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No podstowie Umowy zowortej w dniu o7.O3.2ol0 r. między
Zwiqzkiem Rewizyjnym Społdzielni Mieszkoniowych RP W Worszowie o
Zyrordowskq Sp łdzielniq Mieszroniowq w Zyrordowie, w dnioch od

.04.201\r. do 12.08.2011r. zostoło przeprowodzono lustrocjo pełno
iołolności Społdzielni zo okres od 0.0l .2oo7 r. do 3.12.2OO9 r.

Lustrocjq objęto dziołolnośc Społdzielni w nostępUjqcym zokresie:
l . orgonizocjo Społdzielni:

' Stotut Społdzielni, wewnętzny system normotywny (wg kryterium
kompletności i poprowności merytorycznej regulominow) ,. dziołolnośc orgonowSpołdzielni,

. strukturo orgurtizocyjno słuzb etotowych Społdzielni.
Ston prowny grunt w będqcych We włodoniu Społdzielni (i
budynkow z nimi zwiqzonych) . orazrocjono|nośc ich wykozystonio.
Sprowy członkowskie i dyspozycjo lokolomi.

4. Dziołolnośc inwestycyjno:
. potaeby mieszkoniowe o progrom inwestycji,
. pozyskiwonie teren w budowlonych,
. poprownośc przYgotowonio inwestycji,

' tryb doboru wykonowcow, treść zowortych Umow,. nodzor inwestorski,

' rozliczenie kosztow inwestycji i ustolenie wortości poczqtkowej
lokoli.
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5. Gospodorko zosobomi mieszkoniowymi:
. ston ilościowy oroz estetyczno - porzqdkowy i techniczny

budynkow i ich otoczenio,
. koszty i przychody gzm oroz prowidłowość ustolonio opłot zo

uzywonie lokoli,
. gospodorko lokolomi uzytkowymi ze szczegolnym Uwzględnieniem

lokoli wynojmowonych,
. terminowość wnoszenio opłot przez uzytkownikow lokoli i

windykocjo nolezności Społdzielni,
. treść umow o usługi komunolne i ich reolizocjo ( dostowo energii

cieplnej, wody i konolizocji, wyw z nieczystości stołych, dostowo
energii elektrycznej i gozu).

. Gospodorko remontowo w zosoboch mieszkoniowych:
. nodz r techniczny i ustolenie potzeb remontowych, ze

szczegolnym uwzględnieniem dziołon energooszczędnych,
. okumulocjo środk w finonsowych no remonty,
. tryb doboru 'wykonowc w rob t remontowych, treśĆ zowortych

umow i ich reotizocjo.
7 . Gospodorko finÓnsowo:

. ston funduszow, wielkośc wolnych środkow finonsowych i sposob
ich wykozystonio, efektywność zoongozowonio finonsowe9o
Społdzielni w zokup okcji i udziołow w innych podmiotoch
gospoclorczych,

. rozliczonie kosztow og lnych społdzielni,

' obsłUgo spłoty kredytow mieszkoniowych,

' terminowość regulowonio zobowiqzo r finonsowych Społdzielni
(podotki, rozliczenio z tytułu skłodek ZUs, PFRON),

' docho,czenie nolezności Społdzielni, w tym dotocji budzetowych,
. rozliczenio finonsowe z członkomi z tytułu wkłodow.

B. oceno reolizocji przez Sp łdzielnię obowiqzkow wynikojqcych 7

ustowy o społdzielnioch mieszkoniowych.

Lustrocjo nie obejmowoło sprowozdon finonsowych Społdzielni w
rozumieniu ort.88o Prowo sp łdzielczego jok r wniez weryflkocji rozliczen
kosztorysowych.

