PROTOKÓŁ
z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „JAROTY”
w Olsztynie ul. M. Wańkowicza 9
przeprowadzonej w dniach od 23.02.2009r. do 12.05.2009r.
przez mgr Bohdana Biegańskiego i mgr inż. Andrzeja Zielińskiego
– lustratorów Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
w Warszawie ul. Jasna 1.
A. Informacje wstępne.
1. Lustrację przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu
02.02.2009 roku między Spółdzielnią Mieszkaniową „Jaroty” w Olsztynie, a Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w
Warszawie oraz na podstawie upoważnienia wystawionego w dniu
02.02.2009 roku przez pełnomocnika Zarządu – Dyrektora Biura
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie
ul. Jasna 1.
Podstawą zawarcia umowy o lustrację są postanowienia art. 91 ustawy
z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami opublikowanymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10.05.1995r.,
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo spółdzielcze
( Dz.U. Nr 188 z 2003r., poz. 1848).
2. Lustracją objęto całokształt działalności Spółdzielni w okresie od
01.01.2006 roku do 31.12.2008 roku.
3. Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia :
1) Organizacja Spółdzielni :
- Statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny ( kompletność i poprawność merytoryczna regulaminów ),
- działalność organów Spółdzielni,
- struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni.
2) Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni ( i budynków z nimi związanych oraz racjonalność ich wykorzystania).
3) Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.
4) Działalność inwestycyjna:
- potrzeby mieszkaniowe a program inwestycji,
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- 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.
5) Gospodarka zasobami mieszkaniowymi :
- stan ilościowy oraz estetyczno-porządkowy i techniczny budynków i
ich otoczenia,
- koszty i przychody gzm oraz prawidłowość ustalania opłat za używanie lokali,
- gospodarka lokalami użytkowymi ze szczególnym uwzględnieniem
lokali wynajmowanych,
- terminowe wnoszenie opłat przez użytkowników lokali i windykacja
należności Spółdzielni,
- treść umów o usługi komunalne i ich realizacja (wodnokanalizacyjne, wywóz śmieci, ciepło).
6) 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.
7) Gospodarka finansowa :
- stan funduszów, wielkość wolnych środków finansowych i sposób
ich wykorzystania, efektywność zaangażowania finansowego Spółdzielni w zakup akcji lub udziałów w innych przedmiotach gospodarczych,
- rozliczanie kosztów ogólnych Spółdzielni,
- obsługa spłaty kredytów mieszkaniowych,
- terminowość regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni (podatki, ZUS,PFRON),
- dochodzenia należności spółdzielni, w tym dotacji budżetowych,
- rozliczanie finansowe z członkami z tytułu wkładów.
8) Ocena realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
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4. Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między Spółdzielnią
Mieszkaniową „JAROTY” w Olsztynie, a Związkiem Rewizyjnym
Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, lustracja nie obejmuje
badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 88„a” ustawy o rachunkowości, jak również weryfikacji rozliczeń kosztorysowych.
5. W trakcie badań lustracyjnych informacji i wyjaśnień udzielali :
- Roman Przedwojski
- Prezes Zarządu,
- Piotr
Wałecki
- Wiceprezes Zarządu ds.technicznych
- Jolanta Piotrowicz
- Wiceprezes Zarządu ds.ekonomicznych
- Teresa Letachowicz
- Główny Księgowy,
- Beata Mientka
- Kierownik działu administracyjno – organizacyjnego
- Maria Markunas
- Specjalista ds. samorządowych,
- Kamila Cieślińska
- Kierownik działu mieszkaniowego,
- Mirosław Pietryszyn
- Kierownik sekcji inwestycji
- /Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ
- Małgorzata Kotecka
- Kierownik działu rozliczeń remontów i eksploatacji,
- Anna Dziuba
- Kierownik działu czynszów i lokali użytkowych
- Maria Koziarska
- Kierownik działu księgowości
- Krystyna Koper
- Kierownik działu finansowego
Kierownicy poszczególnych administracji Osiedli:
- Maria Raszkiewicz
– „Nagórki”
- Eleonora Zdrojewska-Rawłuszko
– „Jaroty”
- Robert Zdunek
– „Pieczewo”
oraz inni pracownicy Spółdzielni w miarę potrzeb.
6. W dniu 23.02.2009r. lustratorzy na spotkaniu z Zarządem Spółdzielni
oraz w dniu 25.02.2009r. na spotkaniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Panem Krzysztofem Iwulskim omówili zakres i tematykę badań
lustracyjnych prosząc o powiadomienie o tym także pozostałych członków Rady Nadzorczej.
W trakcie tego spotkania poinformowano o możliwości rozszerzenia badań lustracyjnych w stosunku do zakresu standardowego,
określonego ramowym konspektem kompleksowej lustracji działalności spółdzielni mieszkaniowej, opublikowanym w Ekspres Informacji
Nr 11 wydanej w sierpniu 1996r. przez Centrum Informacji i Wydawnictw „Inwestprojekt” w Łodzi.
7. W trakcie lustracji Rada Nadzorcza nie zgłosiła wniosku dotyczącego
udziału jej członków w czynnościach lustracyjnych, jak również nie
wyraziła życzenia rozszerzenia zakresu tematycznego badań, które wykraczają poza horyzont czasowy niniejszej lustracji.
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8. Lustrację wpisano do książki kontroli pod pozycją 7/2009 w dniu
23.02.2009r.
9. Układ chronologiczny protokółu lustracji dostosowano do układu porządkowego ww ramowego konspektu kompleksowej lustracji spółdzielni mieszkaniowej.
10. Poprzednia lustracja pełna działalności Spółdzielni została przeprowadzona w dniach od 06.02.2006r. do 11.04.2006r. i obejmowała całokształt działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2003r. do
31.12.2005r.
Na podstawie ustaleń protokółu lustracji Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP dokonał oceny działalności Spółdzielni, co zostało przedstawione w liście polustracyjnym z dnia 19.04.2006r. ( poprzednia lustracja pełna). W liście tym Związek nie formułował wniosków i zaleceń do przedstawienia najbliższemu Zebraniu Przedstawicieli Członków.
W okresie objętym badaniem lustracyjnym Spółdzielnia została poddana lustracjom problemowym, które dotyczyły działalności inwestycyjnej
jaką spółdzielnia prowadziła w 2006 roku i w 2007 roku.
Na podstawie ustaleń protokółów lustracji Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP dokonał oceny działalności Spółdzielni, co zostało przedstawione w liście polustracyjnym z dnia 03.04.2007r oraz w liście z dnia 10.12.2008r. Związek w swoich wystąpieniach stwierdzał, że
działalność Spółdzielni w okresach objętych badaniem lustracyjnym była
prowadzona prawidłowo i nie formułował wniosków i zaleceń do przedstawienia najbliższemu Zebraniu Przedstawicieli Członków.
11. Zagadnienia organizacyjne Spółdzielni i dane porządkowe.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAROTY” w Olsztynie postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 2 maja 1979r. została wpisana
do rejestru spółdzielni za nr RS-XX-1209. W Sądzie Rejonowym VIII Wydziale Gospodarczym została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie
pod nr KRS 0000 173269 z dnia 25.09.2003r..
Spółdzielnia posiada następujące numery ewidencyjne :
- numer statystyczny REGON 000 826065,
- NIP
739 – 020 – 38 -19,
- Nr tel/fax
089-543-55-00
W okresie objętym badaniem Zarząd Spółdzielni pracował w składzie :
- dr Roman Przedwojski
- prezes Zarządu,
- inż. Piotr Wałecki
- wiceprezes Zarządu,
- mgr Jolanta Piotrowicz
- wiceprezes Zarządu.
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B. USTALENIA LUSTRACJI.
Ustalenia lustracji oparte są na stwierdzonych faktach wynikających z
przedstawionych dokumentów oraz wyjaśnień i sporządzonych przez pracowników Spółdzielni zestawień.
W szczególności ustaleniom lustracji służyły :
- Statut i inne uregulowania wewnętrzne,
- uchwały i decyzje organów samorządowych, w tym protokóły z posiedzeń tych organów,
- dokumenty członkowskie,
- dokumenty finansowo-księgowe,
- plany gospodarczo-finansowe.
I. Zagadnienia organizacyjne Spółdzielni.
1. Statut oraz wewnętrzny system normatywny.
Spółdzielnia prowadzi swoją działalność w oparciu o statut uchwalony uchwałą nr 25/2002 z dnia 06.04.2002 roku XXX Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Członków zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., zmieniony uchwałą nr 2/2002 z dnia
23.11.2002r. XXXII Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Członków
a następnie zmieniony uchwałą nr 8/2003 z dnia 28.11.2003r. XXXIV
ZPCz. . Statut został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Olsztynie postanowieniem z dnia 25.09.2003r. sygn.
sprawy: OL.VII Ns Rej KRS/2943/2/544 pod nr KRS 0000 173269.
Statut spółdzielni był wielokrotnie nowelizowany. W okresie objętym lustracją zmiany do Statutu wprowadzane były przez Zebrania Przedstawicieli Członków uchwałami : nr 13/2006 z dn. 13.05.2006r. XXXIX
ZPCz., nr 2/2006 z dn. 29.09.2006r. XL ZPCz. , nr 10/2007 z
dn.27.04.2007r. XLI ZPCz. Zmiany Statutu rejestrowane były w KRS postanowieniami Sądu odpowiednio z dnia – 12.06.2006r, 10.11.2006r,
28.05.2007r.
Zgodnie z § 66 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAROTY”, organami Spółdzielni są :
- Zebranie Przedstawicieli,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd,
- Rady Osiedli,
- Zebrania Grup Członkowskich.
Statut Spółdzielni rozgranicza kompetencje poszczególnych organów.

6

W roku 2007 XLIII Zebranie Przedstawicieli Członków uchwałą nr
2/2007 z dnia 30.11.2007r. wprowadziło zmiany do Statutu zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca
2007r. oraz uchwaliło jednolity tekst Statutu.
Statut został złożony do rejestracji w Sądzie Rejonowym w Olsztynie i
oczekiwał na rejestrację. W toku postępowania rejestracyjnego Sąd wskazał wiele nieprawidłowości, zarówno merytorycznych jak i formalnych, co
było podstawą do pojęcia przez XLIII ZPCz. uchwały nr 7/2008 z dnia
11.04.2008r. o wycofaniu wniosku rejestrowego celem opracowania nowego statutu. Do zakończenia lustracji Spółdzielnia Statutu nie opracowała.
2. Unormowania wewnętrzne Spółdzielni – regulaminy.
Spółdzielnia posiada następujące unormowania wewnętrzne :
Regulaminy organów samorządowych Spółdzielni :
a) regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Jaroty”
uchwalany każdorazowo na ZPCZ.,
b) w związku ze zmianą Statutów, do regulaminu Rady Nadzorczej SM
„Jaroty” uchwalonego przez XXVI Zebrania Przedstawicieli Członków w dniu 26.09.1999 r. wprowadzone zostały poprawki i zmiany
uchwałami:
- Nadzwyczajnego XXVIII ZPCZ. z dnia 16.12.2000 r. uchwała nr
24/2000, XXXV ZPCZ. z dnia 23 kwietnia 2004 r. uchwała nr
6/2004 r. oraz XXXVIII ZPCZ. z dnia 4 listopada 2005 r. uchwała
nr 16/2005 r., XL ZPCZ. z dnia 29.09.2006 r. uchwała nr 3/2006,
c) regulamin Komisji Rady Nadzorczej SM „Jaroty”, uchwalony przez
Radę Nadzorczą uchwałą nr 35/2009 z dnia 24.03.2009 r,
d) regulamin obrad Zebrania Grupy Członkowskiej SM „Jaroty” przyjęty
uchwałą nr 41/2003 w dniu 08.05.2003, znowelizowany uchwałą
15/2007 z dnia 20.09.2007 RN,
e) regulamin Zarządu SM „Jaroty” uchwalony przez RN w dniu
20.12.1995 r. znowelizowany w dniu 13.12.2005 r. uchwałą nr
280/2005 r. dalsze zmiany wprowadzone uchwałą nr 7/2006 RN wraz
z załącznikiem „Kompetencje Członków Zarządu”,
f) regulamin Rady Osiedla SM „Jaroty” uchwalony w dniu 23.02.1996
r., do którego wprowadzone zostały ostatnie poprawki w dniach
25.06.2002 r., 17.06.2003 r., 22.03.2005 r.
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Regulaminy finansowe Spółdzielni :
a) regulamin gospodarki finansowej SM „Jaroty”, po nowelizacji uchwalony został przez RN w dniu 25.01.2005 r. i ponownie zmieniony
uchwalony uchwałą RN nr 41/06
b) regulamin rozliczeń Spółdzielni z tytułu przeniesienia własności lokali
obowiązujących od dnia 21.12.2004 r. a po wprowadzeniu poprawki
w dniu 16.12.2003 r. uchwałą nr 239/2005 r. obowiązujący od dnia
11.10.2005 r.
c) regulamin określający zasady rozliczenia kosztów budowy lokali i
ustalania wysokości wkładów budowlanych uchwalony dnia
13.08.1997 r. ze zmianami wprowadzonymi dnia 21.12.2004r. ,do którego wprowadzono poprawki Uchwała 237/2005 z dnia 11.10.2005r.
d) regulamin rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody SM „Jaroty” uchwalony
dnia 9.06.1999 r. uchwałą nr 51/99, do którego wprowadzono zmiany
z dniem 6.12.2005 r. uchwałą nr 276/2005 RN nr 27/2007 z dnia
17.07.2007 r. uchwała RN nr 12/2008 z dnia 25.03.2008 r., uchwałą
RN z dnia 14.10.2008 r. nr 46/2008
e) regulamin rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
i ustalania opłat za używanie lokali w SM „Jaroty” uchwalony został
dnia 27.03.2001 r. i po wprowadzeniu zmian obowiązujący z dniem
25.01.2005 r., do którego wprowadzono poprawkę Uchwałą nr
277/2005 z dnia 6.12.2005 r., Rada Nadzorcza w dniu 21.03.2006 r.
wprowadziła zmiany, poprawkę uchwały nr 32/2006 , Rada Nadzorcza w dniu 09.05.2006 r. wprowadziła poprawkę uchwałą nr 41/2006,
Rada Nadzorcza w dniu 27.02.2007 r. wprowadziła poprawkę uchwałą nr 11/2007, zmiany obejmujące rozdział IV regulaminu od
1.04.2007 r., Rada Nadzorcza w dniu 17.07.2007 r. wprowadziła poprawkę uchwałą nr 26/2007, Rada Nadzorcza w dniu 4.12.2007 wprowadziła uchwałę nr 33/2007, Rada Nadzorcza w dniu 25.03.2008 r.
wprowadziła poprawki uchwałą nr 11/2008 obowiązującą z dn.
1.04.2008 r. z zastrzeżeniem iż §9 ust. 10 obowiązuje od 1.03.2008 r.;
Rada Nadzorcza w dn. 27.01.2009 r. wprowadziła uchwałą nr 3/09.
f) regulamin wydatkowania środków finansowych wydzielonych dla Rad
Osiedlowych SM „Jaroty” uchwalony został w dniu 11.07.2000 r.
uchwałą nr 81/2000.
g) regulamin naliczania zużycia energii cieplnej i wody w przypadku
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań urządzeń
pomiarowych uchwalone uchwałą RN nr 231/2005 z 27.09.2005r.
(włączony do regulaminu rozliczenia kosztów ciepła dostarczanego do
mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzania wody SM „Jaroty”.
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Regulaminy eksploatacyjne i członkowsko – mieszkaniowe.
a) regulamin w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w SM
„Jaroty” uchwalony w dn. 11.08.1995r., do którego wprowadzono poprawki w dn. 16.12.2003r. i po wprowadzeniu ostatnich zmian obowiązuje z dniem 30.09.2004r. zgodnie z uchwałą nr 37/2004r., zmieniony uchwałą R.N. nr 39/2006 z dn. 19.12.2006r.
b) regulamin używania lokali oraz porządku domowego w zasobach
mieszkaniowych SM „Jaroty” uchwalony w dn. 22.03.1999r., po uzupełnieniu i wprowadzeniu zmian regulamin uchwalony został przez
RN w dn. 12.10.2004r. uchwała nr 45/2004,
c) rozbudowy balkonów i loggii w zasobach SM „Jaroty” uchwałą nr
22/2002 w dn. 5.03.2002r. i po wprowadzeniu poprawek uchwałą nr
44/2003 obowiązującą z d. 17.06.2003r., zmieniona uchwałą RN nr
43/06 z dn. 19.12.2006r.
d) postępowania Rad Osiedli wobec osób zadłużonych w SM „Jaroty”,
uchwalone d. 28.01.2003r. uchwała nr 4/2003,
e) regulamin najmu lokali mieszkalnych w SM „Jaroty” uchwalony dn.
13.08.1997r. wraz z późniejszymi zmianami obowiązujący z
dn.21.12.2004r., do którego wprowadzono poprawki Uchwałą nr
33/2005 z dn. 12.04.2005r. zmieniony chwałą RN z dn. 19.12.2006r.
f) regulamin określający obowiązki Spółdzielni członków w zakresie
napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami
zwalniającymi lokale, uchwalony w dn. 9.06.1999r. po wprowadzeniu
zmian uchwalony w dn. 23.11.2004r. z mocą obowiązującą od dnia
1.01.2005r. nowelizowany uchwałą RN z dn. 4.12.2007r. nr 34/2007
g) regulamin adaptacji pomieszczeń i powierzchni ogólnego użytku w zasobach SM „Jaroty” uchwalony dn. 3.10.2000r. uchwałą nr 199/2000,
do którego wprowadzono poprawkę uchwałą nr 68/2003 z dn.
21.10.2003r., zmieniony uchwałą RN nr 42/2006 z dn. 19.12.2006r.,
Regulaminy organizacyjne i pracownicze :
a) zakładowy układ zbiorowy prac pracowników SM „Jaroty” w Olsztynie z dn. 16.02.1995r. zarejestrowany w Okręgowym Inspektoracie
Pracy w Olsztynie pod nr U-C-XXXV w dniu 10.04.1995r. oraz z dodatkowymi protokołami dot. zmian przewidzianych szczególnymi
przepisami, kwalifikacjami, przyznawania dodatkowych wynagrodzeń
itp. Dodatkowe protokoły do układu zbiorowego pracy o numerach od
U-CXXXV/11 zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni w porozumieniu zakładowymi organizacjami związkowymi, dodatkowy protokół
nr U-CXXXV/12 z dn. 6.06.2006r. i U-CXXXV/13 z dn. 2.07.2008r.
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b) regulamin pracy SM „Jaroty” w Olsztynie wraz z aktualnymi załącznikami w nowej wersji podpisany przez Zarząd i zakładowe organizacje związkowe obowiązujący od dnia 25.03.2004r.
c) regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych SM „Jaroty”
uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi i zatwierdzony przez Zarząd, uzupełniony aneksami obowiązujący z dniem
7.03.1997r.
d) regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 36/2009 z dnia 24.03.2009r.
Regulaminy inne:
a) instrukcja kancelaryjna SM „Jaroty” stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Spółdzielni nr 33/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością,
b) instrukcja w sprawie gospodarki kasowej zatwierdzona w dniu
11.10.1994r.
c) regulamin kontroli wewnętrznej SM „Jaroty” w Olsztynie zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 12/2009 z dnia 30.03.2009r.
d) regulamin w sprawie zasad przyznawania odznaki „Zasłużony Członek SM „Jaroty” w Olsztynie” oraz odznaki „Honorowy Członek SM
„Jaroty” w Olsztynie” uchwalony przez RN dnia 22.06.2004r. uchwałą nr 29/2004
Wymienione unormowania wewnętrzne są poprawne, zgodne ze Statutem i innymi przepisami, były w miarę potrzeb aktualizowane aneksami,
wystarczają do prawidłowego funkcjonowania spółdzielni. Stan prawny
zmienia ustawa z dnia 14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, która powoduje konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian w unormowaniach wewnętrznych Spółdzielni po zarejestrowaniu Statutu Spółdzielni.
3. Działalność organów Spółdzielni.
a) Zebranie Przedstawicieli Członków
Zgodnie ze Statutem Spółdzielni, Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni, które zastępuje się zebraniem przedstawicieli
jeżeli ilość członków spółdzielni przekroczy 200 osób.
W okresie objętym lustracją odbyło się pięć Zebrań Przedstawicieli
Członków, w następujących terminach :
- 13 maja 2006 roku,

