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W wyniku umowy zawartej w dniu 6 lipca 2015 roku między Związkiem
Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, a Konińską Spółdzielnią

Mieszkaniową w Koninie, w dniach od L października 2OL5 r. do 1 grudnia 2015 r.
została przeprowadzona przezZwiązek lustracja pełna działalnościSpółdzielni za okres
od 1.01.2012 roku do 3I.72.20]-4 roku.
Przed miotem lustracji były następujące zagad nienia

t.

2,
3.
4.

5.

:

OrganizacjaSpółdzielni:
r statut spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny (kompletność i
poprawnośćmerytoryczna regulaminów),
. działalnośćorganówspółdzielni,
l struktura organizacyjna służbetatowych spółdzielni.
Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni (i budynków z nimi
związanych oraz racjonalnośćich wykorzystania).
Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.
Działa!nośćinwestycyjna:
l potrzeby mieszkaniowe a program inwestycji,
t pozyskanie terenów budowlanych,
r poprawnośćprzygotowaniainwestycji,
. tryb doboru wykonawców inwestycji, treśćzawartych umów oraz ich
realizacja,
nadzór inwestorski,
system finansowania inwestycji,
rozliczenie kosztów inwestycji i ustalenie wartości początkowej lokali.
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:
r stan ilościowyoraz estetyczno-porządkowy i techniczny budynków i ich
otoczenia,
. koszty i przychody gzm oraz prawidłowośćustalania opłat za używanie

.
.
.

lokali,

1

r
r
.
6.

7.

8.

gospodarka lokalami użytkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem lokali
wynajmowanych,
terminowośćwnoszenia opłat przez użytkowników lokali i windykacja
należnościSpółdzielni,

treśćumów

o

usługi komunalne

i

ich realizacja (wodno-kanalizacyjne,

wywóz śmieci, ciepło).
Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych:
. nadzór techniczny i ustalanie potrzeb remontowych, ze szczególnym
uwzględnieniem działań energooszczędnych,
. akumulacja środków finansowych na remonty,
l tryb doboru wykonawców robót remontowych, treśćzawartych umów i
ich realizacja.
Gospodarkafinansowa:
l stan funduszy, wielkośćwolnych środków finansowych i sposób ich
wykorzystania, efektywnośćzaangażowania finansowego Spółdzielni w
zakup akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych,
. rozliczanie kosztów ogólnych Spółdzielni,
. obsługa spłaty kredytów mieszkaniowych,
l terminowość regulowania zobowiązań finansowych spółdzielni (podatki,
ZUS, PFRoN),
. rozliczenia finansowe z członkami z tytułu wkładów,
Ocena realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikaiących z ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych.

Lustracja nie obejmowała badania sprawozdań finansowych Spółdzielni w trybie
art. 64 ustawy o rachunkowości, jak również weryfikacji rozliczeń kosztorysowych.

Ustalenia lustracji wynikają

ze

stwierdzonych faktów

na

podstawie
przedłożonychlustratorom dokumentów oraz wyjaśnieńzłożonychprzez członków
7arządu i podległych im pracowników Spółdzielni.
W szczególności usta len iom l ustracji służyły:
statut i inne uregulowania wewnętrzne;
uchwały i decyzje organów samorządowych, w tym protokoły z posiedzeń;
doku menty człon kowskie;
dokumentacja nadzoru technicznego nad zasobami i dokumentacja dotycząca
wykonanych remontów;
doku mentacja i ewidencja fi na nsowo-księgowa;
pla ny gospodarczo-fi na nsowe;
pozostała dokumentacja związana merytorycznie z zakresem badań w ramach
niniejszej lustracji.

Ustalenia lustracji zostały zawarte w protokóle lustracji, który łącznie z
niniejszym listem polustracyjnym stanowi integralną całość,Protokół lustracji został
podpisany przez Zarząd Spółdzielni bez zastrzeżeń.

Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa przestrzega obowiązku lustracyjnego
określonego w art. 91 § 1 Prawa spółdzielczego bowiem poprzednia lustracja pełna
została przeprowadzona w 2OLż roku i objęła swoim zakresem całośćdziałania
Spółdzielni w latach 2008-2011. DziałalnośćSpółdzielni została oceniona pozytywnie

i

poza koniecznością dokonania analizy treściunormowań wewnętrznych pod kątem
dostosowania ich postanowień do obowiązującego stanu prawnego/ Związek nie
sformułował innych wniosków polustracyjnych. Wyniki lustracji zostały przedstawione
Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2012 roku,
W latach 2013-201,4 w Spółdzielni zostały przeprowadzone następujące kontrole
zeWnętrzne:
o urząd skarbowy w kaliszu - kontrola rozliczeń z budżetem z tytułu podatków za
2OL1, r, oraz danych rejestrowych;
o Re8ionalna Dyrekcja ochrony Środowiska w poznaniu - kontrola w zakresie
spełnienia warunków określonychw Decyzjach z 2013 roku.
W wyniku p rzeprowadzonych kontrol i n iep rawidłowościn ie stwierdzono.
W okresie objętym lustracją Spółdzielnia działała w oparciu o statut spełniający
wymogi Prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiany
statutu uwzględniające stan prawny wynikający z nowelizacji ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych z dnia 14 czerwca żOO7 r. zostały uchwalone przez Zebranie
Przedstawicieli Członków w dniach 29 listopada ż0O7 roku oraz 29 maja 2008 roku i
zarejestrowane w KRS. Kolejne zmiany do statutu wynikające m.in, z wprowadzonych

a także orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i
potrzeb Spółdzielni zostały uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków w latach
2OL0-2015 i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Spółdzielnia wdrożyła wszystkie normy wewnętrzne o charakterze
regulaminowym wynikające ze statutu i jej potrzeb, a kompletnośći poprawność
merytoryczna tych unormowań nie budzi zastrzeżeń.
W latach 2aL2-żOI4 w Spółdzielni funkcjonowały wszystkie organy wymienione
jej
w
statucie tj. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd oraz organ
fa ku ltatywny - Samorządy M ieszka ńców Budyn ków.
Z ustaleń lustracji wynika, że Walne Zgromadzenia Członków były zwoływane z
częstotliwością,w terminach oraz w sposób określony w statucie. Dokumentacja
przebiegu obrad tego organu była kompletna i właściwieprzechowywana. Decyzje
podejmowane przez ten organ mieściłysię w ramach kompetencji ustawowych i
statutowych Walnego Zgromadzenia.
W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej w 2013 roku przeprowadzono
wybory członków Rady, Poprawnośćprzeprowadzonych wyborów, sposób ich
udokumentowania oraz terminowośćzgłoszenia nowego składu Rady Nadzorczej do
kRs nie budzi zastrzeżen,
Rada Nadzorcza zgodnie z zakresem swoich kompetencji zajmowała się
wszystkimi najważniejszymi sprawami związanymi z działalnościąSpółdzielni oraz
sprawowała biezącą kontrolę i nadzór nad pracą Zarządu, a dokumentacja pracy tego
organu była kompletna, właściwieprowadzona i przechowywana. Rada Nadzorcza
pracowała w oparciu o statut i Regulamin działania Rady, podejmowała decyzje
wynikające z jej statutowych kompetencji, a częstotliwośćposiedzeń tego organu była
zachowana. Rada wyłoniłaze swojego grona Komisję Rewizyjną oraz Komisję
Gospodarki Zasobami. Działalnośćstałych komisji Rady Nadzorczej polegała na
opiniowaniu przedkładanych im spraw. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu
sprawozdania, wyniki przeprowadzonych kontroli oraz wnioski wynikające z pracy tych
komisji zostały przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. Prezydium Rady
Nadzorczej zajmowało się wyłącznie organizacją i koordynacją pracy Rady, co wypełnia
nowelizacji ustaw spółdzielczych,

