PROTOKÓŁ
LUSTRACJI PEŁNEJ

przeprowadzonej w :
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„ KRZEMIONKI”
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
UL. OS. STAWKI 47

Ostrowiec Świętokrzyski, listopad 2015

1

PROTOKÓŁ
Z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu
Świętokrzyskim w dniach 21.09.2015 r. do 27.11.2015 r. /z przerwami/ przez Lustratorów
Jadwigę Jaros i Roberta Gocała działających na podstawie upoważnień wystawionych przez
Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego RP w Warszawie ul. Jasna 1.
A. INFORMACJA WSTĘPNA
1. Lustrację przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 16.06.2015 r. pomiędzy
S.M. „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim, a Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni
Mieszkaniowych RP w Warszawie wraz z aneksem z dnia 23.06.2015 r. Podstawą zawarcia
umowy są postanowienia art. 91 § 3 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze / tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r., pozycja 1443 z późniejszymi zmianami /.
2. Lustrację przeprowadzono zgodnie z INSTRUKCJĄ w sprawie lustracji przeprowadzanych
przez Rewizyjny Związek Spółdzielni Mieszkaniowych RP w jednostkach organizacyjnych
spółdzielczości mieszkaniowej zatwierdzonej uchwałą Zarządu w dniu 11.01.2011 r.
Układ chronologiczny protokołu lustracji dostosowano do układu porządkowego ramowego
konspektu

pełnej

lustracji

działalności

Spółdzielni

Mieszkaniowej,

z

miesiąca

listopada 2011 r.
Lustrację przeprowadzono metodą pełną i wyrywkową (losową). Sposób przeprowadzonej
lustracji podano w opisie poszczególnych zagadnień.
Badania lustracyjne i opracowanie poszczególnych części ( rozdziałów) protokołu lustracji
dokonane zostały przez:
1) Jadwigę Jaros – uprawnienia Nr 1042/95 – rozdziały I, II, III, VIII i IX
2) Roberta Gocała – uprawnienia Nr 5994/2013 – rozdziały IV, V, VI, VII i IX
3. Dane Spółdzielni:
nazwa : Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Krzemionka”
siedziba Spółdzielni: Ostrowiec Świętokrzyski
adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Os. Stawki 47
numer identyfikacji podatkowej NIP 661-020-04-62
numer REGON : 001236495
numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 0000128602
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telefony: (41) 262-43-00, (41) 262-95-38
fax: (41) 262-43-00
strona internetowa: www.smkrzemionki.pl
4. Lustracją objęto działalność Spółdzielni za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia:
I. Organizacja Spółdzielni.
statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny ( kompletność i poprawność
merytoryczna regulaminów),
działalność organów Spółdzielni,
struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni.
II. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni ( i budynków z nimi
związanych oraz racjonalność ich wykorzystania).
III. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.
IV. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:
stan ilościowy oraz estetyczno- porządkowy i techniczny budynków i ich otoczenia,
koszty i przychody gzm oraz prawidłowość ustalania opłat za użytkowanie lokali,
gospodarka

lokalami

użytkowymi,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

lokali

wynajmowanych,
terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali i windykacja należności
Spółdzielni,
treść umów o usługi komunalne i ich realizacja ( wodno-kanalizacyjne, wywóz śmieci,
ciepło).
V. Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych:
nadzór techniczny i ustalanie potrzeb remontowych, ze szczególnym uwzględnieniem
działań energooszczędnych,
akumulacja środków finansowych na remonty,
tryb doboru wykonawców robót remontowych, treść zawartych umów i ich realizacja.
VI. Gospodarka finansowa:
stan funduszów, wielkość wolnych środków finansowych i sposób ich wykorzystania,
efektywność zaangażowania finansowego Spółdzielni w zakup akcji lub udziałów
w innych podmiotach gospodarczych,
rozliczanie kosztów ogólnych Spółdzielni,
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obsługa spłaty kredytów mieszkaniowych,
terminowość regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni (podatki, ZUS,
PFRON),
dochodzenie należności Spółdzielni, w tym dotacji budżetowych,
rozliczenia finansowe z członkami z tytułu wkładów.
VII. Działalność inwestycyjna:
potrzeby mieszkaniowe, a program inwestycji,
pozyskanie terenów budowlanych,
poprawność przygotowania inwestycji,
tryb doboru wykonawców inwestycji, treść zawartych umów oraz ich realizacja,
nadzór inwestorski,
system finansowania inwestycji,
rozliczenie kosztów inwestycji i ustalenie wartości początkowej lokali.
VIII. Ocena realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych.
IX. Sprawy wniesione przez Członków i Radę Nadzorczą.
Zgodnie

z postanowieniami § 2 umowy zawartej pomiędzy Spółdzielnią a Związkiem

Rewizyjnym, lustracja nie obejmowała badania bilansu Spółdzielni w rozumieniu art. 64 ustawy
z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości / Dz. U. 2013, poz. 330 ze zmianami/, jak również
weryfikacji rozliczeń kosztorysowych.
5. W okresie objętym lustracją w skład Zarządu wchodzili:
Prezes Zarządu – Waldemar Marcin Zysk od 01.05.2008 r. do 11.12.2014 r.
p.o Prezesa Zarządu – Mieczysław Żaczek od 06.11.2014 r. do 29.01.2015 r.
(oddelegowany z Rady Nadzorczej do czasu wyboru Prezesa Zarządu)
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Gospodarki Zasobami – Paweł Wieczorek od 01.05.2011
do 11.12.2014 r.
p.o Z-cy Prezesa Zarządu ds. Gospodarki Zasobami – Mirosław Kaczmarczyk
od 06.11.2014 r. – nadal (oddelegowany z Rady Nadzorczej do czasu wyboru Z-cy
Prezesa)
Członek Zarządu, Główny Księgowy – Mirska Aneta od 01.11.2011 r. do 11.12.2014 r.
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6. W latach 2012-2014 wystąpiły zdarzenia uzasadniające konieczność dokonania aktualizacji
w Rejestrze Sądowym stosowanie do wymogów ustawy Prawo Spółdzielcze. Zdarzeniami tymi
były zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz roczne sprawozdania finansowe, a także
w 2015 r. powołanie pełnomocnika. Przedstawiony do badania lustracyjnego odpis z rejestru
sądowego KRS 0000128602 z dnia 24.09.2015 r.( kserokopia odpisu) stanowi załącznik nr 1 do
protokołu lustracji. Dane zawarte w KRS są aktualne na dzień rozpoczęcia badań lustracji.
7. Do Rewizyjnego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie wpłynęło pismo
z dnia 29.06.2015r.

członka Spółdzielni z wnioskami włączenia do tematyki badania

lustracyjnego. / pismo i odpowiedź związku stanowią załącznik nr. 1 a i 1b

do protokołu

lustracji./ Wnioski mieszczące się w w/w horyzoncie czasowym lustracji opisano
w rozdziane IX niniejszego protokołu.
8.

Tematykę i zakres lustracji omówiono z Zarządem Spółdzielni i Radą Nadzorczą na

spotkaniu w dniu 24.09.2015r.. Lustratorzy poinformowali Radę Nadzorczą o przysługującym
temu organowi prawie w uczestnictwie w lustracji, a także również o możliwości wskazania
przez Radę Nadzorczą zagadnień, na które prowadzący lustrację mają zwrócić szczególną
uwagę. Rada Nadzorcza potwierdziła horyzont czasowy badania lustracyjnego obejmujący lata
2012-2014 - uchwała nr 9/09/65/2015

z 24.09.2015r. W trakcie lustracji do Rewizyjnego

Związku Spółdzielni Mieszkaniowej RP w Warszawie wpłynęło pismo Rady Nadzorczej z dnia
24.09.2015 r., w którym wskazano zagadnienia, na które lustratorzy winni zwrócić szczególną
uwagę (pismo stanowi załącznik nr 1c

do protokołu lustracji). Zagadnienia te opisano

w rozdziale IX niniejszego protokołu. Ponadto Rada Nadzorcza oddelegowała do uczestnictwa
w lustracji członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Żaczka.
9. W trakcie przeprowadzonych badań lustracyjnych informacji i wyjaśnień udzielali:
Prezes Zarządu – Marzena Gos,
po Z-cy Prezesa Zarządu – Mirosław Kaczmarczyk,
Inspektor d/s samorządowych – Ilona Gajewska,
Kierownik działu spraw pracowniczych i socjalnych – Jolanta Bryła,
Specjalista d/s członkowsko-mieszkaniowych – Barbara Cukierka,
Z-ca głównego księgowego – Danuta Olech.
Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego – Jerzy Kuźnia.
oraz inni pracownicy Spółdzielni w miarę potrzeb.
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10.

Lustrację wpisano do Książki Ewidencji Kontroli S.M. „Krzemionki” pod pozycją

nr. 11/2015, w dniu 21.09.2015r.
11.

Za lata 2012-2014 Spółdzielnia opłacała należne składki na rzecz Krajowej Rady

Spółdzielczej jak i na Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w
Warszawie ul. Jasna 1, w którym jest zrzeszona – dokładne zestawienie wysokości składek
zawiera załącznik nr 2 do protokołu lustracji.
12. – W okresie objętym lustracją toczyły się i toczą sprawy w sądzie przeciwko Spółdzielni –
oświadczenie Zarządu zawiera załącznik nr 2a do protokołu.

B. USTALENIA LUSTRACJI
1. Poprzednia lustracja pełna, działalności SM „ Krzemionki” została przeprowadzona w dniach
od 01.10.2012 r. do 20.11.2012r. i obejmowała całość działalności Spółdzielni w okresie od
01.01.2009 r. do 31.12.2011 r.
Na podstawie ustaleń protokołu Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP dokonał
oceny działalności, co zostało przedstawione w liście polustracyjnym z dnia 04.12.2012 r.
W liście przedłożone zostały 3 niżej wymienione wnioski polustracyjne, mające usprawnić
działalność Spółdzielni:
Dostosować statut i unormowania wewnętrzne o charakterze regulaminowym do pełnej
zgodności z obowiązującym stanem prawnym.
Usunąć usterki wykazane w protokole z przeglądu zasobów mieszkaniowych.
Zintensyfikować prowadzenie działania w zakresie windykacji opłat za używanie lokali
ze szczególnym uwzględnieniem należności od lokali mieszkalnych.
Walne Zgromadzenie obradujące w dniach 10,12,14.06.2013 r. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie
przyjęcia wniosków do realizacji.
Jak wynika z informacji Zarządu znajdujących się w materiałach na Walne Zgromadzenie odbyte
w dniach 16,18,20.06.2014 r. Spółdzielnia przystąpiła do realizacji wniosków i tak:
wniosek Nr 1 – dokonywana jest sukcesywna analiza unormowań wewnętrznych
o charakterze regulaminowym, w celu dostosowania ich do obowiązującego stanu
prawnego:
▪

- część regulaminów uchwalono nowych, do części regulaminów wprowadzono
zmiany,
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▪

- na Walne Zgromadzenie w 2014 roku przygotowane zostały również propozycje
zmian do Statutu Spółdzielni. / zmian nie zarejestrowano w Sądzie Rejestrowym
KRS – ze względu na brak kwalifikowanej większości 2/3 głosów niezbędnych do
ważności uchwały o zmianie statutu. /

wniosek Nr 2- usterki wykazane w protokole z przeglądu zasobów mieszkaniowych
zostały usunięte.
wniosek Nr 3 – w zakresie windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali
mieszkalnych SM „Krzemionki” stosuje różne formy egzekucji dozwolone prawem,
a mianowicie:
-

działania prowadzone przez Zespół ds. Windykacji,

-

współpracowano z firmą windykacyjną „Wind-Mir” z siedzibą w skarżysko
Kamienna,

-

współpracowano z Krajowym Rejestrem Długów Biurem /informacji Gospodarczej
S.A.,

-

Spółdzielnia, w celu

zabezpieczenia swoich wierzytelności,

w

przypadku

5 dłużników, wystąpiła do Sądu Wieczysto-Księgowego o wpisanie hipoteki
przymusowej.
O sposobie realizacji wniosków polustracyjnych SM „Krzemionki” powiadomiła ZRSM –
RP pismem znak: D1/135/2013 z dnia 27.11.2013r.
Badanie lustracyjne

wykazało, że S.M. „Krzemionki” nie wypełniła wymogów

informacyjnych określonych w Art.39 § 1b Ustawy Prawo spółdzielcze. Informacja
o realizacji wniosków polustracyjnych nie była przedmiotem obrad

na Walnym

Zgromadzeniu w 2014 r., brak takiego punktu w porządku obrad.
Szczegółowe dane zostały zawarte w załącznikach nr 3 i 3a.
2.

W okresie objętym lustracją w Spółdzielni przeprowadzono następujące kontrole

zewnętrzne:
- 27.01.2012 r. przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św.
ul. Smolna 3.

Kontrola dotyczyła – oceny stanu sanitarno-technicznego Siłowni ODS

„Malwa” w Ostrowcu Św. Os. Stawki 47. Zaleceń nie wydano.
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- 24.05.2012 r. przez Komendę Powiatową Państwowej Straży pożarnej w Ostrowcu Św.
Zakres kontroli: przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, rozpoznanie możliwości
i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych:
* na os. Rosochy 74 w Ostrowcu Św.
Nie przedstawiono kontrolującym:
- protokołu z przeglądu i konserwacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z
nawodnionymi zaworami 52
- protokołu z przeglądu i konserwacji 2 hydrantów podziemnych Ø 80,
* oś Rosochy 76 w Ostrowcu Św.
Nie przedstawiono kontrolującym:
- protokołów z przeglądów i konserwacji urządzeń jak wyżej.
* oś. Rosochy 79 w Ostrowcu Św.
Nie przedstawiono kontrolującym:
- protokołów z przeglądów i konserwacji urządzeń jak wyżej
- 20.11.2012 r. – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sandomierz ul.
Mickiewicza 11 a.
Cel kontroli – prawidłowość prowadzenia przez Spółdzielnię ewidencji analitycznej
zadłużenia z tytułu kredytu i skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego
wykupienia odsetek od kredytu i ich oprocentowania przypadającego na poszczególne lokale
mieszkalne.
Zalecenia pokontrolne:
Zaleca się dokonanie korekty wyliczenia wymaganej raty ilorazowej za II i III kw. 2012r.
– termin do 20.12.2012 r.
Dokonać korekt wniosków dotyczących spłat całkowitych począwszy od II kw. 2012 r. –
termin do 10.12.2012 r.
Spółdzielnia dokonała korekt zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi i tak:
Ad.1 – pismem znak F-969/2012 z dnia 19.12.2012 r.
Ad.2 – pismem znak E-131/2012 z dnia 07.12.2012 r.
- 14.12.2012r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. ul. Smolna 3
Cel kontroli – kontrola stanu sanitarnego , warunków środowiska pracy oraz zapobiegania
powstawania chorób związanych z warunkami pracy.
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Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- 15.03.2013 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.
Zakres kontroli – kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w związku z
Decyzją nr PZ 5582.35,12 z dnia 01.06.2012 r. Komendanta Powiatowego w budynkach
wysokich zlokalizowanych:
- przy ul. Radwana 74, w Ostrowcu Św.,
- przy ul. Radwana 12, w Ostrowcu Św.,
Zaleceń nie wydano.
- 23.09.2013 r. – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sandomierz ul.
Mickiewicza 11 a.
Cel kontroli – prawidłowość prowadzenia przez

Spółdzielnię ewidencji analitycznej

zadłużeń z tytułu kredytu i skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego
wykupienia odsetek od kredytu i ich oprocentowania przypadającego na poszczególne lokale
mieszkalne.

Zalecenia:
Dokonać weryfikacji rejestru zawieszeń od IV kw. 1997r., dotyczy osób pozostających w
spłacie kredytu - termin do 30.06.2014r. – zalecenie wykonano.
W piśmie kierowanym do członków Spółdzielni, którzy dokonali całkowitej spłaty
kredytu winna być informacja o dacie umorzenia przez Bank pozostałego zadłużenia,
oraz kwota anulowanej waloryzacji – zalecenie wykonano.
- 11,15,18.10.2013 r. – Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego
Inspektoratu Pracy Kielce u. Al. Tysiąclecia P.P. 4.
Cel kontroli – sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących profilaktycznych badań
lekarskich zawartych w szczególności w Kodeksie pracy i rozporządzeniu Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r.
Wydano nakaz z dnia 21.10.2013 r. nakazując:
dokonanie oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory
ekranowe,
poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiążą się z wykonywaną
pracą na zajmowanym stanowisku pracy oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami,
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zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach wymienionych w nakazie
z uwzględnieniem aktualnych pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
występujących w środowisku pracy,
Ponadto w wystąpieniu z dnia 21.10.2013 r. kontrolujący wnosi o:
zapewnienie wstępnych badań lekarskich przed dopuszczeniem pracownika do pracy na
określonym stanowisku pracy,
przeprowadzenia okresowych badań lekarskich pracowników, w terminach określonych
przez zakładowego lekarza medycyny pracy,
przekazywania lekarzowi zakładowemu informacji o występowaniu czynników
szkodliwych dla zdrowia i warunków uciążliwych mających wpływ na częstotliwość i
zakres badań profilaktycznych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej z uwagi
na warunki pracy zatrudnianych pracowników.
O wykonaniu nakazu i zaleceń zawartych w wystąpieniu Zarząd powiadomił Państwową
Inspekcję Pracy Inspektora Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach pismami:
- Znak D5/1/2013 z 29.10.2013 r.
- Znak D2/117/55/2013 z 29.10.2013 r.
- Znak D5/4/2013 r. z 23.12.2013 r.
- 18.11.2013 r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Smolna 3.
Cel kontroli – kontrola w zakresie stanu sanitarnego, warunków środowiska pracy oraz
zapobiegania powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami
pracy.
Zaleceń brak.
- 27.01.2014 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.
Cel kontroli – przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, rozpoznanie możliwości
i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciw pożarowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wysokim zlokalizowanym na os. Rosocha 76
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Zaleceń brak.
- 29.01.2014 r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św., ul. Smolna 3.
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Kontrola dotyczyła Siłowni w ODS „ Malwa” w Ostrowcu Św., os. Stawki 45, zakres
kontroli ocena stanu sanitarno- technicznego pomieszczeń siłowni.
Zaleceń nie wydano.
05.05 – 09.05.2014 r., 12.05.2014r., 14.05.2014r. – Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Wydział Kontroli Płatników Składek w Kielcach ul. Kolberga 2 a.

Zakres kontroli:
prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych
składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
ustalenie uprawnień do świadczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz
dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
prawidłowość i terminowość oprocentowania wniosków o świadczenia emerytalne
i rentowe,
wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.
Kontrolą objęto styczeń 2011 – grudzień 2013.
Wynik kontroli – różnica w naliczeniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych. Różnica w naliczeniu składek ( nadpłata ) z tego tytułu wyniosła
1 169 zł.
Spółdzielnia dokonała korekty deklaracji ZUS DRA i przesłała do ZUS za pomocą programu
Płatnik 20.05.2014 r. Nadpłatę zaliczyła n poczet bieżących zobowiązań.
- 28.05.2014 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św., ul. Smolna 3.
Zakres kontroli – ocena stanu sanitarno- technicznego piaskownic usytuowanych przy:
budynku os. Rosochy 4 – zaleceń nie wydano
budynku os. Rosochy 17 - zaleceń nie wydano
budynku os. Rosochy 8 - zaleceń nie wydano
budynku os. Rosochy 81 - zaleceń nie wydano
budynku os. Rosochy 84 - zaleceń nie wydano
budynku os. Stawki 20 - zaleceń nie wydano
budynku os. Stawki 37 - zaleceń nie wydano
budynku os. Stawki 55 - zaleceń nie wydano
budynku os. Patronackie 13 - zaleceń nie wydano
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budynku os. Patronackie 30 - zaleceń nie wydano
- 26.11.2014 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św., ul. Smolna 3.
Zakres kontroli – kontrola w zakresie stanu sanitarnego, warunków środowiska pracy oraz
zapobiegania powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami
pracy. Nieprawidłowości podczas kontroli nie stwierdzono, zaleceń nie wydano.
- 22.10.2014 r. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski

Centrum Wierzytelności

Mieszkaniowych w Sandomierzu ul. Mickiewicza 11 A.
Zakres kontroli – zgodność danych w złożonym oświadczeniu Zarządu o wysokości spłat
kredytów mieszkaniowych za okres od 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r. dokonywanych przez
Członków Spółdzielni oraz terminowość przesłania Oświadczenia do Banku w Sandomierzu.
Zaleceń nie wydano.
Wszystkie kontrole zostały wpisane do książki kontroli Spółdzielni.

I. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE.
1. Statut oraz wewnętrzny system normatywny.
Statut od zakończenia poprzedniej lustracji się nie zmienił.
Obowiązuje

statut

uchwalony

na

Zebraniu

Przedstawicieli

Członków

Spółdzielni

Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 22.06.2002r.,
do którego wprowadzono zmiany na podstawie uchwał Zebrania Przedstawicieli Członków
z dnia 09.01.2002r., z dnia 10.06.2003r., z dnia 08.06.2006r., ostatnią zmianę na podstawie
Uchwały nr 1 Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 27.11.2007r., zarejestrowano w KRS
dnia 07.03.2008r. Zmiana powyższa uwzględnia postanowienia ustawy dnia 14.06.2007r.
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 125, poz. 873 z 2008r.).
Przedmiot działalności Spółdzielni odpowiada zapisom art. 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r.,
o spółdzielniach mieszkaniowych.
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Przyjęte rozwiązania organizacyjno-prawne zgodne były z obowiązującym w tym czasie stanem
prawnym tj. Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i Ustawą Prawo spółdzielcze.
W Krajowym Rejestrze Sądowym, w okresie objętym lustracją, dokonano następujących
wpisów o złożonych:
rocznych sprawozdaniach finansowych,
opinii biegłego rewidenta,
uchwał zatwierdzających sprawozdania finansowe,
sprawozdań z działalności Spółdzielni:
- za rok 2011 – wniosek z dnia 26.06.2012r.,
- za rok 2012 – wniosek z dnia 04.07.2013r.,
- za rok 2013 – wniosek z dnia 03.07.2014r.,
Z okazanego w czasie lustracji odpisu wynika, że w rejestrze tym:
prawidłowo uwidoczniono dane co do siedziby i adresu oraz przedmiotu działania,
do Statutu uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli Członków SM Krzemionki dnia
22.11.1995r., naniesiono zmiany wynikające z Uchwały nr 1 z dnia 27.11.2007r.,
Zebrania Przedstawicieli Członków SM Krzemionki i zarejestrowane w KRS
07.03.2008r.,
prawidłowo przedstawiono sposób reprezentacji Spółdzielni,
właściwie przedstawiono organ nadzoru (Radę Nadzorczą).
Ksero Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 24.09.2015r., Stanowi załącznik nr 1 do protokołu
lustracji.
Kolejne nowelizacje ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (po 14.06,2007r.) oraz
wyroki Trybunału Konstytucyjnego spowodowały, że niektóre zapisy statutu stały się
nieaktualne.
Spółdzielnia czyniła próby zmiany statutu zgodnie z zaleceniami z poprzedniej lustracji.
Przygotowała zmiany na:
Walne Zgromadzenie (w częściach) zwołane w dniach 16,18,20.06.2014r., umieszczając
w porządku obrad w pozycji 6 - „Wprowadzenie zmian do statutu Spółdzielni i przyjęcie
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tekstu jednolitego”. Zmiany zostały przegłosowane na I części w dniu 16.06.2014r., na II
i III części w dniach 18 i 20.06.2014r., nie przyjęto porządku obrad, głosowań nie było.
Zgłoszone zmiany w statucie do Krajowego Rejestru Sądowego nie zostały zarejestrowane –
postanowieniem Syg. Akt KI.X.NS – REJ.KRS/005800/14/176 z dnia 17.11.2014r., oddalono
wniosek o rejestrację zmian statutu z uwagi na brak kwalifikowanej większości 2/3 głosów
niezbędnych do ważności uchwały o zmianie statutu.
Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (w częściach)

zwołane w dniach 12, 23,

24.09.2014r.
Walne Zgromadzenie (w częściach) uchwałą Nr 1 z 22, 23, 24,25.09.2014r., przyjęło
proponowane poprawki do Statutu w § 341 ust 3 – dotyczącego wynagrodzeń Członków Rady
Nadzorczej.
Zgłoszoną do statutu zmianę Sąd Rejonowy w Kielcach, X wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru

Sadowego

nie

zarejestrował

-

postanowieniem

Syg.