10

-

29 września 2006 roku,
27 kwietnia 2007 roku,
30 listopada 2007 roku
11 kwietnia 2008 roku.
Zebrania Przedstawicieli Członków zostały poprzedzone zgodnie ze
statutem spółdzielni zebraniami grup członkowskich.
Działalność Zebrania Przedstawicieli Członków uregulowana jest w
§ 67-75 Statutu Spółdzielni.
Zasady i szczegółowy tryb przeprowadzania obrad określa regulamin
Zebrania Przedstawicieli Członków zatwierdzony przez ZPCz. W okresie
objętym lustracją, odbyte ZPCz były zwoływane w trybie § 70 Statutu
Spółdzielni.
Częstotliwość i terminowość zwoływania organu Spółdzielni była
zgodna z obowiązującymi normami prawnymi. Sposób powiadamiania
członków był zgodny z ustalonym porządkiem prawnym.
Materiały na ZPCz zawierały komplet dokumentów takich jak: porządek obrad, sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności oraz
zamierzenia na okresy przyszłe, projekty uchwał do podjęcia oraz informacje o realizacji uchwał i wniosków z poprzednich Zebrań Przedstawicieli.
Do wyłącznej właściwości zebrania przedstawicieli zgodnie z § 69
statutu należy :
- uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz
społecznej i kulturalnej,
- rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i finansowych oraz podejmowanie uchwał co do
wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w
tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
- rozpatrywanie wniosków wynikających z protokółu polustracyjnego działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
- podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
- podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości lub zakładu
lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
- oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może
zaciągnąć,
- podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do związku rewizyjnego a także do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpienia z nich, połączenia się lub podziału czy likwidacji Spółdzielni,
- rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań
od uchwał Rady Nadzorczej,
- uchwalanie zmian Statutu,
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wybór delegatów na zjazd związku oraz innych organizacji, w których Spółdzielnia jest zrzeszona,
wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
uchwalanie regulaminów obrad Zebrania Przedstawicieli oraz Rady
Nadzorczej,
przyznawanie na wniosek rady nadzorczej odznak „Zasłużony
Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie” oraz
„Honorowy Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie.

W latach 2006 – 2008 Zebrania Przedstawicieli Członków zajmowały się sprawami wynikającymi ze Statutu Spółdzielni i przyjętego regulaminu, w tym między innymi :
- przyjmowało sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2005,2006,2007,
- zatwierdzało sprawozdania finansowe za lata 2005, 2006,2007
- podejmowało uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej,
- rozpatrywało odwołania członków od decyzji Rady Nadzorczej o
wykreśleniu z rejestru członków,
- udzielało absolutorium członkom Zarządu,
- wprowadzało zmiany do Statutu Spółdzielni i zatwierdzało jednolity tekst Statutu,
- podejmowało decyzje w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych,
- rozpatrywało wnioski z przeprowadzonych lustracji (w 2006r. z lustracji pełnej za lata 2003-2005, oraz w 2007r. z lustracji działalności inwestycyjnej w 2006r.),
- wybierało członków Rady Nadzorczej ( 2006r.),
- wybierało delegatów na przedkongresowy zjazd przed IV Kongresem Spółdzielczości i V Krajowy Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie ( 2008r.).
Ponadto ZPCz rozpatrywało wnioski z Zebrań Grup
Członkowskich oraz informacje z realizacji uchwał i wniosków z
poprzednich ZPCz.
Uchwały podejmowane przez Zebranie Przedstawicieli Członków w
latach 2006 – 2008 są podjęte zgodnie ze Statutem i regulaminem obrad,
posiadają kolejną numerację i są prawomocne.
Dokumentacja z ZPCz jest kompletna, zabezpieczona i przechowywana
w prawidłowy sposób.
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b) Rada Nadzorcza.
W okresie objętym lustracją Rada Nadzorcza Spółdzielni działała w
oparciu o §§ 76- 86 Statutu Spółdzielni. Rada Nadzorcza składa się z 12 do
15 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 4 lat
zgodnie z § 77 Statutu. Liczebność członków Rady Nadzorczej ustalana
jest przez ZPCz każdorazowo przed przystąpieniem do wyboru członków
Rady. W okresie objętym lustracją Rada Nadzorcza liczyła 12 członków.
Podstawę prawną funkcjonowania Rady Nadzorczej stanowi Statut
Spółdzielni oraz regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez XXVI
Zebranie Przedstawicieli w dniu 26 czerwca 1999 roku, który to regulamin
był aneksowany kilkakrotnie (ostatnia zmiana wprowadzona przez ZPCz
uchwałą nr 3/2006 z dnia 29.09.2006 r.)
Do zakresu działania Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami § 82 Statutu należy :
- uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej,
- nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię zadań
gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania
przez Spółdzielnię praw jej członków oraz kontrola załatwiania
przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
- podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości oraz innej jednostki organizacyjnej,
- zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
- składanie Zebraniu Przedstawicieli sprawozdań zawierających w
szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
- podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach,
- uchwalanie wielu regulaminów, w tym: Zarządu, wynajmu, przetargów, rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów, rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i
ustalania wysokości opłat za lokale, używania lokali w domach
Spółdzielni oraz porządku domowego, przyjmowania członków,
ustanawiania praw do lokalu i zamiany mieszkań, regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw lokali, rozliczeń z tytułu przeniesienia własności lokali, gospodarki
finansowej Spółdzielni, oraz innych regulaminów nie zastrzeżonych
do kompetencji innych organów samorządowych Spółdzielni,
- zatwierdzanie podziału członków na Grupy Członkowskie, zatwierdzanie regulaminów obrad Zebrań Grup Członkowskich oraz ustalanie liczby przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
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rozpatrywanie odwołań od decyzji Rad Osiedlowych oraz skarg na
ich działalność,
- ustalanie liczby członków poszczególnych Rad Osiedlowych i podziału mandatów na Grupy Członkowskie oraz uchwalanie regulaminu Rad Osiedlowych,
- wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy,
- ustalanie wynagrodzeń członkom Zarządu i głównemu księgowemu,
- zwoływanie Zebrania Przedstawicieli w warunkach gdyby Zarząd
tych czynności nie wykonał,
- podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez
wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
- uczestniczenie w lustracji Spółdzielni przeprowadzanej przez Związek Rewizyjny,
- wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.
W okresie objętym lustracją skład Rady Nadzorczej przedstawiał się
następująco :
a) do 13 maja 2006 roku :
- przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Iwulski Krzysztof,
- z-ca przewodniczącego RN
- Pan Leszek Araszkiewicz,
- sekretarz Rady Nadzorczej
- Pan Andrzej Taźbierski
Ponadto Rada Nadzorcza powołała ze swego grona cztery komisje stałe :
- rewizyjną – z przewodniczącym Panem Antonim Gierszewskim,
- inwestycyjno-techniczną – z przewodniczącym Panem Henrykiem
Maniakowskim ,
- interwencyjno-regulaminową – z przewodniczącym Panem Mirosławem Nowosielskim ,
- kultury, sportu i rekreacji – z przewodniczącą Panią Elżbietą Siemińską.
b) Rada Nadzorcza Spółdzielni wybrana przez Zebranie Przedstawicieli
w dniu 13 maja 2006r. ukonstytuowała się następująco :
Pan Krzysztof Iwulski
– przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pani Krystyna Kantor
– wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
Pan Andrzej Taźbierski– sekretarz Rady Nadzorczej,
Pan Kazimierz Kowalkowski – przewodniczący komisji rewizyjnej,
Pani Elżbieta Siemińska
– przewodnicząca komisji kultury,
sportu i rekreacji,
Pan Henryk Maniakowski – przewodniczący komisji inwestycyjno
–technicznej,
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Pan Leszek Araszkiewicz

– przewodniczący komisji interwencyjno-regulaminowej,
Pan Jerzy Czaplejewicz
– członek,
Pan Józef Gruszewski
– członek,
Pan Ryszard Kamieński
– członek,
Pan Eugeniusz Połomka
– członek,
Pani Wiesława Przybysz
– członek.
Zgodnie z zapisem § 83 ust. 2 Statutu oraz § 2 ust. 1 regulaminu
Rady Nadzorczej, zebrania odbywają się co najmniej raz na kwartał.
W badanym okresie Rada Nadzorcza działała w oparciu o Statut i regulamin Rady. I tak :
- w roku 2006 odbyła 15 protokółowanych posiedzeń, na których
podjęła 84 uchwały,
- w roku 2007 odbyła 15 protokółowanych posiedzeń, na których
podjęła 42 uchwały.
- w roku 2008 odbyła 12 protokółowanych posiedzeń, na których
podjęła 57 uchwał.
W okresie objętym lustracją Rada Nadzorcza zajmowała się przede
wszystkim:
- zatwierdzeniem planów działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi, działalności społeczno-kulturalnej, działalności inwestycyjnej w tym rozliczaniem zakończonych zadań inwestycyjnych,
gospodarki remontowej, zatrudnienia i płac oraz struktury organizacyjnej na rok 2006, 2007, 2008,
- uchwalaniem regulaminów przypisanych kompetencjom Rady,
- dokonywała podziału na Grupy Członkowskie, zatwierdzała ilość
przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Członków, ilość członków Rad Osiedlowych,
- ustalała wysokość opłat za lokale mieszkalne,
- nadzorowała i kontrolowała działalność Spółdzielni, w szczególności badała okresowe sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowe,
- dokonywała okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych,
- zatwierdzała składniki wynagrodzeń członkom Zarządu,
- rozpatrywała okresowe informacje o realizacji uchwał i wniosków
Rady Nadzorczej,
- podejmowała uchwały w sprawach czynności prawnych pomiędzy
Spółdzielnią a członkami,
- dokonywała ocen w sprawach terenowo-prawnych,
- opiniowała zmiany do Statutu oraz opiniowała znowelizowane projekty Statutu.
Pracami Rady Nadzorczej kierowało prezydium Rady.
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Posiedzenia prezydium są protokołowane. Komisje stałe Rady Nadzorczej w badanym okresie odbyły następującą ilość protokołowanych posiedzeń:
- rewizyjna: 5 w 2006 r, 1 w 2007 r, 3 w 2008 r.
- inwestycyjno – techniczna: 6 w 2006 r, 10 w 2007 r, 8 w 2008 r.
- kultury, sportu i rekreacji: 2 w 2006r, 5 w 2007r, 4 w 2008r.
- interwencyjno – regulaminowa : 8 w 2006r, 9 w 2007r, 10 w 2008r.
Regulamin Komisji wyznacza zakres ich działania. Zarówno prezydium jak i komisje stałe Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie podejmowały żadnych decyzji ani wiążących zaleceń
pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.
Dokumentacja odbytych posiedzeń nie budzi zastrzeżeń.
Po szczegółowym sprawdzeniu materiałów dotyczących pracy Rady
Nadzorczej lustratorzy stwierdzają, iż w badanym okresie Rada Nadzorcza
prowadziła skuteczną kontrolę działalności Spółdzielni i pracy Zarządu
Spółdzielni.
c) Zarząd Spółdzielni.
Zarząd Spółdzielni zgodnie z § 87 ust. 1 Statutu składa się z 3 - 5
osób. Członków Zarządu, w tym prezesa, jego zastępców wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza.
W okresie objętym lustracją Zarząd Spółdzielni działał w oparciu o
§§ 87 - 91 Statutu Spółdzielni. Wszyscy członkowie Zarządu są etatowymi
pracownikami Spółdzielni. Skład Zarządu został wymieniony w pkt. „A”
protokółu. Funkcjonowanie Zarządu opierało się na regulaminie Zarządu
uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 13.12.2005 roku, a następnie
zmienionym uchwałą nr 7/2006 Rady Nadzorczej z dnia 21 lutego 2006 r.
Jednolity tekst regulaminu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian obowiązuje od 21.02.2006 r. Regulamin Zarządu określa obowiązki Zarządu
oraz rozgranicza podział czynności między członków Zarządu.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Dokumentowanie odbytych
posiedzeń nie budzi zastrzeżeń.
Protokóły Zarządu zawierają :
- numer kolejny protokółu,
- datę posiedzenia,
- osoby obecne na posiedzeniu,
- porządek obrad,
- postanowienia Zarządu,
- podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
W okresie objętym lustracją Zarząd Spółdzielni odbył :
- w 2006 roku 49 protokołowanych posiedzeń,
- w 2007 roku 48 protokołowanych posiedzeń,
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w 2008 roku 52 protokołowane posiedzenia .
W badanym okresie Zarząd rozpatrywał sprawy wynikające z kompetencji Zarządu, w oparciu o Statut, obowiązujące regulaminy i uchwały
Rady Nadzorczej.
Dotyczyły one przede wszystkim takich zagadnień jak:
- spraw członkowsko-mieszkaniowych,
- zadłużeń czynszowych członków Spółdzielni na lokalach mieszkalnych i najemców lokali użytkowych,
Ponadto Zarząd zajmował się między innymi :
- utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,
- sprawami terenowo-prawnymi,
- sprawami bieżącymi Spółdzielni,
- rozpatrywał wnioski komisji przetargowych,
- sporządzał projekty planów działalności statutowych Spółdzielni,
- sporządzał roczne sprawozdania finansowe oraz przedkładał je do
zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Spółdzielni i Zebraniu Przedstawicieli Członków,
- zwoływał Zebrania Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli
Członków,
- realizował uchwały Rady Nadzorczej i Zebrań Przedstawicieli
Członków, wnioski z Zebrań Grup Członkowskich i Rad Osiedlowych,
- przyjmował członków w sprawach ich dotyczących.
Sposób prowadzenia dokumentacji zapewnia właściwy nadzór nad
realizacją uchwał, decyzji, zarządzeń.
W okresie objętym lustracją zarząd SM „Jaroty” przestrzegał zasady
kompetencyjności przy podejmowaniu decyzji.
d) Zebrania Grup Członkowskich.
Podziału członków na Grupy, liczbę członków Rad Osiedla z podziałem mandatów na poszczególne Grupy Członkowskie, oraz ilość przedstawicieli z każdej grupy na ZPCz ustala zgodnie ze swoimi kompetencjami Rada
Nadzorcza.
W okresie objętym lustracją obowiązywały w tym przedmiocie następujące uchwały Rady Nadzorczej :
- uchwała nr 36/2006 z dnia 11.04.2006 r.,
- uchwała nr 7/2006 z dnia 12.09.2006 r,
- uchwała nr 22/2007 z dnia 16.04.2007 r.,
- uchwała nr 30/2007 z dnia 30.11.2007 r.,
- uchwała nr 13/2008 z dnia 25.03.2008 r.,
Wymienione uchwały dotyczyły podziału członków na Grupy Członkowskie. Ponadto w roku 2006, w okresie wyborczym do organów samo-
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samorządowych Spółdzielni, obowiązywały następujące uchwały Rady
Nadzorczej :
- uchwała nr 37 z dnia 11.04.2006. – ustalająca liczbę przedstawicieli
na ZPCz z poszczególnych Grup Członkowskich,
- uchwała nr 38 z dnia 11.04.2006 r. – ustalająca liczbę członków
Rad Osiedla oraz podział mandatów na Grupy Członkowskie.
W badanym okresie Zebrania Grup Członkowskich zwoływane były w
następujących terminach :
- w 2006 roku – 5 Grup Członkowskich w okresie 20-27.04.06 r
- w 2006 roku – 3 Grupy Członkowskie w okresie 21-27.09.06 r
- w 2007 roku – 3 Grupy Członkowskie w okresie 24-26.04.07 r
- w 2007 roku – 3 Grupy Członkowskie w okresie 27-29.11.07 r
- w 2008 roku – 3 Grupy Członkowskie w okresie 7-10.04.08 r.
W roku 2006 Zebrania Grup Członkowskich dokonywały wyborów
przedstawicieli na ZPCz. Zgodnie z wymogami § 67 ust. 2 Statutu zachowano zasadę, że na każde pełne 150 członków wybierany jest 1 przedstawiciel w każdej z Grup. Czas trwania przedstawicielstwa zgodnie z § 67
ust. 2 Statutu wynosi 4 lata. Ogółem Grupy Członkowskie wybrały przedstawicieli.
Zawiadomienia o Zebraniach Grup Członkowskich wywieszone były
w biurze Spółdzielni i biurach administracji osiedlowych oraz poprzez
ogłoszenia w prasie na 7 dni przed terminem Zebrań, z zachowaniem wymogów statutowych Spółdzielni. W zawiadomieniach podawano porządek
obrad, termin i miejsce Zebrań.
Porządek obrad zawierał m.in. :
- zapoznanie z regulaminem obrad Zebrania Grupy Członkowskiej,
- wybór prezydium Zebrania,
- uchwalenie porządku obrad,
- wybór merytorycznych komisji,
- sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni,
- sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni,
- sprawozdanie Rady Osiedla,
- sprawozdania z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim
Zebraniu,
- omówienie spraw, które maja być przedmiotem obrad Zebrania
Przedstawicieli Członków,
- sprawozdanie komisji wnioskowej i uchwalenie wniosków.
Zebrania Grup Członkowskich odbywały się zgodnie z zasadami
określonymi Statutem i regulaminem obrad Zebrań Grup Członkowskich
uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
Obsługę Zebrań stanowili:
- Zarząd i administracja Spółdzielni,
- członkowie Rady Nadzorczej,
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- radca prawny.
Wnioski z zebrań Grup Członkowskich były przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli Członków.
Dokumentacja z odbytych Zebrań jest kompletna, czytelna i przechowywana prawidłowo.
e ) Rady Osiedli:
W okresie objętym badaniem lustracyjnym Rady Osiedli działały w
oparciu o §§ 95-98 Statutu Spółdzielni. Rady Osiedli składają się z 15-30
członków wybieranych przez Zebrania Grup Członkowskich na okres 4 lat
spośród członków zamieszkałych w danym osiedlu.
Rok 2006 był okresem kampanii sprawozdawczo-wyborczej do Rad
Osiedlowych. Uchwałą nr 38/2006 z dnia 11.04.2006 r. Rada Nadzorcza
ustaliła liczbę mandatów na 4-letnią kadencję 2006 - 2010 r. dla poszczególnych Rad Osiedli :
- Rada Osiedla „Jaroty” – 20 członków (jest 18 członków),
- Rada Osiedla „Nagórki” – 19 członków (jest 17 członków),
- Rada Osiedla „Pieczewo” – 18 członków (jest 16 członków).
Do zakresu działania Rady Osiedla należy m.in.:
- współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą przy ustalaniu planów rzeczowo-finansowych i programu działalności społecznowychowawczej w osiedlu,
- współpraca z administracją osiedla w organizacji życia wewnątrzosiedlowego,
- inicjowanie i programowanie działań ponoszących estetykę osiedla
i poprawy warunków bytowych mieszkańców,
- współdziałanie z organami administracji samorządowej i organizacjami społecznymi w realizacji zadań gospodarczych, socjalnych,
kulturalnych i oświatowych oraz innych zadań o charakterze ogólno-miejskim,
- rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców osiedla.
Zebrania Rad Osiedlowych odbywały się zgodnie z zasadami określonymi Statutem oraz regulaminem Rady Osiedla uchwalonym przez Radę
Nadzorczą Spółdzielni w 1966 r. i kilkakrotnie aneksowanym. W zebraniach Rad Osiedlowych uczestniczyli członkowie Zarządu, kierownicy
administracji osiedlowych, przedstawiciele Rady Nadzorczej oraz inni zapraszani goście.
W okresie objętym badaniem lustracyjnym, Rady Osiedlowe wypełniały powierzone im zadania statutowe w sposób właściwy. W strukturach
Rad Osiedlowych działają komisje : eksploatacji, ładu porządku i pojednania, oświaty i kultury, czynszów - które wykazują się dużą skutecznością w