dyspozycje art. 46 § 3 Prawa spółdzielczego. Stosownie do postanowień statutu,
członkowie Rady Nadzorczej byli wynagradzani za udział w posiedzeniach, a sposób
tego wynagradzania nie naruszył przepisów art. 82 ust. 1 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych.
Lustracja nie wykazała również nieprawidłowościw funkcjonowaniu Zarządu,
który jako organ wykonawczy w strukturze organów samorządowych kierował bieżącą
działalnościąSpółdzielnijako podmiotu gospodarczego, podejmował decyzje zgodnie z
kompetencjami statutowymi, a podjęte decyzje zostały właściwieudokumentowane.
Lustracja nie stwierdziła nieprawidłowościw wypełnianiu przez Zarząd wymogów
Regulaminu Zarządu dotyczących między innymi trybu zwoływania posiedzeń,
obradowania i podejmowania uchwał.
Ponadto w Spółdzielni w lustrowanym okresie działałyna podstawie
postanowień statutu Samorządy Mieszkańców Budynków - organ doradczy Rady
Nadzorczej w sprawach dotyczących budynku (nieruchomości). Samorządy
Mieszkańców Budynków w badanym okresie działałyzgodnie z zakresem swoich
kompetencji określonychw statucie Spółdzielni.
Obowiązująca struktura organizacyjna uchwalona przez Radę Nadzorczą została
dostosowana do form i skali prowadzonej przez Spółdzielnię działalnościoraz
zapewnia warunki prawidłowego jej funkcjonowania jako podmiotu gospodarczego.
Średnioroczne zatrudnienie w okresie badanym zgodne było z posiadaną strukturą
organizacyjną oraz planami gospodarczo-finansowymi uchwalonymi przez Radę
Nadzorczą.

Spółdzielnia opracowała i wdrożyła wymagane prawem regulacje dotyczące
ochrony danych osobowych tj.: lnstrukcję zarządzania systemem informatycznym
służącym do przetwarzania danych osobowych, Politykę bezpieczeństwa danych
osobowych oraz powołała Administratora Bezpieczeństwa lnformacji, który realizuje
zadania wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej
podstawie a któw wykonawczych,
Zasady wynagradzania i organizacji pracy normuje regulamin pracy oraz
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zarejestrowany we właściwymlnspektoracie Pracy.
lntegralną częściąZIJZP jest zakładowy system wynagradzania, który określazasady
zaszeregowania, wynagradzania i awansowania pracowników Spółdzielni za wyjątkiem
członków Zarządu. Zasady ustalania wynagrodzeń dla członków Zarządu unormowane
zostały przez Radę Nadzorczą. Lustracja nie wykazała przypadków niedostosowania
tych unormowań do Kodeksu pracy oraz przypadków nieprzestrzegania ich
postanowień. Akta pracownicze są kompletne, a sposób ich prowadzenia odpowiada
wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996 roku (Dz. U. z 1996 roku nr 6ż poz, 284 z poźn. zm,| w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Spółdzielnia wdrozyła system kontroli gospodarczej i ochrony.mienia, a przyjęte
rozwiązania oraz sposób ich realizacji nie budzą zastrzeżeń.
W okresie objętym lustracją Spółdzielnia prowadziła działalnośćspołeczną,
kulturalną i oświatową jako jedną z form działalnościwymienionej w statucie.
Działalnośćta była prowadzona zgodnie z postanowieniami statutu, planami
gospodarczo-finansowymi uchwalonymi przez Radę Nadzorczą oraz planami pracy
Klubu.

