Protok61
z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej
"PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8

Telefon 1 fax

2546505/254 1025

Regon

001053234

NIP

6340136084

Stosownie do zapisu art. 91-93 i 240 ustawy z dnia 16.09.1982 .Prawo
Spoldzielcze" (tekst jednolity Dz.U. Nr 54 z 1995 r. z pozniejszymi zmianami)
lustracje przeprowadzono na podstawie upowaznien Nr 42 i 43/2003
Regionalnego Zwiazku Rewizyjnego w Katowicach z siedziba w Tarnowskich
Gorach, ul. Staropolska 2.

Lustracje przeprowadzili:
Jacek Knitter posiadajacy uprawmema nadane
Spoldzielcza w Warszawie Nr 3471/97
-

przez Krajowa Rade

Marian Gogol posiadajacy uprawnienia nadane przez Krajowa Rade
Spoldzielcza w Warszawie Nr 3710/97
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I. INFORMACJE WSTF;PNE
1. Lustracje przeprowadzono w okresie 01.10.2003 - 17.12.2003.

2. Lustracja objeto dzialalnosc Spoldzielni w zakresie pelnym za lata
2000 - 2002.
Tematyka lustracji objeto:
-

zagadnienia organizacyjne,

-

organizacje wewnetrzna i kadry,

-

sprawy czlonkowsko - mieszkaniowe,

-

dzialalnosc organ6w statutowych,

-

gospodarke zasobami mieszkaniowymi,

-

gospodarke remontowa,

-

dzialalnosc inwestycyjna,

-

gospodarke finansowa,

3. W czasie przeprowadzania lustracji Zarzad Spoldzielni Mieszkaniowej
,'pIAST" dzialal w nastepujacym skladzie:
Pan Kazimierz Dorf

Prezes Zarzadu
Dyrektor Spoldzielni

Pan Andrzej Mikolajczyk

Zastepca Prezesa Zarzadu
Zastepca Dyrektora
ds. eksploatacyjno - technicznych

Pani Iwona Wojtynek - Pietras

Czlonek Zarzadu
Zastepca Dyrektora
ds.ekonomicznych
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Pan Aleksy R6wniak

Czlonek Zarzadu
Glowny Ksiegowy

4. 0 rozpoczeciu lustracji lustratorzy poinfonnowali Prezesa Zarzadu Pana
Kazimierza Dorfa oraz Rade Nadzorcza poprzez Zastepce Przewodniczacego
Rady Pana Czeslawa Zuba oraz Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej Pana
Miroslawa Kozlinskiego. Lustratorzy poinfonnowali w/w czlonkow Rady,
a za ich posrednictwem cala Rade Nadzorcza 0 mozliwosci wskazania przez
Rade zagadnien, na kt6re lustracja rna zwrocic szczegolna uwage.

5. Lustracje przeprowadzono w oparciu 0 stwierdzone fakty i przedstawione
dokumenty.
W trakcie lustracji Spoldzielnie reprezentowali czlonkowie Zarzadu oraz
pracownicy odpowiedzialni za objete lustracja odcinki dzialania Spoldzielni,

6. Poprzednia lustracja przeprowadzona byla przez Regionalny Zwiazek
Rewizyjny w Katowicach z siedziba w Tamowskich G6rach i obejrnowala
lata 1997 - 1999.

7. Niniejsza lustracje wpisano do ksiazki ewidencji i kontroli pod Nr 2/2003.

8. Dokumenty sluzace do przeprowadzenia lustracji:

- Dokument Centralnej
Infonnacji Krajowego Rejestru Sadowego
w Warszawie z dnia 13.11.2002 r. Numer KRS 0000134458, Odpis Pelny
z Rejestru Przedsiebiorcow
-

Statut Spoldzielni uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Czlonkow
Uchwala Nr 16/ZPCzJ99 z dnia 24.04.1999 r. zatwierdzony decyzja Sadu
Rejonowego w Katowicach postanowieniern z dnia 01.09.1999 r.

- Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli
przyjrnowany kazdorazowo na ZPCz)

Czlonkow

(regulamin

- Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony Uchwala Nr 6/ZPCzJ2002
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-

Regulamin Zarzadu zatwierdzony Uchwala Nr 124/RN/94 Rady Nadzorczej
z dnia 29.11.1994 r. oraz Uchwala Nr 35/RN/97 z dnia 27.05.1997 r.

-

Regulamin obrad Zebran Grup Czlonkowskich zatwierdzony Uchwala
Nr 1401RN/99 Rady Nadzorczej z dnia 16.12.1999 r.

-

Regulamin Organizacyjny

-

Uklad zbiorowy

-

Inne regulaminy, uregulowania
Mieszkaniowej "PIAST"

-

Protokoly z Zebran Przedstawicieli Czlonk6w za lata 2000 - 2002

-

Protokoly obrad oraz uchwaly Rady Nadzorczej za lata 2000 - 2002

-

Protokoly Zarzadu wraz z uchwalami za lata 2000 - 2002

-

Protokoly Zebran Grup Czlonkowskich za lata 2000 - 2002

-

Protokol z lustracji z 2000 r.

-

Dokumentacja pracownicza

-

Rejestr czlonkowski

-

Umowy z wykonawcami i dostawcami mediow oraz uslug komunalnych

-

Sprawozdania finansowe za lata 2000 - 2002

-

Plan kont

-

Zestawienia obrot6w i said kont syntetycznych

-

Zestawienia obrot6w i said kont analitycznych

-

Raporty i opinie bieglego rewidenta z badania sprawozdan finansowych za
lata 2000 - 2002

-U
-

wewnatrz

spoldzielcze

Spoldzielni

Rejestry faktur zewnetrznych

~J

zewn~~a m-ce Iistopad i grudzien z lat 2000, 2001,2002

y~

~
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-

Rejestry wldad6w mieszkaniowych i budowlanych

-

Dokumentacja rozliczen z czlonkami

-

Polecenia ksiegowania za m-ce listopad i grudzien 2001 i 2002

-

Umowy na realizacje inwestycji mieszkaniowych

-

Umowy z bankami kredytujacymi

-

Protokoly z inwentaryzacji rocznych

-

Dokumentacja kasowa

-

Analizy ekonomiczne

~_\\J
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II.

REALIZACJA WNIOSKOW POLUSTRACYJNYCH

Protokol z poprzedniej lustracji z dnia 20.12.2000 r. nie zawiera wnioskow
polustracyjnych.
W protokole zawarto sfonnulowanie, ze lustracja nie wykazala zadnych
zasadniczych bledow w dzialalnosci Spoldzielni w zwiazku z czym lustrujacy
odstepuja od fonnulowania konkretnych wnioskow polustracyjnych zwracajac
jednoczesnie uwage, ze drobne niedociagniecia i usterki zostaly zawarte w tresci
protokolu, a ich usuniecie nie wymaga dzialan popartych uchwalami organow

samorzadowych.
Protokol lustracji przedstawiono na Zebraniu Przedstawicieli Czlonkow
w dniu 12 maja 2001 r. i przyjeto moca uchwaly ZPCz Nr 9/ZPCz/2001.
Uchwale przyjeto jednoglosnie.
W uchwale nie zawarto zalecen zwiazanych z przedstawionym protokolem

,,~~;JCYjnym. ()

6

III. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE
1. Rejestracja Spoldzielni
Spoldzielnia Mieszkaniowa "PIAST" zostala wpisana do Krajowego
Rejestru Sadowego z dniem 13.11.2002 r. pod numerem KRS 0000134458
Krajowego Rejestru Przedsiebiorcow.

2. Statut Spoldzielni
Spoldzielnia posiada aktualny Statut uchwalony przez Zebranie
Przedstawicieli Czlonkow Uchwala Nr 16/ZPCzJ99 dnia 24.04.1999 r.
zatwierdzony decyzja Sadu Rejonowego w Katowicach postanowieniem
01.09.1999 r.
W roku 2003 nie objetym zakresem lustracji Uchwala Nr 6/ZPCzJ2003
z dnia 17 maja 2003 r. dokonano zmiany Statutu.
Zmiane zgloszono do KRS w dniu 18.06.2003 r.
Na skutek krytyki prasowej zwolano Nadzwyczajne Zebranie
Przedstawicieli Czlonkow, ktore odbylo sie w dniu 31.07.2003 r., na kt6rym
dokonano skreslenia punktu 7 uchwaly Nr 6/ZPCzJ2003 (uchwala
Nr 1INZPCzJ2003 z dnia 31.07.2003 r.). Zmiane zgloszono do KRS w dniu
21.08.2003 r.
W czasie przeprowadzania lustracji sad rozpoznawal tresc w/w zmian.
Postanowieniem z dnia 03.12.2003 Sad Rejonowy zarejestrowal zmiany
w Statucie.

3. Regulaminy
Do tresci obowiazujacych w Spoldzielni regulaminow i innych
wewnetrznych akt6w normatywnych kontrolujacy nie wnosza zastrzezen.

\

Szeroki

GO
wykaz

~LiJdzielni

.../

regulaminow,
W

zasad

zalaczniku N~ 1 do

i

instrukcji

obowiazujacych

niniejsz~go protokolu,
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IV. ORGANIZACJA WEWNF;TRZNA SPOLDZIELNI
1. Spoldzielnia posiada aktualna strukture organizacyjna zatwierdzona Uchwala
Rady Nadzorczej Nr 66/RN/2003 z dnia 25.09.2003 r. W okresie objetym
lustracja Rada Nadzorcza corocznie zatwierdzala schemat organizacyjny
Spoldzielni:
- Uchwala Nr 111/RN/2000 z dnia 21.12.2000 r.
- Uchwala Nr 125/RN/2001 z dnia 20.12.2001 r.
- Uchwala Nr 110/RN/2002 z dnia 12.12.2002 r.

2. Spoldzielnia posiada Regulamin Organizacyjny przyjety Zarzadzeniem
Wewnetrznym Nr 1/2001

3. Spoldzielnia posiada Ksiege Sluzb, w kt6rej zawarto wszystkie wewnetrzne
akty normatywne obowiazujace w Spoldzielni

4. Spoldzielnia posiada Zakladowy Uldad Zbiorowy Pracy zarejestrowany
przez PIP pod numerem U-DCCLXXII/95 wraz z protokolami
dodatkowymi.

5. Spoldzielnia posiada Regulamin Pracy przyjety zarzadzeniem wewnetrznym
Nr 1/2003.

6. Nazwy i spos6b zatwierdzania innych wewnetrznych akt6w normatywnych
obowiazujacych w Spoldzielni zawarto w omawianym wczesniej dziale III
punkcie 3 niniejszego protokolu.

7. Zdaniem lustrujacych istniejaca struktura organizacyjna zabezpiecza
prawidlowosc dzialania i wlasciwa realizacje ustawowych i statutowych
zadan Spoldzielni Mieszkaniowej "PIAST".

8. Losowo - wybi6rcza analiza dokument6w wewnetrznych Spoldzielni
wyszczeg6lnionych w ksiedze sluzb nie wykazala nieprawidlowosci
zawartych w nich unormowan z obowiazujacym Prawem Spoldzielczym

\i,wmt=. (jmO~i uno OWmriaCh:;;~one~
w

Ustawy 0 Spoldzielniach Mieszkaniowych wraz ze wszystkimi jej zmianami
zostana wprowadzone do regulamin6w, zasad i instrukcji po zatwierdzeniu
przez Sad zlozonej w tym sadzie, uchwalonej przez Zebranie Przedstawicieli
Spoldzielni Mieszkaniowej "PIAST" nowej tresci Statutu.

9. W czasie trwania lustracji dokonano kontroli zabezpieczenia i ochrony
mienia. Pomieszczenia jak i przechowywana w nich dokumentacja sa
zabezpieczone prawidlowo. Pomieszczenia sa zamykane, a dokumenty
przechowywane w zamykanych szafach, co uniemozliwia dostep do nich
osobom niepowolanym.
Pawilon Spoldzielni zabezpiecza calodobowa obsluga portier6w, monitoring
wejscia i korytarzy pawilonu oraz system alarmowy.

10.W strukturze organizacyjnej Spoldzielni uwzgledniono miedzy innymi
stanowisko ds. kontroli wewnetrznej.
Kom6rka dziala na podstawie rocznych plan6w pracy zatwierdzonych
przez Zarzad i spelnia role kontroli instytucjonaInej w Spoldzielni.
Protokoly pokontrolne sa przedstawiane Prezesowi Zarzadu. W przypadku
zalecen pokontrolnych polecenie ich realizacji wydaje Prezes Zarzadu.
Na przestrzeni lat 2001 - 2002 przeprowadzono 20 kontroli i sporzadzono 20
protokol6w pokontrolnych.