19

działaniu, szczególnie przy prowadzeniu rozmów indywidualnych z dłużnikami Spółdzielni.
Dla przykładu – tylko w rezultacie działania Rady Osiedla „Jaroty”
w 2008 r. efektem 10-ciu spotkań z dłużnikami było spłacenie zadłużenia
w kwocie 135,5 tys. zł. Dokumentacja z odbytych zebrań prowadzona jest
na bieżąco, jest kompletna, czytelna i przechowywana prawidłowo.
f) struktura organizacyjna służb etatowych.
Zgodnie z § 82 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza
Spółdzielni zatwierdza strukturę organizacyjną Spółdzielni.
W okresie objętym lustracją, strukturę organizacyjną Spółdzielni
określały następujące uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni :
- uchwała Rady Nadzorczej nr 274 z dnia 16.12.2005 r. – ustalająca
zatrudnienie na rok 2006 w wysokości 143,5 etatu, w tym 109,5
etatu na stanowiskach nierobotniczych i 34 etaty na stanowiskach
robotniczych,
- uchwała Rady Nadzorczej nr 6/2006 z dnia 21.12.2006 r. – ustalająca zatrudnienie na rok 2006 w wysokości 144,5 etatu, w tym
110,5 etatu na stanowiskach nierobotniczych i 34 etaty na stanowiskach robotniczych,
- uchwała Rady Nadzorczej nr 34/2006 z dnia 01.04.2006 r. – ustalająca zatrudnienie na rok 2006 w wysokości 145,75 etatu, w tym na
stanowiskach nierobotniczych 111,75 etatu i na stanowiskach robotniczych 34 etaty.
- uchwała Rady Nadzorczej nr 21/2007 z dnia 1.15.2007 r. – ustalająca zatrudnienie na rok 2008 w wysokości 144,75 etatu, w tym na
stanowiskach nierobotniczych 110,75 etatu i na stanowiskach robotniczych 34 etaty.
- uchwała Rady Nadzorczej nr 42/2007 z dnia 18.12.2007 r. ustalająca zatrudnienie od 1.01.2008 r w wysokości 145,75 etatu, w tym na
stanowiskach nierobotniczych 110,75 etatu i na stanowiskach robotniczych 34 etaty.
Struktury organizacyjne zawierają graficzne zestawienie komórek
organizacyjnych oraz ich podporządkowanie, przedstawiają szczegółowy
podział Spółdzielni jako zakładu pracy na jednostki organizacyjne w pionach :
- prezesa Zarządu Spółdzielni,
- wiceprezesa ds. technicznych,
- wiceprezesa ds. ekonomicznych.
Spółdzielnia posiada regulamin organizacyjny określający zakres
działania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych
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stanowisk pracy, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. System organizacyjny uzupełniają zakresy czynności poszczególnych pracowników.
W okresie objętym lustracją zatrudnienie średnioroczne ogółem w
etatach wynosiło ( załącznik nr 1 do protokółu) :
- w roku 2006 - 146,63 etaty,
- w roku 2007 - 146,64 etaty,
- w roku 2008 - 146,46 etaty.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem na 1 zatrudnionego wynosiło:
- za rok 2006 - 3.788 zł.,
- za rok 2007 - 4.098 zł.,
- za rok 2008 - 4.288 zł.
i w poszczególnych grupach zawodowych było zróżnicowane.
Obowiązująca struktura organizacyjna w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jaroty” w Olsztynie, ustalająca zatrudnienie na poziomie 145,75 etatu zapewnia prawidłową realizację zadań Spółdzielni.
Akta osobowe pracowników zatrudnionych w Spółdzielni prowadzone są na podstawie przepisu art. 2981 k. p. i Rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. ( Dz.U.Nr.62/96,
poz.286), ze zmianami wprowadzonymi w Rozporządzeniu MP i PS z dnia
6 grudnia 2002r. ( Dz.U.nr.214, poz.1812).
Zgodnie z § 6 ust. 1 tego rozporządzenia, Spółdzielnia zakłada i prowadzi akta osobowe oddzielnie dla każdego pracownika.
Dokumenty w aktach osobowych grupowane są w trzech wyodrębnionych częściach oznakowanych literami A,B,C.
Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych są ułożone w porządku chronologicznym, są ponumerowane i zarejestrowane.
Akta osobowe zawierają wszystkie wymagane dokumenty.
Wymogi kwalifikacyjne pracowników są zgodne z taryfikatorami
zawartymi w zakładowym układzie zbiorowym pracy, który został wpisany
do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat w Olsztynie pod nr U-CXXXV/1. Do wymienionego układu zbiorowego pracy wprowadzono 12 protokółów dodatkowych, z których 2 ostatnie zostały wprowadzone w okresie objętym lustracją i zarejestrowane w PIP w dniach 06.06.2006 r. oraz dn. 02.07.2008
r.
Postanowienia zakładowego układu zbiorowego pracy są zgodne z
obowiązującymi przepisami i są w Spółdzielni przestrzegane. Plany roczne
urlopów pracowniczych są opracowywane i obowiązujące. Pracodawca
wywiązał się z obowiązku dotyczącego udostępnienia pracownikom tekstu
przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, jak również
zapoznał pracowników z ryzykiem zawodowym występującym na danym
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stanowisku pracy, a stosowne oświadczenia znajdują się w aktach osobowych pracowników.
Spółdzielnia prowadzi badania wstępne przy przyjmowaniu pracowników oraz badania okresowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzone są szkolenia BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
i nierobotniczych. Zaświadczenia lekarskie oraz zaświadczenia ze szkoleń
znajdują się w aktach osobowych pracowników. Prowadzone są karty pracy i ewidencja czasu pracy pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konserwatorzy prowadzący prace przy instalacjach gazowych i
elektrycznych posiadają ważne uprawnienia „E” na eksploatację lub konserwację urządzeń. Normy przydziału i używalności odzieży roboczej oraz
środków ochrony indywidualnej, zatwierdzone przez prezesa Zarządu
Spółdzielni oraz związki zawodowe pracowników dnia 1.03.2007 r. - są
przestrzegane.
Spółdzielnia posiada zatwierdzony przez Zarząd regulamin pracy,
który obowiązuje od dnia 25.03.2004 r. i który był kilkakrotnie aneksowany (ostatni aneks nr 4) zawierający aktualne zmiany w K.P., w tym dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu, a w aktach osobowych pracowników są złożone oświadczenia o zapoznaniu się treścią tegoż regulaminu.
Spółdzielnia nie posiada regulaminu ochrony danych osobowych,
opracowanego na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. Nr 100
poz. 1024.
Ochronę danych osobowych reguluje zarządzenie Prezesa Zarządu
Nr 23/2000 z dnia 25 maja 2000r., które wprowadza stosowne instrukcje
dot. zarządzania systemem informatycznym oraz postępowania sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych
W aktach osobowych pracowników złożone są upoważnienia do dostępu do danych osobowych i ich przetwarzania.
Zgodnie z art. 234 § 3 kodeksu pracy Spółdzielnia prowadzi rejestr
wypadków przy pracy i sporządza wymaganą przepisami dokumentację
wypadkową. W okresie objętym lustracją wydarzyło się:
- 8 wypadków w 2006 r. w tym 1 z uszczerbkiem na zdrowiu pracownika.
- 3 wypadki w 2007 r., w tym 1 z uszczerbkiem na zdrowiu pracownika.
Przestrzegane są również instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przeciwpożarowe.
W ramach skarg i wniosków członkowie Spółdzielni przyjmowani są
przez członków Zarządu w każdy poniedziałek w godzinach od 1400 do
1700 . Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w każdy pierwszy i
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trzeci poniedziałek miesiąca od godz. 1500 do 1700. Terminy przyjęć członków Rady Nadzorczej i Zarządu publikowane są w miesięczniku „Jaroty”.
Wpływające do Spółdzielni wnioski lub odwołania rejestrowane są w
dzienniku korespondencji przychodzącej i poprzez dekretację kierowane są
do odpowiedniego organu Spółdzielni.
Z ewidencji przyjmowania interesantów wynika, że przyjęcia mają
charakter informacyjny bądź wnioskowy. Natomiast rejestr skarg prowadzony
jest w formie elektronicznej. W okresie objętym badaniem lustracyjnym zaewidencjonowano :
- w 2006 r. – 4 skargi, a w 2007r. - 2 skargi.
W 2008 r skarg nieodnotowano.
Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym stwierdzono zasadność 3 skarg. Badanie lustracyjne wykazało, że wystąpienia miały charakter interwencyjny po nieprzewidzianych zdarzeniach, i nie miały znamion opieszałego działania pracowników na szkodę członków Spółdzielni.
Spółdzielnia posiada jednoosobowe stanowisko audytora wewnętrznego, podległe służbowo wiceprezesowi ds. ekonomicznych. Do obowiązków audytora należy prowadzenie działań kontrolnych w oparciu o zarządzenia kontrolne wydawane przez prezesa Zarządu.
W okresie objętym lustracją przeprowadzono 16 kontroli działalności Spółdzielni. Dokumentacja pokontrolna nie zawiera propozycji zaleceń
pokontrolnych. Spółdzielnia posiada zatwierdzoną bazę prawną w postaci
regulaminu kontroli wewnętrznej, która wyznacza zakres działań kontrolnych.
W Spółdzielni sprawowana jest kontrola funkcjonalna wynikająca z
zakresu czynności kierownictwa Spółdzielni i pracowników. Kontrola
funkcjonalna dokonywana jest przez wszystkie osoby zajmujące stanowiska kierownicze - w ramach nadzoru sprawowanego nad wykonywaniem
zadań przez podległych pracowników (kontrola kierownicza). Na stanowiskach nie kierowniczych, kontrola funkcjonalna polega na sprawdzeniu
określonych czynności lub dokumentów w określonym zakresie i na określonym etapie załatwiania spraw (kontrola funkcjonalna pozioma).
Do podstawowych rodzajów kontroli dokonywanej przez pracownika
należy sprawdzenie dokumentów pod względem:
- merytorycznym, tzn. zgodności treści dokumentu ze stanem rzeczywistym oraz z przepisami prawa materialnego,
- formalnym, tzn. zgodności formy dokumentów z wymogami określonymi w przepisach,
- rachunkowym, tzn. prawidłowości wyliczeń,
- zgodności z innymi dokumentami lub stanem faktycznym, które
kontrolującemu są znane w przypadkach, w których zgodność taka
jest wymagana,
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terminowego wykonania czynności przez inne komórki organizacyjne, uczestniczące w załatwieniu sprawy.
Kontrole wymienione wyżej pracownicy wykonują na bieżąco, potwierdzając prawidłowość opracowania dokumentu lub zapisując w dokumencie zastrzeżenia oraz wpisując na nim datę kontroli składając własnoręczny podpis.
W zakresie ochrony mienia w Spółdzielni wprowadzone są zabezpieczenia w postaci:
- całodobowego dozoru i monitoringu biura Zarządu Spółdzielni, w
którym umiejscowione są również:
- administracja osiedla „Nagórki”,
- Osiedlowy Dom Kultury,
- archiwum.
Monitoring wizyjny w systemie komputerowym, gwarantuje zabezpieczenie alarmowe przed włamaniem, napadem, pożarem, zalaniem. Oddzielnym monitoringiem objęto administrację osiedla „Jaroty”, warsztaty i
kluby osiedlowe. Spółdzielnia posiada zawarte umowy z Agencją Ochrony
„EFEKT WAR–MA” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Partyzantów nr
82. Umowy aneksowane kilkakrotnie, zabezpieczają interes Spółdzielni.
- ubezpieczenia majątku Spółdzielni :
• od ognia i innych zdarzeń losowych – budynki mieszkalne,
• od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i
rabunku mienia ruchomego, gotówki – budynki i budowle, w
tym pawilony handlowe, mienie ruchome, maszyny, urządzenia ,
wyposażenie, sprzęt,
• odpowiedzialność cywilna od prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia z rozszerzeniem o szkody zalaniowe, awarie b
itp.,
• w roku 2006 ubezpieczycielem majątku Spółdzielni było Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. „WARTA”. natomiast
w roku 2007 i w roku 2008 Spółdzielnia zawarła polisy ubezpieczeniowe z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA Oddział
Okręgowy w Gdańsku.
- ewidencji stanu zapasów magazynowych oraz nieruchomości i majątku ruchomego,
- inwentaryzacji składników majątkowych, która przeprowadzana
jest w Spółdzielni zgodnie z postanowieniami art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr. 121, poz. 591
ze zmianami) przez zespoły spisowe powoływane zarządzeniem
prezesa Zarządu.
4. Formy i zasady prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej w Spółdzielni.
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Postanowienia § 3 ust. 2 pkt. 4 Statutu obowiązującego w Spółdzielni przewidują prowadzenie przez Spółdzielnię działalności społecznej,
oświatowej i kulturalnej.
Działalność społeczno-kulturalna prowadzona jest przez Osiedlowy
Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty”, w skład którego wchodzą Kluby Kultury: „Na Górce”, ul. Wańkowicza 9, „Akant”, ul. Kanta 11,
„17” ul. Leyka 17.
O.K.D. adresuje swoją działalność edukacyjną i kulturalną do mieszkańców osiedli: „Jaroty”, „Pieczewo”, „Nagórki”.
Postawione przed nim cele i zadania są realizowane zgodnie ze Statutem Spółdzielni.
W badanym okresie organizowane były przez O.D.K. następujące
imprezy:
- „Jarocki Honorowy Turniej i Piłki Nożnej” dla dzieci szkół podstawowych,
- „Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzyskiego”,
- „Dyktando 2007” – konkurs ortograficzny dla dzieci kl. V i VI gimnazjum,
- X edycja konkursu recytatorskiego,
- Bal samotnych seniora,
- Wystawy Rękodzieła,
- Przeglądy młodzieżowych teatrów amatorskich,
- Przeglądy Teatrzyków Dziecięcych,
- Spotkania Muzyczne,
Koła zainteresowań działające w okresie 2006 – 2008:
- koła taneczne,
- koła teatralne,
- koła plastyczne,
- koła muzyczne,
Poza tymi działalnościami prowadzone były zajęcia sportowe i rekreacyjne dla ponad 200 osobowej grupy:
- aerobik,
- step – aerobik,
- aerobik rehabilitacyjny,
W zajęciach brały udział wszystkie grupy wiekowe. Kluby osiedlowe wspierają również działanie na rzecz środowiskowych drużyn Z H P.
W ramach zajęć klubowych organizowane były wycieczki popularyzujące region Warmii i Mazur, a także odwiedziny w gospodarstwach agroturystycznych.
W badanym okresie kluby osiedlowe wynajmowały sale na organizowanie prywatnych imprez okolicznościowych. Z tego tytułu pobierana
była odpłatność wg taryfikatora cen, uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
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Dochód z wynajmu sal klubowych przeznaczony był w całości na
pokrycie kosztów działalności społeczno wychowawczej.
Koszty prowadzenia działalności społeczno – kulturalnej w badanym
okresie wynosiły odpowiednio:
- w 2006 r. – 696.028 zł
- w 2007 r. – 778.198 zł
- w 2008 r. – 847.654 zł
Zarówno działalność merytoryczna jak i finansowa Domów Kultury
podlega okresowym ocenom Rady Nadzorczej Spółdzielni, a Komisja Kultury Sportu i Rekreacji RN opiniuje działalność Osiedlowych Domów Kultury i występuje ze stosownymi wnioskami do Rady Nadzorczej.
Źródła finansowania działalności społeczno – kulturalnej, jak i ich
kierunki wydatków zostały przedstawione w załączniku nr 1a do protokołu
lustracji.
Uznać należy, że zarówno Zarząd jak i kierownik O.D.K. z dużym
zaangażowaniem i rzetelnością spełniali rolę koordynatora i realizatora
wszelkich zadań przyjętych przez siebie programach społeczno – kulturalnych.

II. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni i racjonalność ich wykorzystania.
Na początek okresu objętego lustracją spółdzielnia posiadała 123,40
ha gruntów, z czego 113,88 ha stanowiły grunty zabudowane. W stosunku
do wszystkich nieruchomości spółdzielnia posiada uregulowany stan prawny.
Według stanu na dzień 31.12.2008r. we władaniu spółdzielni znajdowało się 99,95 ha gruntów, w tym pod zabudową 93,32 ha gruntu. Gruntów zbędnych lub nie nadających się pod zabudowę spółdzielnia nie posiada. Na grunty nie zabudowane w ilości 6,63 ha spółdzielnia posiada
program ich zabudowy, który jest w realizacji.
W okresie objętym lustracją stan posiadania Spółdzielni zmniejszył
się o 23,45 ha gruntów, głównie z powodu wyodrębnień własności lokali (o
18,17 ha). Na koniec okresu objętego lustracją spółdzielnia posiadała 53,06
ha gruntów w użytkowaniu wieczystym oraz 46,89 ha gruntu we własności.
Zmiany jakie zachodziły w gospodarce gruntami w latach 2006 –
2008 zostały poddane kontroli pod kątem legalności działań i po ich przeprowadzeniu lustrujący nie wnoszą uwag do całości zagadnień związanych
z gospodarką gruntami w spółdzielni.
Wykonując przepisy ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach
mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 4, poz. 27 z dnia 23.01.2001r. z późn. zmianami) Spółdzielnia dokonała podziału swoich zasobów na nieruchomości
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jedno i wielo budynkowe, łącznie 214 nieruchomości mieszkaniowych,
których wykaz stanowi załącznik nr 2a. do protokołu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Spółdzielni przygotowywał projekty uchwał oznaczonych lokali i przypadających na każdy
lokal udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej. Żadna z podjętych uchwał nie został zaskarżona do sądu. Działania Zarządu Spółdzielni
były zgodne z postanowieniami w/w ustawy. Wielkość i stan prawny gruntów oraz zmiany związane ze stanem posiadania gruntów przedstawia załącznik nr 2; 2„a”; 2 „b”; do protokółu lustracji.
III. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.
Zgodnie z § 3 obowiązującego Statutu, przedmiotem działalności
Spółdzielni jest:
1) Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni, jak
również nieruchomościami członków Spółdzielni nabytymi przez nich
na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
2) Budowanie lub nabywanie budynków w celu:
- ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących
się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym
przeznaczeniu,
- ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych własnościowych
praw do znajdujących w tych budynkach lokali mieszkalnych lub
lokali o innym przeznaczeniu,
- ustanowienia na rzecz członków, spółdzielczych lokatorskich
praw do lokali mieszkalnych w tych budynkach,
- wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach
lokali mieszkalnych lub lokali
3) Zarządzanie nieruchomościami nie będącymi mieniem Spółdzielni lub
mieniem jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem
(właścicielami) tej nieruchomości.
Charakter i strukturę potrzeb mieszkaniowych obrazuje załącznik nr
3 dot. Spraw członkowsko-lokalowych. Uzupełnieniem tej tablicy jest poniższe zestawienie charakterystyki wynikającej z członkostwa.
Liczba członków na 31.12.2008r wynosiła 10.983 osób, z czego:
- członkowie posiadający spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych – 6 738 osób,
- członkowie – osoby prawne – 5 osób
- członkowie posiadający wyłącznie spółdzielcze prawo do lokali
użytkowych – 48 osób,
- członkowie posiadający wyłącznie spółdzielcze prawo do garażu –
14 osób,
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- członkowie Spółdzielni będący właścicielami, po ustanowieniu
odrębnej własności lokalu – 3 495 osób,
- członkowie, którzy podpisali umowę o budowę lokalu mieszkalnego lub garaży – 0 osób,
- członkowie, którzy utracili prawo do lokalu i nie wypowiedzieli
członkostwa – 336 osób,
- członkowie oczekujący i założyciele – 18 osób,
Wymieniony wyżej załącznik nr 3 wskazuje, ze w latach 2006-2008
ilość członków ogółem była zmienna. Zmiany te wynikały z ruchu w ewidencji członków, tj.
• Wypowiedzenie członkostwa ( np. po zbyciu prawa do lokalusprzedaż, darowizna, zamiana) lub utrata tego prawa w inny sposób ( np. w wyniku orzeczenia sądu lub umowy o podział majątku),
• Zgonu członka,
• Wykluczenie członka przez Radę Nadzorczą
• Wykreślenie członka przez Radę Nadzorczą
Przyczyny ustania członkostwa reguluje Statut.
Na koniec 2008 roku spółdzielnia zrzeszała 10 983 członków, w tym
10.357 członków zamieszkałych w budynkach Spółdzielni.
W okresie objętym lustracją liczba członków ogółem zmalała o 468
osób, głównie z powodu rezygnacji z członkostwa, ponieważ potrzeby
mieszkaniowe zaspokoili poza spółdzielnią. Spółdzielnia nie prowadzi
zamiany mieszkań.
W okresie objętym lustracją członkowie Spółdzielni dokonali między sobą 10 zamian lokali mieszkalnych. Spółdzielnia nie posiada kandydatów na członków oraz wniosków o zamianę mieszkań.
Spółdzielnia posiada aktualny regulamin w sprawie przyjmowania
członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań, zatwierdzony
przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwałą nr 32/06 z dnia 24.10.2006r.
Poprawność regulaminu nie budzi zastrzeżeń.
W okresie objętym lustracją przyjęcia na członków odbywały się z
następujących tytułów :
- umów kupna – sprzedaży,
- spadków i cesji,
- postanowień sądowych,
- współczłonkostwa,
- zmiany głównego użytkownika.
Natomiast skreślenie z rejestru członków następowało ze względu
na zgon, rozwód, sprzedaż, zmianę głównego użytkownika lub wyprowadzenie się z zasobów Spółdzielni.
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Spółdzielnia posiada rejestr członków z numeracją ciągłą z nr 23070
na początek badanego okresu i z nr 23466 na dzień kontroli tj. 26.02.2009.
Rejestr spełnia wymogi formalne. Zbadano zapisy do rejestrów za okres
objęty lustracji i stwierdzono, że są prowadzone prawidłowo, zgodnie z
obowiązującymi wymogami. Decyzje zarządu dotyczące przyjęcia przez
spółdzielnię nowych członków są zgodne z zasadami określonymi w statucie i regulaminie.
Ponadto Spółdzielnia prowadzi następujące rejestry :
- rejestr członków skreślonych,
- ewidencja zmian uprawnień do lokalu,
- rejestr osób posiadających prawo do lokali bez członkowstwa
- rejestr osób prawnych
- wykaz budynków i mieszkań,
- rejestr wniosków o przeniesienie własności,
- rejestr wniosków o przekształcenie z lokalu na własność spółdzielcze prawo do lokalu
Rejestr wniosków o przekształcenie praw do lokalu w odrębną własność na dzień lustracji zawierał 3234 pozycji, z czego 3141 pozycji zostało zrealizowane.
W okresie badanym Spółdzielnia wykluczyła 34 członków na podstawie uchwał rady nadzorczej. W latach 2006-2008 liczba członków skreślonych (zgony i wypowiedzenia) wyniosła 872 – razem wykreślono i wykluczono 906 osób. Na przestrzeni lat 2006-2008 wydano 202 nowych
umów na lokale, w tym 192 z nowego budownictwa i 10 z odzysku.
Nie stwierdzono decyzji sprzecznych z zasadami przyjętymi w Statucie i regulaminie.
Spółdzielnia posiada regulamin określający tryb przeprowadzenia
przetargów na sprzedaż lokali, spółdzielczego własnościowego prawa do
lokali i nieruchomości. Poprawność regulaminu nie budzi zastrzeżeń.
W okresie objętym lustracją Spółdzielnia zasiedliła 10 mieszkań w
drodze przetargów: na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa 5
lokali i na odrębną własność 5 lokali, a warunki tych przetargów były
zgodne z obowiązującym regulaminem. W badanej dokumentacji członkowskiej jest wycena lokalu mieszkalnego i protokół z przeprowadzonego
przetargu.
Statut Spółdzielni dopuszcza możliwość przyjęcia w poczet członków osoby prawne na zasadzie własnościowego prawa do lokalu.
W okresie objętym badaniem nie stwierdzono przypadku przyjęcia
osoby prawnej.
Statut przewiduje wynajem lokali, a szczegółowe zasady najmu reguluje §40 Statutu i regulamin najmu lokali mieszkalnych w SM „ Jaroty”.
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W okresie objętym lustracją stwierdzono 12 przypadków zawarcia
umowy na najem lokalu mieszkalnego z osobami, które za długi utracą
członkostwo oraz prawo do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni i zajmowała lokal bez tytułu prawnego.
Na koniec roku 2008 Spółdzielnia posiadała 45 lokali mieszkalnych
z tytułem najmu, w tym :
- 30 lokali - wynajęte dłużnikom, którzy dobrowolnie zrzekli się
prawa dotychczas zajmowanego lokalu,
- 9 lokali - wynajęte Gminie Olsztyn na podstawie porozumienia z
Gminy Olsztyn w sprawie dostarczania lokali socjalnych na rzecz
byłych członków Spółdzielni, którym w prowadzonych wyrokach
sądowych orzekających,
- 6 lokali - wynajęte pracownikom lub byłym pracownikom SM.
W badanym okresie Spółdzielnia zawarła 3 191 aktów notarialnych
na prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, z czego 1908 aktów notarialnych dotyczyło lokali mieszkalnych z lokatorskiego prawa do lokalu i
1283 aktów notarialnych z własnościowego prawa do lokalu. Podstawę
zawarcia aktów notarialnych stanowiły uchwały Zarządu w sprawie określenia odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach.
Uchwały zostały podjęte na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15.12.2000r. o
spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. nr 4 z 2001r. z późn. zm.) wraz z
opisem przedmiotu odrębnej własności w formie załączników do uchwały
Zarządu.
Procedury ustawowe przy podejmowaniu uchwał zostały zachowane.
Nie stwierdzono skarg członków dotyczących opóźnień z realizacją
wniosków przez Zarząd Spółdzielni.
Akty notarialne zostały zawarte przez Spółdzielnię zgodnie z obowiązującym prawem.
Zgodnie z art. 223 Prawa spółdzielczego oraz §31 ust.1statutu spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone księgi wieczyste. Rejestr spełnia wymogi formalne. W rejestrze dokonywane są wpisy aktualizujące dotyczące zarówno osób jak i obciążeń hipotecznych.
Rejestr objęto ewidencją komputerową.
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IV. Działalność inwestycyjna.
1. Potrzeby mieszkaniowe, a program inwestycyjny.
Na dzień 31.12.2005r. Spółdzielnia liczyła 11.451 członków, natomiast na koniec 2008r. zrzeszała 10.983 członków. W okresie objętym badaniem lustracyjnym liczba członków wykazywała się dużą zmiennością.
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych realizowane było na warunkach
prawa odrębnej własności lokalu, tzn. że budownictwo mieszkaniowe finansowane było ze środków własnych przyszłych właścicieli.
W ramach posiadanych terenów, Spółdzielnia realizuje program zagospodarowania tych terenów zabudową mieszkaniową wielorodzinną.
Nabór osób zainteresowanych mieszkaniem w Spółdzielni dokonywany
jest na etapie przygotowania inwestycji poprzez cykliczne ogłoszenia prasowe o zasięgu lokalnym. Oferty spółdzielni kierowane były zarówno do
osób będących jak i nie będących członkami Spółdzielni.
Procedura budowania zasobów mieszkaniowych i przebieg procesu
inwestycyjnego, obejmujący okres od podjęcia decyzji o realizacji inwestycji poprzez kolejne etapy aż do ich zakończenia, oparta jest na wdrożonym
Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.
W okresie objętym badaniem lustracyjnym Spółdzielnia zrealizowała
następujące inwestycje mieszkaniowe:
- przy ul. Flisa 5
- 36 lokali mieszkalnych i 10 garaży
- przy ul. Flisa 7
- 30 lokale mieszkalne
- przy ul. Burskiego 13- 40 lokali mieszkalnych i 14 garaży
- przy ul. Kanta 40 C - 44 lokale mieszkalne i 11 garaży
- przy ul. Kanta 40 D - 40 lokali mieszkalnych i 12 garaży,
co stanowi łącznie 190 lokali mieszkalnych o powierzchni 8.239,19 m² pu i
47 garaży o łącznej powierzchni 778,91 m²pu. Poniesione nakłady na inwestycje oddane do użytku w badanym okresie wyniosły 20.910,1 tys. zł.
/dane dot. inwestycji mieszkaniowych przedstawia załącznik nr 4, i 4a do
protokołu lustracji/.
2. Pozyskanie terenów budowlanych.
Według stanu na dzień 31.12.2008r. we władaniu Spółdzielni pozostawało 99,95 ha gruntów , w tym:
- grunty własne - 46,89 ha
- w wieczystym użytkowaniu - 53,06 ha
Z ogólnej powierzchni gruntów jakimi Spółdzielnia włada, grunty:
- zabudowane stanowią powierzchnię - 93,32 ha
- planowane pod zabudowę wynoszą - 6,63 ha
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W stosunku do całości gruntów będących we władaniu Spółdzielni,
stan prawny gruntów jest uregulowany.
W okresie objętym lustracją Spółdzielnia nie podejmowała działań
zmierzających do pozyskania nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Informację o terenach budowlanych zawiera załącznik nr 2 do protokołu lustracji.
3. Poprawność przygotowania inwestycji, tryb doboru wykonawców, treść
zawartych umów i ich realizacja oraz nadzór inwestorski.
Zakres merytoryczny j.w. dotyczący inwestycji wyszczególnionych
w pk-cie IV. 1 został poddany badaniom przez lustracje problemowe, wyszczególnione w pk-cie A. 10. niniejszego protokołu. Niezależnie od powyższego, obecna lustracja potwierdziła ustalenia zawarte w protokołach
poprzednich lustracji.
Lustracja wykazała że:
- inwestycje mieszkaniowe realizowane zostały na gruntach własnych Spółdzielni o uregulowanym stanie prawnym,
- Spółdzielnia uzyskała wymagane Prawem budowlanym decyzje
dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
- decyzje o rozpoczęciu realizacji inwestycji mieszkaniowej podejmowane były po rozpoznaniu zapotrzebowania rynku na lokale mieszkalne i garaże,
- wyboru wykonawców dokumentacji projektowych oraz wykonawców robót budowlano-montażowych dokonano w drodze
przetargów, zgodnie unormowaniami wewnętrznymi w tym zakresie,
- treść zawartych z wykonawcami umów zawierała postanowienia
chroniące interesy Spółdzielni, a realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z obowiązującymi umowami,
- nadzór inwestorski prowadzony był przez pracowników Spółdzielni posiadających stosowne uprawnienia budowlane oraz na
podstawie zawartej umowy przez Zespól Usług Projektowych w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cielnych i gazowych.
4. System finansowania inwestycji oraz rozliczenie kosztów inwestycji i
ustalenie wartości początkowej lokali.
Badania lustracyjne wykazały że:
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- budowa lokali mieszkalnych i garaży finansowana była środkami
własnymi przyszłych użytkowników, z którymi zawarto stosowne umowy,
- treść zawartych umów o budowę lokali zabezpieczała interesy
Spółdzielni i przyszłych użytkowników lokali, oraz zapewniała
środki na bieżące finansowanie kosztów budowy tych lokali,
- sposób prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej ponoszonych nakładów jest zgodny z zakładowym planem kont i pozwala
na wyodrębnienie kosztów pośrednich i bezpośrednich realizowanego zadania,
- rozliczenie kosztów inwestycji i ustalenie wartości początkowej
lokali zadań inwestycyjnych objętych lustracją, zostało wykonane w sposób zgodny z obowiązującymi w Spółdzielni unormowaniami,
- ostateczne rozliczenie kosztów budowy budynków mieszkalnych
przy ul. Flisa 5,Flisa 7, Burskiego 13, Kanta 40 C, Kanta 40 D,
zostało zatwierdzone przez uprawniony do tego organ i stanowiło
podstawę do ustalenia wysokości wkładów budowlanych na wybudowane lokale.
5. Zadania inwestycyjne będące w przygotowaniu wg. stanu na dzień
31.12.2008r.
Zgodnie z załącznikiem nr 4 b do protokołu lustracji, finansowanie
kosztów inwestycji w przygotowaniu wg. stanu na dzień 31.12.2008 r.
przedstawia się następująco:
- budynek mieszkalny przy ul. Murzynowskiego - 228.020,67 zł.
- budynek mieszkalny przy ul. Kanta 40a i 40b - 194.528,13 zł
- budynek mieszkalny przy ul. Wańkowicza - 2.000,00 zł
- budynek mieszkalny przy ul. Boeningka - 1.166,00 zł
- budynki mieszkalne przy ul. Kanta, Witosa - 1.500,00 zł
Podstawowym kosztem wymienionych zadań są koszty dokumentacji projektowej:
- budynek ul. Murzynowskiego-Orłowicza - 220.000,00 zł
- budynek mieszkalny ul. Kanta 40a i 40b - 124.113,11 zł.
Przetarg na dokumentację budynków przy ul. Kanta 40a i 40b odbył
się łącznie z przetargiem na dokumentację projektową budynków przy ul.
Kanta 40c i 40d. Natomiast przetarg na dokumentację przy ul. Murzynowskiego-Orłowicza został rozstrzygnięty w dniu 23.08.2006 r. i lustrujący
nie wnoszą uwag do rozstrzygnięć komisji przetargowej.
Na dzień lustracji nie zawarto żadnej nowej umowy o budowę lokalu.
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V.

