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Zgodnie z umową zawartą w dniu 09 listopada 2016 r. między
Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie,
a Spółdzielnią Mieszkaniową „Przylesie” wSopocie, w dniach od 06 marca do
07 czerwca 2017 roku została przeprowadzona lustracja pełna działalności
Spółdzielni za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia:
1. Organizacja Spółdzielni:
—
statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny (kompletność
poprawność merytoryczna regulaminów),
—
działalność organów Spółdzielni,
e struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni.
2. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni (i budynków z nimi
związanych) oraz racjonalność ich wykorzystania.
Po Sprawy członkowskie dyspozycja lokalami.
4. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:
—
stan ilościowy oraz estetyczno—porządkowy techniczny budynków ich
otoczenia,
_ koszty przychody gzm oraz prawidłowość ustalania opłat za używanie
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lokali,

gospodarka lokalami użytkowymi,
—
terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali windykacja
należności Spółdzielni,
_ treść umów o usługi komunalne ich realizacja (wodno—kanalizacyjne,
—

i

i

wywóz śmieci, ciepło).
5. Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych:
_ nadzór techniczny ustalanie potrzeb remontowych, ze szczególnym
i

uwzględnieniem działań energooszczędnych,
—
akumulacja środków finansowych na remonty,
tryb doboru wykonawców robót remontowych, treść zawartych umów
ich realizacja.
6. Gospodarka finansowa:

,

i

stan funduszów, wielkość wolnych środków finansowych sposób ich
wykorzystania, efektywność zaangażowania finansowego Spółdzielni
w zakup akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych,
—
rozliczanie kosztów ogólnych Spółdzielni,
_ obsługa spłaty kredytów mieszkaniowych,
_ terminowość regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni (podatki,
i

—

ZUS, PFRON),

dochodzenie należności Spółdzielni, wtym dotacji budżetowych,
_ rozliczenia finansowe z członkami z tytułu wkładów.
7. Ocena realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających 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 zostały oparte na stwierdzonych faktach
wynikających z dokumentów żródłowych- przedłożonych do badania
Iustratorom, a także z informacji wyjaśnień udzielanych przez członków
Zarządu upoważnionych pracowników Spółdzielni.
i
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W szczególności ustaleniom lustracji służyły:
— statut i uregulowania wewnętrzne o charakterze regulaminowym,
— dokumentacja z działalności organów samorządowych Spółdzielni,

dokumenty członkowskie,
~ dokumentacja dotycząca wykonania robót remontowych,
dokumentacja oraz ewidencja finansowo— księgowa,
— pozostała
dokumentacja związana merytorycznie z zakresem badań
lustracyjnych.
—

——

Ustalenia lustracji zostały zawarte w protokole lustracji, który łącznie
z niniejszym listem polustracyjnym stanowi integralną całość. Protokół lustracji
został podpisany przez Zarząd Spółdzielni bez zastrzeżeń.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Sopocie przestrzega wymogów
art. 91 @ 1 Prawa spółdzielczego albowiem poprzednia lustracja pełna została
przeprowadzona przez Związek Rewizyjny w dniach od 21 stycznia
do 10 kwietnia 2013 roku. Lustracja tą objęto całość działania Spółdzielni
w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2012 roku. Na podstawie tych badań
w liście polustracyjnym z dnia 18.04.2013 roku, Zwiazek przedstawił
Spółdzielni 5 wniosków polustracyjnych, które odczytano przyjęto do realizacji
na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.06.2013 roku.
i

Niektóre dziedziny działalności Spółdzielni były także przedmiotem
kontroli przeprowadzanych przez wyspecjalizowane instytucje (vide strona 5

protokołu lustracji). Z dokumentacji pokontrolnej wynika, że nie stwierdzono
nieprawidłowości i nie wydano żadnych zaleceń.

okresie objętym lustracją w Spółdzielni obowiązywał statut
dostosowany do vwmogów Prawa spółdzielczego znowelizowanej ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, a jego ostatnie zmiany zostały uchwalone
w 2016 roku zarejestrowane przez sąd. Statut rozgranicza kompetencje
poszczególnych organów reguluje wszystkie sprawy związane z działalnością
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Spółdzielni.
Spółdzielni
tworzą również
normatywny
Wewnętrzny system
których
regulaminowym,
unormowania wewnętrzne o charakterze
jej potrzeb.
konieczność posiadania wynika z postanowień statutu
W badanym okresie Spółdzielnia dokonała aktualizacji niektórych regulaminów
w celu dostosowania ich postanowień do zmian statutu oraz zmian
w obowiązujących spółdzielnie mieszkaniowe przepisach prawa. Jednak
w opinii Związku odległe daty uchwalenia niektórych z obowiązujących norm
wskazują na potrzebę dokonania szczegółowej analizy ich postanowień pod
kątem zgodności z aktualnym porządkiem prawnym.
i

W okresie objętym lustracją funkcjonowały wszystkie przewidziane
Statutem (@ 19) organy Spółdzielni, tj.: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza
i

z

Zarząd.
Z ustaleń lustracji wynika, że Walne Zgromadzenia zwoływane były
częstotliwością, w terminach oraz w sposób określony w statucie.