Z ustaleń lustracji wynika, iż stan prawny gruntów będących we

władaniu
Spółdzielni został w całościuregulowany. Na koniec 201,4 r. we władaniu Spółdzielni
pozostawały grunty ogółem o pow. 36,5552 ha, z czego 32,8184 ha zajmowanych było
na podstawie prawa własności,a3,7368 ha na podstawie użytkowania wieczystego.
Z przeprowadzonych badań wynika, że Spółdzielnia w okresie badanym zbyła na
rzecz Miasta Konin grunty przeznaczone na zatokę autobusową i przystanek
komunikacji miejskiej oraz grunty zabudowane garażami i drogami dojazdowymi do
garaży (łącznie 0,0183 ha) oraz nabyła grunt niezabudowany - wjazd do siedziby
Administracji Osiedla (0,0177 ha). Decyzje w tych sprawach podjęły uprawnione
organy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W świetleustaleń lustracji w księdze wieczystej obejmującej wyłącznie działkę
gruntu zabudowaną domem jednorodzinnym (ul. Malczewskiego 28 w Koninie)
uwidocznione jest obciążenie służebnościągruntową polegającą na nieodpłatnym i na
czas nieokreślony prawie korzystania z tej działki w zakresie niezbędnym do
prawidłowego funkcjonowania urządzeń sieci, udostępniania działki w okresie budowy
i eksploatacji na czas usunięcia awarii lub remontu (modernizacji) sieci cieplnej na
rzecz każdoczesnego właścicieladziałek nr 253/12 i nr 253/11. Natomiast księgi
wieczyste obejmujące wszystkie nieruchomości Spółdzielni wolne były od obciązeń
hipotecznych.
Zastrzeżen nie budzi takze sposób realizacji postanowień ustawy z dnia
L5.L2.2OOO r. o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczących określenia przedmiotu
odrębnej własnościlokali. W okresie badanym Łarząd Spółdzielni sukcesywnie
realizował wnioski złożone przez członków w sprawie ustanowienia odrębnej
własnościlokali zawierając stosowne umowy w formie aktu notarialnego. Zgodnie ze
stanem na dzień 31,.I2.2OL4 r. ustanowiono odrębną własnośćż.ż85lokali
mieszkalnych i 98 garaży,
Na dzień 3LL2,201,4 r. Spółdzielnia zrzeszala 7.757 członków. Lustracja nie
wykazała nieprawidłowościi uchybień w prowadzeniu przez Spółdzielnię spraw
członkowsko-mieszkaniowych oraz dyspozycji lokalami. Zastrzeżeń nie budzi także
sposób prowadzenia dokumentacji członkowskiej oraz wymaganych prawem
rejestrów.
Na koniec okresu objętego badaniem Spółdzielnia zarządzała 100 budynkami o
łącznej liczbie 7,959 lokali mieszkalnych (w tym 385 lokali mieszkalnych przejętych od
Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S,A.) oraz 19 budynkami z lokalami
użytkowymi i garażami. Z ogólnej liczby lokali mieszkalnych 166 zajmowanych było na
podstawie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,5.134 spółdzielczego
własnościowegoprawa do lokalu, 2.527 na podstawie prawa odrębnej własności
lokalu, 52 umowy najmu, 79 bez ustalonego tytułu prawnego do lokalu oraz jeden
lokal mieszkalny wolny. Ponadto Spółdzielnia na podstawie zawartych umów
zarządzała 7I budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi stanowiącymi własność
Wspólnot Mieszkaniowych.
Przeprowadzona w trakcie lustracji selektywna wizytacja zasobów
mieszkaniowych Spółdzielni wykazała, iż są one utrzymane w czystości i w ogólnie
należytym stanie estetyczno-porządkowym oraz technicznym - możliwym do ustalenia
w trakcie wizualnego oglądu, a w większościzwizytowanych budynków mieszkalnych i
w ich otoczeniu wykonane zostały różne roboty remontowo-budowlane (docieplenie
ścianzewnętrznych, wymiana wind, drzwi wejściowych,okien na klatkach schodowych

i w piwnicach, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, pomalowane wnętrza
klatek schodowych i dobudowane wiatrołapy, wyremontowane balkony, ułożone na
pieszych ciągach komunikacyjnych nawierzchnie z kostki betonowej).
W badanym okresie Spółdzielnia realizowała wymogi określone w art. 4 ust. 41
pkt. 1 u.s.m dotyczące prowadzenia odrębnie dla kazdej nieruchomości ewidencji i
rozliczeń przychodów oraz kosztów, o których mowa w art. 4 ust. 1,-ż i 4 u.s,m.
Spółdzielnia wypełniła również wymogi art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych określającego,że różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania
danej nieruchomościzarządzanejprzez Spółdzielnię na podstawie art. ].. ust. 3 u.s.m.,
a przychodami z opłat o których mowa w art. 4 ust. 1,-2 i 4 u.s.m. zwiększa
odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w
roku następnym.