11.Spoldzielnia prowadzi rejestr skarg i wniosk6w. W okresie objetym lustracja
zanotowano:
Wroku2000

2 skargi

W roku 2001

o skarg

Wroku2002

2 skargi

Nie stwierdzono nieprawidlowosci w rejestracji i sposobie zalatwiania
skarg, odpowiedzi udzielane sa tenninowo.
Zarzad przyjmuje skargi i wnioski w kazdy poniedzialek od godz. 13°0 do
17°°. Rada Nadzorcza przyjmuje w ramach skarg i wniosk6w rowniez
w kazdy poniedzialek od godz. 15°°. Przyjete od czlonk6w zgloszenia spraw
sa wpisywane do ksiazki dyzurow i przekazywane do zalatwienia wlasciwym
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v.

SPRAWYPRACOWNICZE

Wedlug stanu na dzien 31.12.2002 r. Spoldzielnia zatrudniala 141 osob na
133 etatach
- pracownik6w na stanowiskach robotniczych
- pracownikow na stanowiskach nierobotniczych

76os6b,
650s6b.

W badanym okresie strukture organizacyjna i plan etat6w zatwierdzano
coroczme.
W okresie objetym lustracja liczba osob zatrudnionych ulegala zmniejszeniu.
- na stanowiskach robotniczych z 96 osob na koniec roku 2000 do 78 osob
w roku 2001 i 76 osob w roku 2002,
- na stanowiskach nierobotniczych z 72 osob na koniec roku 2000 do 67 osob
w roku 2001 i 65 osob na koniec roku 2002.
Ogolem z ilosci 168 osob na koniec roku 2000 do 145 osob na koniec roku
2001 i 141 osob na koniec roku 2002.
Obnizenie stanu zatrudnienia nastepowalo rowniez w stosunku do przyjetych
planow zatrudnienia ze 174 osob na 2000 rok poprzez 167 osob na 2001 rok
i 148 osob na rok 2002.
Stan zatrudnienia w badanym okresie zawarto dodatkowo w zalaczniku Nr 2.
Wybiorczo zbadano teczki akt osobowych nastepujacych pracownik6w:
Pan Aleksy R6wniak

Czlonek Zarzadu - Glowny Ksiegowy

Pan Andrzej Mikolajczyk

Z-ca Prezesa Zarzadu
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacyjno
technicznych

Pani Iwona Wojtynek - Pietras

Czlonek Zarzadu
Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych

Pan Kazimierz Dorf

Prezes Zarzadu
Dyrektor Spoldzielni
fJ
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Pani Sylwia Skrzypulec

Pracownik Zespolu Marketingu
i Sprzedazy

Pani Danuta Tyczka

Inspektor ds. analizy kosztow
i ubezpieczenien

Pani Katarzyna Tomaszewska

Gospodarz budynku

Pani Ewa Stasiak

Sprzataczka biurowa

Pan Zdzislaw Szczykala

Konserwator

W oparciu 0 zbadane wybiorczo akta osobowe ustalono, ze zawieraja one
m.in. takie dokumenty jak:
-

umowy 0 prac~,
zakresy obowiazkow,
kwestionariusze osobowe,
oswiadczenia lekarskie 0 zdolnosci do pracy,
oswiadczenia 0 odpowiedzialnosci materialnej,
zaswiadczenia 0 odbytych szkoleniach bhp,
zaswiadczenia 0 odbytych kursach i szkoleniach zawodowych.

Z ustalen wynika, ze akta pracownicze zawieraja niezbedne dokumenty
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1966 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcow dokumentacji
zwiazanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych.
Ponadto w sprawach pracowniczych zbadano takze wykorzystywanie przez
pracownikow naleznych im urlopow wypoczynkowych.
Nie stwierdzono istotnych zaleglosci w wykorzystaniu urlopow
i niezgodnosci z obowiazujacym Kodeksem Pracy.
Kursy i szkolenia
Wszyscy pracownicy w ustawowych terminach uczestnicza w kursach bhp
i p.poz.
Pracownicy S.M. ,,PIAST" podnosza swoje kwalifikacje zawodowe
uczestniczac w kursach i szkoleniach dotyczacych caloksztaltu dzialalnosci
Spoldzielni.
W badanym okresie w kursach i szkoleniach uczestniczylo ogolem 216 osob,
Szczegolowe informacje 0 odbytych kursach i szkoleniach zamieszczono

~=rr NT ~ejsrego PfOtOki"

VI. DZIALALNOSC SPOLECZNO - KlTLTURALNA
Wypelniajac postanowienia art. 1 § 2 obowiazujacego .Prawa
Spoldzielczego" Spoldzielnia Mieszkaniowa "PIAST" prowadzi dzialalnosc
spoleczna i kulturalno - oswiatowa na rzecz swoich czlonkow i ich srodowiska.
Ten zakres dzialalnosci Spoldzielni realizowany jest poprzez Spoldzielczy
Osrodek Kultury.
Dziala on na podstawie Statutu Spoldzielczego Osrodka Kultury
zatwierdzonego uchwala Rady Nadzorczej Nr 155/RN/1994 z dnia 19.12.1994 r.
Osrodek dziala na podstawie rocznych planow zajec zatwierdzanych
kazdorazowo uchwala Rady Nadzorczej. W okresie objetym lustracja byly to
uchwaly:
-

131/RN/99 z dnia 16.12.1999 r.
111/RN/2000 z dnia 21.12.2000 r.
125/RN/2001 z dnia 20.12.2001 r.

Celem dzialalnosci Osrodka jest upowszechnianie dobr kulturalnych,
tworzenie warunk6w dla prawidlowego rozwoju psychicznego i fizycznego
dzieci i mlodziezy.
Cele te realizowano poprzez prowadzenie stalych zajec w roznorakich
sekcjach, organizacje kurs6w jezykowych, zajec swietlicowych, wycieczek
krajoznawczych, uczestnictwa w spektaklach teatralnych..
Spoldzielnia regularnie dofinansowuje wyjazdy dla dzieci czlonkow
Spoldzielni na kolonie organizowane wspolnie z Parafia na osiedlu Tysiaclecie
Dolne.
Osrodek organizuje:
-

spotkania noworoczne dla seniorow,
Dzien Dziecka,
wycieczki dla seniorow,
Andrzejki,
Mikolaja,
cykliczne spotkania na temat zdrowia.

Osrodek szczyci sie Zespolem "Tysiqclatki", ktory realizuje nie tylko zadania
artystyczne i szkoleniowe, ale i dydaktyczne poprzez zajecia z dziecmi
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VII. DZIALALNOSC CZLONKOWSKO - NIIESZKANIOWA
Dzialalnosc czlonkowsko - mieszkaniowa prowadzona jest w oparciu
zasady Prawa Spoldzielczego, Ustawe 0 Spoldzielniach Mieszkaniowych
z wszystkimijej zmianami, obowiazujacy Statut oraz regulaminy i zasady.

°

- Regulamin zasad ustalania i wnoszenia wklad6w mieszkaniowych,
budowlanych, garazowych oraz rozliczen z czlonkami z tytulu wklad6w,
uchwalony uchwala Nr 129/RN/94 zmieniony uchwalami 117/RN/95
i 96/RN/96.
Zasady
przyjmowania czlonkow
i przydzialu lokali, dom6w
jednorodzinnych, miejsc postojowych w parkingo - garazach oraz zasady
zamiany lokali mieszkalnych w S.M. ,'pIAST" uchwalony uchwala Rady
Nadzorczej Nr 128/RN/99.
- Zasady najmu lokali, dom6w jednorodzinnych, parking6w oraz terenow,
uchwalony uchwala Rady Nadzorczej Nr 127/RN/99.
- Zasady prowadzenia przetargu ofert na lokale mieszkalne, uzytkowe, garaze
i miejsca postojowe w parkingo - garazach w S.M. "PIAST", uchwalony
uchwala Rady Nadzorczej Nr 17/RN/98.
- Inne zasady dotyczace realizacji, rozliczen i zasiedlania,
a) budynku przy ul. Zawiszy Czarnego 2,
b) budowy osiedla malych dom6w mieszkalnych przy ul. Szarych Szeregow
i Armii Krajowej
c) budowy zespolu budynk6w jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
w Katowicach Kostuchnie przy ul. Szarych Szereg6w,
d) rozliczenia budynku przy ul. Zawiszy Czarnego 9,
e) rozliczenia Szare Szeregi III.

Dokonana wyrywkowa kontrola akt czlonkowskich nie wykazala uchybien
ustawowych oraz od przyjetych w Spoldzielni unormowan,
Akta czlonkowskie czlonkow oczekujacych jak: i zamieszkalych sa
ponumerowane i gromadzone w odrebnych teczkach. Komplet akt jest
przechowywany w zamykanych szafach w pomieszczeniach Zespolu
Czlonkowsko lokalowego.
Kontrola rejestru czlonkow wykazala, ze prowadzone w Dim zapisy sa
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Wybi6rczo skontrolowano akta:
-

Bogumil Giglok
Stanislaw Burakowski
Michal Sojka
Rudolf Niesporek
Emilia Warzecka
Wojciech Kwitek

nr czl.
nr czl.
nr czl.
nr czl.
nr czl.
nr czl.

12865
13095
13414
11086
10953
11704

W okresie objetym lustracja Spoldzielnia przekazala swoim czlonkom 376
mieszkan i 19 domk6w jednorodzinnych, w liczbie 376 mieszkan 156 mieszkan
stanowilo mieszkania z odzysku.
Uzyskane lokale z odzysku zasiedlono:
-

148 lokali na zasadzie umowy najmu,
8 lokali na zasadzie spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu.

Pelna informacje w zakresie mieszkan odzyskanych do
zasiedlenia zawarto w zalaczniku Nr 4 do niniejszego protokolu.

ponownego

W badanym okresie Spoldzielnia wykonala 50 eksmisji z tytulu nie
uiszczania oplat za uzywanie lokali mieszkaInych oraz za nieprzestrzeganie
zasad wspolzycia miedzy lokatorami.
Eksmisje przeprowadzono poprzez Komornika na podstawie prawomocnych
wyrok6w sadowych.
W okresie objetym lustracja ilosc czlonk6w Spoldzielni ulegala zmianom.
Dokladna informacje w tym zakresie zawarto w Tabeli Nr II stanowiacej
zalacznik do niniejszego protokolu.
Analizujac zmiany w ilosci czlonk6w w poszczeg6lnych latach objetych
lustracja kontrolujacy stwierdzaja, ze wyniknely one zar6wno z budowy nowych
mieszkan, kt6re czesciowo zasiedlili czlonkowie oczekujacy, a czesciowo osoby
z naboru nie bedacy czlonkami Spoldzielni, jak i z weryfikacji czlonk6w
oczekujacych nie przejawiajacych zainteresowania otrzymaniem mieszkania ze

Spoldzielni,
W zakresie spraw dotyczacych przestrzegania terminowosci wnoszenia
wpisowego i udzial6w, a dalej wnoszenia wklad6w, ich rozliczania oraz wyplat
czlonkom opuszczajacym mieszkania nie stwierdzono nieprawidlowosci.
Miedzy innymi lustratorzy przeanalizowali zasadnosc zarzutu postawionego

,

wtsezesa Zarzadu S.M. ,'pIAST" ana Kazirnierza Dorfa postawionego na
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Zebraniu Grupy Czlonkowskiej w dniu 8 lutego 2000 r. przez czlonka
Spoldzielni Pana Jana Teodorczyka w sprawie wyplaconej przez Spoldzielnie
kwoty z tytulu przejecia lokalu mieszkalnego. Lustratorzy skontrolowali
prawidlowosc dzialania Spoldzielni w tyro przedmiocie.
Do rozpatrywanych w tej sprawie dokument6w zawartych w zalaczniku Nr 5
dolaczono decyzje Prokuratury Rejonowej w Katowicach 0 odmowie wszczecia
postepowania w tej sprawie.

Analizujac sprawe wystapien Pana Jana Teodorczyka kontrolujacy
stwierdzili, ze w nastepstwie jego wypowiedzi dotyczacych dzialalnosci
organ6w samorzadowych, ktore uznano za swiadome szkodzenie Spoldzielni
i dzialanie wbrew jej interesom Rada Nadzorcza uchwala Nr 24/RN12000
wykluczyla Pana Jana Teodorczyka z czlonkostwa Spoldzielni. Pan Jan
Teodorczyk odwolal sie od uchwaly Rady Nadzorczej do Zebrania
Przedstawicieli Czlonk6w, kt6re uchwala Dr 27/ZPCzl2001 podtrzymalo
uchwale Rady Nadzorczej.
Po wyczerpaniu drogi wewnatrz spoldzielczej Pan Jan Teodorczyk zaskarzyl
uchwale 0 wykluczeniu do Sadu Okregowego w Katowicach. Sad Okregowy
uchylil uchwale ZPCz, a Sad Apelacyjny podtrzymal uchwale Sadu
Okregowego i oddalil apelacje.
Cala sprawe szczegolowo opisano i przedstawiono w zalaczniku Nr 6 na
stronach A do F.
Analizujac sposob zasiedlania nowo budowanych mieszkan oraz
terminowosc wplat z tytulu wymaganego wkladu budowlanego lustrujacy
zapoznali sie wybiorczo metoda losowa z dokumentacja wybranych mieszkan,
Wybrano budynki 0 numerach budowlanych 3 i 6 przy ul. Armii Krajowej
wybudowane i oddane do uzytku w 1998 r.
Koszt budowy 1m2 wplacany na podstawie zawartych um6w 0 udzial
w przedsiewzieciu budowlanym wyniosl we wszystkich przypadkach
1.036,11 zl.
Wplat w wybiorczo analizowanych mieszkaniach dokonano do konca 1998 r.
Zasiedlenia mieszkan, z kt6rych zlozono rezygnacje w trakcie budowy
dokonano na drodze przetargu. Wartosc 1m2 powierzchni uzytkowej w tych
mieszkaniach uzyskana na drodze przetargu ksztaltowala sie w wysokosci 1200
i 1400 zl za 1m2 pow. uzytk,
Mieszkania z przetargu zasiedlono do konca 1999 r. Pelna informacje w tyro
zakresie zawarto w zalaczniku Nr 8 do niniejszego protokolu.