Ustolenio z lustrocji wynikojq ze stwierdzonych foktow no
podstowie pzedłozonych |ustrotorowi dokumentow oroz wyjośnien
złoŻonych pzez członk w Zorzqdv i procownikow Społdzielni.
W szczeg lności ustoleniom lustrocji słuzyły:

stotut i unormowonio wewnętzne o chorokteze regulominowym,
dokumentocjo z dziołolności orgonow somorzqdowych
Sp łdzielni,
doku menty człon kowskie,
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okto procownicze,
dokumentocjo dotyczqco dziołolności inwestycyjnej,
dokumentocjo dotyczqco remontow,
ewidencjo finonsowo - księgowo,
plony i sprowozdonio,
dokumentocje dotyczqce pozostołych zogodnien objętych
zokresem merytorycznym bodofi w romoch przeprowodzonej
lustrocji.

Ustolenio lustrocji zostoły zoworte w protokole lustrocji, ktory łqcznie z
niniejszym listem polustrocyjnym stonowiq integrolnq cołośc.
Proto koł l u stro cji zos toł pod p iso n y przez Zorzqd b ez zost rzeŻe .

Popzednio lustrocjo zostoło pneprowodzonq przez Zwiqzek
Rewizyjny Społdzielni Mieszkoniowych RP w 2oO7 roku i obejmowoło
cołość dziołonio Społdzielni w lotoch 2oO4-2O0 , o w 2OO9 roku lustrocji
zostoło poddono dziołolność inwestycyjno Społdzielni W totoch 2OO7-
2008. oceno dziołolności Społdzielni zoworto w liście polustrocyjnym
Zwiqzku zostoło pzedstowiono no Wolnym Zgromodzeniu CzłonkJ* *
2009 roku

W bodonym okresie obowiqzywoł Stotut dostosowony do wymogÓw
prowo społdzielczego i ustowy o sp łdzielnioch mieszkoniowych,' o
ostotnie zmiony stotutu zostoły uchwolone w 2Ol O roku i zorejestrowone
przezsqd. - -'- lvrrv

Pomimo dokononio rejestrocji uchwolonych zmion lustrocjo wyko zołopzypodki niedoskonołości w dostosowoniu postonowien stotutu do
wymogow prowo społdzielczego, co zostoło szczegołowo opisone w
protokole. Dotyczy to np. uslolenio w $ l4 ust. 7 stotutU,Żez obowiqzku
wniesienio udziołow zwolnio się osoby ubiegojqce się o członkostwo nopodstowie ort. l 4 i 15 ustowy o społdzielnioch mieszkoniowych.

Ze sformułowonio ort. |9 s l Prowo społdzielczego , Że członek
spÓłdzielni obowiqzonY jest do wniesienio wpisowego oroz
zodeklorowonych udziołow (cn1li co nojmniej jeden udzioł), wyniko
wniosek, iŻ no gruncie Prowo społdzielczego nie istnieje członkostwo
bezvdziołowe.

od osob uzyskujqcych członkostwo (niezoleznie od trybu, w jokim sięubiegojq o członkostwo), Społdzielnio obowiqzono jest zqdocwpisowego i u'dziołu w wysokości określonej w treści stotutu
obowiqzujqcej W dniu pzyjmowonio osoby no członko Społdzielni.
Członkostwo jest, bowiem prowem niemojqtkowym zwiqzonym ściśle zosobq wstępujqcq do społdzielni i wygoso z chwilq śmierci członko, owobec tego nie moŻe byĆ pzedmiotem dziedziczenio.
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Udzioł członkowski podlego dziedziczeniv no zosodoch ogolnych, o
dziedziczenie dotyczy tylko tej wysokości udziołu, joko zostoło wniesiono
do społdzielni. Wobec tego no poczet vdziołu Wymogonego od osoby
pzyjmowonej do sp łdzielni (np. spodkobiercy) moze byc zoliczono
nominolno kwoto udziołu ocJziedziczotrego po byłym członku, opzystępujqcy dcl sp łdzletni zobowiqzony jest uzupełnić udzioł do
wysokości wymogonej no dzien pzystqpienio do społdzielni.

Społdzielnio posiodo toCIe szereg Unormowori Wewnętznych o
chorokteze regulominowym wynikojqcych z postonowie stolutu i jej
potzeb. Unormowonio te sq kompletne i poprowne merytorycznie.