Dokumentacja przebiegu obrad tego organu oraz podjętych uchwał jest
kompletna właściwie przechowywana.
i

W związku z upływem kadencji w 2015 roku nastąpiły zmiany w składzie
osobowym Rady Nadzorczej. Poprawność przeprowadzonych wyborów oraz
sposób ich udokumentowania nie budzi zastrzeżeń. W badanym okresie Rada
Nadzorcza zgodnie z zakresem swoich statutowych kompetencji zajmowała
się najważniejszymi sprawami związanymi z działalnością Spółdzielni oraz
nadzór nad pracą Zarządu. Organ ten
sprawowała bieżącą kontrolę
pracował w oparciu o postanowienia statutu regulaminu Rady Nadzorczej,
a podjęte uchwały dotyczyły spraw będących w kompetencji Rady zostały
i

i

i

właściwie udokumentowane.

Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w działalności Zarządu, który
kierował bieżącą działalnością Spółdzielni, rozumianą jako podmiot
ocena działania Spółdzielni zawarta w niniejszym liście
gospodarczy
polustracyjnym jest głównie oceną pracy tego organu. Zarząd pracował
w oparciu o postanowienia statutu regulaminu uchwalonego przez Radę
Nadzorczą, a podejmowane decyzje były zgodne z zakresem jego kompetencji
i

i

określonymi w statucie. Zastrzeżeń nie budzi sposób udokumentowania pracy
tego organu.
Spółdzielnia posiada uchwaloną przez Radę Nadzorczą strukturę
organizacyjną, która zapewnia warunki prawidłowej realizacji zadań Spółdzielni
jako podmiotu gospodarczego. Pozytywnie należy ocenić fakt, iż mimo braku
takiego obowiązku (art. 772 art. 104 5 2 Kodeksu pracy) Spółdzielnia posiada
regulamin pracy oraz regulamin wynagradzania. Akta pracownicze są
kompletne, a sposób ich prowadzenia nie budzi zastrzeżeń. W Spóldzielni
funkcjonuje system kontroli gospodarczej ochrony mienia, który oparty jest na
kontroli instytucjonalnej spracowanej przez Komisje Rewizyjną Rady
Nadzorczej oraz na kontroli funkcjonalnej wykonywanej przez członków
Zarządu w ramach ich działalności. Spółdzielnia posiada" „Regulamin
ochrony danych osobowych" zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu
sposób ich realizacji
25.05.2015 roku, a przyjęte w nim rozwiązania
zastrzeżeń nie budzą.
i

i
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Spółdzielnia nie prowadzi żadnej działalności społeczno—oświatowo—
kulturalnej.
Z ustaleń Iustracji wynika, że

stan prawny wszystkich gruntów będących

we władaniu Spółdzielni jest uregulowany (o łącznej powierzchni 3.724 ha),
co umożliwiło prawidłową realizację postanowień ustawy o spółdzielniach

mieszkaniowych dotyczących określenia przedmiotu odrębnej własności lokali.

Badania dotyczące spraw członkowska-mieszkaniowych dyspozycji
lokalami wykazały poprawność działań Zarządu w tym zakresie. W okresie
objętym lustracją Spółdzielnia odzyskała jeden lokal, który został zbyty
w przetargu zorganizowanym zgodnie z wymogami statutu przepisami prawa.
Cenę wywoławczą mieszkania określono na podstawie wartości oszacowanej
przez rzeczoznawcę majątkowego.
sposób prowadzenia
Zastrzeżeń nie budzi także kompletność
dokumentacji członkowskiej oraz rejestrów, których obowiązek posiadania
ustawy o spółdzielniach
wynika z postanowień Prawa spółdzielczego
mieszkaniowych.
i