, 'U

Uzupelniajac informacje w zakresie spraw czlonkowskich lustrujacy
stwierdzaja, ze kazdorazowo decyzje 0 przyjeciu w poczet czlonkow podejrnuje
Sp6/dzielni Mieszkaniowej ,,PIAST" w formie uchwaly,
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Decyzje 0 wykluczeniu z czlonkostwa Spoldzielni podejmuje Rada
Nadzorcza w formie uchwaly po szczegolowym rozpatrzeniu i wysluchaniu
czlonka.
Czlonkowie, w kt6rych sprawie prowadzone jest postepowanie wewnatrz
spoldzielcze sa zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej przed podjeciem
uchwaly i maja mozliwosc udzielenia wyjasnien.
Odwolania od podjetych uchwal sa kierowane do Zebrania Przedstawicie1i co

r \ r~CS wymOr;~~POwanie wewnatrz spoldzielczego.
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VIII. DZIALALNOSC ORGANOW SPOLDZIELNI
Zgodnie z § 21 Statutu Spoldzielni organami Spoldzielni Mieszkaniowej
"PIAST" sa:
-

Zebranie Przedstawicieli Czlonkow,

-

Rada Nadzorcza,

-

Zarzad,

-

Zebranie Grup Czlonkowskich.

Innymi organami Spoldzielni nie wymienionymi w statucie w § 42 sa:
-

Rady Osiedlowe,
Spoleczna Komisja Mieszkaniowa.

Organy te dzialaja jako organy pomocnicze dla Zarzadu.

ZEBRANIE PRZESTAWICIELI CZLONKOW
Tryb zwolywania, kompetencje, sposob odwolywania, wyb6r przedstawicieli
zawarto w §§ 23 do 28 obowiazujacego Statutu.
Szczegolowy tryb obradowania i podejmowania uchwal przez Zebranie
Przedstawicieli okresla Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli.
Regulamin ten jest przyjmowany kazdorazowo w trakcie obrad Zebrania
Przedstawicieli.
W okresie objetym lustracja odbyto:
1. Zebranie Przedstawicieli Czlonkow S.M. ,,PIAST" z dnia 29 kwietnia 2000
roku:
-

Zebranie zostalo zwolane prawidlowo zgodnie z obowiazujacym statutem
i wymogami Prawa Spoldzielczego,

-

z uwagi na wymagana ilosc delegatow 49 na wybranych 80 Zebranie bylo
'. opraomocne i Zdo~e,do podejmow~a uchwal,

~J
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Zebranie obradowalo
porzadkiem obrad,

1

podejmowalo

uchwaly

zgodnie

-

do tresci przyjetych uchwal lustrujacy nie wnosza zastrzezen,

-

dokumentacja Zebrania zawiera

z

przyjetym

a) protokol wraz z kompletem uchwal podpisany przez Przewodniczacego
Zebrania, Sekretarza i Protokolanta, strony protokolu zaparafowano,
b) listy obecnosci
c) protokoly powolanych komisji,
d) dokumenty dotyczace wybor6w Delegata na Zjazd Zwiazku Rewizyjnego.

2. Zebranie Przedstawicieli Czlonk6w z dnia 12 maja 2001 r.
-

Zebranie zwolane prawidlowo, a Przedstawiciele i Czlonkowie zawiadomieni
o terminie i porzadku obrad zgodnie z obowiazujacym statutem,

-

na 80 uprawnionych w Zebraniu uczestniczylo 72 delegatow,

-

obradowano i podejmowano uchwaly zgodnie z przyjetym porzadkiem
obrad,

-

do tresci podjetych uchwallustratorzy nie wnosza zastrzezen,

-

dokumentacja zawiera:
a) protokol wraz z kompletem uchwal prawidlowo podpisany, strony
protokolu zaparafowano,
b) listy obecnosci,
c) protokoly powolanych komisji.

\~L\\J
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3. Zebranie Przedstawicieli Czlonk6w z dnia 11 maja 2002 r.
Zebranie zwolano prawidlowo, a Przedstawiciele i Czlonkowie
zawiadomieni 0 terminie i porzadku obrad zgodnie z obowiazujacym
statutem,
-

na 80 uprawnionych w Zebraniu uczestniczylo 68 Przedstawicieli,
obradowano i podejmowano uchwaly zgodnie z przyjetym porzadkiem
obrad, do tresci podjetych uchwal lustrnjacy nie wnosza zastrzezen.

W trakcie obrad Przewodniczacy Rady Nadzorczej Pan Jan Mularczyk jako
delegat na ZPCz zglosil wniosek formalny aby udzielenie absolutorium za rok
2001 Czlonkom Zarzadu odbylo sie w drodze tajnego glosowania, Komisja
Mandatowo - Skrutacyjna po przeliczeniu wniosk6w stwierdzila, ze 60 os6b
wypowiedzialo sie za wnioskiem 0 utajnienie glosowania nad absolutorium dla
Zarzadu,
Do przeprowadzonego glosowania lustratorzy nie wnosza zastrzezen.
Na omawianym Zebraniu Przedstawicieli w dniu 11 maja 2002 r. dokonano
wyboru Rady Nadzorczej zgodnie z §§ 24 i 29 obowiazujacego statutu.
Do sposobu przeprowadzenia wybor6w lustratorzy nie wnosza zastrzezen.

RADA NADZORCZA
Sprawy dotyczace Rady Nadzorczej zawarto w §§ 29 do 37 obowiazujacego
Statutu Spoldzielni oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej zatwierdzonym
uchwala Zebrania Przedstawicieli Czlonk6w Nr 6/ZPCzJ2002 z dnia 11 maja
2002 r.
Oba te wewnetrzne akty prawne zawieraja unormowania dotyczace wyboru,
zakresu kompetencji, sposobu obradowania i inne sprawy zwiazane
z dzialalnoscia Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza sklada sie z 12 czlonkow wybieranych przez Zebranie
Przedstawicieli Czlonk6w Spoldzielni Mieszkaniowej ,'pIAST".
W nastepstwie wybor6w dokonanych w dniu 11 maja 2002 r. Rade
Nadzorcza tworzyly nastepujace osoby:

\

1. Pan Jan Mularczyk

Przewodniczacy Rady Nadzorczej

2. Pan Czeslaw Zub

Z-ca Przewodniczacego Rady Nadzorczej

~J6zefKoziarz ~'

Sekretarz Rady Nadzorczej

~j
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4. Pan Miroslaw Kozlinski

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej

5. Pan Bogdan Jedrocha

Przewodniczacy Komisji Technicznej

6. Pani Barbara Kukowska
7. Pani Maria Skop

Czlonek Rady Nadzorczej
Przewodniczaca SKM
Czlonek Rady Nadzorczej

8. Pan Janusz Niewinski

Czlonek Rady Nadzorczej

9. Pan Wladyslaw Mierzejewski

Czlonek Rady Nadzorczej

1O.Pan Grzegorz Ziolkowski

Czlonek Rady Nadzorczej

II.Pan Henryk Hercig

Czlonek Rady Nadzorczej

I2.Pan Krzysztof Podziemski

Czlonek Rady Nadzorczej

W dniu 25 wrzesnia 2003 roku Pan Jan Mularczyk, Pani Maria Skop i Pan
Bogdan Jedrocha zlozyli pisemnie rezygnacje z czlonkostwa w Radzie
Nadzorczej i pelnionych w niej funkcji.
W ich miejsce na mocy § 31 obowiaznjacego Statutu S.M. "PIAST"
czlonkami Rady Nadzorczej zostali wybrani na zastepcow czlonk6w Rady
Nadzorczej uchwala Nr IO/ZPCzl2002 Pani Kazimiera Witkowska, Pan J6zef
Pokojski i Pani Irma Jachowska.
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23.10.2003 r. Rada Nadzorcza
dokonala wyborn nowego Przewodniczacego Rady w osobie Pana Czeslawa
Zuba, Zastepcy Przewodniczacego Rady w osobie Pana Miroslawa
Kozlinskiego, Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej w osobie Pani Kazimiery
Witkowskiej i Przewodniczacego Komisji Technicznej w osobie Pana
Krzysztofa Podziemskiego.
Wymienione powyzej zmiany w Radzie Nadzorczej nie obejmuja okresu
lustracyjnego niemniej z uwagi na ich znaczenie dla dzialalnosci Spoldzielni
zostaly om6wione w niniejszym protokole.
W okresie objetym lustracja do maja 2002 r. dzialala Rada Nadzorcza
poprzedniej kadencji wybrana w 1998 r. Sklad Rady Nadzorczej poprzedniej
kadencji przedstawial sie nastepujaco:

~_lJ

q
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1. Pan Jan Mularczyk

Przewodniczacy Rady Nadzorczej

2. Pan Czeslaw Zub

Z-ca Przewodniczacego Rady Nadzorczej

3. Pani Helena Buczkowska

Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Pan Bogdan Jedrocha
5. Pan J6zef Koziarz
6. Pan Miroslaw Kozlinski
7. Pan Janusz Niewinski
8. Pani Barbara Kukowska
9. Pan Bogdan Krachelski
IO.Pani Henryka Nowosielska
l l.Pani Maria Skop
12.Pan Grzegorz Ziolkowski

J ak wynika z zestawien skladow osobowych, w nastepstwie wybor6w sklad
Rady Nadzorczej S.M. ,,PIAST" nowej kadencji ulegl zmianie w przypadku
trzech os6b co stanowilo okolo 20% ogolu czlonkow Rady.
Kontrolujacy zapoznali sie z dokumentacja Rady Nadzorczej.
Z kazdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporzadza sie odrebny protokol.
Numeracja jest odrebna dla kazdego roku kalendarzowego. Kazdy protokol jest
podpisany prawidlowo, a strony protokolu zaparafowane. Protokoly sa
przechowywane w opisanych segregatorach.
Tematyka posiedzen Rady Nadzorczej jest zgodna ze statutowymi
i regulaminowymi kompetencjami Rady.
Tematyka posiedzen Rady Nadzorczej w badanym okresie obejmowala
miedzy innymi:
- zatwierdzanie projektu podzialu na grupy czlonkowskie,
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-

zatwierdzanie materialow na zebrania grup czlonkowskich,

-

zatwierdzanie planow pracy Rady Nadzorczej i jej komisji problemowych,

-

sprawy czlonkowsko - lokalowe z rozpatrywaniem spraw
z czlonkostwa Spoldzielni,

-

sprawy windykacji oplat za uzywanie lokali,

-

dzialalnosci Spoldzielczego Osrodka Kultury,

-

zmiany w oplatach za uzywanie lokali,

-

zatwierdzanie harmonogramu
Czlonkowskich,

realizacji

zatwierdzanie regulaminow i znuan
obowiazujacych w S.M. "PIAST",

wnioskow

do

z

regulaminow

0

wykluczenie

Zebran

Grup

oraz

zasad

-

zatwierdzanie wskaznikow podzialu do rozliczenia kosztow ogolnych,

-

zatwierdzanie rozliczenia kosztow budowy
i ustalanie kosztu budowy 1m2 pow. uzytkowej

budynkow

mieszkalnych

- lokali mieszkalnych,
- lokali uzytkowych,
- miejsc postojowych w parkingo - garazu,
-

wybor bieglego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania
fmansowego,

-

zatwierdzanie schematu organizacyjnego,

-

zatwierdzanie planow
-

!.

.

etatow oraz srodkow na wynagrodzenia,
przegladow, konserwacji i remontow,
pracy grup konserwatorow,
Zakladu Zieleni i Zaplecza Technicznego,
nakladow inwestycyjnych,
zakupow inwestycyjnych,

~ ~alalnoSci Sp~dzielczego OSr.,odka Kultury,

~\I\U
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-

obciazenia hipoteka nieruchomosci gruntowej,

-

rozpatrywanie pism skierowanych do Rady Nadzorczej,

- przyjmowanie material6w na Zebranie Przedstawicieli Czlonk6w,
-

rozpatrywanie sprawozdan z badania sprawozdan finansowych Spoldzielni,

-

ustalanie wysokosci wplat na fundusz remontowy Spoldzielni.

