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Warszawa, dnia 09.02.2012 roku

Spóldzielnia Mieszkaniowa
"Cichy Kacik"

ul. Stefana Czarnieckiego 1
53 - 650 Wroclaw

W wyniku umowy zawartej w dniu 23.08.2011 roku miedzy Zwiazkiem

Rewizyjnym Spóldzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie a Spóldzielnia
Mieszkaniowa "Cichy Kacik" we Wroclawiu w dniach od 01.09.2011 roku do

09.12.2011 roku zostala przeprowadzona lustracja pelna dzialalnosci
Spóldzielni za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2010 roku.

Przedmiotem lustracji byly nastepujace zagadnienia:

1. Organizacja Spóldzielni:

- statut Spóldzielni, wewnetrzny system normatywny (badane wg kryterium

kompletnosci i poprawnosci merytorycznej regulaminów),
- dzialalnosc organów Spóldzielni,

- struktura organizacyjna sluzb etatowych Spóldzielni.

2. Stan prawny gruntów bedacych we wladaniu Spóldzielni (i budynków z nimi

zwiazanych) oraz racjonalnosc ich wykorzystania.

3. Sprawy czlonkowskie i dyspozycja lokalami

4. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:

- stan ilosciowyoraz estetyczno-porzadkowyi techniczny budynkówi ich
otoczenia,

- koszty i przychody gzm oraz prawidlowosc ustalania oplat za uzywanie
lokali,
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- gospodarka lokalami uzytkowymi, ze szczególnym uwzglednieniem lokali

wynajmowanych,

- terminowosc wnoszenia oplat przez uzytkowników lokali i windykacja

naleznosci Spóldzielni,

- tresc umów o uslugi komunalne i ich realizacja (dostawa energii cieplnej,

wody i kanalizacji, wywóz nieczystosci stalych, dostawa energii

elektrycznej i gazu).

5. Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych:

- nadzór techniczny i ustalanie potrzeb remontowych, ze szczególnym
uwzglednieniem dzialan energooszczednych,

- akumulacja srodków finansowych na remonty,

- tryb doboru wykonawców robót remontowych, tresc zawartych umów i ich

realizacja.

6. Gospodarka finansowa:

- stan funduszów, wielkosc wolnych srodków finansowych i sposób ich

wykorzystania, efektywnosc zaangazowania finansowego Spóldzielni w

zakup akcji i udzialów w innych podmiotach gospodarczych,
- rozliczaniekosztówogólnychSpóldzielni,
- obsluga splaty kredytów mieszkaniowych,

- terminowosc regulowania zobowiazan finansowych Spóldzielni (podatki,

rozliczenia z tytulu skladek ZUS, PFRON),
- dochodzenie naleznosci Spóldzielni,

- rozliczenia finansowe z czlonkami z tytulu wkladów.

7. Ocena realizacji przez Spóldzielnie obowiazków wynikajacych z ustawy o

spóldzielniach mieszkaniowych.

Lustracja nie obejmowala badania sprawozdania finansowego Spóldzielni

w rozumieniu art. 88a Prawa spóldzielczego jak równiez weryfikacji rozliczen

kosztorysowych.

Ustalenia lustracji wynikaja ze stwierdzonych faktów na podstawie

przedlozonych lustratorowi dokumentów oraz wyjasnien zlozonych przez

pracowników Spóldzielni. W szczególnosci ustaleniom lustracji sluzyly:

- statut i uregulowania wewnetrzne o charakterze regulaminowym,

- dokumentacja z dzialalnosci organów samorzadowych Spóldzielni,

- dokumenty czlonkowskie,

- dokumentacja dotyczaca wykonania robót remontowych,

- dokumentacja oraz ewidencja finansowo-ksiegowa,
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Ustalenia lustracji zostaly zawarte w protokóle lustracji, który lacznie z

niniejszym listem polustracyjnym stanowi integralna calosc. Protokól lustracji

zostal podpisany bez zastrzezen przez Zarzad Spóldzielni.

Poprzednia lustracja pelna dzialalnosci Spóldzielni za lata 2005 - 2007
zostala przeprowadzona przez Zwiazek Rewizyjny SM RP w roku 2008. Ocena

dzialalnosci spóldzielni wraz z wnioskami zawarta w liscie polustracyjnym

Zwiazku zostala przedstawiona na Zebraniu Przedstawicieli Czlonków w

czerwcu 2009 roku, które przyjelo wnioski do realizacji.