Lustrocjo nie wykozoło uchybien i nieprowidłowości odnośnie
częstotliwości, terminowości i sposobu ałołonio Grup Członkowskich
Zebrori Pzedstowicieli Członk w oroz Wolnych Zgromodzen 1'oslrzezen
niebudzirownieŻpneblegorozsposobichdokumentowonio.

.^r---- ,',,''',; .I 'l
W bodonym okresie Rodo Nodzor czozgodn ie zzokresem ,swoich

kompetencji 
.':j'_owoło się nojistotnie;szymli rpro*o111i .*iq..nu,,.,..,'-'

biezqcq dziołolnościq'Społdzielni, o dokumentocjo procy teg'o ;a;.'
jest kompletno iprowodzonowłościwie. . -t-' t-'-- 

,'''.
'.

W okresie objętym lustrocj q Zorzqd kierowoł biezqcq dziołolnościq
Społdzielni, joko podmiotu gospodorczego, podejmowoł decyzjezgodnie kompetencjomi stotutowymi, ktore zostoły *łoaai;;
udokumentowone o tryb zwoływonio posied zen, obrodowonio ipodejmowonio uchwoł był zgodny z Wymogomi regulominowymi.

Uchwolono przez Rodę Nodzorczq
Społdzielni zopewnio worunki prowidłowej
podmiotu gospodorczego.

strukturo orgonizocyjno
reolizocji jej zodon joko

Dokumentocjo procowniczo prowodzono jest zgodnie zobowiqzuiqcymi pzepisomi, o zosody orgonizocji procy orozwynogrodzonio procownik w Unormowono Zokłodowym Ukłodzie
Zbiorowym pro cy orazw stosownych regutominoch.

Pozytywnie nolezy ocenić szeroki zokres prowodzonej przez
Społdzielnię dziołolności społeczno-kutturolnej, finonsowonej w romochopłot wnoszonych przez członkow i przychrodow włosnych tejdziołolności.
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Z ustole lustrocji wyniko, ze wszystkie grunty będqce We włodoniu
Społdzielni posiodojq uregulowony ston prowny, dziołonio zwiqzone z
reolizocjq obowiqzk w wynikojqcych z postonowien ustowy o
społdzielnioch mieszkoniowych w zokresie określenio pzedmiotu
odrębnej włosności lokoli nie budzq zostrzeŻe , o wnioski członkow o
ustonowietlie odrębnej włosności lokoli były reolizowone no biezqco; no
koniec 2009 roku l500 lokoli stonowiło odrębnq włosność członkow
Społdzielni.

Lustrocjo nie wykozoło nieprowi,cłowości i uchybien W
prowodzeniu s prow człon kowsko - mieszko niowyc h i dys po zy cji to ko lo mi.
lastrzeŻe nie budzi tokże kompletność i sposob prowodzenio
wymo9onych prowem społdzielczym rejestrow. Świodczy to o
zr e olizowo n iu wn ios kow z po pze,c n iej r u stro cji.

W romoch prowodzonej dziołolności inwestycyjnej w bodonym
okresie Sp łdzielnio reolizowoło zodonio inwestycyjne:
- budynek o l mieszkonioch w osiedlu Piękno,
- budynek o l4 mieszkonioch w osiedlu centrum
orQz prowodziło proce pzygotowowcze
gorozovvych przy ul. cepoko i ll etopu powilonu
przy vl. lzy Zieli skiej.

Z ustole lustrocji wyniko, ze:
l. Prowodzono przez Społdzielnię dziołolnośc inwestycyjno zgodno było

z postonowieniomi stotutu i decyzjq orgon w Sp łdzielni tj. Zebronio
Pzedstowicieli Członkow i Wolnego Zgromodzenio oroz Rody
Nodzorczej.