Akt

KI.X.NS

–

REJ.KRS/008944/14/378 z dnia 29.12.2014r., oddaliła wniosek argumentując jak wyżej.
Wewnętrzny system normatywny.
Statut wskazuje na szereg uwarunkowań wewnętrznych do uchwalenia przez organy
statutowe Spółdzielni. Normy te mają na celu uszczegółowienie zasad postępowania Spółdzielni
w sprawach wykazanych w statucie. Przyjęte w statucie rozstrzygnięcia rozgraniczają
kompetencje poszczególnych organów do uchwalania tych norm.
Wykaz norm wewnętrznych o charakterze regulaminowym, które Spółdzielnia posiada na dzień
rozpoczęcia lustracji zostały przedstawione w załączniku nr 4 do protokołu lustracji wraz
z podaniem organu uchwalającego (zatwierdzającego) i daty uchwalenia (zatwierdzenia), a także
zmiany.
Wymienione w w/w załączniku do protokołu lustracji unormowania wewnętrzne są zgodne ze
statutem i innymi przepisami.
Spółdzielnia pomimo zapisów statutowych nie posiada Regulaminu uchwalania zasad rozliczania
kosztów budowy i ustanawiania wkładów /§ 31 ust 1 pkt 10 statutu/.
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Analizy w zakresie poprawności merytorycznej i formalnej obowiązujących w badanym okresie
unormowań wewnętrznych Spółdzielni oraz zakresu ich stosowania dokonano w dalszej części
protokołu lustracyjnego przy zagadnieniach, które unormowania regulują.
2. Organizacja działalności samorządowej Spółdzielni.
Organy samorządowe Spółdzielni.
Zgodnie z zapisami w § 18 statutu w okresie objętym lustracją organami Spółdzielni były:
Walne Zgromadzenie,
Rada Nadzorcza,
Zarząd.
Wlane Zgromadzenie: uchwala kierunki rozwoju działalności gospodarczej, zatwierdza
sprawozdania finansowe, oznacza najwyższa sumę zobowiązań, podejmuje uchwały w
sprawie podziału Spółdzielni, uchwala zmiany statutu i regulaminu Rady Nadzorczej,
wybiera i odwołuje członków Rady Nadzorczej, udziela absolutorium członkom Zarządu.
Statut określa zasady przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza: uchwala plan gospodarczy, zatwierdza strukturę organizacyjną,
rozpatruje odwołania członków Spółdzielni od decyzji Zarządu, uchwala regulaminyzasady prowadzenie gospodarki Spółdzielni, wybiera i odwołuje członków Zarządu,
uchwala regulamin Zarządu, uchwala unormowania dotyczące zasad prowadzenia
gospodarki Spółdzielni.
Zarząd: kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji
Zarządu należy podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie i statucie innym
organom Spółdzielni. Zarząd uchwala unormowania wewnętrzne dotyczące zasad
postępowania służb etatowych. Zarząd pełni funkcję „kierownika jednostki” i
„pracodawcy” na podstawie obowiązujących powszechnie przepisów (np. Kodeks Pracy,
ustawa o rachunkowości).

Walne Zgromadzenie.
Walne zgromadzenie funkcjonuje w oparciu o zapisy w §§18 – 277 statutu. Na podstawie
okazanej dokumentacji stwierdzono, że w okresie objętym badaniem lustracyjnym odbyły się:
3 - Walne Zgromadzenia (zwyczajne),
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1 - Walne Zgromadzenie (nadzwyczajne),
podzielone na części, zwołane przez Zarząd Spółdzielni w następujących terminach:

Zwyczajne:
w 2012 roku – 06,11,13.06.2012r., w 3-ch częściach (wg podziału określonego Uchwałą
Rady Nadzorczej nr 6/03/33/2012 z dnia 29.03.2012r.).
w 2013 roku – 10,12,14.06.2013r., w 3-ch częściach (wg podziału określonego Uchwałą
Rady Nadzorczej nr 7/03/24/2013 z dnia 21.03.2013r.).
w 2014 roku – 16,18,20.06.2014r., w 3-ch częściach (wg podziału określonego Uchwałą
Rady Nadzorczej nr 4/03/22/2014 z dnia 27.03.2014r.).

Nadzwyczajne:
w 2014 roku – 22,23,24,25.09.2014r., w 4-ch częściach.
Lustratorowi przedstawiono kompletną dokumentację obrad Walnych Zgromadzeń. W toku
lustracji zbadano tryb zwoływania, przeprowadzania i udokumentowania obrad Walnych
Zgromadzeń w świetle uregulowań statutu.
Ustalono, że wszystkie części Walnych Zgromadzeń odbyły się w czasie, na które zostały
zwołane. Z przedłożonego zbioru dokumentów wynika, że sposób ich dokumentowania nie
naruszał postanowień obowiązującego prawa, w tym statutu Spółdzielni.
Rada Nadzorcza każdorazowo podejmowała uchwałę o zaliczeniu członków do poszczególnych
części Walnego Zgromadzenia (§ 31 ust 1 pkt 15 statutu).
Ilość wykazanych w protokółach członków jako biorących udział w Walnych Zgromadzeniach
jest zgodny z załączonymi listami obecności.
Treść zawiadomień doręczonych przez Zarząd członkowi Spółdzielni odpowiadał zapisom
statutowym w §23 pkt 2 i 3. Sposób zawiadamiania członów Spółdzielni o czasie, miejscu i
porządku obrad Walnego Zgromadzenia w częściach został uregulowany w §23 pkt 4 statutu
„Zawiadomienie przekazuje się listami poleconymi lub dostarcza się je wszystkim członkom
Spółdzielni za pokwitowaniem odbioru (z datą).”
Stosownie do postanowień statutu Walne Zgromadzenie zdolne było do podejmowania uchwał
bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego
Zgromadzenia. - §25 pkt 2 statutu.
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Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, poza przypadkami
wymienionymi w - §25 pkt 5 statutu.

Walne Zgromadzenie /w 3-ch częściach/ - 06,11,13.06.2012r.
Porządek obrad zawierał następujące tematy, wymagające podjęcia stosownych uchwał:
przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2011, kierunków działalności
gospodarczej i kulturalnej oraz w sprawie udzielenia absolutorium członom Zarządu w
składzie:
Waldemar Zysk – Prezes zarządu;
Andrzej Ćwikła – Z-ca Prezesa ds. GZM (za okres od 01.01.2011r. do
30.04.2011r.);
Paweł Wieczorek Z-ca Prezesa ds. GZ (za okres od 01.05.2011r. do 31.12.2011r.);
Marek Konieczny - Członek Zarządu, Gł. Księgowy (za okres od 01.01.2011r. do
31.10.2011r.);
Aneta Mirska - Członek Zarządu, Gł. Księgowa (za okres od 01.11.2011r. do
31.12.2011r.);
przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011r.;
przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011r.;
podziału nadwyżki bilansowej za 2011r.;
wyrażenia opinii w sprawie dokonania przekształceń prawa użytkowania wieczystego
gruntu w prawo własności do nieruchomości w zasobach Spółdzielni.
wyboru dwóch przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy zwołany przez
Krajową Radę Spółdzielczą w celu wyboru kandydatów na delegatów na V Kongres
Spółdzielczości RP.
rozpatrzenie odwołań członków od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia
członkostwa.
wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółdzielni, /podjęcie uchwały w sprawie
wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej do końca obecnej kadencji 2010-2013/.
Wszystkie części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni odbyły się w zaplanowanych terminach.
Zgodnie z § 275 pkt 1 statutu. Kolegium zostało zwołane na dzień 19.06.2012r. Kolegium
w składzie przewodniczących obrad, sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia
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na podstawie protokółów z tych zebrań, autoryzuje treść podjętych uchwał oraz potwierdza,
które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte.
Z obrad Kolegium sporządzony jest protokół który podpisują wszyscy jego uczestnicy.
Protokół stanowi integralną część protokółu Walnego Zgromadzenia.
Łącznie w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu
Świętokrzyskim odbytym w częściach, w dniach 6.11.13 czerwca 2012r., wzięło udział 181
członków Spółdzielni na 5761 uprawnionych co stanowi 3,14%. Na każdej części Walnego
Zgromadzenia

poddano pod głosowanie wszystkie projekty uchwał, zgodnie z podanym

do wiadomości członkom Spółdzielni porządkiem obrad. Łącznie Walne Zgromadzenie podjęło
10 uchwał i przyjęło 10 wniosków.
O czasie i miejscu każdej części Walnego zgromadzenia w 2012r., Spółdzielnia
zawiadomiła :
Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie pismem Ldr. D1-41/2012 z dnia 24.04.2012r.
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie ul. Jasna 1 pismem
Ldr. D1-40/2012 z dnia 24.04.212r.

Walne Zgromadzenie /w 3-ch częściach/ - 10,12,14.06.2013r.
Zgodnie z przesłanym członkom Spółdzielni porządkiem obrad, Walne Zgromadzenie
obradowało wg niżej przedstawionego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad – wybór Prezydium Zgromadzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej oraz ds. Wyborów Rady
Nadzorczej.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2012r,
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za lata kadencji 2010-2013, ze
szczególnym uwzględnieniem roku 2012,
- zapoznanie z wynikami lustracji przeprowadzonej prze związek Rewizyjny Spółdzielni
Mieszkaniowych RP w warszawie, za lata 2009-2011.
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6. Informacja

o

realizacji

wniosków

zgłoszonych

na

ubiegłorocznym

Walnym

Zgromadzeniu Spółdzielni,
7. Wybory do Rady Nadzorczej spółdzielni część pierwsza:
- informacja o zasadach przeprowadzenia wyborów,
- prezentacja kandydatów, odpowiedzi na pytania,
- przeprowadzenie głosowania tajnego,
8. Dyskusja,
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności za rok 2012, kierunków działalności
gospodarczej i kulturalnej oraz w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
w składzie:
Waldemar Zysk – Prezes Zarządu;
Paweł Wieczorek – Z-ca Prezesa ds. Gospodarki Zasobami;
Aneta Mirska – Członek Zarządu, Gł. Księgowa.
2. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012r.;
3. przyjęcie wniosków wynikających z protokółu polustracyjnego dotyczącego
działalności Spółdzielni za lata 2009-2011;
4. przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012r.;
5. podziału nadwyżki bilansowej za 2012r.;
6. wyboru delegata i zastępcy delegata Spółdzielni na VI Krajowy Zjazd Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
10. Rozpatrzenie odwołań członków od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia
członkostwa – podjęcie stosownych uchwał,
11. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni część druga:
- sprawozdanie Komisji ds. Wyborów dot. wyników głosowania poszczególnych części
Walnego Zgromadzenia w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej;
- podjęcie uchwały w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej na lata 2013 – 2016.
12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej,
13. Zakończenie obrad.
Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbyły się w zaplanowanych terminach.
Według list obecności, łącznie w Walnym Zgromadzeniu w częściach, udział wzięło 399
członków Spółdzielni, na 5767, uprawnionych co przyniosło frekwencję w wysokości 7,04 %.
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Na każdej części Walnego Zgromadzenia poddano pod głosowanie wszystkie projekty uchwał,
zgodnie z podanym do wiadomości członkom Spółdzielni porządkiem obrad, z wyjątkiem
uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej, która ma charakter porządkowy i zawiera wynik
wyborów.
Zarząd Spółdzielni w doręczonym członkom zawiadomieniu poinformował o sposobie
zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, jak i ilu członów z poszczególnych
osiedli wchodzi do Rady Nadzorczej.
O czasie i miejscu oraz porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia w 2013r.,
Spółdzielnia zawiadomiła :
Krajowa Radę Spółdzielczą w Warszawie
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie ul. Jasna 1
W dniu 21.06.2013r., zebrało się kolegium w trybie § 275 statutu Spółdzielni w celu:
podsumowania wyników głosowań przeprowadzonych w trzech częściach Walnego
Zgromadzenia,
autoryzowania treści uchwał,
potwierdzenia podjęcia uchwał lub ich nie podjęcia.
Łącznie Walne zgromadzenie podjęło 9 uchwał. Na podstawie protokółów Komisji
Mandatowo-Skrutacyjnej, poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, Kolegium ustaliło,
że w drodze tajnego głosowania w skład Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2013-2016
zostali wybrani następujący członkowie:
1. Duda Zbigniew,
2. Kiljński Piotr,
3. Kowalski Leszek,
4. Leszczyński Stanisław,
5. Nowak Grzegorz,
6. Saracen Zbigniew,
7. Szczepnek Hanna,
8. Śliwiński Krzysztof,
9. Urbański Dariusz,
10. Wnuk Paweł,
11. Wrona Jerzy.
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Walne Zgromadzenie 16,18,20.06.2014r., w 3-ch częściach.
Walne zgromadzenie zwołał Zarząd z niżej podanym do wiadomości członków
porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad – wybór Prezydium Zgromadzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Wnioskowej
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2013r,
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013,
6. Informacja

o

realizacji

wniosków

zgłoszonych

na

ubiegłorocznym

Walnym

Zgromadzeniu Spółdzielni,
7. Dyskusja,
8. Rozpatrzenie odwołań członków od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia
członkostwa – podjęcie stosownych uchwał,
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.

przyjęcie sprawozdania zarządu z działalności za rok 2013 oraz kierunków

działalności gospodarczej i kulturalnej,
2. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2013r.;
3. przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013r.;
4. udzielenia absolutorium członkom Zarządu w składzie:
Waldemar Zysk – Prezes Zarządu;
Paweł Wieczorek – Z-ca Prezesa ds. Gospodarki Zasobami;
Aneta Mirska – Członek Zarządu, Gł. Księgowa.
5. podziału nadwyżki bilansowej za 2013r.;
6. wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”,
10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej,
11. Zakończenie obrad.
Walne Zgromadzenie (w częściach) obradujące w dniach 16,18,20.06.2014r., zostało
zorganizowane i zwołane zgodnie ze statutem Spółdzielni. Podział na grupy członków
uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia i termin ich
zwołana był zgodny z podjętą uchwałą Nr 4/3/22/2014 z dnia 27.03.2014r., prze Radę
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Nadzorczą. Procedury statutowe zwoływania i informowania o zgromadzeniu zostały
zachowane. W dokumentacji Spółdzielni znajdują się:
potwierdzenia odbioru przez członów Spółdzielni zawiadomień o terminie, miejscu i
porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
potwierdzenia wysłania za pośrednictwem

poczty zawiadomień do członków

nieobecnych w czasie doręczania zawiadomień przez pracowników Spółdzielni,
zwroty pocztowe zawiadomień podwójnie awizowanych,
kopie pism wysłanych do Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Mieszkaniowych RP informujących o terminie, miejscu i porządku obrad
Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie w czerwcu 2014r., odbyło się w trzech terminach 16,18,20.06.2014r.,
z jednolitym porządkiem obrad.
Na pierwszej części Walnego Zgromadzenia został przyjęty i wyczerpany porządek obrad.
Na drugiej i trzeciej części Walnego Zgromadzenia w dniach 18 i 20.06.2014r., wskutek nie
przyjęcia porządku obrad nie doszło do głosowania projektów uchwał zamieszczonych w
porządku obrad. W związku z tym za podstawę podsumowania wyników, przez Kolegium,
stanowiło głosowanie odbyte na pierwszej części Walnego Zgromadzenia w dniu 16.06.2014r.
Łącznie przyjęto 11 uchwał, protokół z dnia 26.06.2014r., z posiedzenia Kolegium Walnego
Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” stanowi załącznik nr 5 do protokołu
lustracji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie /w 4-ch częściach/ – 22,23,24,25.09.2014 r.
Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad – wybór Prezydium Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej oraz ds. Wyborów do Rady Nadzorczej.
4. Wybór do Rady Nadzorczej Spółdzielni na lata 2014 – 2017 – część pierwsza:
informacja o zasadach przeprowadzenia wyborów,
prezentacja kandydatów,
przeprowadzenie głosowania tajnego.
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5. Podjęcie uchwał w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni i przyjęcia
tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.
6. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni – część druga:
sprawozdanie Komisji ds. Wyborów dot. wyników głosowania poszczególnych
części Walnego Zgromadzenia w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej na lata
2014 – 2017.
7. Zakończenie obrad.
Zarząd prawidłowo zawiadomił członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego
Zgromadzenia ( w częściach ) w dniach 22,23,24,25.09.2014 r.
Walne Zgromadzenie obradowało zgodnie z proponowanym i przyjętym przez członków
porządkiem obrad na wszystkich częściach.
Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbyły się w zaplanowanych terminach.
Łącznie we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia udział wzięło 575 członków, na
5541 uprawnionych, co stanowi 10,37%.
Kolegium zwołane na dzień 02.10.2014 roku potwierdziło, że podjęto 2 uchwały:
Nr 1/2014 – dotyczyła zmian do statutu i przyjęcia tekstu jednolitego statutu
Spółdzielni – zgodnie z wymogami § 25 pkt 5a statutu uzyskała wymagalną
większość 2/3 głosów.
Nr 2 – dotyczyła wyboru Rady Nadzorczej na kadencję 2014 – 2017 w głosowaniu
tajnym. W głosowaniu udział wzięło łącznie 534 uprawnionych, oddano 463 głosów
ważnych i 71 głosów nieważnych, uchwałą uzyskała zwykłą większość głosów
zgodnie z zapisem w § 25 pkt 5 statutu.
W wyniku głosowań przeprowadzonych na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia
wybrano na kadencje 2014-2017 Radę Nadzorczą w składzie:
1. Dąbek Zbigniew
2. Czarnecki Roman
3. Gatkowski Roman
4. Kaczmarczyk Mirosław
5. Karbowniczek Ewa
6. Kwiecień Marianna
7. Mazur Tadeusz
8. Orłowski Witold
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9. Pobratym Elżbieta
10. Saracyn Artur
11. Żaczek Mieczysław
O czasie miejscu i porządku obrad każdorazowo była powiadamiana Krajowa Rada
Spółdzielcza w Warszawie oraz Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP
w Warszawie, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie zgodnie
z § 275 pkt 4 statutu.
Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia odbytych w okresie objętym badaniem
lustracyjnym przechowywane są w biurze Zarządu Spółdzielni zgodnie z wymogami Prawa
spółdzielczego i statutu.

Rada Nadzorcza.
Rada Nadzorcza Spółdzielni działa na podstawie §§ 28 - 35 statutu. Wewnętrzną
strukturę organizacyjną Rady Nadzorczej, szczegółowy zkres i sposób jej działania, tryb
zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej
określa Regulamin uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 19.06.1997r.,
uaktualniony przez Zebranie Przedstawicieli Członków w roku 2003 – uchwała nr 10 z dnia
10.06.2003r.; w 2007 roku – uchwała nr 10 z dnia 28.05.2007r.; przez Walne Zgromadzenie
uchwała nr 6/2010 z dnia 17.06.2010r.
Rada Nadzorcza składa się z 11 członków, wybranych w głosowaniu tajnym, przez Walne
zgromadzenie spośród członów Spółdzielni na okres 3 lat.
Czas trwania kadencji liczy się od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbywanego po 3
latach od wyborów. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż 2 kolejne kadencje.
Pierwsze posiedzenie po wyborach zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w celu
ukonstytuowania się Rady (§ 32 pkt 2 statutu).
Rada wybiera ze swego grona Prezydium Rady w składzie przewodniczący, zastępca
przewodniczącego oraz sekretarz Rady. W jego skład wchodzą również przewodniczący stałych
komisji Rady oraz może powołać w miarę potrzeb inne komisje stałe lub czasowe, ustalając
zakres ich działania. Do obowiązków Prezydium Rady należy między innymi koordynowanie
działalności Rady i Komisji oraz wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę
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Nadzorczą. Decyzje Rady zapadają w formie uchwał, wyłącznie w sprawach objętych
porządkiem obrad. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 6 członków Rady w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał podejmowanych w
sprawie wyboru i odwołania członków Zarządu. Rada Nadzorcza pracuje w oparciu
o zatwierdzane półroczne plany pracy.
W okresie objętym lustracją w Spółdzielni działały trzy Rady Nadzorcze wybrane przez
Walne Zgromadzenie na kadencję:
2010-2013,
2013-2016,
2014-2017.
Szczegółowy skład Rady Nadzorczej w latach objętych lustracją przedstawia załącznik nr 6
do protokołu lustracji. Z przedstawionej dokumentacji przez Spółdzielnię wynika, iż Rada
Nadzorcza wybrana na kadencję 2013-2016 nie pracowała całą kadencję z uwagi na:
zaskarżenie do sądu przez członka uchwały nr 9/2013 z dnia 13,17,20.06.2013r Walnego
Zgromadzenia (w częściach) w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej,
wyroku Syg. Akt IC 2481/13 z 15.11.2013 Sądu Okręgowego w Kielcach I Wydział
Cywilny stwierdzającego, że podjęta uchwała jest nieważna.
wyroku Syg. Akt ACa

/231/14 z 20.05.2014r

Sądu Apelacyjnego w Krakowie,

oddalająca apelację Spółdzielni w w/w sprawie.
Aktualnie funkcjonująca Rada Nadzorcza została wybrana przez Nadzwyczajne Wolne
Zgromadzenie /w częściach/, które odbyło się w dniach 22,23,24 i 25.09.2014r., na kadencję
2014 - 2017 w składzie:
Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Mirosław Kaczmarczyk – oddelegowany do pełnienia funkcji Z-cy Prezesa z dniem
06.11.2014 – nadal.
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:
Witold Orłowski

Sekretarz Rady Nadzorczej:
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Elżbieta Pobrotyn
Członkowie Rady Nadzorczej:
Dąbek Zbigniew
Czarnecki Roman
Gatkowski Roman
Karbowbniczek Ewa – odwołana przez Walne Zgromadzenie w 2015r.
Kwiecień Marianna
Mazur Tadeusz
Saracyn Artur
Żaczek Mieczysław
Rada Nadzorcza aktualnie funkcjonuje w składzie 8 osobowym.
Rada wybrała ze swojego grona trzy komisje:
Rewizyjną,
Inwestycyjno – Eksploatacyjną,
Społeczno – Wychowawczą.
Posiedzenia komisji zwoływane są w razie potrzeb.
Sprawozdania i wnioski przewodniczący komisji (ich zastępcy) przedkładają do rozpatrzenia
Radzie Nadzorczej.
Stanowiska Komisji mają charakter opiniotwórczy i są podstawa do podejmowania uchwał przez
Radę Nadzorczą.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w
wysokości:
dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 60% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
dla Z-cy Przewodniczącego i Sekretarza – 55% minimalnego wynagrodzenia,
dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia,
na podstawie §34 pkt 3 obowiązującego statutu.
Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokółowane, podpisywane przez przewodniczącego i
sekretarza Rady. Protokóły są przyjmowane na następnym posiedzeniu.
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Badaniu lustracyjnemu poddano dokumentację Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r do
31.12.2014r. W wyżej wymieniony okresie Rada Nadzorcza odbyła łącznie 33 posiedzenia
z tego:
w roku 2012 – 11 posiedzeń,
w roku 2013 – 11 posiedzeń,
w roku 2014 – 11 posiedzeń.
Przedmiotem obrad były między innymi zagadnienia:
uchwalanie rocznych planów gospodarczo-finansowych,
ustalanie stawek opłat,
analiza wykonania zadań z planów gospodarczo-finansowych,
zatwierdzanie struktury organizacyjnej,
analiza wysokości zadłużenia z tytułu użytkowania lokali,
przyjęcia raportu i opinii biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za
2011, 2012, 2013r.,
zapoznanie się z wynikami lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2009-2011.
Strona formalna sporządzonych protokołów nie budzi zastrzeżeń.
W okresie objętym badaniem lustracyjnym, Rada Nadzorcza podjęła ogółem 168 uchwał
z czego:
w 2012 roku – 69 uchwał,
w 2013 roku – 50 uchwał,
w 2014 roku – 49 uchwał.
Analizie poddano merytoryczną stronę podejmowanych uchwał, konfrontując czy Rada
Nadzorcza przy podejmowaniu uchwał nie wykraczała poza ustawowe i statutowe kompetencje
tego organu. Należy stwierdzić, że podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały były zgodne z
kompetencjami przypisanymi temu organowi w statucie Spółdzielni (§ 31 ust 1) oraz nie
naruszały przepisów prawa, szczególnie Prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych. Podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały od strony formalnej są prawidłowe.
Posiadają kolejne numery oraz zawierają podpisy przewodniczącego i sekretarza Rady.
W spółdzielni jest prowadzony rejestr uchwał Rady Nadzorczej.
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Kontrola realizacji uchwał Rady Nadzorczej prowadzona jest na bieżąco przez Radę.
Rada Nadzorcza nadzór i kontrolę działalności Spółdzielni prowadziła poprzez:
oceny sprawozdań z wykonania rocznych oraz okresowych planów gospodarczofinansowych w tym remontów,
oceny sprawozdań biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych Spółdzielni,
analizę protokółu z lustracji wraz z listem polustracyjnym,
oceny sposobu wykorzystywania majątku Spółdzielni, służącego do prowadzenia
działalności gospodarczej,
analizy stanu oraz skuteczności windykacji należności z tytułu eksploatacji lokali
mieszkalnych oraz najmu lokali użytkowych,
oceny sposobu załatwiania przez zarząd spraw zgłoszonych przez członków spółdzielni.
Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczyli w komisjach Rady, w organizowanych
przetargach na prace remontowe i usługi oraz Walnych Zgromadzeniach. Z badania
lustracyjnego wynika, że Rada Nadzorcza poprzez prowadzony nadzór i kontrolę zabezpieczyła
prawidłową działalność Spółdzielni.
Zarząd.
Zarząd działa na podstawie §§36-40 statutu, Regulaminu Zarządu a także na podstawie innych
obowiązujących przepisów jako „kierownik jednostki”- Ustawa o rachunkowości i „pracodawca”
- Kodeks pracy. Zarząd składa się z trzech osób Prezesa i jego Zastępcy. (§38 pkt 1 statutu).
W okresie objętym lustracją Zarząd pracował w niżej wymienionym składzie:
Prezes Zarządu – Pan Waldemar Zysk, pełniący tę funkcję od 10.04.2008r., do 11.12.2014 r, a od
dnia 06.11.2014r. do 29.01.2015r. p.o. Prezesa zarządu pełnił Pan Mieczysław Żaczek
(oddelegowany z Rady Nadzorczej do chwili powołana Prezesa Zarządu).
Z-ca Prezesa ds. gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – Pan Paweł Wieczorek, pełniący tę
funkcję od 01.11.2014r. do 11.12.2014r., a od dnia 06.11.2014r. i nadal Pan Mieczysław
Kaczmarek (oddelegowany z Rady Nadzorczej do chwili powołania Z-cy Prezesa)
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Członek Zarządu – Główny Księgowy – Pani Aneta Mirska pełniąca tę funkcję od 01.11.2011
do 11.12.2014r.
Szczegółowe zmiany w składzie Zarządu przedstawia Załącznik Nr 6a do protokołu lustracji.
Zarząd w okresie od 06.11.2014r do 31.12.2014r i nadal pracuje w składzie 2 osobowym co jest
niezgodne z zapisami §36 pkt 1 Statutu, określającym 3 osobowy skład Zarządu. Członkowie
Zarządu byli zgłoszeni do wyrejestrowania i zarejestrowania do Krajowego rejestru Sadowego
(Dział 2, rubryka 1 KRS).
Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Oświadczenie woli za
Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba
przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).