W okresie objetym lustracja w Spóldzielni obowiazywal statut uchwalony

przez Zebranie Przedstawicieli w grudniu 2003 roku. Zmiany statutu zostaly

uchwalone przez Zebranie Przedstawicieli Czlonków w marcu 2010 roku i

zarejestrowane przez sad we wrzesniu 2010 roku. Przyczyny nieuchwalenia

zmian w statucie w terminie okreslonym w ustawie z dnia 14.06.2007 roku o

zmianie ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych

innych ustaw zostaly szczególowo opisane w protokóle lustracji..

Wewnetrzny system normatywny Spóldzielni tworza równiez

unormowania wewnetrzne o charakterze regulaminowym, które zostaly

dostosowane do statutu i obowiazujacego spóldzielnie mieszkaniowe stanu

prawnego, a ich kompletnosc i poprawnosc merytoryczna nie budzi
zastrzezen.

Z ustalen lustracji wynika, ze zebrania grup czlonkowskich i Zebrania

Przedstawicieli byly zwolywane z czestotliwoscia, w terminach oraz w sposób

okreslony w statucie. Dokumentacja przebiegu obrad tych organów jest

kompletnai wlasciwie przechowywana.

W okresie objetym lustracja Rada Nadzorcza (i jej Komisje) zgodnie z

zakresem swoich statutowych kompetencji zajmowala sie wszystkimi

najwazniejszymi sprawami zwiazanymi z dzialalnoscia Spóldzielni, a w

szczególnosci wypelnianiem funkcji kontrolno - nadzorczej. Rada Nadzorcza

pracowala w oparciu o statut i regulamin Rady, a sposób udokumentowania

pracy tego organu i podejmowanych uchwal zastrzezen nie budzi.

Zarzad Spóldzielni funkcjonowal w oparciu o statut i regulamin Zarzadu,

kierowal biezaca dzialalnoscia Spóldzielni jako podmiotu gospodarczego,

podejmowal decyzje zgodnie z kompetencjami statutowymi, które zostaly
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wlasciwie udokumentowane. Praca Zarzadu byla pozytywnie oceniana przez

najwyzszyorgan Spóldzielnipoprzezudzielanieabsolutoriumjego czlonkomi
przyjmowaniecorocznychsprawozdanz dzialalnosci.

W badanym okresie unormowana decyzjami Rady Nadzorczej struktura

organizacyjna Spóldzielni dostosowana byla do form i skali prowadzonej
dzialalnosci i zapewniala warunki prawidlowego jej funkcjonowania. Akta

osobowe pracowników prowadzone sa zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

zasady organizacji pracy normuje Regulamin Pracy a zasady wynagradzania

pracowników Zakladowy Uklad Zbiorowy Pracy. których postanowienia byly

przestrzegane.

Pozytywnie nalezy ocenic szeroki zakres prowadzonej przez

Spóldzielnie dzialalnosci spoleczno - kulturalnej, która finansowana jest z

oplat wnoszonych przez czlonków oraz przychodów tej dzialalnosci.

Badania dotyczace spraw czlonkowsko-mieszkaniowych wykazaly

wlasciwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji akt czlonkowskich oraz

wymaganych prawem rejestrów.

Z ustalen lustracji wynika, ze stan prawny gruntów bedacych we

wladaniu Spóldzielni jest uregulowany. Spóldzielnia dokonala realizacji

postanowien ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych w zakresie okreslenia

przedmiotu odrebnej wlasnosci lokali i wg stanu na koniec roku 2010 zawarla:

- 3247 aktów notarialnych ustanawiajacych prawo odrebnej wlasnosci lokali

mieszkalnych,

- 36 aktów notarialnych ustanawiajacych prawo odrebnej wlasnosci garazy,

- 3 akty notarialne dotyczace lokali uzytkowych.

Przeprowadzony w trakcie lustracji wizualny przeglad nieruchomosci

wykazal, iz sa one na ogól utrzymane w czystosci i wlasciwym stanie

estetyczno - porzadkowym i technicznym, a stwierdzone usterki zostaly

usuniete w trakcie trwania lustracji.

W poszczególnych latach okresu objetego lustracja dzialalnosc

Spóldzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi zamykala sie

planowanym niedoborem przychodów w stosunku do poniesionych kosztów.

Powstale niedobory zostaly pokryte uzyskana nadwyzka bilansowa na

dzialalnosci gospodarczej na podstawie decyzji najwyzszego organu
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Spóldzielni. Uwzgledniajac stan rozliczen miedzyokresowych wynik na gzm na

koniec roku 2010 wykazywal nadwyzke w kwocie 795,7 tys. zl.