Zagadnienia gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
1. Stan ilościowy, estetyczno - porządkowy i techniczny zasobów mieszkaniowych.
Według stanu na dzień 31.12.2008 r. Spółdzielnia posiadała 406 budynków wielorodzinnych. Zasoby Spółdzielni liczyły 12.186 lokali mieszkalnych i 377 lokali użytkowych.
Powierzchnia użytkowa zasobów Spółdzielni ogółem wynosiła
707,891,3 m2, w tym lokali mieszkalnych 662.978,8 m2, natomiast lokali
użytkowych 42.233,1 m i garaży 2.679,4 m2 (załącznik nr 5 do protokółu).
Wyposażenie techniczne zasobów mieszkaniowych Spółdzielni stanowią: energia elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, zimna woda,
centralna ciepła woda. Powierzchnia lokali ogrzewanych centralnie wynosi
660.689,9 m2, natomiast powierzchnia lokali korzystających z centralnej
ciepłej wody wynosiła 661.337,7 m2 .
Spółdzielnia posiada 67 dźwigów osobowych a powierzchnia zasobów mieszkaniowych korzystających z dźwigów osobowych wynosi
76.623,8 m2.
Na 406 budynków wielorodzinnych wg stanu na dzień 31.12.2008 r.
- 319 budynków posiada ściany ocieplone wg aktualnych norm. Wszystkie
budynki Spółdzielni (406) posiadają opomiarowane zużycie ciepła i zużycie wody. Liczba lokali z indywidualnym opomiarowaniem zużycia ciepła
wynosi 11.573 lokale, tj. 94,9 % ogólnego stanu posiadania, natomiast indywidualne opomiarowanie zużycia wody posiadają 12.123 lokale, tj. 99,4
% ogólnego stanu posiadania. Wiek budynków jest zróżnicowany – największą grupę stanowią budynki w wieku 11-20 lat (214 budynków)
oraz w wieku 21-30 lat (147 budynków).
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi jest w gestii biura Zarządu i
trzech wyodrębnionych administracji: „Jaroty”, „Nagórki”, „Pieczewo”.
Zadaniem wymienionych służb jest utrzymanie zasobów w należytym stanie estetyczno – porządkowym i technicznym. Administracje osiedli nie są
wyodrębnione ekonomicznie. Nadzór bezpośredni nad administracjami
sprawuje wiceprezes ds. technicznych, który oprócz nadzorowania działalności inwestycyjnej Spółdzielni, sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw
remontowych i eksploatacyjnych.
Prowadzenie spraw administracyjnych i technicznych należy do
obowiązków kierowników administracji osiedli, które polegają m.in. na:
- nadzorowaniu wykonawstwa bieżącej konserwacji prowadzonej
przez konserwatorów oraz terminowego i rzetelnego usuwania usterek zgłaszanych przez lokatorów,
- kontrolowaniu i odbiorze prac dot. utrzymania czystości i porządku,
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- prowadzeniu okresowych przeglądów technicznych zasobów lokalowych,
- współpracy z pogotowiem technicznym w zakresie usuwania wszelkich awarii .
Administracje osiedli wspomagane są przez komórki biura Zarządu
w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją planów remontów i konserwacji oraz rozliczeń remontów i eksploatacji. Wyszczególnione czynności wynikają z zakresów czynności pracowników.
Spółdzielnia posiada regulamin organizacyjny, który normuje zasady
merytorycznej współpracy między poszczególnymi komórkami.
Lustracja zasobów mieszkaniowych przeprowadzona w osiedlach
Spółdzielni wykazała, że stan techniczno-estetyczny budynków (tynki,
elewacje) nie budzi zastrzeżeń. W klatkach schodowych i pomieszczeniach
ogólnego użytku panuje porządek. Tereny przynależne do Spółdzielni
utrzymane są w należytej czystości i porządku. Na części zasobów zakończono prace dociepleniowe wraz z odnową powłok malarskich zarówno na
elewacjach budynków jak i klatkach schodowych.
Protokół z przeglądu zasobów Spółdzielni zawierający szczegółowe
opisy stanu faktycznego stanowi załącznik nr 14 do protokółu.
Prace do wykonania wymienione w protokóle z przeglądu zostały
uwzględnione w planie działalności remontowej Spółdzielni na 2009r.
2. Koszty i przychody g z m oraz prawidłowość ustalania opłat za używanie lokali.
Koszty w roku 2008 wynosiły 65.949.178 zł. i były wyższe o 7,36%
w porównaniu do roku 2007 oraz wyższe o 13,98 % w porównaniu do
2006 roku.
W kosztach g z m :
- koszty eksploatacji lokali mieszkalnych w 2008r. wynosiły
44.008.359 zł. i były wyższe o 7,92% w porównaniu do roku 2007,
oraz wyższe o 17,16% w porównaniu do 2006 r,
- koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody na lokalach mieszkalnych w 2008r. wynosiły 15.896.729 zł. i były wyższe o 3,1% w porównaniu do roku 2007, natomiast niższe o 2,42 % w porównaniu
do 2006 roku.
- koszty eksploatacji lokali użytkowych w 2008r. wynosiły 3.625.682
zł. i były wyższe o 8,81 % w porównaniu do roku 2007, oraz
wyższe o 25,65 % w porównaniu do 2006 roku.
Przychody w 2008 roku wynosiły 67.379.542 zł i były wyższe o
5,94% w porównaniu do roku 2007 oraz wyższe o 13,37 % w porównaniu do 2006 roku.
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W przychodach g z m :
- przychody od lokali mieszkalnych w roku 2008 wynosiły 42.078.966
zł. i były wyższe o 5,39 % w porównaniu do roku 2007, oraz wyższe o 20,81 % w porównaniu do 2006 roku,
- przychody od lokali użytkowych w roku 2008 wynosiły 4.329.969
zł. i były wyższe o 3,85 % w porównaniu do roku 2007, a także
wyższe o 5,62 % w porównaniu do 2006 roku.
Z przeprowadzonej badań wynika, że opłaty eksploatacyjne nie pokrywały w pełni kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych. Dochody uzyskiwane z lokali użytkowych również nie równoważyły kosztów gospodarki mieszkaniowej/ za wyjątkiem 2007 r./. Dodatni wynik na GZM uzyskano po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów działalności
operacyjnej i finansowej, które przedstawiały się następująco:
- rok 2006 – dz. operacyjna /+853.796zł/, finansowa /+1.898.582zł/,
- rok 2007 - dz.operacyjna /+378.519zł/, finansowa /+2.023.532zł/,
- rok 2008 - dz.operacyjna /+1.106.575zł/ finansowa /+1.922.307zł/.
Po uwzględnieniu kosztów i przychodów operacyjnych i finansowych, wynik finansowy na GZM przedstawia się następująco :
- rok 2006 + 1.570.822 zł,
- rok 2007 + 2.172.276 zł,
- rok 2008 + 1.430.364 zł.
Dane dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowią załącznik nr 6 i 7 do protokółu.
Na przestrzeni badanego okresu uległy zmianie roczne jednostkowe
koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obciążające lokale mieszkalne liczone w zł./m2 .
Eksploatacja liczona bez remontów za 2008 r. zamknęła się na poziomie 3,49zł./m2 i była wyższa w porównaniu do 2007r. o 14,4 % oraz
wyższa 21,2% w porównaniu do 2006 roku.
Koszty remontów za 2008r. zamknęły się na poziomie 2,03zł./m2 i
były wyższe w porównaniu do 2007r. o 0,5 % oraz wyższe o 16% w porównaniu do 2006 roku.
Koszty centralnego ogrzewania za 2008r. zamknęły się na poziomie
1,08zł./m2 i były wyższe o 1,9 % w porównaniu do 2007r. oraz niższe o
5,3 % w porównaniu do 2006 roku.
Koszty ciepłej wody za 2008r. zamknęły się na poziomie 0,87zł./m2 i
były wyższe o 2,3 % od kosztów roku 2007 oraz niższe o 1,1 % od kosztów 2006 roku.
Razem jednostkowe koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi
obciążające lokale mieszkalne liczone w zł/m2 na przestrzeni badanego
okresu rosły od 6,69zł/m2 w 2006r., i 7,01zł./m2 w 2007r.do 7,50zł./m2 w
2008r.
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Opłaty za używanie lokali zajmowanych na zasadzie spółdzielczego
prawa do lokalu ustalane są na poziomie rzeczywiście ponoszonych
kosztów obejmujących podatek od nieruchomości, opłatę za wieczyste
użytkowanie, koszty Zarządu i Administracji, remonty, sprzątanie, energie
elektryczną i pozostałe koszty. Decyzje w sprawach wysokości opłat za
lokale mieszkalne zajmowane na zasadzie spółdzielczego prawa do lokalu podejmuje na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza.
W czasie objętym badaniem lustracyjnym obowiązywały następujące
uchwały Rady Nadzorczej :
- nr 273/2005 z dnia 06 grudnia 2005 roku,
- nr 12/ 2007 z dnia 27 lutego 2007 roku,
- nr 37/2007 z dnia 04 grudnia 2007 roku.
W okresie objętym lustracją stawki opłat eksploatacyjnych ustalane
były na odpowiednim poziomie i pokrywały ponoszone koszty.
Wykaz stawek opłat obowiązujących w latach 2006 – 2008 stanowi
załącznik nr 6 „a” do protokółu lustracji.
Spółdzielnia posiada regulamin ustalający zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za lokale, zatwierdzony uchwałą rady nadzorczej w dniu 25.01.2005r. z późniejszymi
zmianami. Regulamin, który obowiązuje od dnia jego uchwalenia był korygowany uchwałami nr: 277/05, 32/2006, 41/2006, 11/2007, 26/2007
33/2007, 11/2008. Regulamin został opracowany w oparciu o nowy Statut
Spółdzielni – zgodnie z ustawą o Spółdzielniach mieszkaniowych z dnia
15.12.2000r. z późniejszymi zmianami i jest w Spółdzielni przestrzegany.
W okresie objętym lustracją spółdzielnia nie korzystała z dotacji
budżetowych na działalność eksploatacyjną.
3. Gospodarka lokalami użytkowymi.
Prawne formy korzystania z lokali użytkowych określa § 40 Statutu,
który również odnosi się do lokali mieszkalnych. Lokale użytkowe będące
w dyspozycji Spółdzielni użytkowane są w formie najmu i spółdzielczego
prawa do lokalu użytkowego, a dobór najemców zgodnie ze Statutem odbywa się w trybie określonym w regulaminie w sprawie zasad i trybie
przeprowadzania przetargów. Spółdzielnia posiada regulamin przetargu na
roboty budowlane, dostawy i usługi obejmujący również wynajem lokali
użytkowych i dzierżawę terenów pod działalność handlowo-usługową, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. W okresie objętym lustracją zawarto 86
umów najmu, z czego 18 umów drogą przetargu, 35 umów drogą ofertową,
27 umów w drodze cesji oraz 6 umów w drodze ich odnowienia. Decyzje
Zarządu były zgodne z zasadami określonymi w regulaminie. Wysokość
uzyskiwanej w drodze przetargu stawki czynszowej była rezultatem najwyższego przebicia przetargowego. Zgodnie z regulaminem, komisji prze-
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targowej przysługiwało prawo negocjacji cen oferowanych z poszczególnymi oferentami. Stawka uzyskiwana drogą ofertową była negocjowana i
najczęściej przyjmowana na poziomie proponowanym przez oferenta. Najemcą lokalu użytkowego może być zarówno członek Spółdzielni jak również inne osoby fizyczne i prawne. Najemca lokalu użytkowego jest obowiązany mieć uprawnienia do działalności gospodarczej. Przed podpisaniem umowy najemca zobowiązany jest wnieść kaucję zabezpieczającą w
wysokości średnio 300 % opłaty miesięcznej.
Wykaz umów zawartych na lokale użytkowe w okresie objętym lustracją zawiera załącznik nr 3 „a” do protokółu.
Umowy rozdzielają obowiązki Spółdzielni i najemcy w zakresie
utrzymania lokali. Stawki czynszowe weryfikowane są okresowo aneksami
powyżej poziomu inflacji oraz ze stawki opłat wyłączone są stawki opłat
za wywóz nieczystości stałych, zużycie wody i ścieków oraz zużycie ciepła.
Spółdzielnia dysponuje terenami, które udostępnia na działalność
gospodarczą. W okresie objętym lustracją zawarto 18 umów z dzierżawcami, z czego 1 umowę w drodze przetargu a pozostałe stanowiły rezultat
negocjacji pomiędzy Zarządem a dzierżawcą. Umowy dzierżawy zostały
zawarte w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami określonymi regulaminem przetargu na najem lokali i dzierżawę terenów. Wykaz umów zawartych na dzierżawę terenu w okresie objętym lustracja zawiera załącznik nr 3 „b” do protokółu.
Zasady i tryb udostępniania pomieszczeń ogólnego użytku na cele
mieszkalne określa stosowny regulamin zatwierdzony uchwałą nr 42/2006
Rady Nadzorczej z dnia 19.12.2006 r., natomiast na cele gospodarcze nie
występuje.
W okresie objętym lustracją nie zawierano umów w tym zakresie.
4. Terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali.
Stan zadłużeń z tytułu opłat za mieszkania (załącznik nr 8 do protokółu) na dzień 31.12.2008 r. wynosił 6.555.380 zł., co stanowi 11,5 %
rocznego wymiaru opłat. Porównując zadłużenia na lokalach mieszkalnych
do stanu na dzień 31.12.2006 r. to poziom zaległości z kwoty 6.742.363 zł.
zmniejszył się o kwotę 186.983 zł., natomiast wskaźnik zadłużeń w lustrowanym okresie uległ zmniejszeniu z 13,2 % do 11,5 %.
Na przestrzeni badanego okresu wzrosła liczba lokali mieszkalnych
zalegających w opłatach z 6.140 lokali na koniec 2006 r. do 6.857 lokali
na 31.12.2008 r. Kwotowo zaległości jednomiesięczne zmalały o
218.222 zł. tj. o 11,35%, zaległości dwumiesięczne zmalały o 28.455 zł., j.
o 4,28 %, natomiast zaległości trzymiesięczne i większe zwiększyły się o
59.694 zł., tj. o 1,43 %.
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Na przestrzeni badanego okresu kwota zadłużenia od 6-ciu miesięcy
wzwyż na lokalach mieszkalnych wzrosła z kwoty 3.713.919 zł. w 2006 r.
do kwoty 4.023.897 zł. w 2008 roku. Wzrosła również ilość lokali zadłużonych z 209 lokali w 2006 roku do 273 lokali w 2008 roku.
Od nieterminowych wpłat Spółdzielnia ściąga odsetki za zwłokę, które w poszczególnych latach wynosiły :
w 2006 r. - 628.983 zł.,
w 2007 r. - 751.910 zł.,
w 2008 r. - 557.707 zł.
-------------------------------razem
1.938.600 zł.
W badanym okresie Rada Nadzorcza wykluczyła z tytułu zadłużenia
czynszowego 63 osoby. Zebranie Przedstawicieli na skutek odwołania się
uchyliło 4 decyzje Rady Nadzorczej o wykluczeniu. Do sądu skierowano
550 spraw w stosunku do osób zalegających z opłatami. O wysokości salda
zadłużeń członkowie zawiadamiani są co kwartał. Do zalegających z opłatami wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wzywani są na rozmowy z Radą Nadzorczą. Przed rozmowami służby administracyjne przeprowadzają
rozeznania w miejscu zamieszkania zadłużonego członka o jego warunkach
mieszkaniowych i bytowych oraz możliwości spłaty zadłużenia. Z dłużnikami prowadzone są także rozmowy przez Rady Osiedli i działalność ta
przynosi bardzo pozytywne rezultaty. W badanym okresie 46 osób po spłacie zadłużenia zostało przyjętych ponownie na członka Spółdzielni.
Spółdzielnia prowadzi działalność informacyjną wobec dłużników
nt. zamiany mieszkania na mniejsze za spłatą zadłużeń oraz możliwości
uzyskania dodatku mieszkaniowego. W badanym okresie dokonano 9 dobrowolnych zamian mieszkań związanych ze spłatą lub redukcją zadłużenia. Na koniec 2008r. Spółdzielnia posiadała 34 zawarte umowy najmu na
lokale mieszkalne z byłymi członkami – dłużnikami Spółdzielni /w 2006 r.46 umów/. Kwota pomocy socjalnej udzielonej przez Państwo na cele
czynszowe, jaką Spółdzielnia otrzymała w badanym okresie wynosiła odpowiednio:
- w roku 2006 - 1.608.446 zł., w roku 2007 – 1.317.001 zł, w roku 2008
- 959.584 zł. co stanowi średnio od 3,15% w roku 2006 do 1,68 % w
roku 2008 należnych wpływów za mieszkania, a skorzystało z niej średnio od 768 osób w 2006 r. do 445 osób w
2008 roku.
W lustrowanym okresie przeprowadzono 15 skutecznych eksmisji
poza zasoby Spółdzielni, a 2 osoby wykluczone dobrowolnie opuściły lokal.
Na koniec 2008 roku Spółdzielnia posiadała 42 lokale mieszkalne
zajmowane przez dłużników bez tytułu prawnego /wykluczone/, oraz 75
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wyroków eksmisyjnych niezrealizowanych, w tym 51 wyroków z orzeczonymi lokalami socjalnymi. Spółdzielnia powinna wystąpić do Gminy Olsztyn z propozycją porozumienia w sprawie rekompensowania kosztów, jakie
ponosi z tytułu utrzymania dłużników z wyrokiem eksmisyjnym i lokalem
socjalnym. Podstawę zawarcia porozumienia stanowi art. 14 ust. 1 oraz art.
18 ust. 5 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r.
Nr. 31 poz. 266 z późn. zmianami). Porozumienie z Gminą Olsztyn zawarte w dniu 1.06.2005 r. w sprawie dostarczania lokali socjalnych na rzecz
byłych członków Spółdzielni, którym w prawomocnych wyrokach sądowych orzekających eksmisję przyznano prawo do lokalu socjalnego
,okazuje się niewystarczające. Spółdzielnia nie korzystała z możliwości
zgłaszania dłużników do Krajowego Rejestru Długów a forma ta jest coraz
bardziej powszechna.
Działania windykacyjne w zakresie zaległości czynszowych na lokalach mieszkalnych w badanym okresie przedstawia załącznik nr 8 „a” do
protokołu lustracji.
Stan zadłużeń z tytułu opłat za lokale użytkowe i dzierżawy (załącznik
nr 9 do protokółu) na dzień 31.12.2008 r. wyniósł 417.078,05 zł., co stanowi 9,58 % rocznego wymiaru opłat. Porównując zadłużenia na lokalach
użytkowych do stanu na dzień 31.12.2006 r. to poziom zaległości zmniejszył się o kwotę 269.931,83 zł. tj. o 39,3 %., natomiast wskaźnik zadłużeń
w lustrowanym okresie uległ zmniejszeniu z 16,76% w 2006 r. do 9,58% w
2008 r.
Na przestrzeni badanego okresu zmalała liczba lokali zalegających
w opłatach z 183 na koniec 2006 r. do 141 lokali na 31.12.2008 r. Kwotowo zaległości jednomiesięczne zmalały o 4.589,64 zł. tj. o 29,3 %, natomiast zaległości dwumiesięczne wzrosły o 25.666,83 zł. tj. o 18,8 %, a zaległości trzymiesięczne i większe zmalały o 291.009,02 zł. tj. o 54,4 %.
Wpływy na lokalach użytkowych w badanym okresie wyniosły odpowiednio :
w 2006 r. – 4.099.587 zł.
w 2007 r. – 4.169.329 zł.
w 2008 r. – 4.354.967 zł.
Natomiast ściągnięte odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat w
poszczególnych latach wyniosły odpowiednio:
w 2006 r. – 60.412 zł.,
w 2007 r. – 52.267 zł,
w 2008 r. – 94.885 zł.
------------------------------razem
– 207.564 zł.
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Łącznie w badanym okresie wysokość odsetek za zwłokę wyegzekwowanych przez Spółdzielnię na lokalach użytkowych i mieszkalnych
wyniosła 2.259 tys. zł.
5. Usługi komunalne.
Spółdzielnia posiada umowy zawarte z zewnętrznymi podmiotami
gospodarczymi na obsługę potrzeb komunalnych zasobów i tak:
a) z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Olsztynie
(obecna nazwa PSM- JWK-Management Spółka z o.o. S. K. A.) zawarto umowę nr 128/TR/02 w dniu 15.11.2002 r. w sprawie świadczenia
usługi polegającej na wywozie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości będących własnością SM „Jaroty”.
Zleceniobiorca zobowiązany został do wystawienia niezbędnej ilości
pojemników i kontenerów o uzgodnionym typie w miejscach wskazanych przez zleceniodawcę. Ilość odpadów stałych określa się w m3 na
podstawie ilości zamieszkujących osób w lokalach mieszkalnych i
wskaźnika gromadzenia odpadów oraz w lokalach użytkowych wg
działalności i wskaźnika gromadzenia odpadów. Warunki umowy dotyczące jakości świadczonych usług wskazują na możliwość stosowania
sankcji kar umownych w zakresie nieterminowych wywozów odpadów
itp. Ostatni aneks nr 9 z dnia 18.06.2008 r. do umowy na wywóz stałych odpadów komunalnych obejmował swym zakresem zmianę wynagrodzenia.
b) z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie na
sprzedaż ciepła wytworzonego z dystrybucją – na dzień lustracji stan
umowny jest nieuregulowany. Spółdzielnia przedłożyła lustrującym
harmonogram działań jakie prowadziła w kwestii uregulowania stanu
prawnego między dostawcą a odbiorcą. Z treści badanych dokumentów
wynika, że regulacja stanu prawnego dotyczyła zarówno zagadnień
technicznych, organizacyjnych, a także kwestii natury prawnej. Całość
prowadzonych działań w postaci harmonogramu stanowi załącznik nr
15 do protokółu.
c) z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków- umowa zawarta
07.04.1987 r. nr 1/330/87. Umowa określa warunki dostawy wody z
urządzeń wodociągowych oraz odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez usługodawcę i zasady rozliczania
należności. Umowa dotyczy całości zasobów SM „Jaroty” zgodnie z
wykazem zasobów w ilości wg wskazań wodomierzy głównych, będą-
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cych własnością usługodawcy. Ilość ścieków określa się jako równą ilości wody pobranej. Woda i odprowadzenie ścieków rozliczane są wg taryf ustalających ceny i stawki opłat wprowadzonych uchwałami Rady
Miejskiej w Olsztynie. Zmiany cen w rozliczeniach wprowadzone są
aneksami.
Umowa nie uwzględnia zmian wynikających z postanowienia art. 5 i 6
ustawy z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747).
d) z firmą: Zakład Dźwigowo-Elektryczny „OLDŹWIG” s. c. w Olsztynie
ul. Muszynowskiego 22 zawarto umowę w dniu 1.07.1995 r. na wykonywanie konserwacji, remontów bieżących dźwigów i usuwanie awarii
w ramach Pogotowia Dźwigowego. Zakład obsługuje 67 dźwigów na
osiedlu „Nagórki”. Sprawy wysokości wynagrodzenia regulują aneksy
do umowy. Ostatni aneks z dnia 05.01.2009 r. zmienił § 7 ust. 2 i w nowym brzmieniu określa wysokość ryczałtu na kwotę netto 17.824.77
zł.+ VAT .
e) z Zakładem Usługowym s. c. Leszek Witkowski, Piotr Czartoryski
Olsztyn ul. Barcza 3/66 na konserwację, naprawy, usuwanie awarii i
utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji elektrycznej w
budynkach osiedla „Nagórki” i oświetlenia zewnętrznego osiedla „Nagórki”, umowa nr 640-07/RJR/995 z dnia 11.07.1995r. Ostatni aneks
podpisany dnia 12.12.2008r. dotyczył zmiany kwoty ryczałtu i zmian w
załącznikach 2 i 3 umowy. Z firmą tą podpisano też umowę nr 64107/RJR/95 z dnia 1.07.1995r. w Olsztynie na prowadzenie konserwacji i
usuwanie usterek instalacji domofonowej. Ostatni aneks do tej umowy
podpisano dnia 15.01.2009r. i dotyczył:
- zmiany wysokości miesięcznego ryczałtu
- wyłączenia z umowy budynków Flisa 1 i Flisa 3 z dnia 31.05.2008 r.
- rozszerzenia umowy o budynki: Kanta 40C i Kanta 40D.
f) z Zakładem Energetycznym SA w Olsztynie z dnia 30.03.1999 r. i z
dnia 26.07.2000 r. na dostawę energii elektrycznej do bazy remontowej,
hydroforowni, budynku administracyjnego, na oświetlenie klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych budynków, oświetlenie terenów
osiedli - umowy typowe, rozgraniczające obowiązki dostawcy i odbiorcy oraz sposób rozliczeń między stronami. Na dostawę energii elektrycznej do lokali mieszkalnych zawierane są umowy indywidualne z
użytkownikami mieszkań. Pismem z dnia 04.03.2008 r. „Energia - OBRÓT” S.A. Z.E. w Olsztynie (następca prawny) wprowadza wzorzec
umowy, który od 1.03.2008 r. ujednolica zasady rozliczeń w obrocie
energią elektryczną, precyzuje sposób i termin wejścia w życie zmian
cen energii. Do dnia prowadzonego badania lustracyjnego brak jest sto-
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sownych zmian umów lub aneksów do zawartych umów z roku 1999 i
2000, a będących rezultatem wymienionego pisma.
g) z Zakładem Gazowniczym Olsztyn na dostarczenie gazu ziemnego do
budynków wielorodzinnych posiadających zbiorcze liczniki gazu,
umowy pochodzą z lat 1979-1987 i większość z nich zawiera zapis o taryfie opłat PCW 96/63 z roku 1963.
Z uwagi na powyższe i zmiany nazwy firmy dostarczającej gaz ziemny
do budynków, konieczne jest przeprowadzenie aktualizacji tych umów
zgodnie z prawem energetycznym i stanem faktycznym.
VI.

Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych.
1. Nadzór techniczny nad zasobami i ustalanie potrzeb remontowych

Zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni regulaminem organizacyjnym, gospodarkę remontową w Spółdzielni nadzoruje wiceprezes Zarządu
ds. technicznych i etatowi pracownicy techniczni zatrudnieni w biurze Zarządu Spółdzielni oraz w administracjach osiedlowych. Czynności nadzoru
technicznego nad zasobami mieszkaniowymi sprawują pracownicy techniczni legitymujący się stosownymi uprawnieniami, co jest potencjałem
wystarczającym do sprawowania nadzoru technicznego nad substancją jaką
posiada Spółdzielnia. Każdy budynek stanowiący własność Spółdzielni posiada książkę obiektu budowlanego.
Dokonano sprawdzenia losowo wybranych książek na budynki, które
w okresie objętym lustracją były objęte pracami termomodernizacyjnymi i
stwierdzono, że w książkach obiektów wprowadzone są wpisy o przeglądach rocznych i pięcioletnich budynków oraz wykonywane są zgodnie z
obowiązującymi przepisami pomiary instalacji elektrycznej, odgromowej,
badania przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowej.
Rejestruje się wykonane modernizacje i remonty na obiektach. Od roku
1999 książki obiektu budowlanego oraz zapisy dotyczące przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu - prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.10.1998 r. (Dz. U.
Nr 135, poz.882) i mają oznaczenie jako „TOM II” Książki (art. 62 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r.).
Zgodnie z przepisem § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ( Dz.U. z 2003 nr 120, poz. 1134) – po wypełnieniu tomu dotychczas założonych książek niezbędnym będzie założenie nowych
książek wg wzoru określonego w ww. Rozporządzeniu.
– Prawo budowlane z późniejszymi zmianami nakłada na osobę odpowiedzialną za użytkowanie i utrzymanie budynku w należytym stanie
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technicznym i estetycznym, konieczność przeprowadzania kontroli
okresowych, które mają na celu:
- określenie stopnia zużycia poszczególnych elementów budynku,
- określenie potrzeb w zakresie naprawy stanu bezpieczeństwa,
- napraw głównych, bieżących oraz konserwacji budynku,
- wyeliminowania nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem
użytkowników lokali, warunkami ochrony środowiska, warunkami racjonalnego użytkowania nośników energii oraz wody, warunkami
użytkowania lokali i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego
użytkowania mieszkańców.
Spółdzielnia prowadzi w w/w zakresie przeglądy i w oparciu o nie
opracowuje plany potrzeb remontowych.
Plan działalności remontowej w wyrazie rzeczowym i finansowym
po zaopiniowaniu przez komisję techniczno-inwestycyjną Rady Nadzorczej
oraz Rady Osiedli, jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
Rozgraniczenie obowiązków remontowych Spółdzielni i użytkowników lokali zostało zawarte w § 42 ust.4 Statutu Spółdzielni, a dalsze
uszczegółowienie postanowień Statutu uzupełnia „Regulamin określający
obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz
zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale” zatwierdzony przez Radę Nadzorczą dn. 23.11.2004 r. z poprawkami wprowadzonymi uchwałami nr: 34/2007 i 9/2009. Poprawność merytoryczna regulaminu nie budzi zastrzeżeń.
Wymienione wewnętrzne akty normatywne Spółdzielni są stosowane, a postanowienia w nich zawarte są przestrzegane.
Spółdzielnia posiada 406 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
z czego wg stanu na 31.12.2008 r. 319 budynków posiada ściany ocieplone
wg aktualnych norm.
Spółdzielnia opracowała i realizuje program termomodernizacji polegający na dociepleniu pozostałej substancji mieszkaniowej, tej która nie
spełnia aktualnych norm dociepleniowych. W okresie objętym badaniem
lustracyjnym wykonano docieplenie 60 budynków wielorodzinnych mieszkalnych, a podstawą wykonania dociepleń były wcześniej przeprowadzone
audyty. W działaniach długofalowych przewidzianych na najbliższe 3 lata
Spółdzielnia przewiduje dalszą realizację dociepleń na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie średniorocznie nie mniejszym niż w
okresie objętym badaniem lustracyjnym.
Realizacja programu termomodernizacji oparta jest na środkach kredytowych pozyskanych z Banku Ochrony Środowiska, z którym Spółdzielnia zawiera umowy kredytowe.
Do zawierania umów Zarząd Spółdzielni posiada delegację Rady
Nadzorczej, udzielaną przy zatwierdzaniu planów działalności Spółdzielni
na dany rok.
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Podstawowym zakresem prac termomodernizacyjnych na budynku
jest :
- ocieplenie ścian w bezspoinowym systemie z zastosowaniem styropianu jako warstwy izolacyjnej,
- ocieplenie stropów piwnic z zastosowaniem wełny mineralnej i styropianu jako warstwy izolacyjnej,
- ocieplenie stropodachów granulatem wełny mineralnej.
Jednocześnie wykonywanych jest szereg prac ogólnobudowlanych
poprawiających estetykę budynków. Jeżeli wykorzystywany kredyt nie
przekroczy 80% całkowitego rzeczywistego kosztu przedsięwzięcia, przyznana premia wynosi 25% wykorzystanej kwoty kredytu. Zabezpieczeniem
spłaty udzielonego kredytu jest blokada środków w wysokości 80 % kwoty
kredytu na rachunku lokaty terminowej w BOŚ S.A., a będącej własnością
Spółdzielni z pełnomocnictwem do dysponowania tym rachunkiem.
Wszystkie budynki posiadają opomiarowane ciepło. Modernizowany
jest system zasilania budynków w ciepło poprzez likwidację grupowych
węzłów cieplnych oraz instalacja indywidualnych kompaktowych węzłów
cieplnych w budynkach. Liczba lokali mieszkalnych z indywidualnym
opomiarowaniem zużycia ciepła wynosi 11.573 lokale tj. 94,9% ogólnego
stanu posiadania. Zaliczki na c.o. ustalane są indywidualnie na poszczególne mieszkania przy uwzględnieniu położenia lokalu i zastosowaniu wyliczonych przez firmę rozliczeniową wskaźników. Rozliczanie zużycia energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania odbywa się za pomocą wyparkowych i elektronicznych podzielników kosztów oraz liczników ciepła,
na podstawie zawartych umów :
- z firmą METRONA POLSKA przy zastosowaniu podzielników wyparkowych OPTRONIK oraz podzielników elektronicznych TELMETRIK, z firmą TECHEM i ISTĄ Polska Sp. z o.o. stosujące podzielniki wyparkowe, oraz z firmą INTUR Sp. z o.o. stosującą podzielniki elektroniczne.
Do sposobu prowadzenia rozliczeń oraz zastosowanych metod lustratorzy nie wnoszą zastrzeżeń. Ponadto spółdzielnia prowadzi indywidualne rozliczanie kosztów ciepła wytwarzanego z czterech lokalnych kotłowni gazowych dla 7-miu budynków oraz dla 2-ch budynków z sieci ciepłowniczej, w oparciu o zainstalowane w budynkach ciepłomierze. W okresie objętym badaniem lustracyjnym moc
zamówiona w skali całej Spółdzielni została zredukowana o 8,052
MW do wielkości 53,112 MW/rok a zużycie GJ energii na cele
ogrzewania lokali w badanym okresie zmalało o13% w porównaniu
do analogicznego okresu ubiegłego, co ma wpływ na zmniejszenie
opłat za dostawę ciepła do lokali. W Spółdzielni obowiązuje regulamin rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele
ogrzewania lokali i podgrzewania wody, uchwalony przez Radę
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Nadzorczą uchwałą nr 51/99 z dn. 9.06.1999r., do którego wprowadzono liczne zmiany / ostatnia w dniu 14.10.2008r uchwałą nr
46/2008/. Regulamin został opracowany poprawnie merytorycznie i
jest w Spółdzielni przestrzegany.
.
2. Finansowanie remontów.
Statut Spółdzielni w § 100 ust. 2 pkt. 1) stanowi, że Spółdzielnia
tworzy fundusz remontowy. Szczegółowe zasady tworzenia funduszu remontowego i jego przeznaczenia zostały określone w rozdziale III § 6 pkt.
8 „Regulaminu gospodarki finansowej” który został zatwierdzony uchwałą
Rady Nadzorczej z dnia 25.01.2005r. z poprawką wprowadzoną uchwałą nr
41/06. Poprawność zapisów regulaminu w części dotyczącej funduszu remontowego nie budzi zastrzeżeń. Zgodnie z zapisami § 6 pkt. 8 regulaminu
fundusz tworzy się m.in. z :
- odpisów w ciężar kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych, w
stosunku do których Spółdzielnia zobowiązana jest do utrzymania
prawidłowego stanu technicznego budynków i infrastruktury technicznej, a wysokość odpisów zatwierdza Rada Nadzorcza w planie
gospodarczo-finansowym,
- kwot uzyskanych z tytułu obniżenia wynagrodzenia wykonawców robót remontowych w związku z wadami i usterkami,
- wpłat wynikających z przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu
we własnościowe prawo do lokalu zgodnie z zapisem art.11(1) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
- wpłat wynikających z przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu
we własność odrębną zgodnie z zapisem art. 12 ust. 3 i art. 46(1)
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ,
- wpłat członków Spółdzielni będących właścicielami lokali zgodnie z
zapisem art. 4 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
- wpłat właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni zgodnie z
zapisem art. 4 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
- podziału nadwyżki bilansowej.
Środki funduszu przeznaczone są na :
- finansowanie kosztów remontów zasobów mieszkaniowych, jak również kosztów robót termomodernizacyjnych i usuwania skutków wad
technologicznych,,
- pokrycie wypłaconych członkom Spółdzielni należności za szkody
powstałe w mieszkaniach z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni,
- spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na zasilenie funduszu remontowego.
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Stan funduszu na 1 stycznia 2006 r., tj. na początek okresu objętego
lustracją był debetowy i wynosił (-) 6.345,5 tys. zł. Odpisy na fundusz naliczane od lokali mieszkalnych w 2006 r. wynosiły 13.900,5 tys. zł., natomiast naliczone od lokali użytkowych wynosiły 794,3 tys. zł. Ponadto fundusz zasilony został dodatkowymi środkami w wysokości 3.199,3 tys. zł.,
w tym 1.099,1 tys. zł. stanowiła premia termomodernizacyjna, – 1.037,6
tys. zł. wolne środki z przekształcenia praw do lokali, – 985,0 tys. zł. nadwyżka bilansowa i 77,6 tys. zł. zwrot poniesionych kosztów termomodernizacji.
Potrzeby remontowe ujawnione w toku przeglądu budynków w 2006
roku wynosiły 16.000,0 tys. zł., natomiast wydatki funduszu stanowiły
kwotę 15.735,7 tys. zł. i w 98,3 % pokrywały potrzeby Spółdzielni. Zakres
rzeczowy wykonanych remontów oraz środki funduszu w 2006r. jakie zostały wydatkowane na poszczególne cele zostały wyszczególnione w załączniku nr 10 „b” do protokółu.
Stan funduszu na dzień 1 stycznia 2007 roku był nadal debetowy i
wyniósł (-) 4.187,1 tys. zł. Stawka odpisu na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych w 2006 r. wynosiła 1,97 zł./m2 p.u. została zatwierdzona
uchwałą nr 273/2005 Rady Nadzorczej z dnia 6 grudnia 2005 roku i nie
pokrywała w całości potrzeb Spółdzielni.
W roku 2007 odpisy na fundusz remontowy naliczane od lokali mieszkalnych wynosiły 16.038,7 tys. zł., natomiast naliczane od lokali użytkowych wynosiły 936,7 tys. zł. Ponadto fundusz zasilony został dodatkowymi środkami w wysokości 3.219,7 tys. zł., w tym 2.188,1 tys. zł. stanowiły środki z nadwyżki bilansowej, 681,2 tys. zł. premia termomodernizacyjna, 312,3 tys. zł. zwrot poniesionych kosztów tremomodernizacji, oraz
38,1 tys. zł. stanowiły wolne środki z przekształceń.
Potrzeby remontowe ujawnione w toku przeglądów budynków w roku 2007 wynosiły 18.000,0 tys. zł., natomiast wydatki funduszu stanowiły
kwotę 17.856,2 tys. zł. i pokrywały w 99,2% potrzeby spółdzielni. Zakres
rzeczowy wykonanych remontów oraz środki funduszu w 2007 r. jakie
zostały wydatkowane na poszczególne cele, zostały wyszczególnione w załączniku nr 10 „b” do protokółu.
Stan funduszu na 01 stycznia 2008 roku był nadal debetowy i wynosił (-) 1.848,2 tys. zł. Stawka odpisu na fundusz remontowy w 2007 r.
wynosiła 2,30 zł./m2 p.u., została zatwierdzona uchwałą nr 36/2006 Rady
Nadzorczej z dnia 21 grudnia 2006 roku i nie pokrywała w całości potrzeb
remontowych.
W roku 2008 odpisy na fundusz remontowy naliczane od lokali
mieszkalnych wynosiły 16.119,8 tys. zł., natomiast naliczane od lokali
użytkowych wynosiły 1.021,5 tys. zł. Ponadto fundusz zasilony został
dodatkowymi środkami w wysokości 2.805,5 tys. zł., w tym 1.507,5 tys.
zł. stanowiły środki z nadwyżki bilansowej, 1.252,6 tys. zł. premia termo-
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modernizacyjna, oraz 45,4 tys. zł. zwrot poniesionych kosztów termomodernizacji.
Potrzeby remontowe ujawnione w toku przeglądów budynków w
roku 2008 wynosiły 16.000,0 tys. zł., natomiast wydatki funduszu stanowiły kwotę 15.734,5 tys. zł. i pokrywały w 98,3% potrzeby spółdzielni. Zakres rzeczowy wykonanych remontów oraz środki funduszu w 2008 r. jakie
zostały wydatkowane na poszczególne cele, zostały wyszczególnione w załączniku nr 10 „b” do protokołu.
Stan funduszu na dzień 31.12.2008 roku tj. na koniec badanego
okresu nie był debetowy i wynosił 2.364,1 tys. zł. Stawka odpisu na fundusz remontowy w 2008 r. wynosiła 2,50 zł./m2 p.u., została zatwierdzona
uchwałą nr 37/2007 Rady Nadzorczej z dnia 4 grudnia 2007 r, i nie pokrywała w całości potrzeb remontowych budynków (dane dotyczące gospodarki remontowej stanowią załącznik nr 10 do protokółu).
Plany remontowe oparte są na środkach własnych Spółdzielni jak
również na środkach kredytowych przeznaczonych na termomodernizację
Przyjętą konstrukcję planów działalności remontowej należy uznać za poprawną, ponieważ środki finansowe zadysponowane przez Spółdzielnię w
większości równoważyły potrzeby remontowe. Na koniec okresu objętego
badaniem debet na funduszu remontowym został zlikwidowany, a stan
funduszu wynosił (+) 2.364,1 tys. zł. W lustrowanym okresie Spółdzielnia
wydatkowała znacznej wielkości środki funduszu remontowego na ocieplenia budynków. Łącznie w badanym okresie przeznaczono na ten cel
kwotę 41.654,7 tys. zł. Natomiast środki wydatkowane na opomiarowanie
zużycia wody i ciepła stanowiły kwotę 124,6 tys. zł.
3. Wykonawstwo robót remontowych.
W okresie objętym lustracją roboty remontowo – budowlane i modernizacyjne wykonane zostały przez wykonawców z zewnątrz Spółdzielni. Zasady postępowania przy doborze obcych wykonawców zostały
uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwałą nr 39/2006 z dnia
19 grudnia 2006 r. w regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
przetargów w SM „Jaroty”. W badanym okresie przeprowadzono łącznie
30 przetargów, a ich wykaz stanowi załącznik nr 10 „a” do protokółu lustracji. Dotyczyły one wykonania takich robót jak: termomodernizacji budynków, remontu elewacji, malowania klatek schodowych, wymiany stolarki okiennej, remontu dźwigów osobowych w budynkach, modernizacji
systemów zasilania w ciepło i wodę, chemicznego czyszczenia wymienników w węzłach cieplnych, likwidacji złączy gwintowanych w instalacji gazowej, remontu pomieszczeń warsztatowych, remontu ciągów pieszojezdnych i wykonania miejsc postojowych, oświetlenia zewnętrznego na
osiedlu, montażu i legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy, wymiany drzwi
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wejściowych do budynków mieszkalnych i do piwnic, remontu pokryć dachowych, wykonania audytów energetycznych oraz wykonania dokumentacji technicznej. Po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą przetargów, lustratorzy nie wnoszą uwag ani zastrzeżeń do sposobu prowadzenia przetargów i rozstrzygnięć komisji przetargowych.
Umowy zawarte z wykonawcami robót i usług w swojej treści zawierają dane zabezpieczające interesy Spółdzielni, takie jak: terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, warunki płatności, sankcje za nieterminowe
lub wadliwe wykonanie robót, okresy gwarancji oraz zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnych itp.
Nadzór inwestorski nad wykonawstwem robót remontowych sprawują inspektorzy nadzoru zatrudnieni w administracjach osiedlowych.
Kontrola faktur i protokółów odbioru robót związanych z umowami nie
wykazała niezgodności bądź nieprawidłowości.
Zespół konserwatorów Spółdzielni dokonuje bieżących napraw instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjnej, instalacji gazowych, naprawy stolarki i innych zgłaszanych przez lokatorów.
W badanym rejestrach zgłoszeń prowadzonych w Administracjach
Osiedlowych zarejestrowano następujące ilości zgłoszeń lokatorskich ogółem : - w roku 2006 – 13.183 zgłoszenia,
- w roku 2007 - 13.241 zgłoszeń,
- w roku 2008 - 12.684 zgłoszenia.
Szczegółowy podział ilości zgłoszeń na administracje osiedlowe
wraz z dalszym podziałem na poszczególne branże , oraz zatrudnienie w
zespołach konserwatorów przedstawia załącznik nr 10 „d” do protokółu lustracji. Z przeprowadzonego badania wynika, że ilości zgłoszeń utrzymują
się na zbliżonych poziomach, z tendencją malejącą w roku 2008. Lustracja