W latach 20t2-20t4 Spółdzielnia dokonała rozliczania kosztów eksploatacji i
utrzymania 98 nieruchomości zgodnie z art, 4 ust. 41 znowelizowanej ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych. Podstawę kalkulacji stawek opłat dla poszczególnych
nieruchomości stanowiły koszty poniesione przez daną nieruchomość.Stawki opłat na
pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomościwynikały z planów
gospodarczo-finansowych uchwalonych przez Radę Nadzorczą odrębnie dla każdej
nieruchomości. Stawki te obejmowały koszty bieżącego utrzymania nieruchomości
oraz odpis na fundusz remontowy. Zarówno stawki opłaty eksploatacyjnej jak i
wysokośćodpisu na fundusz remontowy zostały zróżnicowane w zależnościod
wykonanych i przewidzianych do wykonania robót remontowych w poszczególnych
nieruchomościach.
W latach 2O7ż-20t4 działalnośćSpółdzielni w zakresie gospodarki zasobami
mieszkaniowymi zamknęła się nadwyżką kosztów nad przychodami w wysokości:

2012
2013
2014

1.066.968,65 zł;
I.408.773,53 zł;
2.6O2.735,89 zł;
Według stanu na dzień 31,,12,2OL4 r. 94 nieruchomości zabudowane budynkami
mieszkalnymi oraz dom jednorodzinny (Osiedle Niesłusz) posiadały dodatnie saldo
rozliczeń międzyokresowych gzm w łącznej kwocie 1.090.549,0t zł, natomiast 4
pozostałe nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi posiadały ujemne
saldo rozliczeń międzyokresowych gzm w łącznej kwocie 15.934,98 zł. W skali całej
Spółdzielni saldo rozliczeń międzyokresowych gzm według stanu na dzień 3L.L2.201,4
r. było dodatnie iwynosiło LO74.61,4,03 zł,
W lokalach mieszkalnych usytuowanych w budynkach wspólnot
mieszkaniowych, w których udziały posiada Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w
roku 2Ot2 wystąpił niedobór przychodów w stosunku do poniesionych kosztów w
wysokości6.808,13 zł, natomiast w latach 2OL3-2OL4 wystąpiła nadwyżka przychodów
nad kosztami w wysokości:
Iż,928,87 zl;
Rok 2013
Rok 2014
536,26 zł;
Według stanu na dzień 3I.L2,2QL4 r. lokale mieszkalne usytuowane w budynkach
wspólnot mieszkaniowych posiadały dodatnie saldo rozliczeń międzyokresowych gzm
w kwocie 76,399,77 zł,
Rok
Rok
Rok

W nieruchomościach garażowych w roku 2013 wystąpił niedobór przychodów w
stosunku do poniesionych kosztów w wysokości 8,ż93,69 zł, natomiast w roku 2012
oraz 2014 wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami wynosząca:
Rok 2012
Rok 2014

4,864,91, zl;

t6,465,6LzI;
Nieruchomości garażowe według stanu na dzień 3L.Iż,2O1,4 r. posiadały dodatnie
saldo rozliczeń międzyokresowych w kwocie 6.369,67 z|.
Spółdzielnia uzyskiwała dochody z pozostałej działalnościgospodarczej. Wynik
finansowy netto z tej działalnościuksztattował się następująco:

2012 ż.2t3.0-15,75 zl;
Rok2013 L,572,965,0żz|;
Rok 2014 L833,6ż7,76 zł;
O przeznaczeniu uzyskanych

