1owosci merytorycznej kontrolujqcy 
nie wnoszq zastrzezen. 

Sprawdzono r6wniez prawidlowosc rozliczania i de
kretacji faktur wplywajqcych do Spo1dzielni. 

Wszystkie racbunki Sq prawid1owo i szczego1owo 
opisane, zadekretowane i podpisane przez osoby upowaznione. 

Na zakonczenie nalezy stwierdzic, ze Spo1dzielnia 
Mieszkaniowa " PIAST " jest bardzo dobrze zorganizovvana, 

a dokumenty wskazujq na aktywnq dZia1alnosc Rady Nadzorczej 
i innych organ6w samorzqdowych. 

Dokumentacja sluzb organizacyjno-samorzqdowych 
jest prowadzona bardzo dobrze i nie budzi zastrzezen. 

R6wniez w dzia1alnosci gospodarczej widac duze 
zaangazowanie sluzb ekonomiczno-tecbnicznycb Sp61dzielni. 

Wyniki ekonomiczne Sq dobre, a fakt drobnycb 
uchybien i usterek wyst~pujqcych w niekt6rych rodzajach dzia
1alnosci a stwierdzanych w protoko1ach kontroli wewn~trznej 

nie zmienia og6lnego pozytywnego obrazu Sp61dzielni. 
Poniewaz zalecenia z poprzedniej lustracji zosta1y 

zrealizowane a biezqca kontrola nie wykaza1a zadnych zasadni
czych b1~d6w w dzia1alnosci Sp61dzielni, lustrujqcy odst~pujq 

od formu1owania konkretnych wnioskow polustracyjnych zwracajqc 
jednoczesnie uwag~,ze drobne niedociqgni~cia i usterki ~awarte 

zosta1y w tresci protoko1u a ich usuni~cie nie wymaga dzia1an 

~A POpartych uchwalami organow samorzqdowycb.

l1 IIK,[lJ .), 
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Integralnq cz~s6 niniejszego protokolu stanowiq : 

zalqcznik nr 1 schemat organizacyjny Sp61dzielni 
zalqcznik nr 2 spis tre se i tI Ksi~gi Sluzb tI 

zalqcznik nr 3 tabela nr 1 Opis Sp61dzielni 
zalqc znik nr 4 tabela nr 2 Czlonkowie Sp61dz ie lni 
zalqcznik nr 5 tabela nr 3 Budownictwo Mieszkaniowe 
zalqcznik nr 6 tabe la nr 4 Gospodarka Terena!lli 

Sp61dz ie lni
 
zalqcznik nr 7 ta be la nr 4 Gospodarka Remontowa
 
zalqcznik nr 8 Bilans za 1997r
 
zalqcznik nr 9 Bilans za 1998r
 
zalqcznik nr 10 Bilans za 1999r
 

Protok61 nin~eJszy zostal sporzqdzony w trzech 
jednobrzmi~cych egzemplarzach: 

- 1 egzemplarz dla Przewodniczqcego Rady Nadzorczej SM " PI.AST "
 

- 1 egzemplarz dla Prezesa Zarzqdu 8M " PI.AST "
 

- 1 egzemplarz dla Regionalnego Zwiqzku Rewizyjnego
 

Lustracj~ wpisano do Ksi~gi Kontroli Sp61dzielni pod pozycjq
 
2/2000.
 

LUSTRATORZY REGIONALNEGO ZW~ZKU 

REIN 12YJNEGO W KATOWICACH 

.........(l. .
 
1-I MAR IAN GOGOL J ACEK .Kl~ ITTER 

Uprawnienia nr 3710/97 Uprawnienia nr 3471/97 
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Do stwierdzen zawartych w protok61e lustracji 

nie wnosimy zastrzezen. 

Zarzqd Sp61dziel i IvIieszkaniowej" PIllST " 
',(I PRE . 

PREZ • A ZARZAl"'\""CA PRZEZ-' ,'L'.L:5tf:a D ro FPA., n. . I::SA LAR?f,uc_
" rl..I;oKTOR.A Z . C A DYREKTOF<;;DY 

K \.H~ tas,' ,#lo-lechnicznVCf,dls Hanomiczl)&.. FinOllsowy.;}.l 

71(1,., Hl1I.~ m'T 1~6'ity,nl'k-Pie',tre» 
. L.'" Gl ,'''''NY KCI' 

ZARZ-A,D 
Spotdzielni Mieszkaniowej 
"PIAST" w Katowicach 

Katowice, dnia 20.XII.2000r ul. Zawiszy Czarnego 8 