2. Społdzielnio posiodo uchwolone przez Uprowniony orgon
Unormowonio Wewnętrzne dotyczqce zogodnien inwestycyjnych, o
ich poprowność meryto rYczno nie bud zi zostrzezen.

3' lnwestycjo sq reolizowone no gruncie o uregulowonym stonie
prownym.

4' Wykonowcy inwestycji wybroni zostoli w trybie pzetorgowym oroz w
drodze negocjocji, zoworte z nimi Umowy zopewniojq ochronę
interesow Sp,Ółdzietni, jok tez spełniojq Wymogi Kodeksu Cywilnegodlo um w o roboty budowlone; postonowienio zowortych umÓw
oraz sposob ich reolizocji nie budzq zostrzeżen.

do reolizocji boksow
hondlowo-usłu9owego
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Reolizocjo inwestycji jest sfinonsowono ze środkow
włościcieli lokoli, z ktorymi zoworto stosowne
wsp łfinonsowono środkomi wykonowcy oroz pzejściowo
Społdzielni. DecYłe w sprowie ongozowonio tych
kozdorozowo podejmowoło Rodo Nodzor Czo.

pzyszłych
umowy,

środkomi
środkow

6. Nodz r inwestorski nod reolizowonymi procomi sprowowony był
przez osoby posiodojqce wymogone uprownienio zowodowe

7. Sposob prowodzenio ewidencji księgowej nokłodow inwestycyjnych
zgodny jest z Uregulowoniomi Zokłodowego Plonu Kont i umozliwio
rozliczenie poniesionych nokłodow zgodnie z obowiqzujqcymi w
Społdzielni Unormowoniomi. Społdzielnio dokonoło ostotecznego
rozliczenio koszt w inwestycji w spos b zgodny z obowiqzujqcym

gu|ominem i'ustonowiło odrębnq włosność zreo|izowonych lokoli.

. Selektywno 'wizytocjo zosobow Społdzielni wykozo ło,' ii 'rq one
utrzymone w czystości oroz w og lnie nolezytym stonie porzqdko;^ 

'technicznym możliwym do ustolenio w trokcie wizuolnego p" bd".
:..

We wszystkich lotoch bodonego okresu dziołolność Społdzielni w
zokresie gospodorki''zosobomi mieszkoniowymi zamykoło sii noo*'loo
pzychodow nod kosztomi co świodczY o ksztołtowoniu wysokosci
stowek opłot zo uzywonie lokoli w Wysokości zopewniojqcej
sfinonsowonie ponoszonych koszt w

Lotoch 2007: 2010 zoległości w opłotoch zo uzywonie lokoli
mieszkolnych ksztołtowoły się no poziomie 10% rocznego wymioru
opłot, o W odniesieniu do nolezności od lokoli uzytkowych wskoŹnir tycr,
zoległości utrzymywoł się no poziomie 18% - 20% rocznego Wymioru
opłot.

Pomimo prowodzenio przez Społdzielnię szeregu dziołon W
zokresie windykocji nolezności, występujqcy poziom zodłuzen wopłotoch od |okoli mieszkolnych i uzytkowych jest wyŻszy odpzeciętnego W społdzielnioch mieszkoniowych. Wskozuje to nokonieczność dolszej intensyfikocji prowodzonych dziołor.r
windykocyjnych.

Lustrocjo nie wykozoło nieprowidłowości W gospodorce lokolomi
uzytkowymi oroz w sposobie zopewnienio ochrony interesow Społdzielni
w umowoch nojmu tych lokoli.

5.
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7 przeprowodzonych bodon wyniko , Że Społdzielnio posiodo
zoworte Umowy z dostowcomi usług komunolnych i innych usług
zwiqzonych z eksplootocjq zosobow mieszkoniowych. Umowy te sq
kompletne i nolezycie zobezpieczojq interesy Społdzielni.

W okresie objętym lustrocjq Społdzielnio przeprowodzoło
okresowe pzeglqdy stonu technicznego zosob w pod kqtem ustolenio
potzeb remontowych i spozqdzenio rocznych, rzeczowo-finonsowych
plonow remont w.