Tryb zwoływania i odbywania posiedzeń Zarządu, podejmowanie uchwał zostały określone
w Regulaminie Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą nr 1 /XI/96 z dnia 19.11.1996r.
Regulamin powinien być dostosowany do obowiązującego statutu. Zapis Regulaminu w § 4 ust 2
punkty 1,2,6,7 mówi, że Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie w sprawach :
1. zwoływania Zebrań Przedstawicieli Członków,
2. zwoływania Zebrań Grup Członkowskich,
6. projektów uchwał przedstawianych Zebraniu Przedstawicieli Członków,
7. sprawozdań przedstawianych Zebraniu Przedstawicieli Członków.
Zapisy te są niezgodne z zapisem w §18 ust 1 pkt 1, Statutu mówiącego, że organami
Spółdzielni są:
Walne Zgromadzenie,
Rada Nadzorcza,
Zarząd.
W badanym okresie Zarząd odbył 80 protokołowanych posiedzeń i podjął 531 uchwał i decyzji.
Z tego:
w 2012r – odbyło się 28 posiedzeń – podjęto 146 uchwał i decyzji,
w 2013r – odbyło się 28 posiedzeń – podjęto 228 uchwał i decyzji,
w 2014r – odbyło się 28 posiedzeń – podjęto 157 uchwał i decyzji,
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Tematyka posiedzeń Zarządu dotyczyła min:
przyjęć w poczet członków,
powoływania komisji przetargowych,
analizy wyników przetargów na wybór wykonania robót remontowych,
ustalenia odpłatności za zajęcia w Osiedlowym Domu Kultury „Malwa”
spraw członkowsko- mieszkaniowych,
spraw pracowniczych,
zwoływania Walnych Zgromadzeń
Z posiedzenia Zarządu sporządzane są protokoły numerowane w okresach rocznych.
Protokół zawiera datę posiedzenia, nazwiska członków Zarządu i innych osób biorących udział
w posiedzeniu, porządek obrad, omówienie spraw będących przedmiotem posiedzenia.
Treść protokołu pokrywa się z porządkiem obrad. W protokołach brak zapisu treści podjętych
uchwał oraz sposobu głosowania./ §7 pkt 2 Regulaminu Zarządu /. Protokoły są sporządzone
na luźnych ponumerowanych kartkach i są podpisane przez dwóch członków Zarządu biorących
udział w posiedzeniu i osobę protokołującą posiedzenie / §7 pkt 3 Regulaminu Zarządu /.
Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał Zarządu.
Nie stwierdzono przekroczenia kompetencji w zakresie podejmowanych uchwał (decyzji) przez
ten organ.
Reasumując:
uzupełnić skład Zarządu,
uaktualnić zapisy Regulaminu Zarządu,
w protokółach z posiedzeń Zarządu zamieszczać treść podjętych uchwał i wynik
głosowania.
3. Organizacja służb etatowych.
Struktura organizacyjna służb etatowych w Spółdzielni.
Zgodnie z dyspozycją §31 ust 1 pkt 5 Statutu zatwierdzanie struktury organizacyjnej należy
do Rady Nadzorczej.
W badanym okresie strukturę organizacyjną Spółdzielni określały:
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na 2012 rok uchwała nr 2/02/15/2012 Rady Nadzorczej z dnia 28.02.2012 r.
na 2013 rok uchwała nr 2/02/9/2013 Rady Nadzorczej z dnia 28.02.2013 r.
Na 2014 rok uchwała nr 2/02/10/2014 Rady Nadzorczej z dnia 27.02.2014 r.
Schematy organizacyjne zawierają graficzne zestawienie komórek organizacyjnych, wykaz
stanowisk, podporządkowanie organizacyjne i zależność służbową, zatwierdził je organ
uprawniony. Struktura jest kompletna, składa się z graficznego schematu organizacyjnego
uzupełnionego Regulaminem organizacyjnym zatwierdzonym przez Zarząd w dniu 03.06.1993r.,
ze zmianą uchwaloną w dniu 02.03.1995r.

Struktura organizacyjna wyznacza trzy piony:
Pion Prezesa Zarządu, w którym znajduje się obsługa prawna, sprawy pracownicze
i socjalne, sprawy techniczno - inwestycyjne, obsługa informatyczna, działalność
społeczno - wychowawcza, telewizja kablowa.
Pion Z-cy Prezesa ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w którym znajdują się:
administracje, sprawy eksploatacyjno – techniczne i zaplecze techniczne obsługi
nieruchomości tj. grupa konserwacyjno – remontowa oraz zespół ds. ekonomicznych.
Pion Członka Zarządu – Głównego Księgowego, w którym znajdują się rachunkowość,
sprawozdawczość finansowa, opłaty za używanie lokali, windykacja należności
Spółdzielni, rozliczanie wkładów, obsługa spłaty kredytów, kasjerzy.
Schemat organizacyjny obowiązujący w roku 2014 przedstawia załącznik nr 7 do protokołu.

Ochrona danych osobowych.
Spółdzielnia przestrzega przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Jako administrator
danych osobowych pracowników przetwarza dane tylko w zakresie wynikającym z Kodeksu
pracy, poprzez gromadzenie akt osobowych. Dostęp do zbioru tych danych oraz przetwarzania
danych mają wyłącznie osoby upoważnione. Na przetwarzanie tych danych pracownicy
Spółdzielni składają oświadczenia stosownie do zajmowanego stanowiska.
W Spółdzielni obowiązują następujące regulaminy wprowadzone przez Zarząd w dniu
26.10.2009r.:
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Instrukcja zarządzania systemem informatycznym S.M. „Krzemionki” służącym
do przetwarzania danych osobowych zatwierdzona przez Zarząd uchwałą Nr
13/10/151/2009 w dniu 26.10.2009r.
Polityka bezpieczeństwa w S.M. „Krzemionki” zatwierdzona uchwałą Nr 14/10/152/20
w dniu 26.10.2009r przez Zarząd.
Regulamin korzystania z systemu informatycznego S.M. „Krzemionki” zatwierdzony
przez Zarząd uchwałą Nr 15/10/153/2009 w dniu 26.10.2009 r.
Do działalności Spółdzielni w zakresie przestrzegania norm prawnych oraz ochrony danych
osobowych lustrator uwag nie wnosi.

Zatrudnienie.
Wielkość zatrudnienia w okresie objętym lustracją przedstawiona jest w tabeli stanowiącej
załącznik nr 8 do protokołu lustracji.
Średnioroczne zatrudnienie, w przeliczeniu na pełny etat w porównaniu z wielkością
zatrudnienia ogółem określonego strukturą przedstawia poniższe zestawienie .

Lp.

Rok

Wielkość zatrudnienia

%

według struktury

Wykonanie zatrudnienia

wykonania

organizacyjnej w etatah.

w etatach.

zatrudnienia

1

2

3

4

4:3

1

2012

67,75

67,56

99,72

2

2013

67,75

67,09

99,03

3

2014

67,75

66,32

97,89

Z powyższego wynika, że określona strukturą organizacyjną wielkość zatrudnienia
w żadnym z badanych lat lat nie została przekroczona, natomiast wykazuje tendencje malejące.
W Spółdzielni obowiązuje Regulamin pracy w wersji przyjętej przez Zarząd
w dniu 10.12.1996r., uchwałą nr 3/12/96 z mocą obowiązywania od 01.01.1997r., zmieniony
aneksem nr 3 z dnia 05.05.2004r. Powyższy Regulamin wprowadzono w porozumieniu
ze Związkami Zawodowymi.
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Regulamin określa:
podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy,
podstawowe obowiązki pracownika,
postanowienia dotyczące organizacji pracy, ładu i porządku,
odpowiedzialność materialną,
system i rozkład czasu pracy,
termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzeń,
zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
zwolnienia od pracy,
zasady udzielania urlopów,
odpowiedzialność porządkową,
bezpieczeństwo i higienę pracy, ochronę przed pożarem,
wykaz prac zabronionych dla kobiet.
Do przestrzegania Regulaminu zobowiązani są wszyscy pracownicy Spółdzielni do czego
zobowiązali się oświadczeniami znajdującymi się w aktach osobowych. Kontrolę w tym
względzie sprawuje Zarząd Spółdzielni.
Badaniem lustracyjnym objęto losowo wybrane akta osobowe pracowników, zatrudnionych
na stanowiskach: Prezes Zarządu, p. o. Z-cy Prezesa, st. inspektora ds. płac i zasiłków, z-cy
Głównego Księgowego, st. mistrza grupy konserwatorów, elektryka, montera instalacji
sanitarnych.
Ustalono że dokumentacja w sprawach związanych z stosunkiem pracy oraz prowadzeniem akt
osobowych są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.05.1996r., w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy, zmienionym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17.12.2003r. Wszyscy pracownicy posiadają umowy o pracę,
zaświadczenia lekarskie potwierdzające zdolność pracowników do wypełniana obowiązków
przewidzianych w umowach o pracę. Zaświadczenia o szkoleniach BHP.

Wynagrodzenia.
Poziom zrealizowanego funduszu płac oraz wynagrodzenie przeciętne przypadające na jednego
zatrudnionego, przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 7 do protokołu lustracji.
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Wypłacone wynagrodzenia w ramach osobowego funduszu płac brutto wyniosły:
2012r. - 3 064 113,14 zł
2013r. - 3 118 658,94 zł
2014r. - 3 146 904,45 zł
Co pozwoliło na wzyskanie przeciętnego wynagrodzenia (brutto) na jednego zatrudnionego
w kwocie:
2012r. - 3 779,50 zł
2013r. - 3 873,73 zł
2014r. - 3 954,19 zł
Wysokość wynagrodzenia oraz pozostałe warunki zatrudnienie dla członków Zarządu ustala
Rada Nadzorcza, w drodze uchwał. Dla pozostałych pracowników funkcję pracodawcy wypełnia
Prezes Zarządu.
Spółdzielnia posiada Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty pomiędzy Zarządem
Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim a Zarządem Związków
Zawodowych Pracowników Spółdzielni.
Zakładowy Układ Zbiorowy ustala:
warunki wynagrodzenia za pracę,
świadczenia związane z pracą w Spółdzielni.
Układ Zbiorowy Pracy obowiązuję od dnia zarejestrowania przez Okręgowy Inspektorat Pracy
w Kielcach tj. od dnia 28.04.1995r. (Powiadomienie o wpisaniu Układu Zbiorowego Pracy
do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w dniu 28.04.1995 r. pod nr U-CLXXXVI
– pismo PiP Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach z dnia 28.04.1995r.)
Układ Zbiorowy Pracy obowiązuje wszystkich pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej
„Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim oprócz pracowników młodocianych i instruktorów
zespołów zainteresowań.
Układ zbiorowy zmieniono, protokołami dodatkowymi, ostatni nr 11 z dnia 16.03.2010 r. został
wpisany do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w dniu 24.03.2010 r.
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Zmiany i wprowadzone protokoły dodatkowe do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy są
uzgadniane pomiędzy Zarządem SM „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim a Zarządem
Organizacji Zakładowej Związku Zawodowego „Budowlani”.
Lustracja nie wnosi uwag co do przyjętych zasad regulaminowych wynagradzania pracowników
Spółdzielni.
Wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia ustalana jest corocznie przez Radę
Nadzorczą w formie stosowanych uchwał.
Sprawdzeniu poddano również zgodność - podejmowanych przez Zarząd Spółdzielni decyzji
w sprawach pracowniczych – z obowiązującym Kodeksem pracy, wydanymi na jego podstawie
przepisami wykonawczymi oraz Układem Zbiorowym Pracy.
Wynagrodzenia za pracę wypłacane są terminowo to jest za dany miesiąc do 28-go dnia danego
miesiąca dla pracowników umysłowych, a dla pracowników fizycznych do 8- go dnia miesiąca
następnego.
Zaliczki na podatek (PIT ) oraz obowiązujące składki na ZUS odprowadzane były w terminie
i wysokości określonej w przepisach o podatkach od osób fizycznych i zobowiązaniach wobec
ZUS.
W badanym okresie spółdzielnia łącznie rozwiązała 6 umów o pracę i tak:
w 2012 r. rozwiązano umowę o pracę z 1 pracownikiem w związku z przejściem
na emeryturę,
w 2013r. rozwiązano umowę z 2 pracownikami
- w związku z przejściem na emeryturę
- w związku z wygaśnięciem umowy na zastępstwo
w 2014r. rozwiązano umowę z 3 pracownikami
- w 2 przypadkach w związki z przejściem na emeryturę
- w 1 przypadku w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Z tego tytułu spółdzielnia wypłaciła należne świadczenia i tak :
w roku 2012 była to kwota 11 856,80 zł/brutto
w roku 2013 była to kwota 17 709,12 zł/brutto
w roku 2014 była to kwota 32 252,86 zł/brutto
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Szczegółowe zestawienie wypłaconych świadczeń wypłaconych w latach 2012-2014
(w zł brutto) przedstawia załącznik nr 9 do protokołu lustracji.
Fundusz Świadczeń socjalnych.
Spółdzielnia w badanym okresie tworzyła fundusz świadczeń socjalnych zgodnie
z zapisami statutu w § 51 ust 4 pkt 6, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 04.03.1994r.,
o Zakładowym Funduszu Świadczeń socjalnych z późniejszymi zmianami. Gospodarka środkami
z FSŚ była prowadzona w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
dla pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" w Ostrowcu
Świętokrzyskim, uchwalony przez Zarząd w dniu 05.05.2006r4r., w porozumieniu ze związkami
zawodowymi. Kolejne zmiany wprowadzone zostały aneksami:
Aneks Nr 1 z 23.03.2006r., z terminem obowiązywania od 23.03.2006r.
Aneks Nr 2 z 04.04.2008r., z terminem obowiązywania od 04.04.2008r.
Aneks Nr 3 z 25.08.2008r., z terminem obowiązywania od 25.08.2008r.
Aneks Nr 4 z 31.03.2010r., z terminem obowiązywania z dniem podpisania.
Aneks Nr 5 z 07.04.2011r., z terminem obowiązywania z dniem podpisania.
Aneksy podpisane przez Zarząd i Związki Zawodowe.
Naliczenia na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych co roku były ujmowane w planach
gospodarczo – finansowych.
Gospodarkę funduszami świadczeń socjalnych w latach 2012-2014 przedstawia załącznik nr 10
do protokołu lustracji.

Kontrola gospodarcza.
Schemat organizacyjny Spółdzielni nie przewiduje stanowiska d/s kontroli wewnętrznej.
Kontrola ta jest prowadzone w ramach nadzoru kierowniczego przez Zarząd oraz kierowników
działów.

Kontrole

pod

względem

merytorycznym

i

formalno

–

rachunkowym

ewidencjonowanych dokumentów, sprawowana jest przez pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze i samodzielne jak również przez Zarząd.
Ponadto kontrolę funkcjonalną i nadzór nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza.
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Ochrona mienia.
Majątek Spółdzielni w badanym okresie nadal był ubezpieczony w Towarzystwie
Ubezpieczeń S.A. UNIQA z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, o/Kielce ul. Niepodległości 1.
Polisy ubezpieczeniowe są wznawiane co rok.
Zarówno kasjerzy jaki i magazynier odpowiadają za powierzone mienie.
Rozpatrywanie skarg i wniosków.
W Spółdzielni istnieje "Regulamin przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg
i wniosków", uchwalony przez Zarząd w dniu 14.07.2010r. Ustalono, że w każdy czwartek
tygodnia w godzinach 16:00-17:00 pełnili dyżury: Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Członkowie Zarządu i przyjmowali interesantów. Dokumentacją z dyżurów jest rejestr przyjęć
interesantów. Rejestr jest prowadzony w zeszycie i obejmuje wpisy od 13.07.2006 r.
do 07.07.2015 r. W okresie objętym lustracją wpłynęły łącznie 48 wniosków i skarg. Zgłoszone
skargi i wnioski były analizowane przez organy Spółdzielni, kierowane do załatwienia
do odpowiednich komórek organizacyjnych. Organy Spółdzielni udzielały pisemnej odpowiedzi
na składane skargi. Odpowiedzi były udzielane w terminie przewidzianym zgodnie z zapisem
§17 pkt 1 statutu. Obecnie:
Zarząd przyjmuje członów każdego dnia w godzinach pracy.
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od poniedziałku do piątku w godzinach od
18:00 do 19:00 przyjmuje skargi i wnioski telefonicznie. (nr telefonu udostępniony jest
na stronie internetowej Spółdzielni).

Działalność społeczno – kulturalna.
Spółdzielnia prowadzi działalność oświatową i sopłeczno – kulturalną na podstawie
§ 4 ust 1 statutu oraz Regulaminu prowadzenia i finansowania działalności społeczno –
wychowawczej uchwalonego przez przez Radę Nadzorczą w dniu 01.01.2005r., ze zmianą
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w dniu 07.02.2006r., przez palcówkę Osiedlowego Domu Społecznego „Malwa” położonego na
oś. Stawki 45, wykazaną w strukturze organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Działalność oświatowa i społeczno – kulturalna prowadzona jest w oparciu o plany
rzeczowo – finansowe, stanowiące część składową rocznych planów gospodarczo finansowych
Spółdzielni zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.
Ustalono, że Osiedlowy Dom Kultury „Malwa” prowadzi wielokierunkowa działalność zgodną
z oczekiwaniami członków i społeczności lokalnej.
Do głównych zadań placówki należało:
prowadzenie sekcji zainteresowań,
organizowanie imprez i uroczystości lokalnych, widowisk teatralnych,
pomoc amatorskiemu ruchowi artystycznemu,
współpraca z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami liderami kulturalnych grup
nieformalnych., lokalnymi mediami,
organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
Na podstawie ewidencji finansowo – księgowej Spółdzielni ustalono, że przychody i koszty,
działalności oświatowej i społeczno – kulturalnej w poszczególnych latach badanego okresu
zamknęły się kwotami:
a)
W 2012 roku

Plan

Wykonane

1. przychody

331 048,04

330 843,80

2. koszty

447 739,62

469 561,04

3.wynik

-141 691,58

138 717,24

b)
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W 2013 roku

Plan

Wykonane

1. przychody

332 908,25

328 231,80

2. koszty

489 057,11

475 779,75

3.wynik

-156 148,86

-147 547,95

Plan

Wykonane

1. przychody

332 930,86

332 303,75

2. koszty

484 760,38

424 651,88

3.wynik

-151 829,52

-92 348,13

c)
W 2014 roku

Analizując powyższe dane zauważamy, że uzyskany wynik na tej działalności
we wszystkich latach ukształtował się poniżej planowanych wartości.
Działalność oświatowa i społeczno -kulturalna zgodnie z ogólną interpretacją Ministra
Finansów znak DD 6/8213/11/KWW/07MB7/82 z dnia 5 marca 2008r., nie jest zaliczana
do gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jest rozliczana w ramach działalności gospodarczej
Spółdzielni.
Szczegółowe

zestawienie

kosztów

i

przychodów

działalności

oświatowej

i społeczno – kulturalnej w latach 2012, 2013, 2014 przedstawiają załączniki nr 11 protokołu do
lustracji.

II. STAN PRAWNY GRUNTÓW BĘDĄCYCH WE WŁADANIU SPÓŁDZIELNI
Efekt gospodarowania przez Spółdzielnię gruntami odzwierciedla tabela stanowiąca
załącznik nr 12 do protokołu lustracji.
Według stanu na koniec poszczególnych lat objętych badaniem lustracyjnym powierzchnia
gruntów będąca we władaniu Spółdzielni nie uległa zmianie i wynosiła ogółem 57,40 ha
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w tym:
powierzchnia zabudowana 52,32 ha
powierzchnia nadająca się do zabudowy 5,08 ha.
Stan gruntów w Spółdzielni jest uporządkowany, wszystkie grunty będące we władaniu
Spółdzielni posiadają księgi wieczyste.
Struktura własności gruntów na 31.12.2014 r. wygląda następująco:
powierzchnia gruntów ogółem 57,40 ha, w tym:
własność 14,37 ha,
wieczyste użytkowanie 25,43 ha,
wyłączona w odrębną własność 17,60ha.
Powierzchnia gruntów w okresie badanym do stanu na 31.12.2011r. uległa zmniejszeniu
o 0,15 ha, związane jest to z powstaniem wspólnoty garażowej położonej przy
ul. Słonecznej 44. Charakterystykę podziału gruntów w spółdzielni na koniec okresu objętego
lustracją z wyodrębnieniem podziału na nieruchomości ze względu na zagospodarowanie
przedstawia załącznik nr 13 do protokołu lustracji.
Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni znajduje odzwierciedlenie w księgach
wieczystych.
W latach 2012-2014 Spółdzielnia prowadziła i prowadzi nadal działania zmierzające
do przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.
Zgodnie z decyzjami Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przekształcono wieczyste
użytkowanie gruntów w prawo własności:
w 2013 roku – 55.350 m²
w 2014 roku – 85.876 m²
Spółdzielnia współpracuje na bieżąco z Urzędem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
w sprawach związanych z przekształceniami gruntu.
Szczegółowy opis podejmowanych działań w celu przekształcenia wieczystego użytkowania
gruntów we własność w okresie objętym lustracją przedstawia załącznik nr 14 do protokołu
lustracji.
Spółdzielnia ustaliła służebność gruntową odpłatną dla garaży w rejonie Osiedlowego Domu
Kultury „ Malwa”. Dla nieruchomości tej obejmującej 15 garaży sporządzona została księga
wieczysta Nr KI10/00059177/9/9. W Dziale I księgi wpisano odpłatną służebność gruntową
prawa przejścia i przejazdu na rzecz każdego właściciela.
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Szczegółowy opis postępowania ustanowienia służebności gruntowej zawiera załącznik nr 15
do protokołu lustracji.
Budynki mieszkalne wielorodzinne na osiedlach: Patronackim, Rosochy zostały wybudowane
z kredytu pobranego z PKO BP SA, w związku z tym w księgach wieczystych dotyczących
nieruchomości na tych osiedlach w dziale IV występuje zabezpieczenie hipoteczne z tytułu
omawianego kredytu.
Reasumując – do gospodarki gruntami w Spółdzielni lustrator nie wnosi uwag.