zgłoszeń przeprowadzona próbą losową w administracji „Nagórki” wykazała, że zlecenia konserwatorskie wykonywane są na bieżąco, oraz prawidłowy jest sposób ich rozliczania . Nie stwierdzono uwag lokatorów co do
jakości usług świadczonych przez konserwatorów. Spółdzielnia zatrudnia
26 konserwatorów, w tym 7 hydraulików, 4 elektryków, 2 ślusarzy, 8 pracowników ogólnobudowlanych, 5 stolarzy, oraz 4 gospodarzy osiedla. Obsadę etatową konserwatorów należy uznać za wystarczającą.
VII. Gospodarka finansowa Spółdzielni.
1. Podstawy normatywne gospodarki finansowej.
Zasady gospodarki finansowej określają § § 99-101 Statutu, natomiast § 100 stanowi jakie fundusze tworzone są w Spółdzielni. Statut nie
określa zasad tworzenia poszczególnych funduszy i zasad gospodarowania
nimi.
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Unormowania te zostały w Spółdzielni opracowane i zawarte „ Regulaminie gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w
Olsztynie zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej z dnia
25.01.2005r.wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr.41/06. Poprawność
merytoryczna regulaminu nie budzi zastrzeżeń. Zarówno statut jak i regulamin określa, że funduszami spółdzielni są :
- fundusz udziałowy,
- fundusz zasobowy,
- fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
- fundusz remontowy,
- fundusz na spłatę kredytów i odsetek,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Rachunkowość Spółdzielni prowadzona jest wg wzorcowego Zakładowego Planu Kont Spółdzielni Mieszkaniowej autorstwa Krzysztofa H.
Dziewiora wydany przez Centrum Informacji i Wydawnictw „Inwestprojekt” w Łodzi w grudniu 2001 r. Spółdzielnia wprowadziła uregulowania
odmienne niż w ZPK Dziewiora w zakresie: ewidencjonowania kosztów
gospodarki cieplnej oraz przychodów ze sprzedaży ciepła. Plan kont umożliwia prowadzenie ewidencji w zakresie przychodów i wydatków na poszczególne nieruchomości. Ostatnie zmiany w planie kont zostały przyjęte
przez Zarząd Spółdzielni uchwałą nr 8/09 z dnia 23.04.2009r..
Zakładowy plan kont określa :
- wykaz kont księgi głównej,
- zasady ewidencji księgowej zdarzeń i operacji gospodarczych
na kontach księgi głównej,
- zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania
z kontami księgi głównej.
Do prowadzenia prac ewidencyjnych w zakresie rachunkowości
stosuje się pakiet aplikacji (programów). Poszczególne obszary dziedzinowe obsługiwane są przez następujące programy :
– system ELZA
- syntetyka finansowa
– system CZYNSZ
- rozliczenia czynszowe
– system ORKA
- ewidencja środków trwałych
- system WKŁADY
- ewidencja wkładów i udziałów
- system ARIEL
- ewidencja materiałowa
– system PŁACE
– system KADRY
– system WĘZEŁ FAKTURY - rozliczanie kosztów co. i cw.
Spółdzielnia jest w posiadaniu ważnych umów na serwisowanie i
stałą obsługę użytkowanych programów informatycznych zawarte m.in. z
firmą UNISOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Biurem Rachunkowym
„Rachnet” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, i Zakładem Wdrażania Infor-
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matyki Krzysztof Dobrowolski z siedzibą w Gdyni. Spółdzielnia posiada dokumentacje programową opisującą funkcjonowanie programów księgowych. System ewidencji komputerowej odpowiada wymogom
jakie stawia ustawa o rachunkowości oraz prezentowania danych tak zarządowi jak i radzie nadzorczej i jest podstawą do zarządzania Spółdzielnią.
W wymienionych programach Spółdzielnia stosuje zabezpieczenia
w postaci kodów operatora i haseł dostępu do programów, a także do poszczególnych zadań w tych modułach, co uniemożliwia osobom nieupoważnionym dostęp do oprogramowania i baz danych.
Ponadto stosuje się wieloszczeblową procedurę archiwizowania.
Spółdzielnia wypełnia zapisy ustawy o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz.U.2002 Nr 101, poz. 926) oraz Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. z
2004r. Nr 100, poz. 1024).
Ewidencją księgową objęte są środki trwałe o wartości powyżej
3.500 zł. Środki te są umarzane i amortyzowane zgodnie z art. 32 ustawy
o rachunkowości i objęte planem amortyzacji. Środki pracy o niskiej wartości o cenach jednostkowych do 3.500 zł. odpisywane są jednorazowo w
koszty ( koszty 100% ceny ) objęte pozabilansową ewidencja ilościową,
którą prowadzą użytkownicy, a ewidencję ilościowo-wartościową dział
księgowości.
Do rachunku wyników przyjęto wersje porównawczą.
Spółdzielnia posiada wydzielone stanowisko ds. kontroli wewnętrznej. System kontroli wewnętrznej w spółdzielni uzupełnia kontrola funkcjonalna, działająca na podstawie określonych zakresów czynności, regulaminach wewnętrznych, wydanych upoważnień do dysponowania składnikami majątkowymi. Formą kontroli wewnętrznej są prowadzone zgodnie
z obowiązującymi przepisami, inwentaryzacje rzeczowych i pieniężnych
składników majątku spółdzielni. W okresie objętym lustracją corocznie
spisom podlegały: materiały w magazynie, materiały u konserwatorów, gotówka w kasie, uzgodnienia sald należności i zobowiązań, papierów wartościowych.
Inwentaryzację środków trwałych przeprowadza się raz na 4 lata.
Zakres stosowanej kontroli wewnętrznej zapewnia prawidłowość
udokumentowania operacji gospodarczych.
W Spółdzielni funkcjonuje kasa która spełnia funkcję kasy wewnętrznej, działa w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną przez zarząd instrukcję kasową. Pogotowie kasowe ustalone jest do wys. 5.000,zł.
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Osoby odpowiedzialne za stan środków pieniężnych w kasie posiadają w aktach osobowych oświadczenia o odpowiedzialności materialnej
za wynikłe niedobory, zakresy czynności i oświadczenia pracowników o
niekaralności.
Pomieszczenie kasy jest w sposób prawidłowy zabezpieczone przed
włamaniem, posiada monitoring i sejf przytwierdzony do podłoża. Obiekt
zabezpieczony przez ochronę całodobowo.
Okresowe komisyjnie udokumentowane kontrole gotówki w kasie
przeprowadzane są przez głównego księgowego i kierownika działu księgowości. W dniu 08.05. 2009r. w ramach lustracji przeprowadzona została
kontrola kasy, która nie wykazała nieprawidłowości. Protokół kontroli kasy stanowi załącznik nr 16 do protokółu lustracji.
3. Efektywność gospodarki finansowej w spółdzielni.
Według stanu na dzień 01.01.2006 r. (załącznik nr 11 do protokółu)
spółdzielnia posiadała zadłużenie z tytułu kredytu mieszkaniowego w wysokości 14.841 tys. zł. oraz odsetek wykupionych przez budżet w wysokości 21.472 tys. zł./łącznie 36.313 tys. zł./. Stan zadłużenia na koniec badanego okresu tj. 31.12.2008r. wynosił łącznie 30.685 tys. zł. w tym: z tytułu kredytu 10.900 tys. zł.( obniżenie o 26,5 %) z tytułu wykupionych odsetek 19.785 tys. zł. (obniżenie o 7,8%). Spadek należności oznacza wyższe spłaty odsetek przez członków Spółdzielni niż naliczenie odsetek
przez bank PKO od norm spłaty ustalonej przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Na poziom odsetek miała wpływ ustawa z
dnia 01.08.1997r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 103, poz652) , która zmieniła
zasady spłat. Spłata kredytu i odsetek od kredytów na początek lustrowanego okresu dotyczyła 423 mieszkań. Na koniec badanego okresu liczba
lokali mieszkalnych obciążonych spłatą kredytu i odsetek wykupionych
przez budżet zmalała do 374 mieszkań. Obsługę spłaty kredytów mieszkaniowych z podziałem na mieszkania lokatorskie i własnościowe przedstawia załącznik nr 11„a” i 11„b” do protokołu lustracji. Spółdzielnia prowadzi niezbędną ewidencję analityczną zadłużeń z tytułu kredytu oraz należnych odsetek, co zapewnia realizację ustawy z dnia 30.11.1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych.
W okresie objętym lustracją Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski S A Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 30 przeprowadził 3
kontrole w dniach: 23.03.2006r., 18.06.2007r., 13.11.2008r., dotyczące
spłaty kredytów. Zakresem kontroli objęto: dokumenty dotyczące zawieszeń spłat kredytów złożonych przez członków, ewidencję analityczną zadłużeń z tytułu kredytów oraz terminowość przekazywania środków wpłacanych przez członków Spółdzielni z tytułu zwrotu nominalnej kwoty umo-
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rzenia dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy. W wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
Sprawozdania finansowe za okres objęty lustracją tj. za rok 2006,
2007, 2008 są kompletne i sporządzone w terminie. Sprawozdania były
badane przez:
- BIURO BIEGŁEGO REWIDENTA – HALINA LEDWIŃSKA, BISZTYNEK, UL. REYMONTA 2/3 – sprawozdanie za 2006 rok,
- BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA Sp. z o.o. w Krakowie ul. Fatimska 41A - sprawozdanie za 2007 rok,
- KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW „AUXILIUM” S.A. w
Krakowie Al. Pokoju 84 - sprawozdanie za 2008 rok.
Wyboru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego dokonała zgodnie z posiadanymi uprawnieniami Rada Nadzorcza
uchwałami nr: 34/2006z dnia 24 października 2006r., 32/2007 z dnia 5 listopada 2007r., oraz 47/008 z dnia 14 października 2008r.
Badający stwierdzili, że sprawozdania finansowe sporządzone były
we wszystkich istotnych elementach zgodnie z określonymi w ustawie o
rachunkowości zasadami, przy zachowaniu ciągłości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Są one zgodne co do formy i
treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółdzielni, przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
finansowej i gospodarczej Spółdzielni.
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2006r. wykazuje sumę bilansową w kwocie 422.685.194,02 zł. i zostało zatwierdzone
przez XLI Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
uchwałą nr 8/2007 z dnia 27 kwietnia 2007r.
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2007r. wykazuje sumę bilansową w kwocie 366.495.083,23 zł. i zostało zatwierdzone
przez XLIII Zebranie Przedstawicieli Członków spółdzielni mieszkaniowej uchwałą nr 4/2008 z dnia 11 kwietnia 2008r.
Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2008r. wykazuje sumę bilansową w kwocie 332.820.469,11 zł , zostało zweryfikowane
przez biegłych rewidentów /bez wprowadzania korekt/ i będzie przedstawione na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli Członków spółdzielni do
zatwierdzenia.
Majątek spółdzielni na koniec 2008r. zmniejszył się w stosunku do
2007r. o 56.190,1 tys. zł. tj. o 9,2% oraz o 89.864,7 tys. zł . tj. o 21,2% w
porównaniu do 2006 roku.
Aktywa trwałe Spółdzielni systematycznie ulegają zmniejszeniu z
380.052,6 tys. zł. za rok 2006 do 323.813,8 tys. zł. za rok 2007/zmiana –
56.238,8 ty. zł/ i dalszemu zmniejszeniu do 212.412,1 tys. zł. w 2008 roku/zmiana –87.640tys. zł. w porównaniu do 2006r/.
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Zasadniczą przyczyną zmniejszenia aktywów trwałych było uwłaszenie członków Spółdzielni, mimo prowadzonych przez Spółdzielnię inwestycji, oraz systematyczne zmniejszanie się wartości netto aktywów
trwałych. Aktywa trwałe w strukturze aktywów bilansu stanowiły 89,9
% w 2006 r. i uległy obniżeniu do 88,3% w 2007 r. oraz dalszemu obniżeniu do 87,8 % w 2008 r. z 42.632,5 tys. zł. na 31.12.2006 r. do kwoty
42.681,2 tys. zł na 31.12.2007 r., a następnie uległy obniżeniu do 40.408,3
tys. zł. na 31.12.2008 r. Zasadniczy wpływ na zwiększenie aktywów obrotowych za rok 2007 ma zwiększenie w poz. środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne, z 27.701,1 tys. zł. na 31.12.2006 r. do 30.391,8 tys. zł. na
31.12.2007 r. W roku 2008 następuje zmniejszenie w poz. środków pieniężnych do 28.396,9 tys. zł.
Źródła finansowania - pasywa Spółdzielni przedstawiają się następująco :
Fundusze własne
Fundusze obce (kredyty zobowiązania)
2006 rok
85,79%
14,21%
2007 rok
84,71%
15,29%
2008 rok
84,10%
15,90%
Podstawowym źródłem finansowania majątku spółdzielni są fundusze własne. Ich udział w finansowaniu spółdzielni jest wysoki ale systematycznie maleje, a tym samym zwiększa udziały obcych funduszy.
W strukturze aktywów bilansu, należności z tytułu dostaw i usług
stanowiły 2,07% za 2006 rok, zwiększając się do 2,29 % za rok 2007 i do
poziomu 2,7% za rok 2008. Natomiast zobowiązania w stosunku do kontrahentów z tytułu dostaw i usług stanowiły 3,55% za 2006 rok, i wzrosły
do 5,21 % w 2007 roku a następnie wzrosły do 5,8% za 2008 rok. Zobowiązania i rezerwy w strukturze pasywów bilansu stanowiły 14,2% za
rok 2006, zwiększyły się do 15,2% za rok 2007 i następnie wzrosły do poziomu 15,9% za 2008 rok.
Na dzień 31.12.2008r. spółdzielnia posiadała 27.879 tys. zł. wolnych
środków na lokatach bankowych.
Uzyskane odsetki od lokat wynosiły łącznie 3.336 tys. zł.
W badanym okresie Spółdzielnia nie naliczała kontrahentom odsetek i kar za zwłokę. Natomiast z tytułu spraw spornych z kontrahentami
zapłaciła 70 tys. zł. odsetek i kar ( załącznik nr 13 do protokółu).
Z tytułu nieterminowego regulowania należności wobec spółdzielni
za okres objęty lustracją zostały wyegzekwowane odsetki na kwotę2.259
tys. zł.
Koszty ogólne spółdzielni (załącznik nr 12 do protokółu) za rok 2008
wynosiły 6.081.600,00 zł. i były wyższe o 4,5% od kosztów ogólnych
2007 roku oraz wyższe o 6,2% od kosztów ogólnych 2006 roku
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W roku 2008 koszty ogólne /k.o./ rozliczono na następujące działalności:
- lokale mieszkalne
- 5.146.971 zł, tj. 84,63% k.o.
- lokale użytkowe
- 558.245 zł, tj. 9,18% k.o.
- koszty obsługi procesu bud. śr. trw.
46.166 zł, tj. 0,76% k.o.
- zarządzanie nieruchom.Wspól.Miesz. 7.485 zł, tj. 0,12% k.o.
- konserwatorzy
2.536 zł, tj. 0,05% k.o.
- pozostałe usługi
2.610 zł, tj. 0,04% k.o.
- hydrofornie mienie zabudowane
- 170.848 zł, tj. 2,81% k.o.
- działalność oświatowo-kulturalna
- 98.714 zł, tj. 1,62% k.o
- mienie niezabudowane
48.025 zł. tj. 0,79% k.o.
Sposób rozliczania kosztów nie ma odniesienia w decyzjach Rady
Nadzorczej /uchwała, regulamin/, natomiast jest rozliczany wynikowo
przez Zarząd Spółdzielni, na podstawie sprzedaży zgodnie z artykułem 15
ust. 2i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .
Zobowiązania o charakterze publicznym jak :
- podatki,
- składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- składki na rzecz PFRON
regulowane są terminowo.
W okresie objętym lustracją Spółdzielnia dokonała przekształceń
lokatorskiego prawa do lokali na własnościowe prawo do lokali w stosunku
do 97 lokali. Przeprowadzone próbą losową badania wykazały, że przekształcenia dokonano zgodnie z obowiązującym Statutem Spółdzielni i regulaminami.
Przekształcenia wykonano w oparciu o opracowane operaty szacunkowe i ustaloną cenę mieszkania przez rzeczoznawców majątkowych.
Środki z przekształceń przeznaczono w całości na zasilenie funduszu remontowego Spółdzielni.
Spółdzielnia Mieszkaniowa przesyła sprawozdania finansowe do
Krajowego Rejestru Sądowego oraz do publikacji zgodnie z Dz. U. Nr
121, poz. 591 z 1994r. do Krajowej Rady Spółdzielczej, celem zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP – Monitor Polski – B sprawozdania
finansowe spółdzielni zostały opublikowane w następujących monitorach
spółdzielczych :
- za 2006 rok
- w monitorze Nr 29 dn. 11.07.2007r.
- za 2007 rok
- w monitorze Nr 18 dn. 03.07.2008r.
VIII. Ocena realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z
ustawy z dnia 15.12.2000 roku o Spółdzielniach mieszkaniowych.
1. Zmiana statutu w dostosowaniu do ustawy z dnia 15.12.2000 roku
o Spółdzielniach mieszkaniowych.
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Przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 4, poz. 27; z 2001 r. Nr 57, poz.601 i Nr
154, poz.1802; z 2002r. Nr 240, poz. 2058) zostały uwzględnione przy
opracowaniu nowelizacji statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” W
roku 2007 zebranie przedstawicieli członków wprowadziło zmiany do statutu zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
z dnia 14 czerwca 2007r. oraz uchwaliło jednolity tekst statutu. W toku postępowania rejestracyjnego Sąd wykazał nieprawidłowości formalne i merytoryczne, co było podstawą do podjęcia przez XLIII ZPCz uchwały o
wycofaniu wniosku rejestrowego, celem opracowania nowego statutu. Do
zakończenia lustracji spółdzielnia statutu nie opracowała.
Informację dot. statutu spółdzielni zawarto w pkt I. 1. protokółu lustracji.
2. Nowelizacja norm wewnętrznych w dostosowaniu do nowego statutu.
Ocenę stanu norm wewnętrznych w dostosowaniu do nowego statutu
opisano w treści protokółu. Z oceny wynika potrzeba dokonania analizy
wewnętrznego systemu normatywnego po zarejestrowaniu nowego statutu i
dalszej nowelizacji istniejących unormowań.
3. Działania spółdzielni w uporządkowaniu stanu prawnego gruntów( art.
35 u s m).
Ocenę stanu prawnego gruntów opisano w pkt. II protokółu lustracji
( stan prawny gruntów uregulowany).