Wedlug stanu na koniec 2010 roku zaleglosci z tytulu oplat za uzywa-

nie lokali wyniosly 6.349.844,- zl., co stanowilo 12,3% rocznego wymiaru oplat

(11,7% lokale mieszkalne i 14,5% lokale uzytkowe). Poziom tych zaleglosci

jest wyzszy od przecietnego w spóldzielniach mieszkaniowych, a szczególnie

niekorzystnym zjawiskiem jest duzy udzial zaleglosci wielomiesiecznych w

zaleglosciach ogólem.

Lustracja wykazala wlasciwe prowadzenie przez Spóldzielnie gospodar-

ki lokalami uzytkowymi, a zawarte umowy najmu zawieraja postanowienia

chroniace jej interesy.

Równiez umowy zawarte z dostawcami uslug komunalnych i innych

uslug zwiazanych z eksploatacja zasobów mieszkaniowych chronia interesy

Spóldzielni.

W okresie objetym lustracja Spóldzielnia przeprowadzala okresowe

przeglady stanu technicznego zasobów stanowiace podstawe do sporzadzenie

rocznych rzeczowo - finansowych planów remontów.

Przeprowadzono równiez wymagane art. 62 Prawa budowlanego

kontrole stanu technicznej sprawnosci instalacji i elementów budynku, których

wyniki odnotowane zostaly w ksiazkach obiektu budowlanego.

Poniesione w okresie objetym lustracja naklady na remonty w kwocie

21.704.886,-zl. sfinansowane zostaly w srodkami zakumulowanymi na

funduszu remontowym, którego stan na koniec 2010 r. wynosil 5.452.269,- zl.

Roboty remontowe w zasobach Spóldzielni wykonywane byly przez

wykonawców zewnetrznych wybieranych zgodnie z unormowaniami

wewnetrznymi w tym zakresie, a zawarte umowy realizacyjne zawieraja
postanowienia zapewniajace ochrone jej interesów.

Sposób sprawowania nadzoru, egzekwowania okreslonych w umowach

obowiazków wykonawców oraz udokumentowania i rozliczenia wykonanych
robót remontowych uwag nie nasuwa.

Z ustalen lustracji wynika, ze wg stanu na koniec roku 2010 zewnetrzne

sciany 169 budynków zostaly ocieplone zgodnie z obowiazujacymi normami,

zasoby mieszkaniowe sa opomiarowane, a lokale wyposazone zostaly w

indywidualne opomiarowanie zuzycia wody i ciepla.



6

W okresie objetym lustracja ewidencja ksiegowa Spóldzielni

prowadzona byla na biezaco w oparciu o Zakladowy Plan Kont dostosowany

do ustawy o rachunkowosci, a takze terminowo i prawidlowo sporzadzone

zostaly sprawozdania finansowe, które zostaly poddane ustawowemu badaniu

przez bieglego rewidenta. Sprawozdania zostaly w ramach nadzoru

zweryfikowane przez Komisje rewizyjna RN i zatwierdzone przez Najwyzszy

organ Spóldzielni.

Lustracja wykazala wlasciwe prowadzenie przez Spóldzielnie

gospodarki kasowej, rozliczen kosztów ogólnych, rozliczen z czlonkami z tytulu

wkladów i rozliczen z bankiem z tytulu kredytów mieszkaniowych.

Ogólna sytuacja finansowa Spóldzielni w badanym okresie pozwalala

na biezace regulowanie zobowiazan o charakterze publiczno - prawnym oraz

wobec dostawców robót i uslug. Spóldzielnia posiadala takze wolne srodki
finansowe lokowane na terminowych lokatach bankowych, od których uzyskala

dodatkowe przychody z tytulu oprocentowania.

Na podstawie ustalen zawartych w protokóle lustracji oraz oceny

niniejszego listu polustracyjnego stwierdzic nalezy, iz dzialalnosc Spóldzielni w

okresie objetym lustracja prowadzona byla prawidlowo i poza koniecznoscia

kontynuowania windykacji oplat za uzywanie lokali, zwlaszcza w przypadku

zaleglosci wielomiesiecznych, Zwiazek nie formuluje wniosków do

przedstawienia przez Rade Nadzorcza najblizszemu Walnemu Zgromadzeniu

Czlonków. - - - jl - ;J
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