III. SPRAWY CZŁONKOWSKIE DYSPOZYCJA LOKALAMI
Status Spółdzielni w § 4 stanowi, że celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych członków Spółdzielni i ich rodzin.
Spółdzielnia prowadzi następujące rejestry:
1. Rejestr członków.
Rejestr zawiera następujące pozycje:
numer kolejny,
nazwisko i imię ( nazwa dla osób prawnych),
adres zamieszkania ( siedziba ),
data przyjęcia w poczet członków,
zadeklarowane i wniesione udziały,
data ustania członkostwa.
W zakresie ewidencji udziałów i wkładów Spółdzielnia posiada odrębną imienną
ewidencję w module księgowo- finansowym.
Rejestr członków składa się z 6 tomów, ostatni wpis pod numerem 21 220 z dnia 20.10.2015r.
Rejestr członków jest powadzony zgodnie z decyzją art. 30 Prawa spółdzielczego i § 6¹
pkt 1 statutu.
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2. Rejestr lokali dla których zostały założone oddzielnie księgi wieczyste.
Rejestr prowadzony jest w wersji elektronicznej z podziałem na poszczególne nieruchomości,
według stanu na 31.12.2014 roku złożono 2820 sztuk ksiąg wieczystych.
Obowiązek prowadzenia rejestru wynika z postanowień art. 176 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych.
Wiedza o ustanowionej hipotece jest niezbędna w związku z zapisem w art. 1712 ust.1 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.
Rejestry wymagane prawem są kompletne.
W oparciu o rejestr członków oraz dane zawarte w załączniku nr 16 do protokołu lustracji
stwierdzono, że ilość członków Spółdzielni na koniec roku 2014 wynosiła ogółem 5494 w tym:
5137 członków zamieszkałych / z tego 727 to współmałżonkowie/,
357 członków oczekujących.
Zmiany w stanie liczbowym członków Spółdzielni w okresie objętym badaniem lustracyjnym
w latach 2012-2014 obrazuje załącznik nr 17 do protokołu lustracji.
Na dzień 31.12.2014 r. liczba osób posiadających prawa do lokali, a nie będących członkami
to 481 osób.
Struktura stanu prawnego używania lokali usytuowanych w zasobach Spółdzielni
na 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:
- lokale mieszkalne ogółem – 4948 w tym:
ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu – 260
ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu – 2708
z odrębną własnością – 1854
w najmie – 1
bez tytułu prawnego – 125
- lokale użytkowe ogółem – 16 w tym:
ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu – 6
w najmie – 10
- garaże ogółem – 125
ze spółdzielczym prawem do garażu – 104
z odrębną własnością – 20
z ekspektatywą – 1
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Dokładne dane o strukturze stanu prawnego lokali usytuowanych w zasobach Spółdzielni na
31.12.2014 roku przedstawia załącznik nr 18 do protokołu lustracji.
W zakresie spraw członkowsko – lokalowych Spółdzielnia posiada następujące unormowania
wewnętrzne / oprócz ustaleń wynikających ze Statutu/.
regulamin przyjęć w poczet członków, przydziału, zamiany mieszkań,
zasady wyboru najemców lokali mieszkalnych,
regulamin rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.
Wyżej wymienione unormowania zostały uchwalone przez organ do tego upoważniony.
Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy / §5 ust 1,
§ 5 ust 6 i 7 Statutu/.
Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd.
Warunkiem przyjęcia na członka jest:
złożenie w formie pisemnej deklaracji członkowskiej, podpisanej przez przystępującego,
w przypadku osób prawnych deklaracja powinna zawierać nazwę i siedzibę oraz numer
w Krajowym Rejestrze Sądowy, ilość zadeklarowanych udziałów, sposób reprezentacji
imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji,
spełnienie wymogów określonych w § 5 Statutu.
Uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Zarząd podejmował w ciągu 1 miesiąca
od dnia złożenia deklaracji / § 6 pkt 2 Statutu/.
O podjętych uchwałach Zarządu zawiadamiał zainteresowanych, pisemnie w ciągu 14 dni
od dnia jej podjęcia.
Organem uprawnionym do rozpatrywania odwołań od uchwał odmawiających przyjęcie
na członka Spółdzielni jest Rada Nadzorcza, której decyzje są ostateczne, w postępowaniu
wewnątrz spółdzielczym.
W okresie objętym lustracją w poczet członków przyjęto 122 osoby z czego:
w 2012 r. – 68 osób
w 2013 r. – 88 osób
w 2014 r. – 59 osób
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Wszystkie uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków zostały podjęte zgodnie ze statutem
oraz dyspozycją art. 16 ustawy Prawo spółdzielcze.
Sposób ustania członkostwa i jego skutki uregulowany jest w § 9 – 14 Statutu.
Przewiduje on, że ustanie członkostwa następuje na skutek:
wystąpienia członka za wypowiedzeniem,
wykluczenia członka,
wykreślenia z rejestru członków,
śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej – utraty osobowości prawnej,
wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały
Spółdzielni o której mowa w art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Członek Spółdzielni może w każdym czasie złożyć na piśmie wypowiedzenia członkostwa.
Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.
Wykluczenie członka może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy z jego winy dalsze pozostawienie
Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub zasadami współżycia społecznego,
w szczególności, jeżeli:
świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom,
poważnie narusz zasady współżycia społecznego,
systematycznie nie wypełnia obowiązków statutowych lub narusza postanowienia
Statutu, regulaminów innych uchwał organów Spółdzielni,
uporczywie nie wnosi opłat za używanie lokalu,
wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc
uciążliwym korzystanie z lokali przez pozostałych członków.
Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Rada Nadzorcza, po uprzednim wysłuchaniu
wyjaśnień zainteresowanego / §13 ust 1 statutu/.
Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego
niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków,
a w szczególności gdy:
nie wpłacił w terminie wpisowego lub udziału,
utracił udział, wkład lub prawo do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym lub w wyniku
podziału majątku po ustaniu małżeństwa lub rozwodzie,
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nie dokonał w terminie określonym w Statucie czynności, z których zaniechaniem ustawa
wiąże rygor wygaśnięcia prawa do lokalu z mocy prawa lub uchwały Spółdzielni,
zalega długotrwale z opłatami.
Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, po uprzednim
wysłuchaniu zainteresowanego.
W latach 2012-2014 członkostwo w Spółdzielni ustało wobec 482 osób na skutek:
wypowiedzenia członkostwa – 9 osób
zbyciem lokalu – 185 osób
darowizny lokalu – 92 osób
podziałem majątku – 5 osób
zgonu – 115 osób
wykreślenia 63 osób
wykluczenia 1 osoba
z innych przyczyn – 12 osób
W okresie objętym lustracją sposób i warunki ustania członkostwa były zgodne
z postanowieniami Prawa spółdzielczego i statutu.
Szczegółowe dane o zmianach w stanie członków przedstawia załącznik nr 17 do protokołu
lustracji.
Formy dysponowania przez Spółdzielnię lokalami
Statut Spółdzielni § 4 pkt.3 określa, że Spółdzielnia może:
ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych
w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni – w przypadkach
określonych w statucie,
budować lub nabywać budynki w celu ustanowienia na rzecz członków prawa odrębnej
własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym
przeznaczeniu,
przenosić na rzecz członków, którym przysługują lokatorskie prawa do lokali
mieszkalnych lub spółdzielcze własnościowe prawa do lokali w odrębną własność tych
lokali oraz zbywa na rzecz członków Spółdzielni prawa odrębnej własności lokali
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pozostających w dyspozycji

Spółdzielni, do których wygasły prawa spółdzielcze

dotychczasowych użytkowników ,
wynajmować członkom i innym osobom lokale mieszkalne, użytkowe i garaże w
budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni.

Najem lokali mieszkalnych
Kwestię najmu lokali mieszkalnych reguluje statut w § 777 do § 7710 i uchwalony na jego
podstawie. Regulamin wyboru najemców lokali mieszkalnych w S.M. „Krzemionki”
w Ostrowcu Świętokrzyskim / zatwierdzony przez Rade Nadzorczą z dnia 18.12.2014 r./
Przedmiotem najmu mogą być lokale wolne w sensie prawnym jeżeli Spółdzielnia nie ma
możliwości ich zasiedlić ( § 78 pkt. 1 Statutu).
Umowy najmu mogą zostać zawarte z członkami Spółdzielni jak i osobami nie będącymi
członkami. Tryb wynajmowania lokali mieszkalnych określa w/w regulamin, a umowy najmu
zawiera Zarząd.
Najemca jest zobowiązany w szczególności:
wnieść kaucję,
uiszczać opłaty eksploatacyjne oraz za energię cieplną, wodę, wywóz nieczystości
do 17-go dnia każdego miesiąca,
po zakończeniu umowy zwrócić mieszkanie w stanie niepogorszonym.
Na dzień 31.12.2014 r. Spółdzielnia wynajmowała 1 lokal mieszkalny na podstawie zawartej
umowy najmu z osobą bliską, byłego członka.
Zasady ustalone w regulaminie wynajmu lokali mieszkalnych były przez Spółdzielnię
respektowane. Podstawę wynajmu stanowi umowa podpisana przez wynajmującego i najemcę.

Ustanowienie lokatorskich praw lokali
W badanym okresie Spółdzielnia ustanowiła sześć spółdzielczych lokatorskich praw do
lokalu osobom, którym przysługiwało roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu, a mianowicie: dzieciom, po zmarłym mężu na podstawie art. 15 ust 1 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.
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Na wniosek zainteresowanych Spółdzielnia zawarła umowy o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu, umowy dotyczyły lokali mieszkalnych położonych w Ostrowcu
Świętokrzyskim:
os. Stawki 55/26
os. Rosocha 87/40
os. Rosochy 12/47
ul. Rynek 9/7
os. Stawki 66/28
os. Rosochy 102/18
W aktach członkowskich znajdują się deklaracje przystąpienia do Spółdzielni podpisane przez
zainteresowanych. Przyjęcie na członków Spółdzielni przez Zarząd, potwierdzone dwoma
podpisami.
Wpłacili należne wpisowe i udziały.
Lustrator uwag nie wnosi, we wszystkich przypadkach zostały spełnione wymogi art. 15 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.
Ustanowienie prawa odrębnej własności dla lokali odzyskanych.
O posiadaniu mieszkań zwalnianych Spółdzielnia ogłasza w prasie lokalnej, telewizji kablowej
i w siedzibie Spółdzielni wyznaczając członkom oczekującym termin zgłaszania się. W tym
samym terminie mogą zgłaszać się kandydaci zarejestrowani i osoby które po utraceniu prawa
do lokalu w wyniku orzeczenia rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa wyraziły
gotowość uzyskania mieszkania w Spółdzielni. Z braku osób wyżej wymienionych Spółdzielnia
może oferować te lokale osobom do nabycia jako odrębną własność, w trybie przetargu.
W latach 2012-2014 Spółdzielnia zawarła 17 umów o ustanowienie odrębnej własności lokali
mieszkalnych z odzysku, wolnych w sensie prawnym z tego:
2 lokale przekazane były do Spółdzielni w 2011 roku
15 lokali przekazano do Spółdzielni w latach 2012-2014.
Ustanowienie prawa odrębnej własności mieszkalnych z odzysku tzw. wolnych w sensie
prawnym, Spółdzielnia dokonała w oparciu o dwustopniowy przetarg. Podstawą przetargu
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był Regulamin rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych
dokonywanych przez S.M. „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim zatwierdzony uchwałą
Rady Nadzorczej Nr. 8/09/13/2010, z dnia 30.09.2010 r.
Mieszkania zwrócone do Spółdzielni są zagospodarowane przez dwustopniowy przetarg :
w pierwszym przetargu z pierwszeństwem dla członków oczekujących kandydatów oraz
osób, które utraciły prawo do lokalu w Spółdzielni w wyniku podziału majątku
po rozwodzie,
w przypadku braku chętnych Spółdzielnia ogłasza kolejne przetargi do wszystkich
zainteresowanych.
Wysokość ceny wywoławczej ustalona była przez Zarząd w oparciu o wykonane przez
uprawnionych rzeczoznawców operaty szacunkowe.
W kolejnych przetargach cenę wywoławczą stanowiła cena obniżona przez Zarząd zgodnie
z zapisami w §5 pkt 8 Regulaminu wymienionego wyżej.
Dokładny wykaz lokali mieszkalnych z odzysku dla których ustanowiono odrębną własność oraz
opis podejmowanych działań Spółdzielni w tym zakresie przedstawia załącznik nr 19
do protokołu lustracji.
Osoby biorące udział w przetargach wpłaciły należne wadia. Wygrywający przetarg wpłacał
cenę w terminach określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz przystępował w umówionym
terminie do aktu notarialnego.
Nieprawidłowości badanie lustracyjne nie wykazało.

Przekształcenie własności lokali
W okresie objętym lustracją Spółdzielnia zawarła 156 umów przenoszących własność lokali
mieszkalnych.
Podstawa prawną umów były uchwały Zarządu, które określały:
oznaczenie

nieruchomości

obejmującej

budynek

/

budynki

wraz

przynależnym,
rodzaj położenie i powierzchnię lokali oraz pomieszczeń przynależnych,
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z

gruntem

wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej związanych z odrębną
własnością każdego lokalu,
oznaczenie osób, którym zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
przysługuje prawo żądania poniesienia na nich własności poszczególnych lokali,
przypadający na każdy lokal stan zadłużenia kredytowego.
We wszystkich przypadkach przeniesienie własności lokali dokonywane było na pisemne
żądanie członka Spółdzielni. Stosowne umowy sporządzone były w formie aktów notarialnych.
W poddanych badaniu lustracyjnemu umowach o przeniesienie własności lokali w roku 2014,
w 18 przypadkach było to przeniesienie własności z własnościowego prawa do lokalu,
a w 11 przypadkach było to przeniesienie własności z lokatorskich praw do lokalu.
Stwierdzono, że wszyscy członkowie, na rzecz których przeniesiono prawo własności lokali,
spełniali wymogi określone ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.
Przekształcenia spółdzielczych lokatorskich praw do lokali na spółdzielcze własnościowe
prawo do lokali
W badanym okresie takich przekształceń Spółdzielnia nie dokonała.
Rozliczenia Spółdzielni z osobami uprawnionymi /spadkobiercy, byli członkowie/
z tytułu wygasłego prawa
Na wszystkie zagospodarowane lokale mieszkalne z wyjątkiem najmu dokonano rozliczeń
ze spadkobiercami lub byłymi członkami.
Lokale mieszkalne bez tytułu prawnego
Spółdzielnia na 31.12.2014 r. posiada 125 lokali mieszkalnych zajmowanych bez tytułu
prawnego. Stwierdzono, że Spółdzielnia w okresie objętym lustracją podejmowała następujące
działania w stosunku do osób użytkujących te lokale:
Wysyłanie wezwań do zapłaty,
Wnoszenie do sądu pozwów o zapłatę należności,
Wnoszenie do sądów pozwów eksmisyjnych,
Przeprowadzanie eksmisji do lokali socjalnych,
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Wizyty pracowników windykacji w miejscu zamieszkania dłużników,
Prowadzenie rozmów z dłużnikiem w celu dobrowolnego opuszczenia

mieszkania

i zdania go do Spółdzielni,
Wnoszenie do sądu pozwów przeciwko Gminie o odszkodowania z tytułu niedostarczenia
lokali socjalnych,
Windykacja telefoniczna,
Podanie sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej,
Umieszczenie dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów,
Wnioski egzekucyjne do Komornika.
W latach 2012 – 2014 odzyskano 12 lokali bez tytułu prawnego, w tym 3 lokale na skutek
eksmisji i 9 lokali oddanych dobrowolnie do Spółdzielni na skutek działań wewnętrznej komórki
windykacji.

IV GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
1.

Stan ilościowy, estetyczno-porządkowy i techniczny zasobów Spółdzielni oraz ich
otoczenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w latach 2012 - 2014 posiadała :
129 budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących 26 nieruchomości
budynkowych (załącznik nr 20),
23 lokale użytkowe w tym:
-

lokal administracji osiedlowych i Zarządu,

-

lokal w którym prowadzona jest działalność społeczno-kulturalna.

125 garaży wolnostojących.
Na dzień 01.01.2012 r. Spółdzielnia posiadała 155 garaży. W czerwcu 2012 r. powstała
wspólnota garażowa składająca się z 30 garaży o powierzchni użytkowej 498 m² przy ul.
Słoneczna 44.
Na dzień 31. 12. 2014 r. Spółdzielnia posiada 125 garaży.
50

Powierzchnię użytkową oraz ilość zasobów w okresie 2012-2014 r. przedstawia poniższe
zestawienie (zał. nr 21):
Zasoby Spółdzielni na 31
grudnia

2012
pow. użyt.
ilość
(w m2)

2013
pow. użyt.
ilość
(w m2)

Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe handlowousług. (w tym 3 lokale,
które zmieniły
przeznaczenie z lokalnych
na użytkowe o pow.
109,54m2)
Lokale usługowe w Klubie
„Malwa”
Lokal Klubu „Malwa”
Lokal adm. i zarządu
Garaże wolnostojące
Ogółem

4 948 261 774,62

4 948

2014
pow. użyt.
ilość
(w m2)

261 884,16 4 948 261 884,16

16

2 592,42

16

2 482,88

16

5
1
1
125

206,60
2 131,68
1 113,40
1 961,77
269 780,49

5

206,60
2 131,68
1 113,40
1 961,77
269 780,49

5

125

2 482,88

206,60
2 131,68
1 113,40
125
1 961,77
269 780,49

Spółdzielnia zarządzała również:
Wspólnotą garażową ul. Słoneczna 42 28 szt 487,80 m2 powstała XII/ 2010
Wspólnota garażowa ul. Słoneczna 44 30 szt. 498,00 m2 powstała VI /2012

Wszystkie budynki wielorodzinne (129 szt.) będące w zasobach Spółdzielni wyposażone
są w instalacje (zał. nr 22):
elektryczne i oświetleniowe,
odgromowe,
wodno – kanalizacyjne,
centralnego ogrzewania
centralnej ciepłej wody – tylko 126 budynków; wyjątek stanowią budynki:
na os. Ogrody 5 i 24 oraz ul. Radwana 14 (o łącznej pow. użytkowej 12.617,80 m2); w
budynkach tych podgrzanie wody odbywa się przy pomocy przepływowych piecyków
gazowych (termy),
gazu ziemnego.
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Koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz prawidłowość ustalania

3.

opłat za użytkowanie lokali.
Podstawy normatywne w zakresie ustalania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz
ustalaniu opłat za użytkowanie lokali określają:
-

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 0 poz. 1222 z
2013 r. z późniejszymi zmianami),

-

Statut Spółdzielni – w rozdziale II,

-

Regulaminu rozliczania kosztów GZM i ustalania opłat za użytkowanie lokali w zasobach
Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej
nr 01/12/48/2008 z dnia 18.12.2008 r. z późniejszymi zmianami. Ostatnia zmiana z dnia
22.08.2013 r.

Przychody, koszty, wynik na działalności gospodarczej zasobami mieszkaniowymi w okresie
2012 – 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:
w zł
LP
Rodzaj działalności
2012
2013
2014
Przychody gosp. zasobów
mieszk.
eksploat. nieruch. mieszk.
eksploat. nieruch. garaż.
przych. z tyt. CO i CCW
pozost. przych. operac. i finans.

22 910 980,51

23 838 226,90

22 889 295,73

12 849 011,34
34 560,30
9 614 089,92
413 318,95

13 676 195,68
32 809,20
9 563 027,93
566 194,09

13 899 556,00
33 116,37
8 265 160,28
691 463,08

Koszty gosp. zasob. mieszk.
koszty ekspl. nier. mieszk.
koszty ekspl. nier. garaż.
koszty z tyt. CO i CCW
pozost. koszty operac. i finans.

23 556 751,44
13 722 761,07
35 816,83
9 614 089,92
184 083,62

23 902 285,10
14 093 175,99
33 108,38
9 563 027,93
212 972,80

22 643 430,66
14 223 881,22
31 832,33
8 265 160,28
122 556,83

III Wynik gospodarki zasobami
mieszkaniowymi

-645 770,93

-64 058,20

245 865,07

I
1
2
3
5
II
1
2
3
5

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” realizowała wymogi art. 4 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, prowadząc odrębną ewidencję oraz rozliczenia kosztów i przychodów dla
każdej z nieruchomości, a różnica między kosztami utrzymania a przychodami z opłat
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zwiększała odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w
roku następnym. Również naliczenia i wydatki z funduszu remontowego ewidencjonowane są
odrębnie dla każdej z nieruchomości.
Spółdzielnia prowadzi oddzielnie rozliczane rodzaje działalności:
1. działalność eksploatacyjną zasobów mieszkaniowych,. zwolnioną z podatku dochodowego
od osób prawnych,

w podziale na nieruchomości mieszkaniowe i garażowe,

z odrębną ewidencją przychodów i kosztów dla każdej nieruchomości,
2. inną działalność niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (gospodarczą), objętą podatkiem
dochodowym od osób prawnych.
Przychody, koszty, wynik na działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi w
okresie 2012 – 2014 r. (w zł):
LP
Rodzaj działalności
2012
2013
2014
I

Przychody poz. dz. gospodarczej
1 pożytki nier.-ekspl. pomieszcz.
ścian, terenów

2 775 137,92
72 720,75

2 739 683,31
111 379,85

2 667 457,80
75 123,92

842 954,97
1 009 419,96
354 741,20
137 809,65
749,85
356 741,54

857 560,52
1 163 265,79
328 231,80
12 174,89
468,66
266 601,80

794 042,31
1 140 506,95
332 303,75
59 348,30
438,84
265 693,73

Koszty poz. dz. gospodarczej
1 koszty ekspl. pomieszczeń, ścian,
terenów

2 088 706,25
27 641,13

2 088 763,09
31 705,88

2 007 653,77
25 074,90

koszty ekspl. lok. użyt. i terenów
koszt lok. telew. kabl.
koszty dz. społ. – wychow.
pozost. usł. kon. I biura
koszty sprzed. mater.
pozost. koszty oper. i fin.

465 472,44
1 004 436,92
436 075,97
146 414,00
474,28
8 191,51

450 571,04
1 103 898,31
475 779,75
4 572,45
380,77
21 854,89

386 752,86
1 110 175,21
424 651,88
57 925,94
351,00
2 721,98

686 431,67

650 920,22

659 804,03

143 650,00

134 122,00

133 059,00

542 781,67

516 798,22

526 745,03

2
3
4
5
6
7
II

2
3
4
5
6
7

przych. z lok. użyt. i terenów
lokalna telew. kablowa
dział. społ. - wychowawcza
pozost. usł. kons. i biura
sprzedaż materiałów
pozost. przych. oper. i fin.

III Wynik
działaln.
gospodar.
brutto
IV Podatek doch. od osób prawn.
V

Wynik netto na dział.
Gospodarczej
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Wyniki działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi podlegały opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Wynik po opodatkowaniu (nadwyżka bilansowa) podlega w każdym roku podziałowi, stosowną
uchwałą, przez Walne Zgromadzenie.

Nadwyżka bilansowa za lata 2012-2014 została podzielona następująco:
a) za rok 2012 - Uchwałą nr 5/2013 Walnego Zgromadzenia SM „Krzemionki” (Zał. nr 23)
odbytego w częściach w dniach 10, 12 i 14 czerwca 2013 r. nadwyżkę w kwocie 542.781,67
zł przeznaczono:
w kwocie 505.328,92 zł na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości
w zakresie obciążającym członków Spółdzielni zajmujących lokale mieszkalne,
w kwocie 37.452,75 zł (z tyt. pożytków z nieruchomości) na pokrycie kosztów
utrzymania i eksploatacji nieruchomości, których te pożytki pochodzą.
b) za rok 2013 - Uchwałą nr 10/2014 Walnego Zgromadzenia SM „Krzemionki” (zał. nr 24)
odbytego w częściach w dniach 16, 18 i 20 czerwca 2014 r. nadwyżkę w kwocie 516.798,22
zł przeznaczono:
w kwocie 71.760,73 zł (z tyt. pożytków z nieruchomości). na pokrycie kosztów
utrzymania i eksploatacji nieruchomości, z których pochodzą,
w kwocie 222.518,75 zł na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości
w zakresie obciążającym

wszystkich członków Spółdzielni zajmujących lokale

mieszkalne,
w kwocie 222.518,74 zł na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości
w zakresie obciążającym członków Spółdzielni zajmujących lokale mieszkalne
nieruchomości: nr 132 (os. Ogrody 24), nr 141 (ul. Radwana 12/14), nr 161 (os.
Rosochy 4-10), nr 162 (os. Rosochy 11-17), nr 163 (os. Rosochy 81-86), nr 164 (os.
Rosochy 74, 76, 79), nr 181 (os. Stawki 12, 15-20), nr 187 (os. Stawki 95-100), nr
188 (os. Stawki 49-55).
c) za rok 2014 - Uchwałą nr 9/2015 Walnego Zgromadzenia SM „Krzemionki” (zał. nr 25)
odbytego w częściach w dniach 9 i 22 czerwca 2015 r. nadwyżkę w kwocie 526.745,03 zł
przeznaczono:
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w kwocie 39.495,73 zł (z tyt. pożytków z nieruchomości). na pokrycie kosztów
utrzymania i eksploatacji nieruchomości, z których pochodzą,
w kwocie 487.249,30 zł na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości
w zakresie obciążającym wszystkich członków Spółdzielni zajmujących lokale
mieszkalne.
Wyposażenie budynków i lokali mieszkalnych w urządzenia pomiarowe mediów
Część budynków posiada zbiorcze liczniki zużycia gazu. Spółdzielnia w latach 2012 - 2014
podejmowała prace, będące kontynuacja działań z lat poprzednich, nad przebudową wewnętrznej
instalacji gazowej, montując indywidualne liczniki zużycia gazu.
Liczba gazowych liczników zbiorczych zmniejszała się w każdym roku – z 89 w 2012 r. do 84 w
2013 r. i 80 w 2014 roku.
Instalację centralnej ciepłej wody posiada 126 budynków. Trzy budynki – os. Ogrody 5,
os. Ogrody 24 i Radwana 14 obsługują termy gazowe.
Indywidualnym opomiarowaniem objęte są następujące instalacje w lokalach mieszkalnych:
ilość wszystkich
lokali mieszkalnych

ilość lokali
mieszkalnych
opomiarowanych

% lokali mieszkalnych
opomiarowanych

2012
centralne ogrzewanie (c.o.) 2013
2014

4948
4948
4948

4948
4948
4948

100
100
100

2012

4948

4942

99,88

2013

4948

4942

99,88

2014

4948

4942

99,88

2012

4948

4659

94,16

2013

4948

4659

94,16

2014

4948

4659

94,16

Wyszczególnienie

zimna woda

ciepła woda (c.c.w.)

rok

W latach 2012-2014 gospodarka zasobami mieszkaniowymi zarządzały dwie administracje
osiedlowe.
Przegląd zasobów mieszkaniowych przeprowadzony w dniu 12.11.2015 r. w budynkach i ich
otoczeniu wykazał:
dobry stan techniczny budynków mieszkalnych,
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ogólnie

dobry

stan

chodników,

dróg

osiedlowych,

zatoczek

parkingowych,

z zastrzeżeniami w stosunku do wymienionych w protokole z przeglądu zasobów,
czyste i zadbane klatki schodowe,
czyste i schludne otoczenie budynków, w tym:
-

porządek wokół altanek śmietnikowych,

-

zadbane place zabaw, trawniki i nasadzenia.