Protokoly z posiedzen Rady Nadzorczej zawieraja pelna tresc
podejmowanych uchwal i zalacznikow co powoduje, ze sa one bardzo obszeme.
Rada Nadzorcza podejmowala uchwaly miedzy innymi w nastepujacych
sprawach:
-

zatwierdzania plan6w gospodarczo - finansowych,

-

przyjecia protokolu lustracji,
ustalenia wysokosci stawki
centralnego ogrzewania,

-

za

konserwacje

wewnetrznej

instalacji

wykluczen z czlonkostwa Spoldzielni,
zatwierdzenia
szczegolowej
instrukcji w
sprawie
przejmowania
i przekazywania lokali oraz ustalania stopnia zuzycia urzadzen techniczno ~
sanitamych,

-

przyjecia informacji z pracy Zarzadu,

-

zatwierdzania rozliczen koszt6w budowy budynk6w mieszkalnych i ustalanie
kosztu budowy 1m2 powierzchni uzytkowej,

-

ustalania stawek oplat za lokale,

-

przyjecia informacji na temat stanu windykacji oplat za lokale,

-

zatwierdzania korekt planu rzeczowo - finansowego,

- przyjecia harmonogramu realizacji wniosk6w zebran grup czlonkowskich,
.

-

pr\.znawania ~remii motywacyjnej dla czlonf6W Zarzadu,

~-~
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- przyjrnowania i przedkladania sprawozdan Rady Nadzorczej na Zebrania
Przedstawicieli,
- zatwierdzania badania sprawozdan finansowych,
- przyjrnowania informacji na ternat pozyskiwania, remontow i ponownego
zasiedlania lokali w S.M. ,,PIAST",
-

wykreslania z rejestru czlonkow.
W badanym okresie Rada Nadzorcza podjela:

W 2000 r.

III uchwal

W 2001 r.

127 uchwal

W 2002 r.

114 uchwal

Rada Nadzorcza podejrnowala uchwaly zgodnie ze swoimi kornpetencjami
statutowymi i regulaminowymi.
Konstrukcja uchwal nie budzi zastrzezen, Uchwaly podejrnowano takze
w sprawach szczegolowych informacji przedstawianych przez Zarzad co nie
zawsze wymaga formy uchwaly.
Rada Nadzorcza pracowala i pracuje w oparciu
roczne plany pracy.

0

zatwierdzane do realizacji

Za udzial w posiedzeniach czlonkowie Rady Nadzorczej otrzymuja
wynagrodzenie na zasadach uchwalonych przez Zebranie Przedstawicieli
Czlonkow.
Posiedzenia plename Rady odbywaja sie z reguly raz w miesiacu.
Rada Nadzorcza sklada sprawozdanie ze swej dzialalnosci na Zebraniach
Przedstawicieli i na Zebraniach Grup Czlonkowskich.

ZARZi\D
Przepisy regulujace prace Zarzadu Spoldzielni zawarto w §§ 38 do 41
obowiazujacego Statutu Spoldzielni oraz Regulaminie Pracy Zarzadu
Spoldzielni zatwierdzonym uchwala Rady Nadzorczej Nr 124/RN/94
i Nr 35/RN/97 tekstjednolity z dnia 27.05.1997 r.
Przepisy okreslaja, ze Zarzad kieruje bezposrednio dzialalnoscia Spoldzielni

~umjej~'f~trz
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W czasie trwania 1ustracji Zarzad dzialal w nastepujacym skladzie:
Pan Kazimierz Dorf

Prezes Zarzadu pelniacy jednoczesnie
funkcje Dyrektora Spoldzielni.
Na funkcje Prezesa Zarzadu zostal
powolany uchwala ZPCz Nr 5/ZPCz/95
oraz zatrudniony na dotychczasowych
warunkach na mocy uchwaly Rady
Nadzorczej Nr 111/RN/2001 z dnia
25.10.2001 r. Stanowisko Dyrektora
sprawuje na podstawie uchwaly Rady
Nadzorczej Nr 38/RN/86 z dnia
27.03.1986 r.

Pan Andrzej Mikolajczyk

Z-ca Prezesa Zarzadu.
Z-ca Dyrektora ds. eksploatacyjno
technicznych, powolany na te funkcje
uchwala Rady Nadzorczej Nr 68/RN/2003
z dniem 20.10.2003 r.
>

Pani Iwona Wojtynek-Pietras

Czlonek Zarzadu
Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych
powolana na to stanowisko uchwala Rady
Nadzorczej Nr 70/RN/2003

Pan Aleksy Rowniak

Czlonek Zarzadu
Glowny Ksiegowy powolany na
stanowisko uchwala Rady Nadzorczej
Nr 69/RN/2003

W okresie objetym lustracja Zarzad pozostawal w niezmienionym skladzie.
W miesiacu pazdzierniku 2003 roku nastapily zmiany w skladzie Zarzadu.
Zastepca Prezesa a jednoczesnie Zastepca Dyrektora ds. eksploatacyjno 
technicznych Pan Roman Bula zlozyl rezygnacje z czlonkostwa i pracy
w Zarzadzie z dniem 17.10.2003 r.
Zastepca Prezesa Zarzadu Pani Iwona Wojtynek - Pietras pozostaje
Czlonkiem Zarzadu i Zastepca Dyrektora ds. ekonomicznych natomiast funkcje
Glownego Ksiegowego powierzono innej osobie.
Wyzej wymienione sprawy dotyczace zmian w Zarzadzie Spoldzielni
wystapily poza terminem objetym lustracja 1ecz z uwagi na ich znaczenie dla
dzialalnosci Spoldzielni podobnie jak mpany w Radzie Nadzorczej zostaly

~~oewrum(jprotokOle.
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W okresie objetym lustracja Zarzad dzialal w skladzie trzech osob, obecnie
sklad Zarzadu jest 4 - osobowy. Jest to zgodne z § 3eobowiqzuj~cego Statutu
Spoldzielni.
Zakres uprawnien Zarzadu i podzial obowiazkow pomiedzy poszczegolnych
jego czlonkow okresla szczegolowo Regulamin Zarzadu S.M. "PIAST", tekst
jednolity z maja 1997 oraz Regulamin Organizacyjny.
Zarzad dziala zgodnie z przyjmowanymi na kazdy rok planami pracy.
W badanym okresie tematyka posiedzen Zarzadu obejmowala miedzy
.
.
mnymi:

-

rozpatrywanie informacji na temat analizy koszt6w i dochod6w,

-

ustalanie wskaznika naliczania srodkow na premie regulaminowe,

-

ocena realizacji zadan
organizacyjne Spoldzielni,

rzeczowych

przez

poszczegolne

komorki

- zwolywanie i przeprowadzanie Zebran Grup Czlonkowskich,
-

analiza windykacji oplat za uzywanie lokali,

- przygotowanie projekt6w regulaminow, zasad oraz zmian do regulaminow,
-

zatwierdzanie planow pracy Zarzadu,
zatwierdzanie planu
niematerialnych,

amortyzacji

srodkow

trwalych

oraz

wartosci

-

analiza raportu oraz opinii z badania sprawozdania finansowego,

-

przygotowanie Zebrania Przedstawicieli Czlonkow oraz materialow na
ZPCz,

- przygotowanie projektu statutu,
-

przygotowanie harmonogramu
Czlonkowskich,

realizacji

wniosk6w

z

Zebran

Grup

9

- zatwierdzanie harmonogramu przygotowan zasobow Spoldzielni do okresu

~Loego,
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-

analiza realizacji planu remont6w,
rozpatrywanie sprawozdan z dzialalnosci Sp61:dzielczego Osrodka Kultury,

-

inne zagadnienia zwiazane z biezaca dzialalnoscia Sp61:dzielni.

Protokoly Zarzadu przedstawiaja szczeg61:owo tematyke i przebieg posiedzen
Zarzadu,
Protokoly sa sporzadzane odrebnie dla kazdego posiedzenia Zarzadu,
w tresci protoko1:6w zamieszczana jest pelna tresc podejmowanych uchwal,
Protok61: kazdorazowo podpisuja wszyscy obecni Czlonkowie Zarzadu,
ponadto kazda strona jest parafowana przez wszystkich Czlonk6w Zarzadu
i protokolanta.
Analiza zapis6w protoko1:6w pozwala stwierdzic, ze Zarzad dziala zgodnie ze
swoimi kompetencjami statutowymi i regulaminowymi.
Wiele decyzji Zarzadu podejmowanych jest w formie uchwaly. Trese uchwal
obejmowala miedzy innymi:
-

zatwierdzanie wzor6w um6w np. 0 rozliczenie koszt6w zuzycia cieplej wody
i odprowadzania srodkow rozliczania koszt6w co, najmu dzierzawy terenu,

-

najem lokali uzytkowych i kom6rek lokatorskich,

-

najem lokali mieszkalnych i wplat zaleglosci czynszowych,

-

przyjmowanie informacji na temat wiosennego przegladu zasob6w,

-

przyjecia czlonk6w i przydzialu mieszkan, najmu lokali mieszkalnych,

-

zatwierdzanie preliminarza koszt6w imprezy og6lno osiedlowej Dzien
Dziecka oraz Dnia Matki,

-

przyjmowanie informacji na temat harmonogramu realizacji wniosk6w z
Zebran Grup Czlonkowskich,
przyjmowanie informacji na temat pozyskiwania remont6w
zasiedlania lokali w S.M. "PIAST",

,

1

ponownego

-

przyjmowanie informacji na temat stanu windykacji oplat za uzywanie lokali,

-

przyjmowanie informacji na temat zuzycia energii elektrycznej w zasobach

~L U,PIAST',
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-

podejmowanie decyzji 0 zakonczeniu ogrzewania zasob6w Spoldzielni,

-

podejmowanie decyzji
Czlonk6w,

-

przyjecie protokolu z posiedzenia komisji inwentaryzacyjnej,

-

przyjmowanie infonnacji na temat ustalania wysokosci oplat na fundusz
remontowy,

-

przyjmowanie tresci materialow na Zebrania Grup Czlonkowskich.

w

sprawie zwolania Zebrania Przedstawicieli

W badanym okresie Zarzad podjal:
W 2000 roku

348 uchwal

W 2001 roku

325 uchwal

W 2002 roku

304 uchwaly

Zarzad podejmuje uchwaly w bardzo szczegolowych sprawach, mozna
rozwazyc czy we wszystkich sprawach rozpatrywanych przez Zarzad zachodzi
koniecznosc podejmowania uchwaly.
Nalezy przy tym stwierdzic, ze tresc podejmowanych przez Zarzad uchwal
jest zgodna z jego kompetencjami.
Zarzad sklada sprawozdania ze swej dzialalnosci okresowo Radzie
Nadzorczej, a przede wszystkim kazdorazowo na Zebraniu Przedstawicieli i na
Zebraniach Grup Czlonkowskich.
Wynagrodzenie dla Zarzadu ustala Rada Nadzorcza.
Zarzad przygotowuje i przedklada do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej plany
finansowo - gospodarcze Spoldzielni.

ZEBRANIA GRUP CZLONKOWSKICH
Przepisy dotyczace zwolywania, sposobu powiadamiania 0 Zebraniach
Grupy Czlonkowskiej i inne zawarto w §§ 50 do 52 obowiaznjacego Statutu
oraz Regulaminie Obrad Zebrania Grupy Czlonkowskiej Spoldzielni
Mieszkaniowej ,,PIAST" zatwierdzonym uchwala Nr 140/RN/99 Rady
Nadzorczej z dnia 16.12.1999 r.
Zebrania Grup Czlonkowskich sa odbywane przed kazdym Zebraniem
Przedstawicieli Czlonk6w zgodnie z § . 0 Statu
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Podzialu na grupy czlonkowskie dokonuje odrebnie dIa kazdego roku Rada
Nadzorcza.
1. W roku 2000 Rada Nadzorcza uchwala Nr 1/RN/2000 z dnia 27.01.2000
dokonala podzialu wszystkich Czlonk6w Spoldzielni na 4 grupy
czlonkowskie.
Zebrania odbyly sie w dniach 7, 8, 9 i 10 lutego 2000 r. z kazdego
z odbytych zebran sporzadzono odrebny protokol.
Protokoly zawieraja:
-

porzadek obrad Zebrania Grup Czlonkowskich,

-

sprawozdania z dzialalnosci
Rady Nadzorczej
Zarzadu
Rady OsiedIa
Administracji OsiedIa

-

informacje 0 realizacji
Czlonkowskich,

- informacje
-

0

wniosk6w

z

poprzednich

Zebran

Grup

tematyce najblizszego Zebrania Przedstawicieli Czlonk6w,

tresc podjetych wniosk6w.

Protokoly podpisane kazdorazowo przez Przewodniczacego i Sekretarza
Zebrania. Strony protokolu niezaparafowane.
Do protokolow zalaczono:
- protokoly Komisji Wnioskowej,
- listy obecnosci.