i

i
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Przeprowadzona w trakcie lustracji wizytacja zasobów mieszkaniowych
wykazała, iż są one utrzymane w czystości oraz w ogólnie należytym stanie
technicznym możliwym do ustalenia w trakcie
estetyczno—porządkowym
wizualnego przeglądu. Stwierdzono jednak niewielkie usterki (vide załącznik
numer 10 do protokołu z lustracji), które wymagają usunięcia.
Wszystkie lokale mieszkalne wyposażone są w instalację centralnego
ogrzewania, zimnej ciepłej wody oraz instalacje kanalizacji, wszystkie budynki
wyposażone są w wodomierze budynkowe zimnej wody. Spółdzielnia rozlicza
zużycie wody na podstawie zużyć na wodomierzach indywidualnych oraz
wodomierzu głównym. W związku z powtarzającymi się różnicami w zużyciu
i

i
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okresu legalizacji wodomierzy (co 5
wody Spółdzielnia powinna
lat), zamontować nowoczesne wodomierzerrwypó'sażónew nakładki radiowe w
celu*'le/pźs'zEjWkoht—roli'vzużycia wody, dokonywać odczytów głównego„
wodomierza w terminie odczytów wodomierzy indywidualnych celem
zapewnienia jednoczesnóści odczytów, analizować wskazania wodomierzy
w razie stwierdzenia niepokojących sygnałów montować dodatkowe
urządzenia, oddawać wodomierze główne do ekspertyzy.
Na wszystkich budynkach w 2016 roku zamontowano na dachach
mikroinstalcje odnawialnych źródeł energii w formie 9—ciu systemów
fotowoltaicznych, których niewątpliwą zaletą jest zmiana energii słonecznej
w energię elektryczną. W budynkach mieszkalnych z energii elektrycznej
pochodzącej z energii słonecznej zasilane są windy, hydrofornie, kotłownie
budynkowe oświetlenie klatek schodowych.
i

i

W świetle ustaleń lustracji w badanym okresie Spółdzielnia realizowała
wymogi określone w art. 4 ust. 41 pkt. 1 ustawy o spółdzielniach

mieszkaniowych dotyczące prowadzenia odrębnie dla każdej nieruchomości
ewidencji rozliczeń przychodów oraz kosztów: o których mowa w art. 4 ust. 1—
2 4 u.s.m. Spółdzielnia wypełniła również wymogi art. 6 ust 1 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych określającego. że różnica między kosztami
eksploatacji utrzymania danej nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię
na podstawie art. 1 ust. 3 u.s.m., a przychodami z opłat o których mowa
w art. 4 ust. 1—2 4 u.s.m. zwieksza lub zmniejsza odpowiednio przychody lub
koszty eksploatacji utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
W latach 2013—2016 gospodarka zasobami mieszkaniowymi
(eksploatacja utrzymanie nieruchomości) zamknęła się nadwyżka kosztów
nad przychodami wynosząc:
~ w 2013 roku — 29647003 zł
- w 2014 roku — 232.142,66 zł.,
- w 2015 roku — 35546955 zł.,
w 2016 roku — 31486924 zł.
Jednocześnie w latach 2013-2016 Spółdzielnia uzyskała nadwyżki bilansowe
z tytułu prowadzenia działalności operacyjnej finansowej niekwalifikowane]
jako gospodarka zasobami mieszkaniowymi (opodatkowanej podatkiem
dochodowym od osób prawnych) w wysokości:
-w 2013 roku — 251.466,44 zł
- w 2014 roku — 287.188,34 zł.,
- w 2015 roku — 49587558 zł.,
w 2016 roku — 247.814,46 zł.
Walne Zgromadzenia stosownymi uchwałami dokonało podziału
uzyskanych nadwyżek bilansowych (za lata 2013 — 2015), przeznaczając je na
sfinansowanie niedoborów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Nadwyżka
za 2016 rok podlega rozdysponowaniu przez Walne Zgromadzenie w 2017
i

i

i

i

i
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roku.

latach 2013-2016 zaległości w opłatach za używanie lokali
mieszkalnych kształtowały się na poziomie. 8,86% w 2013 roku; 7,15%w
2014 roku; 6, 20% w 2015 roku; 5, 92% w 2016 roku rocznego wymiaru opłat
od tych lokali Zaległości za używanie lokali użytkowych w poszczególnych.
latach badanego okresu kształtowały się następująco: 9,83% w 2013 roku;
7,99% w 2014 roku, 4,91% w 2015 roku, 5,95% w 2016 roku, rocznego
wymiaru opłat od tych lokali. Utrzymujący się poziom zaległości na koniec
2016 roku za lokale mieszkalne
użytkowe był niższy od przeciętnego
w spółdzielniach mieszkaniowych, jednak Spółdzielnia
_kontynuować prowadzone dZ|ałan|awmdykacym???WzglęTu na zadłużenia
._.„
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Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w gospodarce lokalami
użytkowymi. W umowach najmu lokali interesy Spółdzielni zostały należycie
zabezpieczone, a postanowienia tych umów były realizowane.
Spółdzielnia posiada umowy zawarte ze wszystkimi dostawcami usług
komunalnych
innych usług związanych z eksploatacją zasobów,
a postanowienia tych umów w aspekcie *'ochrony interesów Spółdzielni nie
budzą zastrzeżeń.
i