Generalnie stan techniczny, estetyczny i porządkowy zasobów mieszkaniowych Spółdzielni
„Krzemionki” nie budzi zastrzeżeń.
Szczegóły z przeglądu i oceny stanu zasobów zawiera załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Prawidłowość ustalania opłat za użytkowanie lokali
Na pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
uchwalane są przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni, według właściwości, miesięczne
opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych.
Zmiany w jednostkowych opłatach obciążających lokale mieszkalne w latach 2012-2014
przedstawia poniższe zestawienie (zał. nr 27):
Lp. Rodzaj kosztów
I
Eksploatacja (bez remontów)
z tego:
eksploatacja podstawowa / m2

Rok 2012

działalność społeczno - wychowawcza / m2
opłata za LTVK – pakiet podstawowy /
kwota zł
opłata za LTVK – pakiet socjalny / kwota zł
energia elektryczna / m2
woda i kanalizacja / m³
wywóz śmieci / os.
opłata za wieczyste użytkowanie terenu /
m2
opłata za podatek od nieruchomości / m2
opłata za gaz / os.
II

Odpis na fundusz remontowy / m2
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w zł/m2
Rok 2013
Rok 2014

1,02 –
1,44
0,07
27,20

1,02 – 1,52

1,02 – 1,60

0,07
27,20

0,07
29,40

4,90 –
6,30
0,07 –
0,25
7,57
7,23
0,01 –
0,05
0,06 –
0,08
7,49 –
12,35
0,78 –
1,96

6,30

6,30

0,07 – 0,25

0,07 – 0,25

7,57
7,50
0,02 – 0,15

7,57
7,50
0,03 – 0,15

0,06 – 0,10

0,06 – 0,10

9,43 –
12,35
0,78 – 1,96

9,43 – 12,35
0,78 – 1,96

Lp. Rodzaj kosztów
III Koszy utrzymania dźwigów / os.
IV
V

7,09 –
9,17
2,64
19,75 –
22,78

Koszty c.o. / m2
Koszty c.c.w. / m³

w zł/m2
9,17
9,17
2,64
19,75 –
22,78

2,64
19,75 – 22,78

Opłata eksploatacyjna
Uchwały ustalające wysokość opłat eksploatacyjnych, zgodnie z §31 ust.1 pkt 13 Statutu
Spółdzielni, podejmuje Rada Nadzorcza.
Uchwały są podejmowane na podstawie zatwierdzonych planów gospodarczo-finansowych oraz
kalkulacji kosztów eksploatacji sporządzonych przez Zarząd Spółdzielni zawierających:
koszty bezpośrednie: konserwacji i napraw, usług porządkowych, ubezpieczeń
majątkowych, obsługi technicznej,
koszty pośrednie: administracji, ogólne biura zarządu,
koszty nieruchomości wspólnych i utrzymania mienia Spółdzielni.
Spółdzielnia stosuje zróżnicowane stawki opłaty eksploatacji podstawowej mieszkań dla
członków spółdzielni oraz użytkowników mieszkań niebędących członkami spółdzielni
Na dzień 01.01.2012 r. stawka eksploatacyjna podstawowa dla członków spółdzielni wynosiła
od 1,02 zł/m² do 1,10 zł/m², natomiast dla osób niebędących członkami stawka wynosiła od 1,28
zł/m² do 1,36 zł/m².
Zmiany w stawkach opłaty eksploatacji podstawowej w latach 2012-2014:
1. Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/02/19/2012 od dnia 28.02.2012 r. (zał. nr 28) stawki
opłaty

eksploatacyjnej

podstawowej

zostały

ustalone,

od

01.07.2012

r.,

w następujących wysokościach:
dla członków spółdzielni od 1,02 zł/m² do 1,18 zł/m²,
dla osób niebędących członkami spółdzielni od 1,28 zł/m² do 1,44 zł/m².
2. Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/02/13/2013 od dnia 28.02.2012 r. (zał. nr 29) stawki
opłaty

eksploatacyjnej

podstawowej

zostały

ustalone,

w następujących wysokościach:
dla członków spółdzielni od 1,02 zł/m² do 1,18 zł/m²,
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od

01.07.2013

r.,

dla osób niebędących członkami spółdzielni od 1,28 zł/m² do 1,44 zł/m².
3. Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/02/14/2014 od dnia 27.02.2014 r. (zał. nr 30) stawki
opłaty

eksploatacyjnej

podstawowej

zostały

ustalone,

od

01.07.2014

r.,

w następujących wysokościach:
dla członków spółdzielni od 1,02 zł/m² do 1,18 zł/m²,
dla osób niebędących członkami spółdzielni od 1,28 zł/m² do 1,44 zł/m².
Odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych tworzone są w oparciu o regulamin
„Gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”
w Ostrowcu Św.”. Zgodnie z § 7 tego regulaminu stawki odpisów na fundusz remontowy
są ustalane na podstawie analizy potrzeb remontowych, szczegółowo ujętych w planach
rzeczowo-finansowych, zatwierdzanych uchwałami Rady Nadzorczej. Stawki te są zróżnicowane
dla poszczególnych nieruchomości.
Opłaty dotyczące podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania
gruntów zależne są od wysokości stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miasta za
1 m² powierzchni użytkowej lokalu.
Za wyodrębnione w odrębną własność lokale mieszkalne podatek opłacany jest indywidualnie,
na podstawie decyzji podatkowych, do Urzędu Miasta.
Wysokość opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów zależna jest od kosztu poniesionego
w roku poprzedzającym przez daną nieruchomość. Opłata jest zróżnicowana dla poszczególnych
nieruchomości.
Opłata za wywóz nieczystości ustalana jest na jednakowym poziomie dla całości zasobów
Spółdzielni na podstawie stawek ryczałtowych (zł/osobę miesięcznie), ustalanych przez Radę
Miasta Ostrowiec Świętokrzyski. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem w odpowiednim
stanie sanitarnym pojemników na śmieci odbywa się w oparciu o opłaty jednostkowe, ustalone
na 1m2 pow. użyt. mieszkania, ustalane przez Zarząd.
Koszty eksploatacji dźwigów ewidencjonowane są na poszczególne nieruchomości, które
posiadają dźwigi, natomiast rozliczane są zbiorczo dla wszystkich nieruchomości wyposażonych
w dźwigi osobowe.
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Opłaty za korzystanie z dźwigów osobowych są jednakowe dla użytkowników dźwigów
z wyłączeniem parteru i w 50% dla użytkowników mieszkań położonych na I piętrze budynku.
Koszty eksploatacji i utrzymania dźwigów rozlicza się na poszczególne lokale proporcjonalnie
do liczby zamieszkałych osób.
Opłaty za media
Opłaty za energię elektryczną dotyczą zakupu energii do pomieszczeń wspólnego
użytku - klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, hydroforni oraz oświetlenia
osiedlowego. Koszty zakupu energii ewidencjonowane i rozliczane są na poszczególne
nieruchomości. Wysokość opłat zatwierdzana jest przez Radę Nadzorczą w oparciu o
przedłożoną kalkulację kosztów na danej nieruchomości.
Opłaty za

dostawy wody i odprowadzenia ścieków ustalane są w oparciu

o aktualna cenę wody oraz o

indywidualne jej zużycie w poprzednich

2 kwartałach, natomiast dla lokali nie posiadających wodomierzy - na podstawie
ryczałtu uchwalonego przez Rad Nadzorczą. Ewidencja kosztów dostawy wody
i odprowadzania ścieków prowadzona jest w podziale na poszczególne nieruchomości.
Rozliczenie kosztów dokonywane jest kwartalnie, własnymi siłami Spółdzielni:
dla lokali posiadających wodomierze jako iloczyn pobranej wody i ceny
taryfowej zatwierdzonej przez Radę Miasta,
dla lokali nie wyposażonych w wodomierze według ryczałtu uchwalonego przez
Radę

Nadzorczą,

na

jednakowym

poziomie

dla

całości

zasobów

nieopomiarowanych.
Zasady rozliczania wody w przypadkach:
zmiany użytkownika,
niesprawności wodomierzy,
nie udostępnienia lokalu do odczytu,
nielegalnego poboru wody
określa Regulamin rozliczenia kosztów GZM
Opłaty za energię cieplną pobraną dla potrzeb centralnego ogrzewania
Koszty dostaw ciepła do ogrzewania lokali są ewidencjonowane na poszczególne
nieruchomości lub, w przypadkach uzasadnionych technicznie, na zespół nieruchomości,
na podstawie wskazań ciepłomierzy zainstalowanych w węzłach grupowych.
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Sezon rozliczeniowy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania

w Spółdzielni

Mieszkaniowej „Krzemionki” trwa od 1 czerwca do 31 maja roku następnego.
Rozliczenia indywidualnego należności za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych
dokonywała firma:
za sezon 2011/2012 Ciepło Corporation Barbara Muszyńska z Sosnowca na
podstawie wcześniejszej umowy zawartej ze Spółdzielnią,
począwszy od sezonu 2012/2013 i w następnym - rozliczeń dokonywała
Rozliczenia c.o. dokonywała firma BMETERS Centrum Rozliczeniowe
Sp. z o.o. (BMCR) na podstawie umowy zawartej 03.11.2012 r.
Regulamin rozliczania kosztów GZM określa podstawowe zasady rozliczania energii
cieplnej na lokale oraz szczegółowe warunki odczytu podzielników kosztów w lokalach
mieszkalnych.
W okresie rozliczeniowym na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania pobierane
są opłaty zaliczkowe, jednakowe dla całości zasobów Spółdzielni, które w latach od 2012
do 2014 wynosiły 2,64 zł / m2 p.u.m.
Koszty ciepła do podgrzania wody odnoszone są na poszczególne nieruchomości lub,
w przypadkach uzasadnionych technicznie, na zespół nieruchomości zasilanych z danego
węzła grupowego.
Koszty rozliczane są, na podstawie ciepłomierzy w węzłach grupowych, kwartalnie:
-

dla lokali opomiarowanych jako iloczyn ilości pobranej wody ciepłej i kosztu
podgrzania 1m³ wody,

-

dla lokali nie wyposażonych w wodomierze w postaci ryczałtu będącego
iloczynem normy zużycia ciepłej wody uchwalonego przez Radę Nadzorczą,
kosztu podgrzania wody i ilości osób zamieszkałych w lokalu.

Koszt podgrzania m³ wody wyliczany jest jako iloraz kosztów energii cieplnej w kwartale
(z uwzględnieniem salda z poprzedniego kwartału) i sumy wskazań wodomierzy
indywidualnych ciepłej wody.
Koszt podgrzania ustalony jest odrębnie dla każdej nieruchomości lub grupy
nieruchomości zasilanych z danego węzła grupowego.
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Koszt podgrzania 1 m³ wody do wyliczenia opłat zaliczkowych i rozliczenia należności
ustala każdorazowo Zarząd Spółdzielni natomiast normę zużycia ciepłej wody w lokalach
nie wyposażonych w wodomierze zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.
Miesięczne opłaty zaliczkowe za gaz ziemny ustalane są przez Zarząd Spółdzielni, w
oparciu o roczny koszt dostawy gazu na 1 os. w nieruchomości z okresu
poprzedzającego. Koszty zużycia gazu w budynkach wyposażonych w zbiorcze liczniki
gazu odnoszone są na poszczególne nieruchomości i rozliczane na koniec każdego roku
na osoby zamieszkałe w danej nieruchomości.
Pozostałe opłaty:
za domofony – opłata miesięczna jest jednakowa dla wszystkich lokali podłączonych do
urządzenia domofonowego,
na działalność społeczno-wychowawczą – opłata dokonywana tylko przez członków
Spółdzielni uchwalona przez Radę Nadzorczą w wysokości 0,07 zł/m² - obowiązywała
przez cały badany okres,
opłaty dla użytkowników lokalnej telewizji kablowej, ustalane są w formie abonamentu
telewizyjnego, ustalane są przez Radę Nadzorczą i są zależne od zakresu udostępnionych
przez operatora programów telewizyjnych. W badanym okresie funkcjonowały dwa
pakiety związane ze zróżnicowanymi opłatami:
-

podstawowy – opłata za cały okres badany wynosiła 27,20 zł miesięcznie (na 1 lokal
użytkujący),

-

socjalny – opłata wynosiła początkowo 4,90 zł w roku 2012 i została podniesiona
jeszcze w tym samym roku do 6,30 zł (na 1 lokal użytkujący), utrzymując się na tym
poziomie w następnych badanych latach.

opłaty za pomieszczenia dodatkowe i za energię elektryczną w piwnicy – zatwierdza
Uchwałą RN.
Jeżeli w Statucie Spółdzielni i Regulaminie rozliczania kosztów GZM uprawnienia
do ustanawiania opłat nie są zastrzeżone dla Rady Nadzorczej wówczas właściwym organem
do ustalania opłat jest Zarząd Spółdzielni.
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Wysokość opłat dla lokali użytkowych w najmie, garaży w najmie, za dzierżawę terenu,
wynajem ścian i dachów na reklamy ustala Zarząd Spółdzielni w drodze przeprowadzanych
przetargów lub negocjacji z najemcami.
Opłaty za używanie lokali zgodnie z § 85 Statutu Spółdzielni powinny być uiszczane
co miesiąc z góry do 17-go dnia każdego miesiąca.
Od nie wpłaconych w terminie należności Spółdzielnia ma prawo pobierania odsetek
ustawowych.
Lustrator nie wnosi zastrzeżeń do prawidłowości oraz sposobu ustanawiania opłat.

4. Gospodarka lokalami użytkowymi i garażami
W okresie 2012-2014r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” posiadała 23 lokale użytkowe
w tym:
2012
lokale użytkowe na 31 grudnia

2014
pow.
pow. użyt.
użyt. (w
(w m2)
ilość
m2)

pow. użyt.
(w m2)

ilość

16

2 592,42

16

2 592,42

16

2 592,42

5
1
1
23

202,60
2 135,68
1 113,40
6 044,10

5
1
1
23

202,60
2 135,68
1 113,40
6 044,10

5
1
1
23

202,60
2 135,68
1 113,40
6 044,10

ilość
Lokale użytkowe handlowousług. (w tym 3 lokale, które
zmieniły
przeznaczenie
z
lokalnych na użytkowe o pow.
109,54m2)
Lokale usługowe w Klubie
„Malwa”
Lokal Klubu „Malwa”
Lokal adm. i zarządu
Ogółem

2013

Z 16 lokali wymienionych w powyższym zestawieniu, 6 posiada spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu (suma ich pow. użyt. wynosi 319,04 m2)
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Indywidualnym opomiarowaniem objęte są następujące instalacje w lokalach użytkowych:
ilość wszystkich
lokali użytkowych

ilość lokali użytkowych
opomiarowanych

% lokali użytkowych
opomiarowanych

2012
centralne ogrzewanie (c.o.) 2013
2014

15
15
15

15
15
15

100
100
100

2012

16

16

100

2013

16

16

100

2014

16

16

100

2012

7

7

100

2013

7

7

100

2014

7

7

100

Wyszczególnienie

zimna woda

ciepła woda (c.c.w.)

rok

Stan ilościowy garaży w latach 2012-2014 zarządzanych przez Spółdzielnię przedstawia
poniższe zestawienie:
Stan na dzień

Ilość
szt.
104
47

Powierzchnia
użytkowa m²
1 608,97
782,30

W użytkowaniu - przed
zawarciem umowy na odr.
Własność

4

68,50

Razem
Spóldz. własnościowe
Odrębna własność
W użytkowaniu - przed
zawarciem umowy na odr.
Własność

155
104
20
1

2 459,77
1 608,97
335,50
17,30

Razem
Spółdz. własnościowe
Odrębna własność
W użytkowaniu - przed
zawarciem umowy na odr.
Własność

125
104
20
1

1 961,77
1 608,97
335,50
17,30

Razem
Spółdz. własnościowe
Odrębna własność

125
104
20

1 961,77
1 608,97
335,50

Status prawny garaży
Spółdz. własnościowe
Odrębna własność

01.01.2012

31.12.2012

31.12.2013

31-12-2014

63

Stan na dzień

Ilość
szt.

Status prawny garaży
W użytkowaniu - przed
zawarciem umowy na odr.
Własność
Razem

1

Powierzchnia
użytkowa m²
17,30

125

1 961,77

Spółdzielnia „Krzemionki” administruje również garażami Wspólnoty Garażowej utworzonej
w 2010 r. z 28 garaży przy ul. Słonecznej 42 oraz Wspólnoty Garażowej przy
ul. Słoneczna 44, utworzonej w czerwcu 2012 r., a składającej się z 30 garaży.
Warunki najmu lokali użytkowych i sposób wyboru najemców określone są w statucie
w §§ 777 - 7710.
Najemców lokali wybiera Zarząd, w procedurze przetargowej, kierując się przede wszystkim
względami finansowymi Spółdzielni.
Umowy z najemcami zawiera Zarząd Spółdzielni.
W trakcie lustracji stwierdzono, że ze wszystkimi najemcami są zawarte umowy.
Poniższe zestawienie ilustruje stan umów najmu w latach 2012-2014:
powierz.
m²

data
zawarcia
umowy

okres
obowiązyw.

stawka
netto
zł/m²

stawka
obowiązuje
od daty

Wsk.
indeksac
ji w roku
2014

Lp

Najemca / właściciel

1

ZAJĄCZKOWSKI
GRZEGORZ ul.
Siennieńska 9

23,00

4,20

4,40

4,40

2

ZAJĄCZKOWSKI
TOMASZ ul.
Siennieńska 9

38,10

4,20

4,40

4,40

3

MICH ELIGIUSZ,
KRYSTYNA ul.
Rynek 9

148,40

4,20

4,40

4,40

4

MINKINA
WIESŁAWA Os.
Rosochy 25/36

47,49

151,42 zł
netto /
miesiąc

153,06 zł
netto /
miesiąc

155,10 zł
netto /
miesiąc

5

PRZYSUCHA
JERZY Os.
Ogrody 5/26

26,80

66,06 zł
netto /
miesiąc

68,78 zł
netto /
miesiąc

70,01 zł
netto /
miesiąc

6

HERMAN LILLA
Os. Rosochy 5/35

35,25

128,15 zł
netto /
miesiąc

138,38 zł
netto /
miesiąc

141,16 zł
netto /
miesiąc
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Uwagi
spółdzielcze
własnościowe
prawo do
lokalu
spółdzielcze
własnościowe
prawo do
lokalu
spółdzielcze
własnościowe
prawo do
lokalu
spółdzielcze
własnościowe
prawo do
lokalu
spółdzielcze
własnościowe
prawo do
lokalu
spółdzielcze
własnościowe
prawo do

Lp

Najemca / właściciel

powierz.
m²

data
zawarcia
umowy

okres
obowiązyw.

stawka
netto
zł/m²

stawka
obowiązuje
od daty

Wsk.
indeksac
ji w roku
2014

Uwagi

lokalu

MHSI Os.
Rosochy 30/A

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

SUPER
JEDYNKA Anna
Kowal,
Os.Rosochy 30/A
AZET Os.
Patronackie 16A
PACHNIAK
MARIANNA, Os.
Rosochy 47 lokal 1
BRZOZOWSKI
KRZYSZTOF
"WERSET", Os.
Rosochy 47 lokal
2
PACHNIAK
MARIANNA,
Os.Rosochy 47
lokal 2
PACHNIAK
MARIANNA, Os.
Rosochy 47 lokal 3
POLOmarket Detal Sp.z.o.o.
(zmiana nazwy
01.03.2014 na
market-Detal Sp.z
o.o.), Osiedle
Stawki 44
Telekomunikacja
Polska S.A., Aleja
Jana Pawła II 83 D
Siurek, Stawki 29,
lokal w
wymiennikowni
Najemca
KULDROB Sp. z
o.o. ; Stawki 71,
lokal w
wymiennikowni
WojciechowskaStawki 17, lokal w
wymiennikowi

czas

01.07.1987 nieokreślony

12,57

12,80

-

-

12,80

12,92

15,46

15,64

15,78

11,20

11,42

11,52

135,00

wypowiedział
umowę najmu
z dniem
31.10.2013
roku

czas

23.10.2013 określony do
31.10.2018
czas

511,90 07.07.1994 nieokreślony
czas

134,72 22.01.1992 nieokreślony

czas

31.05.2007 nieokreślony

13,61

13,86

-

-

13,86

13,98

13,27

13,52

13,64

137,82
czas

06.06.2013 nieokreślony
czas

137,96 30.06.2010 nieokreślony

934,14 18.07.2011

czas
określony
10 lat

czas

58,35 02.01.1998 nieokreślony
czas

37,20 15.07.2004 nieokreślony

37,20

24.11.2014

31.05.2015

czas

37,20 27.10.2005 nieokreślony
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26000,00

wypowiedział
umowę najmu
z dniem
31.05.2013
roku

26770,00 26770,00

9,85

10,03

10,12

10,10

10,29

10,38

-

-

5,00

13,09

13,33

13,45

ogłoszono
przetarg w
2012 r.,

Do szczegółowej lustracji wybrano umowy najmu na:
1. Lokal użytkowy o pow. 137,82 m² os. Rosochy 47/2
Najemca „Marianna Pachnik” Spółka Jawna z siedzibą w Ostrowcu Św.
Umowa zawarta w dniu 06.06.2013 r. r.
2. Lokal użytkowy o pow. 511,90 m² os. os. Patronackie 16A
Najemca AZET Os. Patronackie 16A (wcześniej Spółka Cywilna ‘Patron”)
Umowa zawarta w dniu 07.07.1994 r. (aktualizowana aneksami)
3. Lokal użytkowy o pow. 135,00. m² os. Rosochy 30a
Najemca Anna Kowal, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „SUPER
JEDYNKA”
Umowa zawarta w dniu 23.10.2013 r.
Umowy najmu lokali użytkowych określają szczegółowy zakres obowiązków najemcy
i Spółdzielni w zakresie eksploatacji lokalu, remontów i konserwacji, utrzymania porządku,
wysokości opłaty za użytkowanie lokalu, termin i sposób zapłaty, opłaty za media – wodę
centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wysokość kaucji wnoszonej tytułem zabezpieczenia
roszczeń Spółdzielni, warunki jej zwrotu, sposób waloryzacji opłat za lokal oraz sposób
wypowiedzenia umowy.
Spółdzielnia posiada także umowy najmu terenu; na dzień 31.12.2014 r. posiadała 64 umowy
najmu (zał. nr 35), w tym:
61 umów dzierżawy gruntu (o pow. 5.123,75 m²),
3 umowy dotyczące najmu pow. budynku pod reklamy (o pow. 20,00 m²),

Do lustracji wybrano umowy najmu pow. gruntu:
1. z dnia 28.02.2013 r. z Sebastianem Bąkiem, prowadzącym działalność gospodarczą
pod nazwą ‘Kwiaciarnia Orchidea” na teren o powierzchni 39,00 m² na działce nr
16/9 przy ul. 11 Listopada w Ostrowcu Św.
2. z dnia 04.06.2013 r. ze Stefanem Kopałą na teren o powierzchni 88,80 m² na działce
nr 64/11 na os. Patronackim.
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Umowy na najem terenu zawierają:
-

określenie przedmiotu umowy,

-

wysokość czynszu najmu,

-

termin i sposób zapłaty,

-

sposób waloryzacji opłat,

-

obowiązki z tytułu najmu terenu ( np. utrzymanie porządku ),

-

prawa najemcy ( np. do korzystania z altanki śmietnikowej),

-

określenie czasu najmu ( określony, nieokreślony),

-

sposób rozwiązania umowy,

-

wysokość kaucji i warunki jej zwrotu.

Wysokość opłat za najem lokali użytkowych, za najem terenu, za najem powierzchni reklamowej
ustala Zarząd Spółdzielni w drodze przetargu lub negocjacji z najemcami.
Opłaty eksploatacyjne za użytkowanie :
-

lokali użytkowych przydzielonych na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa
do lokali,

-

garaży użytkowych na zasadach własnościowego prawa do garaży,

-

garaży z wyodrębnioną własnością

uchwala Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, na podstawie kalkulacji kosztów.

Wybór najemców odbywał się w formie przetargów, zgodnie z procedurą opisana
w Regulaminie przetargów organizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Krzemionki”
w Ostrowcu Św. na roboty budowlane, sprzedaż, usługi, najem i dzierżawę
Umowy najmu lokali użytkowych i umowy najmu terenu zabezpieczają interesy Spółdzielni.
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5. Terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali i windykacja należności
Spółdzielni.

Stan zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe w latach 2012 - 2014 kształtował się
następująco (w zł):
Rodzaje opłat za lokale
Roczny wymiar opłat za lokale mieszkalne w zł
Zaległości na 31.12 za lokale mieszkalne w zł
Udział zaległości w opłatach rocznych w %
Roczny wymiar opłat za lokale użytkowe i
dzierżawy w zł
Zaległości na 31.12 za lokale użytkowe i
dzierżawy terenu w zł
Udział zaległości w opłatach rocznych w %

2012

2013

2014

25 487 386,54

26 690 513,33

26 707 038,26

4 520 909,00

4 898 866,08

5 033 136,45

17,74%

18,35%

18,85%

956 248,45

998 888,34

1 018 239,22

44 865,70

46 773,49

46 058,48

4,69%

4,68%

4,52%

Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne wzrosły w 2013 roku w stosunku do roku 2012
o 377.957,08 zł (wzrost o 8,36%), w 2014 roku w stosunku do roku 2013 wzrost o 134.270,37 zł
(2,74%), co świadczy o obniżeniu tempa wzrostu zaległości, jaki się zarysował w 2013 r. Trzeba
przy tym podkreślić, że wskaźnik udziału zaległości w naliczeniach jest wysoki i na koniec
2014 r. stanowi 18,85%, co oznacza, że zaległości przekraczają dwumiesięczne naliczenia
czynszowe.
Wskaźnik udziału zaległości w opłatach za lokale użytkowe i dzierżawę terenu, na przestrzeni
badanego okresu nieco się obniżył.
Liczba lokali zalegających z opłatami zmniejszyła się na koniec 2014 r. (w stosunku do 2012
roku) o 39 lokali.
Strukturę zaległości w opłatach za lokale mieszkalne w latach 2012-2014 przedstawia poniższe
zestawienie (w zł):
Lp.

Struktura zaległości

1
2
3
4

Jednomiesięczne
Dwumiesięczne
Trzymiesięczne
Czteromiesięczne i dłużej
Ogółem

2012
182 970,37
140 656,41
105 742,60
4 091 539,62
4 520 909,00
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2013
188 544,92
154 915,94
98 656,01
4 456 749,21
4 898 866,08

2014
170 574,49
119 137,48
95 099,97
4 648 324,51
5 033 136,45

W 2013 r. wzrosły zarówno zaległości jedno, dwu i trzymiesięczne (wzrost o 2,97%), jak i
zaległości czteromiesięczne i dłuższe (znaczny wzrost - o 8,93%).
W roku 2014 odnotowano jednak znaczną poprawę sytuacji w segmencie krótkoterminowego
zadłużenia, tj. od 1 do 3 m-cy, gdyż nastąpił tu spadek zadłużenia w stosunku do 2013 r.
o 12,96%, jednak w segmencie zadłużenia dłuższego niż 3 m-ce sytuacja się pogorszyła, gdyż
zadłużenie w stosunku do roku 2013 wzrosło o 4,30%.
Wzrosło więc zadłużenie osób, których zdolność do spłaty często jest na zagrożona, ze względu
na trudna sytuację na rynku pracy w Ostrowcu Św.
W sumie zadłużenie na przestrzeni lat 2012-2014 wzrosło w Spółdzielni o kwotę
512.227,45 zł (wzrost o 11,33%)
W tej sytuacji szansą na oddłużenie wydają się być zastępcze lokale socjalne z Urzędu Miasta, z
których otrzymaniem są niestety problemy.
Analiza struktury zaległości pokazuje jednak, że działania windykacyjne w zakresie zadłużenia
do 3 m-cy są dość skuteczne, co widać zwłaszcza w 2014 r.