2. W roku 2001 Rada Nadzorcza uchwala Nr 18/RN/2001 z dnia 25.01.2001 r.
dokonala podzialu wszystkich czlonkow Spoldzielni na 10 Grup
Czlonkowskich.
Zebrania odbyly sie w dniach od 29 stycznia 2001 r. do dnia 9 lutego
2001 r. Z kazdego z odbytych zebran sporzadzono protokol i pelna
dokumentacje.
Protokoly zawieraja pelna dokumentacje odbytych zebran wraz
z wynikami wyboru delegat6w na Zebranie Przedstawicieli Czlonk6w S.M.
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Porzadek obrad zawieral miedzy innymi
najblizszego Zebrania Przedstawicieli Czlonk6w.
Protokoly prawidlowo podpisane.
Strony protokolow niezaparafowane.
Do protokolow dolaczono:
- protokoly Komisji Skrutacyjnej,
protokoly Komisji Wnioskowej,
listy obecnosci,
karty do glosowania w zamknietej kopercie.

informacje

0

tematyce

3. Na rok 2002 Rada Nadzorcza uchwala Nr 126/RN/2001 dokonala podzialu
czlonk6w na 5 Grup Czlonkowskich
Zebrania Grup odbyly sie w dniach od 31 stycznia do 6 lutego 2002 r.
Protokoly zawieraja pelna dokumentacje odbytych Zebran.
Porzadek obrad zawieral miedzy innymi informacje 0 tematyce
najblizszego Zebrania Przedstawicieli Czlonk6w.
Protokoly prawidlowo podpisane.
Strony protokolu niezaparafowane.
Dokumentacja zawiera komplet zalacznikow,
Dokumentacja z Zebran jest przechowywana w opisanych segregatorach
odrebnie dla kazdego roku.
Informacja 0 terminach Zebran Grup Czlonkowskich jest kazdorazowo
zamieszczana na tablicach ogloszen w budynkach, na tablicach ogloszen
w poszczeg6lnych administracjach oraz siedzibie Zarzadu Spoldzielni, a dla
czlonk6w oczekujacych w prasie lokalnej.

INNE ORGANA SPOLDZIELNI
Zgodnie z § 42 obowiazujacego Statutu Spoldzielni organami
pomocniczymi Zarzadu w wykonywaniu jego obowiazkow statutowych sa Rady
Osiedlowe i Spoleczna Komisja Mieszkaniowa.
Unormowania dotyczace dzialalnosci tych organ6w zawarto w §§ 42 do 49
obowiazujacego Statutu Spoldzielni oraz regulaminach:
-

Regulaminie Rady Osiedla S.M. ,,PIAST" zatwierdzonym uchwala Rady
Nadzorczej Nr 99/RN/99 z dnia 16.09.1999 r.

-

Regulamin
Spolecznej
Komisji
Mieszkaniowej
S.M.
,,PIAST"
zatwierdzonym uchwala Rady Nadzorczej Nr 100/RN/99 z dnia 16.09.1999r.
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IX. ZARZ1\DZANIE I TECHNICZNA OBSLUGA
NIERUCHOMOSCI
Zasoby Spoldzielni Mieszkaniowej "PIAST" to trzy komplety osiedlowe:
-

"Tysi~c1ecia" w Katowicach,

-

"Szare Szeregi" przy ill. Armii Krajowej w Katowicach,

- .Armii Krajowej" przy u1. Armii Krajowej w Katowicach oraz budynek
uslugowy przy ill. Teatralnej w Katowicach
2

o og6lnej powierzchni 430.694,25 m', w tym 401.618,18 m to powierzchnia
lokali mieszkalnych, a 29.076,07 m2 to powierzchnia lokali uzytkowych.
W obrebie Osiedli znajduja sie:
-

62 budynki mieszkalne,
15 pawilon6w biurowo - uslugowo - handlowych,
6 domkow jednorodzinnych,
273 lokale uzytkowe,
300 garazy w budynkach mieszkalnych,
oraz garaze typu karlik, miejsca postojowe w parkingach krytych i otwartych,
a takze miejsca postojowe przy budynkach.

Cala powierzchnia gruntow powstajacych we wladaniu Spoldzielni to 55,5
ha, przy czym powierzchnia, do ktorej Spoldzielnia ma ustanowiony tytul
prawny to 54,8 ha.
Szczegolowa informacje w tym zakresie zawarto w zalaczniku Nr 7 do
niniejszego protokolu.
Na ogolna liczbe 8.058 mieszkan:
-

2727 mieszkan posiada status spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
4620 to mieszkania zajmowane na zasadach wlasnosciowego prawa do
lokalu,
711 mieszkan zajmowanych jest na zasadach najmu.

Szczegolowo obrazuje to tabela Nr 1 stanowiaca zalacznik do niniejszego
protokolu.
Calosc majatku Spoldzielni jest ubezpieczona w Powszechnym Zakladzie
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Podstawowa polisa ubezpieczeniowa obejmuje w kazdym roku okres od
01.04 roku biezacego do 31.03 roku nastepnego.
Ostatnia polisa nosi numer 20l-02/WS/2003.
Polisa obejmuje ubezpieczenie od ognia i innych zywiolow budynk6w
mieszkalnych i uzytkowych oraz odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu
administrowania lokalami mieszkalnymi i uzytkowymi.
Dodatkowe ubezpieczenie to:
- ubezpieczenie deliktowe mieszkan,
- OC dla myjni i parkingu,
- ubezpieczenie sprzetu komputerowego,
- ubezpieczenie nosnikow danych,
- ubezpieczenia komunikacyjne samochodow ciezarowych,
- ubezpieczenie od rabunku (gotowka),
- ubezpieczenie od kradziezy (srodki obrotowe),
Administracje i Zarzad Spoldzielni pracuja od wtorku do piatku w godzinach
od 700 do 1500 , a w poniedzialek w godzinach gOO do 1600 .
Czlonkowie Zarzadu przyjmuja interesant6w w kazdy poniedzialek od
godziny 1300 do 1i XJ •
Bezposrednie zarzadzanie zasobami mieszkaniowymi jest realizowane
poprzez dwie administracje osiedlowe. Calosc zasobow jest podzielona na dwa
kompleksy osiedlowe Tysiaclecie Gorne i Tysiaclecie Dolne.
Spoldzielnia posiada wyodrebniony organizacyjnie Zaldad Zieleni i Zaplecza
Technicznego dzialajacy i wykonujacy prace na rzecz obu Administracji
Osiedlowych.
W badanym okresie Zaldad Zieleni i Zaplecza Technicznego realizowal
prace:
-

na podstawie planow rzeczowo - finansowych zatwierdzonych przez Rade
Nadzorcza,
roboty zlecane przez kontrahent6w zewnetrznych (RPWiK i LIN-S),
wynikajace z biezacych potrzeb zglaszanych przez Administracje Osiedlowe,
Zaldad wykonywal miedzy innymi:

-

prace zwiazane z utrzymaniem i konserwacja zieleni,
naprawa i wykonaniem nowych urzadzen zabawowych,
naprawa i wykonaniem nowych chodnikow,
mechaniczne prace ziemne, wykopy, renowacja terenu,
przew6z materialow masowych,
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Od sierpnia 2002 r. w celu uzyskania dodatkowych wplywow na terenie
Zakladu Zieleni i Zaplecza Technicznego uruchomiona zostala myjnia
samochodowa, ktora wykonuje odplatne uslugi,
W przypadku wystepowania jakichkolwiek awarii mieszkancy mega je
zglaszac bezposrednio w administracjach osiedlowych gdzie sa one rejestrowane
w zaleznosci od rodzaju robot w roznych rejestrach. Na podstawie zgloszonych
robot wystawiane sa konkretne zlecenia dla zatrudnionych konserwatorow badz
specjalistycznych finn. Wykonanie zlecenia jest odnotowywane w rejestrach
przez odpowiedzialnych pracownik6w. Zglaszane drobne naprawy sa usuwane
na biezaco.
Lustratorom przedstawiono prowadzone rejestry zgloszen, Rejestry nie
w pelni obrazuja wykonanie zlecenia.
Do utrzymania czystosci klatek schodowych i obejsc budynkow Spoldzielnia
zatrudnia dozorcow.
W
obecnosci
Zastepcy
Prezesa Zarzadu,
Zastepcy Dyrektora
ds. Eksploatacyjno - Technicznych oraz Kierownik6w Osiedli dokonano wizji
lokalnej losowo wybranych budynkow na obu osiedlach.
Stan techniczny budynk6w nie budzi zastrzezen.
Elewacje budynk6w sa sukcesywnie odnawiane. Zdarzaja sie odpryski tynku
z zewnetrznej strony balkonow, wg oswiadczenia kierownik6w osiedla sa one
na biezaco kontrolowane i nie stanowia zagrozenia dla mieszkancow.
Estetyka elewacji czesci budynk6w wymaga poprawy, jest ona jednak
limitowana mozliwosciami finansowymi Spoldzielni.
Pomimo jesiennej pory obejscia i tereny zielone wokol budynk6w sprawiaja
bardzo korzystne wrazenie. Klatki schodowe budynk6w czyste i zadbane bardzo
korzystne wrazenie sprawia w budynkach lamperia wykonana z plytek
ceramicznych.
Piwnice czyste i estetyczne. W wiekszosci budynk6w wymieniono dzwigi
osobowe, estetyka kabin i stan techniczny nie budza zastrzezen,
Wejscia do budynkow wyposazone sa w tablice ogloszen, na kt6rych
zamieszczono wszystkie niezbedne informacje.
Spisy lokatorow na zyczenie mieszkancow zawieraja tylko numery mieszkan
na poszczegolnych pietrach bez podawania personaliow mieszkancow.
Wszystkie budynki posiadaja ksiazki obiektu budowlanego wpiete
w segregator odrebny dla kazdego budynku. Segregatory zawieraja zalaczniki
stanowiace podstawe zamieszczonych wpis6w.
W ksiazkach zawarto wszystkie wpisy dotyczace przeprowadzonych
remont6w i okresowych kontroli. W szczegolnosci:
- kontroli przewod6w spalinowych i wentylacyjnych,
- szczelnosci instalacji gazowej,
- stanu instalacji elektrycznej i odgromowej,
- skutecznosci zerowania,
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Czestotliwosc kontroli jest zgodna z obowiazujacymi w danym zakresie

przepisarm.
Wybi6rczo skontrolowano ksiazki obiektu wraz z zalaczona dokumentacja na
budynkach
- Ulanska 16
- Tysiaclecia 88
- Piastow 5 i 9,
- Zawiszy Czarnego 6
Dostawy medi6w i wyw6z nieezystosci oraz ich rozliczanie
a) energia cieplna
Umowa Nr 14/KE/3/A/2001 z dnia 18.01.2001 z Przedsiebiorstwem
Energetyki Cieplnej w Katowicach wraz z pozniejszymi zmianami.
Dostarczanie ciepla odbywa sie na zasadach okreslonych przez Prezesa
Urzedu Regulacji Energetyki Prawa Energetycznego oraz przepis6w
wykonawczych obowiazujacych w tym zakresie.
W roku 2002 zasoby Osiedla Tysiaclecia byly opomiarowane
i wyposazone w podzielniki koszt6w w 93%.
Sredni koszt dostarczonego centralnego ogrzewania w okresie badanym

wynosil:
w sezome

1999/2000 1,71 zl/m2/m-c
2000/2001 1,43 zl/m2/m-c
200112002 1,70 zlIm2/m-c

Zmniejszenie koszt6w centralnego ogrzewania w sezonie 2000/2001 bylo
spowodowane korzystnymi warunkami pogodowymi (krotka i lagodna zima).
W pozostalych okresach koszt ten utrzymuje sie na ustabilizowanym poziomie.
Zarzad systematycznie realizuje program poszanowania energii, ocieplania
i opomiarowania budynk6w.
b) energia elektrycma
Energia elektryczna jest dostarczana na podstawie um6w z Gomoslaskim
Zakladem Elektroenergetycznym w Gliwicach.
Umowy 0 sprzedaz energii elektrycznej i swiadczenie uslug przesylowych sa
odrebnie dla poszczegolnych obiekt6w i budynk6w Spoldzielni.
c) wyw6znieczystosci

Aktualnie wyw6z odpadow komunalnych realizowany jest przez dwa

PDbiorstwa: '\ . .
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-

ALBA Slask Sp. z 0.0. z siedziba w Bytomiu przy ul. Koscielnej 2 - Umowa
Nr KE/20/2000 z dnia 1 kwietnia 2000 r. z pozniejszymi aneksami,

-

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Katowicach
ul. Obroki 140, Umowa Nr KE/31/98 z dnia 11 maja 1998 r. z pozniejszymi
aneksami.

Rozliczenie za wyw6z smieci odbywa sie na podstawie przyjetej ceny
umownej wedlug potwierdzonych obustronnie w rejestrze wywozu faktycznie
wywiezionych odpad6w komunalnych.