W okresie objętym

lustracją Spółdzielnia przeprowadziła kontrole
okresowe stanu technicznego zasobów, stanowiące podstawę do określenia
jej potrzeb remontowych i_do sporządzenia rocznych, rzeczowo-finansowych
planów remontów. Przeprowadzono również kontrole stanu technicznej
elementów budynków określone art. 62 Prawa
sprawności instalacji
—
ich
zakres częstotliwość spełniają wymogi obowiązujących
budowlanego
przepisów. Przeprowadzane kontrolenie objęły jednak, niektórych mieszkań
i

i

nieudostępnienia ich przez użytkowników. Aby wypełnić ustawowy obowiązek
kontroli instalacji we wszystkich lokalach Spółdzielnia powinna ponawiać aż
do skutku działania zapewniające realizację obow|ąźkuprowadzenia
wT'Żastrze'zeńnie*”budzi także kompletnosc sposób prowadzenia
przeglądów
książek obiektu budowlanego
i

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, a odpisy
na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Ewidencja wpływów wydatków funduszu remontowego prowadzona jest
w podziale na poszczególne nieruchomości, uwzględniając wszystkie wpływy
wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości, co odpowiada
wymogom art. 4 ust. 41 pkt. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Poniesione w okresie objętym lustracją nakłady na remonty w skali calej
Spółdzielni wyniosły 217118460 zł (vide załącznik numer 16 do protokołu
w pełni zostały sfinansowane środkami zakumulowanymi
z lustracji)
na funduszu remontowym, którego stan na koniec 2016 roku wynosił
926.240,18 zł.
i

i
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Ujęte w planie roboty remontowe o większym zakresie wykonywane

sy,

przez wykonawców zewnętrznych wybieranych w drodze przetargów na
podstawie „Regulaminu postępowania w sprawie udzielania zamówień”, zaś
roboty naprawcze
konsenNacyjne wykonywali konserwatorzy zatrudnieni
w Spółdzielni. Zawarte umowy realizacyjne z wykonawcami zawieraja
postanowienia chroniące interesy Spółdzielni. Lustracja wykazała właściwy
sposób sprawowania nadzoru inwestorskiego, egzekwowania określonych
w umowach obowiązków wykonawców oraz udokumentowania rozliczania
wykonanych robót remontowych.
i

i

Spółdzielnia posiada dostosowaną do ustawy o rachunkowości
dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.
Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w sposobie udokumentowania
prowadzonych przez Spółdzielnię operacji gospodarczych oraz w sprawowaniu
kontroli funkcjonalnej w obszarze rachunkowości. Stosownie do przepisów
art. 64 ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe Spółdzielni nie
podlegają obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta poddano je
badaniu Komisji Rewizyjnej (za lata 2014-2016). Pozytywnie należy ocenić
fakt, iż dla uzyskania pewności co do prawidłowości sporządzenia
sprawozdania finansowego za 2013 rok, zostało ono poddane badaniu przez
biegłego rewidenta. Sprawozdania finansowe Spółdzielni sporządzano
terminowo, każdorazowo zatwierdzały je Walne Zgromadzenia, zachowano
również ustawowe terminy złożenia dokumentów w uprawnionych instytucjach.
Spółdzielnia nie prowadzi gospodarki kasowej.
i

Ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni w okresie objętym lustracją
pozwalała na bieżące regulowanie zobowiązań o charakterze publiczno —
prawnym oraz wobec dostawców robót usług. Spółdzielnia posiadała również
wolne środki finansowe lokowane w okresowych lokatach bankowych, od
których uzyskała dodatkowe przychody z tytułu oprocentowania (vide załącznik
numer 20 do protokołu lustracji).
i

Na podstawie ustaleń zawartych w protokóle lustracji oraz oceny

niniejszego listu polustracyjnego stwierdzić należy, że w badanym okresie
działalność Spółdzielni prowadzona była prawidłowo
pozagecznością
o
norm
wewnętrznych
charakterze regulaminowym pod
dokonania analizy
z obowiązującymi spółdzielnie
mieszkaniÓWe przepisami prawa postanowieniami statutu oraz kontynuacji
przewidzianych prawem działań w zakresie windykacji opłat za używanie lokali
Związek nie formułuje innych wniosków do przedstawienia przez Radę
Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.
i
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Uprzejmie prosimy o powiadomienie Związku o sposobie realizacji w/w
wniosków.
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