Strukturę zaległości w opłatach za lokale użytkowe w latach 2012-2014 przedstawia poniższe
zestawienie (w zł.):
Lp.

Struktura zaległości

1
2
3
4

Jednomiesięczne
Dwumiesięczne
Trzymiesięczne
Czteromiesięczne i dłużej
Ogółem

2012

2013

2014

4 786,88
1 159,79
1 850,07
37 068,96
44 865,70

3 593,77
2 267,96
1 875,10
39 036,66
46 773,49

4 400,64
2 979,90
5 165,97
33 451,97
45 998,48

Analizując powyższą strukturę zwraca uwagę spadek zaległości dłuższych niż 3 m-ce – nastąpił
spadek w 2014 r. w stosunku do roku poprzedniego o 14,31%
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Spółdzielnia, w badanym okresie (lata 2012-2014) podejmowała następujące działania o
charakterze windykacyjnym w stosunku do dłużników (Zał. nr 31):
1.

wysyłała wezwania do zapłaty:
a)

w 2012 r. 1584 szt.,

b)

w 2013 r. 2001 szt.,

c)

w 2014 r. 1359 szt.,

2. przeprowadzała rozmowy z dłużnikami:
a)

w 2012 r. – ok. 2501 rozmów,

b)

w 2013 r. – ok. 2372 rozmów,

c)

w 2014 r. – ok. 1610 rozmów,

3. naliczała odsetki za zwłokę w opłatach; w ramach tego uzyskano następujące kwoty
odsetek:
a)

w 2012 r. 203.139,45 zł,

b)

w 2013 r. 136.043,10 zł,

c)

w 2014 r. 161.972,71 zł,

4. skierowała nowe sprawy do egzekucji komorniczej:
a)

w 2012 r. 21 szt.,

b)

w 2013 r. 23 szt.,

c)

w 2014 r. 26 szt.,

5. skierowała do sądu:
a)

w 2012 r. 64 sprawy.,

b)

w 2013 r. 59 spraw.

c)

w 2014 r. 72 sprawy.

6. informowała o możliwościach i zasadach korzystania z dodatków mieszkaniowych,
7. dokonywała obciążeń Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. z tytułu odszkodowania za
niedostarczenie lokali socjalnych i z tego tytułu Spółdzielnia uzyskała:
a)

w 2012 r. 56.135,45 zł,

b)

w 2013 r. 291.235,46 zł,

c)

w 2014 r. 168.253,70 zł,

8. współpracowała (w oparciu o zawarta umowę) z firmą windykacyjną Wind-Mir Rafał
Kwiatek,
9. doprowadziła do 9 dobrowolnych opróżnień lokali przez osoby zadłużone:

70

a)

w 2012 r. 4 lokale,

b)

w 2013 r. 2 lokale,

c)

w 2014 r. 3 lokale,

10. przeprowadziła eksmisji komornicze z lokali mieszkalnych.
a)

w 2012 r. 0 lokali,

b)

w 2013 r. 2 lokale,

c)

w 2014 r. 1 lokal,

11. Inne podjęte działania: wpisy dłużników do KRD, wpisy hipoteki przymusowej w
księgach wieczystych, wizyty pracowników windykacji w miejscu zamieszkania
dłużnika, windykacja telefoniczna.
Wykaz pozwów o zapłatę za okres 2012-2014 zawierają załączniki do protokołu nr 31a, 31b,
31c.
6. Usługi komunalne
Wykaz umów obowiązujących w latach 2012-2014 na usługi komunalne oraz inne związane z
eksploatacją nieruchomości przedstawia poniższe zestawienie:
Lp.

Zakres umowy (czego dotyczy)

1 Wywóz odpadów komunalnych z
nieruchomości budynku
administracyjnego Spółdzielni
2 Wywóz odpadów komunalnych.
Najem pojemników
3 Sprzedaż energii elektrycznej
4 Sprzedaż ciepła
5 Dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków
6 Dostarczanie paliwa gazowego

data
czas
Firma
podpisania obowiązywania
umowy
(zakończenia)
"Remondis" Sp. z o.o. 10.02.2014 30.06.2016

"Remondis" Sp. z o.o. 01.06.2010
10.02.2014
PGE Obrót S.A.
26.09.2013
"Enea"
Miejska Energetyka 01.06.2005
Cieplna Spółka z o.o.
Miejskie Wodociągi i 14.08.2006
Kanalizacja Sp. z o.o.
Polskie Górnictwo
06.11.2009
Naftowe i
Gazownictwo S.A.
Warszawa
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09.02.2014
30.06.2016
31.12.2013
31.12.2016
17.10.2014
12.10.2015
30.04.2015

Lp.

Zakres umowy (czego dotyczy)

Firma

7 a) Przesyłanie i dostarczanie energii a) Zakład
elektrycznej.
Energetyczny
Okręg RadomskoKielecki S.A.
SkarżyskoKamienna
b) Dystrybucja energii elektrycznej
b) PGE Dystrybucja
O/SkarżyskoKamienna Rejon
Ostrowiec Św.
8 Utrzymanie czystości, pielęgnacja i
Zaklad Usług
konserwacja terenów zielonych
Porządkowych i
Konserwacji Terenów
Zielonych - Bolesław
Siurek
9 Konserwacja instalacji domofonów
Mizera Krzysztof os.
na osiedlach: Stawki, Rosochy,
Stawki 81/18
Patronackie
Ostrowiec Św.
10 Konserwacja urządzeń nadawczych, Zakład Instalacji
sieci i instalacji kablowej telewizji
Teletechnicznych
satelitarnej
"DIPOL" Ostrowiec
Św.
11 Bieżąca konserwacja rozszerzona i
Zakład Konserwacji
usuwanie awarii dźwigów
Dźwigów
osobowych w bud.: Radwana 12,14, Kaczmarski Jerzy
os. Rosochy 6 i os. Ogrody 24
Ostrowiec Św.

data
czas
podpisania obowiązywania
umowy
(zakończenia)
06.04.2000 28.04.2014

29.04.2014 aktualna

01.06.2010 01.04.2015

10,11,1999 31.03.2015

01.09.1992 31.03.2015

29.06.1990 30.06.2015

Telewizja kablowa działała w oparciu o:
Zezwolenie TVK nr 25/2003 Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
z

20.02.2003

roku

na

eksploatację

publicznej

sieci

kablowej

przeznaczonej

do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych.
Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych Prezesa Urzędu
Regulacji Telekomunikacji i Poczty z 07.01.2005 roku
Koncesja nr TK0009/05 z dnia 23.02.2005 roku na rozpowszechnianie programu
telewizyjnego pod nazwą „Lokalna Telewizja Kablowa „Krzemionki” w sieci telewizji
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kablowej wydane przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na 10 lat do
dnia 22.02.2015 roku.
Spółdzielnia w związku z reemisją programów telewizyjnych w sieci kablowej opłaca licencje za
pakiet programów płatnych. W skład tego pakiety wchodzą min. kanały: Polsat Sport, TVN,
pakiet Discovery, Travel, pakiet AXN, Kino Polska, MiniMini, TVP Sport, Eurosport, JimJam,
Disney XD, pakiet CBS. Większość opłat licencyjnych jest opłacana miesięcznie, tylko niektóre
kwartalne opłaty. Wszystkie opłaty licencyjne są realizowane na bieżąco w miarę otrzymywania
faktur. Z tego tytułu nie wystąpiły zaległości.
Spółdzielnia w okresie 2012-2014 miała zawarte umowy z organizacjami zajmującymi się
ochroną praw autorskich: ZASP, STOART, ZAIKS. Zobowiązania wobec tych organizacji,
wynikające z praw autorskich, były realizowane na bieżąco.
Spółdzielnia uiszczała również, bezumownie, opłaty na rzecz Stowarzyszenia Filmowców
Polskich w wysokości 1,6% wpływów z emisji. SFP żądało jednak wyższych opłat i uzależniała
podpisanie formalnej umowy od przekazywania na jej rzecz 2,2% z wpływów z emisji.
W listopadzie 2015 r. została zawarta ugoda sądowa w tej sprawie.
W związku z reemisją niektórych programów Spółdzielnia jest zobowiązana do dokonywania
rejestracji w KRRiTV niektórych programów telewizyjnych. 17.04.2014 r. dokonała rejestracji
34 programów, co wiązało się z opłatą na rzecz KRRiTv (3.536 zł.) Opłaty te są wnoszone co
dwa lata.
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V. GOSPODARKA REMONTOWA W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „KRZEMIONKI”
Gospodarka remontowa w Spółdzielni prowadzona jest w oparciu o:
„Regulamin

Gospodarowania

środkami

funduszu

Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św.”

remontowego

w

Spółdzielni

- wprowadzony Uchwałą RN

Nr

7/12/72/2011 w dn. 15.12.2011 r., zmieniony Uchwałą RN Nr 3/11/63/2012 z dn.
22.11.2012 r.,
„Regulamin przetargów organizowanych przez Spółdzielnię na roboty budowlane,
sprzedaż , usługi, najem i dzierżawę" .” - wprowadzony Uchwałą RN Nr 5/01/05/2009
w dn. 29.01.2009 r.,
Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz.
1409)
Zgodnie z wymogami ustawy w spółdzielniach mieszkaniowych SM „Krzemionki” tworzy
fundusz remontowy dla poszczególnych nieruchomości w związku z tym prowadzona jest
odrębna ewidencja kosztów remontów i gromadzonych środków przez poszczególne
nieruchomości (zał. nr 32).

1. Nadzór techniczny i ustalenie potrzeb remontowych.
Prawo Budowlane nakłada na spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek utrzymania i użytkowania
budynków w należytym stanie technicznym i estetycznym.
Zgodnie ze struktura organizacyjną, obowiązującą w badanym okresie (2012 r. – 2014 r.),
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” za utrzymanie należytego stanu technicznego
i estetycznego odpowiadały dwie administracje osiedlowe oraz dział techniczno-inwestycyjny.
Do ich zadań należało:
ustalanie potrzeb remontowych i konserwacyjnych oraz opracowywanie planów
realizacji,
przeprowadzanie przeglądów technicznych
organizowanie i nadzorowanie prac remontowych wykonywanych przez własną grupę
remontową oraz zleconych wybranym w przetargach obcym wykonawcom,
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organizowanie przetargów na wykonanie prac remontowych oraz zawieranie umów na
ich realizację, a także nadzorowanie robót i ich protokolarny odbiór,
przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych,
utrzymanie porządku i czystości w budynkach spółdzielni i ich otoczeniu.
zawieranie i aktualizację umów na dostawy usług komunalnych, najem lokali
użytkowych, dzierżawę terenu,
rozliczanie zużycia wody zimnej i ciepłej,
przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń i realizację usterek zgłaszanych przez
użytkowników lokali,
Przeglądy techniczne
Uwzględniając przepisy wynikające z prawa budowlanego (ustawa z dnia 7.07.1994 r. art. 62
tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409), które nakładają na administratora (Spółdzielnię)
obowiązek

obsługi

technicznej

zasobów

mieszkalnych,

Spółdzielnia

przeprowadziła

obowiązkowe, okresowe przeglądy zasobów mieszkaniowych: roczne i pięcioletnie.

Książki obiektów budowlanych
Z przepisów prawa budowlanego art. 64 wynika nałożony na właściciela lub zarządcę obowiązek
prowadzenia dla każdego budynku, hydroforni, placu zabaw, dróg książki obiektu budowlanego.
Wzór książki obiektu budowlanego ustala Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3.07.2003 r. (Dz. U nr 120 poz. 1134) .
Spółdzielnia posiada książki obiektów dla wszystkich budynków mieszkalnych, pawilonów
handlowo – usługowych, budynku administracyjnego oraz budynku, w którym prowadzona jest
działalność społeczno – kulturalna.
Szczegółowej kontroli poddano, losowo wybrane, książki obiektów10 budynków mieszkalnych
wielorodzinnych:
5 budynków zarządzanych przez ADM I, tj. os. Stawki 20, 27, 40, 53, 70,
5 budynków zarządzanych przez ADM II, tj. os. Rosochy 4, 7, 14, 17, 33.
Stwierdzono, że w książkach ujęto:
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osobę odpowiedzialną za wpisy,
posiadanie dokumentacji na dany obiekt,
dane identyfikacyjne obiektu,
dane charakteryzujące obiekt,
pozwolenie na użytkowanie obiektu,
dane dotyczące opracowania technicznego,
plan sytuacyjny z trasami przyłączy,
przeprowadzone kontrole okresowe stanu technicznego sprawności budynku,
dokonane remonty i naprawy w obiekcie.
Czynności nadzoru technicznego dokumentowane są przez:.
wpisy w książki obiektów budowlanych,
protokoły z badania stanu technicznego budynków.
Książki obiektów w Spółdzielni prowadzone są zgodnie z przepisami art. 64 Prawa budowlanego
i zawierają wymagane wpisy.
Dla sprawdzenia kompletności zapisów w książkach obiektów poddano szczegółowej kontroli
protokoły przeglądów okresowych w dotyczących wyżej wymienionych budynków.
Poniższe zestawienie przedstawia stan przeglądów wybranych budynków w okresie 2012-2014
(zał. nr 33):
budynki
poddane Okresow.
kontroli przeglądu

roczny

rodzaj przeglądu

daty wykon.
przegl.
16.04.2012

techniczny
budynku

Nazwa firmy
wykon. przegl.

data
następnego
przeglądu
15.04.2014

Zakres
przeglądu
rocznego
2013 w
zakresie
przeglądu
pięcioletniego
2013

SM Krzemionki

Stawki
20

roczny

spalinowowentylacyjny
kominów

15.04.2014
05.2012
07.2013
09.2014
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Spółka Usługowo
Handlowa
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach

Uwagi

2015
05.2013
07.2014
2015

budynki
poddane Okresow.
kontroli przeglądu

rodzaj przeglądu

daty wykon.
przegl.
05.2012

roczny

instalacji gazowej

09.2013

09.2014

5-letni

5-letni

instalacji
elektrycznej i
piorunochronnej, 06.2014
ochrony
przeciwpożarowej

techniczny
budynku

data
Nazwa firmy
następnego
wykon. przegl.
przeglądu
Spółka Usługowo
Handlowa
09.2013
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach
Usługi inst-kan,co
i gaz Zygmunt
09.2014
Główka
Spółka Usługowo
Handlowa
2015
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach
Z.I.E.i P
„OMOMETR”Jerzy 06.2019
Wiśniewski

15.04.2013

SM Krzemionki

16.04.2012
16.04.2013

roczny

Stawki
27

roczny

techniczny
budynku

spalinowowentylacyjny
kominów

15.04.2018

2015
Spółka Usługowo 07.2013
Handlowa
09.2014
Kominiarz sp. Z
2015
o.o w Kielcach
Spółka Usługowo 09.2013
Handlowa
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach
Usługi inst-kan,co 09.2014
i gaz Zygmunt
Główka
Spółka Usługowo
2015
Handlowa
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach

09.2012
07.2013
09.2014

09.2013
instalacji gazowej
09.2014
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obejmuje
zakres, który
jest
wymagany dla
kontroli
budynków
rocznej i
kontroli
budynków 5
letniej

16.04.2013

SM Krzemionki

09.2012

roczny

Uwagi

Zakre
przeglądu
rocznego
2014 w
zakresie
przeglądu
pięcioletniego
2014

budynki
poddane Okresow.
kontroli przeglądu

5-letni

rodzaj przeglądu

daty wykon.
przegl.

instalacji
elektrycznej i
piorunochronnej,
ochrony
przeciwpożarowej

30.06.2014

5-letni

techniczny
budynku

roczny

techniczny
budynku

roczny

spalinowowentylacyjny
kominów

15.04.2014

16.04.2012
15.04.2013
15.04.2014
09.2012
07.2013
10.2014
09.2012

instalacji gazowej
09.2013
roczny
10.2014
Stawki
40

5-letni

Stawki
53

Nazwa firmy
wykon. przegl.

Uwagi

Z.I.E.i P
„OMOMETR”Jerzy 30.06.2019
Wiśniewski

SM Krzemionki

SM Krzemionki

15.04.2019

obejmuje
zakres, który
jest
wymagany dla
kontroli
budynków
rocznej i
kontroli
budynków 5
letniej

15.04.2013
15.04.2014
2015
07.0213
10.2014

Spółka Usługowo
Handlowa
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach
2015
Spółka Usługowo 09.2013
Handlowa
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach
Usługi inst-kan,co 10.2014
i gaz Zygmunt
Główka
Spółka Usługowo
2015
Handlowa
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach

instalacji
elektrycznej i
Nie był
piorunochronnej,
wykonywany
ochrony
przeciwpożarowej

2015

5-letni

techniczny
budynku

Nie był
wykonywany

SM Krzemionki

roczny

techniczny
budynku

16.04.2012
15.04.2013
15.04.2014

SM Krzemionki
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data
następnego
przeglądu

obejmuje
zakres, który
jest
wymagany dla
kontroli
2015
budynków
rocznej i
kontroli
budynków 5
letniej
15.04.2013
15.04.2014
2015

budynki
poddane Okresow.
kontroli przeglądu

rodzaj przeglądu

data
daty wykon.
Nazwa firmy
następnego
przegl.
wykon. przegl.
przeglądu
Spółka Usługowo 07.2013
05.2012
Handlowa
07.2013
05.2014
Kominiarz sp. Z
05.2014
2015
o.o w Kielcach
05.2012
Spółka Usługowo
04.2013
Handlowa
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach
04.2013
Usługi inst-kan,co 05.2014
i gaz Zygmunt
Główka
05.2014
Spółka Usługowo
2015
Handlowa
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach

roczny

spalinowowentylacyjny
kominów

roczny

instalacji gazowej

5-letni

instalacji
elektrycznej i
Nie był
piorunochronnej,
wykonywany
ochrony
przeciwpożarowej

5-letni

techniczny
budynku

roczny

techniczny
budynku

Stawki
70
roczny

roczny

spalinowowentylacyjny
kominów

2015

Nie był
SM Krzemionki
wykonywany

2015

15.04.2013

15.04.2013
SM Krzemionki

15.04.2014

15.04.2014
2015
08.2013
05.2014

Spółka Usługowo
Handlowa
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach
2015
Spółka Usługowo
05.2013
Handlowa
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach
Usługi inst-kan,co 05.2014
i gaz Zygmunt
Główka

05.2012
08.2013
05.2014
05.2012

instalacji gazowej
05.2013
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Uwagi

obejmuje
zakres, który
jest
wymagany dla
kontroli
budynków
rocznej i
kontroli
budynków 5
letniej
Zakres
przeglądu
rocznego
2012 w
zakresie
przeglądu
pięcioletniego
2012

budynki
poddane Okresow.
kontroli przeglądu

5-letni

rodzaj przeglądu

daty wykon.
Nazwa firmy
przegl.
wykon. przegl.
05.2014
Spółka Usługowo
Handlowa
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach

instalacji
elektrycznej i
Nie był
piorunochronnej,
wykonywany
ochrony
przeciwpożarowej

5-letni

techniczny
budynku

roczny

techniczny
budynku

roczny

spalinowowentylacyjny
kominów

17.04.2012

05.04.2012
06.03.2013
06.03.2014
06.2012
06.2013
07.2014
06.2012
06.2013

roczny

instalacji gazowej
03.2014

Rosochy
4
5-letni

instalacji
elektrycznej i
piorunochronnej, 30.11.2010
ochrony
przeciwpożarowej

5-letni

techniczny
budynku

06.03.2014

Rosochy
roczny
7

techniczny
budynku

05.04.12
16.03.13
07.03.14
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data
następnego
przeglądu
2015

Uwagi

2016

SM Krzemionki

SM Krzemionki

obejmuje
zakres, który
jest
wymagany dla
kontroli
17.04.2017
budynków
rocznej i
kontroli
budynków 5
letniej
05.04.13
06.03.14
2015
06.2013
06.2014

Spółka Usługowo
Handlowa
Kominiarz sp. Z
2015
o.o w Kielcach
Spółka Usługowo 06.2013
Handlowa
06.2014
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach
Usługi inst-kan,co i 2015
gaz Zygmunt
Główka
Przedsiębiorstwo
Usługowe
„ELMAR” Marcin
Mroczkowski

30.11.2015

SM Krzemionki

06.03.2019

SM Krzemionki

05.04.2013
16.03.2014
2015

obejmuje
zakres, który
jest
wymagany dla
kontroli
budynków
rocznej i
kontroli
budynków 5
letniej

budynki
poddane Okresow.
kontroli przeglądu
roczny

roczny

rodzaj przeglądu
spalinowowentylacyjny
kominów

daty wykon.
przegl.
06.2012
06.2013
07.2014
06.2012
06.2013

instalacji gazowej
03.2014

5-letni

instalacji
elektrycznej i
piorunochronnej, 30.11.2010
ochrony
przeciwpożarowej

5-letni

techniczny
budynku

roczny

techniczny
budynku

roczny

spalinowowentylacyjny
kominów

roczny

07.03.2014

06.04.2012
22.03.2013
14.03.2014
10.2012
10.2013
06.2014
10.2012
10.2013

instalacji gazowej
09.2014

Rosochy
14

5-letni

5-letni

instalacji
elektrycznej i
piorunochronnej, 15.11.2010
ochrony
przeciwpożarowej

techniczny
budynku

22.03.2013
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Nazwa firmy
wykon. przegl.
Spółka Usługowo
Handlowa
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach
Spółka Usługowo
Handlowa
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach
Usługi inst-kan,co i
gaz Zygmunt
Główka
Przedsiębiorstwo
Usługowe
„ELMAR” Marcin
Mroczkowski

SM Krzemionki

SM Krzemionki

data
następnego
przeglądu

Uwagi

06.2013
06.2014
2015
06.2013
06.2014
2015

2015

obejmuje
zakres, który
jest
wymagany dla
kontroli
2019
budynków
rocznej i
kontroli
budynków 5
letniej
06.04.2013
14.03.2014
2015
10.2013
10.2014

Spółka Usługowo
Handlowa
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach
2015
Spółka Usługowo
10.2013
Handlowa
10.2014
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach
Usługi inst-kan,co i
2015
gaz Zygmunt
Główka
Z.I.E.i P
„OMOMETR”Jerzy 11.2015
Wiśniewski

SM Krzemionki

22.03.2018

obejmuje
zakres, który
jest
wymagany dla
kontroli
budynków

budynki
poddane Okresow.
kontroli przeglądu

rodzaj przeglądu

roczny

techniczny
budynku

roczny

spalinowowentylacyjny
kominów

roczny

daty wykon.
przegl.

19.04.2012
27.03.2013
17.03.2014
10.2012
10.2013
06.2014
10.2012
10.2013

instalacji gazowej
10.2014

Rosochy
17
5-letni

instalacji
elektrycznej i
piorunochronnej, 11.2010
ochrony
przeciwpożarowej

5-letni

techniczny
budynku

roczny

techniczny
budynku

Nazwa firmy
wykon. przegl.

SM Krzemionki

SM Krzemionki

12.04.2012
08.04.2013

SM Krzemionki

roczny
Rosochy
33

06.2013
06.2014
06.2012
06.2013

roczny

instalacji gazowej
04.2014
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2015

27.03.2018

08.04.2014
2015

Spółka Usługowo
Handlowa
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach
Spółka Usługowo
Handlowa
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach
Usługi inst-kan,co i
gaz Zygmunt
Główka

06.2012

19.04.2013
27.03.2014
2015
10.2013
10.2014

12.04.2013

18.03.2014
spalinowowentylacyjny
kominów

Uwagi
rocznej i
kontroli
budynków 5
letniej

Spółka Usługowo
Handlowa
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach
2015
Spółka Usługowo 10.2013
Handlowa
10.2014
Kominiarz sp. Z
o.o w Kielcach
Usługi inst-kan,co i
2015
gaz Zygmunt
Główka
Z.I.E.i P
„OMOMETR”Jerzy
Wiśniewski

27.03.2013

data
następnego
przeglądu

06.2013
06.2014
2015
06.2013
06.2014
2015

obejmuje
zakres, który
jest
wymagany dla
kontroli
budynków
rocznej i
kontroli
budynków 5
letniej

budynki
poddane Okresow.
kontroli przeglądu

5-letni

5-letni

rodzaj przeglądu

daty wykon.
przegl.

instalacji
elektrycznej i
piorunochronnej, 11.2010
ochrony
przeciwpożarowej

techniczny
budynku

Nazwa firmy
wykon. przegl.

data
następnego
przeglądu

Uwagi

Z.I.E.i P
„OMOMETR”Jerzy 11.2015
Wiśniewski

Nie było

2015

obejmuje
zakres, który
jest
wymagany dla
kontroli
budynków
rocznej i
kontroli
budynków 5
letniej

Wraz z pięcioletnimi przeglądami technicznymi budynków były przeprowadzane przeglądy
obejmujące zakres rocznych przeglądów, co było dokumentowane dodatkowym, szczegółowym
załącznikiem do protokołu z przeglądu 5-letniego. Łączenie obu typów (5 letni i roczny)
przeglądów jest dozwolone, jednak, zdaniem lustratora, przy tej okazji powinny być sporządzane
również dwa protokoły.
Według oświadczenia (Zał. nr 34) złożonego przez Kierownika Działu TechnicznoEksploatacyjnego, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach stoi na
stanowisku, że w przypadku ujęcia w przeglądzie pięcioletnim również zakresu rocznego
przeglądów, nie jest wymagany odrębny protokół.
Lustrator nie wnosi zastrzeżeń do sposobu prowadzenia książek obiektów budowlanych, ani do
terminów dokonywanych przeglądów technicznych.
Na podstawie zaleceń z przeglądów technicznych zasobów mieszkaniowych, wniosków
i zgłoszeń indywidualnych użytkowników lokali, a także oglądu i oceny zasobów
mieszkaniowych przez służby administracji osiedlowych opracowywany jest bilans potrzeb
remontowych dla poszczególnych nieruchomości.
Zestawienie potrzeb remontowych po uwzględnieniu posiadanych środków funduszu
remontowego na poszczególnych nieruchomościach oraz stopnia pilności wykonania prac
remontowych sporządzany jest plan remontów.
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Roczne plany remontów, zweryfikowane przez Zarząd Spółdzielni zatwierdziła do realizacji w
latach 2012-2014 Rada Nadzorcza.
Plany remontów na lata 2012-2014 zatwierdzone Uchwałami RN (zał. nr 37, 38, 39)
przedstawiają poniższe zestawienia:
2012 r.
Wydatki

Remonty
nieruchomości

Ogółem
wydatki

Planowane
wpływy
finansowe
(łącznie BO)

Infrastruktura

Docieplenie

Rezerwa

980 988
657 882

58 196
50 302

1 998 055
1 727 080

1 854 628

1 638 870 108 498

3 725 135

3 862 520

ADM I
ADM II

928 131
855 652

30 740
163 244

Razem:

1 783 783

193 984

2 007 892

2013 r.
Wydatki

Remonty
nieruchomości

Infrastruktura

Docieplenie Rezerwa

Ogółem
wydatki

Planowane
wpływy
finansowe
(łącznie BO)

ADM I
ADM II

813 983
652 728

40 500
189 951

641 948
1 448 441

44 893
47 529

1 541 324
2 338 649

1 956 115

Razem:

1 466 711

230 451

2 090 389

92 422

3 879 973

4 108 654

2 152 539

2014 r.
Wydatki

Remonty
nieruchomości

Infrastruktura

Docieplenie

Rezerwa

Ogółem
wydatki

Planowane
wpływy
finansowe
(łącznie BO)

ADM I
ADM II

716 313
651 055

15 000
0

1 370 642
913 670

63 059
46 941

2 165 014
1 611 666

1 998 173

Razem:

1 367 368

15 000

2 284 312 110 000

3 776 680

4 173 375

2 175 202

Plan remontów oprócz tak zestawionych potrzeb zbiorczych zawiera szczegółowe plany
(w podziale na ADM I i II) robót remontowych dla poszczególnych nieruchomości w wyrazie
rzeczowym i finansowym oraz plan naliczeń na fundusz remontowy na sfinansowanie
zaplanowanych robót.
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Rada Nadzorcza nie podejmowała corocznie uchwał w sprawie wys. stawek opłat na fundusz
remontowy w odniesieniu do nieruchomości w całych zasobach SM.