4. Wykonanie zadań wynikających z art. 42 i 43 u s m (uchwały zarządu
w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności).
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” podjął ogółem 214
uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości (jedno bądź wielobudynkowej). Zgodnie z art. 43 u. s.
m. projekty uchwał zarząd wykładał co najmniej na 21 dni do wglądu w
lokalu siedziby spółdzielni. Wysłano imienne powiadomienia z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie i miejscu wyłożenia projektów uchwał do wglądu tych osób, których te projekty uchwał dotyczą i
którym zgodnie z przepisami u. s. m. przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali. Żadna z uchwał zarządu
nie została zaskarżona do sądu przez członków spółdzielni, z powodu jej
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niezgodności z prawem bądź z tytułu naruszenia ich interesu prawnego
lub uprawnienia ( art. 43 ust.5 u s m ).

5. Ocena realizacji wniosków złożonych przez członków w zakresie :
a) przekształcenia uprawnień lokatorskich na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Statut Spółdzielni w § 58-61 reguluje zasady przekształcenia uprawnień lokatorskich na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Decyzję o przekształceniu prawa podejmuje Zarząd Spółdzielni.
Umowę o przekształcenie prawa do lokalu Zarząd Spółdzielni zawiera w
członkiem po dokonaniu przez niego wpłaty wkładu budowlanego w wysokości wartości rynkowej lokalu ustalonej poprzez wykonanie operatu
szacunkowego i wycenę rzeczoznawcy majątkowego.
Na poczet wkładu budowlanego zalicza się wkład mieszkaniowy
członka waloryzowany wg wartości rynkowej lokalu.
W okresie objętym lustracją dokonano 97 przekształceń uprawnień
lokatorskich na własnościowe, z czego:
- w 2006 roku - 96 przekształceń,
- w 2007 roku - 1 przekształcenie.
a środki finansowe pozyskane przez spółdzielnie w wyniku przekształceń uprawnień wynoszą 1.075.711 zł.
Wnioski złożone przez członków w zakresie przekształcenia
uprawnień lokatorskich na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
były załatwiane zgodnie z obowiązującymi zasadami ustawy i statutu.
b) wyodrębniona własność lokali.
Prawo odrębnej własności lokalu uregulowane zostało w rozdziale 3
ustawy i §§ 62-65 Statutu Spółdzielni.
W badanym okresie spółdzielnia zawarła 3191 aktów notarialnych na
prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, z czego 1908 aktów notarialnych dotyczyło lokali mieszkalnych z lokatorskiego prawa do lokalu i
1283 aktów notarialnych z własnościowego prawa do lokalu.
Ocenę stanu prawnego przekształcenia prawa do lokalu opisano w
pkt. III. protokółu lustracji ( sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami).
Protokół z lustracji zawiera 57 stron ponumerowanych i parafowanych.
Integralną częścią protokółu jest 17 załączników według załączonego wykazu.
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Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z
których dwa pozostają w spółdzielni z przeznaczeniem dla rady nadzorczej
i zarządu. Trzeci egzemplarz przekazuje się Związkowi Rewizyjnemu
Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie ul. Jasna 1. Czwarty egzemplarz pozostaje do dyspozycji lustratorów.
Zastrzeżeń odnośnie zgodności ustaleń zawartych w protokole ze
stanem faktycznym nie wnosimy.
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