Rok

nadwyżek każdorazowo decydowało Walne
Zgromadzenie Członków podejmując stosowaną uchwałę w tym zakresie, Nadwyzka
bilansowa za lata 20tż-ż0I4 została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków
Spółdzielni zgodnie z art. 5 ust. 2 u.s.m. Natomiast osoby nie będące cztonkami
Spółdzielni, a posiadające prawa do lokali w zasobach Spółdzielni wnoszą wyższe
opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (nie przysługują
im pożytki z działalnościgospodarczej Spółdzielni). Według stanu na dzień 31 grudnia
2014 r, saldo rozliczeń międzyokresowych gzm w skali całej Spółdzielni (własne
nieruchomości Spółdzielni + lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych
+ nieruchomości garażowe) było dodatnie iwynosiło 1.157.383,47 zl.
Według stanu na dzień 33,,12.2012 r. zaległościw opłatach za używanie lokali
wyniosły 2,745,963,66 zl, co stanowiło 6,82% rocznego wymiaru opłat (lokale
mieszkalne 6,77%0, lokale użytkowe 7,34%). Natomiast na koniec 2OL4 r. stan
zaległościzmniejszył się do kwoty L.7O4.057 ,O0 zł, a wskaźnik zaległościukształtował
się na poziomie 5,38% rocznego wymiaru opłat (lokale mieszkalne 5,33%o, lokale
użytkowe 5,87%|. Poziom tych zadłużeń jest niższy od przeciętnego w spółdzielniach
mieszkaniowych, co jest efektem prowadzonych przez organy Spółdzielni działań
windykacyjnych,
Lustracja nie wykazała nieprawidłowościdziałań Spółdzielni w gospodarce
lokalami użytkowymi i wydzierżawiania powierzchni pod reklaffiV, a zawarte umowy
najmu i dzierżawy zawierają postanowienia chroniące interesy Spółdzielni.
W latach 2012-201,4 dostawa usług komunalnych do zasobów Spółdzielni
odbywała się na podstawie stosownych umów zawartych z usługodawcami, a umowy
te wypełniałydyspozycje przepisów ustawowych odnoszących się do warunków, jakim
powinny odpowiadać umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz
dostawę ciepła. Umowy t€, a także inne zawarte przet Spółdzielnię umowy
(konserwacja i utrzymanie w ruchu urządzeń grzewczych, usługi kominiarskie,
utrzymanie porządku i czystości budynków i ich otoczenia) zawierały postanowienia
chroniące interesy Spółdzielni.
Spółdzielnia realizowała postanowienia art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. /Dz.U. z 2O!3 poz, L4O9/. Okresowe kontrole stanu technicznego
obiektów budowlanych były przeprowadzane terminowo, przez osoby posiadające
stosowne uprawnienia, a wyniki tych przeglądów były odnotowywane w ksiązkach
obiektów budowlanych. Książki obiektu budowlanego zostały zalożone dla każdego