Podejmowane były

natomiast uchwały dla indywidualnych nieruchomości, gdzie zachodziła taka potrzeba.
W latach 2012 – 2014 (lub w 2011 r. ze skutkiem w roku 2012) Rada Nadzorcza podjęła
następujące uchwały:
Nr 2/12/67/2011 z dnia 15.12.2011 r. w sprawie: podwyższenia od dnia 01.07.2012 r.
odpisy na fundusz remontowy z przeznaczeniem na docieplenia do wys. 0,50 zł/m2 pow.
użyt. w nieruchomościach mieszkalnych: Rosochy 4 – 10; Rosochy 11 – 17; Rosochy 25
– 34; Rosochy 35 – 44; Rosochy 81 – 86; Stawki 21, 22, 25 – 30; Stawki 37-40; Stawki
66-71; Stawki 72-76; Stawki 95-98, 100; Stawki 49-55;
Nr 3/12/68/2011 z dnia 15.12.2011 r. w sprawie: wprowadzenia od dnia
01.07.2012 r. odpisy na fundusz remontowy z przeznaczeniem na docieplenia do wys.
0,50 zł/m2 pow. użyt. w niw nieruchomościach mieszkalnych: Stawki 81-83, Rosochy
87, 88, 90-92, oraz Rosochy 93, 99-103;
Nr 4/12/69/2011 z dnia 15.12.2011 r. w sprawie: przyjęcia wysokości stawki odpisu na
fundusz

remontowy

w

kwocie

1,96

zł/m2

p.u.ż.

od

dnia

01.04.2012

r.

w nieruchomości Radwana 12,14 oraz zaprzestania w tej nieruchomości pobierania
dodatkowego odpisu na docieplenia w wys.0,40 zł/m2 p.u.ż. od dnia 01.04.2012 r.
Nr 1/12/65/2012 z dnia 18.12.2012 r. wprowadzenia od dnia 01.07.2013 r. dodatkowego
odpisu na fundusz remontowy w wys. 0,50 zł/m2 pow. użyt. w nieruchomościach: os.
Rosochy 74,76,79; os.

Patronackie 11-18; os. Patronackie 21-23,25 w związku z

rozpoczęciem w nich prac dociepleniowych.
W latach 2013 i 2014 Rada Nadzorcza nie podjęła żadnej uchwały w tym zakresie.

2. Działania energooszczędne Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki
W ramach funduszu remontowego Spółdzielnia

gromadzi środki finansowe na docieplenia

budynków, realizując od 2005 roku docieplenia według zasad określonych przez Radę
Nadzorczą:
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naliczany jest dodatkowy odpis na docieplenia w wysokości 0,40 zł/m² (z wyjątkiem
zmian indywidualnych na niektórych nieruchomościach, opisanych wyżej),
docieplanie wykonywane jest łącznie ze zmianą kolorystyki elewacji wraz z remontem
balkonów.
W latach 2012 – 2014 zgromadzono dodatkowo na docieplenia środki przekazane w ramach
pożyczki wewnętrznej::
rok

kwota

2012
2013
2014

398 704,14
865 197,94
814 121,72
razem:

2 078 023,80

Wydatkowane środki na docieplenia wyniosły:
rok
2012
2013
2014

kwota
1 649 583,10
1 990 776,80
2 264 350,22

razem:

5 904 710,12

3. Finansowanie remontów
Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy na postawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
§ 55 Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu Gospodarowania środkami funduszu remontowego w
Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Św. uchwalonego przez RN Uchwałą nr
7/12/72/2011 z dnia 15.12.211 r. (zmiana z dn. 22.11.2012 r. Uchwałą RN Nr 3/11/63/2012).
Fundusz remontowy tworzony jest głównie z odpisów podstawowych oraz dodatkowych
i celowych. Wysokość odpisów uchwala Rada Nadzorcza.
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W okresie 2012 – 2014 r. wysokość odpisu podstawowego wynosiła 0,78 zł/m² dla większości
nieruchomości, jednak w przypadku nieruchomości, w których zlokalizowane są bloki wysokie,
odpis ten jest znacznie wyższy: os. Rosochy 74, 76, 79 (1,56 zł/m²), Radwana 12, 14 oraz
Ogrody 24 (1,96 zł/m²).
Odpisy dodatkowe ustalone są dla nieruchomości lub budynków w przypadkach pilnych potrzeb
remontowych (np. na docieplenia).

Naliczenia oraz wydatki z funduszu remontowego w latach 2012 – 2014 prezentuje poniższe
zestawienie :
FUNDUSZE REMONTOWE

2012

Stan na 1 stycznia (BO)
ZWIĘKSZENIA (NALICZENIA) w
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
Odpis na fundusz remontowy lokali
mieszkalnych
Odpis na fundusz remontowy lokali
użytkowych na prawach spółdzielczych
inne
WYDATKI w okresie od 1 stycznia do
31 grudnia
Docieplenia budynków
Remonty dachów
Wymiana wodomierzy
Wymiana stolarki okiennej
Remont dźwigów osobowych
Remonty klatek i drzwi wejściowych
Tereny zielone
Wynajem podnośnika
Infrastruktura (place zabaw, altany
śmietnikowe, przyłącza wodociągowe)

2013

2014

97 088,49 zł

493 063,75 zł

660 301,85 zł

3 880 014,42 zł

4 133 545,05 zł

4 188 716,03 zł

3 858 842,65 zł

4 104 018,82 zł

4 169 272,88 zł

3 065,64 zł

3 065,64 zł

3 562,12 zł

18 106,13 zł

26 460,59 zł

15 881,03 zł

3 484 039,16 zł

3 966 306,95 zł

3 796 199,56 zł

1 649 583,10 zł

1 990 776,80 zł

2 084 119,76 zł

10 886,41 zł

7 726,00 zł

14 288,40 zł

63 211,73 zł

1 404,00 zł

45 625,32 zł

105 094,19 zł

53 302,34 zł

165 942,06 zł

132 646,90 zł

11 585,13 zł

6 524,36 zł

197 983,59 zł

139 515,11 zł

282 251,68 zł

13 197,95 zł

3 246,38 zł

8 841,10 zł

10 161,97 zł

11 504,51 zł

7 731,17 zł

265 125,91 zł

658 294,96 zł

80 686,42 zł

36 777,91 zł

40 212,24 zł

28 518,98 zł

211 694,75 zł

223 828,43 zł

235 731,53 zł

393 790,72 zł

460 867,39 zł

428 748,28 zł

80 144,98 zł

73 007,30 zł

123 162,85 zł

Usuwanie dewastacji
Remonty ogólnobudowlane
Remonty ogólne
Roboty elektryczne
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FUNDUSZE REMONTOWE
Roboty wodno-kanalizacyjne
Roboty ciepłownicze

2012

2014

84 076,67 zł

92 029,61 zł

111 916,65 zł

184 402,79 zł

185 869,36 zł

159 792,51 zł

45 259,59 zł

13 137,39 zł

12 318,49 zł

493 063,75 zł

660 301,85 zł

1 052 818,32 zł

pozostałe
STAN FUNDUSZU NA 31 grudnia

2013

Spółdzielnia prowadzi ewidencję przychodów i wydatków funduszu remontowego odrębnie dla
każdej nieruchomości, natomiast działania remontowe w poszczególnych nieruchomościach,
zgodnie z § 55 p 2 Statutu Spółdzielni, finansowane są zbiorowo z funduszu. Statut wyznacza
okres 3 lat na zrównoważenie się wpływów i wydatków.
4. Wykonawstwo robót remontowych
Roboty remontowe w Spółdzielni

Mieszkaniowej „Krzemionki” wykonywane są przez

wykonawców zewnętrznych wybieranych w trybie przetargowym, a także w niedużym zakresie
przez własną grupę remontową Spółdzielni.
Wykonawców robót remontowych Spółdzielnia wybiera w drodze przetargów organizowanych
zgodnie z regulaminem przetargów.
Zgodnie z nim, Spółdzielnia może organizować przetargi w formie:
1) przetargu pisemnego,
2) przetargu ustnego (licytacji),
3) przetargu dwustopniowego,
4) negocjacji.
Przetarg może mieć charakter nieograniczony lub ograniczony.
Spółdzielnia

w

praktyce

najczęściej

stosuje

przetarg

nieograniczony,

dwustopniowy

z negocjacjami, który przebiega wg następującej procedury:
a) Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z określeniem
przedmiotu zamówienia.
b) Ogłoszenie przetargu (umieszczone na stronach lokalnej gazety oraz stronie internetowej
Spółdzielni);
c) Powołanie komisji przetargowej.
d) Termin (przeważnie dwutygodniowy) na składanie ofert.
e) Otwarcie przetargu.
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W pierwszej jawnej części, w obecności oferentów, Komisja przetargowa otwiera
oferty i po wstępnej analizie określa, które należy odrzucić ze względów
formalnych oraz przyjmuje do protokołu zgłoszone przez Oferentów wyjaśnienia.
W drugiej niejawnej części, Komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert,
porównując ich zgodność z wymaganiami zawartymi w SIWZ.
Zakwalifikowanie ofert do negocjacji.
f) Wytypowanie oferty ( lub ofert) najkorzystniejszej.
g) Spisanie protokołu z przetargu.
h) Wniosek do Zarządu z propozycją Komisji przetargowej oraz uzasadnieniem wyboru
oferty.
i) Wybór wykonawcy przez Zarząd.
j) Ogłoszenie wyników przetargu.
k) Podpisanie umowy z wykonawcą.
Zestawienie przeprowadzonych przetargów w latach 2012 – 2014 (załącznik nr 36).
Tryb przetargu i data przeprowadzenia przetargu.
Wykonawcy robót wybrani w przetargu

Remonty na które
Lp.
przeprowadzono przetarg
1.

2.

Malowanie klatek
schodowych

2012 r.
Przetarg nieogran. pisemny
- 21.02.2012

2013 r.
2014 r.
Przetarg nieogran. pisemny Przetarg nieogran.pisemny - 08.05.2013 .
21.03.2014

Wykonawcy robót:

Wykonawca robót:

Wykonawcy robót:

1. Usługi RemontowoBudowlane „SULBUD”
Ostrowiec Św.
2. ZRB Stokowiec
Stanisław Kielce
3. PPHU Gałka Jan
Ostrowiec Św.
4. Usługi
Remontowe„MARBUD”
Janiszewski Marcin
Izabelów 103”
5. MARGBUD” Głowacki
Marcin Wiązownica Duża

1.Usługi Remontowe
„MARBUD” Janiszewski
Marcin Izabelów 103

1. Usługi RemontowoBudowlane „SULBUD”
Ostrowiec Św.
2. ZRB Stokowiec Stanisław
Kielce
3. Usługi
Remontowe„MARBUD”
Janiszewski Marcin Izabelów
103
4.Usługi Ogólnobudowlane
Budzeń Zbigniew Ostrowiec Św.

Docieplenie stropodachów
-

Przetarg nieogran.pisemny 12.09.2014 Wykonawca robót:
– Zakład Wielobr.. Bud.
Ogólnego „EKOCENBUD”
Rodakowski Zbigniew
Ostrowiec Św.,
Przetarg nieograniczony
dwustopniowy
z
negocjacjami - 27.02.2013r.
Wykonawca: BUDMIX.
Wójtowicz Krzysztof, Firlej
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-

Tryb przetargu i data przeprowadzenia przetargu.
Wykonawcy robót wybrani w przetargu

Remonty na które
Lp.
przeprowadzono przetarg
3.

Docieplenie ścian z
remontem balkonów,
daszków wiatrołapów

2012 r.
2013 r.
2014 r.
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony
.dwustopniowy z
dwustopniowy
z
dwustopniowy z negocjacjami negocjacjami - 03.04.2012r. negocjacjami - 15.05.2013r. 11.03.2014 r.
Wykonawcy robót:
1.Mini-Woka Sp.J.
Ostrowiec Św.
2. ZRB Choina Jan
Ostrowiec Św.

4.

5.

Wymiana kapilarnych
podzielników kosztów
ogrzewania na elektroniczne
z odczytem zdalnym

Wymiana stolarki okiennej

-

Przetarg nieograniczony
pisemny - 14.02.2012 r.
Wykonawca robót:
Fabryka Okien i Drzwi
Rozwadowski Mirosław
Ostrowiec Sw.

6.

Wykonawcy robót:
1.Mini-Woka Sp.J.
Ostrowiec Św.
2. ZRB Choina Jan
Ostrowiec Sw.
3.”TERMOBUD” Busko
Zdrój
Przetarg nieograniczony
dwustopniowy
z
negocjacjami - 11.06.2013r.

Wykonawcy robót:
1.ZRB
Marciniec
Jarosław
Tuczępy
2.ZRB Choina Jan Ostrowiec Sw.
3.Mini-Woka Sp.J. Ostrowiec
Sw.
4. ZRB
„KAZBUD” Busko Zdrój
Przetarg nieograniczony
dwustopniowy z negocjacjami 24.06.2014 r.

Wykonawca robót:
BMETERS Sosnowiec
Przetarg nieograniczony
pisemny - 12.02.2013 r.

Wykonawca robót:
BMETERS Sosnowiec
Przetarg nieograniczony pisemny
- 04.02.2014 r.

Wykonawca robót:
„DOMPLAST” Sp. J.
Ostrowiec Sw.

Wykonawca robót: PPHU
„ZEGPOL” Starachowice

Remont płyt balkonowych

Przetarg nieograniczony
dwustopniowy z negocjacjami 11.03.2014 r.
-

7.

8.

9

10

Wymiana dźwigu os.
Ogrody 24 kl. II.

Kontrola szczelności
inst.gazowej

Budowa zatoczek
parkingowych i chodników

Wymiana wodomierzy

-

Przetarg nieograniczony
dwustopniowy z
negocjacjami - 14.02.2012r.
Wykonawca robót:
„INTERLIFT” Kraków
Przetarg nieograniczony
pisemny - 13.03.2012 r.

-

Wykonawcy robót:
1.”TERMOBUD” Busko-Zdrój
2. PPRB Gałka Jan Ostrowiec
Sw.

-

Przetarg nieograniczony
pisemny - 05.03.2013 r.

Przetarg nieograniczony pisemny
- 11.02.2014 r.

Wykonawca robót:
„KOMINIARZ” Kielce

Wykonawcy robót:
1.”KOMINIARZ” Kielce
2.Usługi Wod-Kan Główl)
ka Zygmunt Ostrowiec Sw.

Wykonawcy robót:
„KOMINIARZ” Kielce
2. Usługi Wod-Kan Główka
Zygmunt Ostrowiec Sw.

Przetarg nieograniczony
pisemny - 07.02.2012 r.

Przetarg nieograniczony
pisemny - 30.04.2013 r.

Przetarg nieograniczony pisemny
- 18.02.2014 r.

Wykonawcy robót:
1.„DROGMAR” Ostrowiec
Św.
2. Zakład Budowlany
„STABUD” Ostrowiec Św
Przetarg nieograniczony
pisemny - 20.03.2012 r.

Wykonawcy robót:
1.”DROGMAR” Ostrowiec
Św.
2. Zakład Budowlany
„STA-BUD” Ostrowiec Sw

Wykonawca robót:
1.”MOBIS” Zieliński Sławomir
Ostrowiec Św.

Wykonawcy robót:
1.Usługi Wod-Kan Główka
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-

Tryb przetargu i data przeprowadzenia przetargu.
Wykonawcy robót wybrani w przetargu

Remonty na które
Lp.
przeprowadzono przetarg

2012 r.
Zygmunt Ostrowiec Sw.
2.Instal.Sanitarne Wiącek
Jerzy Ostrowiec Sw.
11

12

Przyłącza wody dla celów
p.poż. ul. Radwana 12 i 14

Budowa
wew.inst.wodociągowej dla
celów p.poż.
ul. Radwana 14

14

Budowa wew. instalacji
wodociągowej dla celów
p.poż.
Os. Ogrody 24 i ul.
Radwana 12

Przebudowa wewnętrznej
instalacji gazowej

2014 r.

-

-

-

-

Przetarg nieograniczony
dwustopniowy z
negocjacjami - 06.03.2012r.
Wykonawca robót:
„MOBIS” Zieliński
Sławomir Ostrowiec Św.
Przetarg nieograniczony
dwustopniowy z
negocjacjami - 29.05.2012r.
Wykonawca robót: „BUDINSTAL” Grzegolec
Zygmunt Masłów

13

2013 r.

Przetarg nieograniczony
dwustopniowy z
negocjacjami - 19.02.2013r.
-

Wykonawca robót: „ BUDINSTAL”
Grzegolec Zygmunt
Masłów
Przetarg nieograniczony
pisemny - 24.07.2013 r.

-

Wykonawca robót:
Wykonawca robót:
„MEDAX” Sp.J. Ostrowiec „MEDAX” Sp.J Ostrowiec
Św.
Sw.

-

Przetarg nieograniczony
pisemny - 07.02.2012 r.

15 Opracowanie dokumentacji
– docieplenie budynków.
-

Przetarg nieograniczony
dwustopniowy
z
negocjacjami - 19.02.2013r.
Wykonawcy robót:
1.Przeds.Wielobranżowe
„WEKTOR” Zgórsko
2.PPHU „KOMFORT”
Ostrowiec Sw.

-

Z dokumentacji przetargów w sprawie wyboru wykonawców robót remontowych poddano
analizie dokumentację przetargów na:
1. Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych.
Był to przetarg nieograniczony pisemny, odbył się w dniu 12.09.2014 r.
2. Wymiana dźwigu osobowego w budynku os. Ogrody 24 klatka II.
Przetarg nieograniczony, dwustopniowy z negocjacjami. Przetarg zakończył się w dniu
14.02.2012 r.
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3. Budowa wew. instalacji wodociągowej dla celów p.poż. ul. Radwana 14.
Przetarg nieograniczony, dwustopniowy z negocjacjami. Przetarg zakończył się w dniu
29.05.2012 r.
Analiza dokumentacji przetargowej wykazała, że procedury określone w obowiązującym
Regulaminie przetargów organizowanych przez Spółdzielnię na roboty budowlane, sprzedaż,
usługi, najem i dzierżawę – były dotrzymane i nie budzą zastrzeżeń.
Roboty wykonane przez własną grupę remontową Spółdzielni na rzecz działalności remontowej
w latach 2012 – 2014:
Rok 2012.
Remont daszków na altanach śmietnikowych.
Wartość robót – 2.263,66 zł brutto.
Montaż 72 szt. skrzynek na reklamy.
Wartość robót 3.714,08 zł.
Wymiana zaworów termoregulacyjnych podpionowych w instalacji ccw w budynkach
mieszkalnych.
Ilość 89 szt. Łączna wartość robót – 30.294,38 zł brutto.
Wymiana wodomierzy wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych.
Ilość 1558 szt. Wartość robót 104.817,21 zł brutto.
Przejście z napięcia 230V na 24 V w instalacjach oświetlenia piwnic w budynkach
mieszkalnych.
Ilość 11 klatek schodowych. Wartość robót 5.579,57 zł brutto.

Rok 2013.
Montaż zaworów termoregulacyjnych podpionowych w instalacji ccw w budynkach
mieszkalnych.
Ilość – 66 szt. Wartość robót – 25.623,57 zł brutto.
Wymiana drzwi do klatek schodowych.
Ilość 16 szt. Koszt wymiany 4868,40 zł.
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Wymiana wodomierzy wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych.
Ilość 1574 szt. Wartość robót 112.993,98 zł.
Przejście z napięcia 230V na 24V w instalacjach oświetlenia piwnic w budynkach
mieszkalnych.
Ilość 3 kl. schodowe. Wartość robót1.086,77 zł brutto.

Rok 2014.
Wymiana wodomierzy wody zimnej i wody ciepłej w budynkach mieszkalnych.
Ilość 1612 szt. Wartość robót 106.723,87 zł.
Przejście z napięcia 230V na 24 V w instalacjach oświetlenia piwnic w budynkach
mieszkalnych. Ilość 31 kl. schodowych.
Wartość robót – 14.981,94 zł.
Dodatkowe oświetlenie na ścianie budynku mieszkalnego.
Wartość robót – 1.107,16 zł.
Montaż transformatorów 24 V na oświetleniu do piwnic w budynkach mieszkalnych.
Ilość 17 kompletów. Wartość 18.840 zł brutto.
Remont oświetlenia klatkowego – oprawy energooszczędne.
Wartość robót 73.902,13 zł.

VI. GOSPODARKA FINANSOWA.
Podstawy normatywne w zakresie gospodarki finansowej określają:
-

„Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu
Świętokrzyskim” zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 04/10/42/2008 z 27
października 2008 roku,

-

„Regulamin

rozliczeń

finansowych

z

tytułu

wkładów

mieszkaniowych

i budowlanych dokonywanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Krzemionki””
zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 08/09/13/2010 z dnia 30 września 2010 r.
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-

„Zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych” (polityka rachunkowości)
zatwierdzone Uchwałą Zarządu Spółdzielni nr 7/12/83/2002 z 17 grudnia 2002 roku, wraz
z kolejnymi uchwałami wprowadzającymi zmiany do dokumentu,

1. Zasady (polityka) rachunkowości.
Wprowadzone Uchwałą z 17.12.2002 r. „Zasady i sposób prowadzenia ksiąg
rachunkowych” oraz „System ochrony danych i ich zbiorów” odpowiadają wymogom art.10
ust.1 ustawy o rachunkowości.

Struktura planu kont oparta jest przeważnie na schemacie xxx-yyyyy-zzzzz-aaaaa,
w którym poszczególne człony oznaczają:
xxx – syntetykę,
yyyyy – podział na 3 osiedla,
zzzzz – numer nieruchomości,
aaaaa – analitykę.
Rozliczenie kosztów ogólnych następuje w okresach kwartalnych, proporcjonalnie
do wielkości przychodów ze sprzedaży, z wyłączeniem przychodów ze sprzedaży c.o. oraz
c.c.w.
Księgi rachunkowe prowadzone są przy pomocy systemu informatycznego, który tworzą
programy firmy S.Bit:
S_Fin_W - jest modułem finansowo – księgowym zapewniającym automatyzację prac
realizowanych w dziale księgowości,
S_czynsz_W - program umożliwia prowadzenie rozrachunków z tytułu eksploatacji
lokali

mieszkalnych

i

użytkowych,

a

także

różne

metody

windykacji

i ustalania opłat za użytkowanie lokali,
S_Inwest - umożliwia zarządzanie wkładami, udziałami, kredytami oraz obsługę
działu członkowsko-lokalowego,
S_Koszt_W - moduł dla działu analiz i planowania kosztów, ściśle współpracujący z
programem S_CZYN_W. Pozwala na rozliczenie kosztów eksploatacji budynków i
rozliczanie wspólnot mieszkaniowych,
S_Kasa_W - umożliwia automatyzację prac realizowanych w kasie,
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S_Str_W - służy do prowadzenia ewidencji środków trwałych i stosownych analiz,
S_Mat_W - umożliwia prowadzenie ewidencji materiałowej (przychód – rozchód) i
stosownych analiz.
S_Net - umożliwia lokatorowi wgląd do kartoteki finansowej modułu S_CZYN_W za
pośrednictwem Internetu.