Woda i odprowadzanie sciekow
Dostawa

jest realizowana poprzez umowe z Rejonowym
Przedsiebiorstwem Wodociagow 1 Kanalizacji, umowa Nr PE/21/86
z pozniejszymi zmianami.
Cala zewnetrzna siec kanalizacyjna jest wlasnoscia RPWiK dzieki czemu
Spoldzielnia nie ponosi koszt6w remont6w i awarii sieci zewnetrznej wodno 
kanalizacyjnej. Rozliczanie zuzycia wody odbywa sie na podstawie odczyt6w
wodomierzy zainstalowanych we wszystkich budynkach mieszkalnych
i pawilonach handlowych.
Na koniec 2002 roku zasoby Spoldzielni lacznie z garazami i lokalami
uzytkowymi opomiarowane byly w 98,5%.
Srednie zuzycie wody w lokalach opomiarowanych wynioslo w 2002 roku
0,16 m3/m2/m_c. Zuzycie w okresie 2000 - 2002 utrzymywalo sie na tym
samym pOZlOIDle.
N a korzysc lokali opomiarowanych przemawia fakt, iz w lokalach
nieopomiarowanych zuzycie wody na przestrzeni lat 2000 - 2002 wzroslo z 0,37
3/m2
1m-c.
do 0,56 m

~j\J

wody
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x.

GOSPODARKA REMONTOWA I MODERNIZACYJNA

Realizaeja robot remontowyeh w okresie objetym lustracja jest kontynuacja
opraeowanego w 1990 roku, a uzupelnianego w kolejnyeh lataeh przez ZPCz
programu poszanowania energii w powiazaniu z usuwaniem wad
teehnologieznyeh oraz kompleksowym przeprowadzaniem remontow, a tym
samym utrzymaniem zasobow w nalezytym stanie teehnieznym.
Coroeznie Rada Nadzoreza zatwierdza plan remontow zasobow Spoldzielni.
Plany opraeowuje sie na podstawie eoroeznyeh przegladow Osiedli
wyznaczajacych najpilniejsze roboty remontowe.
Wysokosc ponoszonyeh nakladow na remonty i modernizaeje w lataeh, ktore
obejmuje lustraeja oraz zrodla ieh finansowania obrazuje tabela Nr 3 zalaczona
do niniejszego protokolu.
W lataeh, ktore obrazuje zrealizowano miedzy innymi nastepujace wieksze
roboty remontowe:

2000 rok
-

wymieniono poziomy wody w 10 budynkaeh i piony w 5 budynkaeh,
wykonano remonty elewaeji wraz z naprawa wylewek balkonowyeh
mieszkan w 6 budynkaeh,
wymieniano okna wraz z doeiepleniem scian przybalkonowyeh,
wymieniono slusarke okienna w latkaeh awaryjnyeh w 7 budynkaeh,
wymieniono osprzet elektryezny w tablieaeh glownego zasilania w 26
budynkaeh,
remontowano daehy pawilonow handlowyeh oraz garazy wolnostojacych,
wymieniono instalacje CO w 3 budynkaeh,
wykonano naprawy biezace dzwigow w 21 budynkaeh,
wykonano remonty dzwigow towarowyeh w 6 budynkaeh.
Na mieszkaniaeh lokatorskieh wykonywano:

-

remonty wylewek balkonowyeh,
naprawe spekanych tynkow i posadzek,
naprawy spekanych scian dzialowyeh i nosnych,

\~LiJan~ nrr or~~Ch z balkonow,
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2001 rok
-

wymiana instalacji wodociagowej w 4 budynkach,
wymiana instalacji kanalizacyjnej w 2 budynkach,
remont instalacji elektrycznych w 3 budynkach,
wymiana instalacji centralnego ogrzewania w 4 budynkach,
remonty dzwigow w 18 budynkach,
remonty parkingow krytych,
adaptacja budynku po bylej hydroforni na lokale uzytkowe,
przebudowy terenu z naprawa chodnikow,
wycinka topoli,
wymiana slusarki w 2 budynkach,
remonty elewacji w 3 budynkach,
remonty murarsko malarskie w korytarzach lokatorskich
awaryjnych,

1

klatkach

W mieszkaniach lokatorskich wykonano:
-

remonty spekanych scian, tynkow, posadzek, balustrad i wylewek
balkonowych w 253 mieszkaniach,
- wymiane stolarki okiennej wraz z dociepleniem scian balkonowych w 216
mieszkaniach (wymiany dokonuje sie na podstawie tr6jstronnych umow
pomiedzy mieszkancem, Wykonawca a Spoldzielnia).
Prace remontowe w 2001 roku obejmowaly w roznym zakresie wszystkie
budynki Spoldzielni

2002 rok
-

roboty remontowe budynkow,
wymiana slusarki,
roboty murarskie i malarskie klatek schodowych,
kompleksowe remonty elewacji,
naprawa dachow,
wymiana, modernizacja i remonty dzwigow osobowych,
wymiana instalacji CO,
remonty instalacji elektrycznej i odgromowej,
wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej,
naprawy dojsc i dojazd6w do budynk6w.

-

W mieszkaniach lokatorskich wykonano:
naprawe podloz, wylewek balkonowych spekanych scian,
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W Spoldzielni Mieszkaniowej "PIAST" aktualnie obowiazuja dwie stawki
oplat na fundusz remontowy dla lokali zarowno mieszkalnyeh jak i uzytkowych:
0,85 zlIm2/m-e dla lokali w budynkaeh bez dzwigow osobowyeh
2/m-e
1,15zllm2/m-e dla lokali w budynkaeh z dzwigami przy ezym 0,30 zllm
w tej kwoeie to kwota odpisu na remonty dzwigow.

Spoldzielnia mieszkaniowa ,,PIAST" unormowaniami wewnetrznymi
przyjela dostosowane do speeyfiki potrzeb zasady finansowania i sposob
wymiany okien polaczony z rownoczesnym oeieplaniem scian balkonowyeh.
Na zasadaeh trojstronnej umowy pomiedzy Wykonawca - lokatorem
i Spoldzielnia za calosc prae placi Spoldzielnia, nastepnie lokator wplaca na
konto Spoldzielni 70% eeny wymiany okien.
Kwoty wplat z tego tytulu zasilaja dodatkowo fundusz remontowy.
W lataeh 2001 i 2002 stanowilo to wysokie kwoty zaliezane jako mne
przyehody funduszu remontowego.
Pozwolilo to mimo przekroczen w wykorzystywaniu funduszu remontowego
zachowywac rezerwy srodkow na funduszu remontowym na koniee kazdego
roku kalendarzowego objetego lustracja (tabela Nr 3).
Wykonawstwo remontow w niniejszym stopniu zleeane jest na postawie
przeprowadzonyeh przetargow, a w wiekszym stopniu na podstawie
wieloletnieh umow z przedsiebiorstwami budowlanymi.
Do przeprowadzonyeh w okresie objetym lustracja przetargow lustrujacy nie
wnosza zastrzezen.
Dokumentacja zawiera niezbedne dokumenty. W przetargu kazdorazowo
uczestniczyl przedstawieiel Rady Nadzorezej.
Umowami wieloletnimi objeto w glownej mierze:
- remonty w mieszkaniaeh typu wylewki podlog, naprawy scian i sufitow,
- remonty instalaeji wodno - kanalizaeyjnej,
- remonty i modernizaeje dzwigow osobowyeh.

Metoda losowa skontrolowano umowy:
1. Umowa KE/33/2002 r. z Przedsiebiorstwem Produkeyjno - Handlowo 
Uslugowym LIN-S w Katowieaeh z dnia 26.07.2002 r.
- roboty remontowe elewaeji budynku oraz wylewek balkonowyeh przy
ul. Chrobrego 32
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2. Umowa KE/712001 z Przedsiebiorstwem Insta1acyjno - Budowlanym
EUROINSTALBUD Sp. z 0.0. z dnia 25.01.2001 + aneks z dnia 21.11.2001
Nr KE/7 /1/2001.
Umowa objeto nastepujacy zakres robot:
-

kontro1a stanu technicznej sprawnosci urzadzen i instalacji e1ektrycznych
oraz instalacji odgromowej w budynkach,

-

wykonanie pomiarow oraz kontro1a stanu technicznej sprawnosci
urzadzen instalacji e1ektrycznych oraz instalacji odgromowej w ramach
przegladow piecioletnich,

-

usuwanie awarii i usterek w obrebie insta1acji i urzadzen e1ektrycznych.

Umowa prawidlowo zawarta i podpisana, parafowana przez Radce
Prawnego.
Do tresci umowy 1ustratorzy nie wnosza zastrzezen.
3. Umowa Nr KE/18/2002 z dnia 13.03.2002 r. z Przedsiebiorstwem Handlowo
- Uslugowym EUROINSTALBUD Sp. z 0.0. w Katowicach.
Umowa na roboty remontowe polegaiace na wykonaniu wymiany
instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania
w budynkach przy ul. Tysiaclecia 23 i 25.
Do tresci umowy 1ustratorzy nie wnosza zastrzezen,
Umowa nie parafowana przez Radce Prawnego.
4. Umowa Nr 16/KE12001 z dnia 01.02.2001 z pozniejszymi aneksami
KE/16/200l/l/2002 z 20.12.2001 r. i KEI16/200l/2/2002 z dnia 12.06.2002
z firma LIFTBUD Sp. z 0.0. w Katowicach.
Umowa na realizacje komp1eksowych remont6w oraz montazy dzwigow
osobowych, towarowo - osobowych i malotowarowych.
Umowa prawidlowo zawarta, parafowana przez Radce Prawnego.
Do tresci umowy 1ustratorzy nie wnosza zastrzezen.
Umowy w imieniu Spoldzielni Mieszkaniowej ,,PIAST" zawieraja
i podpisuja upowaznieni czlonkowie Zarzadu.
Umowy sa rejestrowane i przechowywane w dzia1e um6w.
W tresci um6w zabezpieczono interes Spoldzielni gwarantujacy nalezyty
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XI. DZIALALNOSC INWESTYCYJNA

Wg stanu na dzien 31.12.2002 r. Spoldzielnia Mieszkaniowa "PIAST"
dysponowala terenami 0 lacznej powierzchni 55,5 ha. Z tego 53,95 ha
z ustanowionym tytulem prawnym w formie prawa do wieczystego uzytkowania
terenu oraz 0,85 ha terenu przy ul. Szarych Szeregow w Katowicach 
Kostuchnie zakupionych na wlasnosc aktem notarialnym nr 5954/91
z 20.12.1991 r.
Pozostale 0,7 ha pozostawalo do dyspozycji Spoldzielni bez tytulu prawnego.
W okresie, kt6rego dotyczy lustracja SM ,'pIAST" realizowala nastepujace
zadania inwestycyjne:
1. W roku 2000 oddano do zasiedlenia 17 - kondygnacyjny budynek
mieszkalny tzw. "kukurydz~" przy ul. Zawiszy Czarnego 9.
W budynku spelniajacym zaostrzona norme cieplna majduje sie 120
lokali mieszkalnych i 7 lokali uzytkowych. Dodatkowo wybudowano
dwupoziomowy parking z 49 miejscami parkingowymi na plycie gl6wnej
i 90 miejscami wygrodzonymi siatka w przyziemiu.
Laczna powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 7.907,3 m2 , lokali
uzytkowych 354,8 m2 natomiast parkingow 1.627,2 m2 .
Generalnym wykonawca budynku wybranym w drodze przetargu zgodnie
z ustawa 0 zam6wieniach publicznych zostalo Przedsiebiorstwo
Budownictwa ,,Dombud" S.A. w Katowicach, ul. Drzymaly 15 na podstawie
umowy nr KE/28/99 z dn. 02.06.1999 r.
Budynek posiada 8 mieszkan 2-poziomowych oraz mieszkania
przystosowane dla osob niepelnosprawnych.
Powyzsze zadanie inwestycyjne zrealizowano z udzialem srodkow
z krajowego funduszu mieszkaniowego.
21.143.690,63 zl
Laczny koszt zadania
z tego: pow. mieszkalna
17.234.019,69 zl
pow. lokali uzytkowych
773.286,60 zl
pow. miejsc postojowych krytych
3.136.384,34 zl
koszt 1 m2 powierzchni mieszkalnej
koszt 1 m2 miejsc postojowych
Umowa

,

kredytowa

z

Bankiem

2.179,50 zl
1.920,63 zl
Gospodarstwa

Krajowego

nr
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Dzieki spelnieniu warunkow umowy w procesie inwestycyjnym
Spoldzielnia uzyskala czesciowe umorzenie kredytu na kwote 1.769.789,94
zlotych.
Na calkowity koszt inwestycji skladaly sie:
13.878.361,53 zl
1.009.647,60 zl
137.305,52 zl
220.143,35 zl
30.500,06 zl
124.988,96 zl
110.327,51 zl
4.187.388,39 zl
174.602,90 zl
1.241.200,00 zl
8.570,38 zl
20.654,43 zl