budynku, a sposób ich prowadzenia był zgodny z ogólnymi wymogami art. 64 ww.
ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem MSWiA z dnia 19.10.1998 r. w
sprawie ksiązki obiektu budowlanego /Dz.U, z 1998 r. Nr 135 poz.882/. Zakres robót
związanych z technicznym utrzymaniem zasobów planowany był na podstawie potrzeb
ujawnionych w wyniku przeglądów technicznych nieruchomości, które posłużyłydo
sporządzenia rocznych rzeczowo-finansowych planów remontów uchwalanych przez
Radę Nadzorczą.
W latach 2O12-2OL4 Spółdzielnia poniosła nakłady na zaspokojenie potrzeb
technicznych poszczególnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
w wysokości'J,L289.097,08 zł. Nakłady te zostały sfinansowane ze Środków
zakumulowanych na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości oraz
przejściowo z funduszu remontowego mienia Spółdzielni. Według stanu na dzień 31
grudnia 201,4 r. fundusz remontowy nieruchomości wykazywał ujemne saldo w kwocie
9,906.023,97 z|, z tego 29 nieruchomości posiadało dodatnie saldo funduszu
remontowego w łącznej kwocie ż.251,.830,27 zI, natomiast 69 pozostałych
nieruchomości posiadało ujemne saldo w łącznej kwocie 12.157.854,24 zł. Zgodnie z
postanowieniami Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą ujemne saldo
funduszu remontowego ewidencjonowanego na poszczególne nieruchomości w
kwocie 9.906,023,97 zl zostało przejściowo sfinansowane z funduszu mienia
Spółdzielni.
W latach 2OL2-2OL4 Spółdzielnia nie poniosła nakładów finansowanych z
funduszu remontowego mienia Spółdzielni. Według stanu na dzień 31 grudnia 2OI4 r.
saldo tego funduszu było dodatnie i wynosiło 16.024.29L,7O zl.
Ogółem według stanu na dzień 3I grudnia 201,4 roku saldo funduszu
remontowego w skali całej Spółdzielni (fundusz remontowy nieruchomości + fundusz
remontowy mienia Spółdzielni) było dodatnie i wynosiło 6.1,L8,Z67,73 zł.
W badanym okresie roboty związane z potrzebami technicznymi nieruchomoŚci

Spółdzielni zostały wykonane przez wykonawców obcych. Jak wynika

z

przeprowadzonych badań obcy wykonawcy robót remontowych zostali wyłonieni w
procedurach określonych normami wewnętrznymi Spółdzielni, a zawarte z nimi
umowy zapewniły ochronę jej interesów. Lustracja nie wykazała nieprawidłowoŚci w
zakresie realizacji postanowień umownych, ich udokumentowaniu i rozliczaniu oraz w
sprawowaniu przez Spółdzielnię nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi
robotami.
Pozytywnie należy ocenić realizację przez Spółdzielnię działań
energooszczędnych, w ramach których do końca okresu badanego wykonano:
- całkowite docieplenie ścianzewnętrznych 97 budynków mieszkalnych,
wielorodzinnych i 1 pawilonu usługowo-handlowego (ul. 11 Listopada 26);
- opomiarowanie zużycia ciepła i wody we wszystkich budynkach;
- indywidualne opomiarowanie zużycia ciepła w 7.583 lokalach mieszkalnych

-

(99,82%);

indywidualne opomiarowanie zużycia wody

w 7.596

lokalach mieszkalnych

(99,98%|.

Spółdzielnia posiada dostosowaną do ustawy o rachunkowości dokumentację
opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, w tym m.in. Zakładowy
w sposobie udokumentowania
Plan Kont. Lustracja nie wykazała niewłaściwości

prowadzonych przez Spółdzielnię operacji gospodarczych oraz
kontrol

i fu n kcjona

lnej w obszarze rach

u n

w

sprawowaniu

kowości.

Stosownie do wymogów art. 64 ustawy o rachunkowościsprawozdania
finansowe Spółdzielni za lata 2QL2-2O\4 zostały zbadane przez podmioty uprawnione
z listy Krajowej lzby Biegłych Rewidentów i uzyskały pozytywną opinię. Sprawozdania
te zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków oraz terminowo złożone
w instytucjach uprawnionych.
Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w zakresie zgodności rozliczenia
kosztów ogólnych Spółdzielni z wymogami ustawy o rachunkowości.
Ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni w okresie badanym kształtowałasię
korzystnie, co pozwalało na bieżące regulowanie zobowiązań o charakterze publicznoprawnym oraz wobec dostawców robót i usług. Spółdzielnia posiadała również wolne
środki finansowe zdeponowane na terminowych lokatach bankowych, od których
uzyskała dodatkowe przychody z tytułu oprocentowania, zasilające jej gospodarkę.

Na tle ustaleń zawartych w protokóle lustracji oraz oceny niniejszego

listu
polustracyjnego stwierdzić należy, iż działalnośćSpółdzielni w okresie objętym
lustracją prowadzona była prawidłowo i Związek nie formułuje wniosków i zaleceń do
przedstawienia przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu
Członków.
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