Inne oprogramowanie stosowane w Spółdzielni:
4. Płace (wersja dosowa) – program płacowo-kadrowy
5. Nkredyt (wersja dosowa) – program do obługi kredytów mieszkaniowych
6. Wkłady (wersja dosowa) – program do obsługi wkładów mieszkaniowych.
Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez informatyka Spółdzielni, prawie każdy program
ma swoja oddzielną bazę, z wyjątkiem programów S_CzynszW i S_Inwest, które maja
wspólną bazę.
S_Czynsz_W eksportuje dane do S_Fin_W i do S_Koszt_W.
S_Kasa_w eksportuje dane do S_Czynsz_W.
S_Net podłącza się na żądanie do bazy S_Czynsz_W i pobiera dane.
Mocno przestarzały stan bazy komputerowej, powolna sieć przepływu informacji elektronicznej
– wszystko to powoduje dużo większą czasochłonność i nakład pracy pracowników biura
Spółdzielni, a szybki dostęp do aktualnej informacji o niektórych aspektach funkcjonowania
Spółdzielni jest utrudniony.
W opinii lustratora, niezbędne jest podjęcie działań modernizacyjnych w tym zakresie.

1. Gospodarka kasowa
Spółdzielnia prowadzi dwie kasy, obie umieszczone na parterze budynku, będącego siedzibą
Spółdzielni. Okna kas zabezpieczone są kratami, a drzwi wejściowe wzmocnione blachą,
zamykane na podwójne zamki. Dodatkowo zainstalowano kamery, monitorujące przestrzeń
przed kasami.
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Gotówka przechowywana jest w dwóch kasach pancernych.
Operacje kasowe prowadzone są komputerowo, w oparciu o program S_Kasa_W firmy S.Bit.
Raporty kasowe, w części dotyczącej wpłat i wypłat związanych z regulowaniem czynszów,
są eksportowane i wczytywane do programu S_Czynsz_W, natomiast pozostałe wpłaty i wypłaty
wprowadzane są ręcznie przez księgowość następnego dnia, po zamknięciu raportu kasowego.
Obie kasjerki złożyły oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności (zał. nr 40a i 40b)
za powierzone walory, posiada zakresy czynności, oraz dokumenty o niekaralności.
W kasach przeprowadzane są okresowe inwentaryzacje, z których ostatnia odbyła się
31.12.2014 r.. Nie stwierdzono niedoborów kasowych.
Transportem pieniędzy zajmuje się, zgodnie z zawartą umową 11/US/95 z dn. 19.01.1996 r.
Poczta Polska S.A. (Zał. nr 41) Pieniądze są w sposób należyty zabezpieczone przed kradzieżą w
spółdzielni jak również w czasie konwoju między bankiem, a siedzibą spółdzielni.
Spółdzielnia posiada rachunki bankowe w banku: PKO BP S.A. (zał. nr 42). Wzory podpisów na
kartach wzoru podpisów w banku oraz aktywację dostępu do kont poprzez internet posiada
aktualnie 2-osobowy Zarząd Spółdzielni oraz dwóch pełnomocników z pionu finansowoksięgowego.
W bankowości eletronicznej, po podpisywania płatności Spółdzielni upoważnione są osoby:
1. Marzena Gos - Prezes Spółdzielni
2. Mirosław Kaczmarczyk - p.o.Z-cy Prezesa Spółdzielni
3. Danuta Olech - z-ca gł. księgowego
4. Joanna Gruszka - inspektor ds księgowości
Do wprowadzania przelewów upoważnione są osoby:
1. Danuta Olech - z-ca gł. Księgowego,
2. Joanna Gruszka - inspektor ds księgowości
Do realizacji przelewów przez Bank, niezbędne jest podpisanie (elektronicznie) ich przez dwie
osoby: jedną z poziomu finansowo-księgowego oraz jedną z poziomu zarządu.

3.

Sprawozdawczość finansowa Spółdzielni.
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Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 0 poz. 330
z 2013 r. z późniejszymi zmianami). Spółdzielnia w okresie kontrolowanym sporządzała
sprawozdanie finansowe na 31 grudnia każdego roku. Rada Nadzorcza w każdym roku
podejmowała uchwały w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdania przez audytorów:
za lata 2012–2013 - Biegli Rewidenci Kielce sp. z o.o. w Kielcach,
za rok 2014 – AK-FINANSE Kołodziej Agnieszka
Sprawozdania finansowe, w każdym z trzech badanych lat były kompletne i składały się z:
wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
bilansu na 31.12,
rachunku zysków i strat,
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
rachunku przepływów pieniężnych,
- informacji dodatkowej,
sprawozdania Zarządu za dany rok.
Sprawozdania finansowe zostały zbadane przez wybrane firmy i otrzymały za lata 2012-2013
opinię bez zastrzeżeń, natomiast za rok 2014 z zastrzeżeniem z uwagi na brak odpisu na
przeterminowane należności oraz nie utworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe.
Sprawozdania finansowe zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Krzemionki”:
za rok 2012 Uchwałą nr 4/2013 w dniu 21 czerwca 2013 r.
za rok 2013 Uchwałą nr 6/2014 w dniu 26 czerwca 2014 r.
za rok 2014 Uchwałą nr 8/2015 w dniu 29 czerwca 2015 r.
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe zostały złożone, stosownie do art. 69 ustawy
o rachunkowości, w Sądzie Rejonowym X Wydział Gospodarczy KRS w Kielcach w dniu:
04.07. 2013 r. za rok 2012
03.07. 2014 r. za rok 2013
10.07. 2015 r. za rok 2014
Sprawozdania zgodnie z art. 70 ustawy o rachunkowości zostały przekazane do ogłoszenia
w Monitorze Spółdzielczym B
za 2012 rok w dniu 27.06.2013 r.,
za 2013 rok w dniu 30.06.2014 r.,
97

za 2014 rok w dniu 30.06.2015 r.
Sprawozdania zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w Kielcach
za 2012 r. w dniu 27.06.2013 r.
za 2013 r. w dniu 30.06. 2014 r.
za 2014 r. w dniu 30.06.2015 r.

4.

Efektywność gospodarki finansowej.

Zmiany w stanie funduszy w latach 2012-2014:
Lp

Nazwa funduszu

1 Fundusz udziałowy
2 Fundusz zasobowy
3 Fundusz z aktualizacji
wyceny
4 Fundusz wkładów
mieszkaniowych
5 Fundusz wkładów
budowlanych
6 Fundusz wkładów
zaliczkowych
7 Fundusz wkładów
garażowych
8 Fundusz z przeszacowania
zasob. mieszk.
9 Umorzenie zasobów
10 Zysk netto
Razem:

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

381 395,26
10 472 712,45
3 508,24

392 766,27
12 262 542,42
3 508,24

400 207,73
14 709 639,24
3 508,24

7 695 280,06

7 386 869,82

7 108 290,24

49 351 767,02

49 258 459,93

48 861 356,58

117,62

117,62

117,62

658 777,75

658 777,75

658 777,75

6 672 902,78

6 688 078,31

6 865 538,53

-22 731 686,81
542 781,67

-23 704 041,17
516 798,22

-24 622 556,41

53 047 556,04

53 463 877,41

526 745,03
54 511 624,55

Zmiany w stanie funduszy podstawowych w latach 2012-2014 nastąpiły w związku z:
wpłatami udziałów,
spłatą rat kapitałowych kredytów mieszkaniowych,
ustanowieniem prawa odrębnej własności,
corocznym umorzeniem zasobów mieszkaniowych.
Zmiany w stanie funduszy zasobowego dotyczyły:
zmniejszenia wartości gruntów własnych przekazanych w odrębną własność,
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umorzenia środków
zasobowym.

trwałych

nie

mieszkaniowych

sfinansowanych

funduszem

Oprócz funduszy zasadniczych Spółdzielnia tworzy także fundusze celowe:
fundusz remontowy – omawiany w części protokołu „Gospodarka remontowa”,
fundusz świadczeń socjalnych – tworzony w Spółdzielni na podstawie Regulaminu
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowanego na podstawie ustawy o
ZFŚŚ.

5.

Terminowość regulowania zobowiązań Spółdzielni i płynność finansowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” nie ma trudności płatniczych, jest w dobrej kondycji
finansowej. Zobowiązania bieżące i długoterminowe reguluje terminowo pomimo wysokich
zaległości w opłatach czynszowych.
Zobowiązania wykazywane w bilansie na koniec każdego roku badanego stanowią zobowiązania
bieżące:
za dostawy wody, energii cieplnej, gazu i wywozu nieczystości z grudnia zapłacone w
styczniu następnego roku,
z tytułu podatków: podatku od wynagrodzeń za grudzień, podatku dochodowego
od osób prawnych, podatku VAT składek ZUS za grudzień,
wynagrodzenia za grudzień wypłacone w styczniu następnego roku (dla pracowników
fizycznych),
potrącenia z list wynagrodzeń przekazane w styczniu następnego roku.
Należności na 31 grudnia każdego roku stanowią:
głównie należności czynszowe za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże,
pozostałe: podatkowe, rozrachunki z członkami, stanowią
krótkoterminowe bieżące.

należności

Spółdzielnia w okresie badanym nie korzystała z kredytów obrotowych na bieżącą działalność.
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Płynność finansowa w latach 2012-2014 przedstawiała się następująco:
wyszczególnienie

2012 2013 2014

płynność I stopnia (aktywa obrotowe ogółem / zobowiązania bieżące)

2,04 1,95 1,85

płynność II stopnia (aktywa obrotowe ogółem - zapasy / zobowiązania bieżące) 2,03 1,94 1,85
płynność III stopnia (środki pieniężne / zobowiązania bieżące)

1,21 1,17 1,16

Powyższe wskaźniki świadczą o dobrej kondycji finansowej Spółdzielni.

6.

Wynik finansowy do podziału

Nadwyżka bilansowa za lata 2012-2014 została podzielona następująco:
d) za rok 2012 - Uchwałą nr 5/2013 Walnego Zgromadzenia SM „Krzemionki” (Zał. nr
23) odbytego w częściach w dniach 10, 12 i 14 czerwca 2013 r. nadwyżkę w kwocie
542.781,67 zł przeznaczono:
w kwocie 505.328,92 zł na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji
nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni zajmujących
lokale mieszkalne,
w kwocie 37.452,75 zł (z tyt. pożytków z nieruchomości) na pokrycie kosztów
utrzymania i eksploatacji nieruchomości, których te pożytki pochodzą.
e) za rok 2013 - Uchwałą nr 10/2014 Walnego Zgromadzenia SM „Krzemionki” (zał. nr
24) odbytego w częściach w dniach 16, 18 i 20 czerwca 2014 r. nadwyżkę w kwocie
516.798,22 zł przeznaczono:
w kwocie 71.760,73 zł (z tyt. pożytków z nieruchomości). na pokrycie
kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości, z których pochodzą,
w kwocie 222.518,75 zł na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji
nieruchomości w zakresie obciążającym wszystkich członków Spółdzielni
zajmujących lokale mieszkalne,
w kwocie 222.518,74 zł na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji
nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni zajmujących
lokale mieszkalne nieruchomości: nr 132 (os. Ogrody 24), nr 141 (ul.
Radwana 12/14), nr 161 (os. Rosochy 4-10), nr 162 (os. Rosochy 11-17), nr
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163 (os. Rosochy 81-86), nr 164 (os. Rosochy 74, 76, 79), nr 181 (os. Stawki
12, 15-20), nr 187 (os. Stawki 95-100), nr 188 (os. Stawki 49-55).
f) za rok 2014 - Uchwałą nr 9/2015 Walnego Zgromadzenia SM „Krzemionki” (zał. nr
25) odbytego w częściach w dniach 9 i 22 czerwca 2015 r. nadwyżkę w kwocie
526.745,03 zł przeznaczono:
w kwocie 39.495,73 zł (z tyt. pożytków z nieruchomości). na pokrycie
kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości, z których pochodzą,
w kwocie 487.249,30 zł na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji
nieruchomości w zakresie obciążającym wszystkich członków Spółdzielni
zajmujących lokale mieszkalne.
7. Stan wolnych środków finansowych w latach 2012-2014
SM „Krzemionki” wolne środki finansowe lokowała bezpiecznie na rachunkach lokat
bankowych uzyskując z oprocentowania dodatkowe przychody w wysokości:
Rok
2012
2013
2014
Razem:

odsetki od lokat bankowych (w zł)
259 857,98
220 023,49
203 555,65
683 437,12

Odsetki od lokat bankowych stanowią po opodatkowaniu znaczną część nadwyżki bilansowej
podlegające podziałowi przez Walne Zgromadzenie.
Za nieterminowe regulowanie opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych naliczane są
odsetki za zwłokę, które stanowią dodatkowe przychody Spółdzielni:

Rok

odsetki od nieterminowych wpłat z
tyt. opłat czynszowych (w zł)

2012
2013
2014

201 644,43
189 484,47
196 131,11

Razem:

587 260,01

8. Rozliczanie kosztów ogólnych Spółdzielni.
Koszty ogólne w Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w latach 2012-2014 były rozliczane
proporcjonalnie do wartości przychodów osiągniętych w działalności eksploatacyjnej.
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Rozliczenie kosztów ogólnych w takim samym stosunku, w jakim pozostają przychody następuje
w oparciu o art. 15 ust 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz na
podstawie Regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni.

9. Obsługa spłaty kredytów mieszkaniowych.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” korzystała z kredytów budowlanych zaciągniętych na
budowę mieszkań w latach 1989-1990 i aktualnie jest jeszcze w okresie ich spłaty.
Kredyty te są spłacane na preferencyjnych warunkach określonych w Ustawie z dnia
30 listopada 1995 r.(Dz. U nr 5 z 1996 roku poz. 32 z późniejszymi zmianami) o pomocy
państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.
Spłaty zaciągniętych kredytów mieszkaniowych odbywają się w dwóch wariantach:
według formuły ilorazowej, w której roczne spłaty nie mogą być niższe od ilorazu
kwoty zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek w tym odsetek przejściowo wykupionych
przez budżet, na koniec roku poprzedniego oraz liczby lat jaka pozostała do
zakończenia okresu spłaty (całkowity okres spłaty 40 lat)
według formuły normatywnej, w której miesięczna rata spłaty ustalona jest jako
iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i normatywu spłaty za 1 m2.
Ilość osób spłacających na koniec 2014 roku, wg tej formuły spłaty w wariancie nr 1:
40 osób.
Ilość osób spłacających na koniec 2014 roku, wg tej formuły spłaty w wariancie nr 2:
142 osoby.
Ilość osób, które w latach 2012-2014 dokonały jednorazowych spłat: 64 osoby,
Stan zadłużenia z tyt. kredytów mieszkaniowych wynosił:
a) na 01.01.2012 r.: 12.770.827,16 zł, z czego,
z tyt. kredytu zaciągniętego na budowę: 397.602,13 zł,
z tyt. odsetek skapitalizowanych, wykupionych przejściowo przez budżet: 10.213.707,54
zł oraz przez bank: 2.132.795,46 zł
b) zmniejszenie zadłużenia z tyt. spłaty zaciągniętego kredytu oraz odsetek:
w 2012 r.: 587.175,70 zł,
w 2013 r.: 338.890,65 zł,
w 2014 r.: 327.931,16 zł,
c) stan zadłużenia Spółdzielni na 31.12.2014 r. wyniósł: 9.208.165,26 zł, z czego:
z tyt. kredytu: 209.694,69 zł,
z tyt. odsetek: 8.990.596,23 zł,
d) ilość osób, które są jeszcze zadłużone w tyt. kredytów wg stanu na 31.12.2014 r.:
182 osoby.
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VII. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA.
Spółdzielnia w badanym okresie nie prowadziła inwestycji kubaturowych.

VIII. OCENA REALIZACJI PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ OBOWIĄZKÓW
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH.
Spółdzielnia posiada w pełni uregulowany stan prawny gruntów będących w jej władaniu,
stosownie do art. 42 i 43 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych określiła przedmiot
przedmiot odrębnej własności dla 32 nieruchomości oraz mienia spółdzielni:
dwie nieruchomości jednobudynkowe mieszkalne
dwadzieścia trzy nieruchomości wielobudynkowe mieszkalne
jedna nieruchomość wielobudynkowa mieszkalno-usługowa
sześć nieruchomości garażowych ( 39 garaży na oś. Stawki, 90 garaży na oś. Rosochy,
26 garaży na oś. Patronackie) z tego dwie nieruchomości stały się

wspólnotami

zarządzanymi przez Spółdzielnię.
Uchwały określające przedmiot odrębnej własności dla poszczególnych nieruchomości
w S.M. „Krzemionki” zostały wyłożone i uprawomocniły się. Ostatnią uchwałę podjęto w 2010
roku i dotyczyła nieruchomości garażowych na oś. Stawki. Zarząd na bieżąco realizował wnioski
członków o ustanowienie odrębnej własności.
Według stanu na 31.12.2014 roku Spółdzielnia przeniosła na rzecz członków:
1854 - lokale mieszkalne
78 - garaży
Spółdzielnia zarządza 30 nieruchomościami wspólnymi w oparciu o przepisy ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, 2 nieruchomości z mocy prawa stały się wspólnotami,
którymi Spółdzielnia zarządza na podstawie umowy o zarządzanie.
Reasumując: Spółdzielnia wywiązała się z obowiązków nałożonych ustawą o spółdzielniach
mieszkaniowych.
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IX. SPRAWY WNIESIONE PRZEZ CZŁONKA SPÓŁDZIELNI ORAZ RADĘ
NADZORCZĄ.
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie otrzymał dwa pisma:
1. Członka

Spółdzielni,

pismo

z

dnia

19.06.2015

r.

z

prośbą

o zwrócenie uwagi podczas lustracji na 10 zagadnień dotyczących działalności
Spółdzielni,
2. Rady

Nadzorczej

Spółdzielni

Mieszkaniowej

„Krzemionki”

w

Ostrowcu

Świętokrzyskim, min. z prośba o zwrócenie szczególnej uwagi na 17 zagadnień
związanych z działalnością Spółdzielni.

Ad. 1.
Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, pismem L.dz. 1094/2015 z 3
lipca 2015 roku, odpowiedział zainteresowanej, iż:
lustracja obejmuje swoim zakresem całość działalności Spółdzielni w okresie od
01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.,
w lustracji będzie możliwe uwzględnienie spraw występujących w/w horyzoncie
czasowym, za wyjątkiem spraw wymienionych w pkt 6 i 7 pisma oraz części
pkt 8 (zdanie drugie).
Rada Nadzorcza Uchwalą nr 9/09/65/2015 z dnia 24.09.2015 r., nie przedłużyła horyzontu
czasowego lustracji.
Pismo Członka Spółdzielni (zał. nr 1a):
sprawy podniesione w punktach od 1 do 4 dotyczą roku 2015,
pkt 5 - w okresie od listopada do grudnia 2014 roku miała miejsce tylko jedna sytuacja,
w której Sąd zobowiązał wyrokiem Gminę Ostrowiec do zapłaty odszkodowania na rzecz
SM Krzemionki. Chodzi o nakaz z 12.11.2014 r. opiewający na kwotę 24.923,58 zł
z odsetkami ustawowymi od dnia 14.10.2014 r. do dnia 12 listopada 2014 i z dalszymi od
dnia 13.11.2014 r. Sąd obciążył również Gminę kosztami adwokackimi w wys. 2.400,00 zł
oraz kosztami sądowymi w wys. 729,00 zł. Sprawę prowadził adwokat Marek Giedyk,
a dotyczyła niedostarczenia lokalu socjalnego Michałowi i Jolancie Krawczyk os. Rosochy
76/25, którzy obecnie (w 2015 r.) dobrowolnie opuścili mieszkanie,
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punkty od 6 do 8 dotyczącą wprowadzonych zmian od 2015 r.,
pkt 9 – przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów we własność rozpoczęło się
w 2012 roku i trwa do dnia dzisiejszego.
Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 5/2012 z dnia 06, 11, 13.03.2012 r. wyraziło pozytywną
opinię w sprawie przekształceń prawa użytkowania gruntu w prawo własności do
nieruchomości w zasobach Spółdzielni.
Szczegółowy opis działań w tym zakresie – w załączniku nr 14 do protokołu lustracji.
pkt 10 – dotyczy 2015 r.

Ad.2.
Pismo Rady Nadzorczej (zał. nr 1c):
pkt 1 - realizacja wniosków wynikająca z poprzednich lustracji SM „Krzemionki” opisana
na stronie 6 i 7 protokołu z lustracji,
pkt 2 – zagadnienia opisane w rozdziale I protokołu z lustracji,
pkt 3 – zagadnienia stanu prawnego gruntów są opisane w rozdziale II protokołu
z lustracji. Sprawa przebudowy drogi powiatowej Jana Pawła II i Chrzanowskiego –
według okazanej korespondencji ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Św., dotyczy
2015 roku.
pkt 4 – opisany w rozdziale II protokołu z lustracji,
pkt 6 – opisany w rozdziale IV protokołu,
pkt 7 - opisany w rozdziale V protokołu,
pkt - opisany w rozdziale VI protokołu,
pkt 9 – opisany w rozdziale VIII protokołu lustracji,
pkt 10 – sprawę zwoływania Walnego Zgromadzenia reguluje Statut Spółdzielni:
 § 22 ust. 3 stanowi:
„Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
a) Rady Nadzorczej,
b) 1/10 liczby członków.”,
 § 22 ust. 4 stanowi:
„Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie
z podaniem celu jego żądania”,
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Zarząd jest związany takimi żądaniami osób lub organów, wymienionymi powyżej
i winien zwołać Walne Zgromadzenie w terminie określonym w statucie Spółdzielni.
 § 22 ust. 5 stanowi:
„W wypadkach wskazanych w ust.3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd
w takim terminie, aby pierwsza jego część mogła się odbyć w ciągu czterech tygodni
od dnia wniesienia żądania. Jeśli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza.”
 § 22 ust. 6 stanowi:
„W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spółdzielni,
zwołuje je Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa
Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.
Wnioskujący o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinni wystąpić do Związku
Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub do Krajowej Rady
Spółdzielczej o zwołanie Walnego Zgromadzenia.”
pkt 11 – zagadnienia opisane w rozdziale I protokołu z lustracji,
pkt 12 – Nie stwierdzono niezgodności funkcjonowania LTVK ze statutem Spółdzielni.
Spółdzielnia uiszczała opłaty na rzecz SFP w wysokości 1,6% wpływów z emisji, jednak SFP
uzależniała podpisanie formalnej umowy od przekazywania na jej rzecz 2,2% wpływów
z transmisji. Spółdzielnia, stała na stanowisku, że powinna negocjować stawkę opłaty dla
SFP za reemisje programów w LTVK.

Opinie prawne w podobnych sprawach

są zróżnicowane.
Sąd Najwyższy, wydając wyrok z dnia 15 czerwca 2011 r. (V CSK 373/10) z powództwa
PSF stwierdza min.:
„W oparciu o art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 4 grudnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. z 2006 r., Dz. U. Nr 90, poz. 631, dalej - p.a.p.p.) i art. 138 k.p.a., decyzją z
dnia 18 października 2001 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził tabele
wynagrodzeń autorskich i z tytułu praw pokrewnych producentów, których prawami zarządza
powód (SFP), dotyczące wynagrodzenia z tytułu publicznego odtwarzania utworów
audiowizualnych, wypożyczania nośników dźwięku i obrazu, wyświetlania filmów w kinach
i innych, które przewidywały łączne wynagrodzenie na polu reemisji na poziomie 7,5 %.
Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2006 r., SK 40/04 orzeczone
zostało, że art. 108 ust. 3 p.a.p.p. jest niezgodny z Konstytucją.”
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Z powyższego wynikałoby, że wysokość wynagrodzenia może zostać ustalona wyłącznie
w drodze negocjacji z organizacją zbiorowego zarządzania ( tym wypadku SFP), a co za tym
idzie, próby wynegocjowania przez Spółdzielnię niższej opłaty, niż żądało SFP, miały
zasadne podstawy.
Zdaniem lustratora, Spółdzielnia powinna zasięgnąć w tej sprawie opinii w kancelarii
prawnej.
pkt 13 – jednoznaczna odpowiedź na pytanie postawione w tym punkcie niesie ze sobą
ryzyko subiektywnej ocenności potrzeb spółdzielni, a te zależą przecież od bardzo wielu
zmiennych czynników. Metodologia badania, przyjęta przez ZRSMRP, opiera się min. na
bezstronnym, obiektywnym opisie faktów, a lustrator nie powinien wydawać jednoznacznych
ocen, które jest trudno zweryfikować.
Wydatek z tego tytuły stanowi znikomy promil ( 0,89‰) w kosztach ogółem Spółdzielni.
pkt 14 – zatrudnienie w okresie objętym lustracją odpowiadało zatwierdzonej strukturze
organizacyjnej; strukturę corocznie zatwierdza Rada Nadzorcza, zgodnie z § 31 ust.1
satatutu,
pkt 15 – opisany w rozdziale IV protokołu,
pkt 16 – szczegółowe informacje na ten temat zawiera zał. nr 43.
pkt 17 – szczegółowa informacja odnośnie działań Zarządu w sprawie przekształcenia
wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności przedstawia załącznik nr 14
do protokołu z lustracji.
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Na tym protokół zakończono.
Protokół zawiera 108 stron ponumerowanych i parafowanych.
Protokół sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa pozostawiono w
Spółdzielni z przeznaczeniem dla Rady Nadzorczej i Zarządu, a trzeci egzemplarz przekazuje się
do
Związku
Rewizyjnego
Spółdzielni
Mieszkaniowych
RP
w
Warszawie,
ul. Jasna 1.
Część składową protokołu stanowią załączniki w ilości szt. 50.

Lustratorzy:
Jadwiga Jaros – uprawnienia lustratora Nr 1042/95
Roberta Gocała – uprawnienia lustratora Nr 5994/2013
Zastrzeżeń do zgodności ustaleń zawartych w protokole lustracji ze stanem faktycznym nie
wnosimy.

Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu

Z-ca Prezesa
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Główny Księgowy