Pzeprowodzono tokże kontrole stonu technicznej sprowności
instolocji budynkow określone w ort. 2 prowo budowlonego, co
znojduje odzwierciedlenie w ksiqzkoch obiektu budowlonego, ktorych
kompletnośĆ i sposob prowodzenio nie budzi zostrzeŻe .

Poniesione przez Sp łdzielnię nokłody no reolizocję robot
remontowych w bodonym okresie wyniosły l8.434.2ol ,l zł.,w tym:- w 2007 roku - 6.061 .45B,4O zł.,

- w 2008 roku - 7.083.830,50zł.,
_ W 2009 roku - 5.28B.9l 2,26 zł.,

Nokłody te zostoły sfinonsowone środkomi f un,cuszu
remontowego, kt rego ston no koniec 2009 roku wynosił l.55 1.25B,5O zł.

Roboty remontowe W zosoboch Sp łdzielni reolizowone byłv przez
obcych wykonowc w wyłonionych zgodnie z obowiqzujqcymi
Unormowo nio mi wewnętznymi.

Proce o mniejszym zokresie rzeczowym i finonsowym oroz biezqce
noprowy byłv reolizowone tokze przez podmioty zewnętzne , z ktÓr]/mi
Społdzielnio posiodo wieloletnie Umowy stołe.

W umowoch zowortych z wykonowcomi robot remontowych
interesy Społdzlelni były nolezycie zobezpieczone, o postonowienio
um w były przezstrony pzestzegone.

Nie stwierdzono r wniez nieprowidłowości w sposobie rozliczen i
dokumentowonio wykononych proc orez w sprowowoniu przez
Sp łdzielnię nodzoru inwestorskiego nod robotomi remontowymi.

Sp łdzielnio posiodo wystorczojqco określone podstowy
normotywne gospodorki finonsowej oraz Zokłodowy Plon Kont
dostosowony do wymog w ustowy o rochunkowości.

Ewidencjo księgowo Sp łdzielni w bodonym okresie prowodzono
było no biezqco W oporciu o Zokłodowy Plon Kont dostosowony dowymogow ustowy o rochunkowości, o tokże terminowo i prowidłowo
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sporzqdzono sprowozdonio finonsowe, ktore zostoły poddone bodoniu
przez biegłych rewidentow.

Sprowozdonio te były corocznie zotwierdzone
Pzedstowicieli Członkow, Wolne Zgromodzenio
u prownionych instytucjoch.

pnez Zebronie
i złozone W

Lustrocjo nie wykozoło nieprowidłowości dziołon Społdzielni w
zokresie gospodorki kosowej, zgodności rozliczen koszt w og lnych z
wymogomi ustowy o rochunkowości, rozliczen z członkomi z tytułu
wkłodow oroz rozlicze z bonkiem z tytułu spłoty kredytow
mieszkoniowych i noleznych odsetek.

Ogolno sytuocjo finonsowo Społdzielni W bodonym okresie
umozliwioło biezqce regulowonie zobowiqzon o chorokteze
publicznoprownym orlzwobec dostowcow rob t i usług.

SpołcJzielnio posiodoło tokze wolne środki fitrorlsowe
zdeponowone no terminowych lokotoch bonkowych, uzyskujqc
dodotkowe pzychody, kt re przeznoczone zostoły no finonsowonie jej
stotutowej dziqło lności.

No tle ustoleri zowortych w protokole lustrocji oroz oceny
niniejszego listu polustrocyjnego stwierdzić nolezy, iŻ dziołolnośc
Społdzielni w okresie objętym lustrocjq prowodzono było prowidłowo ipozo koniecznościq wyeliminowonio wykozonych W protokole
niedoskonołości postonowiefr stotutu oroz dolszej intensyfikocji
prowodzonych dzioło w zokresie windykocji opłot zo Uzywonie lokoli
Łwiqzek nie formułuje wnioskÓw i zolecen do pzedstowienio

HCz/145/2OI t