1. Roboty budowlano - montazowe
2. Roboty budowlane w I etapie (1992 r.)
3. Przygotowanie terenu
4. Dokumentacja
5. Nadzor autorski
6. Nadzor inwestorski
7. Obsluga inwestycji
8. Odsetki od kredytu w realizacji
9. Prowizja od kredytu
10.Diwigi - koszt ogolem
l l.Podatek od nieruchomosci
12.Pozostale koszty

Skladniki finansowania zadania inwestycyjnego:
-

12.388.529,61 zl
1.491.592,24 zl
629.389,24 zl
332.577,04 zl
252.117,26 zl

kredytBGK
kaucje z tyt. umow najmu
wklady
kaucje z tyt. umow najmu na 10k. uzytk.
kaucje z tyt. umow najmu na parkingi
Razem

15.094.205,39 zl

Pozostala kwote w wysokosci 6.049.485,24 zl stanowily srodki wlasne
Spoldzielni tj. wolne srodki obrotowe, ktorych zrodlem byly glownie kaucje
z poprzednich umow najmu.
Po przejrzeniu faktur i innych dokumentow zrodlowych w zakresie
kosztow inwestycji lustrujacy nie wnosza uwag co do ich prawidlowosci
i zasadnosci.
Wybudowane mieszkania, lokale uzytkowe i parkingi zagospodarowano

nastepujaco:
105 mieszkan
15 mieszkan
7 lokali uzytkowych
parkingi

r\V~~
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tale

- umowy naJmu
- zasiedlenie na zasadach spoldzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu
- umowy najmu
- 34 umowy najmu

\t~rzystywane sa ro1nie na ia~h abonamentu.
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Zadanie inwestycyjne zostalo rozliczone w terminie i prawidlowo, czego
dowodem jest czesciowe umorzenie splaty kredytu udzielone przez bank

kredytujacy.
Kaucje z tytulu um6w najmu ustalono na poziomie 10% wartosci
odtworzeniowej 1 m2 powierzchni uzytkowej mieszkan ogloszonej przez
Wojewode Slaskiego obliczonej na dzien zawarcia umowy najmu. Natomiast
wklad mieszkaniowy wynosil zgodnie z ustaleniami z bankiem kredytujacym
300/0 koszt6w budowy.
Lustrujacy zapoznali sie zar6wno z kartotekami wklad6w jak
i z umowami najmu i stwierdzaja, ze wszystkie wymagane kwoty zostaly
wplacone w pelnej wysokosci i w zdecydowanej wiekszosci przypadk6w
terminowo. W kilku przypadkach opoznien w wplatach naliczano zgodnie
z zawartymi umowami odsetki.

2. W 2000 r. oddano rowniez do uzytku zespol 14 domkow jednorodzinnych
przy ul. Szarych Szeregow w Katowicach - Kostuchnie. Kazdy z budynkow
stanowi zamknieta calosc wraz z przydomowym ogrodkiem, garazem oraz
miejscem postojowym dla samochodu.

Ogolny koszt budowy wszystkich domkow
wyni6s14.535.238,67 zl.

0

powierzchni 158,8 m2 kazdy

Na ten koszt skladaly sie:
-

roboty budowlane
dokumentacja
nadzor inwestorski
koszty obslugi inwestycyjnej
podatek od nieruchomosci
pozostale koszty
koszt budowy 1 domku wyniosl

4.302.993,45 zl
79.000,00 zl
46.202,95 zl
86.443,50 zl
481,25 zl
20.117,52 zl
323.945,61 zl

Finansowanie zadania inwestycyjnego odbywalo sie czesciowo na bazie
srodkow przyszlych uzytkownikow a czesciowo ze srodkow wlasnych
Spoldzielni pochodzacych glownie z kaucji z tyt. um6w najmu i innych
wolnych srodkow obrotowych.
Ostatecznie zagospodarowanie 14 domk6w jednorodzinnych odbylo sie
na podstawie ustanowienia spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu
oraz um6w najmu.
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3. W 2002 r. oddano do uzytku osieelle skladajace sie z 6 budynkow
3-kondygnacyjnych kazdy, w kt6rych znajduje sie 100 mieszkan
o powierzchni 30 - 70 m2 co lacznie daje 5.485,5 m2 powierzchni uzytkowej
2
mieszkan oraz jeden lokal uzytkowy (sklepik) 0 powierzchni 44,7 m , a takze
70 krytych miejsc postojowych ella samochod6w osobowych 0 lacznej
powierzchni 1.195 m2 .
Zakonczenie budowy nastapilo w dniu 15.11.2002 r. Laczny koszt
zadania inwestycyjnego wyni6s113.556.124,53 zl.
Na powyzszy koszt skladaly sie:

1. Zakup gruntu
2. Dokumentacja
3. Roboty budowlane
4. Przygotowanie terenu
5. Przylacza do sieci
6. Obsluga inw. z nadzorem inwestorskim
7. Odsetki od kredytu w realizacji
8. Prowizja od kredytu
9. Podatek od nieruchomosci
10.Pozostale koszty

351.334,26 zl
203.760,00 zl
12.182.134,47 zl
261.493,57 zl
67.230,00 zl
316.939,50 zl
88.247,08 zl
80.919,50 zl
1.152,32 zl
2.913,83 zl

Na finansowanie powyzszego zadania inwestycyjnego sldadaly sie:
- kredyt ze srodkow KFM
- kaucje najemc6w
- kaucje z wczesniejszych zadan inwestycyjnych
oraz niewykorzystane srodki z przeksztalcen mieszkan

7.790.000,00 zl
1.462.024,54 zl
4.304.099,99 zl

Generalnym wykonawca osieella wybranym w drodze przetargu zgodnie
z ustawa 0 zam6wieniach publicznych bylo Przedsiebiorstwo Budownictwa
.Dombud" S.A. w Katowicach, ul. Drzymaly 15 na podstawie umowy
or KEnO/2001 z do. 25.10.2001 r. z 2 aneksami.
Kredyt uzyskano ze srodkow Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na
podstawie umowy kredytowej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z do.
05.08.2002 r. or 12000139/9112002.
Inwestycja zostala rozliczona terminowo a dokumenty zrodlowe
generujace koszty nie budza zastrzezen,
W zwiazku z terminowym zrealizowaniem zadania inwestycyjnego i jego
prawidlowym rozliczeniem Spoldzielnia uzyskala od Banku Gospodarstwa
Krajowego czesciowe umorzenie kredytu w kwocie 1.118.745,80 zl, co
pozwoli na wczesniejsza od postanowien umowy jego splate a w
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konsekwencji przyspieszone zostanie rowniez uzyskiwanie pozytkow przez
Spoldzielnie ze zrealizowanej inwestycji.
Wszystkie mieszkania i lokal uzytkowy zostaly zasiedlone na podstawie
umow najmu przy wplacie kaucji w wysokosci 10% aktualnej wartosci
odtworzeniowej obliczonej na dzien zawarcia umowy najmu.
Lustrujacy sprawdzili wyrywkowo kilkanascie umow najmu i stwierdzaja,
ze kaucje byJy wplacone w pelnej wysokosci i w wiekszosci terminowo.
W kilku przypadkach niewielkich opoznien naliczono odsetki ustawowe.
Miejsca postojowe kryte wynajmowane sa rotacyjnie na podstawie
abonament6w miesiecznych wynoszacych 135,00 zl za 1 miejsce.
Utworzono rowniez naziemne miejsca postojowe w ilosci 52, z kt6rych
mieszkancy korzystaja rowniez odplatnie w kwocie 26,11 zl miesiecznie za
1 miejsce.

4. W dniu 30.11.2002 r. oddano rowniez do uzytku pawilon administracyjno 
uslugowy na osiedlu "Tysiqclecie - Dolne" przy u1. Piast6w 6. Budynek
posiada 3 kondygnacje, w kt6rych znajduja sie pomieszczenia biurowe
i pomocnicze administracji osiedlowej oraz 9 lokali uzytkowych na
wynajem. Laczna powierzchnia uzytkowa pawilonu wynosi 1.176,8 m2
z czego powierzchnie 327,7 m2 zajmuje do swoich potrzeb administracja
osiedla, natomiast 669,1 m2 przeznaczone jest na lokale uzytkowe na
wynajem. Pozostale 180 m2 stanowia miejsca postojowe kryte znajdujace sie
w przyziemiu budynku rowniez na wynajem.
Cale zadanie zrealizowane zostalo z wlasnych wolnych srodkow
obrotowych Spoldzielni ajego Iaczny koszt wyni6s13.841.398,17 zl.
Koszt budowy samego pawilonu wyniosl 3.292.487,22 zl., natomiast
kwota 548.910,95 zl stanowila koszt wykonania infrastruktury technicznej
i towarzyszacej (drogi, chodniki i parking otwarty).
Na dzien badania lustracyjnego wszystkie lokale uzytkowe posiadaJy
zawarte ze Spoldzielnia umowy najmu.
Sprawdzono 2 umowy najmu:
1. Umowa najmu Dr 35/PM/2002 z 29.11.2002 r. z Pania Malgorzata Korbas
zam. w Katowicach przy ul. Sportowej 30/7 na wynajem lokalu
uzytkowego 0 powierzchni 172,30 m2 na salon fryzjerski, solarium oraz
drogerie.

Czynsz najmu 12,00 z1/m2 +VAT. Doliczanajest oplata za media i wyw6z
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2. Umowa najmu ill 197/PM/2002 z 29.11.2002 r. z Panem Markiem
Zaskwara zam. w Chorzowie przy ill. Brzozowej 48/9 i Pania Mariola
Zaskwara zam. w Katowicach przy ill. Radockiego 100/3 na wynajem
lokalu uzytkowego 0 powierzchni 23,80 m2 na posrednictwo, uslugi
finansowe oraz posrednictwo ubezpieczeniowe.
Czynsz najmu 12,00 zl/m2 +VAT. Doliczanajest oplata za media i wyw6z
nieczystosci. Kaucja zabezpieczajaca w kwocie 6.276,06 zl,
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XII. DZIALALNOSC EKONOMICZNO - FINANSOWA
Ewidencja ksiegowa prowadzona jest w oparciu 0 postanowienia uchwal
Zarzadu nr 325/2/2001 z dnia 31.12.2001 r. i 131/2/2002 zoo. 24.06.2002 r.
Na w/w uchwale skladaja sie:
- Zakladowy Plan Kont,
- zasady kwalifikacji tytulow kosztow i przychod6w w ewidencji analitycznej,
- zasady ewidencji analitycznej kosztow w zestawieniu zbiorczym
i szczegolowym,
- ewidencja analityczna przychod6w i pozytkow,
- zestawienie kosztow i przychod6w dla potrzeb analiz ekonomiczno 
finansowych.
Plan amortyzacji srodkow trwalych zostal sporzadzony zgodnie
z postanowieniami ustawy 0 podatku dochodowym od osob prawnych z dnia
15.02.1992 r. (Dz.U. nr 54 z 2000 r. poz. 654) z pozniejszymi zmianami.
Plan ten jest rokrocznie aktualizowany. W latach, ktore obejmuje lustracja
przeprowadzono spisy z natury nastepujacych skladnikow majatkowych

Spoldzielni:
Inwentaryzacja

Rok2000
Zarzadzeniem wewnetrznym nr 10/2000 z 00. 09.10.2000 r. polecono
przeprowadzic inwentaryzacje poprzez spisy z natury nastepujacych skladnikow
majatkowych:
a) materialy i towary w magazynie, na placu skladowym przy magazynie oraz
bloczkow parkingowych wg stanu na 19.10.2000 r.
b) srodkow pienieznych w kasie, czekow got6wkowych oraz limitowanych
znaczk6w pocztowych, skarbowych i ksiazeczek ubezpieczeniowych oraz
bloczkow parkingowych wg stanu na 31.12.2000 r.
c) paliw plynnych wg stanu na 31.12.2000 r.
d) inwestycji rozpoczetych wg poniesionych naklad6w.
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Po analizie porownawczej stan6w faktycznych ze stanami ksiegowymi
stwierdzono niedobory 68 pozycji materialow na magazynie 0 lacznej wartosci
176,89 zl, Kwota ta obciazono osobe materialnie odpowiedzialna Pania Elzbiete
Mozdzen. Ponadto stwierdzono wystepowanie nadwyzek w 18-tu pozycjach
materialowych na laczna kwote 400,17 zl. nadwyzki przyjeto na stan
magazynowy.
Ponadto ujawniono 86 pozycji materialow bez ustalonej wartosci,
zniszczonych i nieprzydatnych do zastosowania. Materialy te zakwalifikowano
do likwidacji poprzez wywiezienie do skladnicy zlomu lub na wysypisko smieci
wg mozliwosci.
Brak protokolow zniszczenia.
Spisy nie wykazaly roznic miedzy stanem faktycznym a ksiegowym
u pozostalych inwentaryzowanych skladnikow majatku.

Rok2001
Zarzadzeniem wewnetrznym or 412001 z do. 09.10.2001 r. polecono
przeprowadzic spisy z natury nastepujacych skladnikow majatkowych
Spoldzielni:
a) srodki trwale wg stanu na 31.10.2001 r.
b) srodki trwale malocenne wg stanu na 31.10.2001 r.
c) materialy i towary w magazynie wg stanu na 31.10.2001 r.
d) srodki pieniezne w kasie, czeki got6wkowe oraz limitowane znaczki
pocztowe, skarbowe i ksiazeczki ubezpieczeniowe oraz bloczki parkingowe
wg stanu na 31.12.2001 r.
e) inwestycje rozpoczete wg poniesionych nakladow na 31.12.2001 r.
f) paliwa plynne wg stanu na 31.12.2001 r.
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Rok2002
Zarzadzeniem wewnetrznym Dr 6/2002 z do. 02.10.2002 r. Dyrektor
Spoldzielni polecil przeprowadzenie spisow z natury nastepujacych skladnikow
majatkowych:
a) srodkow trwalych wg stanu na 30.11.2002 r.
b) materialow na magazynie i skladowisku otwartym wg stanu na 30.11.2002 r.
c) paliw plynnych wg stanu na 30.11.2002 r.
d) srodkow pienieznych w kasie, czek6w got6wkowych i znaczk6w
pocztowych oraz bloczkow parkingowych wg stanu na 31.12.2002 r.
e) inwestycji rozpoczetych wg poniesionych naklad6w.
Po analizie por6wnawczej wynik6w spisu ze stanami ksiegowymi me
stwierdzono roznic inwentaryzacyjnych.
Majatek Spoldzielni ubezpieczony jest podobnie jak w latach poprzednich
w Powszechnym Zakladzie Ubezpieczen S.A. na bardzo korzystnych warunkach
zgodnie z postanowieniami polisy Dr 201-02/WS/2002.
Ostatnie ubezpieczenie obejmuje okres od 01.04.2002 - 31.03.2003.
Skladka ubezpieczenia od ognia i innych zywiolow wynosi 53.140,00 zl
w stosunku rocznym i obejmuje majatek wartosci 169.459.154,67 zl.
Dzieki kontynuacji ubezpieczenia u tego samego ubezpieczyciela oraz jego
kompleksowosci uzyskano bardzo POWaZIlq obnizke w/w skladki sprowadzajac
jq do kwoty 31.173,00 zl. Dodatkowo Spoldzielnia ubezpieczona jest od
odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej. Przy surnie gwarancyjnej na kwote
600,00 zl, skladka roczna wynosi 8.040,00 zl.

Gospodarka kasowa
Czlonkowie Spoldzielni dokonuja wplat z tytulu oplat czynszowych poprzez
banki, urzedy pocztowe oraz kase Banku Rozwoju Budownictwa, z kt6rym
Spoldzielnia ma zawarta odrebna umowe a mieszczaca sie w holu budynku
administracyjnego Spoldzielni.
Niezaleznie od tego do celow rozliczen wewnetrznych prowadzona jest kasa
w oparciu 0 instrukcje kasowa z dnia 01.08.2001 r. Ustalenia instrukcji oparte sa
na postanowieniach ustawy 0 rachunkowosci z dnia 29.09.1994 roku
z pozniejszymi zmianami oraz na rozporzadzeniu MSWiA z 14.10.1998 r.
w sprawie szczegolowych zasad i wymagan jakim powinna odpowiadac ochrona
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wartosci pienieznych przechowywanych i transportowanych (Dz.U. Nr 129
z 1998 r. poz. 858).
Wysokosc pogotowia kasowego wynosi aktualnie 5.000,00 zl a jego
ewentualne zmiany ustala Zarzad Spoldzielni na wniosek Kierownika Dzialu
Finansowego.
Zabezpieczenie pomieszczenia kasowego jest wystarczajace i odpowiada
nonnom ustalonym dla przechowywania gotowki okreslonych w/w
zarzadzeniem MSWiA.
W dniu 31.10.2003 0 godz. 1400 lustrujacy w obecnosci kasjera Pani Dorak
Aliny oraz specjalisty ds. kontroli wewnetrznej Pani Elzbiety Wysockiej
przeprowadzil kontrole stanu gotowki w kasie.
Stan gotowki w kwocie 3.735,06 zl byl zgodny z raportem i pozostala
dokumentacja kasowa,

Wklady mieszkaniowe
U stalanie wysokosci wkladu mieszkaniowego, budowlanego lub kaucji
mieszkaniowej w przypadku nowo oddawanych budynkow omowiono
w rozdziale dotyczacym rozliczen inwestycji.
Natomiast w stosunku do pozostalych zasobow wklady obliczane sa na
podstawie .Regulaminu zasad ustalania wysokosci wklad6w mieszkaniowych,
budowlanych i garazowych oraz rozliczen z czlonkami z tytulu wkladow"
zatwierdzonym 10.12.1994 r. i nowelizowanym na biezaco wraz ze
zmieniajacymi sie w tym zakresie przepisami.
Aktualnie w przygotowaniu jest nowy regulamin uwzgledniajacy
postanowienia zmian w statucie, ktore sa zlozone w sadzie do rejestracji.
Lustrujacy stwierdza, ze w przypadku zamian lub zwalniania mieszkan
lokatorskich wklady mieszkaniowe obliczane sa prawidlowo. Wartosc pelnego
wkladu budowlanego zostala ustalona uchwala Rady Nadzorczej w kwocie
2
1.300,00 zl/m powierzchni uzytkowej mieszkania.
Dla obliczenia wkladu mieszkaniowego kwota ta kazdorazowo byla obnizana
o % zuzycia danego budynku, a nastepnie odejmowano od niej kwote
wynikajaca z procentowego udzialu w kosztach budowy tego budynku
umorzenia kredytu bankowego przez budzet panstwa.
Aktualnie podstawe obliczenia wysokosci wkladu budowlanego jest operat
szacunkowy, a w przypadku wkladu mieszkaniowego - wartosc mieszkania
obliczona wedlug ustalen operatu szacunkowego pomniej szona 0 wysokosc
umorzenia kredytu mieszkaniowego w ramach rozliczenia danej inwestycji.
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Dzialalnosc finansowa
Dzialalnosc finansowa Spoldzielni prowadzona jest w oparciu 0 uchwaly
Zarzadu nr 325/2/2001 z dnia 31.12.2001 r. oraz nr 131/2/2002 z 24.06.2002 r.

zatwierdzajace m.in.:
-

Zakladowy Plan Kont,
Zasady kwalifikacji oraz tytuly kosztow i przychod6w w ewidencji
analitycznej,
Zasady ewidencji analitycznej koszt6w (w zestawieniu zbiorczym
i szczegolowym),
Ewidencje analityczna przychodow i pozytkow,
Zestawienia koszt6w i przychod6w dla potrzeb analiz ekonomiczno 
finansowych,

Lustrujacy sprawdzili wszystkie faktury zewnetrzne za m-ce listopad i
grudzien w latach objetych lustracja i stwierdzaja, ze sa one przechowywane
chronologicznie w odpowiednich segregatorach. Wplywajace faktury i rachunki
numerowane sa dodatkowo numeracja wewnetrzna Spoldzielni. Dekretacja
kosztow wynikajacych z zaplaconych rachunk6w zatwierdzana jest przez
powolane do tego osoby.
Z przegladu rachunk6w jak i analizy glownie konta 555 wynika, ze
Spoldzielnia nie wydatkowywala pieniedzy na zbedne uslugi lub materialy.
Lustrujacy sprawdzili prawidlowosc kont syntetycznych z analitycznymi
i stwierdzaja, ze sa one zgodne.
Ksiegi rachunkowe prowadzone sa w sposob kompletny, a operacje ksiegowe
udokumentowane w pelni i przejrzyscie.
W stosunku do okresu poprzedniej lustracji znacznemu obnizeniu ulegl
poziom zaleglosci czynszowych.
Wg stanu na dzien 31.12.2002 r. zaleglosci biezace wyniosly 1.384.575,49 zl
co oznacza 3,7% w stosunku do rocznych naliczen. Jest to jeden z najnizszych
poziomow zaleglosci wystepujacy w spoldzielniach mieszkaniowych.
Sprawozdanie finansowe Spoldzielni poddawane jest rokrocznie badaniu
przez bieglego rewidenta.
Za rok 2002 badanie to wykonalo Biuro Rachunkowe ,,ABAK"
w Katowicach przy ul. Fliegera 14/57. Bieglym rewidentem dla kontroli
sprawozdania finansowego byla Pani Danuta Nowak - Cwiek.
Raporty bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za
poszczegolne lata sa bardzo obszeme i dotycza caloksztaltu dzialalnosci
ekonomiczno - finansowej Spoldzielni.
W tej sytuacji lustrujacy nie widza potrzeby ponownego przedstawiania
W~UCh wSk~6w finansowych dotyCZllCYfh g::;darki Spoldzielni.
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Nalezy jedynie stwierdzic, ze Spoldzielnia posiada pelna plynnosc finansowa
i wszelkie zobowiazania wobec budzetu, Urzedu Miejskiego i ZUS regulowane
sa tenninowo i bez jakichkolwiek opoznien.
To sarno dotyczy zobowiazan wobec dostawcow uslug komunalnych
i wykonawc6w rob6t inwestycyjnych i remontowych.
Wyniki badania sprawozdan finansowych wskazuja, ze:
- wszystkie zdarzenia, kt6re mialyby istotny wplyw na wynik okresu
sprawozdawczego zostaly ujete w ksiegach i sprawozdawczosci,
- informacje i dane liczbowe zawarte w informacji dodatkowej sa kompletne
i zgodne z danymi bilansu i rachunku wynikow,
- bilans i kluczowe wskazniki swiadcza 0 stabilnej sytuacji finansowej
Spoldzielni.
Wyniki roczne i narastaiaco w zakresie eksploatacji wykazane w tabeli "Opis
Spoldzielni" swiadcza 0 tym, ze dalsza dzialalnosc Spoldzielni nie jest
zagrozona,
Podsumowujac nalezy stwierdzic, ze Spoldzielnia jest dobrze
zorganizowana, osiaga bardzo dobre wyniki finans~ a stan zasobow
wskazuje, ze nie tylko nie ulegaja degradacji, ale sa w
daleko posunietej
modernizacji.
Konieczne jest oczywiscie na obecnym etapie dostosowanie wszelkich
regulamin6w dotyczacych
dzialalnosci Spoldzielni do postanowien
znowelizowanej ustawy 0 spoldzielniach mieszkaniowych oraz zlozonych
w sadzie rejestrowym zmian do statutu.
Ponadto nalezy rozwazyc mozliwosc przyspieszenia uzupelniania tynkow na
elewacjach budynk6w (dotyczy to w szczegolnosci balkonow), w tych
przypadkach, gdzie widoczne jest zagrozenie ich odpadania.
Ze wzgledu na prawidlowa dzialalnosc Spoldzielni we wszystkich
pozostalych dziedzinach, lustrujacy nie widza potrzeby formulowania
dodatkowych wniosk6w polustracyjnych.
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SPIS ZALJ\C~NIK6w
1. Tabela nr 1

Opis Spoldzielni

2. Tabela nr 2

Czlonkowie Spoldzielni

3. Tabela nr 3

Gospodarka remontowa

4. Tabela nr 4

Budownictwo mieszkaniowe

5. Zalacznik Dr 1

Wykaz podstawowych regulamin6w

6. Zalacznik nr 2

Stany zatrudnienia pracownik6w

7. Zalacznik nr 3

Szkolenia pracownik6w

8. Zalacznik nr 4

Wykaz mieszkan odzyskanych do ponownego
zasiedlenia

9. Zalacznik Dr 5

Kserokopia kompletu dokumentow dotyczacych
rozliczenia wyplaconego wkladu
mieszkaniowego Kazimierza i Barbary Dorf.

10.Zalacznik nr 6

Infonnacja w sprawie wykluczenia ze
SpoldzielniPana Jana Teodorczyka

11.Zalacznik nr 7

Gospodarka terenami spoldzielczymi

12.Zalacznik nr 8

Infonnacja 0 sposobie zasiedlenia i rozliczenia
wkladow budowlanych wybranych budynkow
przy ill. Armii Krajowej.

13.Bilans na dzien 31.12.2000 r.
I4.Rachunek zyskow i strat za 2000 r.
15.Bilans na dzien 31.12.2001 r.
I6.Rachunek zyskow i strat za 2001 r.
I7.Bilans na dzien 31.12.2002 r.

53

Protokol niniejszy zostal sporzadzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.

Lustrator
Krajowej Rady Spoldzielczej

Lustrator
Krajowej Rady Spoldzielczej

~,)LJ
JacekKnitter
Uprawnienia nr 3471/97

Marian qogol
Uprawnienia nr 3710/97

Do stwierdzen zawartych w protokole nie wnosimy zastrzezen.
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Katowice, dnia 18.12.2003 r.
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